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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää markkinointiviestinnän tehokkuutta 
perintätoimisto Perintäritari Oy:lle. Tavoitteena oli selvittää, mitkä yrityksen markki-
nointiviestintäkeinoista ovat olleet hyviä ja tehokkaita. Yrityksen markkinointiviestin-
nän tehokkuutta ei ollut koskaan tutkittu, joten opinnäytetyö tulee varmasti tarpee-
seen. Tutkimuksen tulosten perusteella yritys sai tietoa, jota hyödyntää tulevaisuu-
dessa markkinointiviestinnässään. Opinnäytetyössä tehtiin tutkimuksen perusteella 
yritykselle myös markkinointiviestintäsuunnitelma, jonka tarkoitus on kehittää yrityk-
sen markkinointiviestintää. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään markkinointiviestintää ja sen osa-alueita 
sekä myös markkinointiviestinnän suunnitteluprosessia käyttäen lähdeaineistona 
laajasti alan kirjallisuutta ja luotettavia internetlähteitä.  

Tutkimus tehtiin kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena tammikuussa 2020. 
Tutkimuskysely lähetettiin sähköpostilla noin 300 asiakkaalle, ja vastausaikaa oli 
viikko. Kohderyhmänä oli Perintäritari Oy:n toimeksiantaja-asiakkaat. Kyselyyn vas-
tasi yhteensä 117 asiakasta.  

Tutkimustulokset osoittivat, että ensikohtaaminen yrityksen kanssa on suurimmalla 
osalla tapahtunut suosittelijoiden kautta. Monella vastaajista yhteistyötahot olivat 
suositelleet perintätoimistoa. Tutkimuksesta selvisi, että yrityksen markkinointivies-
tintäkanavat olivat kaikki melko suosittuja. Yrityksen asiakkaat antoivat hyvää pa-
lautetta kehitysehdotuksiin, ja suurin osa oli sitä mieltä, että pitää jatkaa samalla 
tavalla, ja oli tyytyväisiä yrityksen palveluihin. 

Opinnäytetyön viimeinen luku sisältää opinnäytetyön kirjoittajan yhteenvedon ja 
pohdinnan liittyen markkinointiviestintätutkimukseen sekä koko opinnäytetyöpro-
sessiin. 

Avainsanat: markkinointiviestintä, markkinointi, markkinointiviestintätutkimus, 
markkinointiviestintäsuunnitelma 
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The aim of this thesis was to research the effectiveness of the marketing commu-
nication of the collection agency Perintäritari Oy. The goal was to find out which of 
the company’s marketing communication tools were good and effective. The effec-
tiveness of the company’s marketing communication had never been explored, so 
the thesis will surely be of use. Based on the results of the study, the company will 
receive information to be used in their future marketing communication. In the the-
sis, a marketing communications plan was also made for the company based on 
the study, to develop the company’s marketing communication. 

The theoretical part of the thesis deals with marketing communication and its sub-
areas, as well as with the marketing communication planning process, using 
widely available literature and reliable internet sources as source material. 

The study was a quantitative survey conducted in January 2020. The survey was 
sent by email to about 300 customers, and the response time was a week. The 
target group consisted of the customers of Perintäritari Oy. A total of 117 custom-
ers responded to the survey.   

The results showed that the first encounter with the company had most often taken 
place through referrals. The debt collection agency had been recommended to 
many of the respondents. The survey revealed that all of the company’s marketing 
communication channels were quite popular. The company’s customers gave 
good feedback on the suggestions for improvement, and most of them thought the 
company should continue in the same way and were satisfied with the company’s 
services. 

The final chapter of the thesis includes the thesis author’s summary and reflection 
on the marketing communication study and the entire thesis process. 

 

Keywords: marketing communication, marketing, marketing communication re-
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1 JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

Tämä opinnäytetyö käsittelee perintätoimiston markkinointiviestintää. Opinnäyte-

työssä toteutetaan markkinointiviestintätutkimus, jonka tavoitteena on selvittää toi-

meksiantajayrityksen markkinointiviestinnän tehokkuus ja toimivuus. Opinnäytetyön 

tutkimus kertoo sen, mitkä toimeksiantajayrityksen markkinointiviestintä keinoista 

on toimivia sekä mihin kannattaa panostaa ja mihin ei. Tutkimuksen avulla voidaan 

tarkentaa yrityksen markkinointiviestintäsuunnitelmaa. Opinnäytetyön kolme tavoi-

tetta on siis tehdä markkinointiviestintätutkimus yrityksen asiakkaille, ottaa selvää 

asiakkaille tärkeimmistä markkinointiviestintäkeinoista ja luoda näiden perusteella 

markkinointiviestintäsuunnitelma. 

1.2 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyössä luvuissa 2–3 kerrotaan markkinointiviestinnästä teoriapohjalta. 

Toisessa luvussa perehdytään markkinointiviestinnän käsitteeseen, erilaisiin mark-

kinointiviestinnän keinoihin sekä kolmannessa luvussa markkinointiviestinnän suun-

nitteluun.  

Opinnäytetyön luvussa 4 käsitellään toteutettua markkinointiviestintätutkimusta toi-

meksiantajayrityksen asiakkaille. Tutkimuksessa keskitytään yrityksen markkinoin-

tiviestintään ja sen toimivuuteen. Luvussa 5 toteutetaan yritykselle markkinointi-

suunnitelma tutkimuksen perusteella. Viimeisessä luvussa kerrotaan opinnäytetyön 

yhteenveto ja pohditaan yleisesti kuinka opinnäytetyön teko sujui. 

1.3 Perintäritari Oy 

Toimeksiantajayrityksenä toimii kahden miehen yritys Perintäritari Oy. Perintäritari 

on vuonna 1989 alkunsa saanut perintätoimisto Seinäjoelta ja se on suomalainen 
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perheyritys. Vaikka yritys on toiminut vuodesta 1989 alkaen, osakeyhtiö Perintäritari 

Oy on syntynyt 1.tammikuuta 2017.  

Perintäritari Oy on erikoistunut yritysten väliseen vapaaehtoiseen perintään Suo-

messa. Yritys huolehtii asiakkaidensa saatavien perinnästä asiakaslähtöisesti ja 

vastuullisesti. Perintäritarille asiakaslähtöisyys on kaikki kaikessa ja he pyrkivät laa-

dukkaaseen sekä tehokkaaseen perintään. Jokaiseen asiakkaaseen keskitytään 

henkilökohtaisesti. Perintäritari Oy:n pyrkimys on vähentämää perinnän tarvetta tu-

levaisuudessa. Heidän toimintaansa ohjaavat missio, visio ja arvot. Perintäritari Oy 

haluaa olla halutuin ja arvostetuin kumppani yritysten välisten saatavien perinnässä 

(Perintäritari Oy [Viitattu 12.12.2019]). Yrityksen toimistot sijaitsevat Seinäjoella ja 

Helsingissä. 

Perintäritari Oy:n palveluihin kuuluu maksumuistutus, vapaaehtoinen perintä, sovit-

telu, oikeudellinen perintä, jälkiperintä, kansainvälinen perintä sekä kattavat luotto-

analyysit (Perintäritari Oy [Viitattu 12.12.2019]).  
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2 MARKKINOINTIVIESTINTÄ 

2.1 Markkinointiviestintä käsiteenä 

Vuokko (2002, 12) kirjoittaa, että markkinointiviestinnässä on tarkoituksena saada 

lähettäjän ja vastaanottajan välillä jotain yhteistä, esimerkiksi yhteinen käsitys yri-

tyksestä, toimintatavoista tai tuotteesta. Asiakas pyritään saamaan tietoiseksi yri-

tyksen uudesta tuotteesta esimerkiksi uudesta tietokonemerkistä, sijoittajat vakuut-

tumaan yrityksen positiivisista näkemyksistä esimerkiksi lisämyynnistä ja yritykset 

näkemään kunta hyvänä sijaintipaikkana markkinointiviestinnän avulla (Vuokko, 

12). 

Vähintään kaksi osapuolta tarvitaan markkinointiviestintään, ja ne ovat markkinoija 

eli viestijä sekä kohderyhmä eli viestinnän vastaanottaja (Karjaluoto 2010, 23). Moni 

palvelu ja tuote jäisivät ostamatta tai myymättä ilman markkinointiviestintää. Hyvänä 

esimerkkinä toimii jokin tunnettu brändi, joka ei olisi tunnettu ilman mittavia markki-

nointiviestintäpanoksia (Karjaluoto, 27). Markkinointiviestintä on markkinoinnin yksi 

kilpailukeino. Se ylläpitää, luo ja kehittää vuorovaikutussuhteita asiakkaiden ja mui-

den toimijoiden, kuten yhteistyökumppaneiden kanssa (Isohookana 2007, 35). 

Yrityksen henkilöstössä ja johdossa markkinointiviestintä herättää kaikenlaisia mie-

likuvia. Ensimmäiseksi perusmyyjälle tulee markkinointiviestinnästä mieleen myyn-

nin lisääminen ja johto odottaa markkinointiviestinnältä positiivista näkyvyyttä yrityk-

selle (Kauppila 2015). Kirjoittaja kertoo, että yrityksissä markkinointiviestinnän rooli 

muuttuu jatkuvasti asiakkaiden, teknologian ja toimintaympäristön kehityksen 

myötä. Markkinointiviestintä antaa mahdollisuuksia poimia asiakkaita mukaan yri-

tyksen kehittämiseen. Parin viimeisen vuosikymmenen aikana markkinointiviestin-

tää on muuttanut sähköisen viestinnän tarjoamat mahdollisuudet, internet, asiakas-

suhteiden hallintamenetelmät ja palveluiden kehittäminen (Kauppila, 9). 

Bergström ja Leppänen (2018) kirjoittavat, että eniten yrityksessä ulospäin näkyvä 

kilpailukeino on markkinointiviestintä. Sen kautta yritys tuottaa erilaisia näkemyksiä 

palveluista ja tuotteista sekä markkinoiden asemastaan ja herättää ostohalua sekä 
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kiinnostusta. Markkinointiviestintään kuuluu: mainonta, myyntityö, myynninedistä-

minen, suhde- ja tiedotustoiminta. Edellä mainittuja markkinointiviestinnän ei muo-

toja käytetään yrityksen ja kohderyhmien resurssien mukaan (Bergström & Leppä-

nen). Markkinointiviestinnässä mennään askel askeleelta ensin rakentamaan tun-

nettavuutta, kiinnostusta ja luottamusta sekä paremmuutta kilpailijoiden joukossa 

(Bergström & Leppänen). 

Viitala ja Jylhä (2013) toteavat, että teknologian ja toimintaympäristön muutokset 

vaikuttavat markkinointiviestintään. Yrityksen laajuus, asemointipäätökset ja mark-

kina-asema vaikuttavat markkinointiviestintäpäätöksiin. Markkinointiviestinnän ryh-

miin jaottelu tapahtuu eri perusteilla, ja se voidaan jakaa välineviestintään ja vuoro-

vaikutusviestintään (Viitala & Jylhä). Viitala ja Jylhä toteavat, että välineviestintä tar-

koittaa esimerkiksi verkossa ja mediassa tapahtuvaa viestintää, suoramarkkinointia 

ja telemarkkinointia, kun taas vuorovaikutusviestinnän keinoja ovat esimerkiksi 

näyttelyt ja messut. 

2.2 Viestinnän merkitys yritystoiminnassa 

Isohookana (2007, 9) toteaa, että organisaation toiminta on toistuvaa viestintää toi-

mintaympäristön kanssa. Kun viestintä nähdään kokonaisvaltaisesti, siitä voidaan 

tehdä vahva kilpailutekijä. Markkinointiviestinnällä tuodaan julki yrityksen palvelut ja 

tuotteet sekä rakennetaan ja ylläpidetään vuorovaikutussuhteita muiden toimijoiden 

ja asiakkaiden kanssa. Kirjoittaja myös kertoo, että viestinnän merkitys ja vaikutus 

yritykseen tulee ymmärtää organisaation johdossa, esimiesten ja työntekijöiden 

keskuudessa.  

Isohookana (2007, 10) toteaa, että jokainen kohtaaminen on yrityksessä viestintää, 

jopa tahtomattaankin. Viestintä voi olla esimerkiksi henkilökohtaista, digitaalista, 

sähköistä tai kirjallista viestintää. Vuorovaikutus ulkoiseen ympäristöön tapahtuu 

viestinnän avulla. Kilpailukyvyn luoja on viestintä, sillä sitä on mahdoton kopioida. 

Isohookana (s. 11) myös kertoo, että viestintää on suunniteltava, toteutettava, joh-

dettava ja seurattava aivan samalla tavalla kuin muita yrityksen toimintoja. Yrityksen 

jokaiselle työntekijälle kuuluu viestintä, sitä ei voi ikinä täysin delegoida. Tietoisuutta 
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organisaatiosta ja sen palveluista tai avoimista työpaikoista luo viestintä, sekä vies-

tinnällä muistutetaan yrityksen olemassaolosta. Yrityksen tärkeitä suhteita vahvis-

tetaan ja luodaan viestinnän avulla. Kirjoittaja toteaa viestinnän luovan luotetta-

vuutta ja arvostusta, ja se voi aiheuttaa epäluottamusta, mikäli viestintään ei panos-

teta tarpeeksi. 

Murtola ja Kortetjärvi-Niemi (2016) toteavat, että organisaatiosta ja sen muodosta 

riippumatta viestinnän perustehtävät ovat täysin samat. Jokainen organisaatio tar-

vitsee johdettua päivittäisviestintää, yhteisöllisyyden rakentamista ja tietojen vaihta-

mista. Tärkeimmät kumppanit ja kohderyhmät ovat tietenkin oma henkilöstö sekä 

sidosryhmät, jotka ovat organisaation lähellä. Viestinnälliset tarpeet vaihtelevat sen 

mukaan, minkälainen yritys on kyseessä sekä mikä on yrityksen toimiala (Murtola & 

Kortetjärvi-Niemi 2016). 

2.3 Markkinointiviestinnän keinot 

Bergström ja Leppänen (2018) kertovat, että markkinointiviestinnän tärkeitä muotoja 

ovat muun muassa henkilökohtainen myyntityö, myynnin edistäminen, suhdetoi-

minta, verkkomainonta sekä hakukonemarkkinointi. Kirjoittajat kertovat myös, että 

todella monella eri muodolla yritys kykenee toteuttamaan markkinointiviestintää, ku-

ten esimerkiksi mainonnan eri muodoilla. Myös sosiaalinen media on tärkeä mark-

kinointiviestinnän muoto. Bergström ja Leppänen toteavat, että markkinointiviestin-

nän suunnittelussa on hyvä löytää vastaukset kysymyksiin: kenelle viestitään, mihin 

pyritään viestinnällä sekä miten viestiminen tapahtuu? 

2.3.1 Henkilökohtainen myyntityö 

Karjaluoto (2010, 87) kirjoittaa, että henkilökohtainen myyntityö on yksi markkinoin-

tiviestinnän osa-alueista. Se on kaikista tehokkain, mutta eniten aikaa vievä ja usein 

myös kallein. Kirjoittaja kertoo myös, että myyntityö tapahtuu henkilökohtaisessa 

myyntityössä kasvotusten asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Hen-

kilökohtainen myyntityö on tehokasta, koska se tapahtuu kasvotusten ja siinä on 

hyvä mahdollisuus esittää kysymyksiä sekä vastata niihin (Karjaluoto, 87). Yleensä 
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henkilökohtaiselle myyntityölle kuluttaja altistuu asioidessaan kivijalkaliikkeessä. 

Karjaluoto (s. 88) kertoo, että henkilökohtaisessa myyntityössä on seitsemän vai-

hetta, jotka ovat uusien asiakkaiden kartoittaminen, esilähestyminen, lähestyminen, 

esittely, vastaväitteiden kumoaminen, kaupan päättäminen ja mahdolliset jatkotoi-

menpiteet.  

Vuokko (2003, 168–169) toteaa, että stereotyyppinen kuva henkilökohtaisesta 

myyntityöstä on ovelta ovelle kulkeva pölynimureita myyvä myyjä ja hyvänä esi-

merkkinä toimii myös puhelinmyyjät, joilla toimii puhelimessa pelkästään suu, eikä 

he kuuntele asiakasta. Henkilökohtaisella myynnillä tarkoitetaan kuitenkin yrityksen 

työntekijän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta, jossa osataan kuunnella asiakasta 

ja reagoida asiakkaan kommentteihin ja kysymyksiin. Kirjoittaja kertoo, että puheli-

mitse tai naamatusten syntyvä viestintäsuhde on henkilökohtainen kanava, tällöin 

suora ja välitön palaute on mahdollista. Viestintätilanne työntekijän ja asiakkaan vä-

lillä muotoutuu tilanteen mukaisesti, eikä sen tarvitse olla valmis sanoma. Vuokko 

(s. 170–171), korostaa, että ainoaksi markkinointiviestintäkeinoksi henkilökohtainen 

myyntityö ei riitä, ja se tarvitsee tuekseen muita markkinointiviestinnän keinoja, jotka 

kykenevät tuomaan esiin yrityksen kuvaa ja tuotteita. 

Isohookana (2007, 133) kirjoittaa, että yritys haluaa saada aikaan kannattavaa 

myyntiä siten, että asiakastyytyväisyys, tulos- ja kannattavuustavoitteet saadaan 

saavutettua. Nämä tavoitteet saavutetaan henkilökohtaisella myynnillä, sillä yrityk-

sen ja asiakkaan välisessä suhteessa myyntihenkilöstö on avainasemassa. Kirjoit-

taja kertoo, että henkilökohtaista vaikuttamista käytetään markkinointiviestinnässä 

ainoastaan henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa ja myynnissä. Kilpailu on tuttua 

monella alalla, ja se on kireää, joten asiakas saatetaan menettää kilpailijalle aino-

astaan myyntihenkilöstön takia. Myyntitapahtuma asiakkaan ja yrityksen välillä ei 

ole vain yksittäinen tapahtuma, vaan se on asiakassuhdekeskeistä toimintaa pitkällä 

aikavälillä (Isohookana, 133).  

Kairisto-Mertanen ym. (2016) kirjoittavat, että yksilötason osaamista on henkilökoh-

tainen myyntityö. Myyntityössä menestyminen kumpuaa oikeasta asenteesta. Myy-

jän roolissa työ pitää kokea arvokkaaksi ja edustamansa yrityksen tuotteet ja palve-

lut ostamisen arvoiseksi. Kirjoittajat kertovat, että tilanneherkkyys on myyjän vah-

vuus sekä ympäristön hyvä tulkitseminen rivien välistä. Myyjä tarvitsee myös tietoja 
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myytävästä tuotteesta tai palvelusta, eli pelkkä taito ei riitä. Perusedellytys myynti-

työssä menestymiseen on ymmärrys, mitkä asiat ovat asiakkaalle tärkeitä ja osaa 

tuottaa ratkaisun asiakkaalle sen perusteella. Myyjällä esimerkiksi omat kokemuk-

set asiakkaana ovat kelpo tietolähde, jonka pohjalta voi omaa myyntityötä kartoittaa. 

Kairisto-Mertanen ym. toteavat (2016), että tietopohjan lisäksi myynnissä tarvitaan 

taitoa ja asennetta. 

2.3.2 Myynninedistäminen 

Karjaluoto (2010, 61) toteaa, että markkinointiviestinnän itsenäinen osa-alue on 

myynninedistäminen, joka tarkoittaa lyhytaikaisten markkinointipanostusten käyttä-

mistä rajoitetun ajan. Tarkoitus on saada aikaan kuluttajalle palvelun tai tuotteen 

kokeilemista, joita ovat esimerkiksi ilmainen kokeilu, ilmaiset näytteet, kilpailut, ku-

pongit, palkinnot tai maistiaiset. Myynninedistämisessä kuluttajien kohdalla käyte-

tään hinnan alennuksia, erityistarjouksia ja lisäetujen tarjoamista. Yritysten välillä 

tapahtuvia myynninedistämisaktiviteetteja ovat esimerkiksi näyttelyt, messut, ilmai-

set lahjat yritysten logoilla, koulutustilaisuudet ja myyntikilpailut (Karjaluoto, 61).  

Isohookana (2007, 162) kertoo, että markkinointiviestinnän muita osa-alueita täy-

dentää myynninedistäminen. Henkilökohtaisen myynnin ja mainonnan välillä on 

myynninedistäminen, koska se on lähellä kohderyhmää, mutta voi kohdistua suuriin 

yleisö määriin. Henkilökohtaista myyntiä tuetaan myynninedistämisellä sekä houku-

tellaan asiakkaita ostoihin. Kirjoittaja korostaa, että myynninedistämisen tärkeä ja 

välttämätön osa on myynti- ja tuotekoulutus. Myös yksi hyvin tärkeä myynninedistä-

misen osa-alue on myymälän sisustus ja tuotteiden järjestys, sillä on tärkeää, että 

asiakas löytää helposti haluamansa tuotteensa. Keinojen ulottuvuus on suuri myyn-

ninedistämisessä. Isohookana (s. 165) suosittelee, että suunniteltaessa yrityksen 

markkinointiviestintää kannattaa pohtia jokaista keinoa osana markkinointiviestintä-

strategiaa. 

Bergström ja Leppänen (2018) kirjoittavat, että sales promotion eli myynninedistä-

misen tarkoitus on kannustaa ostajia ostamaan tuotteita ja palveluita sekä myyjiä 

myymään tuotteita tai palveluita. Kohdistus myynninedistämisessä on lopullisiin os-

tajiin ja jäseniin jakelutiellä. Tavoitteena myynninedistämisessä on siis saada uusia 
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tuotteiden tai palveluiden kokeilijoita sekä vahvistaa asiakassuhdetta jo olemassa 

oleviin asiakkaisiin. Bergström ja Leppänen (2018) kirjoittavat myös, että myynnin-

edistäminen on joko kestoltaan lyhyt aikaista eli kampanjaluontoista tai pitkäai-

kaista, kuten sponsorointisopimukset. Menekinedistäminen on toinen nimi myynnin-

edistämiselle. Yrityksen tai tuotteiden sekä palveluiden myynninedistämistavoite on 

määriteltävä markkinointisuunnitelmassa.  

Bergström ja Leppänen (2018) kertovat, että myynninedistämiskeinoihin, jotka koh-

distuvat jälleenmyyjiin, on tarkoitus innostaa myymään tuotteita sekä antaa infor-

maatiota tuotteista.  Jälleenmyyjille järjestetty koulutus, neuvonta ja informaatio 

edistää myös myyntiä. Myynninedistämiskeinoja, jotka ovat kuluttajiin kohdistuvia, 

on paljon erilaisia ja uusia keksitään koko ajan lisää. Asiakaskilpailut, pakettitarjouk-

set, joilla houkutellaan ostamaan useampi tuote kerrallaan, sekä kylkiäiset ovat tuot-

teen myyntiä edistäviä keinoja. Bergström ja Leppänen (2018) toteaa, että myyn-

ninedistämisessä, joka kohdistuu kuluttajiin, käytetään myös tuoteyhdistelmiä. Näitä 

ovat esimerkiksi: kaksi pulloa shampoota tai shampoo sekä hoitoaine yhden hin-

nalla. Jos edellä mainitun tyyliset tarjoukset eivät houkuttele asiakkaita, myynti voi 

jopa laskea (Bergström & Leppänen 2018). 

Bergström ja Leppänen (2018) korostavat, että myynninedistämisen kolme tärkeä 

muotoa ovat: messut, sponsorointi sekä tapahtumamarkkinointi. Hyvä tapa kasvat-

taa myyntiä on osallistuminen messuille tai näyttelyihin. Messuja järjestetään kah-

denlaisia, joko ammattilaisille tai kuluttaja-asiakkaille. Halpaa messuille osallistumi-

nen ei ole, joten messuosasto tulee suunnitella hyvin. Ensimmäisenä ennen mes-

suille osallistumista kannattaa miettiä, onko messujen luonne sopiva omalle yrityk-

selle (Bergström & Leppänen 2018). 

Bergström ja Leppänen (2018) kirjoittavat, että sponsorointi tarkoittaa tapahtuman, 

henkilön tai jonkun muun kohteen imagon vuokraamista tai ostamista yrityksen 

myynninedistämisen vuoksi. Sponsoroinnista hyötyvät molemmat osapuolet: spon-

sorointikohde saa taloudellista tukea sekä julkisuutta ja yrityksen tuotteiden tunnet-

tuus kasvaa sekä se parantaa yrityskuvaa. Sponsorointi ei ole hyväntekeväisyyttä 

tai varsinaista mainontaa. Bergström ja Leppänen (2018) kertovat, että kuten kai-

kessa muussakin, sponsoroinnissa on edettävä suunnitelmallisesti kohteen valin-

nassa sekä asettaa tavoitteet. Markkinoinnissa sponsorointia voidaan hyödyntää 
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esimerkiksi niin, että sponsoroinnin kohde näkyy yrityksen mainonnassa, esitteissä 

tai tuotepakkauksissa. Sponsoroinnissa yritys tai yrityksen tuotteet voivat näkyä 

sponsoroitavan tapahtuman julisteissa tai mainoksissa (Bergström & Leppänen 

2018).  

Bergström ja Leppänen (2018) kertovat, että tapahtumamarkkinointi tarkoittaa yri-

tyksen järjestämää markkinointitilaisuutta. B-to-b- markkinoinnissa ja asiakassuhtei-

den ylläpidossa tapahtuvat ovat tärkeitä. Asiakas ja markkinoija voi tutustua parem-

min toisiinsa, rakentaa luottamusta sekä keskustella vapaasti tapahtumissa. Semi-

naarityyppisiä tapahtumia ja koulutuspäiviä järjestetään b-to-b- markkinoinnissa, 

jotka ovat avoinna asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Bergström ja Leppänen 

(2018) korostavat, että tapahtuman järjestämisessä kannattaa huomioida viisi seu-

raavaa asiaa: tilaisuuden aihe, ajankohta sekä paikka, kutsut, tilaisuuden ympäristö 

sekä sisältö, tilaisuuden markkinointi ja tilaisuuden jälkeinen toiminta. 

2.3.3 Suhdetoiminta 

Karjaluoto (2010, 50) kertoo, että julkisuuden ja muun ei-ostetun markkinointivies-

tinnän muotojen ja tiedon hyödyntäminen viestinnässä tarkoittaa suhdetoimintaa. 

Sen tavoitteena on saada yritys ja sen palvelut tai tuotteet tunnetuiksi sekä ehkäistä 

ja muuttaa kielteisiä asenteita yritystä tai sen tuotteita kohtaan. Yritys pyrkii suhde-

toiminnan avulla esittämään itsensä “hyvänä kansalaisena” ja näin ollen paranta-

maan mainettaan. Kehitys yrityksen ja sen sidosryhmien välillä pyritään kehittä-

mään suhdetoiminnan avulla. Kirjoittaja kertoo, että yritys saa levitettyä itsestään 

pääasiassa objektiivista ja totuuden mukaista informaatiota ilmaisen mediatila 

avulla. Huonot puolet edellä mainitussa on ovat se, ettei yrityksen saama julkisuus 

ole täysin tällöin yrityksen hallinnassa, vaan lehdistö toimii usein portinvartijana 

(Karjaluoto, 51).  

Vuokko (2003, 279) toteaa, että suhdetoiminnalla tavoitellaan säilyttämään ja saa-

vuttamaan eri sidosryhmien tuki ja ymmärrys, joista kyseinen yritys on riippuvainen. 

Pitkän aikavälin vaikutuksiin markkinointiviestinnässä pyritään suhdetoiminnan 

avulla. Suhdetoiminnan asema on ollut joskus epäselvä, sillä sitä ei aina ole pidetty 
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markkinointiviestinnän osana, vaan ylimmän johdon toiminnan osana. Kirjoittaja ko-

rostaa, että nykyään suhdetoiminta jaetaan kahteen osaan: yrityskuvan luomiseen 

ja ylläpitoon liittyvä suhdetoiminta ja tuotteen tai palvelun markkinointiin liittyvä suh-

detoiminta. Mikä tahansa yrityksen sidosryhmä voi olla suhdetoiminnan kohde (mts. 

280). Kohde voi olla siis henkilöstö, asiakkaat, sijoittajat, verkoston jäsenet, viran-

omaiset tai median edustajat. Näin ollen tavoitteet suhdetoiminnassa voivat poiketa 

toisistaan. 

Vuokko (2003, 282) kertoo, että suhdetoiminnan keinot jaetaan kahteen osaan: si-

säisen suhdetoiminnan keinot ja ulkoisen suhdetoiminnan keinot. Kirjoittaja kertoo, 

että suhdetoiminnan sisäisillä keinoilla tarkoitetaan vaikutusta yrityksen sisäisiin si-

dosryhmiin eli yrityksen omaan henkilöstöön. Tavoitteiden saavuttamiseksi keinoina 

sisäisessä suhdetoiminnassa käytetään avointa tiedottamista, tiedotteita, sähkö-

postiviestintää, järjestetään sosiaalisia tapahtumia ja tiedotustilaisuuksia sekä kan-

nustetaan ja palkitaan henkilöstöä ja niin edelleen. Kirjoittaja kertoo, että toisena on 

ulkoinen suhdetoiminta, joka tarkoittaa vaikuttamista ulkoisiin sidosryhmiin. Kohde-

ryhminä ulkoisessa suhdetoiminnassa ovat muun muassa asiakkaat, alihankkijat, 

rahoittajat, tavarantoimittajat, tiedotusvälineet, suuri yleisö ja viranomaiset. Tavoit-

teena on saada aiemmin mainituille kohderyhmille positiivinen kuva yrityksestä 

(Vuokko 2003, 283–285).  

Ulkoisessa suhde- ja tiedotustoiminnassa käytetään esimerkiksi seuraavia keinoja 

(Bergström & Leppänen 2018): 

• Yrityksestä luodaan tietoisesti uutisia ja ne pyritään saamaan jul-

kisuuteen 

• Ylläpidetään ja valmistetaan tiedotusmateriaalia (yritysesitteet, 

verkkosivut jne.) 

• Vierailijaryhmiä vastaanotetaan tutustumaan yrityksen toimintaan 

ja palveluihin sekä tuotteisiin 

• Järjestetään PR-tapahtumia (avoimet ovet, syntymäpäivä, hy-

väntekeväisyystempaus jne.) 

• Julkiset esiintymiset seminaareissa koulutustilaisuuksissa ja me-

diassa 

• Hyväntekeväisyyteen osallistuminen 
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• Maksuton ostajaneuvonta ja opastus eri kanavissa. 

2.3.4 Verkkomainonta 

Verkkosivustoilla kaupallisten mainosten esittäminen standardoiduissa muodoissa 

ostetuilla mainospaikoilla on verkkomainontaa (Karjaluoto 2010, 139). Tunnetuin 

verkkomainontamuoto on bannerimainos, joka mainostamiseen käytettävä graafi-

nen kuva tai animoitu sovellus. Myös tekstilinkkimainokset eli sivun päälle tuleva 

mainos ovat yksi verkkomainonnan muodoista. Ne ovat käyttäjästä joskus ärsyttä-

viä, koska peittävät välillä koko verkkosivun, eikä käyttäjä tiedä välttämättä, miten 

se suljetaan (Karjaluoto, 139). 

Karjaluoto (2010, 139) toteaa, että verkkomainonnan toteuttaminen helposti, nope-

asti ja käyttäjää kunnioittaen käy helposti Googlen tarjoaman AdSense-ohjelman 

avulla. Tämä palvelu perustuu Googlen AdWords-hakusanamainontapalvelulle ja 

tämän ohjelman on tarkoitus tarjota eri verkkosivustoille Googlen mainoksia il-

maiseksi heidän sivuilleen. Nämä Google-mainokset AdSense-palvelun kautta ovat 

huomaamattomia ja kohdistettuja sekä niillä sivusto pystyy tienaamaan rahaa, kun 

mainoksia napsautetaan auki. AdSense-palvelu on nykyään hyvin laajasti käytössä 

ympäri maailmaa (Karjaluoto, 140). 

Karjaluoto (2010, 141) korostaa, että verkkomainonnan tulee olla kohdistettua, 

koska se tekee siitä yleensä tehokasta. Yleensä iso, näyttävä ja myös usein ärsyt-

tävä mainos jää parhaiten asiakkailla mieleen. Ei pidä siltikään unohtaa, että liian 

ärsyttävä mainos voi vaikuttaa negatiivisesti brändiin. Tekstilinkkimainoksissa on 

korkeampi klikkausprosentti, verrattuna kuva- ja animaatiobannereihin. Kun ku-

vabanneriin lisää tekstilinkin, niiden teho paranee (Karjaluoto, 141). 

Verkkomainontaa voi toteuttaa monessa eri muodossa markkinointiviestinnässä; 

näitä ovat esimerkiksi: banneri, kampanjasivustot, brändisivustot, interstitiaali, ad-

vertoriaali, hakukonemarkkinointi, hakukonemainonta ja verkkosponsorointi (Iso-

hookana 2007, 262). 

Vaikka ostajasta ei olisi vielä ostajatietoa, verkkomainonnalla voidaan kohdentaa 

tehokkaasti asiakkaan verkkokäyttäytymisen perusteella. Näin ollen asiakas saa 
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itse valita itselleen sopivat viestintäkanavat, joiden kautta yritys voi lähestyä häntä. 

Viestit voidaan myös muuntaa eri asiakasryhmille erilaisiksi tai kokonaan yksilöidä 

(Bergström & Leppänen 2018). Hyvä kohdistettavuus on verkkomainonnan etu. 

Bergström ja Leppänen (2018) kertovat, että esimerkiksi kohdentaminen voi tapah-

tua aihepiirin kautta, joka kuluttajaa kiinnostaa tai asianyhteyden perusteella. Tässä 

hyvänä esimerkkinä toimii se, kun automainos laitetaan autoilusta kertoville verkko-

sivuille. Kohdistus voi myös tapahtua sen perusteella, mitä tietoja kävijä on antanut 

itsestään, esimerkiksi ammatti, ikä tai asuinpaikka. 

Bergström ja Leppänen (2018) kertovat, että vuorovaikutteisuus on verkkomainon-

nan suuri etu. Esimerkiksi kampanjasivuille liitetään palautemahdollisuus. Näin ollen 

asiakkaan on hyvin helppo kysyä neuvoja tai lisätietoja tuotteista tai palveluista sekä 

myös antaa palautetta yritykselle välittömästi. Yritys myös kykenee saamaan asiak-

kaasta hyvinkin yksityiskohtaisia tietoja, mikäli kotisivuilla on esimerkiksi näyteti-

laus-mahdollisuus, näin ollen yritys pystyy päivittämään asiakastietokantaansa 

(Bergström & Leppänen 2018). 

2.3.5 Hakukonemarkkinointi 

Karjaluoto (2010, 133) kertoo, että internetistä tiedon hakeminen tapahtuu pääosin 

hakukoneiden avulla, yksi hyvä esimerkki on Google. Yli 90% verkon käyttäjistä 

käyttää tiedon hakemiseen hakukonetta. Hakukonemarkkinointi tarjoaa tehokkaan 

tavan mainostaa, koska verkon käyttäjät hakevat tietoa yrityksistä ja palveluista tai 

tuotteista. Löydettävyys helpottuu ja näkyvyys parantuu hakukonemarkkinoinnin 

avulla. Kirjoittaja korostaa, että hakusanamainonta ja hakukoneoptimointi ovat kaksi 

hakukonemarkkinoinnin osa-aluetta. Hakukoneiden listauksissa näkyminen on yri-

tykselle tärkeää neljästä eri syystä, jotka Karjaluodon (s. 133) mukaan ovat:  

1. Kun yritys saa näkyvyyttä oikealla hetkellä oikeanlaisille kävijöille, se tar-

koittaa ostajia 

2. Kun käyttäjä hakee yrityksestä tietoa 

3. Sivustot, jotka ovat hakutulosten kärkipäässä, saavat ison osan kävijöistä 

4. Hakutulosten kärjessä näkyminen on edellytys sille, että markkinointika-

navaa pystytään hyödyntämään. 
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Verkkosivun löydettävyyden parantamista hakutulosten luettelossa tiettyjä hakusa-

noja käyttäessä tarkoittaa hakukoneoptimointia. Sivuston näkyvyys hakutuloksissa 

kärjessä tai ensimmäisten joukossa saadaan hakukoneoptimoinnin avulla. Yrityk-

selle tärkeimmät hyödyt hakukoneoptimoinnissa ovat (Karjaluoto 2010, 134):  

– Näkyminen hakukoneissa on ilmaista 

– Hakutuloksiin luotetaan enemmän kuin maksettuihin linkkeihin 

– Sivuston näkyvyys paranee hakukonelistauksissa  

– Optimointi auttaa sivustonhakusijoituksen parantamista kaikilla eri haku-

koneilla. 

Karjaluoto (2010, 135) kirjoittaa, että teksti- ja kuvamainontapalvelut, joita hakukone 

tarjoaa, ovat hakusanamainontaa. Hakusanan perusteella mainos esitetään haun 

yhteydessä hakusanamainonnassa. Mainostajan budjetti määrittää sen, miten ha-

kusanamainokset sijoitetaan hakusivulle. Karjaluoto (s. 136) kertoo myös, että in-

ternetissä mainostaminen on helppoa ja edullista aloittaa hakusanamarkkinoinnilla. 

Käyttäjien keskuudessa hakusanamainontaan suhtaudutaan positiivisesti, sillä ha-

kukoneita käyttäessä haetaan jotain tuotetta tai palvelua, joten mainonta osuu suo-

raan käyttäjään, joka on kyseisestä tuotteesta tai palvelusta kiinnostunut.   

Hakusanamarkkinointi Suomessa on lähes täysin Googlen hallitsema. Markkina-

osuus hakukoneista Googlella on noin 96% (Karjaluoto 2010, 138). 

Juslén (2010) toteaa, että sivujen määrä on valtava internetissä, tämän vuoksi ha-

kukoneiden tehtävien mittasuhteet ovat käsittämättömät. Internetin sivumääristä ei 

ole tarkkaa tietoa, mutta se on yli kymmeniä miljardeja sivuja. Hakutulossivuilla esi-

tetään hakutulokset, joita voi olla yhdestä tuhansiin, riippuen hausta. Nykyään osto-

päätös palveluista tai tuotteista alkaa hakukoneesta ja noin 90 % ihmisistä, jotka 

käyttävät internettiä etsii tarvitsemiaan tietoja hakukoneen avulla internetistä. Haku-

koneet ovat pikavastauspalveluita, jotka antavat tiedon juuri silloin kuin sitä tarvitsee 

(Juslén 2010).  
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2.3.6 Verkkosivut 

Bergström ja Leppänen (2018) toteavat, että tärkeimpiä keinoja pitkäaikaisessa 

markkinointiviestinnässä ovat helppokäyttöiset ja hyvin suunnitellut verkkosivut.  

Verkkosivuilta tulee löytää haluttu tieto nopeasti ja helposti. Yrityksen omat verkko-

sivut tulee olla kunnossa, sillä ne vaikuttavat yrityksen pitkäaikaiseen näkyvyyteen. 

Asiakkaan pitää saada helposti tietoa yrityksestä ja sen palveluista, kun kiinnostus 

yritystä kohtaan on herännyt (Bergström & Leppänen, 2018).  

Bergström ja Leppänen (2018) kertoo, että on myös hyvä, että verkkosivuja pystyisi 

käyttämään erilaisilla laitteilla, esimerkiksi matkapuhelimella tai tabletilla. Sivustoa 

ja sen käytettävyyttä kannattaa testata sekä pyytää palautetta siitä. Verkkosivujen 

osoite on hyvä olla yrityksen materiaaleissa näkyvillä, esimerkiksi uutiskirjeessä. 

Verkkosivuilla on hyvä näkyä myös yrityksen sosiaalisen median kanavat, joita se 

käyttää markkinointiviestinnässään. Yrityksen omaa verkkosivua suositellaan lisät-

täväksi hakupalveluihin (Bergström & Leppänen, 2018). 

Bergström ja Leppänen (2018) korostaa, että verkkosivujen kannattaa sisältää: 

• Yrityksen esittelyn 

• Tarinankerrontaa 

• Yhteystiedot ja tietoa henkilöstöstä 

• Tietoa yrityksen palveluista sekä tuotteista 

• Käyttöopastusta 

• Muuta hyödyllistä ja kiinnostavaa sisältöä 

• Tiedot asiakaspalvelukanavista sekä aukioloajoista 

• Tarjouksia 

• Uutisia ja ajankohtaista tietoa 

• Usein kysytyt kysymykset 
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• Eri kieliversiot 

• Tietoa asiakkaista 

• Keskustelut ja blogit 

• Tiedot avoimista työpaikoista 

• Sivukartta 

• Sosiaalisen median kanavat (Bergström & Leppänen, 2018). 

Keronen ja Tanni (2013) kertoo, että sisältösuunnittelu on syy siihen, että 

jonkin yrityksen verkkosivuilla asiointi on nopeaa ja helppoa, kun taas toi-

silta ei tunnu löytyvän mitään järkevää. Tämä tarkoittaa, että verkkosivuilla 

tulee olla hyvä sisältösuunnittelu, joka ohjaa asiakasta eteenpäin, ilman 

epäselviä tilanteita tai umpikujia. Jos esimerkiksi kuvausteksti ja otsikko 

mainoksessa lupaa henkilöauton renkaita edullisesti, linkin takaa tulee löy-

tyä selkeä jatkumo tarinalle, eli alennusrenkaat tulee olla esillä näkyvästi 

(Keronen & Tanni, 2013).  

2.3.7 Sosiaalinen media 

Informaation jakamisen ja keskustelun mahdollistavat kokoelma internet- ja kännyk-

käpohjaisia työkaluja eli sosiaalinen media. Sosiaalisessa mediassa yhdistyy tekno-

logia, viestintä ja vuorovaikutus kuvien, videoiden, sanojen ja äänen avulla. Käyttä-

jillä on mahdollisuus luoda itse sisältöä sosiaalisessa mediassa (Leino 2010, 251). 

Sosiaalinen media on yleisön saatavilla oleva julkinen sivusto. Sosiaalisen median 

sivustoilla on oltava tietoa, joka on hyödyksi lukijoille ja he voivat osallistua keskus-

teluun muiden kanssa. Sosiaalisen median olemassaolon mahdollistaa syndikointi. 

Syndikointi tarkoittaa usean tietolähteen yhdistämistä, tietolähteen kuluttamista tai 

lukemista jostain muualta kuin alkuperäisestä lähteestä (Korpi 2010, 7–8). 

Juslén (2016, 37) kertoo, että sosiaaliseen mediaan on avautunut mainonnan vihreä 

niitty. Sosiaalinen media on saanut kokoon merkittävän kokoisia yleisöjä, jotka ovat 
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suoraa tavoitettavissa. Merkittävä uuden yleisökeskittymisen syntyminen on johtu-

nut sosiaalisen median käytön nopeasta laajentumisesta. Sosiaalisen median yri-

tykset ovat rakentaneet mainosjärjestelmiä, joiden kautta yritykset voivat lähestyä 

omia kohderyhmiään. Sosiaalisen median yrityksiä, jotka tarjoavat maksulista näky-

vyyttä, ovat esimerkiksi Facebook, LinkedIn ja Twitter (Juslén, 38). 

Juslén (2010) toteaa, että sosiaalinen media on väline, joka käyttää hyväksi inter-

netin verkottumis- ja multimediaominaisuuksia vuorovaikutuksen ilmaantumiseen. 

Erilaiset internetissä toimivat palvelut ovat sosiaalisen median käsitteitä, kuten: vir-

tuaalimaailmat, verkottumispalvelut, erilaisten sisältöjen jakaminen sekä jakelupal-

velut, tiedon luokittelu- ja arviointipalvelut sekä keskustelufoorumit. Sosiaalisessa 

mediassa keskeistä on se, että käyttäjät tuottavat itse sisällön. Sosiaalinen media 

on osallistumiseen perustuva, avoin sekä tietynlainen kohtaamispaikka, jossa sen 

käyttäjät pystyvät julkaista, tuottaa, jakaa ja arvioida kaikenlaisia sisältöjä. Juslén 

(2010) kertoo, että sosiaalisen median kolme pääasiallista muotoa ovat verkottu-

mispalvelut (esimerkiksi Facebook), sisällön julkaisupalvelut (esimerkiksi YouTube) 

sekä tiedonluokittelu- ja arviointipalvelut (esimerkiksi Digg). 

Kortesuo (2014) toteaa, että yrityksellä on etu someläsnäolossa, sillä yritys tuntuu 

asiakkaalle jo valmiiksi tutulta. Yrityksen viestintätapa, asiantuntemus, persoona ja 

tyyli näkyy verkosta potentiaaliselle yhteistyökumppanille tai asiakkaalle. Kortesuo 

(2014) kertoo myös, että somesta löytyy myös paljon faktatietoa, esimerkiksi siellä 

on erilaisia tutkimuslinkkejä, vinkkipostauksia sekä luentovideoita. Myynnissä, 

markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa kannattaa hyödyntää sosiaalista mediaa. 

Bergströmin ja Leppäsen (2018) mukaan, markkinointiviestintään jatkuvasti uusia 

kanavia ja välineitä tarjoaa sosiaalinen media. Myynninedistämisessä ja brändin ra-

kennuksessa sekä aktiivisten aikuisten ja erityisesti nuorten tavoittamisessa sosiaa-

linen media on tärkeä väline. Somessa eli sosiaalisessa mediassa tuotteesta tyk-

käävät asiakkaat voivat suositella ja kertoa toisilleen hyviä vinkkejä. Sosiaalinen 

media tuo ilmaista näkyvyyttä, kun asiakkaat jakavat kokemuksia ja sisältöä sekä 

tuottaa uutta sisältöä erilaisissa sosiaalisen median kanavissa (Bergström & Leppä-

nen 2018). 

Seuraavia sosiaalisen median keinoja voidaan käyttää markkinointiviestinnässä: 
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• Verkostoitumispalvelut (Facebook) 

• Yritykselle perustetaan blogi 

• Virtuaalimaailma 

• Keskustelut ja muut pikaviestimet (Twitter) 

• Arvostelut sekä suosittelusivustot 

• Tiedostojen jakaminen (YouTube, Instagram, Google+ jne.) 

Bergström ja Leppänen (2018), mainitsee kaikki edellä mainitut sosiaalisen median 

kanavat ovat erilaisia ja niiden käyttö kannattaa suunnitella huolellisesti. Bergström 

ja Leppänen (2018) toteaa, että verkossa yrityksellä pitäisi olla aina esillä ne sosi-

aalisen median kanavat, mitä yritys käyttää. Tällöin suosittelu ja sisällön jakaminen 

on helppoa. 

Bergström ja Leppänen (2018) kertoo, että markkinointiviestintään uusia kanavia ja 

välineitä tarjoaa sosiaalinen media. Sosiaalisesta mediasta puhutaan yrityksen 

omana mediana, mutta sitä voi myös käyttää ostetussa mainonnassa. Kirjoittajat 

kertovat, että mainoksia yritys voi laittaa muun muassa Facebookiin, ja niille tulee 

asettaa tavoite. Yrityksen tulee miettiä, halutaanko saada tykkäyksiä, julkaisujen ja-

kamista, käyntejä yrityksen verkkosivuille vai keskusteluja. Myös kuvien- ja videoi-

den jakamispalvelut ovat käyttökelpoisia sosiaalisia medioita yrityksille, muun mu-

assa Instagram ja YouTube, ovat kasvattaneet paljon suosiota. Twitter on myös yksi 

mainostuspaikka ja siellä mainoksia voi kohdentaa yleisölistoja laatimalla puhelin-

numeroiden sekä sähköpostiosoitteiden avulla. Yrityksen omaa mediaa, mutta 

myös sosiaalisen median mainosväline on blogi (Bergström & Leppänen 2018). 

2.3.8 Sähköpostimainonta 

Sähköpostimainonnan yksinkertaisin tapa on viestien lähettäminen ihan tavallisella 

sähköpostiohjelmalla, kuten Outlook. Jos yritys haluaa lähettää suurille kohderyh-

mille markkinointiviestejä, siihen tarvitsee työvälineitä, jotka ovat suunniteltu tähän 

tarkoitukseen (Juslén 2010).   
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Juslén (2010) kirjoittaa, että asiakkaan tulee antaa suostumus vastaanottaa säh-

köpostiviestejä saapuvaksi markkinoijalta. Sähköpostimarkkinoinnissa ensimmäi-

nen kynnys on, se että asiakas saadaan avaamaan sähköpostiviesti, koska vain 

avattu sähköpostiviesti voi johtaa haluttuun tulokseen. Kirjoittaja kertoo, että pää-

tös viestin avaamisesta tapahtuu hyvin nopeasti, alle kahdessa sekunnissa. Aikaa 

on siis hyvin vähän vakuuttaa asiakas avaamaan sähköpostiviesti tarkastelua var-

ten. Viestin otsikko on tässä tapauksessa viestin menestystekijä, joko viesti lue-

taan tai se menee roskakoriin. Toisena tulee viestin ensimmäinen lause, joka ker-

too sen, lukeeko asiakas viestin loppuun vai ei, joten viestin ensimmäiseen lau-

seeseen tulee panostaa. Jos yritys onnistuu näissä kahdessa vaiheessa, todennä-

köisesti asiakas noudattaa viestin toimintakehotusta, joka on esimerkiksi linkki tar-

joukseen. (Juslén 2010). 

Juslén (2010) toteaa, että sähköpostiohjelmistojen yhteydessä roskapostisuodatti-

met ovat yleistyneet. Viesti, joka päätyy roskapostiin, sen avaamisen todennäköi-

syys on olematon. Juslén toteaa (2010), että sähköposti on arkipäiväistynyt, joten 

vastaanottajan huomiokynnys on myös noussut, minkä vuoksi moni sähköposti-

viesti jää avaamatta.  

Tehoa sähköpostimainonnassa voidaan mitata muun muassa seuraamalla, kuinka 

moni avaa lähetetyn sähköpostiviestin, vastasi viestiin, siirtyi yrityksen verkkosivuille 

tai viestin perusteella osti tuotteen (Bergström & Leppänen 2018). Sähköpostinvies-

tin kohderyhmä tulee rajata oikein sekä kohdentaa viesti sopivaksi vastaanottajille, 

jotta saadaan parhaimmat tulokset.  

Sähköpostiviestimainonta on muun muassa henkilökohtaista, ja sitä voidaan perso-

noida, siihen pitää pystyä liittämään kuvia ja linkkejä sekä lähettämiseen tarvitsee 

vastaanottajan luvan ja asiakkaalla tulee olla mahdollisuus poistaa itsensä postitus-

listalta (Bergström & Leppänen 2018). 
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3 MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITTELU 

3.1 Tilanneanalyysi 

Tilanneanalyysi antaa tiedon siitä, missä ollaan, mihin pystytään ja mihin halutaan 

mennä sekä mitä keinoja käytetään. Vuokko (2003, 135) kertoo, että tilanneanalyy-

sissa on kaksi osa-aluetta, jotka ovat sisäisten ja ulkoisten tekijöiden analyysi. Si-

säisiin tekijöihin kuuluu yritysanalyysi sekä tuoteanalyysi ja ulkoisiin tekijöihin koh-

deryhmä, kilpailu ja toimintaympäristö. Tarvittavaa tietoa tilanneanalyysissä löytyy 

yrityksen sisältä, että ulkoa. Laajaa tiedonhankintaa yrityksen ulkopuolelta tai ulko-

puolisten palveluiden käyttöä tilanneanalyysi ei kuitenkaan vaadi. Riittävää tietoa on 

yleensä yrityksen omat tietokannat ja sisäinen informaatio (Vuokko, 136–137).  

Vuokko (2003, 135) toteaa, että tällä hetkellä ja tulevaisuudessa ulkoisten tekijöiden 

analyysiin sisältyy kilpailu, kohderyhmä ja toimintaympäristön tila. Kilpailuanalyy-

sissa määritetään kilpailijoiden laatu, määrä, heikkoudet, vahvuudet, markkinoinnin 

asemointi ja kilpailijoiden strategiat sekä niiden seuraukset. Näiden edeltä mainittu-

jen lisänä analysoidaan kilpailijoiden tulevaisuuden näkymät sekä tutkitaan kilpaili-

joista mahdollisesti syntyvät uhat. Kirjoittaja kertoo, että kohderyhmän analyysi ker-

too, ketkä ostavat yrityksen tuotteita tai palveluita sekä mikä vaikuttaa ostopäätök-

sen tekemiseen. Tässä analyysissa myös vastataan kysymyksiin mistä, milloin, 

miksi, kuinka usein ja millaisissa erissä yrityksen tuotteita tai palveluita ostetaan. 

Kohderyhmän analyysissa myös selviää valintakriteerit eli millaisia asioita kohde-

ryhmä arvostaa, kuinka usein ja kuinka paljon palveluita käytetään, mikä mieltä koh-

deryhmä on kilpailijoista yrityksen palveluihin verrattuna sekä mistä kohderyhmä 

hakee tietoa ja mistä kohde ryhmä tiedon tavoittaa (Vuokko, 136). 

Vuokko (2003, 137) toteaa, että tilanneanalyysin vuoksi nähdään se, missä yritys 

on tällä hetkellä. Tilanneanalyysi kertoo myös samalla sen, miksi yritys on juuri siellä 

missä on. Samalla saadaan myös tietää, millaista markkinointiviestintää yritys on 

tehnyt, mitä markkinoilla on tapahtunut sekä mikä kilpailevat yritykset ovat tehneet. 

Tilanneanalyysi voi myös kertoa yrityksen tulevaisuuden näkymät. Nämä asiat lait-

tavat miettimään, mitä yritykselle tapahtuu, mikäli jatketaan samalla kaavalla ja mi-
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hin ollaan menossa. Vuokko (s. 137) toteaa, että yrityksen toiminnassa, suunnitte-

lussa ja päätöksissä on tärkeä pohtia mitä tulee muuttaa nykytila-analyysin sekä 

tulevaisuuden pohjalta. 

Bergström ja Leppänen (2018) kertovat, että yrityksen asiakasanalyysissa hanki-

taan tietoa jo ostavien ja mahdollisten ostavien asiakkaiden ostokäyttäytymisestä, 

asiakkuuden vaiheesta, asiakkaan tarpeista sekä arvostuksista. Bergström ja Lep-

pänen (2018) toteavat, että asiakasryhmittely perinteisesti luokitellaan luokkiin: po-

tentiaalinen asiakas, satunnaisasiakas, perus asiakas, kanta-asiakas, avainasiakas 

ja entinen asiakas.  

Bergström ja Leppänen (2018) kirjoittavat, että asiakkuuksien kehittäminen ja säi-

lyttäminen velvoittaa toimenpiteiden ja asiakassuhteiden jatkuvaa seurantaa. Seu-

ranta on helpompaa, kun asiakassuhdemarkkinoinnin tavoitteet on laitettu oikein ja 

asiakkaan käyttäytymisestä on käytettävissä tuoreet tiedot. Lisäksi asiakassuhteen 

kehityksessä seurataan asiakastyytyväisyyttä, asiakaskannattavuutta sekä asia-

kasuskollisuutta. 

3.2 Markkinointiviestinnän tavoitteet 

Vuokko (2003, 138) toteaa, että markkinointiviestinnän tavoitteiden tärkeimmät kri-

teerit ovat haasteellisuus ja realistisuus. Olennaisin osa markkinoinnin tavoitteiden 

määrittelemistä on tilanneanalyysi. Sen pohjalta tiedetään niin paljon, että pystytään 

asettamaan tavoitteet. Tavoitteet markkinoinnissa voivat olla kvalitatiivisia tai kvan-

titatiivisia. Markkinointiviestinnän yksi tärkeä tavoite on positiointi eli palvelun, tuot-

teen tai yrityksen asemointi. Pitää tuntea nykytilanne, jotta asemointitavoite voidaan 

tehdä. Nykytilanteen tunteminen tarkoittaa esimerkiksi mitä mieltä kuluttajat ovat 

tuotteesta tai mitä he arvostavat yrityksen tuoteryhmässä. Tuotekarttaa voidaan 

käyttää asemoinnin apuna. Tuotekartta on akselisto, johon valitaan tärkeimmät va-

lintakriteerit, joita kohderyhmä käyttää (Vuokko, 139).  

Bergström ja Leppänen (2018) korostavat, että viimeinen tavoite markkinointivies-

tinnässä on saada aikaan kannattavaa myyntiä. Tuohon tavoitteeseen pääsy vel-
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voittaa monesti eri viestintämuotojen käyttöä pitkäkestoisesti, koska yhdellä kam-

panjalla ei usein ole suurta seurausta kokonaismyyntiin tai koko mielikuvaan brän-

distä. Tärkein on mennä askel askeleelta markkinointiviestinnässä, rakennetaan 

tunnettavuutta, luottamusta, kiinnostusta sekä paremmuutta verrattuna kilpailijoihin 

(Bergström & Leppänen 2018). 

Hyvänä esimerkkinä markkinointiviestinnän tavoitteista ovat (Bergström & Leppä-

nen 2018):  

• Informaatio yrityksestä, tuotteista, palveluista, hinnoista ja saata-

vuudesta 

• Herättää huomiota ja erottautua kilpailijoista 

• Luoda mielenkiintoa ja myönteisiä asenteita 

• Herättää ostohalu ja aktivoida asiakas 

• Tuotetun arvon ja hyödyn viestiminen 

• Saada aikaan myyntiä 

• Vahvistaa asiakkaan ostopäätös ja pitää yllä asiakassuhdetta 

• Yrityksen brändin vahvistaminen ja rakentaminen. 

Bergström ja Leppänen (2018) kertovat, että vaikutustasoja markkinointiviestin-

nässä on kolme: vaikuttaminen tietoon, toimintaan ja tunteisiin. Kun yrityksessä 

suunnitellaan viestintää, määritellään se, mihin viestinnällä yritetään vaikuttaa ja 

millä tavalla. Apuna tässä tavoiteasettelussa pystyy käyttämään erilaisia viestinnän 

porrasmalleja apuna. Tunnetuimmat näistä porrasmalleista ovat AIDASS ja DAG-

MAR. Näiden porrasmallien tarkoitus on se, että jokaiselle portaalle asetetaan ta-

voitteet ja keinot, millä tavoitteet saavutetaan. Alla AIDASS- ja DAGMAR-porras-

mallit (kuvio 1). 



27(53) 

 

 

Kuvio 1. AIDASS- ja DAGMAR-porrasmallit (Bergström & Leppänen 2018, 883). 

 

3.3 Markkinointiviestinnän kohderyhmä 

Vuokko (2003, 141–142) kertoo, että markkinointiviestinnälle on tärkeää valita koh-

deryhmät, joille haluaa ja pitää viestiä. Tämä on tärkeää, koska kaikkien kanssa ei 

pysty kommunikoida koko ajan. Markkinointiviestinnän suunnitteluprosessin alku-

vaiheista kohderyhmämäärittely saa perustansa. Pitää miettiä, ketkä tuotteita osta-

vat, ketkä niitä käyttävät sekä ketkä päättää tuotteen ostamisesta ja miksi he päät-

tävät niin. Segmentointikriteereistä puhutaan kohderyhmämäärittelyssä. Vuokko 

(143) kertoo, että segmentointikriteerit tarkoittavat, että segmenttejä kuvataan ja 

määritellään, esimerkiksi sukupuolen tai iän avulla.  Yritys voi myös käyttää vain 

yhtä luettelossa olevaa kriteeriluokitusta, esimerkiksi “merkkiuskolliset” käyttäjät. 

Vuokko (s. 144) kertoo, että tärkeintä on kuitenkin käyttää sellaisia kriteerejä ja mää-

rittelyjä, jotka auttavat markkinointiviestinnän suunnittelua (Vuokko, 144).  

Isohookana (2007, 102) toteaa, että markkinointiviestinnän suunnittelun peruskysy-

myksistä on kohderyhmien määrittely. Yrityksen on tunnettava ja määriteltävä koh-

deryhmät hyvin, jotta tiedetään, millainen vastaanottaja on ja hänen tiedontar-

peensa. Kohderyhmien valinnalle lähtökohta on se, mitkä ovat yrityksen markkinat, 
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joissa se toimii ja markkinoiden segmentoituminen. Liikeideassaan yritys määrittää 

keitä varten yritys on olemassa. Kohderyhmämäärittelyssä on huomioitava asiak-

kaiden lisäksi kaikki ne tahot, jotka vaikuttavat ostopäätökseen ja ostoprosessiin 

ylipäätään. Nämä tahot ovat esimerkiksi yhteistyökumppanit, jakelukanavat ja tie-

dotusvälineet (Isohookana, 102). 

Bergström ja Leppänen (2018) toteavat, että kohderyhmille suunnitellaan yleensä 

markkinointiviestintä siten, että saadaan saman linjainen ja yhtenäinen koko-

naisuus. Yksittäisten kohderyhmien kannalta ja yrityksen näkökulmasta tulee tar-

kastella viestintää. Kohderyhmiä markkinointiviestinnässä on monenlaisia, esimer-

kiksi mahdolliset ja nykyiset ostajat, tuotteen lopulliset käyttäjät, suosittelijat, jälleen-

myyjät, mediat sekä suuri yleisö. Lähes kaikille kohderyhmille voidaan suunnata 

imagomainonta, joka on osa markkinointiviestintää. Markkinointiviestintä voidaan 

myös tarkoittaa rajatulle kohderyhmälle, esimerkiksi kanta-asiakkaille. Bergström ja 

Leppänen (2018) kertovat, että mahdollisimman pienin kustannuksin sekä parhaalla 

mahdollisella tavalla valitaan käytettävät viestintäkeinot, jotta eri kohderyhmät tavoi-

tetaan. 

3.4 Budjetti 

Vuokko (2003, 145) kirjoittaa, että yrityksen budjetti on ohjauskeino, resurssi ja ra-

joite. Budjetti kertoo, kuinka paljon rahaa on käytettävissä. Markkinointiviestinnän 

budjetti tulee päättää sen mukaan, kuinka paljon rahaa on käytettävissä tai kuinka 

paljon rahaa käytetään. Vuokko (s. 145) kertoo, että kustannukset markkinointivies-

tinnässä jaetaan kolmeen luokkaan: suunnittelukustannukset, toteutuskustannukset 

ja valvontakustannukset. Markkinointiviestinnän suunnittelun yksi tärkeä osa on 

juuri oikean kokoisen budjetin määritys. Vuokko (s. 147) kertoo, että se miten raha-

määrä käytetään, on kuitenkin budjetissa tärkeintä.  

Isohookana (2007, 110) toteaa, että toimintasuunnitelmaa, joka on määrätylle ajan-

jaksolle tarkoitettu toteutettavaksi ja se on ilmaistu rahamääräisesti, tarkoitetaan 

budjettia. Toiminnan perustajana, resurssien jakajana ja koordinoijana toimii bud-
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jetti. Yleensä budjetti laaditaan toimintavuodeksi kerrallaan. Yrityksen johdon apu-

välineenä toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja koordinoinnissa toimii koko-

naisbudjetti (Isohookana, 110). 

Tarvittava rahamäärä markkinointiviestintään riippuu muun muassa seuraavista asi-

oista (Bergström & Leppänen 2018): 

• Mitä myydään ja mihin pyritään? Tuotteen elinkaaren vaihe? 

• Mikä on kilpailutilanne? Miten kilpailijat viestivät? 

• Millaiset markkinat ovat? Ketkä ovat tuotteen ostajia? Kelle viestintä koh-

distetaan? Millaista viestintää käytetään? 

Bergström ja Leppänen (2018) korostavat, että markkinointiviestinnän budjettia 

miettiessä tulisi arvioida ainakin seuraaviin viestintämuotoihin käytettävissä oleva 

rahamäärä: mainonnan suunnittelu-, tuotanto- ja julkaisukustannukset, tiedotteet, 

esitteet, asiakaslehdet, myynnin tukimateriaali, muut myynninedistämistoimet sekä 

suhdetoiminnan kustannukset. Eri yritysten ja toimialojen välillä on vaikea vertailla 

budjetin suuruutta, koska budjetti sisältää erilaisia toimenpiteitä sekä kustannuksia 

hyvin eri tavalla. Markkinointiviestinnän budjetoinnissa on neljä tapaa: budjetoidaan 

siihen mihin on varaa, käytetään tietty osuus liikevaihdosta, saman verran kuin kil-

pailijat sekä katsotaan tehtävän ja tavoitteen mukaan (Bergström & Leppänen 

2018).  

3.5 Toteutus ja arviointi 

Vuokko (2003, 160) kertoo, että konkreettiseksi toimenpideohjelmaksi muutetaan 

se, mitä aiemmin on päätetty suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Markkinointivies-

tinnän toteutusvaiheessa päädytään miettimään, mitä tehdään ja mitä voidaan 

tehdä sekä mitä ostetaan ulkopuolelta. Vastuualueen pitää olla selvä, kun markki-

nointiviestintäsuunnitelmaa ruvetaan toteuttamaan. Seuraavaksi mietitään eri re-

sursseja, joilla suunnitelma voidaan toteuttaa ja tässä tulee tietoon myös lopullinen 

budjetti suunnitelmalle. Resurssoinnin yksi osa on pohdinta siitä, kuinka paljon yri-

tyksellä on tietoa, taitoja ja mahdollisuuksia suunnitella semmoista markkinointivies-

tintää, joka luo tavoitteen mukaista toimintaa ja vaikutusta. Ulkopuolisia palveluita 
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hyödynnetään usein markkinointiviestinnässä. Aikataulutus on osa kampanjan ja 

viestintäkeinojen toteutusvaihetta. Aikataulutus mahdollistaa sen, että eri viestintä-

keinoilla on järjestys, kuinka niitä kampanjassa käytetään (Vuokko, 161–162).  

Vuokko (2003, 163) kertoo, että suunnitteluprosessin viimeinen vaihe on arviointi-

keinojen määritys.  Arviointeja suositellaan tehtävän ennen kampanjaa, sen aikana 

ja sen jälkeen. Arviointi on suurena apuna siinä, että asioita tehdään oikein. Tietty 

viestintäkeino aiheuttaa tietynlaisia arviointimenetelmiä, esimerkiksi bannerin toimi-

vuutta voidaan arvioida klikkausten määrällä. Vuokko (166) toteaa, että kaikilla 

markkinointiviestintäkeinoilla on oma arviointitoimenpiteensä. Esimerkiksi myynnin 

määrällä pystyy arvioimaan myyntityön tehokkuutta, suhdetoimintaa voidaan mitata 

organisaation kiinnostavuudella ja myynninedistämistä voidaan mitata esimerkiksi 

tuotekokeilujen määrällä. On hyvä arvioida myös koko suunnitteluprosessia, esi-

merkiksi kuinka hyvin suunnitteluprosessin vaiheet toteutettiin, sillä suunnittelupro-

sessin kokonaisuus on tärkeä ja sen tulee toimia (Vuokko, 167).  

Toteutuneita erilaisia toimenpiteitä ja niiden tuloksia seurataan säännöllisesti mark-

kinoinnissa, esimerkiksi kuukausittain tai viikoittain, kertoo Bergström ja Leppänen 

(2018) kirjassaan. Tämä antaa avaimet siihen, jos jotain pitää muuttaa suunnitel-

massa, esimerkiksi vastata nopeasti kilpailijoiden markkinointiin (Bergström & Lep-

pänen 2018). 
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4 TUTKIMUS MARKKINOINTIVIESTINNÄSTÄ 

Tämän luvun ensimmäisessä osassa kerrotaan kvantitatiivisesta eli määrällisestä 

tutkimuksesta. Luvun toisessa osassa käsitellään tutkimustulokset, jotka ovat mää-

rällisestä tutkimuksesta saatu. Tuloksissa käydään läpi kaikki tulokset, jotka vaikut-

tavat tutkimukseen.  

Määrällisessä tutkimuksessa käytettävä aineiston keräämisen tapa on yleensä ky-

selylomake. Vastaaja lukee ja vastaa kirjallisesti kyselylomaketutkimuksessa. Täl-

lainen aineiston kerääminen soveltuu suurelle joukolle ihmisiä ja vastaajan etu on 

se, että hän jää tuntemattomaksi (Vilkka 2015).  

4.1 Tutkimuksen toteuttaminen 

Valli (2015) kertoo, että kun kyselylomaketta rakentaa, on mietittävä erilaisten mit-

tausmenetelmien tarkoituksenmukaisuutta sekä käyttökelpoisuutta. Mikäli tutkimus-

aineistosta halutaan antaa yksityiskohtainen ja tarkka kuva, kannattaa silloin tulok-

set esittää taulukoin. Valli (2015) kertoo myös, että tutkimuksen tavoitteiden tai tut-

kimusongelmien avulla lähdetään rakentamaan kysymyksiä kyselylomakkeeseen. 

Aineistoa lähdetään keräämään sitten, kun tutkimusongelmat ovat täsmentyneet, 

sillä silloin tiedetään mitä pyritään löytämään aineistonkeruulla. Tällä vältytään tur-

hilta kysymyksiltä ja kysytään kaikki oleellinen ja tärkeä.  

Valli (2015) korostaa, että kyselylomaketta tehtäessä pitää kiinnittää huomiota tut-

kimuskyselyn pituuteen sekä kysymysten lukumäärään. On tärkeä pitää vastaajan 

mielenkiinto yllä kyselylomakkeen alusta loppuun saakka, koska jos kysely on liian 

pitkä, moni jättää sen vuoksi vastaamatta tai vastaa hätiköidysti. Kun lomaketta laa-

ditaan, pitää kiinnittää tarkkaavaisuutta kyselylomakkeen selkeyteen ja myös ulko-

asuun. Vastausprosentti kasvaa, kun kyselylomake on miellyttävä ulkoisesti ja näin 

ollen siihen on miellyttävämpi vastata (Valli 2015). 

Opinnäytetyön markkinointiviestintätutkimus tehtiin kvantitatiivisena tutkimuksena 

ajalla 21.1.–28.1.2020. Tutkimuksen vuoksi luotiin sähköinen kyselylomake Webro-
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poliin. Tutkimukseen tavoitteena oli saada vähintään 50 vastausta. Kyselylomak-

keessa oli sekä valmiita vastausvaihtoehtoja sekä tyhjä kenttä, johon kirjoittaa jokin 

muu vastaus. Vastaajan oli siis helppo valita joko valmis vastaus tai itse lisäämällä 

jonkun muun vastauksen. Tutkimuksen viimeinen kysymys oli täysin avoin, jossa ei 

ollut valmiina vastausvaihtoehtoja. Tutkimuksen mihinkään kysymykseen ei ollut 

pakko vastata, joten vastaaja pääsi eteenpäin, jos jätti johonkin kysymykseen vas-

taamatta. Tällä pyrimme, että vastauksia tulisi tarpeeksi paljon, eikä vastaaminen 

jäisi kesken pakollisen vastaamisen takia. Kysymyslomakkeen kysymykset käytiin 

läpi yhdessä toimeksiantajan kanssa. Tutkimuksen kysymyslomake löytyy liitteestä 

1.  

Vilkka (2015) korostaa, että kyselylomake pitää aina testata, ennen kuin sitä ruve-

taan mittaamaan. Tämä testaus ei siis tarkoita, että joukko ihmisiä käy täyttämässä 

kyselylomaketta ja, että sen jälkeen tutkimuksen tutkija katsoo, miten vastaaminen 

onnistui. Pikemminkin niin, että perusjoukkoa vastaava ihminen arvioi kyselylomak-

keen. Arvioinnin kohteena on kysymyksien ja vastausohjeiden selkeys sekä ylipää-

tään kyselylomakkeen toimivuus. Testaaminen on onnistunut, kun testaaja pystyy 

kertomaan syyt antamiinsa kommentteihin (Vilkka 2015). 

Yksi tapa lähettää kyselylomake on sähköposti. Sähköposti- tai internetkysely toimii 

parhaiten, kun joukko muodostuu yritysten toimijoista tai asiakkaista, sillä perus-

joukko on tällöin suuri ja voidaan varmistaa, että kaikilla on teknisesti potentiaalia 

vastata kyselyyn (Vilkka 2015). 

Kysely toteutettiin yrityksen asiakkaille ja kyselylinkki lähetettiin asiakkaille sähkö-

postitse. Tähän aineistonkeruumenetelmään päädyttiin sen vuoksi, että asiakkaat 

olivat helpoiten tällä tavoin tavoiteltavissa. Kyselyssä oli yhteensä 7 kysymystä. Tar-

koitus oli pitää kysely todella lyhyenä, että pystyi mainitsemaan, ettei se vie aikaa 

kuin korkeintaan 2 minuuttia. Toimeksiantaja kävi vielä valmiin kyselylinkin läpi, jotta 

siinä oli kaikki varmasti niin kuin piti. Kyselylinkki lähetettiin noin kolmelle sadalle 

yrityksen asiakkaalle ja siihen vastasi 117 asiakasta.  
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4.2 Tutkimusetiikka 

Kuula (2011) kertoo, että tutkimusetiikka koskee muun muassa aineiston hankintaa, 

tutkittavien suojaan liittyviä kysymyksiä, tieteellisen tiedon soveltamista ja tieteen 

sisäisiä asioita. Kuula (2011) toteaa myös, että tutkimusaineistoa pystyy keräämään 

monella eri tavalla, muun muassa kirjekyselyllä, haastattelulla, videoiden tai inter-

netin avulla. Tutkittavalle joukolle pitää aina antaa tietoa tutkimusaineiston käytöstä. 

Informaatio, joka annetaan tutkimuksesta, on tärkeää, sillä se saattaa ratkaista sen, 

haluaako ihmiset osallistua tutkimukseen. Tämän lisäksi tutkimuksen informaation 

tulee sisältää määritelmän kerättävän aineiston käyttömahdollisuudet sekä elinikä.  

Kuula (2011) korostaa, että tutkimuksen informointiin tutkimusjoukolle tulee selvittää 

tutkijan nimi, tutkimuksen tavoite, tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus, 

kaikkien annettujen tietojen suojaaminen, käyttötarkoitus, käyttäjä, käyttöaika sekä 

mahdolliset muut tiedonlähteet. Nämä aiemmin mainitut asiat sisällytetään joko saa-

tekirjeeseen tai tutkimuksen esittelytekstiin.  

Moni osallistuu tutkimukseen siksi, että tutkija lupaa tunnistamattomuuden. Kvanti-

tatiivisessa tutkimuksessa tunnistamisriskiä ei ole, koska tuloksia ei kirjata yksilöi-

den (Kuula 2011).  

Tutkimuksen tuloksia käsiteltiin rehellisesti ja väärentämättä. Menetelmänä oli säh-

köpostitse lähetetty kysely, jossa suurin osa kyselyistä olivat täynnä vastausvalin-

toja sekä muutama tyhjä kenttä, johon vastaaja pystyi omin sanoin kertomaan vas-

tauksensa.  

Tutkimukseen osallistuville yrityksen asiakkaille kerrottiin, että mihin tutkimukseen 

he ovat osallistumissa ja minkä vuoksi. Kyselyt olivat anonyymejä, joka kerrottiin 

tutkimukseen osallistuville, joten asiakkaiden oli helppo kertoa mielipiteensä huo-

letta ja luottamuksella.  

4.3 Tutkimustulokset 

Alla olevissa otsikoissa käyn läpi tutkimuskyselyn vastaukset kysymys kerrallaan, 

johon vastasi Perintäritari Oy:n asiakkaat.  
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4.3.1 Markkinointiviestintä 

 Yrityksen ensikohtaaminen. Ensimmäisessä kysymyksessä vastaajat kertoivat, 

missä ovat ensimmäisen kerran törmänneet yritykseen. Eniten vastauksia tuli koh-

taan ”jostain muualta” (43 %). Vastaajat olivat saaneet kirjoittaa tyhjään vastaus-

kenttään, missä olivat yritykseen törmänneet. Näistä vastauksista nousivat esiin 

muun muassa tilitoimistojen, taloushallintoliiton- ja erilaisten tapahtumien kautta 

sekä henkilökohtaisesti yrittäjiltä itseltä. Seuraavaksi eniten vastaajista oli kuullut 

yrityksestä tuttavalta (31 %). Kolmanneksi vastaajat olivat löytäneet yrityksen pal-

velut Googlesta (12 %). Myös sosiaalisesta mediasta yritys oli löydetty Facebookista 

(7 %) ja LinkedInista (2 %). Osa vastaajista oli löytänyt yrityksen palvelut yrityksen 

omilta kotisivuilta (5 %) (kuvio 2). 

 

Kuvio 2. Yrityksen ensikohtaaminen. 

 

Mieluisin markkinointiviestintäkanava. Mieluisimmaksi markkinointiviestintäka-

navaksi vastaajien joukosta valikoitui sähköposti (47 %). Toisena mieluisena mark-

kinointiviestintäkanavana vastaajien kesken oli kotisivut (30 %). Vastaajien mielestä 

hyvänä kolmantena mieluisana markkinointiviestintäkanavana oli Facebook (21 %) 
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ja tämä oli huomattavasti suosituin sosiaalisen median kanava. Myös muita sosiaa-

lisen median kanavia pidettiin melko mieluisana: LinkedIn (12 %), Instagram (7 %) 

ja Twitter (2%). Vastaajien vastauksia kohtaan ”joku muu, mikä?” (8 %) oli oikeas-

taan ainoastaan vain se, ettei käytä mitään näistä edellä mainituista ja markkinoin-

tiviestintäkanavaksi kelpaa soitto yritykseltä (kuvio 3).  

    

 

Kuvio 3. Mieluisin markkinointiviestintäkanava. 

 

Markkinointiviestinnän onnistuminen. Vastaajista 87% koki, että yritys on onnis-

tunut markkinointiviestinnässään kertomaan palveluistaan ja sen laadusta. ”Kyllä”- 

kohtaan vastanneilla oli mahdollisuus myös kertoa, mikä on jäänyt parhaiten mie-

leen. Vapaankentän vastauksissa tuli esiin erityisesti ystävällisyys velallista sekä 

velkojaa kohtaan, soitto velalliselle, henkilökohtainen palvelu, positiivinen asenne, 

kotimaisuus, kotisivujen aloitussivu, asiakaslähtöisyys, selkeys opastuksessa, pal-

velun luotettavuus ja vastuullisuus, ihmisläheinen toiminta sekä asiakasymmärrys. 

Vastaajista 13 % oli sitä mieltä, ettei yritys ole onnistunut markkinointiviestinnässään 

kertomaan tarpeeksi palveluistaan ja sen laadusta (kuvio 4).  
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Kuvio 4. Markkinointiviestinnän onnistuminen. 

 

Yrityksen palveluiden valitseminen. Neljäntenä kysyttiin millä perusteella vastaa-

jat olivat valinneet yrityksen palvelut. Vastaajista yli puolet vastasi valinneensa yri-

tyksen palvelut henkilökohtaisuuden vuoksi (55 %). Melkein puolet vastaajista oli 

myös valinnut yrityksen yrittäjävetoisuuden vuoksi (48 %). Kolmantena vastaajat 

kokivat inhimillisyyden (46 %) tärkeänä perusteena, kun valitsivat yrityksen palve-

luita. Vastaajat valitsivat arvopohjaisuuden (32%) myös tärkeänä osana sitä, kun 

olivat yrityksen palvelut valinneet. Hinnoittelu (28 %) oli myös osan vastaajien pe-

ruste valita yrityksen palvelut.  

 

Vastaajista 27 % olivat valinneet kyselystä vastauksen ”joku muu, mikä?”. Näitä 

vastauksia oli esimerkiksi: yhteistyökumppanin vuoksi, yrittäjien jäsenetutarjous, ti-

litoimistojen suositus ja muut suositukset, sujuva, nopea ja helppo palvelu, selkeys, 

henkilökohtainen tapaaminen, yritys otti itse yhteyttä, paikallisuus ja tutut yrittäjät. 

Sekä osa vastaajista oli tarkentanut ”hinnoittelu” vastausta, sillä, kun perinnässä ei 

laskuteta suuria summia perinnän kohteelta (kuvio 5). 
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Kuvio 5. Yrityksen palveluiden valitseminen. 

 

Yrityksen kotisivut. Vastaajista 91% koki, että yrityksen sivut ovat helppokäyttöiset 

ja sieltä löytyy tarvittavasti tietoa. Vastaajista 9 % koki toisin ja vastauslaatikkoon 

”miksi ei?”, vastaajat olivat kertoneet, että yrityksen kotisivuilla oli jopa liikaa tietoa, 

toivoivat päivitystä UI-suunnitteluun sekä maininta aloitussivun turhuudesta, muut 

kertoivat, ettei ole käynyt eikä koe tarvetta käydä kotisivuilla (kuvio 6). 

 

 
Kuvio 6. Yrityksen kotisivut. 

 

Yrityksen blogi. Kuudenteen kysymykseen vastaajat vastasivat, ovatko lukeneet 

yrityksen blogia. Vastaajista 37 % ovat lukeneet yrityksen blogia ja 63 % ei ole lu-

kenut yrityksen blogia (kuvio 7).  
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Kuvio 7. Yrityksen blogi 

4.3.2 Kehitysehdotukset 

Viimeisenä tutkimuksessa kysyttiin kehitysehdotuksia vapaassa kirjoituskentässä. 

Kehitysehdotuksena vastaajat olivat kirjoittaneet muun muassa, että kuittaus toi-

meksiannosta saisi tulla selvemmin toimeksiantajalle perille sekä tietoa perinnän 

etenemisestä automatisoituna kuin myös asiakaslähtöisenä. Tuli myös ilmi, että pe-

rintä voisi olla velallisasiakkaan osalta korkeampi.  

Osa vastaajista toivoi, että yritys pitäisi palvelunsa maanläheisenä, helppokäyttöi-

senä ja rohkeana, niin kuin tähänkin saakka. Sekä tarkentavina tietoina aiempaan 

kysymykseen mieluisista markkinointiviestintäkanavista, että eri kanavissa seuraa-

vat mieluiten eri tyyppistä sisältöä. Osa vastaajista kertoi, ettei yritys ole tullut sosi-

aalisessa mediassa vastaan, vaikka on yrityksen yhteistyökumppaneiden asiak-

kaana, eli toivottiin lisää markkinointia myös yhteistyökumppaneiden kautta. 

Muita kehitysehdotuksia yritykselle ei tullut, mutta monet vastaajat olivat kirjotta-

neet, että yrityksen tulee jatkaa samaan malliin kuin nytkin. Tämä siis kertoo sen, 

että yrityksen asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä yrityksen toimintaan.  
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5 MARKKINOINTIVIESTINTÄSUUNNITELMA 

Tilanneanalyysien tekeminen on tärkeää, kun tekee markkinointiviestintäsuunnitel-

maa. On tärkeä tietää, missä tilanteessa yritys on tällä hetkellä, että toimintaa voi-

daan suunnitella oikeaan suuntaan. Tässä luvussa perehdyn yrityksen markkinoin-

tiviestinnän kehittämistä eri analyysien kautta, sekä käydään läpi tavoitteet, keinot 

sekä aikataulu, arviointi ja seuranta.   

5.1 SWOT-analyysi 

Tässä alaluvussa käsittelen SWOT-analyysin muodossa Perintäritari Oy:tä. Ensin 

käyn läpi yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat tekstin muo-

dossa. Lopussa SWOT-analyysia havainnollistaa taulukko (Taulukko 1.).   

Vahvuudet. Kuten tutkimustuloksetkin todistavat, yrityksen asiakkaat arvostavat 

yrityksen asiakaslähtöisyyttä, henkilökohtaisuutta, inhimillisyyttä, joustavuutta sekä 

osaamista yrityksen tarjoamassa palvelussa. Yrityksessä työskentelee kaksi osaa-

vaa yrittäjää, jotka haluavat pysyä jatkuvasti ajan tasalla alalla tapahtuvista asioista. 

Yritys on perustettu 30 vuotta sitten ja toimii edelleen perheyrityksenä, myös tämä 

nousi tutkimusvastauksissa vahvuutena. Tutkimustuloksissa myös näkyi yhteistyö-

kumppanuus suurena osana.  

Heikkoudet. Kuten tutkimustuloksissa mainittiin, automaation puute on yksi yrityk-

sen heikkouksissa, esimerkiksi tutkimustuloksissa mainittiin kuittaus toimeksian-

nosta. Yritys löytyy tällä hetkellä vain yhdestä taloushallinnon ohjelmasta eli ohjel-

mistointegrointi. Yrityksen pieni koko on myös osakseen heikkous, sillä resurssit ei-

vät ole samaa luokkaa, kuin suuressa yrityksessä. 

Mahdollisuudet. Yrityksellä on jo yhteistyökumppaneita ja mahdollisuus saada niitä 

lisää, on suuri. Tutkimustuloksissa tuli myös esiin, että monet olivat löytäneet kysei-

seen yritykseen yhteistyökumppaneiden suosituksesta. Yrityksellä on mahdollisuus 

ajan myötä laajentua yrityksenä isoksi yritykseksi, pitäen silti laadusta huolen. Saa-

tavien perintä muuttuu ajan kuluessa, ja he ovat yrityksenä valmiiksi muutoksen 

tiellä. 
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Uhat. Yrityksellä löytyy paljon kilpailijoita, jotka ovat suurempia yrityksiä sekä yritys 

on kopioitavissa. Yrityksellä on silti suuri vahvuus omassa palvelussaan, joka on 

asiakaslähtöistä, henkilökohtaista, joustavaa ja inhimillistä.  

Taulukko 1. SWOT-analyysi. 

 

5.2 Markkinointiviestinnän nykytilan kuvaus ja analyysi 

Tällä hetkellä Perintäritari Oy:n markkinointiviestintä on kokonaisuudessaan katta-

vaa ja asiakkaat vaikuttavat tyytyväisiltä markkinointiviestintään. Sähköpostin sekä 

puhelimen kautta yritys on yhteydessä asiakkaisiin, velkojiin sekä velallisiin. Myös 

kotisivujen kautta on moni asiakas löytänyt yrityksen. Kotisivut koetaan asiakkaiden 

kesken helposti käytettäväksi sekä sivulla on heidän mielestään tarpeeksi informaa-

tiota yrityksen palveluista. Kotisivujen aloitussivu sai myös kehuja, sillä aloitussi-

vussa tulee kysymys: ”Ymmärrän Perintäritarin olevan vastuullinen perintätoimisto, 

joka pyrkii ennaltaehkäisemään perintää ja kaihtaa pikavippejä”.  

Yritys on sosiaalisen median kanavissa: Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä 

sekä LinkedInissa ja kyseisissä kanavissa jaetaan sisältöä hyvällä tahdilla. Sisältö 
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sosiaalisen median kanavissa on perintäalaan kohdistuvaa tietoa, yritykseen ja 

muuhun maailmaan kohdistuvaa ajankohtaista tietoa ja erilaisia arvontoja. Alem-

pana avaan kahta sosiaalisen median kanavaa paremmin. 

Toimeksiantajan Facebook-sivulle on julkaistu ensimmäinen julkaisu kahden yrittä-

jän toimesta 2.1.2017, mutta Facebook-sivu on perustettu 4.7.2016. Yrityksellä on 

Facebookissa 7013 tykkääjää. Facebook julkaisut ovat muun muassa linkkejä eri-

laisiin sivustoihin, joissa on tietoa perintäalalla tapahtuvista asioista. Facebookissa 

on myös nykyään arvontoja, ajankohtaista tietoa yrityksestä sekä blogipostaukset 

jaetaan sinne. Postaustahti Facebookissa on hyvä, välillä jopa päivittäin.  

Toimeksiantajan Instagramiin on lisätty ensimmäinen kuva 5. syyskuuta 2018. Tällä 

hetkellä yrityksellä on 560 seuraajaa Instagramissa ja se käyttää aina samaa 

hashtagia #oleritari sekä muita olennaisia asioita, mitä kuvassa on, esimerkiksi #yrit-

täjyys #yhteistyö tai #yrittäjä. Erilaisia arvontoja on ollut jonkun verran esillä, esimer-

kiksi julkaisuun kommentoimalla on arvonnassa mukana.  

Markkinointiviestintätutkimuksen tulokset osoittivat, että jopa yli puolet vastaajista 

eivät lue yrityksen kirjoittamaa blogia. Tämä on yksi markkinointiviestinnän kanava, 

johon ei välttämättä kannata liikaa panostaa, jos lukijoita ei ole tarpeeksi. Blogipos-

taukset ovat sopivan pituisia, ja kertovat olennaisen asian. Blogissa ei välttämättä 

aina ole olennaista tietoa asiakkaille, joten senkin vuoksi postaukset saattavat jäädä 

lukematta.  

Markkinointiviestintätutkimuksen viimeisessä osiossa kysyttiin kehitysehdotuksia 

yritykselle, jossa esiin tuli toimeksiannon parempi kuittaaminen sekä väliaika tietoa 

perinnän etenemisestä.  

5.3 Kilpailija- ja asiakasanalyysi 

Yrityksellä on paljon kilpailijoita ympäri Suomea. Yrityksen kannalta tärkeimmät kil-

pailijat ovat muun muassa OK-Perintä, Cash-in Consulting Oy ja Visma Financial 

Solutions Oy. Nämä edellä mainitut yritykset ovat kaiken kokoisia perintätoimistoja, 

jotka ovat myös asiakaslähtöisiä ja kaikilla on melko samantyyliset palvelut. Jokai-
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sella näistä yrityksistä on omilla nettisivuillaan kattavat tiedot heidän perintätavas-

taan sekä myös samalla tyylillä eteen pompahtavia chattejä tai kysymyksiä palvelun 

laadusta. Jokainen yritys on myös toiminut jo noin. 30 vuotta. Markkinointiviestintä-

kanavina näillä yrityksillä toimii muun muassa Facebook, muut sosiaalisen median 

kanavat eivät ole yhtä aktiivisessa käytössä, vaikkakin profiilit osalla yrityksistä löy-

tyy myös Instagramista sekä LinkedInista. 

Perintäritari Oy:n asiakkaat arvostavat erinomaista asiakaspalvelua, asiakasläh-

töistä, inhimillistä sekä henkilökohtaisuutta. Tutkimustuloksissa asiakkaiden arvos-

tus näkyi muun muassa tyytyväisyydellä ja tsemppaamalla yrittäjiä jatkamaan sa-

malla tavalla maan läheisesti jatkossakin. Asiakaskunta muodostuu pääasiassa eri-

laisista ja eri kokoisista yrityksistä. Tällä hetkellä markkinointiviestinnällä on onnis-

tuttu tavoittamaan asiakkaat hyvin, mutta joukosta löytyi myös asiakkaita, jotka eivät 

esimerkiksi ole sosiaalisen median maailmassa, joten heidän tavoittamisensa ta-

pahtuu muun muassa puhelulla.  

5.4 Markkinointiviestinnän tavoitteet 

Tavoitteet. Markkinointiviestintä suunnitelman ensisijainen tavoite on markkinointi-

viestinnän kehittämisellä saada yritys vielä entistä näkyvämmäksi, sekä uusille 

mahdollisille-, että jo olemassa oleville asiakkaille. Toinen tavoite on yrityksen myyn-

nin kasvattaminen. Tämä tavoitehan voi täyttyä helpommin, mikäli ensimmäinen ta-

voite onnistuu. 

Kohderyhmä. Kohderyhmänä toimii ensisijaisesti erilaiset ja eri kokoiset yritykset. 

Tutkimustulokset osoittivat, että markkinointiviestintä keinona toimii parhaiten säh-

köposti ja seuraavaksi parhaiten kotisivut ja sitten sosiaalisen median kanavat. Koh-

deryhmän valinta osui Perintäritari Oy:n palveluihin henkilökohtaisuuden, yrittäjäve-

toisuuden ja inhimillisyyden vuoksi.  

Budjetti. Tarkkaa budjettia markkinointiviestintäsuunnitelmaan ei ole, koska toi-

menpiteitä ei pysty laskemaan tarkasti tässä vaiheessa. Suurin osa suunnitelmassa 

tehtävistä toimenpiteistä ovat sellaisia, joista ei koidu kustannuksia euromääräisesti. 
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Kyseiset suunnitelman tavoitteet tehdään työajalla, eli toinen toimeksiantajayrityk-

sen yrittäjistä tarttuu markkinointiviestinnän kehittämiseen työaikanansa.  

5.5 Markkinointiviestinnän keinot 

Tässä alaotsikossa kerrotaan markkinointiviestinnän keinot, joita suunnitelmassa 

käytetään. Mieluisimmaksi markkinointiviestintäkeinoksi tutkimuksen perusteella 

osoittautui sähköposti, toiseksi yrityksen kotisivut ja kolmanneksi sosiaalisen me-

dian kanavista suosituimmaksi Facebook. Yleisesti asiakaspalvelu sai vain hyvää 

palautetta. Suunnitelmassa korostetaan sähköpostimainontaa, yrityksen verkkosi-

vuja, hakukonemarkkinointia sekä sosiaalisen median markkinointiviestintää. 

5.5.1 Sähköpostimainonta 

Tutkimusten tulosten perusteella suurin osa koki miellyttävimpänä markkinointivies-

tintä kanavana sähköpostia.  Tätä tapaa on siis todella hyvä hyödyntää markkinoin-

tiviestinnässä, muun muassa yrityksen uutiskirjeen lähettämisessä. Tutkimuksen tu-

loksissa osa vastaajista toivoi, että toimeksiannosta tulisi kuittaus sekä tietoa siitä, 

kuinka perintä etenee. Toimeksiannon kuittauksesta voisi kertoa sähköpostitse toi-

meksiantajalle, miten perintä etenee, jotta asiakkaat eivät tarvitsisi itse kysellä tätä 

tietoa. Automatisoituna tämä toimisi helpoiten, sähköposti lähtisi automaattisesti 

esimerkiksi 2-3 viikon kuluessa toimeksiannosta ja tästä olisi myös tieto yrityksen 

verkkosivuilla, jotta asiakkaat tietäisivät odottaa tätä sähköpostia tämä ajan kulu-

essa. 

Tutkimustuloksissa selvisi että, jotkin yhteistyöt yrityksen kanssa eivät ole tullut ilmi. 

Tutkimustuloksissa tuli myös ilmi, että osa vastaajista toivoi markkinointiviestintää 

myös yrityksen yhteiskumppaneiden kautta. Tätä voisi yrittää sähköpostimainonnan 

kautta, esimerkiksi yhteistyökumppaneiden uutiskirjeessä heidän asiakkailleen, 

jossa tulisi ilmi yrityksen palvelut, yhteystiedot sekä muuta ajankohtaistatietoa, esi-

merkiksi tarjouksia. Myös sosiaalisen median kautta yhteistyökumppanit voisivat li-

sätä esimerkiksi postauksen tai kuvia, jossa tulisi ilmi yhteistyö yrityksen kanssa.  
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5.5.2 Verkkosivut ja hakukonemarkkinointi 

Markkinointiviestintätutkimuksen tulokset osoittivat, että yrityksen verkkosivut ovat 

toiseksi mieluisin markkinointiviestintä kanava. Verkkosivuille kannattaa siis päivit-

tää ajankohtaista tietoa, muutenkin kuin blogin muodossa, heti etusivulle näkyväksi, 

josta tiedot löytyvät helposti. Tutkimuksen tuloksissa osa vastaajista kertoi koke-

vansa, että kotisivuilla on aivan liikaa tietoa, aloitussivu on turha sekä myös oli mai-

ninta UI-suunnittelun navigoinnin päivityksestä. Näitä edellä mainittuja asioita voisi 

miettiä yrityksen sisällä, mikäli muutokseen olisi tarvetta.  

Yrityksen verkkosivujen aloitussivu sai kuitenkin todella paljon positiivista pa-

lautetta, joten se on hyvä pitää juuri niin kuin se onkin, sillä se toimii ihmisten mie-

lestä. Verkkosivut koettiin muuten helposti käytettäviksi sekä hyväksi, joten suureen 

muutokseen ei ole aihetta. 

Ihmiset etsivät nykypäivänä erilaista tietoa Internetistä. Hakukonemarkkinoinnin 

avulla toimeksiantaja voi varmistaa, millä hakusanoilla yritys löytyy. Yrityksessä kan-

nattaa pohtia erilaisia hakusanoja, millä halutaan yrityksen löytyvän ja mitä hakusa-

noja asiakkaat mahdollisesti käyttäisivät. Hakusanoja voisivat olla muun muassa: 

asiakaslähtöinen perintä, asiakaslähtöinen perintätoimisto ja vastuullinen perintätoi-

misto. Sillä nämä edellä mainitut sanat nousivat esiin markkinointiviestintätutkimuk-

sen tuloksissa. Hakusanamarkkinointiin kannattaa panostaa, sillä pelkällä yrityksen 

nimellä, ei heti selviä yrityksen arvot, missio ja visio.  

5.5.3 Sosiaalinen media 

Facebook. Yrityksellä on tällä hetkellä käytössään Facebook-tili. Facebookiin sisäl-

töä tulee viikoittain, välillä jopa päivittäin, mikä on todella hyvä juttu. Tutkimuksen 

perusteella Facebook oli selvästi yrityksen suosituin sosiaalisen median kanava, jo-

ten siellä on tärkeää olla aktiivinen yrityksen ajankohtaisista asioista. Yritys voisi 

saada lisää seuraajia ja tykkäyksiä Facebookissa arvontojen ja kilpailuiden avulla. 

Nämä kasvavat tykkääjä- ja seuraajamäärät auttaisivat markkinointiviestinnässä, 

sillä se tavoittaisi mahdollisesti uusia asiakkaita. Arvontojen yhteydessä voisi pyytää 

myös jakamaan kyseinen arvontapäivitys omalla sivullaan sekä pyytää tykkäämään 
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yrityksen omasta Facebook-profiilista. Julkaisuiden jakaminen ihmisten omilla si-

vuilla luo paljon ilmaista näkyvyyttä, koska kyseisen jaon näkee kaikki ihmisten Fa-

cebook yhteydet. Myös yrityksen Facebook-sivujen suuri tykkäysmäärä näyttää hy-

vältä mahdollisten tulevien asiakkaiden silmiin.  

Kun Facebookissa julkaisee sisältöä, on tärkeä miettiä, onko siitä hyötyä vastaan-

ottajalle. Jos lukija ei koe hyötyvänsä julkaisusta, hän ei välttämättä siihen reagoi. 

Julkaisuja miettiessä pitää ottaa huomioon visuaalinen kuva ja ajoittaminen. Mikäli 

esimerkiksi on tulossa tapahtumia, jossa yritys on läsnä, siitä on hyvä ilmoittaa 

ajoissa ja jopa muistuttaa vielä toistamiseen. Yrityksen kampanjoista on myös hyvä 

ilmoittaa yrityksen omalla Facebook-sivulla.  

Instagram. Instagram nousi tutkimuksessa vasta kolmanneksi mieluisimmaksi 

markkinointiviestintäkanavaksi. Tätä voisi yrittää nostaa vielä enemmän mieluisam-

maksi. Kuten aiemmin on mainittu, yritys käyttää aina samaa hashtagia #oleritari. 

Yritys voisi lisätä vielä muutaman hashtagin lisää, jota käyttää jokaisessa postauk-

sessa. Myös sitä kautta yritys voisi löytyä helpommin. Nämä hashtagit voisivat olla 

esimerkiksi: #perintäritari #perintätoimisto ja #asiakaslähtöinenperintä. Olisi myös 

hyvä, että yhteistyökumppanit, jotka lisäisivät yrityksestä kuvia, käyttäisi näitä yleisiä 

hashtageja.  

Instagramissa on myös hyvä panostaa kuvien laatuun visuaalisesti. Jos kuvissa 

käyttää filtteriä, on hyvä käyttää aina samaa filtteriä jokaisessa kuvassa. Instagra-

min tarina kohtaa on myös hyvä käyttää säännöllisesti. Tarinassa pystyy tehdä esi-

merkiksi kyselyitä, joihin seuraajien on helppo vastata. Kysyä voi minkälaisia asioita 

vain ja näin ollen Instagramin käyttäjätkin aktivoituvat. Kysymyksien vastaukset kan-

nattaa myös jakaa seuraajille, sillä niitä on myös seuraajien mielenkiintoista tarkas-

tella.  
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5.6 Aikataulutus, arviointi ja seuranta. 

Markkinointiviestintä on yrityksen toiminnassa jatkuvaa, joten kaikkea on vaikea ai-

katauluttaa. Markkinointiviestinnässä tulee olla aktiivinen, että pysyy ihmisten mie-

lessä. Yrityksen ajankohtaiset tiedot laitetaan eri markkinointiviestintäkanaviin juuri 

silloin, kun tiedot ovat ajankohtaisia, niin kuin tähänkin mennessä yritys on tehnyt. 

Markkinointiviestinnän toimintaa tulee arvioida ja seurata säännöllisesti. Tämä tapa 

auttaa nopeasti karsimaan keinot, mitkä eivät markkinointiviestinnässä toimi. Silloin 

pystytään keskittymään vain asioihin, jotka markkinointiviestinnässä toimii. Asiakas-

palautekysely on myös hyvä tapa seurata asiakkaiden tyytyväisyyttä sekä toiminnan 

toimivuutta. Asiakaspalautekyselyn voisi lähettää sähköpostitse esimerkiksi kerran 

vuodessa tai tarpeen tullessa useammin uutiskirjeen mukana. Yrityksen verkkosi-

vuille olisi myös hyvä laittaa palauteosio, jossa voi vapaaehtoisesti antaa palautetta 

yritykselle, kun kokee sen tarpeelliseksi.  

Facebookissa kannattaa seurata kommenttien, tykkääjien julkaisujen jakojen mää-

rää sekä sivun vierailijoiden määrää. Näistä saa helposti selville, mitkä julkaisut ovat 

seuraajia kiinnostaneet ja mihin kannattaa panostaa ja mihin ei. Instagramissa kan-

nattaa myös seurata kommenttien ja tykkääjien määriä. Yksi asia, jota kannattaa 

seurata Instagramissa, on yrityksen omat hashtagit sekä yrityksen profiilin merk-

kaukset muiden julkaisemiin kuviin. Hashtageissa katsotaan, ketkä niitä ovat käyt-

täneet ja kuinka paljon. Yrityksen kannattaa myös seurata, mitkä kuvapostaukset 

saavat enemmän huomiota, ja mitkä eivät.  

Alla olevassa kuviossa (kuvio 8.) on markkinointiviestinnän vuosikello, jossa on yl-

häällä vuoden tärkeimpiä päivämääriä, jolloin esimerkiksi tehdään päivityksiä sosi-

aaliseen mediaan, kuten yritys on aiemminkin tehnyt. Vuosikellossa on myös aika-

taulutettu markkinointiviestintäsuunnitelmaan tehtäviä kehitysehdotuksia ja niiden 

seurantaa.  



47(53) 

 

 

Kuvio 8. Vuosikello. 
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6 YHTEENVETO JA POHDINTA 

Opinnäytetyön toimeksiantajalle ei ollut aiemmin tehty tutkimusta markkinointivies-

tinnästä, joten sen vuoksi oli hyvä toteuttaa se nyt. Opinnäytetyön tarkoituksena oli 

tehdä markkinointiviestintätutkimus ja sen tulosten perusteella markkinointiviestin-

täsuunnitelma toimeksiantajayritykselle. Markkinointiviestintäsuunnitelman on tar-

koitus kehittää yrityksen nykyistä markkinointiviestintää.  

Opinnäytetyöntekijä suoritti työharjoittelunsa toimeksiantajayrityksessä. Opinnäyte-

työ aloitettiin joulukuussa 2019. Opinnäytetyössä oli kolme tavoitetta. Ensin tehdä 

kvantitatiivinen markkinointiviestintätutkimus toimeksiantajan asiakkaille, tutkimuk-

sen perusteella selvittää markkinointiviestinnän eri keinot ja niiden toimivuus sekä 

kolmantena näiden kahden aiemman perusteella luoda markkinointiviestintäsuunni-

telma, jolla kehittää toimeksiantajan markkinointiviestintää.  

Työn toisessa luvussa käsiteltiin markkinointiviestintää ja sen keinoja sekä kolman-

nessa luvussa markkinointiviestinnän suunnittelua. Kolmannessa luvussa kerrotaan 

mitä markkinointiviestinnän suunnittelun vaiheet pitää sisällään ja miten niitä käyte-

tään. Opinnäytetyön neljännessä luvussa käydään läpi toimeksiantajayrityksen asi-

akkaille tehty kvantitatiivinen markkinointiviestintätutkimus. Viidennessä luvussa to-

teutetaan tutkimuksen perusteella markkinointiviestintäsuunnitelma, jossa kehite-

tään toimeksiantajayrityksen markkinointiviestintää. Tämä oli hiukan haastavaa, 

sillä yrityksen asiakkaat olivat kovin tyytyväisiä markkinointiviestintään, eikä suurta 

kehittämistarvetta ollut. Yritykselle saatiin kuitenkin luotua suunnitelma, jonka pe-

rusteella kehittää markkinointiviestintää vieläkin paremmaksi. 

Opinnäytetyön tekeminen oli sekä helppoa että haastavaa. Kirjallisuutta kyseisestä 

aiheesta löytyi paljon, joten materiaalin löytämiseen ei mennyt paljon aikaa sekä 

aihe oli entuudestaan melko tuttu, vaikkakin työn tekeminen tarjosi tekijälleen paljon 

uusia asioita. Haastavaa opinnäytetyön tekemisessä oli markkinointiviestintäsuun-

nitelma teko, sillä yrityksen asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä markkinointiviestin-

tään, eikä suurta muutosta vaadittu.  
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