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1 Johdanto 

 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on luoda markkinointisuunnitelma joensuulaiselle 

Kukkakauppa Leinikille. Markkinointisuunnitelman toteuttaminen kukkakaupalle 

on opinnäytetyönä tiettävästi ainoa, sillä aiempia markkinointisuunnitelmia kuk-

kakaupoille ei ole Theseuksessa (2019) viime vuosina julkaistu lainkaan.   

 

Valitsin markkinointisuunnitelman opinnäytetyöni aiheeksi, sillä markkinointi-

suunnitelman laatiminen mahdollistaa opitun markkinoinnin teorian laaja-alaisen 

ja syvällisen soveltamisen käytäntöön. Kukkakauppa Leinikki valikoitui toimeksi-

antoyrityksekseni tarvelähtöisyytensä ja toimialansa lisäksi paikallisuutensa ja 

pienen kokonsa vuoksi. Yrittäjän arki on kiireistä ja pienelle yritykselle ei markki-

noinnin suunnitteluun jää välttämättä niin paljon aikaa kuin olisi tarvetta ja halua. 

Kuitenkin onnistunutta markkinointisuunnitelmaa hyväksikäyttämällä yritys voi 

saada keinoja ja ratkaisuja markkinointinsa toteuttamiseen ja näin ollen laajentaa 

asiakaskuntaansa ja parantaa asiakassuhteitaan. Kukkakauppa Leinikille ei ole 

aiemmin laadittu markkinointisuunnitelmaa, joten halusin tehdä opinnäytetyöni 

toimeksiantona yritykselle, jolle markkinointisuunnitelmasta on todella hyötyä.  

 

Kukkakauppa toimialana ja yrityksenä on innostava; se on erikoistunut pieneen 

ja spesifioituun tuoteryhmään, jonka tarkoituksena on tuottaa omistajalleen iloa 

ja kauneutta. Tuotteiden lisäksi monet kukkakaupat tarjoavat laaja-alaisia palve-

luita sekä koulutuksia, kuten suunnitteluja ja sidontaa, ja tämä monipuolisuus on 

kiehtovaa. Suomen kukkakauppiasliiton (2019) mukaan kukkatervehdyksiä lähe-

tettiin Suomessa jo 1800-luvun puolivälissä, joten toimialalla on pitkä historia ta-

kanaan. Se ei ole ihme, sillä visuaalisuutensa lisäksi kukat sisältävät vahvaa sym-

boliikkaa ja niiden antamisella on usein tunnepohjainen merkitys. 
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2 Tutkimuksen tavoitteet ja tehtävät 

 

 

Tutkimuksella on aina tarkoitus tai tehtävä. Tutkimuksen tarkoitusta voidaan 

määritellä neljän piirteen avulla: se voi olla kartoittava, kuvaileva, selittävä tai en-

nustava. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 134-135.) Tämä opinnäytetyö on 

kartoittava ja kuvaava; tarkoituksena on kartoittaa toimeksiantoyrityksen nykyti-

lanne sekä kuvata ja kehittää käyttökelpoisia keinoja markkinoinnin toteuttami-

seen.  

 

Tavoitteena on luoda markkinointisuunnitelma, jota noudattamalla toimeksianto-

yritys voi keskittyä markkinoinnissaan omiin resursseihinsa sekä tarpeisiinsa 

nähden merkittäviin kohteisiin. Tavoitteena on helpottaa yrittäjän arkea tarjoa-

malla yritykselle toimiva lähestymistapa markkinointinsa kehittämiseen.  

 

 

2.1 Aiemmat opinnäytetyöt 

 

Markkinointiin erikoistuneella liiketalouden opiskelijalla on opinnäytetyön aihetta 

miettiessään laaja skaala vaihtoehtoja valittavanaan. Toimeksiantona tehty opin-

näytetyö voi olla miltä toimialalta tahansa, mikä itsessään lisää valinnan laajuutta. 

Toimialojen määrän lisäksi vaihtoehtoja lisäävät opinnäytetyön aiheet, joita mark-

kinoinnin opiskelijalle on useita, esimerkkeinä asiakastyytyväisyystutkimukset, 

asiakastarveanalyysit sekä vienti- ja tuontiselvitykset.  

 

Yhtenä suosittuna aiheena on ollut myös markkinointisuunnitelman laatiminen 

toimeksiantajayritykselle. Theseuksessa (2019) julkaistuja markkinointisuunnitel-

mia on satoja, ja toimeksiantoyritykset vaihtelevat toimialaltaan laidasta laitaan. 

Esimerkiksi Riutan ja Vipuveräjän (2017) Pohjois-Karjalan Marttapalveluiden 

markkinointisuunnitelma, Kuittisen (2018) markkinointisuunnitelma kuntosali Vil-

perille sekä Eveliina Miikkulaisen (2018) markkinointisuunnitelma ovat hyviä esi-

merkkejä markkinointisuunnitelman laatimisesta opinnäytetyön produktina.  
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Riutan ja Vipuveräjän (2017) markkinointisuunnitelma Marttapalveluista jakautui 

kahteen osa-alueeseen, Kotiavulle ja Martan pidoille, jotka käsiteltiin markkinoin-

tisuunnitelmassa erillisinä. Opinnäytetyön menetelminä oli hyödynnetty teema-

haastattelua, benchmarkingia sekä kirjallisia lähteitä. Työ koostui markkinointi-

strategian suunnittelusta, lähtökohta-analyyseistä sekä pääasiassa 

markkinointiviestinnän kilpailukeinoista. Kuittisen (2018) markkinointisuunnitelma 

kuntosaliyritykselle sisälsi samat menetelmät kuin Riutan ja Vipuveräjän (2017) 

markkinointisuunnitelma. Kuittinen (2018) haastatteli kuntosalin asiakkaita tee-

mahaastattelumuodossa käyttäen runkonaan 7P-mallia. Myös teorian pohjalla 

käytettiin 7P-mallia ja markkinointisuunnitelma rakentui sen ympärille. Eveliina 

Miikkulaisen (2018) opinnäytetyön pohjalla on niin ikään 7P-malli. Markkinointi-

suunnitelma on tehty b-to-b-yritykselle ja se on keskittynyt markkinointiviestin-

tään. 

 

 

2.2 Rajaukset 

 

Tämän opinnäytetyön produkti on markkinointisuunnitelma Kukkakauppa Leini-

kille. Markkinointisuunnitelmassa keskitytään yritysasiakkaiden hankintaan ja si-

touttamiseen. Kukkakauppa Leinikillä on myös kuluttaja-asiakkaita, mutta tässä 

opinnäytetyössä tämä asiakasryhmä rajataan ulkopuolelle. Ikonen (2019b) kokee 

yksityisasiakkaiden markkinoinnin olevan yrityksellä hallussa, ja toiveena on kes-

kittyä keinoihin hankkia yritysasiakkaita sekä sitouttaa niitä pitkäasiaisiksi asiak-

kaiksi. Yritysasiakkaiden lisäksi opinnäytetyössä olennaisena osana käsitellään 

asiakkuuden hallintaa ja sen eri vaiheita. 

 

2.3 Tutkimuksen tausta 

 

Viime vuosina etenkin leikkokukkien myynti on kasvanut marketeissa merkittä-

västi, mikä on huonontanut kukkakauppojen asemaa markkinoilla. Yksityisasiak-

kaat tulevat kuitenkin yhä asioimaan kukkakaupassa juhla- ja sesonkiaikoina, 

mutta yhä enenevissä määrin kukat ostetaan marketista muiden ostosten lo-
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massa. Ikosen (2019) mukaan Leinikin asiakkaat koostuvat sekä yksityisistä ih-

misistä sekä yrityksistä. Yksityisasiakkaille kohdistettu markkinointi on Ikosen 

(2019) mukaan sujuvaa ja tuloksellista, mutta markkinointia yrityksille olisi tar-

peen kehittää. Ongelmaksi on muodostunut yritysasiakkaiden hankinta ja niiden 

pitkäaikainen sitouttaminen. Tällä tutkimuksella pyritään löytämään keinoja Kuk-

kakauppa Leinikin yritysasiakashankintaan sekä löytämään toimintatapoja asia-

kassuhteen ylläpitämiseen. 

 

2.4 Opinnäytetyön rakenne 

 

Tämä opinnäytetyö on kaksiosainen. Se sisältää opinnäytetyöraportin sekä toi-

minnallisen osuuden eli produktin. Opinnäytetyö alkaa johdannosta, jossa esitel-

lään työn taustat, tavoitteet, menetelmät sekä toimeksiantoyritys. Tämän jälkeen 

vuorossa on markkinoinnin teoriaa, jota sovelletaan produktiin. Teoriaosuus si-

sältää toimeksiantajayrityksen markkinointisuunnitelmaan kannalta tärkeimmät 

markkinoinnin teoriat, tärkeimpänä markkinoinnin kilpailukeinojen 7P-mallin. Teo-

riaosuudessa käydään teoriat läpi asiajärjestyksessä lähtökohta-analyyseistä jäl-

kiseurantaan saakka. Teorioiden jälkeen raportti etenee itse produktiin, joka on 

markkinointisuunnitelma toimeksiantajayritykselle. Produkti on raportin teorioihin 

pohjautuva suunnitelma toimeksiantajalle. Tarkoituksena on luoda markkinointi-

suunnitelma, jonka yritys voi ottaa käyttöön markkinointinsa tueksi. Produktin jäl-

keen seuraavat johtopäätökset sekä pohdinta ja viimeisenä raportista löytyvät 

lähteet sekä liitteet.  

 

2.5 Toimeksiantajan esittely 

 

Kukka- ja Viherpalvelu Leinikki Oy sijaitsee Joensuun keskustassa, Kauppakatu 

33:ssa. Sen on perustanut Ulla Linervo ja hänen yrityskumppaninsa vuonna 

1991. Yrityskumppani jättäytyi pois vuosien jälkeen ja Ulla Linervo jatkoi yrittäjänä 

yksin. Syyskuussa 2016 Ulla Linervon tytär Heini Ikonen osti Leinikin äidiltään ja 

astui yrityksen omistajaksi. Heini Ikonen on toiminut yrittäjänä siitä asti. Yrittäjän 

lisäksi yrityksessä työskentelee entinen omistaja Ulla Linervo sekä yksi osa-ai-

kainen työntekijä. Sesonkiaikoina työntekijöitä palkataan useita lisää. Leinikin 
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viereinen liiketila vapautui loppuvuodesta 2017, minkä seurauksena Ikosen 

haave kahvilasta kukkakaupan yhteyteen oli mahdollista toteutua. Ikonen löysi 

liiketilaan kahvilayrittäjän, joka avasi kahvila Café Rosén toukokuussa 2018. (Iko-

nen 2019b.) 

 

Leinikki tarjoaa suunnittelu-, toteutus-, hoito- sekä toimituspalveluita niin yksityis- 

kuin yritysasiakkaille. Leinikki tarjoaa palveluja ilon ja surun juhliin sekä arkeen. 

Yrityksellä on myös erilaisia kursseja sidontaan sekä istutusten, kranssien ja 

kimppujen tekoon liittyen. Lisäksi yritys järjestää yhteistyössä Café Rosén kanssa 

äiti-tytär-kursseja. (Ikonen 2019a.) 

 

 

3 Menetelmät 

 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö on opinnäytetyön muoto, joka on usein käytännön-

läheinen ja jonka produktina on toiminnallinen ohje, opastus, suunnitelma tai to-

teutus. Toiminnallinen opinnäytetyö on kaksiosainen; siihen kuuluu opinnäytetyö-

raportti sekä produkti. Produkti voi olla kirjallinen osa opinnäytetyötä tai 

esimerkiksi video, tapahtuma tai muunlainen tuotos. Opinnäytetyöraportti puoles-

taan sisältää työprosessin raportointia sekä arviointia. Raportin sisältö jäsennel-

lään aihealueisiin ja osiin, ja kirjoitusprosessi etenee vaihe kerrallaan. Tavoit-

teena on kirjoittaa analysoivaa ja perusteltua viitekehykseen sidoksissa olevaa 

tutkimustekstiä. (Airaksinen 2009.) 

 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen, sillä se sisältää käytäntöön sovelletun pro-

duktin. Produktina on markkinointisuunnitelma toimeksiantoyritykselle. Se on kir-

jallinen tuotos ja se sisällytetään opinnäytetyöraporttiin. Opinnäytetyö on yhtenäi-

nen raportti, joka sisältää opinnäytetyöraportin sekä produktin. 

 

Kirjoituspöytätutkimuksessa käytetään jo olemassa olevaa tietoa luotettavia kir-

jallisia ja sähköisiä tietolähteitä käyttäen. Näitä lähteitä ovat toimeksiantoyrityk-

sen sisäiset tiedot kuten aiemmat tutkimukset, julkaisut, tilastot, raportit, tietokan-

nat sekä standardoidut tutkimustuotteet. Ongelmia kirjoituspöytätutkimuksissa 
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voi tuottaa aineiston keruun ajankohta. Lisäksi aineiston keruun alkuperäinen tar-

koitus ei välttämättä sovi kyseiseen tarkoitukseen. Myös valmiin aineiston luotet-

tavuutta voi olla haastavaa arvioida. Etuja kirjoituspöytätutkimuksissa ovat sen 

edullisuus ja tutkimuksen nopea toteuttaminen sekä mahdollisuus pitkittäisaineis-

toon. (Puumalainen 2019.) 

 

Käytän kirjoituspöytätutkimusta opinnäytetyöni tutkimusmenetelmänä. Tietoa et-

sin luotettavista tietolähteistä niin sähköisessä kuin kirjallisessakin muodossa. 

Hyödynnän paikallisia kirjastopalveluja sekä internetlähteitä saadakseni ajanta-

saista sekä tutkimukseni kannalta olennaista tietoa. 

 

Haastattelu on yksi yleisimmistä tiedonkeruun muodoista. Sitä voidaan soveltaa 

moniin eri tarpeisiin ja sen avulla voidaan saada syvällistä tietoa. Haastattelussa 

tärkeää ovat hyvät vuorovaikutustaidot, mutta kuitenkin keskustelunomaisuu-

tensa vuoksi se on yleensä haastattelun molemmille osapuolille luonteva tiedon-

keruumenetelmä. (Hirsjärvi & Hurme 2000.) 

 

Tutkimushaastattelulajit voidaan jakaa kolmeen osaan: lomakehaastatteluun, 

teemahaastatteluun sekä strukturoimattomaan haastatteluun. Haastattelulajeja 

voidaan jakaa useampaankin osaan ja suurimmat erot lajeissa tekee strukturoin-

tiaste. Lomakehaastatteluun laaditaan valmis lomakepohja, johon kysymykset 

ovat laadittu tarkkaan. Lomakehaastattelu on yleisin haastattelun laji ja se sopii 

hypoteesien testaamiseen sekä faktatiedon keräämiseen. Strukturoimattomassa 

haastattelussa käytetään avoimia kysymyksiä ja sen tarkoituksena on saada sy-

vällisiä vastauksia, joiden pohjalta haastattelu etenee. (Hirsjärvi & Hurme 2000.) 

Teemahaastattelua voidaan pitää lomakehaastattelun ja strukturoimattoman 

haastattelun välimuotona. Teemahaastattelussa kysymykset voivat olla avoimia, 

mutta aihe pyritään rajaamaan teeman mukaan. (Mäntyneva, Heinonen & 

Wrange 2008.) 

 

Opinnäytetyössä käytän strukturoimatonta haastattelumuotoa kohdeyrityksen 

omistajan haastatteluun. Yrityksestä ja sen tavoitteista kerätään tietoa yrittäjältä 

asettamalla avoimia kysymyksiä ja pelkkiä aihealueita, jotta haastattelu ei ole liian 
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johdattelevaa. Lisäksi käytän teemahaastattelua Joensuussa sijaitsevien yritys-

ten haastatteluun. Valikoin 5–10 joensuulaista yritystä, jotka sopivat Leinikin koh-

deryhmään, ja suoritan haastattelun joko kasvotusten, sähköpostitse tai puheli-

men välityksellä. Teemahaastattelun aiheet keskittyvät yritysten tarpeiden 

ympärille. Teemahaastattelurunko löytyy raportin lopusta liitteenä.  

 

Havainnointi eli observointi on yleinen menetelmä, jossa keskitytään huomioi-

maan ihmisen toiminta suhteessa heidän kertomuksiinsa. Havainnointi on ihmi-

sen tarkkailua. Havainnointi on toimiva menetelmä sen suoruuden ja välittömyy-

den ansiosta. Se antaa tietoa välittömästi kohderyhmän toiminnasta. 

Havainnointi on sopiva tutkimusmenetelmä vuorovaikutusten tutkimisessa. Sen 

heikkous on se, että havainnoitsija voi muuttaa läsnäolollaan luonnollisen tilan-

teen epäluonnolliseksi. Havainnointi tutkimusmenetelmänä on usein myös työläs. 

(Hirsjärvi ym. 1997, 209-210.) 

 

Havainnointiin tiedonkeruumenetelmänä kuuluu neljä vaihetta: havainnoinnin 

suunnittelu, havainnoimaan pääsy, havaintojen tekeminen sekä havaintojen ana-

lysointi. Havainnoinnin suunnittelussa tulee pohtia, mitä ja miten havainnoidaan 

ja mihin painotetaan. Havainnointiprosessi tulee suunnitella, vaikka suunnitelmat 

usein muuttuvatkin havainnoinnin edetessä. Havainnoimaan pääsy ei aina ole 

itsestään selvyys, mikäli havainnointia ei suoriteta julkisilla paikoilla. Havainnoin-

tiympäristöön päästäkseen täytyy olla avoin kertomaan havainnoinnin syyt ja ta-

vat, jotta luottamus syntyy ja havainnointi mahdollistuu. Kun havainnointiympä-

ristöön on päästy sisälle, seuraa itse havainnointi. Tässä vaiheessa tulee 

suunnitella, kuinka havainnot tulee tehdä ja tallentaa. Viimeisessä vaiheessa on 

havainnointien jäsentely ja analysointi. (Hyysalo 2009, 110-111.) 

 

Havainnointi voi olla joko systemaattista tai osallistuvaa. Osallistuvassa havain-

noinnissa nimensä mukaan havainnoija osallistuu havainnoitavaan tilanteeseen 

ja toimii yhtenä ryhmän jäsenenä. Systemaattinen havainnointi on jäsenneltyä ja 

rajattua sekä havainnoija on ryhmän ulkopuolinen toimija. (Hirsjärvi ym. 1997, 

211-212.) 
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Tässä opinnäytetyössä havainnointia käytetään tiedonkeruumenetelmänä läpi 

tutkimuksen. Tiedonkeruu on osallistuvaa kilpailijoiden ja sidosryhmien havain-

nointia.  

 

Benchmarkingia eli vertailuanalyysia hyödynnetään yrityksen työkaluna kilpailu-

aseman parantamiseen ja toimintakyvyn nostamiseen. (Kyrö, 2003) Tämän me-

netelmän tarkoituksena on vertailla kohdeyrityksen toimintaa muiden menesty-

neiden yritysten kanssa. Benchmarkingin tavoitteena on löytää toisten 

organisaatioiden menestystekijöitä ja soveltaa niitä kohdeyrityksen toimintaan. 

(UEF 2019.)  

 

Benchmarkingia työssäni toteutan vierailemalla kilpailijayrityksissä sekä etsimällä 

niistä tietoa nettisivuilta. Lisäksi hyödynnän yritysten julkisia tunnuslukuja ja ar-

vioin kilpailevien yritysten toimintaa. Tämän menetelmän avulla haluan löytää ul-

kopuolisilta yrityksiltä ja organisaatioilta kehittämisideoita kohdeyritykselle.  

 

 

4 Haastattelututkimus 

 

 

4.1 Toteutus 

 

Tavoitteenani oli ottaa yhteyttä Leinikin potentiaalisiin yritysasiakkaisiin ja haas-

tatella heitä viherkasvitarpeistaan, kasvien merkityksestä yritykselle sekä niiden 

budjetoinnista. Halusin haastatella eri toimialojen edustajia, joilla on toimisto-, 

vastaanotto- tai asiakastiloja. 

 

Laadin haastattelurungon (Liite 1), jonka pohjalta haastattelut suoritettiin. Haas-

tattelurungossa tiedustellaan yrityksen viherkasvitilannetta, niiden tarvetta ja 

merkitystä yritykselle. Lisäksi haastattelussa kysyttiin muun muassa budjetista 

sekä yhteistyöhalukkuudesta Leinikin kanssa. 

 

Lähestyin yrityksiä puhelimitse, sähköpostitse sekä menemällä paikan päälle. Ta-

voitteenani oli saada 5–10 vastausta useista eri toimialoista. Haastattelut suoritin 
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viikoilla 8 sekä 10 ja tulokseksi sain 8 vastausta. Vastaajien toimialat olivat: kau-

neudenhoito, ravintola-ala, kiinteistönvälitys, kiinteistönhuolto, kaksi yhdistystä, 

erikoistuotteiden vähittäiskauppa sekä metsäkoneiden valmistus. Haastatelta-

vien yritysten suuruusluokka henkilömäärän mukaan vaihteli mikroyrityksistä (1–

4 henkilöä) suuryrityksiin (500–999 henkilöä), joista kuitenkin jokainen sopii Lei-

nikin asiakassegmenttiin. 

 

 

4.2 Analysointi ja tutkimustulokset 

 

Haastattelurungossa (Liite 1) oli 9 avointa kysymystä, joihin toivoin vastattavan 

vapaasti. Kysymyksillä tiedusteltiin yrityksen kukka- ja viherkasvien 

 

• nykytilannetta 

• tarvetta 

• merkitystä 

• budjettia 

• yhteistyöhalukkuutta Leinikin kanssa 

• halua viikkokimpun hankintaan tai sidontakurssiin osallistumi-

seen 

 

Pienemmissä yrityksissä hankintapäätökset tekevät yrityksen omistaja tai toimi-

tusjohtaja. Suuremmissa yrityksissä hankintaosasto tai osastopäälliköt tekevät 

hankintapäätökset. Kahdeksasta vastaajasta kahdella yrityksellä on voimassa-

olevat sopimukset jonkin kukkakaupan kanssa. Toisella yrityksellä on kaksi sopi-

musta eri kukkakauppojen kanssa, jossa yhdestä kukkakaupasta hankitaan leik-

kokukat ja kimput ja toisesta kukkakaupasta viherkasvit sekä pihaistutukset. 

Molemmat yritykset ovat tyytyväisiä kukkakauppojen palveluihin. Kuudella vas-

taajalla kahdeksasta on toimitiloissaan viherkasveja. Kasvien koetaan paranta-

van yleistä viihtyvyyttä, tuovan vihreyttä ja elävyyttä. 

 

Vain yksi vastaajista ilmoitti, että heidän yrityksessään on kasveille ja sisustuk-

selle laadittu oma budjetti: noin 200 euroa kuukaudessa. Vaikka budjettia ei ole-

kaan, rahaa kasveihin silti käytetään seuraavasti:  
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• Kauneudenhoidon yritys ei osannut sanoa summaa 

• Yhdistys ei ollut valmis käyttämään yhtään rahaa kasveihin tai kukkakau-

pan palveluihin 

• Kiinteistönvälitys alan yritys olisi valmis käyttämään vuodessa noin 20–30 

euroa helppohoitoisiin kasveihin 

• Ravintola-alan yritys voisi käyttää rahaa vuodessa noin 100 euroa helppo-

hoitoisiin kasveihin 

• Kiinteistöhuollon yritys voisi käyttää tarpeen mukaan noin 100–300 euroa 

vuodessa viherkasveihin sekä merkkipäivien kukkakimppuihin 

• Vähittäiskauppa olisi käyttämään noin 200 euroa sisäkasveihin ja leikko-

kukkiin vuodessa 

• Toinen yhdistys käyttää vuodessa noin 2 500 euroa viherpalveluihin, viik-

kokimppuun sekä pihaistutuksiin 

• Metsäkoneisiin keskittynyt yritys kuluttaa vuodessa arviolta 5 000–10 000 

euroa huonekasveihin, kukkakimppuihin sekä pihaistutuksiin 

 

Kukkakaupalta toivottiin sujuvaa palvelua sekä selkeitä hoito-ohjeita hankituille 

kasveille. Kaksi vastaajista toivoi kukkakaupalta edullisia ja erittäin vähän hoitoa 

vaativia kasveja, jotka kestävät kauniina pitkään. Yksi vastaajista kertoi tilaa-

vansa viikkokimppua, sekä yksi yrityksistä oli siitä kiinnostunut. Muutoin, varsin-

kin pienemmät yritykset kokivat viikkokimpun liian kalliiksi sekä tarpeettomaksi. 

Kauneudenhoidon yritys sekä kiinteistöhuollon yritys kertoivat hankkivansa edul-

lisen ja pienen kimpun silloin tällöin marketista tai torilta tai keräävänsä kukat 

luonnosta.  

 

Kahdeksasta vastaajasta puolet voisivat harkita kukkasidontakurssia työhyvin-

vointipäivään. Moni vastaaja halusi tällaisesta palvelusta lisätietoa. Neljä vastaa-

jista olisi avoimia yhteistyölle Leinikin kanssa, mikäli tarvetta tulee ja palveluista 

sekä niiden sisällöstä ja hinnoista saisi tietoa. 

 

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että Joensuun alueella on useita yri-

tyksiä, jotka haluavat helppohoitoisia ja pitkäikäisiä kasveja viihtyvyyden paran-

tamiseksi. Suuremmat yritykset panostavat kasveihin luonnollisesti enemmän ja 



16 

 

huonekasvien lisäksi tarvetta on esimerkiksi viikkokimpuille sekä merkkipäivien 

kimpuille. Useat yritykset ovat valmiita harkitsemaan yhteistyötä Kukkakauppa 

Leinikin kanssa, mikäli heihin otettaisiin yhteyttä ja tarjottaisiin hyviä tuotteita kil-

pailukykyisillä hinnoilla. Haastattelussa korostui yrityksien kontaktoinnin tärkeys, 

kasvien helppohoitoisuus sekä halu valmiisiin, yrityksen tarpeen mukaan räätä-

löityihin ratkaisuihin. 

 

 

5 Lähtökohta-analyysit 

 

 

Lähtökohta-analyysien avulla voidaan selvittää yrityksen nykytila markkinoilla, 

sekä löytää tekijöitä joilla on merkitystä yritykselle tulevaisuudessa. Analyyseihin 

kerätään yrityksen kannalta merkittävää tietoa, jonka avulla voidaan ennustaa 

yrityksen kehittymistä sekä mitä kehitys markkinoille luo. Lähtökohta-analyy-

seissä kartoitetaan yrityksen sisäisiä tekijöitä, joita yritys pystyy itse kontrolloi-

maan, sekä ulkoisia tekijöitä joihin yritys ei voi itse vaikuttaa, mutta joihin voi so-

peutua. (Raatikainen 2010, 61.) 

 

Ulkoisia tekijöitä ovat ne tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan yrityksen 

ulkopuolelta. Nämä tekijät liittyvät kilpailijoihin, markkinoihin ja asiakkaisiin sekä 

yritysympäristöön. (Raatikainen 2010, 61.) Vastakohtaisesti yritysanalyysi käsit-

telee yrityksen sisäisiä tekijöitä ja niiden vaikutusta yrityksen toimintaan. Näitä 

tekijöitä ovat muun muassa organisaation henkilöstön, informaation, talouden 

sekä toimituksen resurssit, nykyinen tarjooma, yrityksen aiemmat tunnusluvut, lii-

kesuhteet sekä potentiaaliset ongelmat. Analysoimalla yrityksen sisäisiä tekijöitä 

voidaan ymmärtää yrityksen nykytilannetta ja näin ollen löytää kehitettäviä koh-

teita. (Burk 2010.) 

 

 

5.1 Ympäristöanalyysi 
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Ympäristöanalyysilla seurataan yritystä ympäröiviä muutoksia. Näitä tekijöitä 

ovat muun muassa poliittiset muutokset, tapakulttuuri, teknologian kehitys, työ-

voiman muutokset, palkkakustannukset, kansainvälistyminen, lainsäädäntö, in-

novaatiot, investointihalukkuus, korkotason muutokset, toimialan muutokset, ta-

loudelliset muutokset sekä EU:n päätökset. Näihin yhteiskunnallisiin, 

taloudellisiin sekä kansainvälisiin tekijöihin ei voida itse vaikuttaa, mutta niitä tun-

temalla voidaan ennakoida liiketoimintaan vaikuttavia muutoksia. (Raatikainen 

2010, 62.) 

 

On tärkeää löytää yritykseen todennäköisesti vaikuttavia muutostekijöitä ja kes-

kittyä niihin. Ennakoimalla ympäristön muutoksia pystytään niihin reagoimaan no-

peammin, jolloin yritystä voi mukauttaa tapahtuviin muutoksiin. (Anttila & Iltanen 

2001, 67.) 

 

 

5.2 Kilpailija-analyysi 

 

Yrityksen kilpailijoita ovat samalla toimialalla ja samalla markkina-alueella toimi-

vat yritykset. Kilpailija-analyysilla pyritään selvittämään yrityksen kilpailutilanne 

markkinoilla. Analyysissa selvitetään kilpailijoiden markkinointistrategioita sekä 

kilpailukeinoja. Lisäksi kilpailijoiden talouden tunnusluvut sekä markkina-asema 

on syytä selvittää. Näiden lisäksi myös kilpailijoiden ja toimialan tulevaisuuden 

ennustaminen on tärkeää; on syytä arvioida mahdolliset muutokset kilpailijoiden 

tulevaisuudessa. Tämän avulla voidaan suunnitella yrityksen omaa tulevaisuutta 

toimialalla. (Raatikainen 2010, 63-64.) On myös tärkeää tietää kilpailijoiden vah-

vuudet sekä heikkoudet; missä kilpailijalla on parannettavaa ja mitkä ovat kilpai-

lijan vahvuudet (Kotler 1999, 118). 

 

Yrityksen kilpailuasema ei ole koskaan vakiintunut, vaan se muuttuu jatkuvasti. 

Yrityksen kilpailijat voidaan jakaa kategorioihin, joiden avulla kilpailijoita voidaan 

arvottaa ja näin ollen keskittyä merkittävimpien kilpailijoiden analysointiin. Kate-

goriat ovat ydinkilpailijat, marginaalikilpailijat, tarvekilpailijat sekä potentiaaliset 

kilpailijat. Ydinkilpailijat ovat niitä yrityksiä, jotka toimivat samoilla markkinoilla 
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sekä joilla on useita vahvuuksia. Marginaalikilpailijoilla ei ydinkilpailijoista poike-

ten ole paljon vahvuuksia. Tarvekilpailijat puolestaan toimivat eri toimialalla, 

mutta heidän tuotteensa tyydyttää samaa tarvetta. Potentiaaliset kilpailijat ovat 

mahdollisia kilpailijoita tulevaisuudessa. Näistä ryhmistä on tärkeintä analysoida 

ydinkilpailijat. Ydinkilpailijoista tulee analyysiin selvittää johtoon, markkinointiky-

kyyn, tuotantoon sekä talouteen liittyviä seikkoja. (Lahtinen & Isoviita 1998, 59-

60.) 

 

 

5.3 Markkina- ja asiakasanalyysi 

 

Markkina- ja asiakasanalyyseissa selvitetään yrityksen menneisyyden, nykyisen 

ja tulevan menestystekijöitä. Markkina-asiakasanalyysissa tulee pohtia asiak-

kaita ja asiakasryhmiä; kuinka paljon markkina-alueella on asiakkaita ja voiko asi-

akkaiden määrän olettaa kasvavan tai laskevan. Markkinoiden lisäksi tulee ana-

lysoida asiakkaiden ostokäyttäytymistä mainonnan, ostopäätöksen, tarpeen ja 

ostouskollisuuden kautta. Myös muutosten ennustaminen on markkina-asia-

kasanalyysissa tärkeää. Yrityksen tulee pohtia ja ennustaa mahdollisia muutok-

sia markkinoilla sekä ostovoimassa. (Raatikainen 2010, 65.) 

 

 

5.4 SWOT-analyysi 

 

SWOT-analyysi on lyhenne sanoista Strenghts (vahvuudet), Weaknesses (heik-

koudet), Opportunities (mahdollisuudet) sekä Threaths (uhat). Tässä analysoin-

tityökalussa yhdistyvät ympäristö- ja yritysanalyysit – sillä pyritään löytämään yri-

tyksen heikkouksia ja vahvuuksia kilpailijoihinsa nähden, sekä uhkia ja 

mahdollisuuksia tulevaisuudessa. (Lahtinen & Isoviita 1998, 82-83.) SWOT-

analyysissa nämä neljä aihetta sijoitetaan nelikenttään, jokainen omaan sarak-

keeseensa. Sarakkeisiin kirjataan kohteen uhat, mahdollisuudet, heikkoudet ja 

vahvuudet niihin nimetyille sarakkeisiin. Näiden kirjattujen ominaisuuksien poh-

jalta voidaan analysoida kohdetta. (Haukijärvi, Kangas, Knuutila, Leino-Richert & 

Teirasvuo 2014.) 
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SWOT-analyysi on hyödyllinen työkalu yrityksen toimintaympäristön analysoin-

nissa. Vaikka analysointityökalu on hyvin yleinen sekä toimivaksi todettu, sen 

heikkoutena voidaan pitää sen subjektiivisuutta. Tämän vuoksi SWOT-analyysia 

tulisi käyttää suuntaa antavana työkaluna eikä ehdottomana totuutena. (Opetus-

hallitus 2019.) 

 

 

6 Markkinointi ja sen alalajeja 

 

 

Markkinointi-käsitteellä on olemassa useita määritelmiä. Käsitteen määrittelemi-

nen on haastavaa, ja tyhjentävää määritelmää tuskin voidaan keksiäkään. Ame-

rican Marketin Associationin (1948) mukaan markkinointi on ”kaupallisten toimin-

tojen suorittamista, joiden tarkoituksena on ohjata tavaroiden ja palvelujen virtaa 

tuottajalta kuluttajalle.” Gustafsson ja Mannermaa (1975) puolestaan määrittele-

vät markkinoinnin olevan: 

kaikkien niiden yrityksen asiakkaisiin vaikuttavien tekijöiden analy-
sointia, suunnittelua, toimeenpanoa ja valvontaa, joiden avulla pyri-
tään valittujen asiakasryhmien tarpeiden tyydyttämiseen asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti ja toiminnan kannattavuuden huomioon ot-
taen. 

Vaikka määritelmiä on monia, sisältävät ne kuitenkin yhteisiä tekijöitä. Markki-

noinnin tehtäviin kuuluvat suunnittelu, toimeenpano ja valvonta. Se on asiakas-

keskeistä ja sen tarkoituksena on tarpeen tyydyttäminen. Markkinoinnilla pyritään 

kannattavuuteen ja se on kokonaisvaltaista sekä tavoitteellista. (Anttila & Iltanen 

2001, 12-13.) 

 

Markkinointi on merkityksellistä, sillä yleensä tuotteet eivät eroa kilpailijoidensa 

tuotteista huomattavasti. Monelle asiakkaalle kilpailijan tuote on lähes tai täysin 

yhtä hyvä. Tämän vuoksi ostopäätöksessä usein ratkaisevana tekijänä ovat 

markkinointitoimenpiteet, ei tuote itse. Näitä markkinointitoimenpiteitä ovat ne kil-

pailukeinot, joiden avulla pyritään vaikuttamaan asiakkaan ostopäätöksen synty-

miseen. (Lahtinen & Isoviita 2004, 1-2.) 
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6.1 Palvelujen markkinointi  

 

Palvelun määritelmään ei ole löydetty tyhjentävää selitystä. American Marketing 

Associationin (1960) mukaan palvelu on ”toimenpiteitä, tyytyväisyyttä tai hyötyjä, 

joita tarjotaan myytäväksi tai joita tarjotaan tavaroiden myynnin yhteydessä”. 

Gummessonin (1987) mukaan palvelut ovat: ”jotain, mitä voi ostaa ja myydä 

mutta mitä ei voi pudottaa varpailleen”. Monet määritelmät kuvaavat hyvin palve-

lun luonnetta, mutta jokaisessa määritelmässä on ongelmansa. Yleensä määri-

telmän ongelma sijoittuu sen rajallisuuteen, sillä palvelun määritelmä voi olla liu-

kuva riippuen tilanteesta. Palveluilla on kuitenkin omat erityispiirteensä; ne ovat 

aineettomia tekoja tai prosesseja, niiden ydinarvo syntyy ostajan ja myyjän vuo-

rovaikutuksessa ja niitä ei voida varastoida tai antaa omistajaltaan toiselle. (Grön-

roos 1998, 49-51.) 

 

Viime vuosikymmenien aikana palvelun merkitys markkinoinnissa on kasvanut 

suuresti. Ihmiset kaipaavat yhä enemmän henkilökohtaista, juuri heille suunnat-

tua palvelua. Lisäksi yleinen tulotasojen ja vapaa-ajan kasvaminen antavat kulut-

tajille enemmän aikaa ja rahaa erilaisten palvelujen hankintaan. Esimerkiksi sii-

vouspalvelut ja ravintolassa syönti ovat yleistyneet viime vuosikymmeninä rajusti, 

mikä on ollut osasyynä näiden palvelualojen kasvuun. Monet yritykset ovat myös 

alkaneet tarjota esimerkiksi asennus- tai huoltopalveluita osana asiakastyytyväi-

syyden ylläpitoa. (Kotler, Armstrong, Saunders & Wong 1996, 588.) 

 

 

6.2 Business to business -markkinointi 

 

Yritysmarkkinoinnissa on paljon samoja elementtejä kuluttajamarkkinoinnin 

kanssa; molemmista löytyvät ostajan osapuoli ja tarve, sekä myyjän osapuoli ja 

tarjooma. Yritysmarkkinoinnissa tuotteita myydään kulutusmarkkinoista poiketen 

pienemmälle määrälle asiakkaita, mutta näille määrällisesti paljon. Yritysmarkki-

noinnin päätökset ovat usein monimutkikkaampia ja ostoprosessi muodollisempi 

kuin kuluttajamarkkinoinnissa. (Kotler ym. 1996, 309-311.) 
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Yritysten ostotoiminta on rationaalista ja päätökset suunnitellumpia kuin kulutta-

jamarkkinoinnissa. Markkinointiviestinnän tyylin tulee yritysmarkkinoinnissa olla 

argumentoivampaa, perustellumpaa sekä ammattimaisempaa verrattuna kulutta-

jamarkkinointiin. Lisäksi yritysmarkkinoilla asiakassuhteet ovat vakiintuneempia 

ja päätöksentekoon osallistuu useampi ihminen. Yritysmarkkinoilla yrityskuva on 

korostuneempi, kun taas kuluttajamarkkinoilla itse tuote on korostuneempi. Yri-

tysmarkkinointiviestintä on henkilökohtaisempaa verrattuna kuluttajamarkkinoin-

nin yleistasoiseen markkinointiviestintään. Yritysmarkkinoinnin ostopäätöksente-

ossa viestinnällä on suuri merkitys. Tärkeimpiä ostopäätökseen vaikuttavia 

tekijöitä ovat: tuotteen ominaisuudet ja kokonaisuus, tuotteen helppo saatavuus, 

luotettavuus, hintataso, kaupan ehdot, toimituksen sujuvuus, informaation saata-

vuus sekä asiantuntevuus asiakaspalvelussa. (Isohookana 2007.) 

 

Yritysmarkkinoinnissa ostajan roolissa on aina henkilö tai henkilöt, aivan kuten 

kuluttajamarkkinoinnissakin. Yritysmarkkinoilla ostajalla on yleensä suurempi 

vastuu kuin kuluttajalla, joten yritysostossa voidaan käyttää apuna kahdeksan-

osaista prosessia, jonka avulla ostopäätös tehdään. Jos kyseessä on tuttu yritys 

ja tuotetta on aiemmin ostettu, voi joitain vaiheita jättää väliin. Kun tuote ja yritys 

on uusi, tulee joka vaihetta tarkastella ennen ostopäätöstä. Nämä vaiheet ovat: 

ongelman tunnistaminen, yleisen tarpeen kuvaus, tuotteen määrittely, toimittajan 

etsintä, tarjouspyyntö, toimittajan valinta, tilauksen erittely ja toiminnan tarkas-

telu. (Kotler ym. 1996, 325-326.) 

 

 

6.2.1 B-to-b-ostoprosessi 

 

Ostoprosessi alkaa ongelman havaitsemisesta eli tarpeen syntymisestä. Tämän 

jälkeen tarve pyritään kuvaamaan – mitä tarvitaan, jotta havaittu ongelma rat-

keaisi? Seuraavaksi määritetään se tuote, joka sopii tähän kuvaukseen. Kun 

tarvittu tuote on määritelty, siirrytään etsimään tuotteen toimittajaa. Tuotteen toi-

mittajille tehdään tarjouspyynnöt, joiden perusteella toimittaja valitaan. Tämän jäl-

keen tilaus voidaan eritellä ja tilata. Viimeisenä vaiheena ostoprosessia voidaan 

tarkastella, ja mikäli prosessi on ollut tyydyttävä, voidaan samaa toimittajaa käyt-

tää jatkossakin. (Kotler ym. 1996, 326-328.) 
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B-to-b-ostoprosessiin osallistuu yleensä useita henkilöitä useissa rooleissa. 

Nämä roolit voidaan roolittaa käyttäjiin, vaikuttajiin, ostajiin, päätöksentekijöihin 

sekä koordinaattoreihin. Käyttäjät ovat niitä, jotka loppujen lopuksi käyttävät han-

kintaa. Tämän vuoksi käyttäjille tärkeässä asemassa ovat hankinnan käyttömu-

kavuus ja toimivuus. Vaikuttajat ovat ostoprosessin vahva rooli, sillä he tarkaste-

levat hankintaa asiantuntijana pitkäaikaisen toimivuuden näkökulmasta. Ostajat 

ovat rooliltaan niitä, jotka painottavat hankintapäätöksessä hintaa. Suurissa or-

ganisaatioissa osto-osastojen henkilöt hoitavat tarjoukset ja pyrkivät mahdollisim-

man edullisiin hankintoihin. Päätöksentekijät ovat usein passiivisia ennen hankin-

tapäätösvaihetta, mutta he ovat niitä, jotka tekevät ostopäätöksen. Erillinen 

päätöksentekijä on tyypillinen rooli suurissa organisaatioissa. Koordinaattorit ovat 

suurissa organisaatioissa toimivia rooleja, jotka ostoprosessissa varmistavat 

hankinnan taloudellisuuden. (Rope 1998, 25-27.) 

 

 

6.2.2 Business to government -markkinointi 

 

Business to government eli lyhennettynä b-to-g -markkinointi on yrityksen ja val-

tion tai kaupungin välistä markkinointia. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi 

koulut, sairaalat, vankilat ja kunnat. Näiden markkinoiden erityispiirteitä ovat tar-

kasti rajatut ja usein alhaiset budjetit, avoimet tarjouskilpailut sekä neuvotteluso-

pimukset, jotka kattavat ison osan ostoista. (Kotler ym. 1996, 329-333.) 

 

 

7 Markkinoinnin kilpailukeinot 

 

 

Kun yritys on asettanut tavoitteensa sekä tehnyt lähtökohta-analyysit, on vuo-

rossa markkinoinnin kilpailukeinojen päätökset. Nämä päätökset on mukautet-

tava liikeidean ja resurssien mukaiseksi. Markkinoinnin kilpailukeinot jaetaan seit-

semään osaan, joista rakennetaan yritykselle sopiva kilpailukeinojen yhdistelmä, 
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markkinointimix. Yrityksen menestys muodostuu kyvystä rakentaa tilanteisiin so-

piva markkinointimix ja kykyyn muokata sitä asiakassuhteen eri vaiheissa. (Lah-

tinen, Isoviita & Hytönen 1996, 75-76.) 

 

Professorit Neil Borden ja Jerome McCarthy loivat 1960-luvulla neliosaisen mark-

kinoinnin kilpailukeinojen mallin, 4P-mallin. Tähän malliin kuuluvat tuote, hinta, 

saatavuus sekä markkinointiviestintä. Malli ei kuitenkaan sovellu palveluyrityksiin 

sen tuotekeskeisyyden vuoksi, joten 1980-luvulla Bernard H. Booms ja Mary Jo 

Bitner kehittelivät 4P-malliin kolme osaa lisää, jotka ottavat huomioon myös pal-

veluaspektin. Lisäämällä 4P-malliin henkilöstön, toimintatavat ja palveluympäris-

tön, saadaan laajennettu markkinointimix eli 7P-malli. (Bergström & Leppänen 

2015.) 

 

 

7.1 Tuote 

 

Tuote on asiakkaan tarpeeseen kehitetty, yrittäjän ammattitaitoon perustuva rat-

kaisu (Rope & Joki-Korpela 2008, 35). Kilpailukeinona tuote määrittelee yrityk-

sessä sen, millaisia tuotteita markkinoidaan ja kuinka paljon. Tuotepäätöksiä teh-

täessä pohditaan, mitä tuotteita tuotetaan ja keille niitä markkinoidaan. Lisäksi 

päätetään tuotteen laatutasosta.  Tuotepäätökset tehdään lukumäärä- ja laatu-

perusteisesti. Näihin tuotepäätöksiin vaikuttavat liikeidea, asiakkaat ja kilpailijat. 

(Lahtinen & Isoviita 1998, 115.) 

 

Tuotepäätöksissä pohditaan tuote-markkinayhdistelmiä, tuotedifferointia, ase-

mointia sekä etsitään markkina-aukkoja. Tuote-markkinayhdistelmän tavoitteena 

on löytää oikeat markkinointikanavat eri tuotteille ja tuotteiden elinkaarelle. Tuo-

tedifferoinnin tarkoitus on saada tuotteesta ostajan mielestä erilainen kilpaileviin 

tuotteisiin nähden. Differoinnilla pyritään nostamaan oma tuote esille kilpailijoiden 

tuotteista. Tuoteasemointi on tuotteen sijoittamista markkinoille. Onnistuneen 

asemoinnin lähtökohtana on asiakkaiden tarpeiden ja ostokäyttäytymisen tunte-

minen sekä kilpailijoiden tunteminen. Markkina-aukot ovat mahdollisuuksia, joita 

löytyy todennäköisimmin pienistä segmenteistä erikoistuotteiden tarpeeseen. 
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Markkina-aukot antavat mahdollisuuksia uusien tuotteiden lanseeraamiseen. 

(Raatikainen 2010, 79-80.) 

 

Tuotteiden lukumääräpäätöksissä päätetään markkinoitavien tuotteiden mää-

rästä. Tähän kuuluvat myös päätökset tuotteiden lisäämisistä sekä vastaisesti 

tuotteiden poisjättämisestä markkinoilta. Yrityksen tulee tuotepäätöksiä tehdes-

sään pohtia, halutaanko täyttää asiakkaan kaikki tarpeet, vai riittääkö vain osan 

tarpeiden täyttäminen. Lisäksi tulee päättää eri tuotteiden sidossuhteista; halu-

taanko päätuotteelle myydä esimerkiksi lisäosia. Lukumäärää koskevia pää-

tösalueita on neljä: tarveryhmä, tuoteryhmä, tuoteperhe ja tietty tuote. Tarveryh-

män tuotteiden tarkoitus on tyydyttää ydintarve. Tuoteryhmä puolestaan tarjoaa 

vaihtoehtoja tarpeen tyydyttämiseen. Tuoteperhe on valikoima tietyn tuoteryh-

män tuotteita josta kuluttaja valikoi tietyn tuotteen.  (Lahtinen & Isoviita 1998, 

116.) 

 

Tuotteen laatutasopäätöksissä päätetään tuotteen laadun tasosta suhteessa kil-

pailijoihin. Laadun tason lisäksi päätetään, millainen laatumielikuva tuotteesta ha-

lutaan kuluttajille antaa. Vaikka laatumielikuvaan voidaan vaikuttaa, asiakkaan 

arvio kuitenkin päättää laadun tason. (Lahtinen & Isoviita 1998, 116-117.) 

 

 

7.2 Hinta 

 

Tuotteen arvon määrittää asiakas. Arvo koostuu koetusta hyödystä, mitä asiakas 

tuotteesta saa. Se on usea eri osan yhdistelmä ja jokainen asiakas kokee tuot-

teen arvon eri tavoin. Tuotteen arvo määräytyy esimerkiksi sen suorituskyvyn, 

ominaisuuksien, laadun, saadun hyödyn, saatavuuden sekö palvelun mukaan. 

(Burk 2010, 138.) Yrityksen tulee määritellä tuotteen tai palvelun arvolle hinta. 

Hinnoittelun onnistuessa myynti varmistuu ja samaan aikaan kannattavuustaso 

on kohdallaan. (Lahtinen & Isoviita 1998, 97.) 

 

Hinnoittelupäätöksiin kuuluu perushinnan asettaminen sekä hintojen muuttami-

nen. Tuotteen tullessa markkinoille sekä tarjouspyyntöihin vastatessa tulee päät-

tää tuotteen perushinta. Hintaa voidaan kuitenkin joutua muuttamaan esimerkiksi 
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sopimus- tai kysyntäsyistä. (Lahtinen & Isoviita 1998, 98.) Monelle kuluttajalle 

hinta on suuri ratkaiseva tekijä ostopäätöstä tehdessä. Yrityksen tulee kuitenkin 

olla varoivainen käyttäessään hintaa kilpailukeinona. Mikäli hintaa lasketaan, se 

voi tuoda lisää asiakkaita, mutta se myös laskee tuottoja, joka voi kontrolloimat-

tomana johtaa kannattavuusvaikeuksiin. (Bergström & Leppänen 2015.) 

 

Kysynnän hintajoustolla seurataan myynnin muutoksia suhteessa hintamuutok-

siin. Hintaherkkien tuotteiden kysyntä laskee rajusti, kun niiden hintaa nostetaan. 

Vastaavasti joustamattomien tuotteiden kysyntä ei juurikaan muutu hinnan nous-

tessa. (Lahtinen & Isoviita 1998, 99.) Yrityksen on tärkeä olla tietoinen tuot-

teidensa hintajoustosta markkinoilla, voidakseen hyödyntää hinnan muutoksia 

kilpailukeinona ja välttää kannattavuusvaikeuksia (Bergström & Leppänen 2015). 

 

 

7.3 Saatavuus 

 

Saatavuuspäätöksillä pyritään vaikuttamaan tuotteen ja asiakkaan välisen väylän 

esteiden poistamiseen ja niihin vaikuttavien tekijöiden päätöksentekoon. Saata-

vuuspäätöksillä halutaan saada asiakas ja tuote kohtaamaan, jotta ostotilaisuus 

voisi toteutua. (Anttila & Iltanen 2001, 208.) Saatavuuspäätökset jaetaan kahteen 

osaan: teollisuusyritysten saatavuuspäätöksiin sekä palveluyritysten saatavuus-

päätöksiin. (Lahtinen & Isoviita 1998, 198.) Tässä raportissa keskitytään palvelu-

yritysten saatavuuspäätöksiin. 

 

Palveluyrityksissä saatavuus jaetaan sisäisiin ja ulkoisiin päätöksiin. Ulkoisiin 

päätöksiin kuuluvat tekijät, jotka vaikuttavat asiakkaan saapumiseen yrityksen ti-

loihin. Asiakkaan on löydettävä ja tunnistettava yritys sekä saatava siitä positiivi-

nen mielikuva sen nähdessään. Keinoja vaikuttaa näihin tekijöihin ovat esimer-

kiksi yrityksen sijainti sekä julkisivu. (Lahtinen & Isoviita 1998, 211.) 

 

Palveluyrityksen sisäisillä saatavuuspäätöksillä pyritään vaikuttamaan asiakkaan 

kokemukseen asioidessaan yrityksessä. Näitä tekijöitä ovat palveluympäristö, 

valikoiman laajuus, tuotteiden esillepano, esite- ja opastemateriaali, henkilökun-
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nan palvelualttius sekä muiden asiakkaiden vaikutus. Nämä kaikki tekijät vaikut-

tavat omassa roolissaan siihen, onko asiakas kokenut yrityksessä asioinnin miel-

lyttävänä. (Lahtinen & Isoviita 1998, 214.) 

 

Saatavuuspäätöksillä halutaan löytää ne jakelukanavat, joilla tavoitetaan parhai-

ten valittu kohderyhmä. Lisäksi saatavuuspäätökset tulee kohdata yrityksen ha-

lutun imagon kanssa, jolloin pohditaan missä ja milloin tuotetta tulisi myydä, jotta 

yrityksen imago ilmenee halutulla tavalla. (Bergström & Leppänen 2015.) 

 

 

7.4 Markkinointiviestintä 

 

Markkinointiviestintä on asiakkaille näkyvä kilpailukeino, jolla halutaan herättää 

kiinnostusta (Bergström & Leppänen 2015). Se on yrityksen sidosryhmiin kohdis-

tettua viestintää, jolla pyritään saamaan aikaan kysyntää. Markkinointiviestintä 

kilpailukeinona kertoo markkinointimixin muista kilpailukeinoista pyrkien luomaan 

positiivista mielikuvaa markkinoidusta tuotteesta. Markkinointiviestinnän keinot 

voidaan jakaa neljään osaan: mainontaan, henkilökohtaiseen myyntityöhön, me-

nekinedistämiskeinoihin sekä suhdetoimintaan, julkisuuteen ja sponsorointiin. 

(Vuokko 1996.) 

 

 

7.4.1 Mainonta 

 

Mainonta on suurelle kohderyhmälle kohdistettua markkinointia. Mainonnan väy-

länä toimivat eri mediat sekä kanavat ja sillä pyritään suostuttelemaan ja muis-

tuttamaan asiakasta sekä informoimaan tuotteen ominaisuuksista. (Vuokko 

1996.) Mainonta voidaan jakaa mediamainontaan ja suoramainontaan (Isohoo-

kana 2007, 139). 

 

Mediamainonnan väyliä ovat ilmoittelu-, televisio-, radio-, elokuva-, ulko- ja liiken-

nemainonta. Mediamainonnan osuus koko mainonnasta on noin puolet. Ilmoitte-

lumainonta kattaa sanoma- ja aikakauslehtien mainonnan sekä ilmaisjakeluleh-

det. (Isohookana 2007, 144.) Suomessa on noin 250 sanoma- ja kaupunkilehteä. 
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Verrattuna lehtien kokonaislevikkiä väkilukuun, Suomessa on maailmantilaston 

kolmanneksi eniten sanomalehtiä. Sanoma- ja kaupunkilehtimainonta kattaa noin 

kolmasosan mediamainonnasta. (Sanomalehtien liitto 2019.) Mainonnan kana-

vana sanomalehtien vahvuuksia ovat ajankohtaisuus ja tarkkuus, luotettavuus, 

paikallisuus sekä uutisluonteisuus. Heikkoutena voidaan pitää sanomalehtien ly-

hytaikaisuutta. (Isohookana 2015, 145.) Aikakausmedian (2019) mukaan vuonna 

2016 Suomessa oli 3581 aikakauslehteä. Aikakauslehtien vahvuuksia mainon-

nassa ovat lehden pitkä säilytysaika sekä lukuaika, samaa lehteä lukevat useat 

ihmiset, sanoman tarkka kohdistus sekä hyvä painojälki. Aikakauslehtien heik-

koutena voidaan pitää ilmestymistiheyttä, sillä jotkut aikakauslehdet ilmestyvät 

vain 4 kertaa vuodessa. Ilmaislehdet ovat maksuttomia sanomalehden kaltaisia 

lehtiä, joiden maksuttomuus perustuu ilmoitustilan myyntiin. (Isohookana 2015, 

146-148.) 

 

Televisio on mediana aktiivinen sekä viihdyttävä ja se saavuttaa lähes jokaisen 

suomalaisen. Mainoskanavana televisio antaa tilaa luoville ratkaisuille äänen ja 

kuvan yhdistelmän vuoksi. Television vahvuuksia mainonnan väylänä ovat laa-

juus (valtakunnallisesti sekä paikallisesti), tunteisiin vaikuttaminen, nopea toisto-

jen mahdollisuus sekä ääni- ja kuuloaistin yhdistäminen. Televisiomainonnan 

heikkouksia ovat tv-mainoksen nopeus, suunnitteluun kuluva aika sekä korkeat 

kustannukset. (Isohookana 2015, 148-150.) 

 

Radio on mainoskanavana kattava. Radio koetaan jokapäiväiseksi ja läheiseksi 

osaksi arkea. Radiomainonta on kuuntelijaa aktivoivaa ja sen vahvuuksia ovat 

paikallisuus, henkilökohtaisuus, nopea toistomahdollisuus sekä joustavuus. Heik-

kouksia radiomainonnalla on nopeus ja kanavan vaihdon helppous. (Isohookana 

2015, 152-153.) 

 

Ulko- ja liikennemainonta käsittää ulkona tapahtuvan mainonnan. Tyyppiesimerk-

kejä ulkomainonnasta ovat mainospilarit ja mainokset roskapöntöissä. Liikenne-

mainonta taas käsittää esimerkiksi linja-autojen sekä taksien sisä- ja ulkopuolella 

olevat mainokset. Ulko- ja liikennemainonnan vahvuuksia ovat tavoitettavuus, 
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suuri huomioarvo ja toistomahdollisuus. Ulkomainonta tavoittaa hyvin niitä ryh-

miä, joita ei muilla medioilla pystytä tavoittamaan. Sen heikkouksia ovat nopeus 

sekä ilkivallan mahdollisuus. (Isohookana 2015, 154-156.) 

 

Suoramarkkinointi on markkinointia, jossa markkinoidaan suoraan asiakkaalle. 

Suoramarkkinointi voi olla suoramainontaa, luettelomarkkinointia, telemarkki-

nointia, interaktiivinen televisio, automaatit sekä verkko- ja mobiilimarkkinointia. 

Suoramarkkinoinnilla halutaan rakentaa katkeamaton yhteys suoraan loppu-

asiakkaaseen. Tämä one-to-one-markkinointi on kasvussa verrattuna massa-

markkinointiin. Suoramarkkinoinnin toteutus vaatii ajantasaisen kohderyhmän 

sekä toimivat tietojärjestelmät, jotta mainontaa voidaan kohdistaa asiakkaille. 

Suoramarkkinoinnin etuja ovat sen henkilökohtaisuus, asiakkaan tunteminen, 

laaja soveltuvuus asiakassuhteen eri vaiheisiin, markkinoinnin räätälöinnin mah-

dollisuus, asiakaspalvelu sekä välittömän palautteen mahdollisuus. (Isohookana 

2015, 156-157.) 

 

Suoramainonta on mainonnan jakelua tietylle kohderyhmälle. Se voidaan kohdis-

taa sekä yksityisille ihmisille että yrityksille. Suoramainonta hyödyntää asiakasre-

kistereitä kohderyhmän tavoittamiseksi. Sen vahvuuksia ovat kohderyhmän tark-

kuus, riippumattomuus, omaehtoisuus sekä palautteen välittömyys. Heikkouksia 

voivat olla yksityisyyden loukkaus sekä mainoksen erottumattomuus postin se-

asta. (Isohookana 2015, 157-158.) 

 

 

7.4.2 Henkilökohtainen myyntityö 

 

Henkilökohtainen myyntityö on asiakkaan ja yrityksen edustajan välistä viestin-

tää, jonka tarkoituksena on antaa asiakkaalle henkilökohtaista palvelua. Henkilö-

kohtaisessa myyntityössä osapuolten välinen viestintä tapahtuu nimensä mukai-

sesti henkilökohtaisesti, yleensä puhelimitse, sähköpostitse tai kasvotusten. 

Henkilökohtaisessa myyntityössä viestintä on välitöntä ja reagointi nopeaa. Hen-

kilökohtainen myyntityö on asiakaskohtaista ja viestinnän lähtökohta on asiak-

kaan tarpeet. (Vuokko 1996, 49-50.) 
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Jotta henkilökohtainen myyntityö olisi tuloksellista, on myyjän tunnettava asiak-

kaansa tarpeet. Tämän vuoksi on tärkeää, että myyjä ottaa asiakkaan tarpeista 

ja ongelmista selvää, jotta hän pystyisi tarjoamaan hänen tarpeeseensa sopivan 

tyydytyksen. Henkilökohtainen myyntityö vie paljon resursseja, mutta onnistues-

saan se on tehokasta. (Isohookana 2015, 133-134.) 

 

Myyntityön prosessi sisältää seitsemän vaihetta, jota etenkin yritysmarkkinoin-

nissa tulee noudattaa. Prosessi alkaa prospektien kartoittamisesta ja niiden ana-

lysoimisesta, jota seuraa valmistautumisen vaihe, jossa myyjän tulee kartoittaa 

ostajan taustaa ja toimintaa. Kolmantena vaiheena on yhteydenotto asiakkaa-

seen. Yhteydenottotapa tulee valita asiakkaan mukaan, joko henkilökohtainen 

käynti, puhelu, sähköposti tai kirje. Kun asiakkaaseen on otettu yhteyttä, sitä tulisi 

seurata seuraava vaihe eli presentaation pitäminen. Tässä vaiheessa tuote esi-

tellään asiakkaalle. Esittelyn jälkeen on neuvotteluvaihe, jossa argumentoidaan 

vuoroisesti. Tätä seuraa päätösvaihe, joka päätyy joko tilauksen tekemiseen, 

neuvottelujen jatkamiseen tai prosessin päättämiseen ilman tilausta. Viimeisenä 

vaiheena on seuranta ja asiakassuhteen ylläpito. Tässä vaiheessa myyjä varmis-

taa tilauksen ehdot ja ottaa vastaan asiakaspalautetta. (Isohookana 2015, 136-

137.) 

 

Yritykset saavat usein monia tarjouksia yrityksiltä, joten kilpailijoista erottuminen 

on tärkeää. Erottuminen kilpailijoista vaatii useita taitoja kuten kykyä herättää kiin-

nostusta sekä myyntitekniikan osaamista. On tärkeää kuunnella asiakasta, jotta 

heidän tarpeensa voidaan kartoittaa mahdollisimman hyvin, jolloin asiakkaalle 

osataan tarjota tarpeen tyydyttävää tuotetta. Hyvän myyntityön piirteitä ovat asi-

akkaan arvostaminen sekä ahkeruus. (Vuorio 2016.) 

 

 

7.4.3 Menekinedistäminen 

 

Menekinedistämisellä pyritään lyhyen aikavälin myyntivaikutuksiin. Se on henki-

lökohtaisen myyntityön ja mainonnan tuki. (Vuokko 1996.) Menekinedistämisellä 

tavoitellaan yrityksen tuotteiden myynnin lisäämisen halua, myyjien ja jakelupor-
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taiden resurssien lisäämistä sekä asiakkaiden ostohalukkuuden nostamista. Me-

nekinedistämisellä tuetaan henkilökohtaista myyntityötä sekä kasvatetaan asiak-

kaiden ostohalua. Yritysmarkkinoilla menekinedistäminen suunnataan usein 

omaan myyntiorganisaatioon. Menekinedistämisellä halutaan herättää oman or-

ganisaation työntekijöiden kiinnostusta myytäviin tuotteisiin ja palveluihin ja mo-

tivoimaan heitä myyntityöhön. (Isohookana 2015, 161-163.) 

 

Menekinedistämistä voi oman organisaation lisäksi kohdistaa myös asiakkaisiin. 

Tyypillinen kuluttajille kohdennettu menekinedistäminen on hintatarjoukset. Ku-

luttajille kohdistetun menekinedistämisen tavoitteena on saada asiakas kokeile-

maan tuotetta tai lisäämään tuotteen ostotiheyttä. Hintatarjouksen lisäksi näitä 

menekinedistämisen keinoja ovat esimerkiksi tuotenäytteet, kylkiäiset sekä kil-

pailut. (Isohookana 2015, 164-165,) 

 

 

7.4.4 Suhdetoiminta, julkisuus ja sponsorointi 

 

Neljäntenä markkinointiviestinnän ryhmänä on suhdetoiminta, julkisuus sekä 

sponsorointi. Näitä kaikkia yhdistää pyrkimys luoda yrityksestä positiivista kuvaa. 

Suhdetoiminnalla pyritään pitkän aikavälin vaikutuksiin ja sen voi jakaa yrityksen 

sisäiseen ja ulkoiseen suhdetoimintaan. Ulkoinen suhdetoiminta kohdistuu yrityk-

sen sidosryhmiin tarkoituksenaan luoda myönteistä suhtautumista yritykseen. 

(Vuokko 1996.) Näitä sidosryhmiä ovat esimerkiksi asiakkaat, tavarantoimittajat 

sekä tiedotusvälineet. Ulkoisen suhdetoiminnalla halutaan vahvistaa imagoa, 

luoda suhteita sekä lisätä tunnettuutta. Sisäisessä suhdetoiminnassa kohderyh-

mänä ovat yrityksen sisäiset sidosryhmät kuten johtajat ja työntekijät. Sisäisen 

suhdetoiminnan tavoitteena on parantaa työyhteisöä sekä kannustaa työnteki-

jöitä. Keinoja tavoitteiden saavuttamiseen sisäisessä suhdetoiminnassa ovat esi-

merkiksi henkilökuntaedut sekä kannustavat palkat. (Laurea AMK 2014.) 

 

Julkisuudella pyritään saamaan ilmaista aikaa tiedotusvälineissä ja luomaan me-

dioissa yrityksestä positiivista kuvaa. (Vuokko 1996.) Julkisuuden kohteena voi 

olla yrityksen tuote, yrityksessä vaikuttavat ihmiset tai esimerkiksi uudet ideat. 

Kaikki nämä julkisuuden kohteet kuitenkin tuovat näkyvyyttä yritykselle. Koska 
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julkisuus ei ole maksettua, se usein uskottavampaa ja toimivampaa kuin mai-

nonta. (Kotler, ym. 1996, 750.) 

 

Sponsoroinnissa tuetaan esimerkiksi urheilijaa tavoitteenaan nostaa yrityksen 

imagoa. (Vuokko 1996.) Sponsoroinnin vahvuus markkinoinnin kanavana on tun-

teiden välittäminen. Sponsoroinnin kohteita voivat olla urheilijat ja urheilujoukku-

eet, kulttuuri- sekä hyväntekeväisyyskohteet. Sponsorisopimuksen hyödyntämi-

nen näkyväksi medioissa on tärkeää, jotta sponsorisuhde olisi yritykselle 

kannattavaa. Sponsorisopimusta tulisi hyödyntää kaikissa käytetyissä medioissa, 

jolloin sen näkyvyys olisi mahdollisimman laaja. (Pitenius 2015.) 

 

 

7.4.5 Hakukoneoptimointi 

 

Hakukoneoptimointi tarkoittaa nettisivujen löytämisen ja näkyvyyden paranta-

mista hakukoneissa. Hakukoneoptimointi tarkoittaa käytännössä omien sivujen 

nostamista esille Google-hauissa ilman maksullista mainosta. (Johansson 2010.) 

 

Meta description on olennainen osa hakukoneoptimointia. Se on Google-haussa 

sinisen linkin alapuolella oleva teksti. Se ei vaikuta hakukoneoptimointiin, mutta 

sen tarkoitus on kuvata sivun sisältöä niin, että se klikataan auki. Sen tarkoituk-

sena on kertoa sivun sisällöstä muutamalla lauseella. Hyvä meta description si-

sältää keskeisiä avainsanoja, tuotteen tai palvelun ja sen hyödyn, toiminnallisuu-

den sekä toimintakehoituksen. (Kava 2017.) 

 

Title on hakutuloksen otsikko, linkki verkkosivulle. Title kertoo nettisivun olennai-

sen sisällön, mutta samalla sen sisältö vaikuttaa siihen millä hakusanalla haku-

kone löytää sivuston. Hyvä title on lyhyt ja informatiivinen, esimerkiksi yrityssi-

vuilla titleksi sopii hyvin yrityksen nimi. (Johansson 2010.) 
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7.4.6 Sosiaalinen media 

 

Hintikan (2019) mukaan sosiaalinen media tarkoittaa ”internetin uusia palveluita 

ja sovelluksia, joissa yhdistyy käyttäjien välinen kommunikaatio ja oma sisällön 

tuotanto”. Erona perinteisempään viestintään sosiaalisessa mediassa kuka ta-

hansa voi osallistua keskusteluun ja tulla kuulluksi. Sosiaaliseen mediaan on 

useita eri väyliä sekä käyttötarkoituksia ja niitä yhdistää helppokäyttöisyys, mak-

suttomuus sekä yhteisöllisyys. (Hintikka 2019.) 

 

Facebook voi olla tehokas markkinoinnin kanava, kun sitä käytetään optimaali-

sesti. Sosiaalinen media tulisi sisällyttää yrityksen markkinointistrategiaan ja pi-

tää sitä vakavana markkinoinnin kanavana. Ensisijaisesti tulee pohtia, keitä Fa-

cebookissa halutaan tavoittaa ja mitä heille halutaan kertoa. Mikäli kohderyhmää 

ei ole suunniteltu, on tehokas Facebook-markkinointi epätodennäköistä. Face-

book-markkinoinnissa kohderyhmät voidaan jakaa kahteen osaan: uusiin asiak-

kaisiin ja vanhoihin asiakkaisiin. Uusien asiakkaiden hankinta tapahtuu levittä-

mällä yrityksen tunnettuutta Facebookissa, jotta potentiaaliset asiakkaat löytävät 

tiensä yritykseen. Vanhoihin asiakkaisiin kohdistettu Facebook-mainonta puoles-

taan antaa tietoa esimerkiksi uusista tuotteista. Kun Facebookin kohderyhmä on 

päätetty, tulee seuraavaksi Facebook-tilin sisältöä suunnitella. Tulee pohtia, mil-

laisen kuvan yritys haluaa asiakkailleen Facebookin välityksellä viestiä ja kuinka 

sivut erottuisivat kilpailijoista sekä muusta massasta. (Suomen Digimarkkinointi 

2019.) 

 

Instagram on toinen suuri sosiaalisen median kanava, jota on syytä hyödyntää 

yrityksen markkinoinnissa. Instagramiin on mahdollista tehdä yritysprofiili, jonka 

avulla mainostaminen ja kävijätietojen seuraaminen helpottuvat. (Leppänen 

2018.) Kuvaavat hashtagit ja informaatiot esimerkiksi tuotetarjouksista päivitetyn 

kuvan yhteydessä jakaa kuvien lisäksi yrityksen kannalta tärkeää tietoa tilin seu-

raajille. Lisäksi keskusteluihin osallistuminen sekä verkostoituminen oman yrityk-

sen kannalta merkittävien toimijoiden kanssa on Instagramissa helppoa ja luo 

näkyvyyttä. Instagram-tilin profiilissa on syytä olla näkyvissä yrityksen tiedot, esi-

merkiksi aukioloajat sekä linkki nettisivuille. (Digimoguli 2019.) 
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WOM eli word-of-mouth on tuotteen tai palvelun asiakkaan itse suosittelemista 

muille ihmisille. Suosittelua voidaan helposti tehdä sosiaalisen median kautta. 

Sosiaalisessa mediassa tuntemattomienkin ihmisten välinen kommunikointi on 

helppoa ja jo tuotetta käyttänyttä ihmistä on helppo uskoa. (Meltwater 2016.) 

WOM-markkinointi toimii word-of-mouth -periaatteella, mutta siinä rohkaistaan 

asiakkaita suosittelemaan tuotteita juuri esimerkiksi sosiaalisen median kanavilla. 

WOM kuitenkin täytyy olla aitoa asiakaspalautetta, eikä sitä voi väkisin edistää. 

On myös olemassa yrityksiä, jotka tarjoavat WOM-markkinointia, jossa testihen-

kilöt testaavat tuotteita ja antavat niistä rehellistä palautetta sosiaalisessa medi-

assa. (Eerola 2010.) 

 

 

7.5 Henkilöstö 

 

Henkilöstöllä tarkoitetaan niitä ihmisiä, jotka ovat asiakkaan kanssa tekemisissä, 

eli yleensä yrityksen työntekijät sekä sidosryhmien työntekijät. Myös entiset ja 

nykyiset asiakkaat voidaan luetella henkilöstön kilpailukeinona, mikäli he kertovat 

kokemuksistaan yrityksessä muille asiakkaille. Kun kyseessä on palvelun myy-

minen, on henkilöstöllä suuri vaikutus asiakkaan mielikuvaan, sillä yleensä pal-

velutilanteeseen sisältyy ihmisen läsnäolo ja työ kuten esimerkiksi kampaamo-

työssä. (Expert program management 2019.) 

 

Jos yrityksen työntekijät ovat motivoituneita ja innostuneita, edesauttavat he asi-

akkaan kokemaa positiivista mielikuvaa yrityksestä. Tämän vuoksi on yrityksen 

kannalta tärkeää löytää työntekijöitä, jotka luovat haluttua mielikuvaa yrityksestä 

asiakkaille. Lisäksi yrityksen johdon on pidettävä työntekijöistään huolta, jotta 

motivaatio ja innostus asiakaspalveluun säilyisivät. (Grönroos 1987, 66-67.) Kei-

noja työntekijän palvelulaadun takaamiseksi ovat esimerkiksi työntekijöiden har-

kittu valinta, riittävä koulutus työhön sekä muutoksiin, kannustava ilmapiiri sekä 

motivoiva palkkaus (Lahtinen ym. 1996, 255).  
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7.6 Toimintatavat 

 

Toimintatavat kilpailukeinona viittaavat niihin prosesseihin ja menettelyihin, jotka 

vaikuttavat tapahtuman kulkuun, kun asiakas ja yritys ovat vuorovaikutuksessa. 

Näitä prosesseja tulee valvoa sekä pystyä kontrolloimaan, jotta asiakkaan saama 

palvelukokemus olisi miellyttävä. (Expert program management 2019.) 

 

Kitkattomasti sujuvat prosessit vaikuttavat siihen, kuinka hyvin palvelu asiak-

kaalle voidaan suorittaa. Prosessit tulee olla suunniteltu sujuvasti sekä kustan-

nustehokkaasti, jolloin niistä ei ole harmia yritykselle ja asiakas saa sujuvaa pal-

velua. (The Marketing Mix 2019.) 

 

 

7.7 Palveluympäristö 

 

Palveluympäristön kilpailukeinoiksi luetellaan ympäristö ja sijainnit, missä palvelu 

toimitetaan. Lisäksi palveluympäristöön kuuluu palvelua helpottavat ja informaa-

tiota antavat tekijät. (Expert program management 2019.) 

 

Palveluympäristö kilpailukeinona kattaa myös yrityskuvan ja -ilmeen muokkaami-

sen esimerkiksi logon avulla. On tavoiteltavaa saada aikaan asiakkaille mielleyh-

tymiä, jossa tarve ja yritys ovat samassa ajatuksessa. Jotta asiakkaat saadaan 

muistamaan yritys ja mielikuva sen tarjoomasta, voidaan apuna käyttää muun 

muassa opasteita, flyereita, käyntikortteja, nettisivuja sekä pakkausmateriaaleja, 

joissa esiintyy esimerkiksi yrityksen logo tai slogan. (The Marketing Mix 2019.) 

 

On myös tärkeää pystyä erottautumaan ja olemaan mielenkiintoinen asiakkaan 

silmissä. Halutun tunnelman välittäminen asiakkaille esimerkiksi flyereiden ja net-

tisivujen välityksellä on tärkeää. Tunne on suuri tekijä asiakkaan ostopäätök-

sessä ja palveluympäristö kilpailukeinona toimii tunteen välittäjänä. (The Marke-

ting Mix 2019.) 
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8 Asiakkuudet 

 

8.1 Segmentointi 

 

Mikäli yrityksellä on erilaisia asiakasryhmiä, kuten kuluttaja- ja yritysasiakkaat, se 

ei pysty täyttämään jokaisen asiakkaan tarvetta täydellisesti. Asiakasryhmän 

laaja-alaisuus usein tarkoittaa sitä, että asiakkaan tarpeet ovat toisistaan poik-

keavia, eikä resurssit riitä kaikkien asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen. Tämän 

vuoksi yrityksen tulee löytää asiakasryhmä, jota se pystyy palvelemaan parhaiten 

ja keskittyä siihen. Tätä kutsutaan segmentoinniksi. (Kotler ym. 1996, 353.) 

 

Segmentointipäätökset ovat tärkeitä ja ne tulee tehdä hyvissä ajoin. Segmentoin-

nin tarkoituksena on luoda tarjooma, joka kattaa tietyn kohderyhmän tarpeen täy-

dellisesti. Segmentoimalla tuotteen selkeästi tietylle asiakasryhmälle, kokee asia-

kas tuotteen omakseen. Jos segmentointia ei tehdä, ei mikään asiakasryhmä koe 

tuotetta omakseen. (Rope 2005, 46-47.) 

 

Palveluyrityksissä segmentoinnin rajaus on erityisen tärkeää, sillä palvelun on 

haastava tyydyttää kovin erilaisia tarpeita. Lisäksi usein palveluyrityksissä eri 

kohderyhmien asiakkaat tapaavat toisiaan palvelutilanteessa, joka voi vaikuttaa 

palvelukokemukseen negatiivisesti. (Grönroos 1998, 264.)  

 

 

8.2 Asiakkuudet 

 

Asiakassuhteisiin liittyy vahvasti ihmiset ja ihmisten ymmärtäminen. Empaatti-

suus on tärkeää, jotta voidaan asettua asiakkaan asemaan. Ymmärtämällä asi-

akkaiden yksilöllisyyden, heidän tunteensa, uskomuksensa ja tarpeensa, osa-

taan heille tarjota sitä mitä he haluavat. (Tikkanen, Aspara & Parvinen 2007, 123.) 

Asiakasymmärrykseen tarvitaan kuitenkin paljon muutakin kuin empatiakykyä. 

Asiakkaan toiminnan ja ajatusten ymmärtämisen lisäksi tulee ymmärtää yleis-

kuva oman alan ostokäyttäytymisen kehityksestä esimerkiksi tutkimusten ja tilas-

tojen avulla. Hyvä asiakasymmärrys auttaa yritystä kehittämään tarjoomaansa 
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asiakkaidensa tarpeisiin nähden oikein. Ymmärtämällä asiakkaita paremmin, voi-

daan heille tarjota parempi asiakaskokemus. (Bergström & Leppänen 2015.) 

 

Asiakassuhteet voidaan ryhmitellä niiden kannattavuuden mukaan, jolloin eri ryh-

mille tehdään eri toimenpiteitä. Ostouskolliselle asiakasryhmälle tulee taata osto-

kokemuksen pysyminen samalla tasolla. Kun taas kannattamattomilta asiakas-

ryhmiltä tulee karsia kustannuksia tai tarjota vaihtoehtoja, jotka lisäävät 

asiakasryhmän kannattavuutta yritykselle. (Anttila & Iltanen 2001, 119-120.) 

 

 

8.3 Asiakkuuden hallinta 

 

Asiakkuuden hallinta eli CRM (customer relationship management) kattaa yrityk-

sen kokonaisvaltaista asiakkuuksien rakentamista ja ylläpitämistä. Lähtökohta 

kestävään asiakassuhteeseen on luoda asiakkaalle arvoa ja tarpeen tyydytystä. 

Asiakas tekee usein hankintansa yrityksestä, josta saa suurimman arvon. Asia-

kas punnitsee tarjouksen hyödyt ja kustannukset ja päätyy niiden lopputulemana 

valitsemaan itselleen sopivimman tuotteen tai palvelun. Asiakas ei yleensä ky-

kene tarkastelemaan hyötyjen ja kustannusten suhdetta objektiivisesti, vaan tar-

kastelee sitä oman kokemuksensa kautta. Tämä koettu arvo on määräävä seikka 

ostopäätöstä tehdessä. (Kotler & Armstrong 2010, 36-37.) 

 

CRM-järjestelmät edistävät asiakkaiden hallintaa yrityksessä. Järjestelmä sisäl-

tää asiakkaiden tärkeimmät tiedot kuten ostot ja yhteystiedot. CRM-järjestelmä 

voi myös sisältää potentiaalisten asiakkaitten tietoja. Uudet CRM-järjestelmät 

merkitsevät myös yrityksen ja asiakkaan väliset soitot ja sähköpostiviestit. Lisäksi 

järjestelmä voi tuottaa tärkeää tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä sekä myyn-

nistä. (Kurvinen & Seppä 2016, 270-271.) 

 

Asiakkaan tyytyväisyys syntyy koetusta hyödystä suhteessa ennakko-odotuksiin. 

Mikäli tuote ei yllä ennakko-odotuksiin, on asiakas silloin tyytymätön. Jos taas 

koettu hyöty on ennakko-odotusten mukainen, on asiakas tyytyväinen. Tyytyväi-

set asiakkaat asioivat yrityksessä tyytymättömiä asiakkaita todennäköisemmin 

uudestaan. Tämän vuoksi on tärkeää pystyä lunastamaan asiakkaan odotukset. 

Mikäli asiakkaan odotukset täyttyvät ja jopa ylittyvät, voi asiakas herkästi jakaa 
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positiivista kokemustaan eteenpäin, mikä kasvattaa yrityksen mainetta. (Kotler & 

Armstrong 2010, 37.) 

 

 

8.4 Asiakkuuksien elinkaari 

 

Tuntiessaan asiakkaidensa tarpeet hyvin voi yritys ymmärtää ja hallita asiakkuuk-

siaan paremmin. Tällainen yritys voi ennustaa asiakkaansa ostokäyttäytymistä ja 

näin ollen toimia sen mukaisella tavalla. Asiakkuuden elinkaari voidaan jakaa nel-

jään vaiheeseen: asiakkuuden hankintaan, haltuunottoon, kasvattamiseen ja säi-

lyttämiseen. Yrityksen on syytä pyrkiä asiakkuuden hankinnan jälkeen sitoutta-

maan uudet asiakkaat pitkäaikaisiksi asiakkaiksi. Tällaista asiakasuskollisuuden 

syntymistä voidaan tukea asiakkuuden elinkaaren eri vaiheissa eri tavoilla. (Män-

tyneva 2001, 15-18.) 

 

Asiakkuuden hankinta on vaihe, jossa pyritään saamaan potentiaalisesta asiak-

kaasta asiakas. Uusia asiakkaita hankkiessa tulee potentiaalista asiakasta lähes-

tyä ja tässä toimivana keinona on yrityksen käyttämä markkinointiviestintämix. 

Uusien asiakkuuksien hankinta voi olla kallista ja jopa tappiollista. Tämän vuoksi 

on tärkeää ja kannattavaa keskittyä myös näiden asiakkuuksien ylläpitämiseen. 

(Mäntyneva 2001, 19-20.) 

 

Hankintavaiheen jälkeen asiakkuuden elinkaaressa seuraa haltuunotto. Asiakas 

otetaan haltuun sovittamalla tarjooma asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Asiak-

kuuden haltuunottoa seuraa kehittämisvaihe, jonka tarkoituksena on syventää 

asiakkuutta. Tässä vaiheessa pyritään löytämään ratkaisuja ja toimintamalleja 

asiakkaalle, jotta suhde syvenee ja asiakas lisää kokonaisostomäärää. Mänty-

neva 2001, 20-21.) 

 

Viimeisenä vaiheena asiakkuuden elinkaaressa on asiakkuuden säilyttäminen. 

Asiakkuuden säilyttämisen edellytyksenä on asiakkaan tarpeiden ja toiveiden sy-

vällinen tunteminen, jotta heidän tarpeisiinsa voidaan vastata. Tässä vaiheessa 

myös selvitetään ne asiakkaat, jotka aikovat lopettaa asiakkuutensa yrityksessä 
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ja tehdään kannattavuuteen perustuvia toimenpiteitä asiakkuuden säilyttä-

miseksi. (Mäntyneva 2001, 22-23.) 

 

Asiakassuhde voi myös loppua. Asiakkuuden loppu voi johtua asiakkaan halusta 

tai yrityksen halusta lopettaa asiakassuhde. Yritys voi lopettaa asiakkuuden esi-

merkiksi silloin, kun asiakkuudesta ei ole enää yritykselle arvoa. Tässä on kuiten-

kin syytä kyetä arvioimaan asiakkaan arvo mahdollisimman tarkasti enne asia-

kassuhteen päättämisen päätöstä. (Storbacka & Lehtinen 2006, 108-109.) 

 

 

8.5 Asiakkuusstrategiat 

 

Asiakkuusstrategioilla luodaan kilpailukykyä määrittämällä asiakkaan ja yrityksen 

roolit asiakassuhteessa. Sen tarkoituksena on differoida asiakkaat sovittamalla 

erilaiset asiakkaat erilaisiin prosesseihin. Asiakkuusstrategioiden määrittämisen 

lähtökohtana on asiakkuuden elinkaaren selvittäminen sekä asiakkaan arvon ym-

märtäminen. (Storbacka & Lehtinen 2006, 121-122.) 

 

Jotta asiakkuus voi syntyä, tulee yrityksen sekä asiakkaan sopeutua prosessei-

hin. Asiakkuusstrategioissa määritellään, kuinka paljon asiakas sopeutuu suh-

teessa yritykseen. Strategiat voidaan jakaa kolmeen ryhmään sopeutumissuh-

teen perusteella: nepparistrategiaan, vetoketjustrategiaan sekä tarrastrategiaan. 

Nepparistrategian idea on, että asiakas sopeutuu yrityksen prosesseihin. Yritys 

asettaa prosessinsa tarjolle sellaisenaan ja asiakas voi päättää sopeutuuko pro-

sesseihin. Tämä strategia ei yleensä vaadi laajaa yhteistyötä. Vetoketjustrategi-

assa sekä asiakas että yritys sopeuttavat toimiaan prosesseihin sopiviksi. Tämä 

strategia vaatii syvällisempää yhteistyötä sekä molemminpuolista analysointia. 

Tarrastrategia on nepparistrategian vastakohta; yritys sopeuttaa omat proses-

sinsa asiakkaan tarpeiden mukaisesti. (Storbacka & Lehtinen 2006, 123.) 
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9 Jälkiseuranta 

 

 

Seuranta on asetettujen tulosten toteutumisen arviointia. Seurantatiedoista voi-

daan nähdä, onko tavoitteet saavutettu. Seuranta on tehokasta, kun vastuuhen-

kilöt ottavat tulostavoitteet tosissaan. Toimiva seuranta takaa sen, että tehdyt vir-

heet huomataan ja korjataan, sekä tehdään toimenpiteitä, jotta samaa virhettä ei 

enää tulevaisuudessa toistuisi. Seurannan kohteet markkinoinnissa ovat tavoit-

teet, kilpailukeinojen ja resurssien käyttö sekä tulokset. (Lahtinen & Isoviita 1998, 

285-287.) 

 

 

10 Markkinointisuunnitelma toimeksiantajalle 

 

Seuraavassa osiossa hyödynnetään edellä mainittuja teorioita ja kootaan Kukka-

kauppa Leinikin tarpeisiin soveltuva markkinointisuunnitelma yritysmarkkinointiin. 

Markkinointisuunnitelma suunnitellaan Leinikin tarpeiden halujen sekä resurssien 

puitteissa, pyrkimyksenä analysoida sen nykytilanne markkinoilla ja kehittää 

markkinoinnin kilpailukeinoja liiketoiminnan kasvattamiseksi. 

 

10.1 Ympäristöanalyysi 

 

Vuonna 2019 Suomessa eletään korkeasuhdanteessa. Suomen talous on ollut 

kasvussa vuodesta 2015 lähtien. Talouden kasvaessa myös kotitalouksien osto-

voima sekä työllisyys ovat kasvaneet huomattavasti, mikä on lisännyt kulutusta. 

Talouskasvun aikana yrityksillä on ollut hyvä kannattavuus sekä suotuisat rahoi-

tusolot, joka nostattaa yritysten investointihalukkuutta. Suomen talouskasvu on 

käynyt huipussaan ja ennustetaan, että kasvu jatkuu hidastuen vielä noin kolmen 

vuoden ajan. Talouden kehitystä on kuitenkin haastava ennustaa ja talouskas-

vulle on vielä edellytyksiä. Korkeasuhdannetta seuraa kuitenkin aina laskusuh-

danne, jolloin talous kääntyy laskuun. (Euro & Talous 2018.) 
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Suomen talouden tilanne on tällä hetkellä suotuisa sekä yrityksille että kotitalouk-

sille. Yrityksillä on varaa kuluttaa, mikä luo kukkakaupoille lisää potentiaalisia yri-

tysasiakkaita. Yritykset voivat panostaa viihtyvyyteen sekä hyvinvointiin, mikä an-

taa Leinikille mahdollisuuksia. Noususuhdanteesta huolimatta yritysten 

investointihalukkuus on hidastunut talouden kasvun hidastumisen myötä. Tiede-

tään, että talous tulee kääntymään laskuun, joka voi hillitä ostohalukkuutta vielä 

kasvun aikanakin.  

 

Ekologinen ympäristö kattaa markkinoijan näkökulmasta ympäristön sekä luon-

nonvarojen käytön. Kuluttajien ajatusmaailma on muuttunut lähimenneisyydestä 

koko ajan ympäristökeskeisemmäksi, joten asiakkuuden näkökulmasta ekologi-

sen ympäristön ymmärtäminen ja huomioonottaminen on yrityksille entistä tärke-

ämpää. (Bergström & Leppänen 2015.) 

 

Yritykset usein haluavat tuoda arvonsa asiakkailleen näkyviksi tukemaan brändi-

ään ja laatuaan, sillä ympäröivät arvot sekä eettiset tekijät vaikuttavat kuluttajien 

ostopäätöksiin (Bergström & Leppänen 2015). Eettisyys ja ympäristö ovat mo-

nelle yritykselle tärkeitä arvoja. Vihreä väri sekä elävät kasvit huokuvat näitä ar-

voja, jolloin kasvien näkyvyys liiketiloissa tukee yrityksen ympäristöarvojen mer-

kitystä.  

 

 

10.2 Kilpailija-analyysi 

 

Joensuun alueella on useita kukkakauppoja sekä kukkia myyviä yrityksiä, joten 

kilpailua on paljon. Kukkakauppa Leinikillä on yksi ydinkilpailija, jolla on erityisen 

paljon vahvuuksia verrattuna muihin kilpailijayrityksiin. Joensuun Kukkatalo on 

Joensuun alueen suurin kukkakauppa ja sillä on laaja valikoima tuotteita sekä 

palveluita. Yrityksellä on laajat aukioloajat ja mainonta on näkyvää, esimerkiksi 

tienvarsilla ja painetussa mediassa. Joensuun Kukkatalolla on selkeät ja päivite-

tyt nettisivut, jossa on myös nettikauppa. Sosiaalista mediaa hyödynnetään Fa-

cebookin osalta hyvin, mutta Instagramin käytössä on parantamisen varaa. Jo-

ensuun Kukkatalolla on laaja tarjonta palveluita ja tuotteita yritysasiakkaille, muun 



41 

 

muassa pihasuunnittelut, kausikukat, tilakoristelut, viherseinät, viherkasvivuok-

raus sekä piharakenteet. Yrityksellä on laajasti yhteistyökumppaneita sekä suuria 

yritysasiakkaita. (Joensuun Kukkatalo 2019.) Tarjouskilpailussa Joensuun Kuk-

katalo voittaa usein kilpailijansa tarjouksella, josta katetta ei yritykselle juuri jää. 

Yritys menestyy volyymillaan, jonka mahdollistaa määrällisesti suuri myynti sekä 

alhaiset hinnat. (Ikonen 2019a.) 

 

Kukkakauppa Leinikillä on useita marginaalikilpailijoita. Tähän ryhmään kuuluu 

kaikki alueen muut kukkakaupat. Ne eivät aivan yllä ydinkilpailijoiden tasolle, sillä 

kaikki yritykset keskittyvät hieman eri palveluihin ja tuotteisiin, sekä heidän koh-

deryhmänsä on eri. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi S-Kukkakauppa, jolla on 

paljon vahvuuksia, mutta se keskittyy yksityisasiakkaisiin. Tällä kilpailijalla on sel-

keät ja hyvin päivitetyt nettisivut sekä Facebook-sivut, joilla on paljon tykkääjiä. 

Liiketilat ovat suuret ja valikoima laaja. S-Kukkakaupan vahvuus on selkeä brändi 

sekä suuri ketju taustallaan. Sen suurin vahvuus on asiakasomistajat, jotka kes-

kittävät ostonsa ketjun liikkeisiin. (S-Kukkakauppa 2019.) 

 

Muut Leinikin marginaalikilpailijat koostuvat Joensuun alueen pienistä kukkakau-

poista. Kilpailijat ovat erikoistuneet erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin, kuten hau-

tauspalveluihin, kukkien sidontaan sekä tila- ja juhlakoristeluihin. Jokaisella kuk-

kakaupalla on omat vahvuutensa, ja he toimivat omassa segmentissään. 

Yhteisenä heikkoutena voidaan mainita, että lähes kaikilla alueen pienillä kukka-

kaupoilla on vajavuuksia nettisivujen ja sosiaalisen median hyödyntämisessä. 

Havaintoihini perustuen voidaan todeta, että Joensuun seudun kukkakauppojen 

näkyvyys on vähäistä niin painetussa kuin verkkomediassakin.  

 

Marginaalikilpailijoiksi luetellaan myös marketit, jotka myyvät viherkasveja ja leik-

kokukkia. Marketeista kukkien osto on käytännöllistä ja usein edullista. Kuiten-

kaan laatu ja palvelu eivät yllä kukkakauppojen tasolle. Markettien kukkavali-

koima on myös usein suppea, eikä niistä saa henkilökohtaista palvelua tai 

kasvien hoito-ohjeita. Lisäksi markettien kasvien myynti kohdistuu yksinomaan 

yksityisasiakkaisiin, eikä se sisällä suunnittelua tai muita palveluita.  
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Kesäisin marginaalikilpailijoita ilmestyy enemmän. Puutarhamyymälät ja torimyy-

jät myyvät kukkia, kasveja, taimia, siemeniä sekä oheistuotteita laajasta valikoi-

mastaan. Näissä liikkeissä on usein myös saatavilla ammattitaitoista asiakaspal-

velua. Myymälät ovat auki vain kevään ja kesän ajan, jolloin ne ovat Leinikin 

kilpailijoita vain osan aikaa vuodesta. Nämä liikkeet myyvät usein kausituotetta ja 

keskittyvät lähtökohtaisesti yksityismarkkinoille, minkä vuoksi niiden asiakasryh-

mät eroavat Leinikin asiakasryhmistä.   

 

Kukkakauppa Leinikillä on myös useita tarvekilpailijoita. Tähän kategoriaan voi-

daan luetella kaikki yritykset, jotka myyvät koristeita, tekokukkia tai sisustustava-

roita. Kukat voidaan arjessa ja juhlassa korvata koriste-esineillä, esimerkiksi kynt-

tilöillä, joka tekee kaikista kynttilöitä myyvistä liikkeistä Leinikin tarvekilpailijoita. 

Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi KP. Interiors sekä Carlson. 

 

 

10.3 Markkina- ja asiakasanalyysi 

 

Joensuu on Suomen 12. suurin kaupunki (Joensuun kaupunki 2019), jossa on 

muutamia suuria yrityksiä niin yksityiseltä kuin julkiseltakin puolelta, esimerkiksi 

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Abloy Oy, Joensuun kaupunki sekä Siun sote. 

Lisäksi merkittävä Joensuun yritystoiminnan kannalta on Joensuun Tiedepuisto 

Oy, jossa oli vuonna 2017 130 yritystä. (Joensuun kaupunki 2018.) Suurten yri-

tysten lisäksi Joensuussa on paljon pk-yrityksiä.  

 

Joensuun suurimmat toimialat yritysmäärän mukaan ovat rakennuspalvelut (220 

kpl), kiinteistöpalvelut (208 kpl), parturi-kampaamot (164 kpl), järjestöt (162 kpl) 

ja terveyspalvelut (117 kpl). Liikevaihdoltaan Joensuun suurimmat yritykset ovat 

Veljekset Laakkonen Oy (liikevaihto 367 miljoonaa euroa), Pohjois-Karjalan 

Osuuskauppa (liikevaihto 333 miljoonaa euroa) ja Autotalo Laakkonen Oy Hal-

linto (liikevaihto 303 miljoonaa euroa). Joensuun eniten työllistävät yritykset ovat 

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (1187 työntekijää), Abloy Oy (768 työntekijää) ja 

E. Hartikainen Oy (696 työntekijää). (Finder 2019.) 
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Leinikin kohderyhmään kuuluvat ne Joensuun alueen pk- ja suuryritykset, joilla 

on toimisto-, vastaanotto-, odotus- ja oleskelutiloja. Tällaisia yrityksiä ovat muun 

muassa pankit, hotellit, yksityiset ja julkiset lääkäriasemat, autokaupat sekä kau-

neudenhoitoalan yritykset. Määrällisesti potentiaalisia asiakkaita on siis paljon.  

 

 

10.4 SWOT-analyysi 

 

Taulukossa 1 on kuvattu Kukkakauppa Leinikin SWOT-analyysi, joka pitää sisäl-

lään sen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet sekä uhat. Leinikin vahvuutena 

on heidän tunnettuutensa markkinoilla. Leinikki tunnetaan heidän arvoistaan; luo-

tettavuudesta, laadusta, rehellisyydestä, ammattitaidosta sekä iloisuudesta. Li-

säksi heillä on vahva ja monipuolinen sidontataito. Heidän päätuotteensa onkin 

leikkokukat ja niiden sidontatyöt. Lisäksi Leinikin tuotteet ja palvelut ovat laaduk-

kaita sekä uudistuvia trendien ja sesonkien mukaan. Heillä on laaja tarjooma.  

 

Leinikin heikkouksiksi voidaan luetella resurssien vähyys, suuriin investointeihin 

ei ole varaa. Lisäksi yrittäjä on kiireinen, eikä aikaa jää esimerkiksi markkinoinnin 

suunnitteluun haluttua määrää. Resurssipulan lisäksi kukkakaupan sijainti tuottaa 

ongelmia. Liike sijaitsee aivan Joensuun keskustassa, mikä osaltaan tuo ”walk-

in” -asiakkaita. Kuitenkin huonojen pysäköintimahdollisuuksien sekä keskustan 

liikenteen vuoksi monet potentiaaliset asiakkaat menevät toisiin liikkeisiin.  

 

Tulevaisuuden uhkia Leinikillä on uusien kilpailijoiden tulo markkinoille, mikä voi 

vaikuttaa Leinikin toimintaan negatiivisesti. On myös mahdollista, että ostokäyt-

täytyminen tulee tulevaisuudessa muuttumaan niin, että kukkakaupan tarjoamia 

palveluita ja tuotteita ei enää arvosteta nykyisellä tavalla. Joensuun keskustan 

alue on ollut suuressa muutoksessa viime vuosina, ja se voi tulevaisuudessakin 

jatkua. Muutokset voivat vaikuttaa Leinikin toimintaan negatiivisesti, mikäli liikku-

mien keskustan alueella hankaloituu entisestään.  

 

Tulevaisuuden mahdollisuuksia Leinikille ovat mahdolliset sopimusasiakkuuk-

sien solmimiset. Pitkät sopimusasiakkaat takaisivat tasaisia tuloja yritykselle. Os-



44 

 

tokäyttäytymisen muutokset ovat Leinikille niin ikään mahdollisuuksia heikkouk-

sien lisäksi. Kasvien arvostus niin kuluttajilla kuin yrityksillä voi olla kasvussa, jol-

loin useammat yritykset haluavat Leinikin palveluita. Hyvinvoinnin trendi on vie-

läkin virkeänä ja se ulottuu myös työpaikoille ja yrityksiin, jolla voi olla Leinikille 

positiivisia vaikutuksia. 

 

 

Taulukko 1. Yrityksen SWOT-analyysi 

Vahvuudet 

• Tunnettuus 

• Ammattitaito 

• Laatu 

• Nykyaikaisuus 

• Uudistuva 

Heikkoudet 

• Resurssit 

• Yrittäjän ajanpuute 

• Liikkeen sijainti 

Mahdollisuudet 

• Suuret sopimusasiakkaat 

• Ostoköyttäytymisen muutokset 

Uhat 

• Kaupankäynnin muuttuminen 

• Kaupunkikeskuksen muutokset 

• Ostokäyttäytymisen muutokset 

• Kilpailijat 

 

 

 

10.5 Tuote 

 

Kukkakauppa Leinikki tarjoaa vahvasti yrittäjän ammattitaitoon ja käsityöhön pe-

rustuvaa, hyvinvoinnin ja kauneuden tarpeisiin soveltuvia tuotteita. Yritysasiak-

kaille tuotteet räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Leinikin 

tulee keskittyä tuotteiden laatupäätöksiin; laatutason tulee olla korkea, jotta se 

erottuu kilpailijoistaan positiivisesti. Laatumielikuvilla pyritään antamaan haluttu 

kuva tuotteista asiakkaille. Leinikille myös tuotedifferointi on merkittävässä ase-

massa. Leinikin on tarjottava kilpailijoihinsa nähden erilaisia tuotteita asiakkail-

leen. Monet kilpailijat tarjoavat yritysasiakkaille viikkokimppuja sekä viherkasveja 

ja niiden hoitoa. Leinikki usein menettää potentiaalisia asiakkaita tarjoamalla kil-

pailijoidensa kanssa samankaltaisia tuotteita korkeampaan hintaan (Ikonen 

2019a).  
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Leinikin päätuote on kukkasidonnat ja Ikosen (2019) mukaan Leinikin ammatti-

taito korostuu nimenomaan sidontatöissä. Myös monet muutkin kukkakaupat te-

kevät sidontatöitä ja tarjoavat sitä yritysasiakkaille viikkokimpun muodossa. Lei-

nikin tulisikin jalostaa viikkokimppuideaa hieman pidemmälle. Tarjottavan 

tuotteen tulisi sisältää Leinikin hallitsemaa sidontatyötä, mutta lopputulos tulisi 

erota perinteisestä viikkokimpusta, pitämällä kuitenkin kustannukset alhaisina. 

Esimerkiksi kukkakorit ja -kranssit erottuvat viikkokimppuideasta, kuitenkin sisäl-

täen sidontatyötä. Lisäksi Leinikki voisi erottua kilpailijoistaan kimpun tai asetel-

man esillepanon kautta. Kukka-asetelmia voisi esimerkiksi laittaa lasipurkkeihin 

tai -pulloihin tai muihin astioihin tai alustoihin. 

 

Kimppujen lisäksi Leinikin tulee myös differoida viherkasviensa tarjoomaa. Leini-

kin tulisi tarjota yritysasiakkailleen visuaalisesti erityisiä viherkasveja sekä toi-

saalta myös korostaa niiden hyvinvointivaikutuksia. Viherkasveja itsessään on 

haastava alkaa muokkaamaan erilaiseksi. Tämän vuoksi niiden sijaintia ja ruuk-

kuja voidaan muokata. Perinteisesti viherkasvi yrityksessä sijaitsee ruukussa lat-

tialla tai pöydällä. Leinikki voisi suunnitella näyttävämpää tapaa tuoda viherkasvit 

esille yrityksissä. Esimerkiksi erilaiset amppelit tai seinään kiinnitettävät ruukut ja 

kehykset erottaisivat kasvit tavallisissa ruukuissa olevista viherkasveista. Mikäli 

kasvien hyvinvoinnin näkökulmaa halutaan korostaa, voidaan viherkasvit sijoittaa 

viherseinään, taulujen kehyksiin seinälle tai erilaisiin kauniisiin hyllyköihin.  

 

 

10.6 Hinta 

 

Leinikin tuotteiden ja palvelujen hintataso on kilpailukykyinen ja etenkin sopimus-

asiakkaiden kanssa hintaneuvottelu on joustavaa (Ikonen 2019a). Leinikille hinta 

kilpailukeinona ei ole merkittävässä roolissa, mutta kuitenkin tuotteen arvon ja 

hinnan suhde tulee olla tasapainossa sekä sen tulee näkyä hinnoittelupäätöksiä 

tehdessä.  
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10.7 Saatavuus 

 

Kukkakauppa Leinikin sijainti yksittäisille walk in -asiakkaille on hyvä, sillä liike 

sijaitsee Joensuun keskustassa. Autoileville asiakkaille kukkakaupan sijainti on 

haastavampi, sillä parkkialueita on rajoitetusti ja suuri osa niistä ovat maksullisia. 

Useat Leinikin kilpailijat sijaitsevat autolla liikkuvien asiakkaiden kannalta parem-

missa paikoissa. Kaiken kaikkiaan Leinikin sijaitessa keskustassa, monet näke-

vät liikkeen sijainnin sattumaltakin. Kukkakauppa Leinikki on auki maanantaista 

perjantaihin klo 9-17, sekä lauantaisin 8:30-15. Aukiolot rajoittuvat lauantain au-

kioloa lukuun ottamatta pitkälti normaaliin työaikaan, jolloin osa potentiaalisista 

asiakkaista voi valua kilpailijoille, joilla on pidemmät aukioloajat. Kuitenkin yritys-

asiakkaita silmällä pitäen Leinikin aukioloajat ovat tarpeeksi laajat. Kukkakauppa 

Leinikin julkisivu on visuaalinen ja houkutteleva. Liiketilasta huokuu yrityksen pie-

nen yrityksen henkilökohtaisuus, käsillä tekeminen sekä kasvien esteettisyys. 

Kukkakauppa on houkuttelevan näköinen ja ikkunoista näkyvät kasvit ja kukat 

ulos.  

 

Leinikillä saatavuus kilpailukeinona on yksityisasiakkaille vahva. Yritysasiakas-

puolella voisi kuitenkin miettiä kehityskohteita. Yrityshaastatteluissa kävi ilmi, että 

useampi yritys olisi valmis kuulemaan Leinikin tarjonnasta enemmän. Usealle 

vastaajalle Leinikin tuotteet ja palvelut eivät olleet yritykselle tuttuja ennestään – 

yksi vastaajista ei tiennyt Leinikin olemassa olosta lainkaan. Tämän vuoksi olisi 

syytä pohtia, kuinka saatavuutta voitaisiin helpottaa yritysasiakkaille. Liikkeen 

fyysistä sijaintia ei kannata lähteä muuttamaan, vaikka se ei yritysasiakkaiden 

osalta ole optimaalisessa paikassa. Saatavuutta kilpailukeinona yritysasiakkaille 

voidaan parantaa mainonnan ja henkilökohtaisen myyntityön keinoin. 
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10.8 Markkinointiviestintä 

 

 

10.8.1 Mainonta 

 

 

Kukkakauppa Leinikin markkinointibudjetti viime vuosina on ollut noin 2000 euroa 

vuodessa. Markkinointibudjetti kuluu pääasiassa mainontaan. Leinikillä on lehti-

mainos sanomalehti Karjalaisessa 3-6 kertaa vuodessa, jonka kertamaksu on 

noin 200-350 euroa. Radiomainontaa on aiemmin käytetty sesonkiaikoina Is-

kelmä Rex -kanavalla, mutta siitä on myöhemmin luovuttu. Lisäksi messumak-

suihin kuluu noin 200 euroa messua kohden. (Ikonen 2019a.) 

 

Kansallisen mediatutkimuksen mukaan sanomalehti Karjalaista lukee päivittäin 

76 000 ihmistä, viikoittain Karjalaista lukee 153 000 ihmistä. Karjalaisen näköis-

lehteä lukee päivittäin 4 000 ihmistä. Sanomalehti Karjalaisen lukijamäärä on 

viime vuosina vähentynyt, toisin kuin Karjalaisen näköislehden luku on ollut kas-

vussa muiden näköislehtien tavoin. (Leinonen 2018.)  

 

Mainonta eri medioissa on oiva tapa tavoittaa yksityisasiakkaita. Mikäli Leinikki 

haluaa keskittyä enemmän yritysasiakkaisiin, voisi mainonnan budjettia supistaa 

ja keskittyä henkilökohtaiseen myyntityöhön. Yritysasiakkaille kohdennettua mai-

nontaa voisi kokeilla eri tavoin. Esimerkiksi ilmoitustaulumainonnalla sekä esit-

teillä. Esitteessä voisi olla yhteystietojen lisäksi erillinen yrityksille kohdennettu 

tarjous ja esitteiden mukana kukkakimppu. Näitä esite + kukkakimppu mainoksia 

voitaisiin viedä esimerkiksi Carelicumin ja Tiedepuiston vastaanottotiskille sekä 

muihin paikkoihin, joissa on useiden yritysten tiloja. Kukkakimppu antaisi kuvaa 

siitä, mitä Leinikki tarjoaa ja sen avulla esitteet tulisivat näkyviin. Mikäli mielikuvi-

tusta riittää, kimpun sijasta voitaisiin tuoda jokin kukka-/kasviasetelma tai kranssi. 

Erikoisempi asetelma herättäisi varmasti enemmän mielenkiintoa sekä erottuisi 

kilpailevista kukkakaupoista. 

 

Myös julisteiden levittäminen julkisiin ilmoitustauluihin voisi olla toimivaa, mikäli 

julisteeseen saataisiin toimiva graafinen ilme ja sanoma. Tässä tulee kuitenkin 

pohtia kustannusten ja hyötyjen suhdetta tarkemmin. Julisteen tulee olla graafi-

sesti taidokas, jotta se olisi toimiva. Hyvin suunnitellun julisteen kustannuksiin 
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tulee varautua, joten tilaustyönä teetetyn julisteen suunnittelu ei ole ensisijainen 

Leinikin markkinoinnissa, mutta sen mahdollisuus on syytä huomioida.  

 

10.8.2 Henkilökohtainen myyntityö 

 

Kukkakauppa Leinikin yritysasiakashankinnassa henkilökohtainen myyntityö on 

avainasemassa. Leinikin tulee kartoittaa ne yritysasiakkaat, jotka olisivat potenti-

aalisimpia asiakkaita ja joiden kanssa on halu tehdä pitkäkestoista yhteistyötä. 

Näitä yrityksiä voivat olla esimerkiksi joensuulaiset pankit, hotellit, kauneudenhoi-

don yritykset, lääkäriasemat ja kiinteistönvälitysliikkeet. On tärkeää, että yritys ot-

taa selvää potentiaalisen asiakkaan taustoista ennen yhteydenottoa, näin voi-

daan saada selville yrityksen tarpeista ja arvoista mitkä ovat arvokasta tietoa 

myyntitilanteessa. Lisäksi taustakartoitusvaiheessa voi jo selvitä yrityksen asia-

kaspotentiaali – mikäli huomataan, että yritys ei todennäköisesti ole kiinnostunut 

yhteistyöstä, on siihen turha kuluttaa aikaa ja rahaa. 

 

Yritysten kontaktointi voi tapahtua puhelimitse, sähköpostitse tai kasvokkain ta-

paamalla. Tehokkain keino on kasvokkain tapaaminen. Monet yritykset saavat 

tarjouspyyntöjä muiltakin yrityksiltä, joten erottuakseen joukosta Leinikin tulee 

tehdä kontaktoinnissaan jotain tavanomaisesta poikkeavaa. Esimerkiksi kukan 

tuominen tapaamiseen tai kukkakimpun lähettäminen yhteydenottopyyntönä voi-

sivat toimia huomion herättäjänä. 

 

Haastattelujen tuloksena voidaan todeta, että useat yritykset ovat valmiita yhteis-

työhön, mikäli tuotteet ja hintataso ovat kohdallaan. Yritykset kuitenkin odottavat 

Leinikin ottavan yhteyttä heihin ja ilman yhteydenottoa yhteistyötä ei ole mahdol-

lista tapahtua. Puhuttaessa yritysmarkkinoinnista, kontaktoinnin tulee olla henki-

lökohtaista sekä tuotteen tai palvelun kohteelle sopivaksi räätälöityä. Yrityksen 

toimialasta, suuruudesta sekä muiden ominaisuuksien perusteella tulee valita oi-

keanlainen lähestymistapa. Mielenkiinnon herättäminen ja muista erottuminen 

ovat tärkeässä roolissa. Esimerkiksi lääkäriasemalle on hyvä tarjota tuotteita pe-

rustuen kasvien terveysvaikutuksiin, kun taas kauneudenhoidon yritykselle kas-

vien esteettisyys on todennäköisesti tärkeämpää.  
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Jokaisen yrityksen kontakointiin tulee valmistautua erikseen. Haastattelujen pe-

rusteella kukkakaupan tarjooma on tärkeässä roolissa. Monet yritykset haluavat 

valmiita ratkaisuja ja palvelu-/tuotepaketteja ilman sen suurempaa suunnittelua. 

On toki yrityksiä, jotka haluavat itse suunnitella ja päättää vihersisustuksesta ja 

kasveista, mutta valtaosalle yrityksistä kasvit ovat kuitenkin ”sivuseikka”, johon 

toivotaan valmiita ja ammattimaisia ratkaisuja kukkakaupan puolelta. Yritystapaa-

misiin voitaisiin siis valmistautua suunnittelemalla jokaiselle yritykselle sopivaksi 

räätälöity palvelu-/tuotepaketti. Yrityskoon ja julkisten taloustietojen mukaan voi-

daan tehdä oletuksia, kuinka paljon yritys on valmis kuluttamaan rahaa kukka-

kaupan palveluihin. Näiden tietojen pohjalta voidaan rakentaa valmis palvelu-

/tuotepaketti yritykselle. Tulee kuitenkin tiedostaa, että yritys voi haluta muuttaa 

paketin tuotteita, palveluita sekä tiputtaa hintaa. 

 

10.8.3 Menekinedistäminen 

 

Leinikin tulisi pohtia, millaisia tavoitteita asiakkaille kohdistetulla menekinedistä-

misellä halutaan saavuttaa. Tulee pohtia, ollaanko valmiita esimerkiksi kylkiäisten 

tai paljousalennusten antamiseen. On kuitenkin syytä tehdä toimia, jotka kasvat-

tavat asiakastyytyväisyyttä. Esimerkiksi pitkäaikaisille sekä tärkeimmille asiak-

kaille voisi lähettää jouluna sekä mahdollisesti muina juhlapyhinä kortin sekä kuk-

kakimpun. Lisäksi muistaminen kukalla ja kortilla sen yritysasiakkaan 

vuosipäivänä tai muina juhlapäivinä luo henkilökohtaista ja välittävää sanomaa. 

Jo olemassa olevien yritysasiakkaiden tilausta tulisi päivittää väliajoin, sekä tar-

jota uusia tuotteita sekä oheistuotteita jo tilattujen tuotteiden rinnalle. 

 

10.8.4 Suhdetoiminta, julkisuus, sponsorointi 

 

Suhdetoimintaa Leinikin tulisi harjoittaa etenkin ulkoisten sidosryhmiensä 

kanssa. Yhteistyökumppanit ovat merkittävässä roolissa Leinikin liiketoiminnan 

kannalta, joten rahallinen sekä ajallinen panostus suhteiden ylläpitämiseen on 

tärkeää. Leinikki tekee paljon yhteistyötä useiden yritysten ja henkilöiden kanssa, 

esimerkkeinä kahvila Café Rosé ja häästylisti Natalia Tarnanen (Ikonen 2019a). 

Heidän kaltaistensa yhteistyökumppaneiden suhteiden ylläpitäminen voi helposti 

unohtua, vaikka niiden hoitaminen on elintärkeää yritystoiminnan kannalta.  
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Kukkakauppa Leinikki voi päätyä julkisuuteen todennäköisimmin paikallismedi-

assa. Leinikki osallistuu vuodessa muutamiin messuihin ja tapahtumiin, joissa on 

median edustajaa paikalla. Mikäli media huomioi Kukkakauppa Leinikkiä, tällöin 

on tärkeää tiedostaa, millaista kuvaa yrityksestä viestii. Aito ja rehellinen kohtaa-

minen on usein uskottavampaa kuin ylimyyminen.  

 

Kukkakauppa Leinikillä on sponsorisopimus joensuulaisen lentopallojoukkueen 

Karelian Hurmoksen kanssa. Urheilujoukkue sopii Leinikin yhteistyökumppaniksi 

hyvin; Leinikki voi tarjota esimerkiksi kukkakimpun joukkueen parhaalle pelaajalle 

pelin jälkeen, joka samalla lisää Leinikin näkyvyyttä. Sponsorointia voisi myös 

laajentaa urheilun ulkopuolelle, lähemmäs kohderyhmiä. Voitaisiin miettiä esi-

merkiksi paikallisia hyväntekeväisyysjärjestöjä ja osallistumisia heidän toimin-

taansa. Myös kulttuurin ja taiteen puolelta löytyy vaihtoehtoja sponsoroitavaksi. 

Lisäksi voitaisiin miettiä esimerkiksi kauneuden- tai sisustuksen alan ihmisiä, joita 

voisi mahdollisesti sponsoroida. Omia henkilökohtaisia suhteita kannattaa hyö-

dyntää, jotta potentiaalisia sponsoroitavia löytyisi. Onko Joensuussa tai omassa 

lähipiirissä ihmisiä, jotka bloggaavat kauneudesta tai sisustuksesta? Tällaisia kyt-

köksiä voisi hyödyntää tarjoamalla Leinikiltä kimppuja tai kasveja, jonka vasti-

neeksi Leinikki saisi näkyvyyttä juuri esimerkiksi sisustus- ja kauneusblogeissa.  

 

Jo olemassa olevia sponsorisuhteita tulee hyödyntää esimerkiksi sosiaalisen me-

dian kanavissa. On tärkeää tuoda sponsoroitavat näkyväksi markkinointikanavis-

saan, sillä se luo yrityksestä positiivista kuvaa sekä voi tavoittaa ihmisiä laajasti. 

 

10.8.5 Hakukoneoptimointi 

 

Kun Googlen hakuun kirjoittaa ”Kukkakauppa Leinikki”, heti ensi silmäyksellä löy-

tää liikkeen osoitteen, aukioloajat, puhelinnumeron sekä Leinikin nettisivut. Li-

säksi Google antaa reittiohjeet liikkeeseen sekä näyttää kuvia liikkeestä. Samalla 

katsauksella voidaan nähdä asiakkaiden arvostelut, joiden keskiarvo on 4,9 täh-

teä viidestä eli erinomainen. 

 



51 

 

Syöttämällä Googleen hakusanat ”kukkakauppa Joensuu”, on Leinikki kolman-

tena edellään kaksi paikallista kilpailijaa. Nettisivujen title on ”Kukkakauppa Lei-

nikki Joensuu”, joka on kuvaava ja ytimekäs. Leinikin nettisivujen meta descrip-

tion on ”Kukkakauppa elämän eri hetkiin ja yrityksille kukkakauppa Leinikistä 

Joensuun keskustasta”. Se sisältää hyviä ja kuvaavia sanoja, mutta voisi olla sel-

keämpi ja houkuttelevampi.  

 

10.8.6 Sosiaalinen media 

 

Kukkakauppa Leinikillä on sekä Facebook- että Instagram-tilit. Leinikin Face-

book-sivuilla on lähes 500 tykkääjää, mikä on kohtalainen määrä. Kuitenkin use-

alla Leinikin kilpailijalla on enemmän tykkääjiä verrattuna Leinikin sivuihin, suu-

rimpana tykkäysmääränä yli 1 300. Tämä tarkoittaa, että Leinikin näkyvyys 

Facebookissa voisi olla parempi. Facebook-sivuja päivitetään suhteellisen aktii-

visesti ja sen kuvat ja päivitykset ovat tarkkaan mietittyjä sekä esteettisesti miel-

lyttäviä. Facebook-sivut ovat selkeät ja hyvin ajan tasalla. Yhteystiedot ja tar-

jooma ovat selkeästi näkyvillä. Kuitenkin asiakkaiden arvosteluja Facebook-

sivuilla on vain yksi. WOM näkyy sosiaalisessa mediassa arvosteluina, joten näitä 

tulisi sivuille saada lisää. Myynti- tai palvelutapahtuman jälkeen asiakkaalle voisi 

mainita Leinikin Facebook-sivuista ja suoraan pyytää tykkäämään sivusta ja an-

tamalla sinne arvostelu. Tämä voisi lisätä Leinikin Facebook-sivujen näkyvyyttä 

sekä tuoda lisää tärkeitä asiakkaiden arvosteluja. 

 

Intagram toimii toisena Leinikin sosiaalisen median kanavana. Leinikin In-

stagram-tilillä on vajaa 300 tykkääjää ja tili on sopivan aktiivinen. Instagram on 

kukkakaupalle tärkeä markkinointikanava sen esteettisyytensä vuoksi. Tuotteet 

ovat kauniita, jolloin kuvista on mahdollista saada miellyttäviä. Myös Instagramin 

kohdalla asiakkaita voisi kehottaa seuraamaan sivuja. Leinikillä on käytössä 

hashtag #kukkakauppaleinikki, johon on kiinnitetty yli 150 kuvaa. Helppo ja ku-

vaava hashtag on hyvä tapa levittää yrityksen sosiaalisen median tiliä ja näin 

ollen myös näkyvyyttä. Joulun aikaan Kukkakauppa Leinikin edessä on jouluinen 

kehys, ja kehotus valokuvan ottoon ja jakoon Instagramissa tunnisteella #kukka-

kauppaleinikki. Idea on hyvä ja sitä voisi laajentaa teeman mukaan myös eri se-



52 

 

sonkeihin sekä ihan vaikka arkeenkin. Leinikin Instagram-tili seuraa jo useita jo-

ensuulaisia yrityksiä, mutta yritysmarkkinoinnin kannalta seurattavia voisi olla 

vielä enemmän. Lisäksi seurattavien yritysten kanssa voisi käydä vuoropuhelua 

tilien välillä osallistumalla keskusteluihin. 

 

Kukkakauppa Leinikin nettisivut ovat visuaalisesti kauniit ja ne ovat optimoitu 

myös mobiililaitteelle. Nettisivulta löytyvät selkeästi yhteystiedot sekä tarjottavat 

tuotteet sekä palvelut. Myös linkit Facebookiin ja Instagramiin ovat kunnossa. 

Vaikka sosiaalisen median kanavat ovat menneet nettisivuista ohi tärkeysjärjes-

tyksessä, voisi Leinikin nettisivuja parannella sekä päivittää useammin. 

 

 

10.9 Henkilöstö 

 

Yrittäjän lisäksi Leinikissä työskentelee kaksi muuta työntekijää. Sesonkiaikoina 

työntekijöitä palkataan useampi lisää. Henkilömäärältään Leinikki on siis pieni, 

joten henkilöstön ilmapiiriä ja asennetta on suhteellisen helppo arvioida. Ikosen 

(2019) mukaan Leinikin työntekijät ovat asiakaspalvelualttiita sekä heille asiakas-

palvelu on suuressa roolissa. Lisäksi Ikonen (2019b) mainitsee, että henkilöstön 

ammattitaitoisuus on huippuluokkaa, mikä on merkittävä tekijä pienellä ammatti-

taitoon perustuvalla yrityksellä. 

 

 

10.10 Toimintatavat 

 

Kukkakauppa Leinikissä samat työntekijät ottavat tilaukset vastaan, suunnittele-

vat ja tekevät sekä myyvät tuotteet. Prosessit ovat jouhevia, kun yritys on pieni ja 

kaikki tekevät kaikkea. Leinikillä on kukkalähettejä, jotka toimittavat osan tilauk-

sista asiakkailleen. Lähetit toimivat suoraan yhteydessä yrittäjään, jolloin kommu-

nikaatio on mutkatonta.  

 

Etenkin yritysmarkkinoilla vahva ja henkilökohtainen asiakassuhde syntyy, kun 

yhteistyötä hoitaa sama henkilö. Näin vältytään väärinkäsityksiltä sekä palvelu on 
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henkilökohtaisempaa. Tämän vuoksi yritysasiakaskohtaamiset ja asiakassuh-

teen ylläpito tulisi keskittää mahdollisuuksien mukaan yrittäjän tehtäväksi. Tämä 

luo myös luottoa ja läheisempää suhdetta asiakkaalle.  

 

 

10.11 Palveluympäristö 

 

Kukkakauppa Leinikin tulisi kaikella tekemisellään ja markkinoinnillaan tavoitella 

haluttua yrityskuvaa asiakkailleen sekä muille ihmisille ja yrityksille. Leinikin vah-

vuuksia ovat henkilökohtainen ja iloinen palvelu, ammattitaitoisuus, laatu ja kä-

sillä tekeminen. Näitä taitoja ja arvoja Leinikin tulisi nostaa esille kaikessa teke-

misessään, kuten esitteissään, asiakaskohtaamisissaan ja sosiaalisen median 

kanavissaan. Leinikin suurin kilpailija on suuri ja monipuolinen kukkakauppa, 

mutta tältä yritykseltä puuttuu pienen yrityksen vahvuudet: henkilökohtainen pal-

velu sekä persoonallinen ja ihmisläheinen ote. Näitä seikkoja nostamalla Leinikki 

voi edesauttaa positiivisen yrityskuvan edistämistä sekä erottumista kilpailijois-

taan positiivisella tavalla. 

 

 

10.12 Asiakkuudet 

 

Leinikki on pieni yritys, jonka vahvuutena on ammattitaito ja laatu. Tämän vuoksi 

Leinikin on kannattavaa panostaa henkilökohtaiseen ja räätälöityyn palveluun. 

Henkilökohtaisen palvelun tarjoaminen on työlästä; ensin tulee pohtia asiakkaan 

arvot, liikeidea, halu sekä tarve ja rakentaa tuotteet tätä kautta. Tutkimukseni mu-

kaan asiakkaat haluavat valmiit ratkaisut, eikä välttämättä itse tiedä millaista pal-

velua tai tuotteita haluavat tai tarvitsevat. Leinikin tulee tarjoajana ottaa näistä 

asioista selvää ja erottua kilpailijoistaan tuntemalla potentiaaliset asiakkaat muita 

paremmin ja rakentamalla juuri heille sopivan palvelu- ja tuotepaketin. Räätälöity 

palvelu vie runsaasti aikaa, mutta on Leinikin ehdoton kilpailuvaltti verrattuna sen 

vahvimpaan kilpailijaansa. 

 

Leinikillä olisi hyvä olla ajantasainen CRM-järjestelmä käytössään. Leinikin ei tule 

yritysmarkkinoilla keskittyä asiakkaiden määrään, vaan asiakkuuksien laatuun, 

jolloin CRM tulisi sisältää mahdollisimman paljon tietoa yritysasiakkaista. Näin 
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yrityksille voidaan tarjota parasta mahdollista palvelua juuri heidän tarpeisiinsa 

nähden.  

 

Markkinointisuunnitelmaan sisälletty markkinointimix sisältää toimenpiteitä asia-

kashankintaan. Tämä voi olla taloudellisesti tappiollista, jonka vuoksi seuraava 

askel, asiakkuuksien haltuunotto on tärkeässä roolissa. Tässä vaiheessa pyri-

tään räätälöimään palvelut asiakkaan tarpeen mukaan sopiviksi. Tämä vaatii 

taustatyötä, jotta tiedetään mitä asiakas tarvitsee ja haluaa. Tätä taustatyötä on 

esimerkiksi yritysten julkisten taloudellisen lukujen seuraaminen sekä yritysten 

arvojen ja liikeidean ymmärtäminen. Muun muassa näiden seikkojen perusteella 

voidaan alkaa rakentamaan kokonaisuutta, jota yritykselle tarjotaan.  

 

Kun yritys on saatu asiakkaaksi, seuraa asiakassuhteessa seuraava vaihe. Asi-

akkaan ostokäyttäytymistä on pyrittävä laventamaan, ja palveluita sekä tuotteita 

laajentamaan. Asiakassuhde pyritään saamaan syvälliseksi. Ymmärtämällä yri-

tyksen tarve voidaan sille tarjota juuri oikeita palveluita sekä tuotteita. Ajan kulu-

essa asiakassuhde syvenee ja tavoite on, että suhde pysyy liiketoiminnan kan-

nalta kannattavana. Mikäli kannattavuus alkaa kärsimään, tulee toimenpiteitä 

tehdä, jottei asiakassuhteesta tule tappiollista. Tällöin on aika tehdä toimenpiteitä 

asiakkuuden kannattavuuden säilymiseksi, joka voi jopa päätyä asiakassuhteen 

päättymiseen. 

 

Leinikki toteuttaa asiakkuusstrategioissaan vetoketjustrategiaa. Se on kukkakau-

palle sopiva strategia, sillä sekä yritys että asiakas sovittavat prosessejaan. Lei-

nikillä on tietty tarjooma sekä palvelukattaus toiminnassaan, mutta yritys silti pyr-

kii mukautumaan asiakkaan toiveiden mukaan mahdollisimman paljon. 

Henkilökohtainen palvelu sekä palveluiden räätälöinti tarpeiden mukaan on yksi 

Leinikin vahvuuksista. Tulee kuitenkin miettiä, onko syvällinen palveluiden ja tuot-

teiden räätälöinti aina kannattavaa. Mikäli kannattavuus kärsii, voidaan miettiä, 

tuleeko asiakkuudesta luopua.  

 

 

10.13 Jälkiseuranta 
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Markkinointitoimia tehdessä on syytä seurata sen toteutusta. Tässä markkinoin-

tisuunnitelmassa on useita markkinointitoimia, jotka vievät niin ajallisia kuin ta-

loudellisia resursseja. Sen vuoksi on tärkeää, että toimet tehdään harkiten ja nii-

den tuloksia seurataan. Seurannassa tulee muistaa, että tulokset eivät muodostu 

markkinointitoimien teko hetkellä, vaan seuraukset voivat näkyä vasta pitkänkin 

ajan päästä. Mikäli yrityksellä ei ole resursseja odottaa tuloksia, voidaan pohtia, 

onko markkinointitoimia järkevää tehdä lainkaan. Jälkiseurannassa tulee pohtia 

tavoitteiden sekä tulosten suhdetta; onko tavoitteet saavutettu odotetusti. Lisäksi 

seurataan kilpailukeinojen sekä resurssien käyttöä sekä huomioidaan tehdyt vir-

heet. Joskus markkinointi toimenpiteet voivat teoriassa vaikuttaa sopivilta, mutta 

käytännössä niitä ei saada tuottamaan tulosta. Tällöin on syytä oppia virheistä ja 

muuttaa toimintatapaa. 

 

 

11 Johtopäätökset ja pohdinta 

 

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Kukkakauppa Leinikin suurimpina kehitys-

kohteina ovat yritysasiakkaiden oikeanlainen kontaktointi sekä tarjooman räätä-

löinti asiakkaan tarpeen mukaisesti. Leinikin mainonta on hyvää ja sosiaalisen 

median käyttö kiitettävällä tasolla, mutta henkilökohtaiseen myyntityöhön yritys-

markkinoinnin saralla olisi syyt panostaa. Yrityksen brändi on vahva, mutta tätä 

tulisi yritysmarkkinoinnin osa-alueilla vahvistaa esimerkiksi mainontaan ja henki-

lökohtaiseen myyntityöhön visuaalisin keinoin. Suurena kehittämiskohteena Lei-

nikille mainitsisin resurssien – niin ajan kuin rahan – uudelleen priorisoinnin. Mi-

käli Leinikki haluaa panostaa yritysmarkkinoihin ja sieltä kestäviä 

asiakassuhteita, tulee yritysasiakashankintaan sekä asiakkuuksien hallintaan 

löytyä nykyistä enemmän resursseja.  

 

Leinikki voi aloittaa markkinointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä maltillisesti. 

Pääasiana alkuun on ymmärtää resurssien priorisoinnin tärkeys ja edetä sen mu-

kaan. Markkinointisuunnitelmaan tehdyt suositukset ovat lähtökohtaisesti talou-

dellisesti hillittyjä, mutta ajankäytöllisesti jopa vaativia. Nämä seikat tulee muis-

taa, sekä tiedostaa että muutokset vievät aikaa sekä voivat aluksi olla tappiollisia. 
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Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda käytäntöön sopiva, pienen budjetin markki-

nointisuunnitelma yritysmarkkinointiin Kukkakauppa Leinikille. Tavoitteeseen 

päästiin hyvin sekä uusia markkinoinnin toimintamalleja kehitettiin. 

 

Työssä tutkimusmenetelmänä hyödynnettiin havainnointia, benchmarkingia sekä 

suurimpana menetelmänä teemahaastattelua. Haastatteluun osallistui kahdek-

san paikallista Leinikin kohderyhmään kuuluvaa yritystä. Haastattelun tulokset 

tuottivat suuren määrän lisäarvoa tutkimukselleni, ja niiden tulokset pohjustivat 

suuressa osin markkinointisuunnitelman kehitysideoita. Haastattelut toivat sellai-

sia näkemyksiä suunnitelman tekoon, joita ei olisi muuten ollut. Esimerkiksi suu-

rena antina haastatteluista suunnitelmaan sain yritysten tarpeet sekä toiveet kuk-

kakaupan palveluista sekä tuotteista. Lisäksi suurena huomiona haastattelut 

toivat yritysten toiveet kukkakaupan valmiiden viherkasvi- sekä kukkaratkaisujen 

tarjoamiseen – yritykset toivovat valmiita, juuri heidän tarpeilleen ja budjetilleen 

sopivia ratkaisuja.  

 

Yrityksen nykytilaa markkinoilla analysoitiin ympäristö-, kilpailija-, markkina- ja 

asiakas- sekä SWOT-analyyseillä. Nykytila-analyysien avulla saatiin kuva Leini-

kin sijainnista tämän hetken markkinoissa sekä Leinikin vahvuudet ja heikkouden 

nyt sekä mahdollisuudet sekä uhkat tulevaisuudessa. Huomionarvoiseksi sei-

kaksi nykytila-analyysissä muodostui kilpailija-analyysi, josta nousee yksi vahva 

kilpailija, joka on Leinikin liiketoiminnan kannalta vaarallinen. Tämän vuoksi seu-

raavassa vaiheessa, markkinoinnin kilpailukeinoissa, keskityttiin Leinikin vah-

vuuksiin pienenä ja henkilökohtaisena yrityksenä.  

 

Markkinoinnin kilpailukeinot käytiin läpi 7P-mallin kautta. Tärkeimmäksi kilpailu-

keinoksi nousi henkilökohtaisen myyntityön tärkeys sekä toteutus. Saadakseen 

kestäviä yritysasiakkaita Leinikin on oltava aktiivinen sekä persoonallinen asia-

kashankinnassa. Henkilökohtainen palvelu sekä räätälöidyt palvelupaketit ovat 

avainasemassa. Kilpailukeinojen lisäksi asiakkuudet sekä niiden hallinta nousivat 

markkinointisuunnitelmassa tärkeiksi tekijöiksi. On toivottavaa saada pitkäkestoi-

sia asiakassuhteita, jolloin asiakkuuden ylläpitäminen vaatii toimenpiteitä. Näiden 

toimenpiteiden huomioiminen on tärkeää. 
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Opinnäytetyön tuloksena saatiin luotua selkeä markkinointisuunnitelma, jota toi-

meksiantoyritys voi käyttää yritysmarkkinointinsa tukena. Opinnäytetyöprosessi 

sujui pääasiallisesti suunnitellusti. Päätös haastattelun tekemisestä ei ollut itses-

tään selvä, mutta loppujen lopuksi se osoittautui merkittäväksi osaksi markkinoin-

tisuunnitelman runkoa. Haastattelussa haasteita tuotti yritysten kontaktointi sekä 

heiltä vastausten saaminen. Sinnikäs yrittäminen kuitenkin tuotti tulosta ja lopulta 

saatiin kahdeksan vastausta, jotka toivat työhön paljon arvokasta tietoa. Opin-

näytetyön aikataulutus sekä sen noudattaminen olivat haasteellisia. Aikataulua 

venytti haastattelujen lisäksi omat työt, jotka veivät aikaa opinnäytetyön tekemi-

seltä. Aikataulun suhteen opinnäytetyö valmistui kuitenkin hahmotellun aikatau-

lutuksen puitteissa.  

 

Oppimisprosessi on ollut opinnäytetyön työstämisen aikana mittavaa. Laajan teo-

riapohjan sekä haastattelujen toiminnallisuuden yhdistelmä takasi monipuolisen 

oppimisen sekä kokonaisuuksien ymmärtämisen. Opinnäytetyöprosessi harjaan-

nutti pitkäjänteisyyttä, teorian ja käytännön yhdistelemistä yhdeksi toimivaksi ko-

konaisuudeksi sekä järjestelmällisen työskentelemisen merkitystä. Tutkimusme-

netelmät valikoituivat toimeksiannon mukaiseksi sekä markkinointisuunnitelma 

rakentui toimeksiantajan ominaisuuksien ympärille. Markkinointisuunnitelman si-

sältö vastasi toimeksiantajan toiveita yritysmarkkinoinnin näkökulmasta sekä py-

syi olemassa olevien resurssien puitteissa. Kehityskohteina itselleni voisi mainita 

lähteiden monipuolisemman käytön, sillä osa käyttämistäni lähteistä oli melko 

vanhoja. Pyrin kuitenkin huomiomaan lähteiden laadun työn joka vaiheessa, jol-

loin uudemmat teoriat esimerkiksi sosiaalisen median osalta olivat tarkasti ja tie-

toisesti valittu mahdollisimman uusista lähteistä.  

 

Kyseessä on Kukkakauppa Leinikin ensimmäinen markkinointisuunnitelma. 

Aiempia suunnitelmia Leinikillä on ollut yksi liiketoimintasuunnitelma. Tulevaisuu-

dessa esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimus olisi Leinikin kannalta hyvä jat-

kumo markkinointisuunnitelman jälkeen. Asiakastyytyväisyystutkimuksella Lei-

nikki saisi tärkeää tietoa asiakassuhteistaan ja niiden hoidon toimivuudesta. 

Tutkimuksen pohjalta voitaisiin syventyä entistä enemmän asiakassuhteisiin ja 
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niihin liittyviin tarvittaviin toimenpiteisiin. Leinikin kaltaiselle, pienelle, henkilökoh-

taiselle ja käsityötaitoiselle yritykselle asiakassuhteiden läheisyys ja inhimillisyys 

on tärkeässä asemassa, ja näitä seikkoja voisi tutkia jatkossa. 
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Liite 1 

 

 

1. Kuka yrityksessänne tekee hankintapäätökset? 

 

2. Onko yrityksellänne tällä hetkellä minkään kukkakaupan kanssa sopimusta? Jos on, mil-

laisia tuotteita ja palveluita käytätte? Oletteko tyytyväisiä nykyisen kukkakaupan palve-

luun? 

 

3. Onko yrityksenne tiloissa viherkasveja, leikkokukkia tai pihaistutuksia? Miksi/miksi ei? 

Mitä kasvit merkitsevät yrityksellenne? 

 

4. Onko kasveille/sisustukselle yrityksessänne laadittu budjettia? Kuinka paljon se on kuu-

kaudessa tai vuodessa? 

 

5. Kuinka paljon yrityksenne olisi valmis laittamaan rahaa kukkiin ja kasveihin vuodessa tai 

kuukaudessa? 

 

6. Millaisia tuotteita/palveluita haluaisitte kukkakaupalta?  

 

7. Olisiko yrityksenne kiinnostunut panostamaan viikkokimppu-tilaukseen, jossa tuore kuk-

kakimppu toimitetaan yrityksen vastaanottoon joka viikko? 

 

8. Olisiko yrityksenne henkilökunta kiinnostunut viettämään työhyvinvointipäivää kukka-

sidontakurssilla? 

 

9. Olisiko yrityksellänne yhteistyöhalukkuutta Kukkakauppa Leinikin kanssa? 

 

 




