
 

 

 

 

 

 

 

Markkinointi on investointi - markkinoinnin tuloksellisuu-

den mittaaminen  

 

 

Tommi Rantamäki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opinnäytetyö 

 Liiketalouden koulutusohjelma 

 2019



   Tiivistelmä 
 
     
 
 
 

 

 

Tekijä  
Tommi Rantamäki 

Koulutusohjelma 
Liiketalouden koulutusohjelma 

Opinnäytetyön otsikko 
Markkinointi on investointi – markkinoinnin tuloksellisuuden mittaaminen 

Sivu- ja liitesi-
vumäärä 
38 + 1 

 

Markkinointi on jatkuvasti kehittyvä liiketoiminnan osa-alue, jossa työskentely vaatii koko 

ajan uuden oppimista ja laajempaa käsitystä markkinoinnista. Markkinoinnin mittaaminen 

ja analysointi on tuloksellisen markkinoinnin kulmakivi. Tämän opinnäytetyön tutkimusta-

voitteena on tuoda esille ne asiat, jotka huomioimalla yritys voi tehostaa markkinointia ja 

ottaa markkinoinnin mittaamisen osaksi organisaatiota. Opinnäytetyön toimeksiantaja on 

luova toimisto Krea, joka saa opiskelijoilleen asiantuntijahaastatteluista tuoreinta ja testat-

tua tietoa markkinoinnin mittaamisesta. 

 

Teoriaosuus on rajattu markkinointiin, ROIhin ja ROMIin, jotka luovat teoreettisen pohjan 

markkinoinnin mittaamiselle. Ensimmäisenä käsitellään yleisesti mitä markkinointi on. Toi-

sena keskitytään ROIn teoriaan, jonka avulla yrityksissä lasketaan investointien kannatta-

vuutta. Kolmantena on ROMIn teoria, jossa ROI yhdistyy markkinoinnin pehmeisiin mitta-

reihin. 

 

Tutkimusosiossa on keskitytty siihen, millä käytännön toimenpiteillä markkinoinnin mittaa-

minen otetaan osaksi koko organisaatiota. Tutkimushaastatteluista käy ilmi, että tulokselli-

nen markkinointi ei ole vain markkinoinnin vastuulla. Tuloksellinen markkinointi vaatii muu-

tosta koko organisaatiossa ja yhteistyötä yrityksen eri osa-alueiden välillä. Ennen kaikkea 

se vaatii myynnin ja markkinoinnin välisen yhteistyön parantamista. Mikäli markkinoinnista 

halutaan tehdä mittaamisen avulla investointi, se vaatii johtotasolta näkemystä, pitkäjäntei-

syyttä ja sitoutumista jalkauttamaan tulokset osaksi arjen tekemistä.  

 

Haastatteluiden tärkein sanoma markkinoinnin ammattilaisille on kerätty pohdintaosion 
alle. Pohdintaosion tarkoitus on tuoda lukijalle selkeä käsitys siitä, minkälaisilla käytännön 
muutoksilla ja panostuksilla voidaan yrityksessä markkinoinnin mittaaminen ottaa osaksi 
tuloksellisempaa markkinointia.  

Asiasanat 
Markkinoinnin mittaaminen, ROMI, tuloksellinen markkinointi, myynti ja markkinointi 
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1 Johdanto 

 
Tänä päivänä markkinointi on paljon muutakin kuin yrityksen ATL ja BTL-funktioiden to-

teuttamista. Teknologian kehitys ja datan paljous on tuonut tarkankin analysoinnin osaksi 

yritysten markkinointia ja sen tehokkuuden tarkastelua. Useissa yrityksissä koetaan, että 

markkinoinnin mittaaminen ja sen analysointi on tulevaisuutta. Yrityksissä ei kuitenkaan 

osata hahmottaa, mitä toimiva mittaaminen pitää sisällään tai minkälaisista lähtökohdista 

yrityksen on mahdollista alkaa toteuttaa markkinoinnin mittaamista.  

 

Markkinointi on alasta riippumatta hyvin saturoitunutta ja jokainen pyrkii olemaan läsnä jo-

kaisessa kanavassa. Yrityksissä ei yleisellä tasolla kuitenkaan vielä tarkastella kanavien 

toimivuutta juuri omalla markkina-alueella. Tämä tarkastelu ja ennen kaikkea oman mark-

kina-alueen hahmottaminen on osa tuloksellisempaa markkinointia. Markkinoinnin mittaa-

minen auttaa hahmottamaan ne kanavat ja panostukset, joka on yrityksen kannalta ideaa-

leja. Esimerkiksi yrityksessä voidaan huomata, ettei jokin sosiaalisen median kanavista 

ole yritykselle tuottava. Tuottamattoman kanavan tilalle taas löydetään mittaamalla tuotta-

vampi kanava, jolloin investointeja voidaan ohjata heikoista kanavista vahvoihin ja markki-

nointi tehostuu.  Jos yleisesti sanotaan, että markkinoinnista puolet oli tuottamatonta, niin 

nykyään mittaaminen ja optimointi voivat pienentää tuota tuottamatonta osaa 50 prosen-

tista 20-30 prosenttiin. Eli markkinoinnin mittaaminen luo sekä tuottavampaa markkinointia 

että säästää yritystä markkinoinnin hukkainvestoinneilta.  

 

Tämän opinnäytetyön tavoite on kvalitatiivisten haastatteluiden ja kirjallisuuden pohjalta 

luoda lukijalle käsitys siitä, mitä markkinoinnin mittaaminen edellyttää ja pitää sisällään. 

Asiantuntijahaastatteluilla on haettu tietoa markkinoinnin mittaamisesta mahdollisimman 

kattavasti osana koko organisaatiota, eikä pelkästään osana markkinointia.  

 

Taulukko 1. Peittomatriisi 

Tutkimuskysymykset Viitekehys Tulokset Haastattelukysymykset 

Pääkysymys: Mitä markki-

noinnin mittaaminen edellyt-

tää ja pitää sisällään?  

   

Mikä on myynnin ja markki-

noinnin suhde yrityksessä ja 

miten niitä mitataan? 

 4.1 1 – 5 
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Mikä on strategian ja datan 

merkitys markkinoinnin mit-

taamisessa? 

 4.2 6 – 11 

Mitä muutoksia mittaaminen 

vaatii yrityksen ajattelu- ja toi-

mintamalleissa? 

 4.3 12 – 14 

Miten mittaaminen parantaa 

ennustettavuutta ja tiedolla 

johtamista?  

 4.4 15 – 18 

Mitä on markkinoinnin mittaa-

minen tulevaisuudessa? 

 4.5 19 – 20 

Miten mittaamista voi käytän-

nön tasolla kehittää? 

 4.6 21 – 22 

 

1.1 Tutkimustavoite ja -menetelmä 

Tavoitteena on, että opinnäytetyön lukemisen jälkeen markkinoinnin ammattilaisella on 

käsitys siitä, mitä markkinoinnin mittaaminen yleisesti pitää sisällään. Lisäksi lukijalla on 

tietopohjaa alkaa viedä markkinoinnin mittaamista osaksi oman organisaationsa tulokselli-

sempaa toimintaa.  

 

Tutkimuksen pääkysymys on:  

1) Mitä markkinoinnin mittaaminen edellyttää ja pitää sisällään? 

Pääkysymystä tukee kuusi alakysymystä, jotka ovat: 

1) Mikä on myynnin ja markkinoinnin suhde yrityksessä ja miten niitä mitataan? 

2) Mikä on strategian ja datan merkitys markkinoinnin mittaamisessa? 

3) Mitä muutoksia mittaaminen vaatii yrityksen ajattelu- ja toimintamalleissa? 

4) Miten mittaaminen parantaa ennustettavuutta ja tiedolla johtamista?  

5) Mitä on markkinoinnin mittaaminen tulevaisuudessa? 

6) Miten mittaamista voi käytännön tasolla kehittää? 

  

Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena haastattelututkimuksena. Kvalitatiivinen tutkimus-

menetelmä pyrkii antamaan kokonaiskuvan tutkittavasta aiheesta tai ilmiöstä. Laadullisella 

menetelmällä on tarkoitus kartoittaa haastateltavien näkemyksiä, kokemuksia, mielipiteitä 

ja ajatuksia aiheesta. (Alasuutari 2001, 31-54.) 

 

Haastatteluiden toteutus tapahtui teemahaastatteluina. Haastatteluille oli siis mietitty val-

miiksi teemat ja niihin liittyvät kysymykset. Nämä tarkentavat kysymykset oli valittu, jotta 
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keskustelu pysyisi mahdollisimman lähellä toivottua aihealuetta, lisäksi keskustelulle luotu 

struktuuri mahdollisti haastatteluiden keston ennakoinnin. 

 

1.2 Tutkimuksen rajaus 

Tutkimuksessa käytetyt osa-alueet on valittu sen pohjalta, mitkä ovat onnistuneen markki-

noinnin mittaamisen edellytyksiä. Näihin osa-alueisiin kuuluu myynnin ja markkinoinnin 

yhteistyö, strategian ja datan merkitys markkinoinnissa, ajattelu- ja toimintamallit organi-

saatiossa sekä tiedolla johtaminen. Näiden kysymysten tueksi on valittu seuraavat osa-

alueet: ennustettavuus mittaamisen perusteella, markkinoinnin mittaaminen tulevaisuu-

dessa, vinkit mittaamiseen ja mitä mittaajan tulee välttää.  

 

1.3 Toimeksiantajan esittely 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on luova toimisto Krea. Krea on Haaga-Helia ammattikor-

keakoulun markkinoinnin opiskelijoiden oma luova toimisto, joka tarjoaa erilaisia markki-

noinnin ja viestinnän palveluita yritysasiakkaille. Tarjottavia palveluita ovat muun muassa 

erilaiset markkinointitutkimukset ja niiden analysointi, some-kampanjat, tapahtumat, stra-

tegiset toimenpiteet sekä innovointi. Krea on perustettu vuoden 2015 syksyllä ja se toimii 

Haaga-Helian Pasilan kampuksella. Vuonna 2016 SAMOK palkitsi Krean vuoden par-

haana opetuskäytänteenä. Opinnäytetyö ja asiantuntijahaastattelut tarjoavat Krealle ja 

sen opiskelijoille käyttöönsä tuoreinta ja testattua tietoa markkinoinnin mittaamisesta. 

(Krea 2019; Markkinointi & Mainonta 14.6.2016.) 
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2 Markkinoinnin mittaaminen 

Tämä osuus käsittelee kolmea eri teoriaa liittyen markkinoinnin mittaamiseen. Ensimmäi-

senä on markkinoinnin teoria, seuraavaksi ROIn teoria ja viimeiseksi ROMIn teoria. Näi-

den teoriaosuuksien tarkoitus on luoda pohja teoreettiselle ymmärrykselle mittaamisen 

taustalla, kun taas tutkimustulosten on tarkoitus antaa kuva käytännön toteutuksesta. 

 

2.1 Markkinointi 

Markkinointi on yrityksen tapa vaikuttaa kuluttaja- ja sidosryhmäkäyttäytymiseen. Markki-

noinnin tavoite on luoda kuluttajien keskuudessa tarjonnalle kysyntää ja tätä kautta lisätä 

yrityksen kassavirtaa, kun taas sidosryhmien kohdalla kyse on esimerkiksi negatiivisten 

kassavirtojen minimoimisesta tuote- ja palveluhankintojen suhteen. Keskeisiä sisältöjä ku-

luttajamarkkinoinnissa ovat mm. erilaiset kampanjat, hinnoittelut ja ostopolun kehittämi-

nen. Sidosryhmien ja yrityksen väliset markkinointisuhteet painottuvat logistiikkaan, tuote-

kehitykseen ja hankintaan. On kuitenkin muistettava, että molemmissa tapauksissa kes-

keiset sisällöt voivat sekoittua keskenään ja nykyaikaisessa markkinoinnissa on kyse vuo-

ropuhelusta asiakkaan, yrityksen ja sidosryhmien välillä, jossa yritys toimii kontaktirajapin-

tana.  

 

Tikkanen, Aspara & Parvinen ovat antaneet esimerkkejä markkinoinnin määrittämiselle, 

mutta toteavat samalla, että markkinoinnin voi määrittää yhtä monella tapaa kuin siitä on 

kirjoittajia. Powellin (2002) mukaan markkinointi on kokonaiskuva siitä, miten viedään 

tuote tai palvelu onnistuneesti markkinoille. Lenskold (2003) täydentää Powellin määritel-

mää toteamalla, että markkinoijien ydinkyvykkyys on sellaisten toimivien strategioiden 

suunnittelu ja toimeenpano, jotka motivoivat asiakkaan käyttäytymistä ja luovat ylimääräi-

siä voittoja. Myös Phillips & Reynolds (2005) tarkentavat määritelmää: he toteavat markki-

noinnin olevan yrityksen ainoa funktio, joka pystyy vaikuttamaan liikevaihtoon ja korosta-

vat sitä, että markkinoinnin tarkoitus on luoda kilpailuetua luomalla arvoa asiakkaan mie-

lessä. (Tikkanen, Aspara & Parviainen 2007, 71.) 

 

Hollanti & Koski (2007) ovat määritelleet markkinointia näin: yrityksen toiminnan tulee 

luoda lisäarvoa yrityksen omistajille tai sijoittajille ja markkinoinnin tehtävä on lisätä mää-

rällistä myyntiä sekä parantaa myyntikatetta. Näkyvin osa-alue markkinoinnissa, kuluttajan 

näkökulmasta, on mainonta ja erilaiset kampanjat, joille kuluttaja altistuu eri alustojen ja 

medioiden välityksellä. Markkinoinnin tehtävänä on tunnistaa asiakasryhmät, joiden odo-

tuksia ja tarpeita voidaan täyttää yrityksen liiketoiminnalla. Lisäksi markkinoinnin tehtä-

vänä on muovata palveluita ja tarjontaa näiden tarpeiden mukaisesti, differoida tuotteet 
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kilpailijoista, luoda vaivaton ostopolku ja viestiä tuotteesta tai palvelusta kiinnostavasti. 

(Hollanti & Koski 2007, 24.) 

 

Rainiston mukaan markkinoinnilla keskeisimmät osa-alueet ovat myynti, hinnoittelu, asiak-

kaat, tuotteet, viestintä ja jakelu. Näiden osa-alueiden oikeanlainen käsittely voi luoda po-

sitiivista kassavirtaa ja leikata negatiivisesta kassavirrasta.  

(Rainisto 2006, 14.) 

 

Esimerkeissä ydinaiheeksi nousevat myynnin lisäys ja kilpailuedun luominen asiakkaan 

näkökulmasta. Lisäksi Reynolds mainitsee markkinoinnin olevan ainoa funktio, jolla voi-

daan lopulta vaikuttaa yrityksen liikevaihtoon. Markkinointi ei siis ole vain organisaation 

markkinointiosaston tehtävä, vaan markkinoinnin kokonaisuudessaan tulee heijastua kai-

kesta, mitä yrityksessä tehdään. Yrityksessä markkinointistrategian täytäntöönpano on jo-

kaisen työntekijän vastuulla. Markkinointistrategian sisällöstä vastaa sisäinen markkinointi 

ja viestintä, joka tuo esille strategian mukaiset käytännöt ja kuinka asiakkaita yrityksen ar-

vojen ja brändin mukaan palvellaan. Asiakasta lähempänä on ulkoinen markkinointi, joka 

painottuu nimenomaan markkinoimaan yritystä ja sen palveluita kokonaisuudessaan si-

dosryhmille ja kuluttaja-asiakkaille. Molempien markkinoinnin osa-alueiden on tarkoitus 

tuottaa lisäarvoa yritykselle ja sen asiakkaille, mutta niiden lähestymistavat poikkeavat toi-

sistaan paljon. Sisäinen markkinointi vaikuttaa asiakkaaseen yrityksen arvojen ja tekemi-

sen kautta, kun taas ulkoisen markkinointi luo asiakkaalle mielikuvan tarpeesta yrityksen 

palveluita kohtaan. 

 

2.2 Return on Investment 

Return on Investment on yksi tärkeimmistä mittareista yrityksen suhteellista kannatta-

vuutta ja tuloksellisuutta tarkasteltaessa. ROIn avulla voidaan määrittää, minkälaista tuot-

toa yrityksen omalle tai yritykseen sijoitetulle pääomalle on tarkasteluajanjaksolla saatu. 

ROIn laskukaava on seuraava:  

 

Sijoitetun pääoman tuotto-% =  

100*(nettotulos+rahoituskulut+verot) / keskimääräinen sijoitettu pääoma 

Sijoitettu pääoma = oma pääoma + korolliset velat 

 

 - Mikäli tilikausi poikkeaa normaalista 12 kuukaudesta niin tulos jaetaan kauden pituu-

della (kk) ja t ulos kerrotaan 12:lla ennen laskentaa. 

 - Sijoitettu pääoma tulee laskea tilikauden alun ja lopun keskiarvona.  
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 - Yrityksen oman pääoman ollessa negatiivinen, on sijoitetun pääoman oltava kuitenkin 

vähintään korollisen velan suuruinen. 

 

Sijoitetulle tuotolle on esitetty toimialojen välistä vertailua varten viitteelliset normiarvot:  

Erinomainen  yli 15% 

Hyvä    10-15% 

Tyydyttävä   6-10% 

Välttävä    3-6% 

Heikko    alle 3% 

 

Mikäli kyse on vieraasta pääomasta, tulisi tuoton olla vähintään vieraan pääoman korko-

jen ja kulujen suuruinen. Yrityksen oman pääoman kohdalla tulisi saada vähintään markki-

noilla yleisesti olevan korkotason mukainen tuotto. Yleisesti sijoittajat vaativat, riippuen ris-

kistä, kuitenkin suurempaa korkoa sijoituksilleen, kuin mitä vakuudelliset korollisen laina-

pääoman sijoittajat. Tästä syystä todellisten tuottojen tulisi olla selkeästi lainamenoja suu-

remmat. (Almatalent; Erkkilä 29.7.2012.) 

 

Powell, Groves & Dimos kuvaavat ROIta seuraavasti: ROI on yrityksen taloudellinen kon-

septi, joka auttaa päättäjiä kohdentamaan resurssit paremmin, koska sijoitusten tuotto ja 

riskisyys riippuvat tarkasteltavista toiminnosta. Se tuottaa päättäjälle informaatiota päätök-

senteon tueksi, eli määrittää kannattaako investointia tehdä vai ei, ja mikäli kannattaa, niin 

missä määrin? ROIn tarkoitus markkinoinnissa on kaksitahoinen.  

 

o Se auttaa tekemään strategisempia ja taktisempia päätöksiä liikevaih-

don, tuloksellisuuden ja brändipääoman lisäämiseksi 

o Se mahdollistaa annetun markkinointitoimenpiteen tehokkuuden mittaa-

misen siten, että muutkin yrityksessä ymmärtävät sen. 

 

Hyödynnettäessä ROIta markkinointiin, voidaan yrityksen markkinointibudjetteja puolustaa 

relevanteilla argumenteilla, pohjautuen markkinoinnin tuottoon ja tuottopotentiaaliin. Yritys 

kykenee maksimoimaan markkinointiin käytettyjen investointien tuoton, kun tuottoa opti-

moidaan ja lasketaan aktiivisesti. Tämä mahdollistaa yrityksen nopeamman kasvun ja pa-

remman tuloksellisuuden, kuin kilpailevilla yrityksillä. (Powell, Groves & Dimos 2011, 38-

39) 
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2.3 ROMI-teoria 

ROI (Return on Investment) ja ROMI (Return on Marketing Investment) eivät eroa toisis-

taan muuten kuin käyttötarkoitukseltaan. ROI on yleisesti yrityksen investoinneissa käy-

tetty termi, jolla voidaan näyttää toteen yrityksen tuotto-panossuhde euroissa. ROMI taas 

on ROI, johon on lisätty markkinoinnin pehmeitä mittareita ja niiden pohjalta luotu yrityk-

sessä KPI:t (Key Performance Indicators), joita seurataan. Nämä KPI:t auttavat yrityk-

sessä määrittämään markkinoinnin ROIn ja tuomaan markkinoinnin panostukset samaan 

muotoon muiden investointien kanssa, eli euroihin. (Velikiy 06.08.2018; Powell ym. 2011, 

200-201; Matter 2017.) 

 

ROMIa selvitettäessä markkinoinnin toimenpiteisiin ja niistä saatuun dataan sovelletaan 

ROIn kaavaa. ROMI mittaa yrityksessä eri markkinointi-investointien aikaansaamaa liike-

vaihdon lisäystä ja nettotuloksen suhdetta investointeihin (Klipfolio 2019) ROMIn mittaami-

nen ei ole läheskään niin yksiselitteistä kuin ROIn mittaaminen. Lisäksi ROMIa mitatta-

essa tulee ymmärtää, että huomioitavaksi tulee suorien investointien lisäksi myös paljon 

välillisiä investointeja. Välillisenä investointina tai kuluna voidaan laskea esimerkiksi me-

netetty myynti, mikäli myymälää joudutaan pitämään suljettuna brändiuudistuksen ajan. 

Powell ym. korostavat tehokasta ROIn prosessia seuraavasti:  

 

”an effective ROI process should focus on capturing and evaluating all rele-

vant investment costs.” (Powell ym. 2011, 200.) 

 

ROMI on markkinoinnin tulevaisuuden tärkein työkalu, joka muodostuu markkinoinnista 

saatavan datan yhdistämisestä investointien tuottamaan tuloon. ROMIn avulla voidaan 

näyttää toteen markkinoinnin tuloksellisuus ja markkinointiin tehtyjen investointien aikaan-

saama liikevaihdon lisäys euroina. Lisäksi ROMI mahdollistaa yrityksen sisäisten toiminto-

jen tuloksellisuuden vertaamisen toisiinsa tehokkaammin kuin ennen. Tämä mahdollistaa 

taas yritykselle tehokkaamman linjauksen eri osastojen budjeteista ja niihin kohdistetta-

vista investoinneista päätettäessä. Yritys voi esimerkiksi huomata, että tuotannollisen puo-

len investoinnit ovat turhia niin kauan kuin volyymiä voidaan lisätä markkinoinnilla tehok-

kaammin kuin tuotantoa ja hintatasoa muuttamalla. Esimerkiksi yritys voi pudottaa hintata-

soaan 20 % nostamalla tuotantoa 100 %. Kun taas saman rahan investoimalla markki-

nointiin, yritys voi jopa nostaa hintatasoaan 20 % ja tehdä investointeja tuotantoon vasta 

siinä vaiheessa, kun kysyntä ylittää todellisen tarjonnan.  

 

Kun aiemmin markkinointi on puhunut omaa kieltänsä muun muassa liidien, CPC:n, 

CPA:n, CTR:n ja CPM:n -muodossa, niin yrityksen muut elimet ovat puhuneet euroista. 

https://blog.rontar.com/evaluating-the-effectiveness-of-ad-campaigns-romi-roi-roas
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ROMI tarjoaa muutoksen tähän ja tuo markkinoinnin lähemmäs kulmahuonetta ja avaa 

markkinoinnin tehokkuuden samalla kielellä kuin muut osastot, eli euroissa. (Haapakoski 

gall2018.) 

 

Young & Aitken ovat määrittäneet ROMIn seuraavasti: Markkinoinnin ROIssa kyse on po-

sitiivisen kassavirran tuottaminen ja sen havainnollistaminen jokaista markkinointiin inves-

toitua resurssia kohden, oli kyse sitten rahallisesta tai ajallisesta investoinnista. Suurin osa 

markkinoinnin toimivuudesta voidaan havainnollistaa, mutta niiden aitoa taloudellista hyö-

tysuhdetta ei kyetä näyttämään toteen. (Young & Aitken 2007, 16.) 

 

Prosessin, jonka halutaan tuottavan käyttökelpoista dataa markkinoinnin tueksi, tulee pi-

tää sisällään selkeä linja tiedonkulusta yhdistettynä yrityksen tulokseen. Sen tulee myös 

määrittää erilaisia aikavälitavoitteita: lyhyt (6-8 viikon), keskipitkä (2-12 kuukauden), pitkä 

(yli 12 kuukauden) ajalla. Lisäksi yrityksen tulee määrittää, mitä ROIn ”R” nimenomaan 

heille tarkoittaa. Markkinoinnin ROIn tarkastelutapa vaihtelee yrityksen brändin ja tavoittei-

den mukaan. Jokaisen yrityksen tulee kuitenkin määrittää ROMI yksikköön, joka on luet-

tava ja rinnastettavissa muihin liiketoiminnan osa-alueisiin. Vielä tärkeämpää, sen täytyy 

kyetä havainnollistamaan suhteellinen tehokkuus muihin toimenpiteisiin verrattuna. 

(Young & Aitken 2007, 16; Montenegro 30.1.2018; Barnhart, 1.10.2018.) 

 

Powellin ym. mukaan markkinoijien tulee tähdätä sekä lyhyt-, että pitkäaikaiseen menes-

tykseen. Lyhyellä aikavälillä tulee auttaa yritystä luomaan lähitulevaisuuden luvut, viikon, 

kuukauden tai vuosineljänneksen. Pidemmällä aikavälillä tulee kyetä osoittamaan tulevai-

suuden ennusteita, seuraavalla neljännekselle tai koko vuodelle. Näiden toimenpiteiden 

onnistuminen vaatii toimivat perustukset ROMIlle – siihen ei ole mitään muuta tapaa. 

Markkinoinnin ROI pätee kaikkeen markkinoinnin budjetoinnissa. Oli kyseessä sitten pe-

rinteinen tai sosiaalinen media, markkinoinnin tulee tehdä päätökset ennakoitujen tuotto-

jen perusteella ja näyttää toteen, kuinka hyvin heidän panostuksensa ovat tuottaneet 

aiemmin. (Powell ym. 2011, 196; Powell 2012, 13) 

 

Young & Aitken siteeraavat P&G:n entistä markkinointijohtajaa Jim Stengeliä, joka toteaa, 

että ilman oikeanlaista mittaamista markkinoijat eivät todellakaan tiedä, kuinka panostuk-

set toimivat. Ei voida tietää, toteutuuko vuorovaikutus kuluttajan kanssa. Markkinoinnilta 

puuttuu alakohtainen standardi mittaamiseen. Tarvitaan tapa määrittää panostusten te-

hokkuus. (Young & Aitken 2007, 15) 

 

Yritykset eivät kykene vieläkään mittaamaan markkinoinnin tuloksellisuutta euroissa sys-

temaattisesti. Vaikkei ROMIa voidakaan mitata suoralla kaavalla, tulee yritysten löytää 
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oma tapansa panostuksien mittaamiseen, jotta niitä voidaan perustellusti optimoida tulok-

sellisempaan suuntaan. Kuten tämän työn luvussa 2.1 mainittiin, Philips & Reynolds 

(2005) painottavat markkinoinnin olevan ainoa liiketoiminnan osa-alue, joka pystyy lisää-

mään yrityksen liikevaihtoa.  

 

Young & Aitken painottavat myös, että ROIn yhdistäminen luovuuden ja brändin kanssa 

voi moninkertaistaa markkinointipotentiaalin. Jotta idean tehokkuus voidaan määrittää, tu-

lee ROMIn yksiköt luoda ja testata. Yrityksen tulee myös organisoida itsensä maksimoi-

maan markkinointiin käytetyn rahan takaisinmaksu. Uudet markkinointikommunikaation 

mallit on otettu käyttöön, eikä pelkästään houkuttelemaan vaikeammin tavoitettavia asiak-

kaita, vaan myös tuomaan laskettavuutta, jota hallitus vaatii. (Young & Aitken 2007, 14; 

Gallo 2017.)  

 

Yksi hyvä esimerkki markkinoinnin pitkäjänteisestä kehittämisestä ja sen seurannasta tu-

lee Youngin & Aitkenin mukaan British Airwaysilta. Sen asiakaskunta oli romahtamispis-

teessä vuoden 2001 terrori-iskujen ja liiallisten halpalentoyhtiöiden markkinoille tulon 

vuoksi. Se piti kuitenkin kiinni vahvasta markkinointipanostuksesta. Vuonna 2007 yhtiö oli 

taas yksi maailman arvokkaimmista ja tuottavimmista lentoyhtiöistä. Tämä johtui juuri siitä 

syystä, että se investoi markkinointiin pitkäjänteisesti ja pääsi sen vuoksi uudelleen aset-

tumaan markkinoille. (Young & Aitken 2007, 14.) 

 

ROMI käytäntöön 

Jotta ROMIa olisi helpompi lähestyä, tulee omaksua uusi ajattelumalli ja käyttää yksinker-

taistavaa sanastoa hämmentävien termien sijaan. Alla on esimerkkejä, jotka helpottavat 

ROMIn viemistä osaksi yrityksen käytäntöjä. 

 

1. Ajattele ROMIa toisena nimenä tuoton laskennalle 

2. Käsittele markkinointibudjettia kuin lainaa 

3. Pidä markkinointitiimiäsi yrityksen pörssimeklareina 

4. Ajattele eri markkinointikanavat erilaisina tapoina tehdä tulosta 

(Young & Aitken 2007, 17-19) 

 

Powell ym. kertovat, että vuonna 2011 tehtyjen kyselytutkimusten mukaan 37 % markki-

nointibudjeteista ei tuota tulosta. Powellin ym. mukaan markkinoijien tulisi kehittää toimin-

taansa myös mittaamisessa, jotta investointien tehokkuus saataisiin selville. Markkinoinnin 

todistettu tehokkuus taas auttaa asettamaan markkinointibudjetin sille kuuluvalle tasolle. 

Hyvien kampanjoiden jälkeen tämä tarkoittaa nousua budjeteissa ja huonompien toistu-
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vien jaksojen jälkeen antaa perustellusti johdolle syyn leikata budjettia. Tärkeimpänä kui-

tenkin olisi, että budjetit olisivat perusteltuja markkinointijohtajan vaatiessa budjettilisäystä, 

tai päinvastoin yrityksen hallituksen leikatessa markkinoinnista. (Powell ym. 2011, 8) 

 

Guy R. Powell vahvisti sanomaa vielä käymässämme Skype-puhelussa seuraavasti:   

 

Markkinoinnin mittaaminen tuo lohtua sijoittajille markkinointiin käytetystä ra-

hasta. Se osoittaa yritysjohdolle markkinoinnin olevan investointi siinä missä 

muutkin. Mikäli et voi todistaa markkinoinnin tehokkuutta, niin se poistuu in-

vestoinneista ja muuttuu leikattavaksi kulueräksi. (Powell, Guy R. 

26.9.2019.) 
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3 Tutkimuksen toteutus 

Tämä opinnäytetyö keskittyy tutkimaan markkinoinnin tuloksellisuutta ja niitä komponent-

teja, jotka mahdollistavat tuloksellisen markkinoinnin tekemisen. Useissa yrityksissä mark-

kinointi on siirretty myynnin alle, koska tehokkuuden mittarit eivät keskustele yrityksen 

muiden toiminta-alueiden mittareiden kanssa. Tästä syystä markkinoinnin mittariston tulee 

päivittyä nykyaikaiseksi, unohtaa omat terminologiansa ja alkaa puhumaan toimintansa 

tehokkuudesta samoilla mittareilla kuin muut toiminta-alueet, eli euroilla.   

 

Tutkimuksen tarkoituksena on asiantuntijahaastatteluiden perusteella esittää konkreettisia 

esimerkkejä, mielipiteitä ja kokemuksia siitä, millaisella toiminnalla markkinointi ja ennen 

kaikkea markkinoinnin tuloksellisuus otetaan osaksi yrityksen päätöksentekoa. Tarkoituk-

sena on saada aikaan muutos aiempaan ajattelumalliin, jonka mukaan markkinointi on yri-

tykselle kuluerä. Tämän tutkimuksen tulosten esittelyn jälkeen lukijalla tulisi olla ymmärrys 

siitä, että markkinointi on yrityksessä yksi monesta investoinnin osa-alueesta, johon pa-

nostamalla on tarkoitus kasvattaa yrityksen tulosta.  

   

Opinnäytetyön tarkoituksena on antaa yritykselle ymmärrys, minkä takia markkinoinnin te-

hokkuutta tulisi pyrkiä mittaamaan samalla tavalla euroissa kuin mitä tahansa muuta liike-

toiminnan osa-aluetta. Mittaaminen ja analysointi antavat yritykselle aiempaa paremmat 

mahdollisuudet puuttua väärin tehtyyn kalliiseen markkinointiin. Mittaamisen ja analysoin-

nin avulla markkinointi voidaan sulauttaa osaksi strategiaa, jonka tarkoitus on luoda yrityk-

selle arvoa ja jonka arvoa tuottava vaikutus voidaan todentaa. Tämän aikaansaamiseksi 

yrityksen tulee oppia mittaamaan, analysoimaan ja optimoimaan markkinointiaan tuloksel-

lisempaan suuntaan.  

 

Opinnäytetyöstä hyötyvät ne markkinoinnin ammattilaiset ja johtotason henkilöt, joille on 

tärkeää pystyä näyttämään toteen yrityksen taloudellisten panostusten aikaansaama liike-

vaihdon lisäys. Tutkimus auttaa hahmottamaan markkinointia paitsi osana yrityksen vitaa-

lia toimintaa niin myös yrityksen sisäisenä sijoitus, eli investointikohteena. Lisäksi opin-

näytetyöstä hyötyvät ne markkinoinnin kouluttajat, jotka miettivät markkinoinnin koulutus-

tarpeiden kehittymistä. Markkinointiin jalkautuva mittaaminen ja analysointi vaativat tule-

vaisuudessa luovuuden lisäksi enenevissä määrin yleistä ymmärrystä yrityksen liiketoi-

minnasta ja tuloksellisuudesta. Lisäksi markkinoinnin ammattilaiselta vaaditaan kykyä pys-

tyä näyttämään toteen omien markkinointitoimenpiteiden aikaansaama arvo. 
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3.1 Laadullinen tutkimusote ja haastattelumenetelmä 

Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimusmenetelmän periaatteiden mu-

kaisesti. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä pyrkii antamaan kokonaiskuvan tutkittavasta 

aiheesta tai ilmiöstä. Laadullisella menetelmällä on tarkoitus kartoittaa haastateltavien nä-

kemyksiä, kokemuksia, mielipiteitä ja ajatuksia aiheesta. (Alasuutari 2001, 31-54.) 

 

Haastatteluiden toteutus tapahtui teemahaastatteluina. Haastatteluille oli siis mietitty val-

miiksi teemat ja niihin liittyvät kysymykset. Teemat ja kysymykset oli valittu tietoperustan 

tuella vastaamaan markkinoinnin mittaamiselle keskeisiä aihealueita.  

 

3.2 Haastateltavien kuvaus 

Opinnäytetyötä varten on haastateltu neljää markkinoinnin ammattilaista. Ensimmäinen 

haastateltavista on tehnyt pitkän uran mediatoimistossa data-analytiikan puolella ja tuot-

taa erilaisia markkinoinnin mallinnuksia yritysten tarpeisiin. Haastateltava on ollut mukana 

luomassa Suomen ensimmäisiä ROMI-mallinnuksia. Hän näkee toimivan markkinoinnin 

järjestelmällisenä toimintana: 

 

Toimiva, yrityksen arvoa nostava markkinointi perustuu järjestelmällisyyteen 
ja mitattavuuteen. Toimiva markkinointi on ehdottomasti investointi. 
 

Toisena haastateltavana on energiayhtiön markkinointijohtaja, joka on tehnyt paljon töitä 

auttaakseen muita markkinoinnin ammattilaisia sisäistämään mittaamisen ja analysoinnin 

tärkeyden osana toimivaa ja tuloksellista markkinointistrategiaa. Hänen mukaansa toimiva 

markkinointi vaatii mukaansa koko organisaation:  

 

Toimiva markkinointi on tavoitehakuista ja vaatii halua mitata tuloksellisuutta 
erityisesti euroissa. Toimivaa markkinointia tehdään yhdessä muun organi-
saation kanssa. Markkinointi on ehdottomasti investointi.  
 

Kolmas haastateltavista on työskennellyt lähes kaksikymmentä vuotta suuressa teknolo-

giayrityksessä useilla eri osa-alueilla. Haastattelun kannalta tärkeimmäksi osa-alueeksi 

nousi johtava rooli yrityksen markkinoinnin mittaamisessa ja mittaamisen kehittämisessä. 

Hän nostaa toimivan markkinoinnin kulmakiveksi asiakaslähtöisyyden: 

 

Toimiva markkinointi nostaa aina yrityksen arvoa ja lähtökohtana on tuottaa 
sitä asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaalle tuotettu arvo, on yritykselle tuotet-
tua arvoa. Oikein toteutettuna markkinointi on ehdottomasti yritykselle inves-
tointi. 
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Neljänneksi haastateltavaksi on valittu henkilö, joka on toiminut kahden eri urheilu- ja ul-

koiluvaatteita valmistavan yrityksen maajohdossa viimeisten 15 vuoden aikana. Nykyi-

sessä positiossa markkinointi kuuluu suoraan maajohdon alaisuuteen, joten haastatelta-

valla on suora johtoportaan näkemys aiheesta omalla alallaan. Hänelle toimiva markki-

nointi on nimenomaan tavoitteellista toimintaa: 

 

Toimiva markkinointi täyttää tavoitellun funktion, esimerkiksi meillä se vah-
vistaa brändimielikuvaa kuluttajille. Silloin kuin voidaan pysyä tavoitteessa, 
niin markkinointi on ehdottomasti investointi.   

 

Kaikilla haastateltavilla on toimialasta ja positiosta riippumatta hyvin yhtenevä käsitys toi-

mivasta markkinoinnista. Yhtä mieltä he ovat myös siitä, että markkinointi on yritykselle 

investointi, ei pelkkä kulu. 

 

3.3 Haastatteluiden suunnittelu ja toteutus 

Haastattelu oli jaettu viiteen eri osa-alueeseen, jotka kaikki tukivat alkuperäistä tavoitetta 

saada mahdollisimman hyvä käsitys yrityksen suhteesta markkinoinnin mitattavuuteen ja 

analysointiin, sekä siihen miten yrityksessä on toteutettu tulosten jalkauttaminen käytän-

töön. Vaikka teemat olivat toisistaan täysin erillisiä, niin yhdistävänä tekijänä kulki koko 

haastatteluiden ajan ROMI ja sen vaikutus kyseisen yrityksen liiketoimintaan näiden valit-

tujen teemojen sisällä. Kysymyspatteristo tehtiin hyvissä ajoin ennen haastatteluiden al-

kua yhdessä ohjaajan kanssa. Kysymyspatteristoa luodessa haasteena oli saada tar-

peeksi vaativat kysymykset, jotta myös aiheen parissa enemmän työskennelleet joutuivat 

miettimään vastauksiaan, mutta samalla kysymyksiin piti olla mahdollista vastata ilman sy-

vempää tuntemusta aiheesta.  

 

Haastateltavista kahden kanssa sovin alustavasti haastattelun aiheeseen liittyvissä semi-

naareissa kasvotusten, samalla kun tein taustatyötä aiheesta, jonka jälkeen lähestyin 

heitä vielä sähköpostitse. Sähköpostiin oli liitetty haastattelumateriaali, jotta haastateltava 

sai tutustua siihen ennen lopullisen päätöksensä tekemistä. Yksi haastateltavista tuli sat-

tuman kautta, tehdessäni taustatutkimusta opinnäytetyötäni varten, kun soitin Atlantaan 

markkinoinnin professorille ja kirjailijalle Guy R. Powellille. Tämän jälkeen lähestyin haas-

tateltavaa sähköpostitse ja kerroin kenen suosituksesta otan yhteyttä, sähköpostiin oli 

myös liitetty jo valmiiksi kysymykset. Neljännen haastateltavan kanssa kävin lyhyen säh-

köpostittelun aiheesta ja lähetin kysymykset valmiiksi, hän kävi vielä kysymykset läpi var-

mistuakseen, että voi olla avuksi aiheessa ennen lopullisen haastatteluajankohdan sopi-

mista.  
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Haastattelut itsessään sovittiin tehtäväksi kulloinkin haastateltavissa olevan työpaikalla, 

jotta ajankäyttö haastatteluun olisi heille mahdollisimman edullinen. Jokaisen yrityksen ti-

loista löytyi kokoushuone, jossa haastattelun saattoi toteuttaa ilman erillisiä häiriötekijöitä. 

Haastatteluiden kesto oli n. 45-60 minuuttia, paitsi viimeisen haastattelun kohdalla, jossa 

haastattelulle kertyi mittaa lähes kaksi ja puoli tuntia.  

 

Haastatteluiden kysymyspatteristo lähetettiin ennakkoon jokaiselle haastateltavalle, koska 

osa kysymyksistä vaati kysymyksen pohdiskelua ennen varsinaista vastausta. Lisäksi ha-

lusin olla varma, että jokainen haastateltava kokee aihealueen sellaiseksi, että voi var-

muudella vastata kysymyksiin yrityksensä nimissä. Ennakkoon lähetetyt kysymykset mah-

dollistivat myös sen, että haastateltavat pystyivät ennen haastattelua jo miettimään esi-

merkkejä ja kokemuksia aiheesta ja näin ollen vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman 

kattavasti ja luotettavasti.  

 

Haastattelut nauhoitettiin kahdella eri laitteella, jotta voitiin varmistaa haastatteluiden on-

nistuminen. Haastattelut itsessään jakautuivat pitkälle aikavälille kevään 2019 ja syksyn 

2019 aikana, mutta jokainen haastattelu kuitenkin litteroitiin nopealla aikataululla heti 

haastattelun jälkeen. Haastatteluiden sujuvuuden kannalta oli tärkeää, että teemat ja ra-

kenne olivat tarkkaan mietittyjä ennakkoon. Tämä mahdollisti tarkan datan keräämisen ni-

menomaan niiltä aihealueilta, joihin haastattelun oli määrä keskittyä, eikä harhailua aihe-

alueiden ulkopuolelle juuri tullut. Lisäksi struktuuri helpotti litteroidun tekstin käsittelyä, 

eikä se vaatinut erillistä värikoodausta, koska kaikki vastaukset olivat jo haluttujen kysy-

mysten alla.  

 

Haastateltavat itse kommentoivat aiheen ajankohtaisuutta ja sitä, että oli mukava päästä 

keskustelemaan aiheesta sellaisen henkilön kanssa, jota aihe jo lähtökohtaisesti kiinnos-

taa. Aiheen ajankohtaisuus varmisti myös sen, että jokainen, jota halusin haastatella, 

suostui haastatteluun viimeistään kysymyspatteristoon tutustumisen jälkeen. Kysymykset 

myös saivat, jopa alalla pitkään työskennelleet, miettimään, kuinka tietyt asiat on oikeasti 

yrityksessä toteutettu ja millaisia kehittämisen tarpeita osa-alueilla edelleen olisi.  

 

3.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Haastattelut antoivat kattavan kuvan tutkittavasta aiheesta. Ensin valittiin haastattelulle 

viisi teemaa, joiden alle kerättiin tarvittava määrä kysymyksiä luotettavan tuloksen saa-

miseksi. Näillä teemakohtaisilla lisäkysymyksillä keskustelu saatiin pysymään toivotussa 
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aiheessa koko haastattelun ajan. Haastattelun joissakin kohdissa haastateltava joutui tar-

kentamaan käyttämäänsä termiä tai syytä sen käytölle. Näiden termien avaaminen asian-

yhteyteen auttoi tuloksien luotettavuuden kanssa.  

 

Jokainen haastattelu nauhoitettiin kahdella laitteella ja haastattelut litteroitiin mahdollisim-

man pian haastattelun jälkeen. Nopea litterointi tuo tutkimukselle luotettavuutta, eikä olen-

naiset osat haastattelusta jääneet täten huomiotta. Nauhoitteet siirrettiin kahdelle eri muis-

titikulle, koska haastateltavien kanssa oli sovittu, että haastattelumateriaaleja käsitellään 

luottamuksellisesti. Kahden erillisen muistitikun käyttö mahdollisti datan säilymisen turval-

lisesti, sekä datan siirtymisen ohjaajan ja opiskelijan välillä. Näin ollen molemmilla oli omat 

versiot kerätystä aineistosta. Opinnäytetyön päätteeksi kyseiset nauhoitteet ja niistä teh-

dyt litteroinnit tuhottiin.  

 

Haastateltavien kanssa oli sovittu nauhoittamisesta ja nauhoitusten käsittelystä ennak-

koon. Lisäksi sovittiin, ettei nimiä tai yrityksiä mainita, koska osassa haastatteluista tuli ilmi 

sellaisia tietoja, jotka ovat luottamuksellisia yrityksen näkökulmasta. Nimettömyys mahdol-

listi myös vapaamman keskustelun aiheista ja kattavammat vastaukset yritysesimerkkejä 

käytettäessä.  
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4 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tulokset. Tutkimustulokset on jaettu viiteen eri 

osa-alueeseen, joista jokainen tukee pääkysymystä Mitä markkinoinnin mittaaminen edel-

lyttää ja pitää sisällään? Osa-alueet ovat myynnin ja markkinoinnin mitattavuus, strategian 

ja datan merkitys, organisaation ajattelu- ja toimintamallien muutos, ennustettavuus ja tie-

dolla johtaminen sekä markkinoinnin toiminnan mittaaminen tulevaisuudessa.  

 

4.1 Myynnin ja markkinoinnin suhde ja mitattavuus 

Haastateltavilta saatiin arvokasta tietoa siitä, kuinka yrityksen sisällä myynnin ja markki-

noinnin tiedonkulku sekä yhteistyö on järjestetty. Vastaajista kaikki toivat esille, että hei-

dän edustamissaan yrityksissä myynti ja markkinointi on saatu kommunikoimaan keske-

nään yksinkertaisesti tekemällä töitä sen eteen. Yrityksissä on huomattu, että mitä pa-

rempi yhteistyö myynnillä ja markkinoinnilla on, niin sitä paremmin ne tukevat toisiaan. 

Myös mediatoimiston asiantuntija toi satojen eri yrityskeissien kokemuksella näkemyk-

sensä esille.  

 

Todella usein koetaan, että myynti on liiketoimintaa, mutta markkinointi ei. 
Parhaissa tapauksissa ne kuitenkin on sulautettu yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Sitä tekevät yritykset, jotka ymmärtävät myynnin tulevan nimenomaan mark-
kinoinnista. 

 

Tämän lisäksi energiayhtiön markkinointijohtaja kertoi omasta kokemuksestaan, kuinka 

parhaat tulokset yhteistyön lisäämisestä on saatu aikaiseksi.  

  

Aina voidaan järjestää erilaisia auditorio- ja infotilaisuuksia, lähetellä infokir-
jeitä ja kerätä raportteja. Ihmisten yhteistyön parantaminen tapahtuu kuiten-
kin käytännössä ja arjessa, yhteisessä tekemisessä. Kaikkein tärkeintä on 
fyysinen integraatio ja arkitekeminen, eli hilata perseensä muiden sekaan. 

 

Kansainvälisen ulkoilu- ja urheilubrändin puolella maajohdossa työskentelevä haastatel-

tava kertoi, kuinka edellisessä yrityksessä toiminta oli ”siiloissa”. Lisäksi siiloissa toimivia 

väliportaita ennen Suomea oli pitkälti toistakymmentä. Heidän kohdallaan toiminta oli hyvä 

esimerkki siitä, kuinka huonosti yritysten sisäinen tiedonkulku voi toimia ja millainen vaiku-

tus sillä on markkinoinnin kautta myyntiin. 

 

Aiemassa työssäni organisaatiolla oli lähes kaksikymmentä väliporrasta en-
nen Suomea. Tästä syystä myynnin ja markkinoinnin oli mahdotonta työs-
kennellä yhdessä, eikä usein voitu myydä sitä mitä markkinoitiin, eli kaikki 
kampanjat menivät täysin ristiin sesonkien kanssa 
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Käsiteltäessä myynnin ja markkinoinnin yhteistyön lisäämistä sain hyvän vastauksen 

energiayhtiön markkinointijohtajalta.  

 

Yhteistyön lisäämistä tärkeämpää on sen parantaminen. Tulee puolin ja toi-
sin ymmärtää mitä toinen tekee. Sitä kautta voidaan kehittää tekemistä tu-
loksellisempaan suuntaan. Kyseessä on matka yhteiseen päämäärään, eikä 
yksittäinen projekti 

 

Teknologiayrityksen edustaja antoi hyviä esimerkkejä asioista, jotka vaikuttavat paitsi 

markkinoinnin ja myynnin väliseen yhteistyöhön, niin koko organisaation tapaan tarkas-

tella markkinoinnin tekijöitä. 

  

Myyjä on eniten mitattu henkilö koko organisaatiossa, kun taas markkinoija 
vähiten. Helposti tulee kuva, että toinen istuu latte kädessä ja jalat pöydällä 
pohtien hauskoja kampanjoita, kun toinen juoksee hiki päässä vääntämässä 
kauppaa ja tarjouksia. Ei siis ihme, että välissä on pieni kulttuurillinen risti-
riita. Näiden ristiriitojen poistaminen vaatii läpinäkyvyyttä organisaatioon. 
 
Siinä vaiheessa, kun markkinointi voi näyttää toteen ja perustelemaan, miksi 
se tekee asioita, joita se tekee. Siinä vaiheessa markkinointi parantaa yh-
teistyötä, ei pelkästään myyntiin, vaan koko organisaatioon. 

 

Haastateltavien edustamissa yrityksissä markkinointia ja myyntiä mitataan paljon. On kui-

tenkin selvää, että markkinoinnin mittaaminen on haastavampaa näyttää toteen euroina, 

kuin myynnin. Edellä mainitusta syystä yrityksissä näkemys markkinoinnin tarkoituksesta 

voi olla puutteellinen. Kaikilla haastateltavilla oli kuitenkin yhtenevä linja siitä, että markki-

nointi ei saa olla vain luovaa tekemistä, vaan sen täytyy olla yritykselle moniulotteinen 

funktio. Teknologiayrityksen edustaja kuvaili markkinoinnin tarkoitusta seuraavasti.  

 

Usein kysytään myynniltä, että missä on potentiaalia tehdä lisää kauppaa? 
Oikeasti markkinoinnilta pitäisi tulla analyyttinen osaaminen ja kokonais-
markkinaymmärrys, jolla ne potentiaaliset markkinat löydetään. Markkinoin-
tia ei tule nähdä vain luovana touhuamisena, vaan se on asiakasymmärryk-
sen-, analytiikan- ja strategian funktio. 

 

Mittausmenetelmien käyttöön vaikuttavat kaikkien vastaajien mielestä ennen kaikkea ta-

voitteet siitä, mitä mittaamisella halutaan saada aikaiseksi? Lisäksi on hyvä selvittää, mil-

laisilla resursseilla mittauksia on mahdollista tehdä ja analysoida. Mikäli yrityksellä ei itsel-

lään ole mahdollisuutta kasata kaikesta tehdystä raportteja, on niiden sisällytys yhteistyö-

hön myös hyvä idea. Ulkoilu- ja urheiluvaatebrändillä toteutusta kuvailtiin seuraavasti.  

 

Kun ei olla miljardiyritys, niin ei voida tehdä jatkuvaa mittausta ja laittaa sii-
hen kymmeniä tuhansia talon sisällä. Suurin osa datasta ja raporteista tulee 
meille kampanjoiden toteuttajilta.” 
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Esimerkiksi vaikuttajamarkkinoinnissa vaatimuksena on saada raportti siitä, 
paljonko kampanja on tavoittanut eri kanavissa? Tämä on erittäin kustannus-
tehokastapa saada dataa kerättyä.  

 

Markkinoinnin mittaamisen osaaminen johto- ja asiantuntijatasolla yrityksissä vaihtelee. 

Jokaisessa yrityksessä oltiin kuitenkin ylpeitä siitä, että johtotasolla on huomattu mittaami-

sen tärkeys ja on löytynyt näkemystä viedä mittaamista eteenpäin. Energiayhtiön kohdalla 

se näkemys on ollut erittäin vahva ja muutaman vuoden aikana siihen on panostettu suu-

resti. 

 

Kun tulin taloon, ei täällä ollut minkäänlaista data-analytiikan osaamista, eikä 
resursseja. Nyt mulla on 8 hengen tiimi. Jollain täytyy olla se visio siitä, että 
mitä halutaan saada aikaiseksi ja sitten lähdetään miettimään, että minkälai-
sella porukalla se saadaan toteutettua. 

 

Huolestuttava asia osaamisen tasossa on se, että vaikka yrityksen tiedetään olevan asi-

assa Suomen kärkijoukkoa, niin siltikään ei koeta osaamisen olevan sillä tasolla mitä sen 

kuuluisi olla. Esimerkiksi teknologiayrityksen edustaja vastasi seuraavasti. 

 

Meillä osaaminen on varmasti Suomen huipputasoa, mutta silti helvetin huo-
noa. Kun katsoo miten arvostettuja meidän kommenttimme ovat olleet ja nä-
kee, kuinka vähän lopulta osataan, tulee olo, ettei Suomessa vielä osata. 

 

Usein ajatellaan, että toimivan mittaus- tai analytiikkayksikön perustaminen vaatii suuria 

taloudellisia panostuksia isoon tiimiin, mutta näin ei kuitenkaan ole. Riittää, että sen aloit-

tajalla on näkemystä markkinoinnista ja looginen ymmärrys toimenpiteiden vaikutuksista. 

Mediatoimiston data-analyytikko ja energiayhtiön markkinointijohtaja molemmat vastasivat 

aiheeseen melko hyvin toisiaan täydentäen.  

 

Markkinoinnin mittaajan ei todellakaan tarvitse olla markkinoinnin tyyppi, 
mutta se ei myöskään voi olla pelkkä diplomi-insinööri, koska markkinoinnin 
osaaminen vaaditaan. 
 
Jotta voit perustaa analytiikasta tuloksellisen liiketoiminta-alueen, tulee olla 
kyky ajatella loogisesti ja ennakoida tiettyjen toimenpiteiden vaikutusta. Ana-
lytiikan syväosaamista ei vaadita. 

 

Voidaan huomata, että aloittaakseen markkinointidatan analysoinnin yrityksessä, syvä-

osaamista ei tarvita kummallakaan osa-alueella. Tärkeämpää on kyetä hankkimaan oike-

anlaista dataa markkinoinnista ja tehdä loogisia päätöksiä analysoidun datan pohjalta. 
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4.2 Strategian ja datan merkitys 

Yrityksissä on alettu enemmän panostaa markkinoinnin mittaamiseen osana strategisia 

linjauksia. Ennen kaikkea markkinoinnin tulosten jalkauttamiseen on alettu kiinnittää huo-

miota ja on todettu, että mittaamisen hyödyt ovat kiinni siitä, miten tulokset otetaan osaksi 

tekemistä.  

 

Kaikkea tekemistä mitataan ja markkinoinnin onnistumisen osalta tärkein 
KPI on ROMI. Se viedään tekemisen tasolle, sille asetetaan tavoitteet, jonka 
jälkeen sitä kehitetään haluttuun suuntaan. 

 

Jokaiselle yritykselle ei kuitenkaan ole järkevää toimia pelkästään omien resurssien va-

rassa, tai siihen ei yksinkertaisesti ole mahdollisuutta. Tällöin ensisijaisen tärkeäksi nou-

see kumppaniyritykset, joilla osaaminen on jo huippuluokkaa.  

 

Asiakkuuksissa nähdään, että mitä suurempi asiakas, niin sitä enemmän py-
ritään ottamaan in-house osaajia. Ongelmia tulee, kun in-house osaajat jää-
vät yksin ilman tukea. 
 
Tänään tehty voi olla jo huomenna vanha, niin nopeaa on kehitys tällä het-
kellä. Siksi isompienkin tekijöiden tulisi tukeutua kumppaneihin markkinoin-
nin mittaamisessa. 

 

On myös huomattu, että oikein tehtynä markkinoinnin mittaaminen vahvistaa markkinoin-

nin asemaa yrityksessä. Kun markkinoinnin asema vahvistuu, niin myös markkinoinnin te-

keminen tulee osaksi yrityksen suurempaa strategiaa.  

 

Suurin strateginen linjaus oli hankkia resursseja analysointiin ja lähteä teke-
mään markkinoinnin automaatiota. Lisäksi markkinointi nostettiin suoraan 
osaksi johtoryhmää, pois muiden liiketoiminnan osa-alueiden alta.  

 

Haastateltavien yritysten investoinneissa ja markkinointistrategiassa mittaaminen on esillä 

kaikessa. Jokaisen yrityksen edustaja vastasi, että markkinoinnin mittaaminen näkyy jol-

lain tapaa kaikessa mitä tehdään, siitä on tehty osa suurempaa strategiaa ja se on pyritty 

jalkauttamaan kaikkeen tekemiseen. Mediatoimiston strategiassa se näkyy siten, että asi-

akkaille tuodaan ilmi mittaamisen ja ennen kaikkea tiedolla johtamisen tärkeys.  

 

Meillä markkinoinnin mittaaminen näkyy strategisesti kaikessa kommunikaa-
tiossa, oli kyse tapahtumista tai mistä tahansa toiminnasta, niin aina on mai-
ninta tuloksellisuudesta ja tiedolla johtamisesta. 

 

Teknologiayrityksessä markkinoinnin mittaaminen on opettanut sen, että pystytään ole-

maan saturoimatta mediapanostuksia. Tällä on pystytty optimoimaan median panos- hyö-

tysuhde mahdollisimman kannattavaksi.  
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Meillä mittaaminen näkyy kaikin tavoin markkinointistrategiassa ja investoin-
neissa. On opittu optimaaliset panostustasot ja tiedetään, paljonko laitetaan 
mihinkin kanavaan, ilman, että kampanja saturoi itsensä. 

 

Energiayhtiössä on otettu strategisena linjauksena käyttöön muun muassa markkinoinnin 

henkilökohtaiset tulospalkkiot, joita useissa muissa yrityksissä nauttivat vain myyjät. Tu-

lokseen pohjautuvat palkkiot ovat mahdollisia, kun markkinointia pystytään mittaamaan ja 

tulokset pystytään raportoimaan luotettavasti.   

 

Meillä mittaaminen on tuotu osaksi arkea sillä, että markkinoinnin henkilö-
kohtaiset tulospalkkiot ovat sidottu ROMIn kehitykseen. 

 

Yrityksissä markkinoinnin tueksi kerättävät data ja sen määrä vaihtelivat sen mukaan, mil-

laisesta toimialasta oli kyse. Kaikilla toimialoilla on omat tarpeensa ja niiden tiedostaminen 

on suuri tekijä toimivassa mittaamisessa. Energiayhtiön markkinointijohtajan näkemys on, 

että ennen kuin lähdetään hakemaan kaikkea saatavilla olevaa dataa, tulee keskittyä sii-

hen dataan mitä on ja miten sitä voidaan prosessoida. 

 

Turhan laaja kysymys, että mitä dataa esimerkiksi ROMI sisältää? Enem-
mänkin pitäisi aina lähteä siitä, että katsotaan mitä meillä tällä hetkellä on? 
Liian moni yritys kompastuu siihen ajattelumalliin, että harmi kun ei ole tätä 
dataa, tai tätä. Ennemmin tulisi käyttää sitä dataa, jota jo on ja opetella pro-
sessi. Niin kauan, kun prosessi ei ole hallussa, on turha lähteä hakemaan 
dataa ulkopuolelta. 

 

Vaikka teknologia mahdollistaa nykyaikana helpon datan hankinnan, niin ennen kaikkea 

tulee määrittää, millainen data on hyödyllistä. Kaikki data ei ole saatavilla sähköisessä 

muodossa, vaan data pitää muodostaa itse. Tästä hyvän esimerkin antoi teknologiayrityk-

sen markkinoinnista ja analysoinnista vastannut haastateltava. 

 

On olemassa helposti saatavaa dataa ja sitten on tärkeää dataa, jonka eteen 
tulee nähdä oikeasti vaivaa. Se ei välttämättä ole puhtainta, mutta se voi olla 
sitäkin tärkeämpää. Meillä esimerkiksi kilpailijoita analysoitiin siten, että ke-
rättiin käsin tietoa kilpailijoiden kampanjoista kahden vuoden ajan. Kerätyt 
tiedot syötettiin myyntimalliin, joka näytti, miten me suhteudumme markki-
noille ja missä roolissa hinnoittelu on. 

 

Usein käy niin, että vaikka yrityksellä on hyvät edellytykset toimivalle markkinoinnin mit-

taamiselle, niin tuloksia ei osata hyödyntää. Tulosten pohjalta tehdään vääriä johtopäätök-

siä, koska analysointiosaaminen joko puuttuu tai on puutteellista. Mediatoimiston data-

analyytikko oli aiheesta tätä mieltä.  
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Useimmiten asiakasyrityksissä ei hirveän vahvaa analysointiosaamista ole ja 
siksi saatetaan tehdä virheellisiä johtopäätöksiä. 

 

Energiayhtiön markkinointijohtaja oli sitä mieltä, että mittaamista ja analysointia tärkeäm-

mäksi nousee se, mitä sen jälkeen tapahtuu.  

  

Joissakin yrityksissä varmasti tehdään suuremmalla painoarvolla analysoin-
tia, kuin meillä. Uskallan silti väittää, että meillä se tärkein, eli jalkauttaminen 
käytännön toimintaan, on tehokkainta.  

 
Olen nähnyt erittäin hienoja dashboardeja markkinoinnin käytössä, mutta da-
tan pohjalta ei tehdä mitään. Mitä helvettiä teet dashboardilla, jos sen avulla 
ei tehdä mitään? Se on ihan sama, mitä maan ja taivaan väliltä sinulla on, 
jos et jalkauta sitä tietoa käytäntöön. 

 

Teknologiayrityksen kohdalla markkinoinnin mittaamisesta on löydetty omat vahvuudet ja 

heikkoudet, näiden pohjalta tekemistä on sitten lähdetty kehittämään parempaan suun-

taan. 

 

Perinteisessä mittaamisessa ja brändiseurannassa ollaan erittäin vahvoilla. 
Mitä tulee markkinointianalytiikkaan, ekonometrisiin mallinnuksiin ja vastaa-
viin, niin niissä on ollut koko ajan kehitettävää. Me itseasiassa palkattiin me-
diatoimistosta pääanalyytikko meille taloon, jotta saatiin Suomen parasta 
osaamista in-house ja pystyttiin kehittämään toimintaa haluttuun suuntaan.  

 

Vaikka ulkoilu- ja urheiluvaatebrändillä ei suurempaa markkinointianalytiikkaa vielä tehdä, 

niin on silti vahva mielipide sen tärkeydestä tulevaisuuden kasvua ajatellen. 

 

Parin vuoden sisällä tulee varmasti tilanne, että tarvitsemme oman markki-
nointianalysoinnin osaajan taloon. Henkilön, joka pystyy kertomaan mihin 
medioihin resursseja tulee suunnata ja millä painoarvolla. 

 

Strategisen markkinoinnin osaamisen koetaan yrityksissä olevan melko vahvalla tasolla. 

Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että uusissa työvoimahankinnoissa otetaan vahvasti 

huomioon juuri sen hetken tarve. Aiempia tekijöitä ei siis yritetä kiireellä korvata, vaan jo-

kainen uusi tekijä koetaan mahdollisuutena laajentaa osaamista haluttuun suuntaan. 

Energiayhtiön markkinointijohtajan, sekä ulkoilu- ja urheiluvaatebrändin maajohtajan vas-

taukset tukevat hyvin toisiaan.  

 

Meillä osaaminen on saatu monipuoliseksi hankkimalla ihmisiä mahdollisim-
man eri taustoilla ja eri toimialoilta. Toki uskon, että löytyy parannettavaa, 
mutta en koe, että se meitä jollain tapaa hidastaisi. 
 
Työntekijöitä haettaessa pyritään ottamaan huomioon sen hetken tarve ja 
hakijan osaaminen just siinä. Me tarvitsemme sekä vanhoja osaajia että niitä 
nuoria, jotka ovat just sen tietyn tekemisen ytimessä. 
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4.3 Organisaation ajattelu- ja toimintamallien muutos 

Organisaation ajattelu- ja toimintamallit muovautuvat yhteiskunnan mukana. Kun toiminta 

digitalisoituu ja tulee enemmän ja enemmän osaksi arkea, niin myös yritysten tulee mu-

kautua. Jopa teollisuusyrityksen, kuten energiayhtiön, tai vaateteollisuuden yrityksen, tu-

lee muokata toimintaansa enemmän digilähtöiseksi. Myös kynnys markkinoinnin mittaami-

selle on madaltunut digitalisoitumisen myötä, kun datan hankinta helpottuu. Kysyttäessä 

yrityksille tulleesta paineesta muutoksiin digitalisaation kasvaessa, sain vastauksia siitä, 

kuinka markkinoilla olo edellyttää digitaalista läsnäoloa.  

 

Mediatoimiston data-analyytikko kuvasi digitaalisenmarkkinoinnin muutosta seuraavasti: 

 

Markkinointi on koko ajan kehittyvällä tahdilla menossa digitaaliseen maail-

maan. Panostuksien kasvattaminen digitaaliseen maailmaan on kasvun kan-

nalta välttämätöntä. 

 

Teknologiayrityksen markkinointianalytiikan vastaavana toiminut haastateltava taas kertoi 

näkemyksensä nykyaikaisesta markkinoinnista osana digitalisoitumista.  

 

Nykyään markkinointi on sitä kaikkea, mitä asiakassuhde tarvitsee. Siksi 
aiemmin pelkkänä ATL – funktiona toiminut markkinointi pitää nykyään sisäl-
lään muun muassa analytiikan, markkinoinnin automaation ja online-kehityk-
sen. 
 

Kun markkinointidatan saaminen helpottuu ja analysoinnin työkalut kehittyvät, niin väistä-

mättä yrityksille tulee mahdollisuus optimoida markkinointitoimintaansa kustannustehok-

kaammaksi ja tuloksellisemmaksi. Kysyin yrityksiltä valmiudesta reagoida tämän hetkisiin 

tuloksiin, jotka dataa analysoimalla on saatu.  

 

Energiayhtiön markkinointijohtaja kertoi, kuinka kaikki tekeminen on seurausta siitä, millai-

sia tuloksia on saatu mittaamalla. 

 

Kaikki muutokset meidän tekemisessämme pohjautuu siihen, millaisia tulok-
sia me ROMI:n ja muiden mittareiden kautta saadaan. Kaikki tulokset analy-
soidaan ja jalkautetaan toimintaan. 

 

Teknologiayrityksen puolelta myös kerrotaan, että markkinoinnin mittaaminen ja tulosten 

analysointi eivät toimi funktiona, mikäli niiden pohjalta ei tehdä muutosta. Lisäksi reagointi 

vaatii yritykseltä kykyä hallita ja käyttää budjettia mittausten perusteella. 
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Jos mittaat, pitää pystyä reagoimaan. Jotta voit reagoida tarvittavalla tavalla, 
et voi lyödä koko vuoden budjettia kiinni tammikuussa. Et voi ostaa monen 
vuoden media-aikaa valmiiksi ja huomata, ettei joku kanava toimi. Täytyy 
olla ylimääräinen kassa, joka mahdollistaa muutoksen toimintaan. 

 

Vaikka urheilu- ja ulkoiluvaatebrändin kohdalla omaa analysoinnin tekijää ei vielä ole, niin 

sen ajankohtaisuus ja tarpeellisuus on jo huomioitu tulevaisuuden kasvua ajatellen.  

 

Markkinoinnin analysointi on tulevaisuutta. Datan käsittely, analysointi ja tu-
losten vieminen osaksi markkinointia on seuraava liitoskohta, johon tarvitaan 
tekijä talon sisällä. 

 

Keskustelun edetessä kävimme läpi, mitä yritykset ovat oppineet markkinoinnin mittaami-

sesta. Markkinoinnin mittaamisen kerrottiin olevan jatkuvaa oppimista, haasteita, onnistu-

misia ja oman tekemisen tarkastelemista. Edellä mainittujen asioiden sisäistäminen ja 

toistojen tärkeyden ymmärrys on mittaamisen kannalta tärkeää. Mittaamisen ei ole tarkoi-

tus olla monimutkainen funktio, vaan sen on tarkoitus olla yrityksen tarpeiden ja resurs-

sien näköinen tuki markkinoinnille. Mediatoimiston data-analyytikko kuvaili oppimista seu-

raavasti:  

 

Markkinoinnin mittaaminen on jatkuvaa oppimista, eikä se koskaan ole on-
gelmatonta. Toimivan mittaamisen perustana on kyky kehittyä ja oppia tak-
laamaan suurimmat haasteet. 

 

Energiayhtiön markkinointijohtaja on oppinut, että vaikka mittaaminen voi olla aika-ajoin 

haastavaa, ei se saa olla este tekemiselle.  

 

Markkinoinnin mittaaminen ei ole mysteeri, se voi olla vaikeaa, mutta ei este 
tekemiselle. Tulee myös muistaa, että mittaamisessa yksinkertaisuus on 
kaunista. 

 

Teknologiayrityksessä markkinoinnin ja analysoinnin kehittäjänä toiminut haastateltava 

kokee suurimmaksi opiksi ymmärryksen siitä, että markkinointia todella voidaan mitata ja 

markkinoinnin tuoma arvo voidaan todentaa.  

 

Suurin oppi on, että sitä voi tehdä, että markkinointia voidaan mitata ja sen 
tuloksellisuutta selvittää. Asiakkaalle pitää pystyä luomaan arvoa tavalla tai 
toisella ja jälkeenpäin todentaa se arvo, joka on luotu. 

 

Ulkoilu- ja urheiluvaatebrändin maajohtaja on vahvasti sitä mieltä, että mikäli markkinoi-

daan, niin mitataan. Vaikka yrityksellä ei olisi resursseja sisäisiin data-analyytikoihin, niin 

kaikkea markkinointia tulee mitata ja tekemistä viedä eteenpäin saatujen tulosten pohjalta.   
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Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, ettei markkinointia kannata tehdä, ellei 
sen tuloksia mitata. Aina tulee laskea, mistä saadaan paras ulosmittaus sille 
mitä haetaan. 

 

4.4 Ennustettavuus ja tiedolla johtaminen 

Markkinointi-investointeihin liittyvä päätöksenteko on yrityksissä yleisesti edelleen lapsen 

kengissä. Tarkoitan, että päätöksiä ei tehdä vielä datan pohjalta vaan sen mukaa, mikä 

tuntuu hyvältä tai ennalta määritellyn liikevaihdon prosenttiosuuden mukaan. Mediatoimis-

ton data-analyytikko kuitenkin antoi hyvän esimerkin siitä, mihin suuntaan päätöksenteko 

on kehittymässä ja miksi.  

 

Kun saadaan mittaamalla todistettua jotain, niin markkinointi-investoinnit ja 
niihin liittyvä päätöksenteko muuttuu enemmän ja enemmän dataohjatuksi. 

 

Dataohjattujen päätöksien tueksi tarvitaan kuitenkin toimivaa mittaamista ja uskallusta 

myös markkinoinnilta heittäytyä datan ohjaamaksi. Mikäli data ohjaa investointeja, niin 

huonosti toteutettu kampanja vaikuttaa investointipäätöksiin negatiivisesti. Hyvin toteutettu 

kampanja taas nostaa markkinointiin ohjattavia investointeja. Markkinoinnin tulee siis ym-

märtää mittaamisen ja kampanjoiden seuraukset, mikäli investoinneista halutaan tehdä 

yrityksessä dataohjatumpia. Ei kuitenkaan ole yritystä, joka hyötyisi huonoista kampan-

joista. Huonojen kampanjatulosten tuoma budjettialennus luo yrityksen markkinoinnille 

painetta karsia markkinoinnin epäkohdat ja viedä markkinointia tuloksellisempaan suun-

taan. Energiayhtiön markkinointijohtaja kertoo, että heillä kaikki markkinointiin ohjatut in-

vestoinnit ovat suoraan liitännäisiä mitattuihin tuloksiin.  

 

Yrityksemme markkinointi-investoinnit ovat suoraan mittaamiseen liitännäi-
siä. Me teemme suunnitelmat investoinneista sen pohjalta, miten nähdään 
niiden investointien tuottavan aidosti tulosta.  

 

Teknologiayhtiössä ollaan samalla kannalla investointien liitännäisyydestä mittaamiseen. 

Lisäksi kuitenkin huomautetaan, että vaikka tulosten ohjaamat investoinnit ovat kasva-

neet, niin edelleen on paljon kehitettävää.  

 

Nykyään voidaan näyttää toteen, että mikäli haluamme tehdä tämän määrän 
voittoa, niin tarvitsemme tällaisen budjetin. Keskustelu markkinoinnin inves-
toinneista on siis kehittynyt älyllisempään suuntaan, vaikka edelleen ollaan 
alkutekijöissä. 

 

Jotta yrityksessä markkinoinnin mittaaminen ja siitä saadut tulokset asettuvat osaksi yri-

tyksen päätöksentekoa, tulee niistä tehdä koko yrityksen tavoitteita. Mediatoimiston data-
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analyytikolla oli selkeä kokemuspohjainen näkemys siitä, mitä vaatii mittaustulosten otta-

minen osaksi päätöksentekoa.  

 

Parasta olisi, jos mittaustulokset olisivat koko yrityksen agendalla. Tämä 
mahdollistaisi markkinoinnin budjetin ohjaamisen mittaustulosten pohjalta 
kokonaisuudessaan. 

 

Myös energiayhtiön markkinointijohtaja on samoilla linjoilla. Markkinointijohtaja kuitenkin 

muistuttaa, että mikäli halutaan pyrkiä yhteiseen päämäärään ja tehdä agendasta yhtei-

nen, tulee yrityksen kaikkien osastojen kyetä kommunikoimaan samalla kielellä.  

 

Jotta markkinointi olisi efektiivinen osa yrityksen päätöksentekoa, tulee sen 
kyetä puhumaan samaa kieltä muiden osastojen kanssa. Sitten kun markki-
noinnin tulokset saadaan näytettyä euroissa, ollaan lähempänä sitä kuului-
saa kulmahuonetta, jonne markkinointi kuuluu. 

 

Teknologiayrityksessä markkinoinnin efektiivisyyden todentaminen auttoi myös allokoi-

maan rahoja osastojen välillä. Juuri edellä mainittu on se tarkoitus, miksi markkinointia tu-

lee mitata ja minkä perusteella markkinointia tulee pitää yrityksessä yhtenä tulosta teke-

vänä funktiona.  

 

Meillä tulosten perusteella jopa allokoitiin rahaa markkinointiin muilta liiketoi-
minnan osa-alueilta. Tämän allokoinnin mahdollisti markkinoinnin kyky näyt-
tää tuotto euroissa. 

 

Kuten aiemmin jo mainittiin, ei yrityksen kannata aina panostaa samaan osaamiseen, mitä 

talossa on aina ollut. Vanhan työvoiman siirtyminen muihin tehtäviin, tulee ottaa osana ke-

hitystä ja mahdollisuutena tehdä yritystoiminnasta tuloksellisempaa. Energiayhtiössä työn-

tekijöiden vaihtuminen otetaan mahdollisuutena reagoida muuttuviin markkinointitrendei-

hin. 

 

Kun yrityksestä lähtee työntekijä, ei kannata kiirehtiä hankkimaan samaa 
osaamista tilalle. Tilanne tulee ottaa mahdollisuutena reagoida nykyiseen 
tarpeeseen ja hankkia tekijä sen perusteella.  

 

Yrityksissä markkinoinnin aikaansaamaa liikevaihdon lisäystä ei yleisesti ottaen kyetä 
hahmottamaan tarkkaan. Haastateltavien kokemuksien perusteella ei 100 prosenttisen 
tarkkaa mallia edes kannata yrittää rakentaa. Esimerkiksi Suomen mittakaavalla yksi suu-
rimmista tekijöistä ROMIn suhteen on haastateltavana toiminut energiayhtiön markkinoin-
tijohtaja ja hän kertoo, ettei heilläkään olla lähellä 100 prosenttia. Haastateltava kuitenkin 
kokee, että se taso, jolle on päästy, on täysin riittävä antamaan kokonaiskuvan markki-
noinnin toimivuudesta ja siitä mihin suuntaan sitä täytyy kehittää.  
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Jos sanon, että 70 prosenttisesti voidaan ennustaa markkinointitoimenpitei-
den taloudellinen vaikutus, niin ollaan varmasti melko lähellä. Voitaisiin var-
masti nostaa se osumatarkkuus jopa lähelle sataa, mutta se ei olisi enää mi-
tenkään taloudellisesti kannattavaa.  
 

Samainen haastateltava vielä tarkentaa, millaisen tason saavuttaminen on riittävä muo-
vaamaan toimintaa oikeanlaiseen suuntaan. Lisäksi hän mainitsee ihmisen irrationaalisuu-
den ja tuntemattomat x-tekijät, joita ei voi ennustaa, mutta ne ohjaavat ihmisten ostokäyt-
täytymistä. 

 

Silloin ollaan hyvällä tasolla, kun voidaan riittävän hyvin tunnistaa ne kana-
vat, aihiot, viestit ja luovat ideat, jotka toimivat. Sen jälkeen iteroit tekemistä 
ja alat karsia tuottamatonta osaa toiminnasta. 

 

Ihmisen toiminta on hyvin irrationaalista. Minkä takia jonotetaan tunti tolkulla 
euron ämpäriä? Kukaan ei tiedä. Mukana on aina se muuttuja x. Siitä syystä 
mikään ei ole täysin ennustettavaa, eikä tarvitsekaan olla. 

 

Urheilu- ja ulkoiluvaatebrändin maajohtaja kertoo, mitä tarkempien analyysien puuttumi-
nen toisaalta tarkoittaa esimerkiksi heidän yrityksessään.  

 

Kun ei mitata ja analysoida aktiivisesti, niin ennakointia voidaan parantaa 
vain aloittamalla suunnittelu hyvissä ajoin. Vaikka suunnitelmia voidaan 
muokata tarpeen vaatiessa, niin ei pystytä luomaan markkinoinnin aallonhar-
jaa. 

 

4.5 Markkinoinnin toimivuuden mittaaminen tulevaisuudessa 

Vaikka markkinoinnin mittaaminen ja analysointi on väistämättä tulossa osaksi organisaa-

tiorakenteita, niin ei sen mittaamiseen käytettävien työkalujen kehittäminen välttämättä ole 

yritykselle itselleen kannattavaa. Tällaisessa tilanteessa mediatoimiston data-analyytikko 

neuvookin ottamaan yhteyttä sellaiseen tahoon, joka on selättänyt aiheeseen liittyvät 

haasteet ja rakentanut toimivat työkalut tukemaan yrityksen siirtymistä dataohjatumpaan 

markkinointiin.  

 

En näe, että hirveän monen Suomalaisen yrityksen olisi järkevää kehittää 
omia mittaamisen työkaluja. Palveluiden hankinta kannattaa keskittää yrityk-
siin, jotka ovat jo kehittäneet osaamisensa vahvaksi juuri tällä toiminnan 
osa-alueella. 

 

Myös miljardiluokan yritykset, joilla on omat data ja analysointi tiiminsä, tukeutuvat kump-

pani yrityksiin työkalujen kehittämisessä. Vahva osaaminen juuri data-analysoinnin puo-

lella takaa jokaiselle yritykselle mahdollisuuden saada toimintaansa tarvittava keihään-
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kärki. Energiayhtiön markkinointijohtaja kertoi, että vaikka heillä on oma kahdeksan hen-

gen tiimi kehittämässä toimintaa enemmän dataohjautuneeksi, niin silti kumppaniyrityksiä 

tarvitaan.  

 

Meillä on oma kehitystiimi, joka kehittää koko ajan työkaluja mittaamisen tu-
eksi. Lisäksi hankitaan palveluita muilta. Tämän avulla voidaan hyödyntää 
koko ajan dataa paremmin ja toimia sitä kautta kustannustehokkaammin. 

 

Myös teknologiayrityksellä on oma tiiminsä, joka kehittää mittaamisen työkaluja. Sen si-

jaan, että ostettaisiin palveluita oman osaston tueksi mediatoimistolta, on mediatoimiston 

osaaminen hankittu osaksi talon sisäistä tiimiä. 

 

Meillä mittaamisen puolta johtaa henkilö, joka on aiemmin toiminut pää-
analyytikkona mediatoimistossa. Lisäksi meillä on oma tiimi, joka kehittää 
mittaamiseen käytettäviä työkaluja. 

 

Markkinoinnin mitattavuus on helpottunut viime aikoina varsinkin verkkoalustoilla, josta 

asiakaskäyttäytyminen on mahdollista kaivaa hyvinkin tarkasti esille. Energiayhtiön mark-

kinointijohtaja on kuitenkin sitä mieltä, että vaikka seuranta nykyään painottuu verkkoon, 

niin myös fyysisestä maailmasta voidaan tehdä samanlaista havaintoja tulevaisuudessa.  

 

Aina kun päästään tekemään ostoja verkosta, niin kyvykkyys optimointiin ja 
mittaamiseen paranee. Uskon, että myös fyysisen maailman tapoja ja tottu-
muksia pystytään seuraamaan tulevaisuudessa paremmin. 

 

4.6 Vinkit ja sudenkuopat 

Hyvän haastattelun päätteeksi on kysyttävä alansa huipuilta, mitä suoria vinkkejä heillä on 

haastattelijalle ja lukijalle. Ennen vinkkejä käytiin kuitenkin vielä läpi sudenkuopat, joihin 

haastateltavat ovat itse langenneet ja mistä tulisi ottaa opiksi mieluummin, kuin toistaa ne 

heidän perässään.  

 

Mediatoimiston data-analyytikko vastaa kysymykseen sudenkuopista sekä omasta että 

asiakasyritysten näkökulmasta.  

 

Tulee muistaa, että mittaamista varten tarvittava data itsessään ei tuota lisä-
arvoa. On tärkeää jalostaa data ja jalkauttaa tulokset toimintaan. 

 

Samoilla linjoilla on myös energiayhtiön markkinointijohtaja, jonka mukaan mallinnusta tär-

keämpää on saatujen tulosten vieminen käytäntöön.  
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Suurin sudenkuoppa on rakastua malliin ja lähteä kehittämään sitä. Ennem-
min tulisi keskittyä tulosten hyödyntämiseen käytännössä. Malli ei ole se tar-
koitus, vaan tavoite on muutos, jolla saat haluttuja tuloksia. Haluttujen tulos-
ten hyödyntäminen taas tulee oppia ennen turhia kikkailuja. 

 

Myös teknologiayrityksessä on kaaduttu samaan sudenkuoppaan ja tuloksia pidettiin liian 

suuressa arvossa ilman tarkempaa tulkitsemista. Lisäksi unohdettiin kaikki se väki, joka 

ympärillä teki töitä yrityksen markkinoinnin parissa.  

  

Suuri sudenkuoppa on unohtaa kaikki se ympärillä pyörivä henkilöstö mm. 
digi-, mainos-, ja mediatoimistot. Mikäli joku taho ei allekirjoita tavoitteita tei-
dän kanssanne, niin on aika vaihtaa toimijaa ja edetä niiden kanssa, joilla on 
yhtenevä visio. 

 

Urheilu- ja ulkoiluvaatebrändin maajohtaja halusi varoittaa markkinoinnin tekijöitä lan-

keamasta pelkkään pintapuoliseen tulosten tarkasteluun.  

 

Suurimpana sudenkuoppana on sokea luotto pintapuoliseen analysointiin. 
Tästä syystä meidän yritykseemme tullaan hankkimaan oma markkinoinnin 
analysoija, joka analysoi syvemmin markkinoinnin toimenpiteitä ja kehittää 
toimintaa niiden pohjalta. 
 

Lopuksi haastateltavat nostivat esiin sekä sudenkuoppia, joita välttää, että vinkkejä, joilla 

mittaaminen saadaan osaksi tuloksellisempaa markkinointia.  

 

Mediatoimiston analyytikko painottaa, että tärkeää on aloittaa systemaattinen seuranta:  

 

Tärkeintä ei ole mittaamisen laajuus. Tärkeintä on aloittaa, analysoida, jal-
kauttaa ja toistaa. Tärkeintä on tehdä tästä kaikesta jatkuvaa ja systemaat-
tista, sekä karsia pois ne asiat, jotka eivät toimi, eli optimoida. Mittaaminen 
on ainoa tapa todistaa markkinoinnin vaikutus myynteihin, eli poistaa yrityk-
sestä markkinointikulut ja tuoda tilalle markkinointi-investointeja. 

 

Energiayhtiön markkinointijohtaja, joka on auttanut useita markkinoinnin ammattilaisia ot-

tamaan mittaamisen osaksi omaa tekemistään, korostaa aloittamisen tärkeyttä ja tavoittei-

den kirkastamista:  

 

Silloin, jos sinulla ei ole mitään, niin ensimmäiseksi hankit jotain. Eli aloita. 
Mikäli et keksi mistä aloitat, niin käy läpi jokin tuleva markkinointitoimenpide 
ja millaista tulosta sillä haetaan. Mikäli toimenpiteen hinta on 5000 euroa, 
niin käy läpi millainen myynnin lisäys pitää saada aikaiseksi, jotta saat 5000 
euroa takaisin korkoineen. Pura kampanja ja tavoitteet osiin ja laske kannat-
tavuus. 

 

Myös teknologiayrityksen markkinoinnista ja analysoinnista vastannut haastateltava on 
samoilla linjoilla, eli tärkeintä on aloittaminen.  
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Tärkein oppi on aloittaa. Seuraat vaikka sitä, avataanko lähetetty meili maa-
nantaina vai perjantaina mieluummin. Painetaanko sinistä vai punaista link-
kiä herkemmin? Lähdet jostain liikkeelle ja huomaat pääseväsi koko ajan pi-
demmälle. Saadut tulokset ruokkivat toimimaan pidemmälle. Tästä syystä 
esimerkiksi perus AB-mittausta ei tule väheksyä lainkaan osana toimivaa 
markkinoinnin analysointia. 
 

Haastatteluista saatu tieto osoittaa, ettei markkinoinnin mittaaminen ole vain työvaihe, jota 
markkinointi alkaa toteuttaa. Kyseessä on monisyinen tapahtumasarja, joka vaatii oman 
panoksensa koko organisaatiolta, vaikka lopullinen täytäntöönpano tapahtuukin markki-
noinnin alla.  
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5 Pohdinta 

Tämä luku esittelee tutkimustulosten tärkeimmät huomiot. Niihin pohjautuen esitän kehit-

tämisehdotukset yrityksille sekä ehdotuksia jatkotutkimuksille sekä arvioin koko opinnäyte-

työprosessin.  

 

5.1 Päätulokset pähkinänkuoressa 

Kaikkien haastateltavien mielestä myynnin ja markkinoinnin yhteistyö on tärkeä osa yrityk-

sen kannattavuutta. Yrityksissä koetaan usein, että myynti on liiketoimintaa, joka tuo yri-

tykseen liikevaihdon ja markkinointi on vain pakollinen tukitoimi. Haastatteluita tehdessä 

kävi kuitenkin selkeästi ilmi, että ne yritykset, joissa myynti ja markkinointi on kannustettu 

tekemään yhteistyötä, ovat pystyneet kehittämään markkinointitoimintaansa tuloksellisem-

paan suuntaan. Tuloksellisuuden kehittyminen selittyy muun muassa sillä, että yrityksen 

markkinoinnille saadaan luotua myynnilliset tavoitteet ja sitä kautta tietty tuloksellisuuteen 

perustuva päämäärä. Lisäksi myynnin ja markkinoinnin sulauttaminen yhteiseksi liiketoi-

minnan osa-alueeksi, mahdollistaa yrityksen nopeamman reagoinnin asiakkaiden muuttu-

viin tarpeisiin. Näiden siilojen yhdistäminen myös helpottaa markkinoinnin mittaamista eu-

romääräisesti, jolloin organisaatiolla on parempi mahdollisuus ymmärtää markkinointia tu-

loksellisena yksikkönä. Siilomaisen organisaatiorakenteen muuttaminen yhteistyölähtöi-

semmäksi vaatii kuitenkin sekä näkemystä johtoportaalta että yhteisen päämäärän hah-

mottamista koko organisaatiossa. 

 

Strategian ja datan merkitystä käsiteltäessä kävi ilmi, kuinka alasta riippumatta data on 

nykypäivänä yksi yritysten markkinointistrategian perusasioista, ainakin sen tulisi olla. 

Kaikki markkinointiin liittyvä mittaaminen on mahdollistunut teknologian kehityksen myötä 

ja dataa on saatavilla enemmän kuin ikinä ennen. Tämä data vaatii käsittelyä ja tutkimista, 

mutta sen hyödyntäminen jossain määrin on mahdollista kaiken kokoisille yrityksille. Se 

minkä verran resursseja markkinoinnin mittaamiseen tulee sitoa, riippuu yrityksen koosta 

ja mittaamisen tavoitteista. Nämä mittaamisen panostukset ja niihin varatut resurssit tule-

vat olemaan yrityksissä seuraava askel markkinoinnin strategiaa kehitettäessä. Kun voi-

daan tutkia markkinointia, voidaan tutkia missä onnistutaan tai epäonnistutaan. Näiden 

havaintojen perusteella voidaan hioa toimintaa paremmaksi kuin kilpailijat ja näin erottau-

tua joukosta jopa saturoituneilla markkinoilla. Tärkeintä mittaamisessa ei ole datan määrä, 

tai sadan prosentin tarkkuus, vaan tiedon laatu. Tärkeintä on tehdä mittaamisesta osa yri-

tyksen markkinointirakennetta ja arkea, oppia tehdyistä virheistä ja jalkauttaa tulokset ar-

jen tekemiseen, eli optimoida markkinointia kustannustehokkaammaksi ja tuloshakuisem-
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maksi osaksi yrityksen toimintaa. Mittauksia tehdessä tulee myös muistaa, ettei markki-

nointi ole pelkästään yrityksen mainontaa vaan markkinointi on kaikkea sitä, mikä lisää yri-

tyksen myyntiä ja vahvistaa yrityksen yhteistyöverkostoa. Strategisen osaamisen vahvuus 

näkyy varsinkin niissä yrityksissä, joissa markkinoinnin investoinnit tehdään osana myyn-

nillisten tavoitteiden toteutusta.  

 

Digitaalisuus on kasvava osa markkinointia ja haastatteluiden perusteella poikkeuksetta 

tuonut tarvetta myös organisaatiomuutoksille. Mitä enemmän yritysten tulee olla läsnä di-

gitaalisissa kanavissa, niin myös panostukset digitaalisuuteen kasvavat. Suurin muutos on 

tullut organisaatioiden ymmärtäessä, ettei markkinointi ole enää vain ATL-funktio, vaan 

markkinointi on muun muassa analytiikkaa, automaatiota ja online-kehitystä. Näiden su-

lauttaminen osaksi nykyistä markkinointiajattelua vaatii uudenlaisen osaamisen hankki-

mista taloon ja uudenlaisten palveluiden hankkimista tekemisen tueksi. Yrityksille muo-

dostuu siis entistä tärkeämmäksi kyky reagoida markkinoinnin dataan ja sen pohjalta teh-

tyihin analyyseihin. Yrityksen markkinoinnin ja sen mittaamisen tulee olla jatkuva prosessi, 

jota kehitetään ja muokataan yrityksen ja ennen kaikkea asiakkaiden tarpeen mukaisesti. 

Haastateltavien mukaan suurimmat opit mitä yrityksille on markkinoinnin mittaamisesta 

saatu, ovat olleet se, että markkinointi on oikeasti mitattavissa. Mittaamisesta ei kannata 

tehdä resursseihin nähden monimutkaista vaan yksinkertaistaa ja sovittaa mittaaminen 

yrityksen tarpeisiin. Mittauksia tehdessä ja analysoidessa tulee kuitenkin muistaa, että ke-

hitys on nopeaa, joten mittaamisen tulee olla osa jokapäiväistä toimintaa. Tärkeintä ei ole 

markkinoinnin mittaaminen vaan liiketoiminnan ja organisaation jatkuva kehittäminen tu-

losten perusteella.  

 

Markkinoinnin mittaaminen on mahdollistanut myynnillisen ennustamisen markkinointitoi-

menpiteiden pohjalta. Kaikki haastateltavista kertoivat, että joko yrityksessä on jo toimiva 

markkinoinnin analysointitiimi, joka kehittää toimintaa eteenpäin, tai sellainen on tulossa. 

Tämä on mahdollistanut markkinointitoimenpiteiden optimoinnin jatkuvasti tarkemmaksi. 

Ennen voitiin sanoa, että markkinointi toi X määrän rahaa taloon, muttei voitu osoittaa, 

että mikä osa markkinoinnista. Tästä syystä markkinointirahaa ei uskallettu kohdentaa ka-

navakohtaisesti. Koska markkinointikanavia ei voitu tarkastella tulosten perusteella, niin 

annettiin budjetti, joka hajautettiin mahdollisimman moneen kanavaan. Nyt kuitenkin mit-

taaminen ja analysointi mahdollistavat kanavakohtaisen tarkastelun markkinoinnin panos-

tuottosuhteesta. Tästä syystä markkinointia voidaan optimoida ja sen tuloksellisuutta en-

nustaa jo melko tarkasti, jopa yli 70 prosentin tarkkuudella. Periaatteessa tarkkuutta voitai-

siin saada aina sataan prosenttiin asti, mutta se ei olisi enää yrityksille kannattavaa. Suu-

rin laskeva tekijä tarkkuudessa on ihmisen irrationaalinen toiminta, eli tekijä x, jonka 
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vuoksi ihmisten päätöksiä ei voida täysin selittää. Haastatteluista kävi ilmi, että markki-

noinnin osalta investointiajattelun omaksuneet yritykset ovat alkaneet jopa siirtää rahaa 

muilta toiminnan osa-alueilta markkinointiin tuloksellisuuden maksimoimiseksi. Haastatte-

luiden perusteella markkinointi on jo lunastanut paikkansa kulmahuoneessa, tai on ainakin 

lähempänä kulmahuonetta, kuin aiemmin. Siirtyminen kulmahuoneeseen on mahdollista, 

koska markkinointi-investointien tehokkuus voidaan vihdoin perustella euroissa.  

 

Haastatteluista kävi ilmi, että markkinoinnin mittaamiseen vaadittavia työkaluja kehitetään 

sekä yrityskohtaisesti että hankitaan mediatoimistoilta. Työkalujen kehittäminen yrityksen 

sisäisesti on kuitenkin kallista ja vaatii laajaa ymmärrystä mittaamisesta ja sen analysoin-

nista, joten työkalut on viisainta aluksi hankkia niitä tuottavilta tahoilta. Markkinointia voi-

daan nyt jo automatisoida, mutta mittaaminen mahdollistaa myös automatisoinnin opti-

mointia. Markkinointiautomaatiossa voidaan siis käyttää jo algoritmia, joka ymmärtää ka-

navakohtaisia saturoitumispisteitä ja tuotto-panossuhteita ja pystyy tekemään markkinoin-

titoimenpiteitä teknisen tiedon pohjalta. ROMI-automatisointiin on vielä matkaa, koska 

ROMI vaatii teknisen suoriutumisen lisäksi vahvaa ymmärrystä markkinoinnista sekä liike-

toiminnasta. 

 

Mittaamisen kultainen sääntö, jota jokainen haastateltava sanoi, on aloittaa mittaaminen. 

Moni kuitenkin tekee mittaamisen alkuvaiheessa virheen ja innostuu mallista, sekä siitä 

mikä määrä dataa on saatavilla. Ei keskitytä tekemään suunnitelmaa siitä, mitä halutaan 

mitata ja minkälaista mittaamista tarvitaan. Keskitytään siihen ylimääräiseen dataan mitä 

ympärillä on ja aloitetaan kahlaaminen loputtomassa suossa. Näiltä virheiltä välttyäkseen 

tulee organisaatiossa käydä läpi mittaamisen tavoitteet ja alkaa hankkia dataa juuri näiden 

tavoitteiden täyttämiseksi. Datan määrää tärkeämpää on datan laatu, jos laadukkaan da-

tan hankkimiseksi ollaan valmiita näkemään vaivaa, niin ollaan menossa oikeaan suun-

taan. Mikäli yrityksessä ei osata hahmottaa tarvittavaa dataa, niin hyvä tapa aloittaa on tu-

levista kampanjoista; laske tulevan kampanjan kustannus, laske asiakaskohtainen keski-

tuotto, jaa kustannus keskituotolla, pohdi onko tavoite realistinen, tarkastele kampanjan 

tulosta, poista virheet, toista prosessi.  

 

5.2 Vinkit alan ammattilaisille 

Ennen kuin yrityksessä kannattaa edetä markkinoinnin mittaamiseen, tulee myynnin ja 

markkinoinnin yhteistyötä kehittää. Useissa yrityksissä on siilomainen organisaatiora-

kenne, jossa myynti ja markkinointi toimivat omissa siiloissaan. Tällainen siilomainen or-

ganisaatiorakenne heikentää yrityksen mahdollisuuksia toteuttaa markkinointia osana 
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myynnillisiä tavoitteita. Siilot myös hidastavat yrityksen reagointia asiakkaiden ja kulutta-

jien tarpeisiin. Pahimmassa tapauksessa tilanne on se, että myynti joutuu myymään tuot-

teita, joita ei ole vielä markkinoitu, tai markkinointi panostaa kategoriaan, jota myynnin ei 

ole mahdollista myydä syystä tai toisesta johtuen.  

 

Yhteistyön parantamiseksi esitän, että yritysten tulee pyrkiä integroimaan myynnin ja 

markkinoinnin toimintaa, sekä kannustaa työntekijöitä jakamaan omaa tietotaitoaan osas-

torajojen yli. Osastojen tulisi panostaa keskinäiseen tekemiseen niinkin yksinkertaisesti, 

kuin lounastamalla yhdessä. Aina voidaan järjestää auditoriotilaisuuksia tai lähettää info-

lehtisiä, mutta yhteistyö teoriassa ei johda käytännön muutokseen.  

 

Myynnin ja markkinoinnin vahva yhteistyö luo lopulta pohjan markkinoinnin myynnillisille 

tavoitteille ja täten koko markkinoinnin mittaamiselle. Kun yrityksissä päästään siihen pis-

teeseen, että myynti ja markkinointi kommunikoivat sujuvasti, voidaan alkaa asettaa yhtei-

siä tavoitteita. Yhteiset tavoitteet tulee asettaa euromääräisiksi ja käydä läpi mitä sen to-

teutuminen vaatii kummaltakin osastolta.  

 

Mikäli yhteistyön aloittaminen yrityksessä tuntuu olevan vaikeaa, voidaan yhteistyö toteut-

taa myös käänteisesti. Käänteisesti toteutettuna se vaatii markkinointijohtajalta ja muulta 

johtoportaalta pitkäjänteisyyttä ja vahvaa näkemystä markkinoinnin mittaamisesta. Toteu-

tus tarkoittaa käytännössä sitä, että ennen kuin myynti ja markkinointi alkavat toimia yh-

dessä, markkinointi näyttää toteen heidän aikaansaamansa myynnin euromääräisesti. 

Kun markkinointi pystyy kommunikoimaan muun yrityksen kanssa euroina, eikä termeillä 

kuten CTR, CPM, CPC, CPA, niin yrityksen on pakko alkaa tunnustamaan markkinoinnin 

tuloksellisuus. Vaikka myynti on yritykselle tärkeä liiketoiminnan osa-alue, niin todellisuu-

dessa se on kuitenkin yksi markkinoinnin kanava ja itse myyntitilanne on LTA. Yhdenkään 

markkinointitoimenpiteen tai myynnin arvoa ei tule laskea pelkälle LTA:lle 

 

Kun vihdoin päästään yrityksessä toteuttamaan mittaamista, tulee mittausmenetelmät va-

lita resurssien ja tavoitteiden mukaan. Lisäksi tulee huomioida kumppaniverkosto ja käydä 

yhteisen pöydän ääressä tavoitteet läpi. Tavoitteiden saavuttamiseksi jokaisen kumppanin 

tulee tukea yrityksen matkaa kohti tuloksellisempaa markkinointia. Mittaamista aloitetta-

essa tärkeintä ei ole mittaamiseen käytetyt työkalut, mallit, datan määrä tai osaaminen. 

Paljon tärkeämpää on näkemyksellisyys tehdä mittaamisesta osa strategiaa, asettaa rea-

listiset tavoitteet, hankkia tavoitteiden kannalta tärkeää dataa, analysoida data ja hyödyn-

tää siitä saatuja tuloksia. Datasta kun ei itsessään ole yritykselle mitään hyötyä, mikäli sen 

pohjalta ei tehdä muutoksia toimintaan. Tästä kaikesta yrityksessä tulee tehdä jatkumo, 

joka ruokkii itseään ja jonka ympärillä työskentely kehittyy tulosten myötä. Mittaaminen on 
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pitkäjänteistä ja kurinalaista työtä, jota joutuu varmasti aika-ajoin perustelemaan. Kuiten-

kin niin kauan, kun pystyt mittaamisen perusteella oppimaan virheistä ja toistamaan onnis-

tumiset, eli optimoimaan, niin voit näyttää markkinoinnin olevan jokaisen investoinnin ar-

voinen.  

 

Mittaamisen ei ole tarkoitus olla lopullinen totuus tai ennustaa tulevaisuuden myyntiä täy-

sin. Mittaamisen on tarkoitus näyttää suunta, johon markkinointi on yrityksessä kehittynyt 

ja näyttää kehityksen askeleet perusteltujen raporttien muodossa. Kun toimintaa muoka-

taan ja analysoidaan päivittäin mittausten perusteella, niin on mahdollista parantaa tulosta 

jokaisen markkinointitoimenpiteen kohdalla. Aina tulee kuitenkin muistaa, että ihmisen ir-

rationaalinen toiminta vaikuttaa ostokäyttäytymiseen markkinointitoimenpiteistä huoli-

matta. Tästä syystä on tärkeää käydä toimenpiteet läpi ja analysoida, mikä voisi toimia pa-

remmin.  

 

Mittaamisessa tärkeintä ei ole onnistuminen ja heti saatavat tulokset. Jokaisen haastatel-

tavan mielestä tärkeintä on aloittaa mittaaminen. Mittaamisesta ei voi tulla tuloksellista 

osaa toimivassa organisaatiossa, mikäli sitä ei koskaan aloita.  

 

5.3 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi 

Opinnäytetyön aihe tuli erikoistumisopintojen aikana selkeänä mieleeni. Halusin tehdä jo-

tain, jolla voin yhdistää kiinnostukseni laskentatoimeen, analysointiin ja markkinointiin. Lä-

hestyin kuitenkin aihetta aluksi täysin eri kulmasta ja tarkoituksena oli tarkastella eri yritys-

ten liikevaihdon kasvua suhteessa markkinointipanostuksiin. Aihe olisi kuitenkin ollut lo-

pulta aivan liian laaja. Päädyimme ohjaajan kanssa siihen, että pidän aiheena markkinoin-

nin mittaamisen, mutta harkitsen lähestymiskulmaa uudestaan. Lopulta päädyin tekemään 

tutkimustyön kvalitatiivisten haastatteluiden pohjalta. Olen tyytyväinen, että päädyin valit-

semaan juuri sellaisen aiheen, joka itseäni kiinnostaa. Koen, että aiheen mielekkyys on 

suuri tekijä siinä, että opinnäytetyössä jaksaa pitää motivaatiota yllä.  

 

Teoriaosuus oli selkeästi heikkouteni ja tiesin sen jo ennen opinnäytetyön aloittamista. Yl-

lättäen teoria oli kuitenkin osuus, jonka sain tehtyä lähes valmiiksi ensimmäisenä. Se taas 

helpotti lopun työn tekemistä, kun vaikein oli takana. Vaikka aiheesta oli vaikea löytää 

suomenkielistä teoriaa, niin käyttämällä englanninkielisiä lähteitä uskon löytäneeni hyvää 

tietoa opinnäytetyöhöni. Vaikka viitattujen lähteiden luettelo itsessään on lyhyt, kaiken 

kaikkiaan kartutin omaa tietopohjaani 28 nettilähteen, 12 kirjan ja kolmen markkinointita-

pahtuman avulla. Edellä mainittujen lisäksi kävin henkilökohtaisen Skype-haastattelun 

professori ja kirjailija Guy R. Powellin kanssa aiheesta. Teoriaosuuden tekeminen opetti, 
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että tiedonhaku on prosessi siinä missä muukin oppiminen. Prosessi voi vaatia enemmän 

aikaa, mutta järjestelmällinen teoriapohjan haku helpottaa muiden opinnäytetyön osien te-

koa.   

 

Opinnäytetyön haastatteluosuus ja sen suunnittelu onnistui mielestäni hyvin. Opinnäyte-

työn edetessä huomasin, että haastattelut olivat itseasiassa yksi mielenkiintoisimpia koh-

tia koko opinnäytetyössä. Kysymyksiä suunniteltaessa joutui pohtimaan aihetta eri kul-

mista ja käymään läpi, mitä kaikkea aihe oikeastaan pitää sisällään? Haastattelut sujuivat 

hyvin ja niiden läpi käynnin aikana huomasin oppivani paljon uutta ja kiinnittäväni huo-

miota asioihin, joiden en edes tajunnut aluksi vaikuttavan markkinoinnin mittaamiseen. Tu-

losten esittely haastatteluiden pohjalta antaa lukijalle hyvän kuvan siitä, mitä mittaamisen 

aloittaminen organisaatiossa vaatii ja miten siihen tulisi suhtautua.  

 

Jo haastatteluiden litteroinnin aikana huomasin kohdat, jotka ovat olleet haastateltavien 

yrityksissä kulmakiviä toimivaa mittaamisorganisaatiota rakennettaessa. Johtopäätöksiä 

kirjoittaessa jouduin kuitenkin miettimään pitkään, kuinka tiivistää kaikki tarpeellinen, 

unohtamatta mitään tärkeää. Vaikka koin osion haastavaksi, niin uskon, että onnistuin ki-

teyttämään osioon kaiken olennaisen tiedon tutkimuksesta. Uskon, että se auttaa markki-

noinnin ammattilaisia, jotka hakevat tietoa toimivasta markkinoinnin mittaamisesta organi-

saatiossa.  

 

Mikäli tekisin opinnäytetyön uudestaan, keskittyisin pitämään kiinni aikataulusta ja teke-

mään selkeän suunnitelman opinnäytetyön tueksi. Annoin haastatteluiden venyä aiotun 

kevään sijasta osittain syksylle, joka taas sulki mahdollisuuden tehdä opinnäytetyötä ke-

sällä. Uskon, että selkeän aikataulutuksen ansiosta olisin voinut saada opinnäytetyön val-

miiksi useita kuukausia aiemmin. Toisaalta opinnäytetyön venyminen mahdollisti vapaa-

muotoisen Skype -keskustelun arvostetun professori ja kirjailija Guy R. Powellin kanssa 

aiheesta. Kokonaisuudessa koen, että opinnäytetyön prosessi opetti jälkiviisaana aikatau-

luttamaan prosessin selkeästi ja tavoite kerrallaan.   

 

Opinnäytetyötä lähdin tekemään liian itsevarmasti ja luulin tietäväni mitä kaikkea mittaami-

nen pitää sisällään. Huomasin kuitenkin nopeasti, että kaikki se mitä luulin tietäväni, on 

oikeastaan vain pintapuolista tietoa. Toisaalta se aiheutti turhautumista, mutta myös mah-

dollisti sen, että koko prosessi oli oppimista. Haastattelu ja kirja toisensa jälkeen huoma-

sin koko ajan oppivani uutta ja ymmärtäväni kokonaisuutta paremmin. Tämä jatkuva oppi-

minen auttoi pitämään mielenkiintoa yllä koko raskaan prosessin ajan. Haastattelut olivat 

palkitsevia, koska tarjosivat tietoa, johon en kirjoissa törmännyt. Lisäksi haastattelut opet-
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tivat, mihin kannattaa kiinnittää huomiota urakehityksessä ja millaista lisäkoulutusta hank-

kia alalla työskentelyä varten. Teorian lisäksi opin kvalitatiivista tutkimusta varten tehdyn 

haastattelun kulun käytännössä, aina kysymysten laatimisesta ja rajaamisesta litterointiin 

sekä tulosten analysointiin. Lisäksi opin, kuinka hankitusta tiedosta raportoidaan oikeaop-

pisesti. 
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

Henkilöesittelyä varten lyhyet esikysymykset.  
Millä tavoin kuvailisit toimivaa, yrityksen arvoa nostavaa markkinointia? 
Ovatko markkinointiin kohdistuvat kustannukset mielestäsi kuluja vai investointeja?  
 

1. Myynnin ja markkinoinnin suhde ja mitattavuus  
1. Miten yrityksessänne on järjestetty myynnin ja markkinoinnin välinen tiedonkulku ja yh-

teistyö? 
2. Mitkä ovat keskeisimmät asiat, joista yrityksenne hyötyy markkinoinnin ja myynnin yh-

teistyössä? Pitäisikö yhteistyötä parantaa ja miten? 
3. Millä tavoin yrityksessänne tutkitaan tai mitataan markkinoinnin toimivuutta? Entä 

myynnin? 
4. Mitkä keskeiset asiat vaikuttavat mittausmenetelmien valintaan ja käyttöön? 
5. Miten kuvailisit yrityksenne osaamista markkinoinnin mittaamisessa? Johdon osaami-

nen? 
Asiantuntijaosaaminen? 
 

2. Strategian ja datan merkitys 
6. Mitä strategisia linjauksia olette tehneet markkinointia ja sen kehitystä silmällä pitäen? 
7. Millä tavoin markkinoinnin mittaaminen näkyy yrityksenne markkinointistrategiassa- ja 

investoinneissa? 
8. Minkälaista dataa yrityksessänne kerätään nyt markkinoinnin kehittämisen tueksi? Mil-

laista dataa tarvitaan tulevaisuudessa? 
9. Miten kuvailisit yrityksenne osaamista markkinointidatan analysoinnissa ja tulkinnassa? 
10. Miten kuvailisit yrityksenne strategisen markkinoinnin osaamista?  Johdon osaaminen? 

Asiantuntijaosaaminen? 
11. Miten strateginen osaaminen näkyy markkinointi-investoinneista päätettäessä?

  
 

3. Organisaation ajattelu- ja toimintamallien muutos 
12. Onko digimarkkinoinnin murros tuonut teille tarpeita organisaatiorakenteen muuttami-

seen? Jos kyllä, minkälaisia muutoksia on tehty? Minkälaisia muutoksia ajattelussa ja 
toiminnassa mielestäsi tarvittaisiin? 

13. Millaiset valmiudet yrityksessänne on reagoida markkinointidatan analyysin tuloksiin? 
14. Mitä olette yrityksenä oppineet markkinoinnin mittaamisesta? 

 
4. Ennustettavuus ja tiedolla johtaminen 

15. Miten yrityksenne markkinointi-investointeihin liittyvä päätöksenteko on muuttunut 
viime vuosina?  

16. Millaisessa roolissa markkinoinnin mittaustulokset ovat yrityksenne päätöksenteossa? 
17. Millä tavoin yrityksenne investointisuunnitelmissa otetaan huomioon yleiset markkinoin-

titrendit ja niiden vaikutus omaan markkinointitoimintaan? 
18. Kuinka hyvin koette, että yrityksenne markkinointi-investointien aikaansaamaa liike-

vaihdon lisäystä ja/tai tuottoa voidaan ennakoida?  Mitkä ovat suurimmat haasteet? 
Entä onnistumiset? 

 
5. Markkinoinnin toiminnan mittaaminen tulevaisuudessa 

19. Millä tavoin ja millaisilla resursseilla yrityksessänne kehitetään markkinoinnin mittaami-
sen työkaluja?  

20. Mihin suuntaan uskotte markkinoinnin mitattavuuden kehittyvän?  
21. Mitkä ovat suurimmat sudenkuopat, joihin olette itse markkinoinnin mittaamisessa lan-

genneet? 
22. Millaisia vinkkejä antaisit kokemuksesi perusteella markkinoinnin mittaamisen kehittä-

miseen?    


