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Opinnäyteyön tarkoituksena oli kehittää Messuklubia. Messuklubi on Suomen Messujen 

yleisömessuista kiinnostuneille suunnattu klubi, jonka jäsenet saavat sähköisten klubi-

kirjeiden välityksellä monenlaisia etuja ja sisäpiiritietoa messuista. Toimeksiantaja, 

Suomen Messut Osuuskunta, on Suomen johtava messujärjestäjä. 

 

Työn empiirisessä osiossa tarkoituksena oli suorittaa kyselytutkimus Messuklubin jäse-

nille. Tutkimuksen avulla selvitettiin jäsenten mielipiteitä klubikirjeistä ja niiden sisäl-

löstä sekä kartoitettiin erilaisia kehitysmahdollisuuksia. Tutkimus toteutettiin sähköisen 

kyselylomakkeen avulla. Monivalintakysymysten vastaukset käsiteltiin kvantitatiivisella 

ja avointen kysymysten vastaukset kvalitatiivisella tutkimusotteella. Työn teoreettisessa 

viitekehyksessä käsitellään markkinointiviestintää. 

 

Tutkimuksen tulokset olivat varsin positiivisia ja kehitysideoita tuli paljon. Vastaajat 

olivat melko tyytyväisiä Messuklubiin ja sen toimintaan. Rahallisia etuja toivottiin lisää 

messuklubietuna ja kyselylomakkeessa mainitut kehitysehdotukset saivat kannatusta. 

Tutkimuksen perusteella Messuklubin toimintaa voitaisiin laajentaa pelkästä sähköisestä 

klubikirjeestä entistä laajemmaksi kokonaisuudeksi, jonka avulla saadaan lisää kävijöitä 

messuille. Lisätietojen kerääminen jäsenistä ja jäsenten profiloiminen on varteenotetta-

va kehitysidea ja edellytys joillekin muille kehitysideoille. Tutkimuksesta käy ilmi 

myös se, että vastaajat haluavat etujen lisäksi jotain pelkästään messuklubilaisille tarjot-

tua palvelua tai ohjelmaa messujen aikana. 
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______________________________________________________________________ 

 

The purpose of this bachelor’s thesis was to develop Messuklubi, which is a club for 

consumers who are interested in The Finnish Fair Corporation’s consumer fairs. The 

Finnish Fair Corporation is the leading fair organizer in Finland. The members of the 

club get various benefits and information on the exhibitions through club letters.  

 

The goal of the empirical part of the thesis was to carry out a survey among the mem-

bers of Messuklubi. The purpose was to find out the members’ opinions on club letters 

and to chart possibilities to develop Messuklubi. The survey was carried out as an 

online questionnaire. The data was analyzed by using both quantitative and qualitative 

analysis. The theoretical section deals with marketing communications. 

 

The results of the survey were positive and the respondents were satisfied with Messu-

klubi and its activities but hoped for more financial benefits. The respondents would 

also like to have more services at the fairs that are provided to them only. The ideas that 

were introduced in the questionnaire were supported and many new ideas were given by 

the respondents. The activities of Messuklubi could be expanded from electronic club 

letters to other activities such as meetings at the fairs. Gathering additional information 

on members and profiling the members is a way worth considering to develop Messu-

klubi. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Messuklubia markkinointiviestintäkeinona. 

Messuklubi on toimeksiantajan, eli Suomen Messut Osuuskunnan, kuluttajiin kohdistu-

va markkinointiviestintäkeino. Tällä hetkellä klubi toimii sen jäsenille sähköpostin väli-

tyksellä lähetettyjen klubikirjeiden muodossa.. Opinnäytetyön tekijä suoritti syksyllä 

2010 opintoihinsa kuuluvan harjoittelun Suomen Messut Osuuskunnassa, joten Messu-

klubi ja toimeksiantaja ovat työn tekijälle tuttuja. Aihe opinnäytetyöhön on valittu yh-

dessä toimeksiantajan kanssa. Messuklubi on toiminut jo parin vuoden ajan, eikä sitä tai 

sen jäseniä ole vielä varsinaisesti tutkittu. Messuklubien jäsenmääristä pidetään kuiten-

kin tilastoa, joten taustatietoa Messuklubista on saatavilla. 

 

Työn teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään markkinointiviestintää monista eri näkö-

kulmista.  Markkinointiviestintä-käsitettä avataan kertomalla markkinointiviestinnän 

vaikutuksesta ja merkityksestä sekä markkinointiviestinnän integroimisesta muuhun 

markkinointiin.  Työssä esitellään myös eri markkinointiviestintäkeinot ja niiden omi-

naispiirteet sekä kerrotaan, mihin suuntaan markkinointiviestintä on menossa.  Digitaa-

lista markkinointia ja sen keinoja käsitellään erikseen, koska ne liittyvät kiinteästi Mes-

suklubiin. Messuklubin toiminnasta ja messuklubikirjeistä kerrotaan tarpeelliset tausta-

tiedot, ja klubia käsitellään myös teoriataustan pohjalta. Opinnäytetyön tutkimusosion 

tekemistä ja taustatietojen keräämistä varten työn tekijä luki ja havainnoi suuren määrän 

messuklubikirjeitä vuosilta 2010 ja 2011. 

 

Klubia kehitetään klubin jäsenille kohdistetun kyselytutkimuksen avulla. Kysely toteu-

tettiin sähköisenä kyselynä käyttäen apuna kyselylomaketta. Monivalintakysymysten 

vastaukset analysoitiin kvantitatiivisesti ja avointen kysymysten vastaukset kvalitatiivi-

sesti. Tutkimuksen avulla etsittiin uusia kehitysideoita, testattiin etukäteen ideoitujen 

kehitysideoiden toimivuutta ja selvitettiin, mitä kehitettävää klubikirjeissä on. Tutki-

mustulosten perusteella on annettu toimenpide- ja kehityssuosituksia, jotka perustuvat 

Messuklubin jäsenten mielipiteisiin. Kehitysideoiden avulla on tarkoitus saada lisää 

kävijöitä messuille ja saada entistä tyytyväisempiä jäseniä Messuklubille. 
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2 SUOMEN MESSUT OSUUSKUNTA 

 

 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Suomen Messut Osuuskunta. Yrityksen toimi-

alana on messujen ja näyttelyiden järjestäminen sekä tilojen vuokraaminen näyttelyitä, 

kokouksia ja kongresseja varten. Suomen Messut Osuuskunnan organisaatio koostuu 

näyttelytoiminnasta ja kongressitoiminnasta sekä niiden tukitoiminnoista. Näyttelytoi-

minta koostuu kahdeksasta eri näyttelyryhmästä, joiden tehtävänä on järjestää ammatti- 

ja yleisömessuja. Lisäksi näyttelytoimintaan kuuluvat markkinointi- ja tuotekehitysosas-

tot. (Suomen Messut, 2010.) Opinnäytetyön avulla kehitetään nimenomaan Suomen 

Messujen näyttelytoiminnan markkinointia. Opinnäyte on tehty yhteistyössä näyttely-

toiminnan markkinointihenkilöstön kanssa ja se palvelee kaikkia Suomen Messujen 

tapahtumia, joilla on oma messuklubi, tai joille oma klubi on suunnitteilla.  

 

Suomen Messut -konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 50,9 ja liikevoitto kuusi miljoo-

naa euroa. Henkilöstöä oli vuonna 2009 keskimäärin 258. (Suomen Messut, 2010.) 

Konserniin kuuluvat Suomen Messut Osuuskunnan lisäksi audiovisuaalisia palveluja 

tarjoava Suomen Videoviestintä, somistusalan Standiman, teollisuuden ja terveyden-

huollon ammattitapahtumia järjestävä Expomark sekä kohdennettuja ammattitapahtumia 

järjestävä Wanha Satama. Lisäksi Suomen Messut ja Stockholmsmässan omistavat yh-

dessä Adforum Ab:n. (Suomen Messut, 2011d.) 

 

Kävijämäärältään suurimpia Suomen Messujen järjestämiä yleisömessuja vuonna 2010 

olivat muuan muassa Matka ja Caravan, sekä Kirja, Musiikki ja Viini, ruoka & hyvä 

elämä -tapahtumien kokonaisuus. Muita isoimpia yleisötapahtumia olivat Habitare ja 

muut samanaikaiset tapahtumat, Vene-messut sekä Skiexpo, Boardexpo, DigiExpo, 

Lätkä&Säbä ja Hifi. (Huhtela-Sulku, 2011.) Suomen Messuilla järjestetään myös am-

mattimessuja laidasta laitaan. Esimerkiksi monia terveysalan, rakentamisen ja teollisuu-

den ammattilaismessuja järjestetään Helsingin Messukeskuksessa vuosittain (Suomen 

Messut, 2011c). 

 

Suomen Messujen toiminta keskittyy Helsingin Messukeskukseen, joka on Suomen 

johtava messu- ja kongressikeskus. Helsingin Messukeskukseen rakennetaan parhaillaan 

uutta monitoimihallia, jossa on mahdollista järjestää messujen lisäksi esimerkiksi urhei-
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lutapahtumia. Hallin on määrä valmistua kesällä 2011 ja se on seitsemäs Messukeskuk-

sen messuhalli. (Suomen Messut, 2011b.) Hallilaajennuksen yhteydessä toteutettiin 

myös parkkihallin korotus, joka valmistui vuoden 2010 lopussa. Vuonna 2010 Helsin-

gin Messukeskuksessa järjestettiin 61 erilaista messutapahtumaa. Kokouksia ja muita 

tilaisuuksia Messukeskuksessa oli noin 1 550 kappaletta. Kävijöitä eri tapahtumissa oli 

yhteensä yli miljoona. (Huhtela-Sulku, 2011.) Helsingin Messukeskuksessa toimii 

Suomen Messujen ja sen tytäryritysten lisäksi myös erilaisia ravintoloita ja kahviloita 

sekä Holiday Inn -hotelli (Suomen Messut, 2011a). 
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3 MARKKINOINTIVIESTINTÄ  

 

 

3.1 Markkinointiviestinnän määritelmä ja viestintäprosessi 

 

Markkinointiviestintä tarkoittaa kaikkia niitä keinoja, joilla pyritään luomaan yrityksen 

ja sen sidosryhmien välille sellaista vuorovaikutusta, joka vaikuttaa positiivisesti yrityk-

sen markkinoinnin tuloksellisuuteen (Vuokko 2003, 17). Markkinointiviestintä on siis 

yrityksen, tuotteen tai palvelun ja sen asiakkaan välistä kommunikaatiota. Kommuni-

kointi on viestintää, joka tapahtuu keskustelun, kirjoituksen tai kuvien avulla. (Blythe 

2006, 2). 

 

Markkinointiviestinnälle on ominaista, että se on tietoista viestintää, joka sisältää usein 

symboliikkaa. Markkinointiviestinnässä kaikki osapuolet ovat mukana viestintäproses-

sissa joko viestin vastaanottajana tai lähettäjänä. Viestintäprosessin perinteisessä mallis-

sa viestin lähettäjä kääntää alkuperäisen viestin symboliikaksi, jonka vastaanottaja kään-

tää takaisin alkuperäiseksi viestiksi. Viestin vastaanottaja toimii viestin mukaisesti, eli 

vaikkapa ostaa tuotteen, ja antaa näin palautetta viestin lähettäjälle. Jos palaute ei ole 

halutunlaista, on viestintä epäonnistunut. Toisenlaisen käsityksen mukaan prosessi ei 

ole näin yksinkertainen, koska vastaanottaja ei passiivisesti ota viestiä vastaan sellaise-

naan, vaan päättää itse, ottaako viestin vastaan ja miten viestin tulkitsee. (Blythe 2006, 

2–5.) 

 

 

3.2 Markkinointiviestintä markkinoinnin kilpailukeinona 

 

Markkinointiviestintä on yksi osa yrityksen tai brändin kokonaisvaltaista markkinointia. 

Markkinointi kokonaisuudessaan tarkoittaa kaikkia niitä toimia ja asioita, jotka tulevat 

esille asiakkaan ja yrityksen välisessä vuorovaikutuksessa. Markkinointi on aikojen saa-

tossa keskittynyt tuotantoon, tuotteeseen, myyntiin ja kysyntään. Nykyään keskitytään 

lähinnä asiakkaisiin, asiakassuhteisiin ja tuotteiden tai palvelujen lopullisiin käyttäjiin. 

(Blythe 2008, 3–7.) Markkinointi on jaettu kahteen osa-alueeseen: business-to-business 

-markkinointiin ja kuluttajamarkkinointiin. b2b-markkinoinnissa asiakkaana ja markki-

noinnin kohderyhmänä on toinen yritys tai organisaatio ja kuluttajamarkkinoinnissa 
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kuluttaja. (Rope 2004, 13.) b2b-markkinoinnissa voidaan käyttää samoja markkinointi-

viestintäkeinoja kuin kuluttajamarkkinoinnissa, mutta toiset keinot soveltuvat paremmin 

kuluttajamarkkinointiin ja toiset b2b-markkinointiin. Markkinoinnin ratkaisut perustu-

vat aina tavoitteisiin ja strategiaan, joiden perusteella myös markkinointiviestintäratkai-

sut tehdään. Monesti b2b-markkinoinnissa ja kuluttajamarkkinoinnissa on erilainen stra-

tegia, joten myös markkinointiviestintä on erilaista. 

 

Markkinointiviestintä on yksi markkinoinnin kilpailukeinoista, joista kootaan sopiva 

yhdistelmä eli markkinointimix. Kotlerin (1999) mukaan yritys pyrkii markkinointimi-

xin avulla saavuttamaan kustannustehokkaasti mahdollisimman suuren voiton. Mix 

koostuu perinteisesti neljästä P:stä: product, price, place ja promotion eli tuote, hinta, 

saatavuus ja markkinointiviestintä. Kaikki tuotteeseen liittyvät ratkaisut, kuten ominai-

suudet, ulkonäkö, pakkaus, tuotteiden variaatiot, laatu ja takuuasiat kuuluvat tuotestra-

tegiaan. Tuoteratkaisuilla pyritään usein erottautumaan kilpailijoista, kuten myös usein 

markkinointiviestinnällä. Saatavuusratkaisuissa mietitään, missä ja miten tuote tai pal-

velu on asiakkaan saatavilla. Esimerkiksi päätökset mahdollisista jakeluportaista ja nii-

den määristä ovat saatavuusratkaisuja. Hintaratkaisuja ovat perushinnan lisäksi alennuk-

set, hyvitykset ja maksuehdot. Hinta tuo yritykselle tuloja, kun taas muut markkinointi-

mixin osat muodostavat menoja. Hintaratkaisuilla pyritään saamaan mahdollisimman 

paljon voittoa ottaen huomioon muut mixin osa-alueet. (Kotler 1999, 94–120.) 

 

Kaikkien markkinointimixin osien tulee olla integroituna toisiinsa, eli niiden pitää toi-

mia yhdessä saumattomasti ja liittyä toisiinsa. Markkinointiviestinnän tehtävä suhteessa 

muihin markkinointimixin osiin on kertoa hinnasta, tuotteesta ja saatavuudesta totuu-

denmukaisesti.  Myös yrityksen strategian mukaisista arvoista viestitään markkinointi-

viestinnällä. Markkinointiviestinnän lisäksi voidaan kuitenkin myös hinnalla, tuotteella 

ja jakeluratkaisuilla viestiä monenlaisia asioita. (Vuokko 2003, 23–26.) 

 

Kaikkien tahojen mielestä neljän P-kirjaimen markkinointimix ei kata kaikkia tärkeitä 

markkinointitoimintoja, eikä se myöskään ota huomioon asiakkaan mielipidettä. Philip 

Kotlerin mukaan pitäisi luetteloon lisätä politics (politiikka) ja public opinion (yleinen 

mielipide). Lait ja kuluttamisen trendit vaikuttavat markkinoihin ja myyntiin niin paljon, 

että ne tulisi ottaa huomioon markkinointia suunniteltaessa. (Kotler 1999, 95.) Palvelui-

den markkinoinnissa taas käytetään usein 7P-ajattelua, jossa perinteiseen mixiin on li-
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sätty people eli ihmiset, process eli palvelutuotannon prosessi ja physical evidence eli 

palvelun jättämät fyysiset todisteet (Blythe 2008, 260). Perinteinen 4P-ajattelu on ajatel-

tu myyjän näkökulmasta. Helpottaakseen ajattelua asiakkaan näkökulmasta on 4P-

konsepti muutettu 4C-konseptiksi, jossa samat asiat on ajateltu kuluttajan näkökulmasta. 

Markkinointimixin osat on muutettu muotoon arvo kuluttajalle, kuluttajalle koituvat 

kulut, mukavuus eli miten helppoa tuote tai palvelu on saada sekä viestintä. (Kotler 

1999, 96–97; Kotler & Keller 2009, 54.) Kun nämä asiat otetaan huomioon markki-

noinnissa, ollaan lähempänä asiakaslähtöistä markkinointia. Tässä 4C-ajattelussa mark-

kinointiviestintä muuttuu myyjän suunnalta tulevasta promootiosta kahdensuuntaiseksi 

viestinnäksi, joka on hyvin nykyaikainen käsitys markkinointiviestinnästä. 

 

 

3.3 Integroitu markkinointiviestintä 

 

Markkinointiviestintäkeinojen, kuten esimerkiksi mainonnan ja menekinedistämiskeino-

jen, yhdistelmää kutsutaan markkinointiviestintämixiksi. Kuten markkinoinnin kilpailu-

keinojen, tulee myös markkinointiviestintämixin osien olla integroituna toisiinsa. Mark-

kinointiviestintäkeinojen intergaatiossa on kyse eri keinojen yhdistämisestä yhtenäiseksi 

kokonaisuudeksi. (Smith & Taylor 2003, 15.) Eri markkinointiviestintäkeinoilla ja nii-

den välittämillä viesteillä muodostetaan viestinnän vastaanottajan mieleen yhtenäinen, 

tavoitteen mukainen kuva. Saadakseen aikaan yhtenäisen kuvan tulee markkinointivies-

tinnän keinojen ja viestien tukea toistensa vaikutuksia ja olla yhdenmukaisia. (Vuokko 

2003, 323–326.) 

 

Jim Blythen (2008) ajatus markkinointiviestinnän integroimisesta on uudempi kuin 

Vuokon ja se kuvaa sitä, miten koko yritys ja sen toiminta ovat mukana markkinointi-

viestinnässä ja miten markkinointiviestintä integroidaan osaksi yrityksen koko toimin-

taa.  Blythen ajatus markkinointiviestinnän integroimisesta vastaa hyvin sitä, millainen 

käsitys markkinoinnista nykypäivän markkinoinnin asiantuntijoilla on. Blythe kuvaa 

yrityksen vaiheita markkinointiviestinnän integroinnissa niin, että ensimmäisellä tasolla 

yhdistetään viestinnän suunnittelu yhtenäiseksi, yrityksen eri asiantuntijoiden yhteiseksi 

asiaksi. Toisessa vaiheessa määritellään markkinointiviestintä uudestaan, eli mietitään 

kaikki hetket, joissa yritys on vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa ja luetaan ne 

markkinointiviestinnäksi. Tässä vaiheessa henkilöstöstä tulee tärkeä osa markkinointi-
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viestintää. Kolmannessa vaiheessa otetaan markkinointiviestinnän avuksi asiakastieto-

kanta ja neljännessä vaiheessa tietokannasta saatavia tietoja käytetään hyväksi myös 

yrityksen strategisessa ja taloudellisessa suunnittelussa. (Blythe 2006, 302.) Tämä ajatus 

markkinointiviestinnän integroimisesta on hyvin kokonaisvaltainen ja se auttaa markki-

nointiviestintää toimimaan yhä kustannustehokkaammin osana koko yrityksen toimin-

taa. 

 

 

3.4 Markkinointiviestinnän merkitys ja vaikutukset ostopäätökseen 

 

Voidakseen toteuttaa markkinointiviestinnän määritelmän eli vaikuttaakseen tulokselli-

suuteen, tulee markkinoinnilla ja markkinointiviestinnällä aina olla tavoitteita ja tarkoi-

tus, sekä eri keinoja toteuttaa viestintää (Vuokko 2003, 17). Viestinnän merkityksen 

suuruus riippuu yrityksestä, muista markkinoinnin kilpailukeinoista ja niiden painotuk-

sista sekä viestinnälle asetetuista tavoitteista. Vuokon mukaan markkinointiviestinnällä 

pyritään aina jollain tasolla vaikuttamaan asiakkaan ja muiden sidosryhmien ajatuksiin 

ja asenteisiin yritystä kohtaan ja sitä kautta saavuttamaan asetettuja tavoitteita. Markki-

nointiviestinnän merkitys yleisesti on välittää tietoa tuotteesta tai yrityksestä, houkutella 

asiakkaita sekä auttaa muodostamaan positiivisia mielikuvia yrityksestä tai tuotteesta, 

jolloin syntyy kysyntää. Kysyntää ei synny, mikäli potentiaaliset asiakkaat eivät tiedä 

tuotteesta, tai mikäli heidän mielikuvansa tuotteesta ovat negatiivisia. Tunnettuuteen ja 

mielikuviin liittyvät ongelmat voidaan poistaa, tai niitä voidaan vähentää markkinointi-

viestinnän avulla. (Vuokko 2003, 18–19.) 

 

Markkinointiviestintä vaikuttaa suoraan ostopäätösprosessiin. Pirjo Vuokon, 2003, mu-

kaan kuluttajan ja muiden sidosryhmien tiedot perustuvat mielikuviin, jotka muodostu-

vat sisäisistä ja ulkoisista ärsykkeistä. Sisäiset ärsykkeet koostuvat muistissa olevista 

tiedoista, kuten kokemuksista, mutta myös ulkoisista ärsykkeistä muistiin jääneistä asi-

oista. Ulkoiset ärsykkeet koostuvat yrityksen kontrolloimasta viestinnästä eli markki-

nointiviestinnästä, sekä muilta henkilöiltä ja muista lähteistä, kuten tiedotusvälineistä, 

kuulluista asioista. Markkinointiviestinnällä pyritään sekä tiedottamaan että myös vai-

kuttamaan mielikuviin ja erityisesti sisäisiin ärsykkeisiin eli muistikuviin. Näitä sisäisis-

tä ja ulkoisista lähteistä saatuja tietoja ihminen käyttää päätöksentekoon. (Vuokko 2003, 

19–22.) Markkinointiviestintä ei kuitenkaan ole ainoa asia, joka vaikuttaa ostopäätök-
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seen. Ihmisten omat kokemukset ja tapa, jolla viestintä tulkitaan, ovat myös tärkeitä 

mielikuvien syntymiselle. Muita erityisesti kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavia teki-

jöitä ovat ostokyky, ostotavat ja ostohalu, sekä ostajan arvot, asenteet ja elämäntyyli. 

(Bergström & Leppänen 2003, 97). Näihin kaikkiin ostopäätökseen vaikuttaviin tekijöi-

hin ei edes voida vaikuttaa markkinointiviestinnällä. 
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4 MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINOT 

 

 

Markkinointiviestinnän keinoja ovat mainonta, menekinedistäminen, suhdetoiminta, 

myyntityö ja suoramarkkinointi (Kotler 1999, 107). Tämä Kotlerin luokitus on perintei-

nen, mutta ei todellakaan ainoa tapa luokitella markkinointiviestintäkeinoja. Esimerkiksi 

Pirjo Vuokko on luokitellut keinot eri tavalla ja maininnut markkinointiviestinnän pää-

luokiksi mainonnan, menekinedistämisen, henkilökohtaisen myyntityön sekä suhdetoi-

minnan, julkisuuden ja sponsoroinnin (Vuokko 2003, 17). Kaikki muut markkinointi-

viestintäkeinot, kuten tapahtumat, esitteet, näytteet ja vaikkapa myyntitapaamiset voi-

daan sijoittaa näiden luokkien alle (Kotler 1999, 107). Tässä opinnäytetyössä tarkastel-

laan erikseen mainonnan, menekinedistämisen, henkilökohtaisen myyntityön, suora-

markkinoinnin, suhdetoiminnan sekä tapahtumamarkkinoinnin keinoja. Tapahtuma-

markkinointi luokitellaan itsenäiseksi keinoksi, koska se liittyy kiinteästi opinnäytetyön 

aiheeseen ja näin ollen sitä tarkastellaan hieman tarkemmin. 

 

 

4.1 Mainonta 

 

Mainonta on markkinointiviestinnän näkyvin osa-alue ja myös yksi perinteisimmistä 

markkinointiviestintäkeinoista. Vuokon (2003) määritelmän mukaan se on suurelle ih-

misryhmälle yhtä aikaa suunnattua persoonatonta viestintää, joka vastaanottajan pitää 

tunnistaa mainonnaksi. Mainontaa voidaan toteuttaa joukkoviestintämedioiden välityk-

sellä tai suoraan vastaanottajalle esimerkiksi postin välityksellä. (Vuokko 2003, 193–

195.) Joukkomainonnan medioita on monenlaisia. Printtimediaan kuuluvat erilaiset sa-

noma- ja aikakauslehdet sekä painetut hakemistot (Mainonnan Neuvottelukunta 2010, 

3). Televisio, radio, elokuva ja internet ovat kaikki omanlaisiaan medioita. Lisäksi on 

vielä ulkomainonta, joka sisältää esimerkiksi ambient- eli ympäristömainontaa, julistei-

ta, liikennevälinemainontaa ja mainostauluja (Blythe 2006, 114). 

 

Mainonnan tarkoitus on informoida tuotteesta, suositella tuotetta ja muistuttaa tuotteesta 

(Vuokko 2003, 195). Mainonnan paras puoli on tietoisuuden lisääminen. Mainonnan 

avulla vastaanottaja voidaan tehdä tietoiseksi tuotteesta, palvelusta tai yrityksestä. Mai-
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nonnan täytyy erottautua kilpailijoiden mainonnasta, jotta sen avulla pystytään luomaan 

imagoa ja lisäämään asiakkaiden tyytyväisyyttä brändiä kohtaan. (Kotler 1999, 106.) 

 

4.2 Menekinedistäminen 

 

Menekinedistäminen, jota kutsutaan myös myynninedistämiseksi, tarkoittaa väliaikaisia 

rahallisia tai muunlaisia etuja, jotka lisäävät myyntiä. Menekinedistäminen tarjoaa yl-

lykkeen ostaa tai myydä tuotetta tai palvelua, joten sen keinoja voidaan suunnata suo-

raan loppukäyttäjiin, jakeluportaisiin tai myyjiin. Menekinedistämistä käytetään usein 

yhdessä myymälätoimenpiteiden, mainonnan tai henkilökohtaisen myyntityön kanssa 

(Vuokko 2003, 246–248.) Jakeluportaalle ja myyjille kohdistettuja menekinedistämis-

keinoja ovat muun muassa myynnin tukimateriaalit, myymälämateriaalit, erilaiset kan-

nusteet ja bonukset sekä monet muut keinot, jotka helpottavat myymistä. Jakeluportaat 

ja valmistaja voivat molemmat käyttää menekinedistämistä kuluttajiin, jolloin keinoina 

voidaan käyttää esimerkiksi alennuksia, kaupanpäällisiä, kilpailuja ja tuotenäyttei-

tä.(Vuokko 2003, 256–270.) 

 

Siinä, missä mainonta vaikuttaa kuluttajan mieleen, vaikuttaa menekinedistäminen suo-

raan käytökseen ja ostokäyttäytymiseen. Menekinedistämisellä ei välttämättä saada 

hankittua pysyviä asiakkaita, vaan usein asiakkaat vaihtavat merkkiä menekinedistä-

miskeinojen, kuten alennusten, perusteella. Menekinedistäminen voi kuitenkin toimia 

hyvin uusien asiakkaiden hankinnassa, jos heille annetaan esimerkiksi hyvälaatuisia 

tuotteita kokeiltavaksi ja he mieltyvät niihin. (Kotler 1999, 109–110.) Mikäli mene-

kinedistämistä käytetään omiin myyjiin, on tarkoitus motivoida myyjiä myymään 

enemmän ja auttaa heitä myynnissä. Jakeluportaisiin kohdistuvassa menekinedistämi-

sessä tavoitteena on lisätä jakeluportaassa tuotteen myyntikykyä ja -motivaatiota verrat-

tuna kilpailijoiden tuotteiden myyntiin. (Vuokko 2003, 250–252.) 

 

 

4.3 Henkilökohtainen myyntityö 

 

Henkilökohtainen myyntityö on kaksisuuntaista, vuorovaikutteista ja henkilökohtaista 

viestintää yrityksen edustajan ja asiakkaiden välillä. Henkilökohtaisessa myyntityössä 

yrityksen edustaja pystyy reagoimaan suoraan asiakkaan kommentteihin ja näin otta-
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maan asiakas paremmin huomioon. Samoin asiakas pystyy heti antamaan palautetta 

myyntihenkilöltä saamaansa viestiin. Monesti myyntityöhön yhdistetään muita markki-

nointiviestintäkeinoja, kuten tapahtumamarkkinointia tai menekinedistämistä. (Vuokko 

2003, 168–170.)  

 

Henkilökohtainen myyntityö on kallista verrattuna moniin muihin markkinointiviestin-

täkeinoihin, koska se tavoittaa kerralla vähän potentiaalisia asiakkaita ja koska myynti-

henkilöstön ajasta suuri osa menee muuhun kuin asiakkaan kanssa kommunikointiin 

(Kotler 1999, 112–115). Myyntityössä on kuitenkin omat hyvät puolensa, eikä sitä vält-

tämättä voi korvata muilla markkinointiviestintäkeinoilla. Vaikka myyntityötä voi tehdä 

myös puhelimen ja sähköpostin avulla, on asiakkaan kohtaaminen henkilökohtaisessa 

myyntityössä tärkeää ja ehdottomasti etu verrattuna muihin markkinointiviestintäkei-

noihin. Henkilökohtainen myyntityö on korvaamatonta silloin, kun ostopäätös vaatii 

paljon informaatiota, tai kun tuote tai palvelu on räätälöitävä asiakkaan tarpeiden mu-

kaan. Tällöin myyntihenkilö on paras tapa kertoa asiakkaalle mahdollisuuksista ja sel-

vittää asiakkaan tarpeet. (Vuokko 2003, 171–172.) 

 

 

4.4 Suoramarkkinointi 

 

Suoramarkkinointi on perinteisen määritelmän mukaan markkinointiviestintää, joka 

toimitetaan suoraan vastaanottajalle. Se voi tapahtua puhelimen, postin, sähköpostin tai 

mobiililaitteiden avulla. Suoramarkkinointi voi olla osoitteellista tai osoitteetonta, mikä-

li se välitetään postin kautta. (Karjaluoto 2010, 69–71.) Osoitteeton suoramarkkinointi 

voidaan luokitella myös mainonnaksi ja postin kautta tulevaa suoramarkkinointia kutsu-

taan myös suoramainonnaksi. 

 

Alan Tappin ja monen muun englanninkielisen lähteen mukaan suoramarkkinointi tar-

koittaa pelkän viestinnän sijasta kokonaista markkinointijärjestelmää (Tapp 2005, 8–9). 

Tämän näkökulman mukaan suoramarkkinointi tapahtuu keräämällä, analysoimalla ja 

käyttämällä yksittäisistä asiakkaista saatuja tietoja. Tietojen perusteella voidaan selvit-

tää, millaisia markkinointiviestejä kannattaa lähettää ja ketkä niitä haluavat. Näin saa-

daan kohdistettua markkinointiviestit mahdollisimman kustannustehokkaasti. (Thomas 

& Housten 2002, 4–5.) Käytännössä nykyaikaisen käsityksen mukaan suoramarkkinoin-
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ti on siis sama asia kuin tietokantamarkkinointi. Suoramarkkinointi – oli se sitten pelkkä 

markkinointiviestintäkeino tai kokonainen markkinointijärjestelmä – onkin hyvä keino 

toteuttaa nykyaikaista asiakkuusmarkkinointia (Karjaluoto 2010, 68–69). Vaikka suo-

ramarkkinoinnilla tarkoitettaisiin vain yhtä markkinointiviestintäkeinoa, liittyvät suora-

markkinointi ja tietokannat aina toisiinsa tiiviisti, koska suoramarkkinointia varten tarvi-

taan yleensä jonkinlainen osoiterekisteri. 

 

 

4.5 Suhdetoiminta 

 

Suhdetoimintaan kuuluvat julkisuus, sponsorointi ja suhteiden ylläpitäminen sidosryh-

miin (Vuokko 2003, 278). Suhdetoiminnan tehtävä on muodostaa tietynlainen julkinen 

kuva yrityksestä tai tuotteesta ja luoda yhteisymmärrystä yrityksen ja sen sidosryhmien 

välille. Kyse on lähinnä pitkäaikaisen maineen luomisesta, eikä niinkään sellaisesta 

markkinoinnista, jossa tavoitteet luodaan tietylle aikavälille. (Blythe 2006, 130.) 

 

Suhdetoiminnan keinoja ovat muun muassa hyväntekeväisyys, tuotesijoittelu ja tiedot-

taminen eri medioille, asiakkaille ja muille sidosryhmille. Näiden lisäksi esimerkiksi 

word of mouth eli suusta suuhun -viestintä luokitellaan suhdetoiminnaksi, koska ihmis-

ten puheet ja suositukset vaikuttavat sidosryhmien suhtautumiseen yritystä kohtaan. 

Word of mouth ei ole yrityksen hallinnassa oleva markkinointiviestintäkeino, mutta 

ihmisten puheisiin voidaan vaikuttaa muilla markkinointiviestinnän keinoilla. Yrityksen 

koko henkilöstöllä on jonkinlainen rooli suhdetoiminnassa, koska monet ovat suoraan 

tekemisissä sidosryhmien kanssa ja koska kaikki työntekijät viestivät yrityksen ulko-

puolelle. Tämän vuoksi onkin tärkeää harjoittaa myös sisäistä suhdetoimintaa ja paran-

taa yritysimagoa henkilöstön keskuudessa. (Blythe 2006, 133–153). 

 

 

4.6 Tapahtumamarkkinointi ja messut 

 

4.6.1 Tapahtumamarkkinointi 

 

Yksinkertaisesti sanottuna tapahtumamarkkinointi on markkinointia tapahtumien avulla 

tai niiden yhteydessä. Termille on olemassa monenlaisia määritelmiä, mutta yleisesti 
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tapahtumamarkkinointi kuvataan tavoitteellisena toimintana, jossa tapahtuman avulla 

yritys tai brändi kohtaa asiakkaansa ja muut sidosryhmänsä suunnitellussa tilanteessa ja 

ympäristössä. Toisinaan määritelmissä kuvataan tapahtuman elämyksellisyyttä, mutta se 

ei saa olla itseisarvo tapahtumamarkkinoinnissa. (Muhonen & Heikkinen 2003, 41–45; 

Vallo & Häyrinen 2008, 19–20.) Tapahtumamarkkinointi voidaan karkeasti jakaa kah-

teen eri tyyppiin: yrityksen omat tapahtumat ja olemassa olevat tapahtumat, joihin yritys 

osallistuu. Omia tapahtumia ovat esimerkiksi erilaiset juhlat, kokoukset, yritysvierailut 

ja vaikkapa jakelutiessä, kuten vähittäismyymälöissä, järjestetyt tapahtumat. Yritys voi 

suunnata tapahtuman henkilöstölle, asiakkaille tai muille sidosryhmille, tai vaikka näille 

kaikille. Olemassa olevia, muiden järjestämiä tapahtuvia ovat muun muassa kulttuuri-, 

urheilu- ja hyväntekeväisyystapahtumat, matkat ja messut.  Muiden järjestämiin tapah-

tumiin voi osallistua monella tavalla: sponsoroimalla, olemalla mukana tapahtumassa tai 

tekemällä muunlaista yhteistyötä tapahtuman kanssa. (Muhonen & Heikkinen, 2003, 

83–101.) 

 

Tapahtumamarkkinoinnin keinoja voidaan sisällyttää kaikkiin markkinointiviestinnän 

keinojen pääluokkiin eli mainontaan, menekinedistämiseen, suhdetoimintaan ja henki-

lökohtaiseen myyntityöhön, mutta itsenäisenä, tasavertaisena markkinointiviestinnän 

osa-alueena sitä ei yleisesti vielä pidetä. Useimmiten tapahtumamarkkinointi koetaan 

suhdetoiminnan osa-alueeksi, koska suhteiden luominen ja ylläpitäminen on tapahtu-

mamarkkinoinnin tärkein anti. Lisäksi tapahtumissa voidaan käyttää muita markkinoin-

tiviestintäkeinoja ja näin integroida keinot toisiinsa. (Muhonen & Heikkinen 2003, 41, 

61, 75–77.) 

 

Asiakkaan kohtaaminen kasvokkain on välttämätöntä asiakassuhteen muodostumiselle. 

Nykyään asiakas voi ostaa tuotteen tai palvelun ilman yrityksen ja asiakkaan välistä 

henkilökohtaista kontaktia, joten kohtaamiselle täytyy järjestää erikseen aikaa. (Muho-

nen & Heikkinen 2001, 29.) Tapahtumamarkkinoinnin suurin vahvuus onkin vuorovai-

kutteisuus yrityksen ja sidosryhmien välillä.  Puitteita, kävijöitä ja viestejä voidaan hal-

lita helposti, ja tapahtumat tarjoavat kohderyhmälle elämyksiä ja luovat ainutlaatuisen 

muistijäljen. (Vallo & Häyrinen 2008, 21–22.) Tapahtumissa voidaan tarjota kokemuk-

sia aisteille: näkö, kuulo, tunto ja jopa haju ja maku voivat saada virikkeitä tapahtumas-

sa. Näin tuote tai yritys jää paremmin mieleen ja mielikuva yrityksestä tai brändistä 
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vahvistuu eri tavalla kuin muiden markkinointiviestintäkeinojen avulla. Asiakkaalle 

tarjottujen kokemuksien avulla voidaan myös erottautua kilpailijoista myönteisesti. 

 

 

4.6.2 Messut 

 

Messut ja näyttelyt ovat yksi tapa toteuttaa tapahtumamarkkinointia. Messut ovat valmis 

tapahtuma, johon osallistumalla yritys voi markkinoida itseään messujen kohderyhmäl-

le. Toisinaan messut luokitellaan menekinedistämisen keinoksi (Mainonnan Neuvotte-

lukunta 2010) ja toisinaan myyntityöksi (Kotler 1999, 107). Koska messut yleensä luo-

kitellaan tapahtumamarkkinoinniksi ja tapahtumamarkkinointi suhdetoiminnaksi, ovat 

messut ennen kaikkea suhdetoimintaa. Messujen luonteesta kuitenkin riippuu, ovatko 

messut eniten myynninedistämisen, myyntityön vai suhdetoiminnan keino (Blythe 

2006, 188). Messuilla on mahdollisuus keskittyä menekinedistämiseen tai myyntiin, 

lanseerata uusi tuote tai vain tavata omia sidosryhmiä. Messuosastosta voi tehdä jopa 

pienen itsenäisen tapahtuman, jossa tavoitteena ei välttämättä ole myynti tai messukon-

taktien luominen, vaan elämysten tarjoaminen messukävijöille. (Vallo & Häyrinen 

2008, 79–81.) Messuosallistumisen toteutustapa riippuukin siitä, millaisia tavoitteita 

osallistumiselle asetetaan. Messujen suurin hyöty on sama kuin muissakin tapahtuma-

markkinoinnin keinoissa, eli sidosryhmien kohtaaminen kasvokkain. 

 

Messuja on kahdenlaisia: kuluttajamessuja, jotka ovat avoinna kaikille ja asiantuntija-

messuja, jotka ovat avoinna tietyn alan ammattilaisille ja jotka ovat usein business-to 

business -messuja. Toisinaan ammattilaismessut on yhdistetty seminaareihin. Joskus 

messujen ensimmäiset päivät ovat avoinna vain alan ammattilaisille ja avautuvat viimei-

sinä päivinä kaikille. (Muhonen & Heikkinen 2003, 99; Vallo & Häyrinen 2008, 79.)  

Tällaisia ammatti- ja kuluttajamessujen yhdistelmiä ovat Helsingin Messukeskuksessa 

esimerkiksi Matka ja Habitare.  
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5 DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ 

 

 

Digitaalisesta markkinointiviestinnästä on olemassa monenlaisia määritelmiä. Kirjalli-

suudessa puhutaan esimerkiksi elektronisesta markkinoinnista eli e-markkinoinnista, 

internetmarkkinoinnista, mobiilimarkkinoinnista ja interaktiivisesta markkinoinnista. 

Digitaalinen markkinointiviestintä ei ole kuitenkaan pelkästään mitään edellä mainituis-

ta. Digitaalisen ja muun markkinointiviestinnän välille alkaa olla vaikea vetää rajaa, 

sillä kanavia digitaaliselle markkinointiviestinnälle on nykyään paljon ja ne sekoittuvat 

osittain perinteisiin markkinointiviestinnän työkaluihin ja medioihin. (Karjaluoto 2010, 

13–14). Esimerkiksi printtimedia ja televisio toimivat nykyään myös digitaalisten kana-

vien kautta. Marko Merisavo (2008) määrittelee digitaalisen markkinointiviestinnän 

yrityksen tai brändin ja asiakkaan välillä käydyksi viestinnäksi ja vuorovaikutukseksi, 

joka tapahtuu digitaalisia kanavia (esimerkiksi internet, sähköposti, matkapuhelimet ja 

digitaalinen televisio) ja informaatioteknologiaa käyttämällä. Tämä määritelmä sisältää 

mahdollisuuden molemminpuoliseen kommunikointiin sekä monipuolisten digitaalisten 

kanavien käyttöön, joten se on kattava, mutta ei rajaa käsitettä liikaa. (Merisavo 2008, 

20.) 

 

5.1 Internetmarkkinointi  

 

Internet on media, jota käytetään markkinointiviestinnän kanavana. Sen hyviä puolia 

mediana ovat muun muassa interaktiivisuus, mahdollisuus saavuttaa maailmanlaajuiset 

markkinat sekä mahdollisuus seurata ja mitata mainonnan ja muun markkinointiviestin-

nän tehokkuutta. Käyttäjät voivat tutkiskella internetin sisältöä silloin, kun haluavat ja 

he voivat myös itse tuottaa sisältöä sinne. Huonoina puolina voidaan pitää sitä, ettei 

internet saavuta suurta massaa kerralla ja että kaikki maailman ihmiset eivät voi käyttää 

internetiä. Välillä myös internetyhteydet aiheuttavat ongelmia viestin välittämisessä. 

(Strauss & Frost 2009, 325.) Käyttäjät saattavat myös ärsyyntyä ja kyllästyä internetin 

mainoksiin. Kuten muullakin mainonnalla, myös internetmainonnalla saattaa olla vaikea 

erottautua kilpailijoista. (Karjaluoto 2010, 128.) 

 

Kaikkia markkinointiviestintäkeinoja eli mainontaa, menekinedistämistä, suhdetoimin-

taa ja henkilökohtaista myyntityötä voi tavalla tai toisella käyttää internetin kautta. Mai-
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nontaa internetissä käytetään melko paljon, ja sitä voidaan toteuttaa näyttömainontana, 

johon lasketaan kaikenkokoiset internetissä näkyvät mainokset sekä erilaiset interaktii-

viset mainokset, jotka liikkuvat tai joita klikkaamalla pääsee toiselle sivustolle. (Strauss 

& Frost 2009, 286–296). Myös hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot ovat inter-

netmainontaa (Karjaluoto 2010, 128). Yrityksen oma internetsivusto sen sijaan luokitel-

laan joidenkin kirjoittajien taholta suhdetoiminnan keinoksi. (Strauss & Frost 2009, 

286–296). Internet on nykypäivänä yleisesti käytetty tietolähde, joten vähintäänkin tuo-

te- ja yritystiedon julkaiseminen omilla internetsivuilla on suotavaa. Strauss ja Frost 

listaavat internetissä tapahtuvan suhdetoiminnan keinoiksi myös nettitapahtumat, pod-

castit sekä internetissä julkaistut tiedotteet ja niistä johtuvan kirjoittelun ja kommen-

toinnin internetissä. Alennuskupongit, digitaaliset näytteet sekä kilpailut ja pelit ovat 

esimerkkejä menekinedistämisen keinoista internetissä. Suoramarkkinointia toteutetaan 

yleensä sähköpostin kautta ja henkilökohtaista myyntityötä voi harjoittaa vaikkapa reaa-

liaikaisella chatilla. (Strauss & Frost 2009, 296–314.) 

 

Verkkomainonnan ja omien internetsivustojen ja -palveluiden, kuten verkkokaupan, 

lisäksi sosiaalinen media ja hakukonemarkkinointi ovat suosittuja digimarkkinoinnin 

keinoja. (Digitaalinen markkinointi vuonna 2011, 4-5 ). Hakukonemarkkinointi koostuu 

hakukoneoptimoinnista ja hakusanamainonnasta. Hakukoneet laittavat haun tulokset 

järjestykseen sivustojen sisällön, linkitysten ja suosion perusteella. Näitä relevansseja 

pyritään lisäämään hakukoneoptimoinnissa niin, että sivusto tulee tietyillä hakusanoilla 

hakutuloksissa mahdollisimman korkealle, eli mieluiten ensimmäisten tulosten jouk-

koon. Hakusanamainonnalla tarkoitetaan sitä, että tietyillä hakusanoilla hakukone näyt-

tää teksti- tai kuvamainoksia, joita klikkaamalla pääsee yrityksen sivuille. Mitä enem-

män mainostilasta maksaa ja mitä parempi relevanssi on, sitä korkeammalle listassa 

hakusanamainos pääsee. (Karjaluoto 2010, 133–135.) Sosiaaliseen median kuuluvat 

muun muassa yhteisösivustot, kuten keskustelufoorumit ja Wikipedia, videoiden- ja 

kuvanlatauspaikat, kuten YouTube, sosiaaliset verkostot, kuten Facebook sekä blogit 

(Strauss & Frost 2009, 332–342). Sosiaalisia medioita voidaan käyttää markkinointi-

viestinnässä monilla eri tavoilla ja niiden käyttö kannattaa integroida erityisen hyvin 

muuhun markkinointiviestintään. 
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5.2 Sähköposti- ja mobiilimarkkinointi 

 

Sähköinen suoramarkkinointi on yksi digitaalisen markkinointiviestinnän keino. Se ta-

pahtuu useimmiten sähköpostin tai tekstiviestien välityksellä. Sähköisiä kanavia käyte-

tään suoramarkkinointiviestien lähettämisen lisäksi myös siten, että asiakkaalla on mah-

dollisuus vastata suoramarkkinointiin digitaalisia kanavia käyttäen. Usein nämä paluu-

kanavat ovat sähköposti ja matkapuhelin. Sähköistä suoramarkkinointia voidaan käyttää 

täten vuorovaikutteisesti, eikä pelkästään markkinoijalta asiakkaalle tapahtuvana vies-

tintänä. (Karjaluoto 2010, 18.) Sähköisen viestinnän tietosuojalain (2004) mukaan säh-

köisessä suoramarkkinointirekisterissä olevilla henkilöillä tulee olla mahdollisuus erota 

suoramarkkinointirekisteristä ja kieltäytymismahdollisuus tulee olla näkyvissä jokaises-

sa suoramarkkinointiviestissä. Jokaiselta rekisteriin kuuluvalta tulee etukäteen pyytää 

lupa markkinointiin, joten kenen tahansa sähköpostiin tai mobiililaitteeseen viestejä ei 

voi lähettää. (Sähköisen viestinnän tietosuojalaki, 2004.) Tämän vuoksi mobiili- ja säh-

köpostimarkkinoinnissa on ainakin Suomessa kyse asiakkuusmarkkinoinnista, koska 

aloite markkinointiin tulee asiakkaalta. Sähköisen suoramarkkinoinnin hyviä puolia 

ovatkin markkinointiviestien henkilökohtaisuus ja se, että viestit ovat toivottuja. 

 

Sähköposti on digitaalinen media, jota voidaan käyttää uutiskirjeiden ja muiden mark-

kinointiviestien lähettämiseen, eli suoramarkkinointiin. Sähköpostiviesteihin myydään 

toisinaan myös mainostilaa muille yrityksille, jotka eivät ole varsinaisesti viestin lähet-

täjänä. Sähköpostia voi toki käyttää myös muuhun kuin suoramarkkinointiin, ja se on 

tärkeä työkalu kokonaisvaltaisessa viestinnässä. Sähköpostia käytetään asiakkaan ja 

yrityksen väliseen viestintään erityisesti b2b-markkinoinnissa (Strauss & Frost 2009, 

303). Myös viraalimarkkinointi toimii usein sähköpostin välityksellä. Viraalimarkki-

noinnissa markkinointiviesti kulkee ihmiseltä toiselle nopeasti, kun ihmiset haluavat 

kertoa toisilleen jostain asiasta. Viraalimarkkinointi onkin kuin sähköistä word of mout-

hia, mutta word of mouthissa viesti voi matkan varrella muuttua. Viraalimarkkinoinnis-

sa viesti ei yleensä muutu matkan varrella mitenkään Viraalimarkkinointia voi toteuttaa 

myös sosiaalisissa medioissa ja tekstiviesteillä. (Karjaluoto 2010, 144.) Suosittuja viraa-

limarkkinointikampanjoita ovat esimerkiksi kilpailut, joihin osallistujat voivat kutsua 

sähköpostin kautta ystäviään ja tuttujaan mukaan kisaamaan. 
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Mobiilimarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia, joka tapahtuu mobiililaitteiden avul-

la. Mobiililaitteita ovat esimerkiksi matkapuhelimet, mutta nykyään on olemassa paljon 

muitakin mukana liikkuvia laitteita, joihin markkinointiviestejä voidaan lähettää. Mobii-

limedioita käytetäänkin usein liikkeellä ollessa ja niiden avulla voi käyttää vaikkapa 

sähköpostia tai internetiä. Usein mobiilimarkkinoinnissa yritys viestii asiakkaalle tai 

muille sidosryhmillä lähettäen mobiililaitteeseen tiedotteita, etuja, tai muita markkinoin-

tiviestejä. Mobiilimediaa ja erityisesti tekstiviestejä käytetään myös viestinnän paluu-

kanavana. (Karjaluoto 2010, 151–154.) Tekstiviestillä asiakas voi vastata esimerkiksi 

markkinointikampanjaan, osallistua kilpailuun tai antaa palautetta, jolloin asiakas viestii 

yritykselle, eikä toisin päin. 

 

Mobiilimedialaite on lähes aina mukana ja valmiina viestin vastaanottamiseen ja lähet-

tämiseen, joten markkinointiviestinnässä voidaan helposti hyödyntää tilanteita ja tavoit-

taa vastaanottaja mahdollisimman nopeasti. Mobiilimedia toimii erityisen hyvin moni-

mediakampanjoissa, joissa ihmisiä aktivoidaan viestintään. Mobiilimarkkinoinnin huo-

noksi puoleksi voi katsoa sen, että suuri määrä mobiiliviestiliikennettä vaatii asiantunte-

van suunnittelun ja toteutuksen, jota yrityksellä itsellään ei usein ole. Näin ollen mobii-

limarkkinointi voi tulla kalliiksi verrattuna niihin markkinointiviestintäkanaviin, joiden 

kautta tapahtuvan viestinnän yritys voi itse suunnitella ja toteuttaa. (Karjaluoto, 2010, 

154–155.) Mobiilimarkkinoinnin mahdollisuudet kasvavat sitä mukaa, kun uusia laittei-

ta ja teknologioita kehitetään. Nytkin on jo mahdollista käyttää esimerkiksi paikannus-

teknologiaan perustuvaa markkinointia, jossa matkapuhelimeen lähetetään viesti, kun 

puhelimen haltija kävelee tietyn paikan ohi. Tämä ei kuitenkaan Suomessa ole mahdol-

lista lainsäädännön takia, sillä mobiilimarkkinointiin pitää aina olla vastaanottajan lupa. 

(Hammarsten 2005.) 
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6 MARKKINOINTI JA MARKKINOINTIVIESTINTÄ NYKYPÄIVÄNÄ 

 

 

Internetin luomat mahdollisuudet, kuten tiedon helppo saatavuus ja mahdollisuus tehdä 

ostoksia internetissä, ovat vaikuttaneet markkinoihin ja siirtäneet markkinoiden valtaa 

kuluttajille. Myös yhteiskunnan hajoaminen, yksilöllisyyden korostuminen, arvomaail-

man muuttuminen ja kuluttajien arvaamaton reagointi markkinointiin ovat vaikuttaneet 

markkinoihin ja markkinoinnin rooliin. Markkinoinnissa tuleekin keksiä kokonaan uusia 

konsepteja ja strategioita, jotta markkinointi palvelisi yritystä tuloksellisesti. (Blythe 

2008, 302–303.) Yksi uusi konsepti markkinoinnissa on esimerkiksi toiminnallinen 

magneettiresonanssikuvantaminen eli fmri, joka paljastaa, mitä aivoissa tapahtuu osto-

päätöksen aikana. Fmri paljastaa ajatukset ja mielipiteet, joita henkilö ei itse tiedosta. 

Näin paljastuu asioita, joita ei markkinointitutkimuksissa tule esille ja joita voidaan 

markkinoinnissa käyttää hyödyksi. Menetelmää kutsutaan neuromarkkinoinniksi. (Myl-

lyoja 2009.) 

 

Yhteiskunnan muuttuessa talouselämä on muuttumassa jatkuvasti suuntaan, jossa asiak-

kaan yksilöllisyys ja asiakaslähtöisyys ovat avainasemassa (van der Laan 2010). Nyky-

päivän trendejä ovat asiakkuus-, suhde- ja tietokantamarkkinointi. Asiakkuus- eli suh-

demarkkinoinnissa keskitytään asiakkaan ja yrityksen välisen suhteen luomiseen. Tar-

koituksena on luoda pitkäaikainen asiakassuhde, jossa asiakas otetaan huomioon esi-

merkiksi hyvän palvelun, laadun ja asiakkaan kuuntelun avulla. (Blythe 2008, 280–

285.) Tietokantamarkkinointi tarkoittaa asiakastietojen ylläpitämistä ja markkinointi-

strategian luomista asiakastietokannan avulla. Tietokantamarkkinointi on osa nykyai-

kaista integroitua markkinointia. Integroitu markkinointi näyttäisi olevan omien kanavi-

en käytön ohella markkinoinnin suurin trendi tulevaisuudessakin (Erkkilä 2009). 

 

Talouden ja markkinoiden suunta vaikuttaa luonnollisesti myös markkinointiviestintä-

keinoihin ja -kanaviin. Internet on yhä tärkeämpi media markkinointiviestinnässä. Yksi-

lölle suunnatut, personoidut markkinointiviestit kasvattavat suosiotaan yksilöllisyyden 

korostuessa ja uusia markkinointiviestintäkeinoja keksitään lisää teknologian kehittyes-

sä. Televisio, lehdet ja suoramarkkinointi toimivat jo internetissä tai muutoin digitaali-

sen markkinoinnin puolella, ja myös esimerkiksi ulkomainonnassa voidaan käyttää digi-

taalisia kanavia (Karjaluoto 2010, 14). Vuoden 2011 Digitaalisen markkinoinnin baro-
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metri -tutkimus taas kertoo, että suosituimpia digitaalisia markkinointikanavia ovat yri-

tysten omat verkkopalvelut, sähköposti ja hakukonemarkkinointi, ja nämä kaikki toimi-

vat internetissä. Vuonna 2010 kaikki digitaalisen markkinoinnin keinot kasvattivat suo-

siotaan ja erityisesti sosiaalisen median käyttö markkinoinnissa kasvoi. Kehityksen en-

nustetaan jatkuvan tulevaisuudessakin. (Digitaalinen markkinointi vuonna 2011, 4–5.) 

 

Tavanomainen mainonta näyttäisi olevan laskusuhdanteessa uusiin medioihin ja mark-

kinointiviestintäkeinoihin verrattuna. Karjaluodon, 2008, mukaan ihmiset vastaanottavat 

nykypäivänä niin paljon markkinointiviestejä eri kanavien kautta, että mainonta ei jää 

ihmisten mieliin enää yhtä hyvin kuin ennen, ja mainonnan vastaanottajat valikoivat 

informaatiota enemmän. Markkinointiviestinnällä on hankala erottua ja vastaanottajan 

tavoittaminen tehokkaasti on vaikeaa. Kuluttajat ovat myös kyllästyneet perinteiseen 

mainontaan ja tahtovat vastaanottaa kustomoitua ja juuri itselle oleellista markkinointi-

viestintää. (Karjaluoto 2010, 69.) Mainonnan neuvottelukunnan teettämän tutkimuksen 

mukaan vuonna 2009 koettiin rahallisissa panostuksissa mainosmedioihin laman vuoksi 

notkahdus, jonka jälkeen panostukset ovat lähteneet kuitenkin taas kasvuun (Mainonnan 

Neuvottelukunta 2010, 12, 2011). Maailmanlaajuisesti katsottuna erityisesti internet 

mainosmediana kasvattaa suosiotaan. Häviäjiä näyttäisivät olevan printtimedia ja ra-

diomainonta (Mainonnan Neuvottelukunta 2010, 30). Suhdanteista huolimatta sähköiset 

hakemistot ja hakusanamainonta, osoitteeton suoramainonta, mobiili- ja sähköposti-

markkinointiviestintä, sekä display- ja luokiteltu verkkomainonta näyttävät selviytyvän 

hyvin verrattuna muihin markkinointiviestintäkeinoihin (Mainonnan neuvottelukunta 

2010, 8). Mainonnan Neuvottelukunnan teettämä tutkimus ja Digibarometri kuvaavat 

hyvin sitä, mihin suuntaan markkinointiviestintä ja viestintämediat ovat menossa. 
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7 MESSUKLUBI 

 

 

7.1 Perustiedot Messuklubista ja sen toiminnasta 

 

Messuklubi on klubi, joka on tarkoitettu Suomen Messujen yleisömessuista kiinnostu-

neille henkilöille. Klubin jäsenet saavat sisäpiiritietoa messuista sähköpostin välityksel-

lä lähetettyjen klubikirjeiden kautta. Messuklubi liittyy aina johonkin Suomen Messujen 

yleisötapahtumaan, eli tapahtumilla on omat klubinsa. Jäsenyys on ilmaista ja klubista 

voi erota milloin vain. Kaikilla tapahtumien messuklubeilla on yhteinen internetsivusto 

www.messuklubi.fi, joka on uusittu vuoden 2011 alussa. Sivuilla voi liittyä jäseneksi 

klubeihin, erota klubista, tai muokata omia tietoja. Sähköpostiosoitteen lisäksi klubin 

jäsenillä on ollut jo mahdollisuus antaa matkapuhelinnumeronsa klubin käyttöön.  

(Suomen Messut, 2011e.)  Mobiilikampanjoita ei ole kuitenkaan vielä toteutettu (Myl-

lymäki, 2011). 

 

Eri tapahtumilla on tällä hetkellä yhteensä 22 eri messuklubia. Vuoden 2011 alussa 

Messuklubissa oli jo noin 700 000 jäsenyyttä. Jäsenmäärältään suurin klubi oli vuoden 

2011 alussa Matkamessujen klubi, johon kuului yli 120 000 jäsentä. (Kasvokkain 2011, 

16–18.) 

 

Jokaisella Suomen Messujen yleisötapahtumalla on oma tiedottajansa, joka vastaa myös 

kyseisen tapahtuman messuklubikirjeiden sisällöstä. Lopullisen klubikirjeen kokoaa 

viestintäkoordinaattori. (Myllymäki, 2011.) Klubikirjeistä myydään erilaisia näkyvyyk-

siä tapahtuman näytteilleasettajille. Näytteilleasettaja voidaan nostaa klubikirjeessä esil-

le vaikkapa tekstissä ja kuvissa, etukupongin tai bannerin avulla. Näytteilleasettajat saa-

vat markkinointikanavan suoraan kohdennetulle ryhmälle, eli messuista kiinnostuneille 

henkilöille. Samalla on mahdollista markkinoida omaa messuosallistumista. (Kasvok-

kain 2011, 16–18.) Klubikirjeistä hyötyvät kaikki tahot: Suomen Messut, näytteilleaset-

tajat ja Messuklubin jäsenet. Suomen Messut markkinoi Messuklubin avulla tapahtumi-

aan potentiaalisille kävijöille ja klubin jäsenet saavat klubista tietoa tapahtumista ja mo-

nenlaisia etuja. 
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7.2 Messuklubi osana Suomen Messujen kävijämarkkinointia 

 

Messuklubikirjeet ovat edellä kuvatun teoreettisen viitekehyksen mukaan digitaalista 

suoramarkkinointia, joka tapahtuu sähköpostin välityksellä. Messuklubi on asiakasläh-

töinen markkinointiviestintäkeino, koska messuklubikirjeiden lähetys ja vastaanotto on 

aina asiakkaan aloitteesta tapahtuva toiminto. Kirjeet ovat siis toivottuja, ja vaikka mes-

suklubikirjeisiin ei voi suoraan vastata, kannustavat ne vuorovaikutteiseen kommuni-

kointiin ja aktiiviseen osallistumiseen. Messuklubi on yksi väylä ottaa asiakkaan mieli-

pide huomioon ja kerätä palautetta erilaisten kyselyjen ja kilpailujen avulla. Asiakkaan 

kuuntelu ja asiakaslähtöisyys ovat tärkeitä asioita asiakkuusmarkkinoinnissa. 

 

Messuklubikirje sinänsä on markkinointiviestintäkeinona suoramarkkinointia, mutta 

kirjeiden sisällössä käytetään muitakin markkinointikeinoja; suurimmaksi osaksi käyte-

tään menekinedistämisen keinoja, joita ovat esimerkiksi tarjoukset, kilpailut ja arvonnat. 

Näillä menekinedistämiskeinoilla sekä vastataan kuluttajan tarpeisiin, että yritetään kas-

vattaa myyntiä. Keinoilla kasvatetaan Suomen Messujen messulipunmyynnin lisäksi 

yhteistyökumppaneiden tuotteiden myyntiä. Vaikka messuklubikirjeeseen on sisällytetty 

monia markkinointiviestintäkeinoja, on sen suurin tarkoitus tiedottaa tapahtumasta. 

Muilla sisällöillä, kuten menekinedistämiskeinoilla, luodaan lisäarvoa klubin jäsenille ja 

tarjotaan yhteistyökumppaneille mahdollisuus markkinoida itseään. 

 

Messuklubikirjeiden pääasiallinen tarkoitus on saada messuklubikirjeen vastaanottaja 

kiinnostumaan messuista siinä määrin, että hän tulee paikalle kävijäksi. Kirjeiden tar-

koitus on lähinnä tiedottaa tapahtumista ja niiden sisällöstä sekä muistuttaa tapahtuman 

olemassaolosta ja ajankohdasta. Lisäksi kirjeet vahvistavat tapahtumien brändejä ja pyr-

kivät vaikuttamaan mielikuviin positiivisesti. Messuklubikirjeillä on siis merkitys osto-

päätösten tekemisessä: tarkoitus on saada klubin jäsen tekemään messukäyntipäätös ja 

tulemaan messuille kohtamaan näytteilleasettajia ja viihtymään. 

 

Suomen Messujen messutapahtumien markkinointi koostuu monesta eri tekijästä. Mes-

suja markkinoidaan kävijöille ja näytteilleasettajille, ja tietysti niistä viestitään myös 

muille sidosryhmille, kuten medialle. Messuklubi on nimenomaan Suomen Messujen 

omien yleisömessujen kävijöihin kohdistuva markkinointiviestintäkeino. Ammattimes-

sujen kävijöille Messuklubia ei ole suunnattu. Muita yleisömessujen kävijöihin kohdis-
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tuvia markkinointiviestintäkeinoja ovat muun muassa tapahtumien omat internetsivut, 

sosiaalisessa mediassa tapahtuva viestintä, verkko-, radio-, tv- lehti- ja ulkomainonta, 

sekä kutsut, jotka toimivat pääsylippuna messuille. Tapahtuman markkinointiviestintä 

noudattaa aina tapahtuman visuaalista ilmettä ja imagoa. Eri tapahtumien markkinointi-

viestintä ja mediavalinnat eroavat hieman toisistaan, koska tapahtumat ovat erilaisia ja 

niillä on erilaiset markkinointistrategiat. Messuklubi vetoaa niihin kävijöihin, jotka jo 

tietävät markkinoitavasta tapahtumasta. Muut markkinointiviestintäkeinot, kuten tapah-

tuman mainokset, tavoittavat myös niitä, jotka eivät ole tietoisia tapahtumasta. 

 

 

7.3 Messuklubikirjeiden määrä, sisältö ja rakenne 

 

Messuklubikirjeitä lähetetään neljästä kuuteen kirjeeseen vuodessa messuklubia kohden. 

Mitä useampaan klubiin jäsen kuuluu, sitä enemmän kirjeitä hän luonnollisesti saa vuo-

den aikana. Messuklubikirjeitä lähetetään jo useita kuukausia ennen itse tapahtumaa. Eri 

klubien välillä ei ole täysin yhteneväistä ajoitusta kirjeiden lähettämisessä, mutta yleen-

sä noin viikko ennen tapahtumaa lähetetään klubikirje, jossa muistutetaan vielä tapah-

tumasta. Tapahtuman jälkeen lähetetään niin sanottu kiitoskirje, jossa kiitetään tapah-

tumassa käyneitä ja kerrotaan, mitä kaikkea tapahtumassa on ollut. Useimmiten kiitos-

kirje lähetetään noin viikko tapahtuman jälkeen. 

 

Kirjeissä kerrotaan paljon tapahtuman ohjelmapisteistä ja osastoilla järjestettävistä oh-

jelmista sekä esiintyjistä. Välillä ohjelmista kerrotaan hyvin tarkasti ja välillä vain suur-

piirteisesti. Sitä mukaa, kun tapahtuman ohjelma varmistuu, voidaan siitä tiedottaa 

enemmän. Mikäli Messukeskuksessa järjestetään samaan aikaan muitakin Suomen Mes-

sujen yleisötapahtumia, mainitaan niissä yleensä klubikirjeessä. Toisinaan kirjeissä ker-

rotaan myös Helsingin Messukeskuksen palveluista, mikäli niistä on tiedotettavaa, tai 

mikäli ne jollain tavalla liittyvät tapahtuman teemaan. Kiitoskirjeessä kerrotaan yleensä 

tapahtuman kävijämäärä ja mahdollisesti kävijätutkimuksen tuloksia, tai mainitaan mes-

suilla jaettujen tunnustuspalkintojen saajia. 

 

Klubikirjeissä on melko paljon erilaisia tarjouksia ja etuja. Jotkut klubit ovat tarjonneet 

jäsenilleen etukupongin, jolla kaksi kävijää pääsee messuille yhden hinnalla. Myös 

näytteilleasettajien messutarjouksia tarjotaan messuklubin jäsenille kupongin muodossa, 
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ja toisinaan messuklubikirjeissä nostetaan esille messutarjouksia, jotka ovat voimassa 

kaikille messukävijöille. Kirjeissä on myös paljon messuklubin jäsenille tarkoitettuja 

tarjouksia, jotka ovat hyödynnettävissä muulloinkin kuin messujen aikana. Tarjotut 

tuotteet ovat ostettavissa näytteilleasettajien tai yhteistyökumppaneiden verkkokaupois-

sa tai myymälöissä. Verkkokauppoja varten annetaan yleensä alennuskoodi ja myymä-

löitä varten etukuponki. Toisinaan tarjouksen saamiseksi riittää, että mainitsee myymä-

lässä messuklubitarjouksen. Edun muoto ja lunastamistapa riippuvat siitä, miten yhteis-

työkumppani haluaa edun tarjota. 

 

Tarjousten ja alennusten lisäksi messuklubikirjeissä on paljon kilpailuja. Messuklubi-

kilpailuihin osallistuneiden kesken arvotaan lähes poikkeuksetta jotain. Joskus palkin-

toina on lippuja klubin messutapahtumaan, mutta suurimmassa osassa kilpailuista pal-

kintona on ollut yhteistyökumppaneiden tarjoamia palkintoja. Toisinaan kilpailut liitty-

vät tapahtuman ohjelmaan, jolloin messuklubin jäsenet pääsevät ideoimaan tapahtuman 

ohjelmaa, tai parhaissa tapauksissa osallistumaan itse ohjelmanumeroon. Tällaiset kil-

pailut, joissa klubin jäsen pääsee osallistumaan tai vaikuttamaan, ovat erityisen vuoro-

vaikutteista toimintaa. 

 

Vuoden 2011 alussa messuklubikirjeen rakenne uudistettiin niin, että se on lyhyempi ja 

selkeämpi kuin ennen. Uudessa rakenteessa linkit tapahtuman sivuille ja aukiolo- ja 

lipputietoihin ovat kirjeen oikeassa reunassa. Linkkilistassa on myös ”kerro kaverille” ja 

”lisää kalenteriin”. Kaverille kertominen on viraalimarkkinointia ja kalenteriin lisäämi-

nen tukee messuklubiviestinnän perimmäistä tavoitetta saada jäsenet messukävijöiksi. 

Joskus klubikirjeen varsinaisessa tekstissä on myös linkkejä. Nämä linkit johtavat esi-

merkiksi tapahtuman Facebook-sivulle tai tapahtuman omalle internetsivustolle. Linkki 

johtaa usein ohjelmakalenteriin tai osastolla tapahtuu -listaukseen. Näillä linkityksillä 

Messuklubi integroidaan muuhun markkinointiin. Kirjeen tekstiosa eli varsinainen sisäl-

tö on rakennettu niin, että kirjeen eri aiheet erottuvat hyvin toisistaan. Kaikkien messu-

klubikirjeiden lopussa on osio, jossa kerrotaan lain vaatimalla tavalla, että kirje on lähe-

tetty kaikille kyseisen klubin rekisterissä oleville henkilöille. Lisäksi samassa tekstissä 

on linkki eroamista varten ja linkki Messuklubin internetsivustolle.  
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8 TUTKIMUS JA SEN TULOKSET 

 

 

8.1 Tutkimuksen tausta, tarkoitus, tavoite ja tutkimuksen hyödyntäminen 

 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää Messuklubia ja parantaa sen toimintaa sekä kar-

toittaa Messuklubin kehitysmahdollisuuksia. Messuklubikirjeistä kehitetään lähinnä 

sisältöä. Sisältöön liittyvien kehitystapojen lisäksi otetaan kuitenkin huomioon myös 

kaikki muut messuklubikirjeiden kehitysehdotukset, kuten määrään ja ulkonäköön liit-

tyvät asiat, joita tutkimuksessa tuli ilmi. Messuklubin toimintaa halutaan kehittää siten, 

että klubin avulla saataisiin lisää kävijöitä tapahtumiin. Tutkimuksen avulla mitattiin 

myös hieman sitä, kuinka hyvin messuklubikirjeet ovat onnistuneet tehtävässään Suo-

men Messujen markkinointiviestintäkeinona. Yhtenä lähtökohta tutkimukselle olivat ne 

syyt, joiden vuoksi jäsenet eroavat Messuklubista. Kun jäsen eroaa klubista, kysytään 

häneltä syytä eroamiseen. Vastausten perusteella yleisimmät syyt eroamiseen ovat ol-

leet, että jäsenet eivät ole saaneet tarpeeksi hyötyä Messuklubista ja että he saavat liikaa 

klubikirjeitä. Näistä lähtökohdista tutkimusta ryhdyttiin tekemään ja näiden syiden to-

denmukaisuus haluttiin myös varmistaa. 

 

Tavoitteena oli suorittaa kyselytutkimus Messuklubin jäsenille. Tutkimus päätettiin teh-

dä jäsenten näkökulmasta, koska Messuklubi on nimenomaan heihin kohdistuva mark-

kinointiviestintäkeino. Tutkimustulosten avulla Suomen Messut sai uusia ideoita mes-

suklubikirjeiden sisältöön ja voi kehittää koko Messuklubin toimintaa niin, että se vas-

taa paremmin Messuklubin jäsenten odotuksia. Mikäli uusia kehitysideoita ei olisi tul-

lut, olisi tutkimustulosten hyödyllisin anti ollut tieto siitä, mitä mieltä jäsenet ovat mes-

suklubikirjeistä, eli onko niissä  jotain parannettavaa. 

 

Opinnäytetyön aihe oli lähtöisin toimeksiantajalta, joten se oli ajankohtainen ja hyödyl-

linen yritykselle. Messuklubia ei ole juurikaan tutkittu aiemmin, mutta sen jäsenrekiste-

ristä on tehty tilastoja. Vuoden 2011 alussa messuklubikirjeiden rakennetta on muutettu 

selkeämmäksi. Muutos on otettu jo käyttöön ainakin osassa klubeja, ja Terveysmessujen 

kirjeessä uusi rakenne oli käytössä tutkimusajankohtana. Tämän vuoksi rakennetta ja 
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ulkonäköä ei ollut erityisesti tarve kehittää, ellei tuloksissa olisi moitittu nimenomaan 

uutta ilmettä. 

 

 

8.2 Tutkimusongelmat 

 

Tämän tutkimuksen pääongelmana oli: ”Miten Messuklubia voisi kehittää?” Ongelmaa 

voitiin lähteä purkamaan kahdesta näkökulmasta, eli miten nykyistä sisältöä ja toimintaa 

voisi kehittää ja mitä uusia kehitysmahdollisuuksia on olemassa. Koska Messuklubin 

perimmäinen tarkoitus on saada kävijöitä messuille, voidaan pitää lähtökohtana sitä, 

miten Messuklubin avulla saataisiin lisää kävijöitä messuille. Tutkimuksen avulla halut-

tiin selvittää, mitä mieltä jäsenet ovat Messuklubikirjeiden sisällöstä ja kirjeiden mää-

rästä. Lisäksi etsittiin uusia kehitysideoita ja mahdollisia tapoja, joilla messuklubin jä-

senet saavat lisää hyötyä messuklubista. Lisäksi selvitettiin, paljonko klubikirjeet todel-

lisuudessa vaikuttavat päätökseen käydä messuilla.  

 

Messuklubin jäsenten kiinnostusta toimeksiantajan omaa uutta kehitysideaa, eli messu-

klubitapaamisia, kohtaan haluttiin tutkia. Myös sitä tutkittiin, miten kiinnostuneita Mes-

suklubin jäsenet ovat ostamaan erilaisia tuotteita, jos saisivat niistä messuklubin jäse-

nyyden vuoksi alennusta. Tutkimuksen avulla selvitettiin myös, voisiko Messuklubin 

jäsenistä saada lisää tietoja. Nämä ongelmat ratkaisemalla voidaan saada suuntaa vaik-

kapa siihen, onko Suomen Messuilla mahdollisuutta lähteä rakentamaan laajempaa asi-

akkuudenhallintajärjestelmää ja näin kehittää tapahtumien kokonaisvaltaista markki-

nointia. 

 

 

8.3 Tutkimuksen kulku ja menetelmät 

 

Tutkimuksen ja koko opinnäytetyön suunnittelu aloitettiin toimeksiantajan kanssa jou-

lukuussa 2010. Suunnitteluvaiheessa mietittiin tutkimusongelmia, aikataulua, mahdolli-

sia kustannuksia ja niistä vastaamista sekä tutkimuksen menetelmiä. Menetelmäksi pää-

tettiin valita kyselytutkimus ja tutkimusotteeksi kvantitatiivinen tutkimusote, koska 

Messuklubin jäseniä olisi ollut hankala tavoittaa henkilökohtaisesti ja saada haastatelta-

viksi. Lisäksi tutkittavien henkilöiden suurempi määrä tuottaisi enemmän uusia ideoita. 
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Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Kysymykset laadittiin niin, että ne vastasivat 

toimeksiantajan tarpeita ja tutkimusongelmia. Kyselylomake (Liite 1) toteutettiin säh-

köisenä lomakkeena, joka tehtiin Webropol-sovelluksella. Sovellus on Suomen Mes-

suilla yleisesti käytössä ja opinnäytetyön tekijä oli käyttänyt sitä aiemminkin, joten se 

oli luonnollinen valinta kyselylomakkeen tekoa varten. Lisäksi tutkimuksen kohderyh-

mälle oli viestitty aiemmin vain sähköisesti, joten sähköinen lomake oli sopiva valinta. 

 

Linkki kyselylomakkeeseen lähetettiin kaikille Terveysmessujen Messuklubin jäsenille 

maaliskuussa 2011 normaalin messuklubikirjeen (Liite 2) yhteydessä. Terveysmessujen 

klubi valittiin lähetysajankohdan ja klubin koon perusteella. Vastausaikaa oli yksi viik-

ko. Sadalle ensimmäiselle yhteystietonsa jättäneelle vastaajalle lähetettiin kyselyn sul-

keuduttua yksi Suomen Messujen syyskauden vapaalippu. Vapaalippu oikeuttaa yhteen 

vapaavalintaiseen kertakäyntiin Suomen Messujen järjestämille yleisömessuille syksyllä 

2011. Palkinnon ajateltiin olevan hyvä kannustin, jonka avulla vastauksia saataisiin 

mahdollisimman paljon. 

 

Ennen kyselyn lähettämistä lomake testattiin muutamalla henkilöllä, jotta kaikki mah-

dolliset virheet ja lomakkeen toimivuus saatiin kartoitettua. Kaikki testaajat eivät kuu-

luneet Messuklubiin. Messuklubin jäseniä oli mahdotonta saada testaajiksi, koska mes-

suklubin jäsenten sähköpostiosoitteita ja muita tietoja saa käyttää vain klubikirjeiden 

lähettämiseen. Testaus onnistui kuitenkin myös ulkopuolisilla testaajilla, koska vastaa-

minen ei vaatinut juurikaan erikoistietämystä aiheesta. Testauksessa ei tullut esille var-

sinaisia ongelmia, mutta jotkin Webropol-sovelluksen ominaisuudet huomattiin puut-

teellisiksi. Esimerkiksi kyselyn kiitossivulla oli tulostusmahdollisuus, jota ei saatu pois-

tettua. 

 

Tutkimuksen perusjoukkoon kuuluivat kaikkien messuklubien jäsenet. Kysely lähetet-

tiin vain Terveysmessujen messuklubin jäsenille, joita oli yli 78 000 alkuvuoden jäsen-

määrien perusteella. Vastauksia saatiin 733 kappaletta. Havaintomatriisista puuttui muu-

taman vastaajan vastauksia pakollisiin kysymyksiin, joten kyselylomake oli heidän 

kohdallaan hypännyt syystä tai toisesta joidenkin kysymysten ohi. Vastauksia on vä-

himmillään 727 näissä pakollisissa monivalintakysymyksissä. Avoimet kysymykset 

eivät olleet pakollisia, joten niihin saatiin vähemmän vastauksia. Avoimiin kysymyksiin 

saatiin enimmillään 653 vastausta, joista osa oli pelkkiä kysymysmerkkejä tai viivoja. 
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Vastauksia monivalintakysymyksiin ja avoimiin kysymyksiin tuli niin paljon, että niistä 

voitiin laskea prosenttilukuja luotettavasti ja tehdä johtopäätöksiä. 

 

Kyselytutkimuksen monivalintakysymysten vastaukset tutkittiin kvantitatiivisesti. En-

nen vastausten käsittelemistä eristettiin vastauksista vastaajien yhteystiedot erilliseksi 

tiedostoksi, jotta niitä ei voitu yhdistää vastauksiin mitenkään. Webropol teki vastauk-

sista automaattisesti taulukon, jota voitiin käyttää havaintomatriisina, mutta sitä piti 

hieman muokata Excelissä, jotta siitä saatiin tehtyä kuvioita. Kaikkien monivalinta- ja 

asteikkokysymysten vastaukset käsiteltiin tilasto-ohjelma Tixelin avulla tilastoiksi ja 

taulukoiksi. Myös Webropol-sovellus teki kuvioita vastauksista, mutta koska mukana 

oli testivastauksia, piti ne poistaa ensin käsin ja käsitellä vastaukset Tixelillä. Lisäksi 

Tixelin avulla vastauksia voitiin tutkia juuri halutulla tavalla. Avointen kysymysten 

vastaukset käsiteltiin laadullisesti ja niistä tehtiin tiivistelmät ja nostettiin esille useim-

min esille tulleita vastauksia. 

 

 

8.4 Tutkimuksen tulokset  

 

8.4.1 Messuklubikirjeiden määrä, sisältö ja Messuklubin tarjoama hyöty 

 

Vastausten perusteella suurin osa vastaajista piti messuklubikirjeiden määrää, eli neljäs-

tä kuuteen kirjettä vuodessa, sopivana. Tätä mieltä oli 92 prosenttia vastaajista. Viiden 

prosentin mielestä kirjeitä lähetetään liian vähän ja kolmen prosentin mielestä liian pal-

jon. 

 

Klubikirjeiden nykyisistä sisällöistä arvioitiin mielenkiintoisuutta ja hyödyllisyyttä. 

Mielenkiintoisuutta kysyttiin kysymyksellä, jossa sisältö oli jaettu sisältötyyppeihin, 

joiden mielenkiintoisuutta vastaajat arvioivat asteikolla yhdestä seitsemään. Lisäksi 

vastaajilla oli mahdollisuus kertoa mielenkiintonsa jotain muuta sisältötyyppiä kohtaan. 

Vastausten perusteella klubilaiset pitivät kaikkia kysymyksessä annettuja sisältötyyppe-

jä mielenkiintoisina. Kaikkein mielenkiintoisin valmiiksi annetuista sisältötyypeistä oli 

vastaajien mukaan etukuponki messujen sisäänpääsymaksusta ja vähiten mielenkiintoi-

nen yhteistyökumppaneiden tarjoukset, jotka ovat voimassa muulloinkin kuin messujen 

aikana. Kuitenkin tätäkin vaihtoehtoa vastanneet pitivät mielenkiintoisena. Vastaajat 
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vastasivat ”jokin muu, mikä?”-kysymykseen melko kirjavasti. Mukana oli mielipiteitä 

itse messuista ja sisältötyyppejä, joita ei vielä ole ainakaan Terveysmessujen messuklu-

bikirjeissä ollut. Uusia vastaajien mielestä mielenkiintoisia sisältöjä olisivat muun mu-

assa kooste messuista tai luennoista ja tulostettavat kupongit, joilla saa messuilla jotain 

ilmaiseksi. Nykyisestä sisällöstä mielenkiintoisina pidettiin ohjelmaan ja aikatauluun 

liittyviä asioita eli informaatiota messuista. Lisäksi kirjeiden ulkonäkö ja kokonaisuus 

saivat kiitosta. 

 

 
 

KUVIO 1. Messuklubikirjeiden sisältötyyppien mielenkiintoisuus 

 

Terveysmessujen messuklubin jäsenet kokivat hyötyneensä erityisesti messuklubikirjei-

den välittämästä tiedosta. Vastaajien mukaan tieto tulee tarpeeksi ajoissa ja tiedon saa 

ennen muita. Kaikkea messuklubikirjeen välittämää tietoa ei saa välttämättä muualta ja 

se on helposti saatavilla, eli ei tarvitse erikseen etsiä tietoa esimerkiksi internetistä tai 

lehdistä. Vastaajat kokivat hyödylliseksi sen, että päivämääristä ja ohjelmista kerrotaan 

messuklubikirjeissä ajoissa, joten omaa aikataulua voi suunnitella etukäteen. Suurehko 

osa vastaajista näyttäisi seuraavan monien eri messujen ajankohtia ja sisältöjä messu-

klubikirjeiden avulla. Vastaajat pitivät messuklubikirjeitä hyvänä muistutuksena mes-

suista. Myös rahalliset edut, tarjoukset ja kilpailut koettiin Messuklubin tarjoamina hyö-

tyinä. Erityisesti etu sisäänpääsymaksusta – kaksi sisäänpääsyä yhden hinnalla – on ter-

vetullut hyöty. Lisäksi Terveysmessujen messuklubikirjeistä saa hyödyllistä tietoa ter-

veyden trendeistä ja uutisista. Kaikki vastaajat eivät kokeneet saaneensa hyötyä messu-
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klubista, mutta toisaalta jotkut vastaajista kertoivat myös olevansa täysin tyytyväisiä 

nykyisiin hyötyihin, joita messuklubi tarjoaa. 

  

 

8.4.2 Messuklubikirjeet ja päätös mennä messuille 

 

Avoimissa vastauksista päätellen messuklubilaiset kokevat hyödyksi sen, että messu-

klubikirje muistuttaa messuista ja niiden ajankohdasta. Messuklubikirjeiden sanottiin 

myös toimivan inspiraationa lähteä messuille, eikä ilman niitä välttämättä tulisi käytyä 

messuilla. Seuraavasta kuviosta (kuvio 2) nähdään, että lähes 90 prosenttia kyselyyn 

vastanneista koki tehneensä messukäyntipäätöksen ainakin osittain messuklubikirjeen 

perusteella, jopa 26 prosenttia oli tehnyt messukäyntipäätöksen messuklubikirjeen pe-

rusteella.  

 

 
KUVIO 2. Messuklubikirjeiden vaikutus messukäyntipäätökseen 

 

Vastaajilta, jotka vastasivat tähän kysymykseen ”En”, kysyttiin vielä lisäkysymyksenä 

syytä siihen, etteivät messuklubikirjeet vaikuta päätökseen käydä messuilla. Heiltä ky-

syttiin samassa avoimessa kysymyksessä myös sitä, millainen sisältö klubikirjeessä saisi 

vastaajan tulemaan tapahtumaan. Vastauksista käy ilmi, että monet käyvät joka tapauk-

sessa joka vuosi tietyillä messuilla, joten klubikirje ei siksi vaikuta päätökseen. Muilla 

on taas niin painavat syyt olla lähtemättä messuille, että klubikirjeellä ei ole mitään pai-
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noarvoa päätöksenteossa. Syitä olla käymättä messuilla ovat esimerkiksi matkan pituus, 

ajan puute ja raha. 

 

 

 

8.4.3 Klubitapaamiset 

 

Vastaajista 80 prosenttia piti klubitapaamisia messujen aikana mielenkiintoisena asiana 

ja jopa 33 prosenttia piti klubitapaamisia erittäin mielenkiintoisina. Vain yksi prosentti 

eli seitsemän vastaajaa ei pitänyt messuklubitapaamisia lainkaan mielenkiintoisina. 

 

 
KUVIO 3. Kiinnostus klubitapaamisia kohtaan 

 

Niiltä, jotka ilmaisivat olevansa jokseenkin tai erittäin kiinnostuneita klubitapaamisia 

kohtaan, eli jotka vastasivat arvon 5-7, kysyttiin ideoita klubitapaamisiin. Vastaajat 

noudattivat ideoissaan aika lailla samaa linjaa niiden esimerkkien kanssa, joita kysy-

myksen kuvailussa messuklubitapaamiselle oli annettu. Klubitapaamisiin halutaan tuo-

te-esittelyitä ja tuotekokeiluja ilman suurta yleisöä sekä teemaan liittyvää ohjelmaa. 

Kyselyyn vastanneet haluavat klubitapaamisiin mahdollisuuden tavata asiantuntijoita ja 

samanhenkisiä ihmisiä sekä mahdollisuuden keskustella heidän kanssaan. Vastaajat 

haluavat klubilaisten omalle alueelle ilmaisia hoitoja, kuten niskahierontaa ja pika-
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manikyyrejä. Tämä saattaa johtua siitä, että vastaajat ovat Terveysmessujen klubin jäse-

niä. Monet vastaajista toivoivat rauhallista levähdyspaikkaa, jossa voisi rentoutua mes-

sujen lomassa. Myös opastettuja messukierroksia ehdotettiin, samoin infohenkilöä, joka 

messutapaamisessa kertoo messuvinkkejä. Messuklubilaiset toivoisivat myös pääsevän-

sä ennen muita kiertelemään rauhassa messuhalleja. 

 

Mielenkiinto messuklubitapaamisia kohtaan ei oikeastaan kerro vielä mitään siitä, osal-

listuisivatko vastaajat tapaamisiin tai messuille. Sen vuoksi selvitettiin lisäksi, lisäisi-

vätkö messuklubitapaamiset jäsenten halukkuutta käydä messuilla. Lähes puolet vastaa-

jista, eli 332 vastaajaa, oli sitä mieltä, että tapaamiset lisäisivät halukkuutta käydä mes-

suilla, mutta 123 vastaajan halukkuutta tapaamiset eivät lisäisi. Loput eivät osanneet 

sanoa asiasta mitään. Mitä mielenkiintoisempana vastaaja pitää tapaamisia, sitä toden-

näköisemmin ne myös lisäävät vastaajan halukkuutta käydä messuilla. Niistä, jotka piti-

vät messuklubitapaamisia erittäin mielenkiintoisina, 77 prosenttia eli 183 vastaajaa oli 

myös sitä mieltä, että tapaamiset lisäävät heidän halukkuuttaan käydä messuilla. 

 

 
KUVIO 4. Klubitapaamisten vaikutus halukkuuteen käydä messuilla 
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8.4.4 Kiinnostus omien tietojen antamista ja messuklubialennuksia kohtaan 

 

Vastaajista 389 eli yli puolet olisi valmis luovuttamaan lisää tietoja itsestään messuklu-

bietuja vastaan, mutta 118 henkilöä ei haluaisi luovuttaa tietojaan. Loput 220 vastaajaa 

eivät osanneet sanoa kantaansa asiaan. Seuraavassa kuviossa (kuvio 5) näkyy prosent-

teina kiinnostus omien tietojen luovuttamista kohtaan. 

 

 

KUVIO 5. Valmius luovuttaa omia tietoja Messuklubille etuja vastaan 

 

 

Kysymyksessä 11 kysyttiin, miten kiinnostuneita klubilaiset olisivat ostamaan tiettyjä 

messutuotteita messuklubilaiselle alennettuun hintaan. Eniten ostohalukkuutta herättivät 

pääsyliput, näytteilleasettajien tuotteet messuklubihintaan sekä lounas- ja vaatesäilytys-

liput. Vähiten kiinnostusta herätti hotellihuone, mikä on ymmärrettävää, koska yleisesti 

ottaen kovin suuri prosentuaalinen osuus messukävijöistä ei yövy samalla hotellissa. 

Tästä huolimatta kiinnostusta hotellialennustakin kohtaan löytyi jonkin verran. 
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KUVIO 6. Kiinnostus ostaa tuotteita messuklubihintaan 

 

 

8.4.5 Muut jäsenten antamat kehitysehdotukset 

 

Messuklubin jäsenet halusivat lisää hyötyä Messuklubista tarjousten ja konkreettisten 

etujen muodossa. Erityisesti messujen pääsylipuista haluttiin alennusta kaikkina au-

kiolopäivinä ja myös yksin tuleville. Myös messukeskuksen palveluista, kuten vaatesäi-

lytyksestä, parkkipaikasta ja kahviloista, toivottiin alennusta. Messuklubin jäsenet toi-

voivat lippuja, kahvia ja muita tuotteita myös ilmaiseksi messuklubietuna. Messuklubi-

laisille toivottiin lisää messutarjouksia, ja jotkut vastaajista toivoivat yhteistyökumppa-

neiden tarjousten olevan voimassa muuallakin päin Suomea kuin Helsingin alueella. 

Lisäksi ehdotettiin yhteistyötä VR:n kanssa ja alennusta junamatkoista. Alennuksia toi-

vottiin erityisesti etukupongin muodossa. Monilla vastaajista oli toiveissa jokin pelkäs-

tään messuklubilaisille tarkoitettu erityinen asia messuilla. Ehdotuksia annettiin messu-

klubin omasta narikasta ja sisäänpääsyjonosta happy houriin, tuotenäytteisiin ja omaan 

alueeseen messuilla. Myös sitä toivottiin, että klubin jäsenet pääsisivät messuille eri 

aikaan kuin muut. 

 

Kysymykseen, jossa kysyttiin muita kehitysideoita, vastattiin hyvin paljon samoja asioi-

ta kuin muihin avoimiin kysymyksiin, eli toivottiin tuntuvia messuklubialennuksia, ta-
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paamisia, tarjoilua ja muita pelkästään Messuklubin jäsenille suunnattuja asioita. Edellä 

mainittujen ideoiden lisäksi ehdotettiin esimerkiksi postin kautta tulevaa kirjettä, Mes-

suklubi-sivuston laajentamista ja Messuklubille omaa sivustoa Facebookiin. Jotkut klu-

bilaiset toivoivat pääsevänsä vaikuttamaan enemmän messujen sisältöön. Myös Messu-

klubiin perustuvaa kanta-asiakasjärjestelmää ehdotettiin. Kehitysehdotusten joukossa 

klubikortti nousi esiin muutamia kertoja, ja sillä toivottiin saatavan alennuksia sisään-

pääsymaksusta, näytteilleasettajien tuotteista messuilla ja paljousalennusta. Esimerkkinä 

paljousalennuksesta ehdotettiin, että joka kolmas messukäynti olisi ilmainen. 

 

Messuklubikirjeeseen ehdotettiin messujen teemaan liittyvää hyödyllistä sisältöä. Ter-

veysmessujen klubikirjeeseen ehdotettiin esimerkiksi venytysohjelmaa tai muuta tieto-

pakettia jostain terveyteen liittyvästä asiasta. Osa vastaajista haluaisi saada Messuklubi-

kirjeessä tarkempia esittelyjä esiintyjistä ja näytteilleasettajista. Lisäksi toivottiin mes-

sukarttaa, jonka avulla on helppo suunnitella omaa reittiä messuilla. Osa vastaajista toi-

voo saavansa tietoa myös muista messuista, ja sitä varten ehdotettiin esimerkiksi kerran 

vuodessa tiedotetta, jossa näkyvät kaikkien messujen ajankohdat. 
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9 YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 

 

 

9.1 Johtopäätökset 

 

Kaiken kaikkiaan Messuklubin jäsenet olivat melko tyytyväisiä Messuklubiin ja tutki-

muksessa saatu palaute oli lähinnä positiivista. Kyselyyn vastanneet olivat hyvin mielis-

sään siitä, että heidän mielipiteitään kuunnellaan ja he myös todella uskovat ja toivovat, 

että tutkimus tuo muutoksia Messuklubiin. Tutkimuksen perusteella Messuklubin toi-

mintaa voitaisiin laajentaa sähköisestä klubikirjeestä hieman laajemmaksi kanta-

asiakkuusjärjestelmäksi. Toimintaa voi laajentaa myös klubitapaamisiin, jolloin Messu-

klubista tulisi myös tapahtumamarkkinoinnin keino. Klubitapaamiset markkinoisivat 

sekä päätapahtumaa että mahdollisesti ohjelmasta riippuen näytteilleasettajia ja heidän 

tuotteitaan. Lisätietojen kerääminen jäsenistä ja jäsenten profiloiminen ovat edellytys 

joillekin kehitysideoille, ja muutenkin varteenotettava ajatus. Mitään suurta, huomatta-

van monia häiritsevää epäkohtaa ei tutkimuksessa tullut esille. Helsinki-keskeisyys kui-

tenkin harmitti joitain Messuklubin jäseniä. Heidät pitäisi ottaa paremmin huomioon, 

mikäli heitä on tarpeeksi paljon, jotta muutokset ovat kannattavia. 

 

Avoimista vastauksista käy ilmi, etteivät aivan kaikki Messuklubin jäsenet ymmärrä, 

mikä Messuklubi on, eikä se ole sanana kaikille tuttu. Kovin suuresta määrästä vastaajia 

ei kuitenkaan ole kyse. Ongelma voi johtua siitä, että klubikirjeitä ei lähetetä Messuklu-

bin nimissä, vaan markkinoitavan tapahtuman. Joissain vastauksissa esimerkiksi toivot-

tiin, että voisi saada uutiskirjeitä myös muista messuista kuin Terveysmessuista. Tämä-

hän onnistuu Messuklubin internetsivuston kautta, mutta siellä eivät kaikki jäsenet ole 

vielä ilmeisesti käyneet. Ehkäpä Messuklubia kokonaisuutena voisikin selittää parem-

min klubilaisille, tuoda klubia hieman enemmän esille ja mahdollisesti lähettää kaikkia 

tapahtumia koskevia, Messuklubin nimissä lähetettyjä uutiskirjeitä silloin tällöin, mikäli 

se sopii toimeksiantajan markkinointistrategiaan. 

 

Tutkimuksen perusteella on tehty kehityssuosituksia, jotka toimeksiantaja voi toteuttaa 

mahdollisuuksiensa mukaan. Toimenpide-ehdotuksissa ei ole mietitty taloudellisia seik-

koja tai sitä, onko toimenpide mahdollista toteuttaa, vaan suositukset perustuvat ainoas-

taan tutkimustuloksiin ja Messuklubin jäsenten mielipiteisiin, sekä hieman myös teo-
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riapohjaan. Tutkimuksen ja teoreettisen viitekehyksen pohjalta annetaan toimenpide-

ehdotukset sekä Messuklubin toiminnan, että messuklubikirjeiden kehittämiseksi. 

 

 

9.2 Toimenpiteet Messuklubin toiminnan kehittämiseksi 

 

Messuklubin osoiterekisteri tulisi laajentaa asiakasrekisteriksi, johon niistä asiakkaista, 

jotka ovat halukkaita luovuttamaan lisätietoja itsestään, voidaan kerätä tietoa. Rekisterin 

avulla jäseniä voidaan profiloida ja siten kohdistaa markkinointia paremmin. Esimerkik-

si tapahtuman messuklubin kiitoskirjettä voidaan muokata sen mukaan, kävikö sen vas-

taanottaja messuilla vai ei. Rekisteriin kerätään lisätietoja demografisista tekijöistä ja 

yhteystiedoista. Sinne voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, mihin messuklubeihin 

jäsen kuuluu, millä messuilla hän on käynyt ja mitä muita Messukeskuksen palveluita 

käyttänyt. Messukäynnit ja ostot voidaan selvittää magneettijuovallisen kanta-

asiakaskortin avulla, mikäli sellainen on mahdollista ottaa käyttöön. Tietoja voidaan 

kerätä toki myös muita kanavia käyttämällä.  

 

Klubikortti voidaan ainakin aluksi toteuttaa myös muulla tavalla. Klubin jäsenet halua-

vat alennusta messujen sisäänpääsystä, palveluista ja näytteilleasettajien osastoilta, joten 

näiden alennusten saaminen yhdellä kortilla, koodilla tai muulla välineellä olisi asiak-

kaan mielestä varmasti suotavaa. Tärkeintä on kuitenkin, että näitä alennuksia tarjotaan 

klubin jäsenille tavalla tai toisella. Koska erityisesti sisäänpääsystä myönnetty alennus 

on kyselyyn vastanneille tärkeä, voitaisiin alennusta antaa yksittäisistä sisäänpääsyistä 

nykyisen kaksi yhden hinnalla -menettelyn sijasta. Tämä tosin saattaa myös vähentää 

kävijämäärää, sillä kaksi yhden hinnalla -tarjousten tarkoitus on saada enemmän kävi-

jöitä messuille. 

 

Mikäli Messuklubissa on paljon pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvia jäseniä, pitäisi 

heidät ottaa paremmin huomioon eri tavoin. Messupaketit, joihin kuuluisivat vaikkapa 

junaliput, sisäänpääsy messuille ja yö Holiday Inn -hotellissa Helsingin Messukeskuk-

sessa, olisivat yksi keino ottaa kauempana asuvat huomioon. Myös bussikuljetuksia tai 

alennusta junalipuista voidaan harkita. 
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Kyselyssä kysyttiin vastaajien mielenkiintoa messuklubitapaamisia kohtaan. Vastaanot-

to oli positiivista, joten tapaamisia kannattaa ainakin kokeilla. On myös mahdollista 

tarjota muita, pelkästään Messuklubin jäsenille tarkoitettuja palveluita. Messuklubin 

jäsenille tarkoitettu oma alue, jossa voi levähtää, syödä välipalaa, joko ilmaiseksi tai 

Messuklubi-alennuksella, sai tutkimuksessa kannatusta. Alueelle voidaan myös rakentaa 

Messuklubin jäsenten oma vaatesäilytys, jolloin heidän ei tarvitse jonottaa kovin paljoa, 

ja mahdollisesti narikan maksunkin voi tarjota Messuklubi-etuna. Sisäänpääsy alueelle 

voisi toimia klubikortilla, koodilla tai kupongilla. Myös messuklubitapaamiset voidaan 

sijoittaa Messuklubin omalle alueelle. Tapahtumat voivat sisältää alan asiantuntijoiden 

haastatteluja pienelle yleisölle ja mahdollisuuden keskustella ajankohtaisista aiheista. 

Ohjelmanumerona voisi olla myös tuotekokeiluja, messuvinkkien kertomista, tai opas-

tettu messukierros. Tuotenäytteitä voidaan tarjota mahdollisuuksien mukaan. Messuta-

paamisiin voidaan yhdistää myös mahdollisuus päästä messuille ennen tai jälkeen suu-

ren yleisön, jolloin klubilaisilla on aikaa ja tilaa kierrellä messuosastoja rauhassa. Si-

säänpääsyä voidaan helpottaa Messuklubin omalla sisäänpääsyjonolla. 

 

 

9.3 Toimenpiteet messuklubikirjeiden kehittämiseksi 

 

Messuklubikirjeiden hyödyllisin sisältö jäsenille on tieto messuista ja niiden sisällöistä, 

joten jokaisessa klubikirjeessä tulisi olla näkyvillä tapahtuman päivämäärät. Lisäksi 

jokaisessa kirjeessä pitää olla asiaa ohjelmasta, esiintyjistä ja muusta tapahtuman sisäl-

löstä. Nämä kaksi edellä mainittua seikkaa ovat jo toteutuneet hyvin klubikirjeissä. Ar-

vonnat ja kilpailut ovat klubin jäsenille mieleisiä, mutta avoimissa vastauksissa ei käy-

nyt ilmi, että niitä olisi varsinaisesti liian vähän. Toki osa toivoo niitä lisää, mutta niiden 

lisääminen vähentäisi tilaa kirjeen muulta sisällöltä, joten määrä kannattaa pitää suurin 

piirtein ennallaan. Tarjouksia näytteilleasettajien osastoilla voisi olla lisää. Nämä tarjo-

ukset toivotaan alennuskupongin muodossa, mutta klubikortti tai koodi toimisi myös 

hyvin alennusten lunastamisessa. Messuklubikirjeisiin voisi laittaa mukaan myös tarjo-

uksia, jotka ovat voimassa koko Suomessa, tai muuallakin kuin Helsingissä. Myös tämä 

muutos edellyttää toteutuakseen tiedon siitä, missä jäsenet asuvat. 

 

Messuklubikirjeiden määrä kannattaa pitää samana kuin se nyt on, eli neljästä kuuteen 

kirjettä vuodessa. Uusittu rakenne on nykyisellään hyvä, koska siitä näkee helposti päi-
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vämäärät ja linkit, joiden avulla pääsee tarkastelemaan tarkemmin ohjelmaa ja näytteil-

leasettajia. Kirjeen oikeassa reunassa olevien linkkien avulla messuklubikirje on integ-

roitu hyvin tapahtuman muuhun markkinointiviestintään internetissä, jolloin asiakkaan 

on helppo saada lisätietoa. 
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10 POHDINTA 

 

 

Koska kyselylomake lähetettiin vain Terveysmessujen messuklubin jäsenille, ei tuloksia 

välttämättä voida yleistää muihin klubeihin. Mitään taustatietoja ei kysytty, eikä Messu-

klubilla ole vielä kovin kattavaa jäsenrekisteriä, joten ei voida luotettavasti arvioida, 

vastaisivatko muiden klubien jäsenet kysymyksiin samalla tavalla kuin Terveysmessu-

jen klubin jäsenet. Vastauksista käy kuitenkin ilmi, että osa vastaajista kuuluu muihin-

kin kuin Terveysmessujen klubiin, joten tulokset eivät koske pelkästään Terveysmessu-

jen klubia. Koska Terveysmessujen messuklubi on jäsenmäärältään suurimpia, antavat 

tulokset suuntaa siihen, mitä mieltä kävijät ylipäätään olisivat kysytyistä asioista. Ehdot-

tomasti suurimman hyödyn tuloksista saa siis Terveysmessut, ja muiden messuklubien 

kohdalla tulokset ovat suuntaa-antavia. Validiutta, eli tulosten toistettavuutta saisi lisää, 

mikäli kysely lähetettäisiin muidenkin messuklubien jäsenille. Näin voitaisiin varmistaa, 

että tulos koskee kaikkia messuklubeja eli koko perusjoukkoa. Tutkimus siis kannattaa 

toistaa samoilla kysymyksillä muidenkin messuklubien jäsenille, jotta saadaan selville, 

korreloivatko tämän tutkimuksen tulokset muiden klubien tulosten kanssa. 

 

Osa kyselyyn vastanneista on selvästi avointen vastausten perusteella ahkeria messukä-

vijöitä, jotka käyvät monilla eri messuilla vuoden aikana ja jotka suunnittelevat meno-

jaan myös messujen perusteella. Lisäksi vastauksista voidaan päätellä, että osa vastaajis-

ta lukee vastaanottamansa messuklubikirjeet huolellisesti ja osallistuu aina, tai lähes 

aina vastaanottamiensa messuklubikirjeiden kilpailuihin ja kyselyihin. Tämä ehkä selit-

tää osaltaan sitä, että vastaajat olivat hyvin tyytyväisiä messuklubikirjeisiin. Kyselyyn 

vastanneet ovat juuri se joukko, johon messuklubikirjeet vetoavat ja vaikuttavat oikealla 

tavalla, ja jotka todella haluavat vastaanottaa klubikirjeitä.  

 

Tutkimuksen ainoaksi eettiseksi kynnyskysymykseksi nousi se, ettei Messuklubin jäsen-

ten yhteystietoja voi käyttää muuhun kuin messuklubiviestien lähettämiseen. Mikäli 

sähköposteja olisi voitu käyttää vapaasti, olisi voitu käyttää satunnaisotantaa tai ositet-

tua otantaa, jossa otokseen olisi valittu jokaisesta messuklubista jäseniä.  Näin tulokset 

olisi voitu yleistää kaikkiin messuklubeihin. Sähköpostiosoitteiden käyttö olisi mahdol-

listanut myös sen, että klubin jäseniä oltaisi voitu lähestyä sähköpostilla ja pyytää haas-

tatteluun. Haastattelu oli nytkin mahdollista toteuttaa jonkin messutapahtuman aikana 
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kysymällä satunnaisesti kävijöiltä, kuuluvatko he Messuklubiin. Ajatuksesta luovuttiin, 

koska messuilla kävijät yleensä varaavat messuilla käymiseen tietyn ajan, ja puolenkin 

tunnin haastattelu olisi voinut viedä liikaa aikaa messukäynniltä tai muilta menoilta. 

Kvantitatiivinen tutkimus osoittautui lopulta riittäväksi keinoksi Messuklubin kehittä-

miseen, eikä haastatteluja tarvittu luotettavuuden lisäämiseksi. 

 

Sadalle ensimmäiselle vastaajalle luvatut messuliput aiheuttivat sen, että suuri osa vas-

tauksista tuli jo sinä päivänä, kun kysely julkaistiin. Mikäli liput olisi arvottu, olisi vas-

tauksia ehkä tullut enemmän myöhemminkin, mikä olisi lisännyt vastausten määrää. 

Lisäksi lippujen jakotavassa oli vaarana, etteivät vastaajat vastaa huolellisesti, koska he 

haluavat vastata mahdollisimman nopeasti. Avoimista vastauksista kuitenkin näkee, että 

vastaajat ovat vastanneet ajatuksella. Sadalle ensimmäiselle jaetut liput varmistivat kui-

tenkin sen, että viikon vastausaika oli riittävä. Vastauksia tuli onneksi riittävästi, jotta 

niistä voitiin laskea esimerkiksi prosenttiosuuksia luotettavasti ja tehdä johtopäätöksiä. 

 

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyö onnistui, koska tavoitteet, eli kehityskohtien ja uusien 

ideoiden löytyminen, saavutettiin. Vastaajien määrä ja vastausten laatu olivat tutkimuk-

sen onnistumisen kannalta todella hyvät. Tutkimuksen tuloksista saatiin hyvin vastauk-

sia tutkimusongelmiin, ja myös teoreettisesta viitekehyksestä sai tukea lopullisille kehi-

tysideoille. Mikäli Messuklubia päätetään kehittää tutkimuksen kehitysehdotusten mu-

kaisesti, kannattaa seurata Messuklubin jäsenten mielipiteitä kehityksestä. Asiakkaan 

mielipiteen kuunteleminen on tärkeää asiakkuusmarkkinoinnissa ja sillä voidaan mitata 

kehitystoimenpiteiden onnistumista. 
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