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Tämä opinnäytetyö tehtiin toiminnallisena kehitysprojektina Keravan Kaupungille, joka avaa 

uuden hostellin kaupungin keskustaan vuoden 2021 aikana. Toiminnallisen kehitysprojektin 

tavoitteena on löytää ja kehittää toimivia keinoja hostellin markkinointiin ja näkyvyyden li-

säämiseen. Tarkoituksena on saada luotua näistä keinoista markkinointisuunnitelma, joka an-

netaan toimeksiantajalle hyödynnettäväksi sellaisenaan. Suunnitelma pitää sisällään myös 

vuosikellon, joka helpottaa tärkeiden tapahtumien ja päivien huomiointia markkinointia suun-

nitellessa. 

 

Koska kyseessä on markkinointisuunnitelma hostellille, on käsitteiden keskiössä näin ollen 

hostellit, markkinointi sekä markkinointiin tiiviisti liittyvä markkinointisuunnitelma. Näistä kä-

sitteistä etsittiin tietoa aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta, sähköisistä artikkeleista sekä 

haastateltiin asiantuntijaa. Myös erilaisista suunnitelmaprosesseista löytyi aineistoa ja näistä 

prosesseista valittiin tähän työhön sopiva.    

 

Markkinointisuunnitelmassa analysoitiin tulevaa yritystä, sen ympäristöä ja kilpailijoita. Ana-

lysoinnissa hyödynnettiin aikaisemman projektin tietoja ja päivitettiin niitä, jos tarvetta oli. 

Suunnitelmaan luotiin vuosikello, jonka mukaan markkinointia on helpompi aikatauluttaa. 

Suunnitelman tarkoituksena on saada markkinointi alkuun, ja siksi tavoitteet pohjautuvat tut-

kimuksesta saatuihin tietoihin muista samantyyppisistä hostelleista pääkaupunkiseudulla. 

Markkinointisuunnitelmaa ja siinä olevaa vuosikelloa voi hyödyntää uusien tavoitteiden sekä 

aikataulun määrittämiseen tulevaisuudessa.  
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The City of Kerava is about to launch its own hostel during 2021. This thesis was commis-

sioned by the city as an operational development project to scrutinize and develop multiple 

ways to implement marketing of this new business. As a result, Kerava will receive an all-en-

compassing marketing plan, which also contains an annual calendar with important dates to 

consider when planning campaigns.  

The theoretical framework covers three main concepts. These are the concepts of a hostel, 

marketing and a marketing plan, which is tightly related to marketing. These concepts were 

depicted with the help of suitable literature. To maintain a realistic level of ideas and plan-

ning, a specialist was also consulted. From all the different planning processes, one was cho-

sen, and it was implemented accordingly. 

In the final marketing plan the future company, its operating environment, competitors and 

risks were analyzed and researched as to how they will most likely affect the business. These 

factors were taken into consideration already in a previous project where concepts for the 

business were developed and that data with a necessary update were also utilized in this the-

sis also.  

The marketing plan entails an annual calendar. The calendar was created using a tool that 

was the outcome of the research process. With the plan and the annual calendar, it should be 

easier to start the actual planning for marketing and it can be modified according to needs.  
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena kehittämisprojektina Keravan kaupungille. 

Keravan kaupunki on vuoden 2021 aikana lanseeraamassa hostellin kaupungin keskustassa si-

jaitsevan rakennuksen tiloihin ja tarkoituksena oli luoda sekä kehittää keinoja, joilla markki-

noida uutta majoituskohdetta. Tuotoksena syntyi markkinointisuunnitelma, joka on Keravan 

kaupungin hyödynnettävänä sellaisenaan. 

Opinnäytetyö pohjautui syksyllä 2018 tehtyyn projektiin, jossa Keravan kaupungille ideoitiin 

ja kehiteltiin erilaisia mahdollisuuksia hostellikonsepteiksi. Hostellikonseptien ideointi oli ai-

heellista, sillä Keravalla on ollut hyvin rajatusti majoituspaikkoja. Ainoat majoituspaikat löy-

tyivät Airbnb:n kautta. Lähimmät hotellit sijaitsevat ympärillä olevissa suuremmissa kunnissa, 

kuten Tuusulassa ja Tikkurilassa. Keravalla on monia tapahtumia vuoden aikana ja niin yritys-

ten edustajat kuin artistitkin ovat kaivanneet majoitusta, joten sille on ollut kysyntää. 

Konsepteja syntyi yhteensä kuusi, joista Keravan Kaupunki valitsi yhden. Muitakin konsepteja 

hyödynnettiin niiden sisältäen valitun konseptin lailla arvokasta tietoa sekä ideoita liittyen 

lanseerattavaan hostelliin ja sen ympäristöön. Arvokasta tietoa saatiin myös Keravan Kaupun-

gin tapahtumatuottaja Nina Roiskolta sekä Mari Kronströmiltä, jotka toimi opinnäytetyön te-

kohetkellä yhteistyökumppanin yhteyshenkilöinä. 

Aiheeksi valittiin kokonaisvaltainen markkinointisuunnitelma yrityksen ollessa uusi, eikä poh-

jalla ole vielä aikaisempaa tietoa yrityksen toiminnasta. Aihetta lähdettiin avaamaan ensin 

majoitusalan sekä hostellitoiminnan yleisellä kuvaamisella, jotta ymmärretään toimintaympä-

ristöä sekä markkina-aluetta. Tämän jälkeen käsiteltiin matkailumarkkinoinnin perusteita, 

joihin keskityttiin eniten johtuen opinnäytetyön tarkoituksesta luoda toimiva sekä käytettä-

vissä oleva majoitusliikkeen markkinointisuunnitelma.  
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2 Hostellitoiminta 

Majoitusala toimialana on murrosvaiheessa. Jakamistalous on lisääntynyt viime vuosina ja esi-

merkiksi Airbnb on nostanut suosiotaan yhtenä majoitusmuotona. Airbnb yksinkertaisuudes-

saan tarkoittaa yksityisasuntojen tai huoneiden vuokraamista majoituskäyttöön. (Holloway & 

Humphreys 2016, 348.) Edellä mainittu majoitusmuoto on nähty uhkana perinteiselle hotelli-

majoitukselle, sillä se on edullinen ja helppo tapa majoittua sekä majoittaa ihmisiä. Edulli-

sempi kuin monen hotellin tarjonta. Se on alkanut vaikuttamaan myös ihmisten normaaliin 

elämään airbnb asuntojen määrän moninkertaistuessa esimerkiksi kerrostaloissa muutaman 

vuoden aikana. Tämä on johtanut monen kotirauhan järkkymiseen sekä paikallisten häviämi-

seen ulkomailla. Suurin paikallisten häviäminen on nähty Barcelonassa. (Yle 2019.)  

Hostellit ovat nykyajan kohtaamispaikkoja uusien ihmisten kanssa. Se on myös yksi halvim-

mista majoitusmuodoista, sillä asiakkaana maksat vain siitä mitä tarvitset. Hostelleja löytyy 

myös monesta eri paikasta – Niin keskeltä kaupunkia kuin taajama-alueiltakin. (Hostellit 

2019.)  

Ennen hostellit nähtiin epämääräisinä ja jopa vaarallisina paikkoina. Mielikuvat hostelleista 

ovat liittyneet päihteisiin eikä niitä nähty turistien majoituspaikkoina. Viime vuosikymmeninä 

hostellien mainetta on parannettu erilaisten dokumenttien sekä elokuvien turvin ja nykyään 

hostellit nähdään sosiaalisina kohtauspaikkoina halpojen majoituspalveluiden kera. (Hannam 

& Diekmann 2010, 89.) 

2.1  Hostellin tunnusmerkkejä 

Hotellin tarjotessa luksusta ja täyspalveluja, hostelleista saattaa saada autenttisemman koke-

muksen, joka on muistamisen arvoinen (Trivago magazine 2016). Suurin ero hostellin ja hotel-

lin välillä on kuitenkin se, että hyvin usein samassa hostellihuoneessa voi majoittua jopa yh-

deksän muuta tuntematonta henkilöä. (Hostellit 2019.) Tämä on monille syy, miksi majoittu-

minen hostellissa ei ole ensimmäinen vaihtoehto.  

Yksityisyys ja turvallisuus monelle on kokemusta tärkeämpi asia ja siksi majoittuvat isoissa ho-

telleissa, joissa saa oman huoneen ja joissa on esimerkiksi tallelokero arvotavaroille. Hostel-

lit- sivuston (2019) mukaan hostelleissa on nykyään myös yhden ja kahden hengen huoneita 

tyydyttämään edellä mainittuja tarpeita. Näissä huoneissa saattaa olla myös omat kylpyhuo-

neet, jotka lisäävät turvallisuuden tunnetta (Hostellit 2019). 
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Hostellien yksi tunnusmerkeistä on yhteiset oleskelutilat sekä keittiö, jossa oman ruuan val-

mistus onnistuu edullisesti ja voi valmistaa omaan ruokavalioon soveltuvan ateriakokonaisuu-

den helposti. Yhteiset tilat antavat matkustajille myös mahdollisuuden tutustua muihin mat-

kailijoihin ja moni hakee tätä kansainvälisyyttä sekä monikulttuurisuutta matkoillaan. (Hostel-

lit 2019.) 

2.2 Hostellityypit 

Hostelleja, kuten hotellejakin, on erilaisia. Hostelworld (2019) esimerkiksi luokittelee järjes-

tön jäsenhostellit pieniin, keskikokoisiin, suuriin ja sitä suurempiin hostelleihin. Luokitus pe-

rustuu majoituspaikkojen määrään. Pienessä hostellissa on korkeintaan 75 majoituspaikkaa, 

kun taas suurimmissa yli 350 majoituspaikkaa. Nämä suuremmat hostellit ovat jo melkein ho-

tellien hintatason paikkoja. Hostelworld luokittelee hostelleja paremmuusjärjestykseen myös 

matkustajamäärän mukaan. Näin on helppo etsiä hostelleja esimerkiksi suuremmille ryhmille. 

(Hostelworld 2019.) 

Gaggioli (2015) puolestaan jakaa hostellit halpoihin, juhla-, seikkailu-, eko-, luksus, erikois-, 

perhe- sekä historiallisiin hostelleihin. Halvat hostellit ovat erityisesti opiskelijoiden mieleen, 

niiden ollessa erittäin edullisia. Gaggioli (2015) mainitsee Kiinan, Intian sekä Nepalin olevan 

yksiä halvemmista hostellimaista maailmassa. Juhlahostellit ovat ihmisille, jotka pitävät juhli-

misesta. Juhlahostellien piirteisiin kuuluu baarit ja yökerhot keskeisimpinä palveluina. Näissä 

hostelleissa ei ole myöskään aukiolorajoitteita. Joissain hostelleissa saattaa olla myös ympäri-

vuorokautinen baari. (Gaggioli 2015.) 

Seikkailuhostellit ovat tarkoitettu ihmisille, jotka kaipaavat tekemistä, jota ei kotona pääse 

esimerkiksi kokemaan tai näkemään. Näistä esimerkiksi kalliokiipeily tai laskettelu autentti-

sessa ympäristössä ovat hyviä esimerkkejä. Seikkailuhostellin ohella myös ekohostellit ovat 

kasvattaneet suosiotaan viime aikoina. Näissä hostelleissa asuminen säästää niin maapalloa 

kuin asiakkaan lompakkoakin. Näille hostelleille sekä niiden asiakkaille on tärkeää luonnon 

hyvinvointi sekä oman hiilijalanjäljen pienentäminen. (Gaggioli 2015.) 

Luksushostellit on aika selkeäjakoinen kategoria. Ne muistuttavat varustukseltaan hotelleja. 

Nämä ovat myös kalliimpia kuin monet muut hostellit. Erikoiset, jopa kummalliset hostellit 

viehättävät ihmisiä, jotka haluavat nähdä jotain eksoottista ja ennennäkemätöntä. Usein mi-

ten rakennus itsessään on jo näkemisen arvoinen ja tämä lisää näin ollen hintaa. (Gaggioli 

2015.) 

Jotkut hostellit saattavat tarjota isomman huoneen perheelle, mutta jotkut hostellit ovat eri-

koistuneet perheisiin ja näin ollen tarjolla olevat palvelut ovat sen mukaisia. Niistä saat-taa 

löytyä leikki- ja pelihuoneet sekä yhteistä tekemistä perheelle. Näissä hostelleissa on myös 

tiukemmat säännöt liittyen majoittumiseen. (Gaggioli 2015.) 
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Viimeisimpänä Gaggioli (2015) mainitsee historialliset hostellit eli hostellit, joiden paikalla tai 

rakennuksella on pitkä ja värikäs historia. Näitä voivat olla esimerkiksi vanhat vankilat, linnat 

ja laivat. Historiallisia hostelleja löytyy usein maista, joilla on myös värikäs ja tunnettu histo-

ria sekä kulttuuri. (Gaggioli 2015.) 

Hollowaylla ja Humphreysilla (2016, 350) on Gaggioliin (2015) verrattuna yksinkertaisempi 

luokitus hostelleille. He mainitsevat jakavansa hostellit karkeasti reppureissaajien hostel-

leiksi (eng. backpacker hostels), aktiviteetti hostelleiksi ja punkkahostelleiksi (eng. bunk bed 

hostels). Punkkahostellilla Holloway ja Humphreys viittaa rakennukseen, jossa tarjolla on ai-

noastaan asuntolan tapaisesti kerrossänkyjä ja näissä usein jaetaan huone muiden kanssa. 

Reppureissaajien hostelleissa on puolestaan mahdollisuus yksittäisiin huoneisiin. (Holloway & 

Humphreys 2016, 348.) 

2.3 Hostellien asiakaskunta 

Asiakaskuntaa hostelleissa ei määritellä iän, sukupuolen tai kansalaisuuden mukaan, vaan sitä 

määrittelevät arvot, asenteet ja tarve nähdä maailmaa ja muita ihmisiä. Hostellissa majoittu-

jat haluavat myös kokeilla yhteisöllistä, paikallisen tavoin elämistä, joka eroaa suuresti mas-

saturismista. (Hannam & Diekmann 2010, 89 – 91.) Massaturismin välttäminen on näin ollen 

myös yhdistävä tekijä hostellikävijöiden keskuudessa.  

Hostellimatkailijoiden mielestään turistit eivät ole aitoja matkailijoita, koska he eivät kos-

kaan näe todellista paikallista kulttuuria suunnitelluilla matkoilla. Turistit erottuvat hyvin sel-

keästi joukosta matkailutavoillaan ja tottumuksillaan ja usein oleilevat vain hotellialueella ja 

syövät tuttua ja turvallistaruokaa. Matt kuitenkin muistuttaa, että tässä ei ole mitään väärää, 

sillä kaikki ovat joskus turisteja jossain. Kaikki erottuvat välillä joukosta, varsinkin jos ky-

seessä on uusi kohde. Matt mainitsee myös, että kokeakseen kulttuurin oikeasti, tulisi koh-

teessa viettää aikaa niin kauan, että tottuisi paikalliseen elämän menoon. Tähän harvat hos-

tellimatkailijatkaan pystyvät, sillä esimerkiksi kieltä ei voi täysin oppia muutaman päivän ai-

kana ja ruokaakin syödään vain, jos se näyttää turvalliselta. (Nomadic Matt. 2020.)  

Hostellikävijöissä on myös eroja, vaikka yhtenäinen ideologia matkustamisesta olisi sama. No-

madic Matt (2020) on jakanut hostellien asiakkaita edellä mainittujen arvojen sekä asentei-

den mukaan kahdeksaan eri ryhmään. Henkiset matkustajat (eng. spiritual travelers) hakevat 

maan läheisyyttä sekä haluavat etääntyä digitaalisesta globalisaatiosta. Heitä voi usein nähdä 

esimerkiksi Kaakkois- Aasiassa tai Intiassa tutkimassa kulttuuria sekä eri uskontoja. (Nomadic 

Matt 2020.) Hipeiksi (eng. The Hippies) Matt kutsuu niitä, jotka puhuvat sosiaalisen oikeuden 

puolesta ja jotka matkustavat sekä pyrkivät toimimaan paikallisin tavoin niin ruokakulttuuril-

lisesti kuin matkustusmuotojenkin kanssa. Mattin mukaan nämä saattavat omata ominaisha-

jun, joka muistuttaa, että olisi aika peseytyä. Tyypillisesti nämä matkustavat maihin, joihin 

heillä on varaa, esimerkiksi Intiaan tai muihin kehittyviin maihin. 
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Välivuotta viettävät (eng. Gap Yearer) sekä juhlijat (eng. Partiers) ovat usein lukiosta valmis-

tuneita tai muuten aikuisuuden kynnyksellä olevia nuoria. Välisvuosilaiset ajoittavat reissaa-

misen opiskeluvuosien väliin ja he haluavatkin nähdä maailmaa ja kokea mahdollisimman pal-

jon ennen jatko -opintojen aloittamista. Vapaasti suomennettuna ympäri maan- lippu (eng. 

Around The World -ticket) sisältää etukäteen valitut kohteet reitteineen ja matkustajan tar-

vitsee huolehtia vain omaisuudestaan sekä ajoissa olemisesta matkan aikana. Euroopassa in-

terrailaus on edellä mainittua matkustusmuotoa vastaava niille, jotka haluavat päästä näke-

mään monta maata lyhyen ajan sisällä.   

Juhlijat eivät eroa välivuoden viettäjistä muuten kuin, että heille juhliminen ja hauskan pitä-

minen menee kokemisen ja näkemisen edelle. Kokemuksia he haluavat toisin sanoen lähinnä 

juhlimisen kautta. He siirtyvät nopealla tahdilla maasta toiseen juhlapaikkojen perässä. Heitä 

voi nähdä esimerkiksi Amsterdamissa tai Barcelonassa. (Nomadic Matt 2020.)  

Pariskuntia (eng. Couples) ja parempia matkustajia (eng. Better travelers) ei usein nähdä pai-

koissa, joissa paikallisuus on selkeästi esillä. Pariskunnat viettävät aikaa siellä, missä voi 

nähdä muita pariskuntia tai vanhempaa väestöä. Paremmat matkustajat puhuvat paljon siitä 

miten paikalliset kulttuurit ovat kadonneet kokonaan ja siitä saadaan syyttää globalisaatiota. 

Paremman matkustajan mielestä kulttuurin kokemiseen riittää käynti paikallisessa kylässä yh-

den yön verran. Edellä mainitusta syystä eitä kutsutaan hostelliyhteisön kesken tekopyhiksi. 

(Nomadic Matt 2020.)  

Muistelija (eng. The remember when Backpacker) muistelee menneitä, kun tietyt matkakoh-

teet eivät olleet vielä suosittuja ja niistä huokui vielä autenttisuus. Hän ei kuitenkaan lopeta 

näissä kohteissa käymistä, sillä niillä on kaikesta huolimatta paikka heidän sydämessään. 

Näillä matkustajilla on usein paljon kokemusta matkustelusta, mutta vain näistä kohteista, 

joita muistelevat. (Nomadic Matt 2020.) 

Viimeisen vuosikymmenen aikana yleistynyt ”digiajan nomadi” (eng. digital nomad) digitali-

saation kehittymisen myötä. Nämä pakkaavat joka paikkaan mukaansa kannettavan tietoko-

neen, kameran sekä puhelimen ja suurin kysymys kohteissa on langaton verkkoyhteys. Di-

giajan nomadit, kuten Matt (2020) heitä kutsuu, harvoin viettävät aikaa todellisessa matka-

kohteessa jakaen tekemisiään ja näköaloja kuvin sekä videoin sosiaalisessa mediassa. (Noma-

dic Matt 2020.) Vaikuttajat ovat selkein esimerkki tästä makustajatyypistä. 

Asiakassegmentti on tärkeää miettiä tarjottavien palveluiden ja tuotteiden tarjonnan takia: 

Kenelle tarjotaan ja mitä tarjotaan? Kuten aikaisemmin kävi ilmi, on olemassa esimerkiksi 

perheille suunnattuja hostelleja ja sitten on erilaisia matkustajia, joilla on eri kiinnostuksen 

kohteita. On siis mahdollista suunnata toimintaa tietylle asiakassegmentille, mikä on tärkeää 

yrityksen kannattavuuden kannalta. 
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3 Liiketoiminnan suunnittelu ja perustaminen 

Yrityksen perustaminen lähtee yritysideasta. Se on joko pitkän harkinnan tuotos tai ihmisen 

mieleen yhtäkkiä tullut ajatus ideasta. Yrityksen voi aloittaa myös jatkamalla esimerkiksi 

oman perheen yritystä. Tällöin lähtötilanne on helpompi, sillä suurin osa ajattelutyöstä on jo 

tehty. Sitä voi lähteä kehittämään pidemmälle tai jatkaa samalla tavalla kuin on ennenkin 

tehty. (Viitala & Jylhä 2013, 33.) 

Liikeideoita on erilaisia. Ne on jaettu ”tuote-, valmistus-, palvelu-, markkina- ja taitoideoi-

hin” (Viitala & Jylhä 2013, 34). Tämä kyseinen opinnäytetyön yritys tulee pohjautumaan 

markkinaideaan, sillä Keravalta puuttuu majoitusliike, joten markkinoilla on tilaa sekä tar-

vetta sille. Viitala & Jylhä (2013, 35) korostavat erilaistamisen olevan elinehto menestyvälle 

yritykselle. Koska kyseinen hostelli tulee olemaan alueen ainoa majoitusliike, luo se sekä 

mahdollisuuksia, että haasteita. 

 

Yritysideasta saadaan liikeidea. Liikeidea vastaa selkeästi kysymyksiin kenelle myydään, mitä 

myydään ja miten myydään. Näitä kysymyksiä miettiessä analysoidaan omaa toimintaympäris-

töä. On tärkeää tiedostaa, mitkä vaikuttavat yritykseen sen makro- ja mikroympäristössä. 

Makroympäristöllä tarkoitetaan globaaleja tekijöitä, kuten taloudellisia, ekologisia sekä eetti-

siä tekijöitä, jotka tulevat vaikuttamaan yrityksen toimintaan. Tämän laajemman ympäristön 

analysoimiseen käytetään toimintaympäristö- eli PESTEL- analyysia. (Viitala & Jylhä 2013, 36 – 

38.) 

Kuvio 1 Yrityksen toimintaympäristö (Viitala & Jylhä 2013, 36 - 43) 
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3.1 Liiketoimintaympäristö 

Kun tarkastellaan laajempaa ympäristöä, trendit sekä megatrendit on otettava myös huomi-

oon ja on pysyttävä niiden edellä (Viitala & Jylhä 2013, 42). Viime aikoina esimerkiksi ilma-

tonmuutos ja sen myötä ekologisuus ovat olleet erittäin pinnalla megatrendeinä. Jos näitä te-

kijöitä ei huomioi omassa yritystoiminnassa ja sen kehittämisessä, ei toiminnasta tule kannat-

tavaa asiakkaiden valveutuneisuuden takia. 

Mikroympäristöllä puolestaan tarkoitetaan lähiympäristöä, esimerkiksi yrityksen asemaa mui-

hin palveluihin verrattuna kilpailullisesta näkökulmasta (Hudson & Hudson 2017, 26). Tämän 

pienemmän ympäristön analysoimiseen voidaan käyttää esimerkiksi SWOT -analyysiä, jossa 

käydään läpi yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet sekä uhat kyseisellä markkina-

alueella. SWOT -analyysistä tulee hyödyllinen vasta siinä vaiheessa, kun siitä pystytään johta-

maan ratkaisuja huomioituihin haasteisiin (Viitala & Jylhä 2013, 43.)  

Mikroympäristöön voi yritys jossain määrin vaikuttaa toisin kuin makroympäristöön. Kuten ai-

kaisemmin on mainittu laajan yhteiskunnallisen ympäristön, makroympäristön analysoimiseen 

voidaan käyttää PESTEL-analyysiä. Tässä analyysissä käydään läpi poliittiset, ekonomi-set, so-

siaaliset, taloudelliset, ekologiset sekä lailliset tekijät, jotka voivat osaltaan vaikut-taa yri-

tyksen mikroympäristön kautta yrityksen toimintaan. Näihin tekijöihin yrityksellä hyvin har-

voin on vaikutusvaltaa. (Viitala & Jylhä 2013, 38.) 

3.2 Business Model Canvas 

Mitä selkeämmin ymmärtää ja osaa ottaa huomioon kaikki yritykseen vaikuttavat tekijät ja 

ennakoida oman toimialan muutoksia, on helpompi muokata omaa toimintaansa itselleen 

edullisemmaksi. Kaiken tämän jälkeen vuorossa on liiketoimintasuunnitelma, joka pitää sisäl-

lään koko ansaintalogiikan eli miten yrityksestä tulee kannattava sekä toimiva. Sen kartoitta-

miseen käytetään apuna usein Business Model Canvasia (Kuvio 2) (Viitala & Jylhä 2013, 44.) 

Suunnitelmassa (Kuvio 2) voidaan aloittaa yrityksen kohderyhmästä. Kohderyhmän määrittä-

misen jälkeen voidaan miettiä se arvo, jota yritys asiakkailleen toiminnallaan antaa. (Busness-

modelsinc. 2019) Arvon määrittäminen on tärkeää, sillä kaikki suunnitelman osa-alueiden tu-

lisi tukea tätä arvoa (Business model Canvas 2019). 
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Business Model Canvasissa on tärkeää miettiä sitä, kenelle palvelua tai tuotetta ollaan kehit-

tämässä. Asiakas tulee olemaan se, joka päättää onko tuote tai palvelu sen rahan arvoinen, 

mitä siitä pyydetään. Tämän takia suunnitelmaa tehdessä asiakkaan tulee olla ensimmäisenä 

mielessä. 

3.3 Liiketoiminnasta markkinointiin 

Liiketoimintasuunnitelman jälkeen tulee aiheelliseksi markkinointi sekä markkinointisuunni-

telma, johon pureudutaan syvemmin tulevissa kappaleissa. Periaatteessa markkinointisuunni-

telma koostuu keinoista, joilla aiotaan voittaa asiakkaat omalle puolelle. Siinä käydään myös 

läpi markkinoinnin toteutus yrityksessä. (Viitala & Jylhä 2013, 45.).  

Usein markkinoinnista ajatellaan, että se on vain yhden ihmisen tai tiimin vetämä liiketoimin-

nan osa-alue. Markkinointi on kuitenkin kokonaisvaltaisempaa kuin koskaan ja käsittää koko 

yrityksen toiminnan. Lähes kaikkia toimintoja voidaan käyttää markkinointiin eli asiakkaiden 

huomion saamiseen ja sitä myötä mahdollisesti ostopäätökseen. (Markkinointi-suunnitelma 

2019.) 

Koska hostelli, jolle tätä suunnitelmaa tuotetaan, on pk -yritys, haasteena tulee olemaan oi-

keiden sekä kannattavien keinojen löytäminen siten, että hyödyt kattavat niistä aiheutu-vat 

kulut ja toiminta olisi sen jälkeen vielä kannattavaa. Vaikka viestintäkeino olisi kuinka hyvä, 

se ei kuitenkaan takaa asiakasvirtaa ja näin ollen on mietittävä tarkkaan, onko jokin keino 

tälle yritykselle se oikea, vai olisiko käytettävissä joku keino, joka sopisi paremmin hinta- laa-

tusuhteeltaan. 

Kuvio 2 Business Model Canvas (Slidemodel 2020) 
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4 Markkinointi 

Kotler, Bowen, Makens ja Baloglu (2017, 31) määrittelevät markkinoinnin seuraavasti: Markki-

nointi edustaa niitä toimia, joilla luodaan arvoa asiakkaille ja näin rakentavat vankan pohjan 

asiakassuhteille, mikä puolestaan lisää asiakkailta saatua arvoa. Lähes samoin ajattelevat 

Hudsonit (2017, 9) toteamalla markkinoinnin olevan prosessi, jossa ”löydetään, tyydytetään ja 

ylläpidetään asiakkaita samalla, kun yritys on kannattava”. Markkinoinnin perusperiaatteena 

on näin ollen jatkuva asiakkaiden tarpeiden ja halujen tyydyttäminen. 

Yleinen käsitys markkinoinnin osapuolista on selkeä: Myyjät markkinoivat ja asiakkaat ostavat 

markkinoinnin johdosta. Tämä on viime aikoina muuttunut, sillä nykyään myös ostajat toimi-

vat osana markkinointia. Kotler ym. nostaakin esille, että yritykset eivät nykyään kysy vain 

”miten voimme vaikuttaa asiakkaisiimme?”, vaan myös ”miten asiakkaamme vaikuttavat mei-

hin ja sitä myötä toisiinsa?”. (Kotler ym. 2017, 31.) 

Markkinoinnin lähtökohtana toimii siis asiakas itse sekä asiakkaan suhde tuotteeseen tai pal-

veluun: vain asiakas voi päättää, onko tuote tai palvelu hyvä (Hudson & Hudson 2017, 9). Yri-

tyksen tuleekin tarkoin harkita, mikä on sen tuotteiden kohderyhmä, jolle markkinointi suun-

nataan. Myös visio tuotteen tai palvelun konseptista tulee olla selkeä ennen kuin markkinoin-

tia voi suunnitella. ”Yrityksellä täytyy olla päämäärä, joka ei ole vain sen olemassa-olo tai 

kannattavuus” (Wearne 2017, 10). 

Näin rakennetaan strategiaa markkinoinnille: Etsitään oikeat asiakkaat ja määritellään heidän 

tarpeensa sekä toiveet siitä tuotteesta tai palvelusta, jota heille ollaan tarjoamassa. Strate-

gian pohjalta muodostetaan markkinointisuunnitelma, jolla pyritään lopulta luoda arvoa asi-

akkaille. Vastineeksi asiakkaat puolestaan luovat arvoa yritykselle ja tästä arvosta tulee lop-

pujen lopuksi osa yrityksen imagoa eli sitä mielikuvaa, jonka se asiakkailleen antaa. (Kotler, 

ym. 2017, 31,) Kuviosta 3 saa hyvän käsityksen markkinoinnin perusperiaatteesta. Tässä opin-

näytetyössä keskitytään mallin markkinointisuunnitelma -vaiheeseen. 

  

Kuvio 3 Markkinoinnin perusperiaate (Kotler ym. 2017, 31) 
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4.1 Markkinointimix 

Jotta markkinointi olisi mahdollisimman tehokasta ja saavutettaisiin oikeat asiakkaat, on sitä 

varten kehitetty neljän P:n markkinointi mix. Tämä koostuu Hinnasta, Tuotteesta, Paikasta ja 

mainonnasta (eng. Price, Product, Place & Promotion). Tämän markkinoinnin peruselementin 

kritiikiksi koituu se, ettei siinä oteta huomioon yrityksen toimintaympäristön vaikutuksia 

markkinointipäätöksiin. Siispä markkinointimixin kulmakiviä alettiin miettiä uudestaan. (Soti-

riadis 2018, 263 - 264.) 

Tästä mallista on tehty monta muunnosta ja joissain malleissa perinteiseen neljään tekijään 

lisätään fyysinen ympäristö, Ihmiset ja prosessi sekä kumppanit, intohimo ja esittely (physical 

environment, people, process, partners, passion & presentation). Nämä ottavat jo laajasti 

huomioon matkailuyrityksen markkinointiin vaikuttavat asiat.  

Näistä tulisi ennen palvelun tai tuotteen kuluttamista kiinnittää huomiota kuuteen asiaan, 

joilla vedetään kohderyhmän asiakkaita puoleen ja saadaan oikeat asiakkaat oikeiden palve-

luiden ja tuotteiden äärelle. Nämä kuusi ovat: Tuote, paikka, hinta, mainonta, kumppanuus 

ja promootio. (Sotiriadis 2018, 265.) 

4.2 Kohderyhmän huomion herättäminen 

Koska tuote on matkailussa usein aineeton, tuotteeksi luokitellaan esimerkiksi palvelun laatu 

tai esimerkiksi tarjottu lisäpalvelu hotellissa tai matkakohteessa. Paikalla viitataan puoles-

taan fyysisiin tiloihin, jossa asiakas pääsee tässä tapauksessa palvelun äärelle tai niitä markki-

noinnin jakelukanavia, joiden kautta asiakas saavutetaan. Matkailualalla jakelukanavia ovat 

esimerkiksi matkanjärjestäjät ja matkatoimistot. Hyvä paikka on sellainen, josta asiakas saa-

vuttaa palvelun nopeasti ja helposti sekä siinä määrin, että se vastaa kysyntään. (Sotiriadis 

2018, 265 – 266.) 

Tuotteen tai palvelun ja paikan ollessa tiedossa on vuorossa hinnoittelustrategia. Näin tiede-

tään se alue, jolla kilpaillaan. (Hudson & Hudson 2017, 158.) Hinta on myös usein se, joka oh-

jaa asiakasta tiettyjen palveluiden ja tuotteiden suuntaan. Siksi yrityksen onkin hyvin tärkeää 

miettiä tarkkaan oma hinnoittelustrategiansa niin sesongin kuin esimerkiksi kilpaili-joidenkin 

mukaan. Tähän tarvitaan myyntiennustuksia sekä tulojen ennakointia. (Kotler, ym. 2017, 

571.) Ilman näitä voi yritys jäädä tappiolle esimerkiksi jonkun tapahtuman aikaan, jolloin olisi 

ollut hyvä suunnitella hinnoittelua paremmin. Sotiriadiksen sekä Hudsonin ja Hudsonin (2018, 

266; 2017, 163 – 165) mukaan hinnoittelustrategioita on monia, mutta perusperiaate on, että 

hinnoittelun tulee kattaa kaikki kulut, joita yrityksellä on ja tuottaa tulosta sen verran, että 

toiminta on kannattavaa. 
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Kun hinta on tiedossa, voidaan miettiä missä ja miten mainonta eli markkinointiviestintä ta-

pahtuu. Mainonnalla on kolme päätavoitetta: Informaation jakaminen, kysynnän lisääminen ja 

tuotteen erottaminen muista. Markkinointiviestintä koostuu usein ”mainonnan, erilaisten suh-

teiden, myynninedistämisen ja suoran mainonnan sekoituksesta.” (Sotiriadis 2018, 267.) Hud-

sonit (2017, 215) lisäävät tähän listaan vielä internet markkinoinnin sekä suusanallisen mark-

kinoinnin (eng. Word of mouth). Tätä käsitellään tarkemmin kappaleessa 4.3, jossa aiheena 

on markkinointiviestintä. 

Kannattavat ja luotettavat kumppanuudet muiden yritysten kanssa ovat nykyään elinehto, ei 

erikoisuus. Yrityksen kumppaneita ovat esimerkiksi jälleenmyyjät, toimittajat ja vaikuttajat 

Internetissä. Liitot ovat myös yksi kumppanuusmuoto. Tällöin yrityksen elävät tiiviimmässä 

symbioosissa jakaen esimerkiksi omia tilojaan sekä markkinointi-ideoita toistensa kesken. (So-

tiriadis 2018, 268.)  

Viimeisenä huomioon tulee ottaa erilaisten alustojen käyttö. Mainostaminen sosiaalisessa me-

diassa on tänä päivänä kiinteä osa mainostamista, eikä sitä sovi jättää pois. Myös paperisessa 

muodossa olevat erilaiset esitteet ja esimerkiksi radiomainokset ovat yksi tapa mainostaa, 

mutta ne ovat verrattain kalliita digitaalisessa muodossa oleviin mainoksiin sosiaali-sen me-

dian alustoilla. (Sotiriadis 2018, 268 – 269.) 

4.3 Saatujen asiakkuuksien ylläpitäminen 

Kun ihminen on lopulta saatu kokeilemaan ja kokemaan, on tästä ihmisestä tullut asiakas. Kun 

yrityksellä on asiakas, tulee sen ottaa huomioon vielä neljä tärkeää asiaa markkinointimixissä. 

Ensimmäinen asia on oman yrityksen ihmisten (People) koulutus työhönsä mahdollisimman hy-

vin, jotta asiakaspalvelun taso ja laatu vastaa yrityksen arvoja. Asiakaspalautteiden käsittely 

helpottuu ja yrityksellä on paremmat mahdollisuudet säilyttää tyytymätön asiakas, kun asia-

kaspalvelija osaa kääntää tilanteen yrityksen eduksi (Sotiriadis 2018, 269 - 270.) 

Toimintamenetelmät (Processes) ovat hyvin tärkeitä asiakkaan näkökulmasta. Toiminnan tu-

lee olla asiakasta tyydyttävää, positiivisesti yllättävää. Henkilökuntaa on oltava tarpeeksi ky-

syntään nähden, ettei asiakas ole tyytymätön esimerkiksi palvelun nopeuteen. Myös ongelma-

ratkaisukyky on avainasemassa, sillä tilanteet kehittyvät usein nopeasti ja nopeita päätöksiä 

on tehtävä. Jos asiakaspalautetta esimerkiksi palvelunopeudesta tulee, siihen tulee pystyä 

vastata tietyssä ajassa asiakaslähtöisesti. (Sotiriadis 2018, 270.) 
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Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä fyysinen ympäristö. Sen ylläpito tukee yrityksen sano-maa 

sekä sen arvoja, joten siitä tulee pitää hyvä huoli. Fyysiseen ympäristöön kuuluvat myös jär-

jestelmät ja erilaiset palvelua edistävät applikaatiot sekä laitteet. (Sotiriadis 2018, 271.) So-

tiriadis (2018, 271) mainitsee Alipayn yhtenä tällaisena alustana sen ollessa suurin mobiili-

maksuväline. Alipayhin verrattavissa ovat nykyään muutkin mobiilimaksuvälineet, kuten Mo-

bile pay ja Apple pay sekä yritysten omat mobiiliapplikaatiot. Mobiiliapplikaatiot toimivat 

myös markkinointialustoina siinä missä sosiaalinen media (Suomen Digimarkkinointi 2019). 

5 Markkinointiviestintä 

Markkinointiviestinnän avulla kerrotaan tarkemmin yrityksestä sekä sen palveluista ja tuot-

teista yksityiskohtaisesti. Toisin sanoen sillä nostetaan näkyvyyttä. Sillä pyritään myös saa-

maan asiakkaita heräämään ja muuttamaan asenteitaan. (Verkkovaria 2016.)  

Kun yrityksellä on selvillä oma identiteetti; kenelle palveluita ja tuotteita ollaan tarjoamassa 

ja mitä ovat nämä tarjolla olevat tuotteet sekä palvelut, on aika miettiä kuinka kommuni-

koida asiakkaiden kanssa (Cooper & Whittington 2010, 95). Markkinointiviestintä eli kommuni-

kaatio yrityksen ja asiakkaiden välillä on eräs markkinointimixin osa-alue, kuten aikaisemmin 

kävi ilmi. Koska tämä opinnäytetyö on markkinointisuunnitelma, on syytä ottaa tämä osa-alue 

lähempään tarkkailuun. 

5.1 AIDA -malli 

Markkinointiviestintäänkin on omat mallinsa ja niitä on monia. Hudsonit (2017, 216) nostavat 

esiin yhden merkittävimmistä malleista, joka on lyhenteeltään AIDA. AIDA tulee englanninkie-

lisistä sanoista Attract, Interest, Desire ja Action.  

Sen perusperiaatteena on herättää ensin mahdollisen asiakkaan kiinnostus tuotetta tai palve-

lua kohtaan. Kiinnostuksesta asiakkaan toivotaan siirtyvän haluun saada tai kokea kyseinen 

tuote tai palvelu, mikä lopulta johtaisi toimimiseen eli tuotteen tai palvelun kuluttamiseen.  

AIDA-malli on eräs yksinkertaisimmista malleista, joka on luonut pohjan monelle mallille. Kai-

kissa malleissa on kuitenkin erotettavissa kolme eri vaikutusaluetta, jotka ovat kognitiivinen, 

tunnepitoinen sekä käytöksellinen vaikutus. Ensin pyritään siis vaikuttamaan mahdollisen asi-

akkaan järkeen, sitten tunteisiin ja lopulta käytöksen muutokseen eli kuluttamiseen. (Hudson 

& Hudson 2017, 216 – 217.) 
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IMC eli Integrated Marketing Communications tarkoittaa kokonaisvaltaista markkinointiviestin-

tää. Tämä on noussut viime aikoina suureksi valttikortiksi markkinoinnissa. On huomattu, että 

saman yrityksen eri medioissa yksittäisten, toisistaan eroavien mainosten jakaminen on teho-

tonta. Tämä johtuu siitä, että tässä mainosten kylläisessä maailmassa yksittäiset mainokset 

eivät välttämättä jää mieleen. Kun eri medioissa jaettava mainos jakaa saman viestin ja tee-

man, tukevat ne eri lailla toisiaan ja muistijälki sekä tulos ovat todennäköisemmin taatut 

tällä tavalla. (Hudson & Hudson 2017, 217.) 

5.2 Markkinointiviestinnän keinot 

Keinoja markkinointiviestintään on Verkkovarian (2016) karkean jaon mukaan neljä (Kuvio 4). 

Nämä ovat mainonta, myyntityö, Myynnin edistäminen sekä suhde- ja tiedotustoiminta (PR). 

Näiden keinojen alta löytyy lukemattomia käytössä olevia jakelukanavia, joiden kautta yritys 

pystyy edistämään oman yrityksen näkyvyyttä ja toteuttamaan tehokasta markkinointiviestin-

tää. (Verkkovaria 2016.) Kanavista puhutaan seuraavassa luvussa. 

 

Kuvio 4 Markkinointiviestinnän neljä kulmakiveä (Verkkovaria 2016) 

Myös verkkovaria mainitsee keinojen kokonaisvaltaisen käytön hyödyllisyyden ja tärkeyden 

markkinointiviestinnässä. Tämä kokonaisvaltaisuus luo asiakkaalle positiivisemman ja mie-

leenpainuvamman kuvan yrityksestä. Yritysten on nykyään myös mietittävä tarkkaan, missä 

kaikkialla asiakaskohtaamisia tapahtuu. Kontaktipisteet ovat lisääntyneet viime vuosikymme-

ninä, eikä asiakkaan tarvitse lähteä kotoa saadakseen apua esimerkiksi teknisiin ongelmiin 

esimerkiksi sen takia, että asiakkailla on netti kaikkialla saatavilla. Verkkovaria -sivuston 

(2016) mukaan paras mahdollinen tilanne on, että palvelu- sekä myyntikanavat toimivat yh-

dessä ja asiakas tuntee saavansa apua riippumatta siitä, mitä kanavaa hän sillä hetkellä käyt-

tää. Tällä tavoin saadaan ”asiakkaan palvelukokemus nousemaan uudelle tasolle.” (Verkkova-

ria 2016.) 
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5.3 Jakelukanavat 

Jakelukanavien valinta on tärkeää markkinoinnin onnistumisen kannalta. Jakelukanavien tar-

koitus on saada tuote tai palvelu asiakkaiden saataville helposti sekä nopeasti ja Hudsonin ja 

Hudsonin (2017, 186) mukaan näitä jakelukanavatyyppejä on kahta erilaista: Suora- ja epä-

suoramainonta. Suoramainonta yksinkertaisuudessaan tarkoittaa yrityksen omaa itse-näistä 

markkinointia. Tässä muodossa ei ole välikäsiä ja yritys on itse vastuussa omasta markkinoin-

nistaan. Hyvinä esimerkkeinä suoramainonnasta ovat telemarkkinointi eli puhelinmyynti, uu-

tiskirjeet sekä tekstiviestimainonta. 

Epäsuora on käytetympi jakelukanava sen ominaisuuksien takia. Sen avulla saavutetaan suu-

rempi määrä mahdollisia asiakkaita ja näin tehostetaan tuloja helpommin, nopeammin ja sa-

malla säästetään kuluissa. (Hudson & Hudson 2017, 186.)  Epäsuoria jakelukanavia ovat esi-

merkiksi matkatoimistot, matkanjärjestäjät ja erilaiset online-välittäjät verkossa. Näistä mat-

katoimistot ovat eniten käytetty jakelukanava sen palvelu tarjonnan laajuuden takia. Matka-

toimistot tarjoavat palveluita majoituspaketeista vakuutuspalveluihin, mikä helpottaa palve-

luntarjoajien markkinointia entisestään. Kaikki edellä mainittu tekee Hudsonin ja Hudsonin 

(2017, 188) mukaan matkatoimistoista niin hyviä jakelukanavia, että yritysten on nykyään vai-

kea erottua toisistaan ja kilpailu onkin erittäin kovaa ja haastavaakin tällä markkinoinnin sek-

torilla. (Hudson & Hudson 2017, 188.) Suurimpia sekä tunnetuimpia matkatoimistoja Suomessa 

ovat TUI (ent. Finnmatkat), Aurinkomatkat ja Tjäreborg (Matkoja 2019). 

Matkanjärjestäjät tarjoavat valmiita matkailupaketteja, jotka usein ovat all-inclusive eli nii-

hin sisältyy kaikki kuljetuksesta aterioihin matkan aikana. Matkanjärjestäjät ja yritykset elä-

vät symbioosissa toisen tarjotessa alennuksia toiselle ja toisen tuodessa suuren määrän asiak-

kaita toiselle. Vuonna 2015 Euroopan kolme suurinta matkanjärjestäjää olivat TUI, Thomas 

Cook ja DER Touristik. Nämä kolme monopolisoivat tällä hetkellä Euroopan markkinoita. (Hud-

son & Hudson 2017, 189.) 

Tarjoten valmiita matkoja matkanjärjestäjien kovaksi vastustajaksi on osoittautunut nouseva 

trendi, jossa asiakkaat haluavat itse räätälöidä omat matkansa jokaista hetkeä myöten. (Hud-

son & Hudson 2017, 189). Asiakkaista on tullut valveutuneempia ja he ovat valmiita etsimään 

itse omat tekemisensä matkan ajalle ja käyttävät siihen mielellään aikaan saadakseen autent-

tisemman matkan (Pinto 2016).  

Online-välittäjistä on viime aikoina tullut Internetin ja kehittyneen sosiaalisen median myötä 

matkailijoiden keskuudessa suosituin markkinointiväline. Varauspalvelut, kuten Booking.com 

tai Expedia ovat hyvässä suosiossa markkinoinnin suhteen, mutta ei välttämättä paras vaihto-

ehto, sillä komissio voi olla jopa 15% varatulta yöltä ja sopimukset ovat näiden kanssa tiuk-

koja (Yle 2016). Tälle Airbnb on tullut hyväksi vastustajaksi lisäten samalla kilpailua vain 3-5% 

komissiolla. (Yle 2018). 
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Varauspalveluiden markkinoinnin rinnalle on noussut sosiaalinen media ja sen vaikuttajat, In-

ternetin uusi markkinointimuoto, vaikuttajamarkkinointi. Jo jonkin aikaa on ollut huomatta-

vissa erilaisten vaikuttajien kanavilla sekä sosiaalisen median alustoilla kaupallisia yhteistöitä 

yritysten kanssa. (Ehlers 2019; Hudson & Hudson 2017, 80 – 81.) Kun vaikuttaja, johon monet 

samaistuvat käyttävät palvelua tai tuotetta ja ovat tyytyväisiä, ei se voi olla muuta kuin hyvä. 

Kaiken lisäksi yhteistöihin liittyy usein asiakkaille tarjotut alennukset, joka vain lisää ostovoi-

maa. Ihmiset ovat kasvavassa määrin kokeilunhaluisia ja vaikuttajat ovat paras tapa saada uu-

det tuotteet ja palvelut asiakkaille saatavaksi nykypäivänä.  

Hudsonin ja Hudsonin (2017, 78) mukaan myös ystävien kautta saadut mielipiteet painavat os-

topäätöksessä nykyään entistä enemmän, kuin viralliset arvostelut. Esimerkiksi Facebookissa 

käyttäjät tulevat asiakkaiksi 15% todennäköisemmin, jos kuulevat tuotteesta ystäviltään (Hud-

son & Hudson 2017, 79). Sosiaalisesta mediasta on tullut tuotteiden ja palveluiden jakamisen 

hyvä ystävä ja jatkaa sitä todennäköisesti vielä pitkään tulevaisuuteen.  

Kuten kaikilla asioilla, myös sosiaalisella medialla on huonot puolensa. Yksikin negatiivinen 

palaute voi kuulua jopa sadoille sekunneissa. Tätä on yritysten vaikea hallita ja vastata tähän 

negatiiviseen palautteeseen reaaliajassa, mikä voi usein johtaa suurempiin väärinymmärryk-

siin. Myös väärää tietoa on helppo levittää sosiaalisen median kautta. (Hudson & Hudson 

2017, 83.) Toinen ongelma on mittaaminen. On vaikea mitata sosiaalisen median markkinoin-

tiin sijoitetun pääoman tuottoa ja siitä ei löydy tutkimuksia, jotka antaisivat suoran vastauk-

sen kysymykseen. Sopivan mediamixin löytäminen on tästä syystä haastavaa yrityksille (Hud-

son & Hudson 2017, 84).  

Mediamixiä laadittaessa tulee ottaa huomioon markkinoinnin tavoite. Tämä pitkälti määrää 

käytettävät jakelukanavat (Puranen 2017.) Esimerkiksi, jos nuorille aikuisille lanseerataan ta-

pahtumaa, sen markkinoiminen lehdissä ei olisi niin tehokasta kuin, jos mainostaisi tapahtu-

maa sosiaalisessa mediassa. Tosin tässä tapauksessa sopiva määrä kumpaakin luo vielä tehok-

kaamman yhdistelmän. Myös esimerkiksi hakukoneoptimoinnilla voidaan lisätä näkyvyyttä. 

(Puranen 2017.) 

6 Markkinointisuunnitelmaprosessi 

Seuraavassa kappaleessa tutustutaan markkinointisuunnitelman laatimiseen sekä sen proses-

siin. Tämän kappaleen pohjalta aletaan laatia lopullista markkinointisuunnitelmaa, joka tulee 

toimeksiantajan nähtäväksi. 
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6.1 Markkinointisuunnitelma pähkinänkuoressaan 

Sotiriadiksen (2018, 299) mukaan ennen markkinointisuunnitelman tekoa tulee henkilökunnan 

ja muun toiminnassa olevan henkilökunnan olla tietoisia tavoitteista. Myös johdon tulee olla 

selvillä omista kyvyistään sekä käytettävissä olevista resursseista. Edellä mainitut asiat sekä 

markkinointisuunnitelma itsessään vaihtelevat yritysten välillä riippuen niiden koosta, käytet-

tävissä olevasta ajasta sekä markkinointiympäristöstä. (Sotiriadis 2018, 299.)  

Hudson & Hudson (2017, 95 – 96) puhuvat vision ja mission määrittämisestä ennen markkinoin-

tisuunnitelman tekoa. Skrabanek (2018) määrittää vision olevan perimmäinen idea siitä, mitä 

yritys haluaa olla tulevaisuudessa. Myös missio keskittyy tulevaan, mutta missio käsittelee kei-

noja sekä tapoja saavuttaa määritelty visio. 

Morrison (2013, 16) määrittelee markkinointisuunnitelman olevan listaus lyhytaikaista toimin-

noista markkinoinnille. Hudson & Hudson (2017, 95) tarkentavat aikaväliä yhdestä kahteen 

vuoteen. Markkinointisuunnitelmassa tärkeää on tietää, kenelle markkinoidaan. On turhaa ja 

kallista lähteä hakemaan kaikkien ihmisten huomiota, joten kohderyhmän segmentointi on en-

simmäisiä asioita, joista markkinointisuunnitelmassa lähdetään liikkeelle. Tehdään siis kohde-

ryhmäanalyysi. (Morrison 2013, 16.) 

6.2 PRICE -menetelmä 

Morrison (2013, 78) käyttää matkailumarkkinoinnissaan PRICE menetelmää, joissa osa-alueina 

ovat suunnittelu ja tutkimus, täytäntöönpano, hallinta ja arviointi (eng. planning, research, 

implementation, control & evaluation). Tässä edetään vaihe vaiheelta ja jokaisessa vaiheessa 

esitetään kysymys, jolle etsitään ja kehitetään vastaukset markkinoinnin keinoin. Ensiksi kysy-

tään ”Missä ollaan nyt?”. Tähän vastaus löytyy toimintaympäristön kartoittamisella, mikä kä-

sitteenä käytiin aikaisemmin jo läpi.  

Tämän jälkeen halutaan tietää ”Missä haluamme olla tulevaisuudessa?”. Kysymykseen vastaus 

löytyy, kun tehdään markkinointistrategia ja mietitään kohderyhmä tarkoin. Myös selkeät ta-

voitteet mietitään tässä kohti (Morrison 2013, 79.): Onko tavoitteena olla markkinoiden viiden 

parhaan joukossa vuoden loppuun mennessä vai esimerkiksi vain parantaa yrityksen näky-

vyyttä siten, että saadaan tietty määrä tulosta lisää vuoden loppuun mennessä? Kun tavoit-

teet on mietitty tarkoin ja saatu selkeä kuva siitä missä halutaan tietyn ajan päästä olla, on 

helpompi alkaa miettiä, miten sinne päästään. 

Miten tavoitteisiin päästään?” onkin seuraava vaihe Morrisonin (2013, 79) mallissa. Tässä vai-

heessa mietitään se toimiva ja tehokas markkinointi mix (10P:tä) ja niiden pohjalta asetetaan 

myös aikataulu markkinoinnille. Tarvittavat tehtävät jaetaan myös henkilöstön kesken, jos 

tämä on tarpeen. (Morrison 2013, 79 – 102.) 
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Markkinointisuunnitelman käytäntöön panon jälkeen pidetään huoli siitä, että päästään määri-

teltyyn tavoitteeseen määrätyssä ajassa. Tähän on erilaisia mittaus- ja seuranta tapoja, 

mutta tärkeintä on käyttää aikaa ja hyödyntää omia resursseja kaikin tavoin. Tämän kaiken 

arviointiin voi käyttää raportteja, jotka näyttävät tuloksia ja sen, tehdäänkö tarvittavia asi-

oita tarpeeksi hyvin (Kuvio 5). Tarvittavia toimintoja ovat esimerkiksi messuilla esiintyminen 

tai kampanjoiden kehittäminen. 

6.3 Vaiheittainen prosessi 

Siinä missä Morrison (2013) käyttää PRICE mallia, Hudson & Hudson käyttävät Kuvion 6 mu-

kaista pohjaa (Kuvio 6), joka sisältää periaatteessa samoja elementtejä kuin PRICE -malli. Ky-

symysten sijaan edetään loogisessa järjestyksessä askel askeleelta. Suurimpien tavoitteiden 

määrittelyn jälkeen Hudson & Hudson (2017, 96) lähtevät tekemään kaikki tarkemmat analyy-

sit toimintaympäristöstä.  

Analysoinnin jälkeen pyritään saamaan kuva tulevista markkinoista, jotta voidaan asettaa 

omat markkinoinnin tavoitteet sekä -strategia. (Hudson & Hudson 2017, 97 – 120.) Vasta toi-

mintasuunnitelman ja taktikoinnin jälkeen mietitään vaadittuja resursseja, sillä ideoinnin 

sekä suunnittelun tulee olla hyvin vapaata. Kun ideoita markkinoinnille on paljon, on niistä  

Kuvio 5 Markkinoinnin arviointi (Morrison 2013, 103 - 104) 
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helppo lähteä karsimaan epärealistisia pois. Tällöin jäljelle jää paljon enemmän ideoita, kuin 

silloin jos mielessä pitää vain budjetin sekä resurssit. Tällöin epärealistisista ideoista voi syn-

tyä ihan realistisia ideoita. (Hudson & Hudson 2017, 97 – 120.)   

Kun kaikki edellä mainittu on tehty, tulee markkinointisuunnitelma käytäntöön ja sitä välite-

tään tehtyjen suunnitelmien mukaan. Markkinointia myös hallitaan eli esimerkiksi tehostetaan 

heikosti menestyviä osia tai muokataan niitä yrityksen kannattavuuden takaamiseksi. Markki-

nointia tuleekin siis aktiivisesti seurata ja kehittää, jotta päästään hyviin tuloksiin. (Hudson & 

Hudson 2017, 97 – 120.)  

7 Analyysit markkinointisuunnitelmassa 

Kuten aikaisemmin todettiin suunnitelmaa tehdessä analyysit ovat avainasemassa. On tärkeää 

tuntea yritys, sen lähiympäristö, markkinat, yrityksen kilpailijat sekä ennen kaikkea riskit, 

jotka yrityksen tulevaisuuteen voivat vaikuttaa. Näin saadaan hyvä pohja suunnitelmalle ja 

ennalta ehkäistään turhia virheitä.  

7.1 Yritys- ja toimintaympäristöanalyysi 

Yritysanalyysissä kartoitetaan yrityksen nykytilannetta. Tässä analyysissä tulee ilmi yrityksen 

kokonaistilanne taloutta, markkinointia ja tuotekehitystä myöten. Jos yritys on itse tuottaja 

ja hoitaa tavaraliikennettä, tulee näin ollen ottaa huomioon myös logistiikan sekä tuotannon 

vaikutukset yritykseen. (Puranen 2018.) 

Kuvio 6 Markkinointisuunnitelman prosessi (Hudson & Hudson 2017, 96) 
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Analyysin päätarkoituksena on saada selville jo olemassa olleet ja käytetyt markkinoinnin kei-

not sekä se, mitä näillä toimilla on jo saavutettu. Tärkeää on huomata ne keinot, jotka eivät 

ole tuottaneet toivottua tulosta ja pohtia toimivampia keinoja. Tämän jälkeen pystytään 

miettiä tulevia siirtoja markkinoinnin suhteen.  (Puranen 2018.) 

Toimintaympäristöanalyysia tehdessä hyödynnetään luvussa 3 mainittua PESTEL- analyysiä. 

Tämän analyysin tulokset tulisi olla selvät jo yrityksen perustamisesta lähtien, mutta maail-

man sekä alan muuttuessa toimintaympäristöä on hyvä tarkastella tasaisin väliajoin. Tämän 

suuruiset yritykseen vaikuttavat tekijät ovat usein suuruudeltaan niin suuria, että niistä uuti-

soidaan paljon. Esimerkiksi GDPR on tästä hyvä esimerkki. 

7.2 Markkina-analyysi 

Markkina-analyysi on tuotteiden markkinaosuuksista, asiakkaiden ostokäyttäytymisestä sekä 

näiden muutoksista koostuva selvitys (Puranen 2018). Tämänhetkisiä lukuja verrataan aikai-

sempiin, esimerkiksi vuoden takaisiin. Tähän voidaan hyödyntää Purasen mukaan Bostonin 

matriisi- kaavaa, toiselta nimeltään BCG-matriisi (Kuvio 7), joka havainnollistaa tilannetta 

analyysin lukijalle. 

Kaavassa (Kuvio 7) määritellään tuotteen tai palvelun markkinaosuus yrityksessä. Tuotteet 

jaetaan neljään eri kategoriaan: Rakkikoirat, lypsylehmät, kysymysmerkki ja tähdet. Kaavan 

avulla pystytään määrittelemään, mitä palveluita tai tuotteita kannattaa säilyttää tai minkä 

myyntiä lisätä. 

 

Kuvio 7 Bostonin matriisi 
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Rakkikoirat (eng. Dogs) on ensimmäinen käsiteltävä kategoria. Tämän kategorian tuotteiden 

markkinaosuus on hyvin pieni ja kasvu olematonta. Tämän takia niistä on päästävä eroon yri-

tyksen kannattavuuden sekä kasvun kannalta. Nämä tuotteet kuluttavat yrityksen varoja tuot-

tamatta juurikaan tulosta. (Vauhtipyörä. 2020) Voi kuitenkin olla, että näiden tuotteiden 

osista voi kehittyä jotain uutta, joka puolestaan voi kehittyä jopa tähti -tuotteeksi. 

Lypsylehmät (eng. cash cows), ovat puolestaan tuotteita ja palveluita, joiden markkinaosuus 

on suuri. Kasvua tällä markkinaosuudella ei ole, mutta yritys saa näillä tuotteilla ja palveluilla 

varmaa tulosta ja katetta, kunhan niitä ylläpitää. (Riley 2020). Esimerkkinä lypsylehmästä voi-

daan pitää Applen IPhone -puhelimet. 

Tuotteet, joiden markkinaosuus on pieni, mutta kasvaa kovaa vauhtia, luokitellaan kysymys-

merkki -kategoriaan (eng. Questionmarks). Näistä löytyy potentiaalia, mutta ne voivat vaatia 

suuria investointeja ennen suurempaa menestystä. Tästä syystä kysymysmerkki -kategorian 

tuotteita kehittämään lähtiessä on hyvä pohtia tarkoin, mihin kannattaa investoida ja mikä on 

hyvä jättää kehitystyöstä pois kokonaan. (Riley 2020.) 

Tähti -tuotteilla (eng. Stars) on suuri markkinaosuus sekä -kasvu. Näihin tuotteisiin ja palve-

luihin investoidaan jatkuvasti usein hyvällä menestyksellä. Näiden tuotteiden sekä palveluiden 

markkinakasvu saavuttaa lopulta huippunsa ja kun kasvu hiipuu, tulee näistä tuotteista suuren 

markkinaosuuden omaavia lypsylehmiä. Tämä on ideaali kehitys tuotteelle. (Riley 2020.) 

7.3 Kilpailu & kilpailija -analyysi 

Kilpailija-analyysissä analysoidaan ja verrataan kilpailijoita omaan yritykseen ja päinvastoin. 

Tämän analyysin avulla on helpompi nähdä oman tai kilpailijan heikkouksia ja kehittää näin 

omaa toimintaa yrityksen kannalta toimivammaksi. Analyysi on myös tärkeä indikaattori sille, 

erottuuko yritys edukseen muista. Erottuvuuden lisäksi saatetaan huomata, että palvelun tai 

tuotteen kohdentaminen uudelle kohderyhmälle olisi yrityksen kannalta järkevää. (Rautiala 

2018.) 

Rautiala (2018) ei vertailisi kaikkia kilpailijoita keskenään, eikä se olekaan järkevää todennä-

köisesti eriävien kohderyhmien tai liikeideoiden takia. Siksi Rautiala (2018) vertailisi erikseen 

ydinkilpailijoita ja marginaalikilpailijoita. Ydinkilpailijoilla perusperiaate liikeideassa on sama 

ja kohderyhmätkin ovat samantyyppiset. Hyvänä esimerkkinä hostellin ydinkilpailijoista ovat 

saman alueen muut hostellit. Marginaalikilpailijoina puolestaan toimivat hotellit ja muut ma-

joitusliikkeet. Ydinkilpailijoiden vertaaminen on tärkeämpää, mutta on aina hyvä tarkastella 

myös potentiaalisia kilpailijoita yllätysten varalta. (Rautiala 2018.) 
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Kilpailija-analyysiä tukemaan on hyvä luoda markkina-asemaa kuvaava kuvaaja (Kuvio 8). Yri-

tys asettaa niin ikään itsensä ja tuotteensa muiden samankaltaisten yritysten joukkoon. Tä-

män voi tehdä erikseen ydinkilpailijoille ja marginaalikilpailijoille, mutta onnistuu myös yri-

tysten merkkaaminen eri väreillä.  

Kuvaajassa on näkyvissä kaksi esimerkki ominaisuutta, joita voi käyttää kuvaamaan yritysten 

toimintaa. (CFI 2020.) Kyseisessä kuvaajassa (Kuvio 8) on käytetty Hintaa ja laatua kuvaami-

seen. Kokemullerin (2020) mukaan yrityksen asema määrittyy pitkälti sen kilpailukeinojen mu-

kaan, mutta yrityksen haluama asema, ja asema, johon asiakas yrityksen asettaa, voi erota 

huomattavasti toisistaan. Tästä syystä asemaa miettiessä on tärkeää pohtia kohderyhmää ja 

sen tarpeita sekä toiveita, jotta yrityksen sekä asiakkaan näkemys yrityksen asemasta kohtaisi 

toisensa. Markkina-asema kuvaajan avulla yritys pystyy suunnittelemaan ja kehittelemään 

tuotteensa sekä niiden markkinoinnin sen mukaisesti (CFI 2020.) 

 

 

  

Kuvio 8 Yrityksen markkina-asema 



  27 

 

 

8 Lopullinen markkinointisuunnitelma 

Tulevissa luvuissa käsitellään lopullista markkinointisuunnitelmaa sekä sen toteuttamista. 

Suunnitelmassa asetetaan tavoitteet parille vuodelle ja yritys tulee hyödyntämään niitä tar-

peidensa mukaan. Markkinoinnin toteuttaa siihen määrätty tiimi, joten visualisointi sekä käy-

tännön toteutus jää heille.  

Lopullinen suunnitelma kokonaisuudessaan tulee ainoastaan toimeksiantajalle sekä markki-

nointitiimille nähtäväksi sisältäen liikesalaisuuksiksi luokiteltavia asioita. Tästä syystä suunni-

telmasta kerrotaan vain pääpiirteitä ja ominaisuuksia, jotka on hyvä tietää yleisesti. 

8.1 Suunnitelman rakenne 

Markkinointisuunnitelman tekovaiheessa sovelletaan Hudsonin & Hudsonin (2017, 96; Kuvio 6) 

menetelmää. Ensin käsitellään yritys sekä sen nykyhetkinen tilanne. Sen jälkeen keskitytään 

tulevaisuuteen, asetetaan tavoitteet ja kehitetään toimia, jotta niihin päästäisiin. Lopuksi 

esitetään konkreettinen suunnitelma, joka laitetaan sopivassa aikataulussa käytäntöön. 

Perustettavissa olevan hostellin konsepti pyörii vahvasti suomalaisuuden ja suomalaisen kult-

tuurin ympärillä ja siksi siitä tulee design hostelli. Kyseinen hostelli on Hostellijärjestön pää-

sihteerin Sanna Viirton (2019) mukaan keskikokoa, sillä majapaikkoja on noin 30. Rakennus on 

kolmikerroksinen, jossa kahdessa ylimmässä kerroksessa on huoneita. Tarkoituksena on tar-

jota asiakkaille jotain erilaista ja elämyksellistä majoitusta hyvään hintaan. 

Sen jälkeen lähdetään rakentamaan strategiaa markkinoinnille ja asetetaan tärkeimmät ta-

voitteet, muiden muassa keskimääräisen käyttöasteen pitäminen noin 50-60%:ssa ensimmäisen 

aukiolovuoden aikana. Tähän pyritään oikealla hinnoittelulla sekä markkinoinnilla. Tavoitetta 

pohtiessa pyrittiin realistiseen ja konkreettiseen tavoitteeseen, jotta se on samaan aikaan 

haastava, mutta kuitenkin saavutettavissa.  

Viimeisenä käsiteltiin keinoja, joilla asetettuihin tavoitteisiin päästään. Tässä kappaleessa kä-

siteltiin tuotteistusta, käytettäviä jakelukanavia sekä viestintää ja viimeisimpänä budjettia 

sekä aikataulua, jossa suunnitelmaa tullaan toteuttamaan. Sosiaalisella medialla sekä vaikut-

tajamarkkinoinnilla on viestintäkeinoina suuri rooli, sillä näin saadaan halutulle asiakaskun-

nalle tieto uudesta hostellista ja sen tarjoamista palveluista. 

8.2 Aikataulu 

Markkinointisuunnitelmaa tukemaan luotiin markkinoinnin vuosikello, joka luotiin Plandisc- 

työkalulla (Create Plandisc 2020). Kyseisessä aikataulussa näkyy markkinoinnin vuosikello. 

Vuosikelloon on merkitty tärkeimpiä päiviä, jotka on hyvä ottaa huomioon markkinointia suun-

nitellessa ja toteuttaessa.  



  28 

 

 

Tammikuu on yleisesti ottaen hiljaista aikaa joulun ja uuden vuoden jälkeen. Ihmiset palaavat 

töihin ja matkailu vähenee. Tällöin markkinointia lisätään ja korostetaan edullisia hintoja. 

Matkustajamäärä kohenee kevättä kohden, mutta pysyy usein maltillisena jopa maaliskuuhun 

asti. Helmikuussa on ystävänpäivä, jota kannattaa hyödyntää myös kampanjoinnissa. Keväällä 

aloitetaan markkinointi kesän festarimatkailijoita sekä interreilaajia varten, jotta käyttöas-

tetta saadaan turvatuksi kesälle. Jos alkaa näyttää siltä, että käyttöasteessa ei päästä halu-

tulle tasolle (keskimäärin 50-60%), voi markkinointia tehostaa vielä kesällä mainostaen suo-

malaista kesäsaunaa sekä autenttista Suomen luontoa.  

Kesän lopussa tai syksyllä muodostetaan yhteistyö tärkeäksi koetun vaikuttajan kanssa, esi-

merkiksi Roni Back tai muu täysi-ikäinen vaikuttaja. Tässä yhteistyössä vaikuttaja testaa pal-

velun ja samalla järjestetään kilpailun tai annetaan alekoodi, jonka voisi käyttää tietyn ajan 

sisällä saadakseen alennuksen varaukseen. Tämän budjetoimiseksi mediayhtiöön otettiin yh-

teyttä ja pyydettiin tarjousta, jos yhteistyötä lähdettäisiin tekemään, mutta vastausta tähän 

ei ole kuulunut. 

Talviaikaan oletus on, että käyttöaste nousee ja asiakkaat tulee yöpymään vähintään stop 

over -yön ennen matkaa Rovaniemelle tai muualle pohjoiseen, ellei jopa pidempiä aikoja tu-

tustuakseen pääkaupunkiseutuun. Joulun aika on todennäköisesti hiljaista ihmisten ollessa lo-

malla, mutta mahdollisuus on, että lomalle lähtijöitä on.   

8.3 Ratkaisuja 

Markkinoinnissa tullaan eniten hyödyntämään PR- toimintaa, jota tullaan toteuttamaan mui-

den muassa sosiaalisessa mediassa, Instagramissa ja Facebookissa. Sen pystyy kohdentamaan 

helposti halutulle kohderyhmälle eli nuorille aikuisille ja siksi se on luonnollinen vaihtoehto 

markkinointiviestinnän toteuttamiseen.  

Vain aika näyttää miten suunnitelman toteutus etenee. Tästä syystä on tärkeää, että suunni-

telmaan palataan aika ajoin ja pohditaan missä on onnistuttu ja missä voisi vielä parantaa. On 

tärkeää myös tiedostaa suunnitelman elementit, jotka eivät ole olleet tarpeeksi tehokkaita 

tai ovat käyneet kalliiksi hyötyyn nähden. Näitä elementtejä tulisi muokata, jotta ne toimisi-

vat tai miettiä vaihtoehtoisia toimintoja.  

Esimerkiksi kannattavien jakelu- sekä viestintäkanavien löytämiseksi kannattaa kysellä jo ole-

massa olevilta asiakkailta, mistä kanavista heidät tavoittaa parhaiten ja mitä kanavia he käyt-

tävät pääsääntöisesti. Edellä mainittuun tarvitaan lain mukaan lupa markkinoinnille, mikä 

yleensä saadaan tietää huoneen varausvaiheessa tai sisäänkirjautumisen aikana. Hostellia ei 

ole vielä olemassa, joten sen takia annetut tunnusluvut ovat myös karkeita arvioita. Suunni-

telma on tarkoitettu markkinoinnin aloittamista varten ja kun tilanne sekä toiminta kehittyy, 

on helpompi suunnitella tulevia toimia sen mukaan.  



  29 

 

 

9 Johtopäätökset 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Keravalle lanseerattavissa olevalle hostellille 

keinoja näkyvyyden lisäämiseksi. Hostelli on aluksi Keravan Kaupungin omistuksissa, joten se 

tulee ensisijaisesti hyödyntämään tuotoksena syntynyttä markkinointisuunnitelmaa. Kun kau-

punki löytää hostellille yrittäjän, tulee tämä tekemään omat ratkaisunsa markkinoinnin suh-

teen. Tähän suunnitelmaan kehitettiin myös vuosikello, jossa näkyy kuukausi kuukaudelta, mi-

ten markkinointia pyritään toteuttamaan. 

Teoriapohjaa aiheeseen haettiin kirjallisuudesta sekä artikkeleista, joita löytyi paljon alan 

jatkuvan kehityksen sekä uusien tutkimusten takia. Tämä loi haasteen löytää työn kannalta 

relevanttia tietoa, mikä puolestaan lisäsi teoriaosuuteen käytettyä aikaa. Varsinaisen suunni-

telman analyyseissä yrityksestä, toimintaympäristöstä sekä kilpailijoista hyödynnettiin pitkälti 

aikaisempaa projektia konsepteista, joka tehtiin samalle toimeksiantajalle syksyllä 2018. 

Markkina-analyysiin hyödynnettiin tilastotietoja sekä niitä hostellin tietoja, jotka oli saata-

villa opinnäytetyön teon aikana. 

Työtä hankaloitti yleisesti se, ettei kyseistä yritystä ole vielä olemassa. Hostellin piti valmis-

tua opinnäytetyön aikana, mutta projekti viivästyi eikä ole vielä työn valmistumishetkeen 

mennessä valmistunut. Kaikki tunnusluvut ovat tämän takia suuntaa antavia, mutta ne pyrit-

tiin pitämään realistisina sekä saavutettavissa olevina. Tavoiteltavien tunnuslukujen määrittä-

miseksi käytettiin apuna esimerkiksi Tilastokeskuksen tietoja yleisestä käyttöasteesta Helsin-

gissä ja Vantaalla. Näin saatiin realistiset tavoitteet esimerkiksi käyttöasteelle. 

Työn alkaessa tarkoitus oli tehdä kokonaisvaltainen markkinointisuunnitelma, mutta aikaisem-

man toiminnan puuttuessa tunnuslukuja ei ole ollut tarpeeksi niin laajaan suunnitelmaan. Tä-

män takia päätettiin keskittyä pääpiirteisiin ja siihen, mitä markkinoinnissa tulisi ottaa huo-

mioon sen aloittaessa. Erilaisia jakelukanavia sekä markkinointiviestintäkeinoja on suunnitel-

massa ehdotettu hyödynnettäviksi vaikuttajineen ja suunnitelman tueksi luotu vuosikello aut-

taa hahmottamaan vuotta ja sen tapahtumia. Siinä näkyy milloin markkinointia kannattaa al-

kaa työstämään tietyn tapahtuman ympärille.  

Opinnäytetyön aihe oli haastavuudestaan huolimatta mielenkiintoinen ja antoi paljon uutta 

ajateltavaa markkinoinnista. Eteen tuli asioita, joita ei ennen ollut ajatellut, esimerkiksi se, 

että asiakkaat ovat nykyajan markkinoijia toisilleen siinä missä ennen myyjät toimivat tuot-

teidensa ja palveluidensa markkinoijina. Vaikka Instagramissa tavalliset ihmiset suosittelevat 

toisilleen tuotteita jatkuvasti, ei sitä ennen ole ajatellut, että tosiasiassa he markkinoivat 

näitä tuotteita samalla. 
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