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Toteutan tässä toiminallisessa opinnäytetyössä toimeksiantajayrityksen markkinoin-

nin suunnittelua, joka sisältää markkinointiviestintäsuunnitelman vuosikellon muo-

dossa. Opinnäytetyön toimeksiantaja on porilainen Kotihoito Ilonat Nisander Oy. Ilo-

nat on kotihoitoalan yritys ja se tuottaa palveluita erityisesti ikäihmisille. Opinnäyte-

työni on erittäin ajankohtainen, sillä toimeksiantajalla on markkinoinnin suunnitelmal-

lisuudelle kasvava tarve. Yritys on toiminut vuodesta 2011 asti, eikä varsinaista mark-

kinointisuunnitelmaa ole tähän mennessä vielä tehty. 

 

Käsittelen opinnäytetyön teoriaosuudessa markkinointiin ja sen suunnitteluun liittyvää 

teoriaa, mutta myös digitaalista markkinointia sekä sosiaalista mediaa ja niiden hyö-

dyntämistä. Aiheeseen liittyvää aineistoa on paljon, mutta pyrin rajaamaan aineistosta 

ne osat, jotka sopivat parhaiten opinnäytetyöhöni ja markkinoinnin suunnittelun toi-

meksiantoon. Teoriatiedon pohjalta teen tämän opinnäytetyön tuotoksen, joka tässä on 

markkinointiviestintäsuunnitelma.  

 

Markkinointisuunnitelma muodostuu lähtökohta-analyyseistä, tavoitteista, SWOT-

analyysistä, markkinointimixistä ja vuosikellosta. Suunnitelmasta käy ilmi myös 

markkinointiviestinnän aikataulutus käyttöönotolle ja markkinointiviestinnän seu-

ranta. Tavoitteena on, että toimeksiantaja pystyy tehostamaan markkinointiaan tämän 

markkinointiviestintäsuunnitelman avulla. Suunnitelman on tarkoitus olla käytännön-

läheinen ja selkeä. Hyödynnän opinnäytetyössä myös benchmarkingia, jonka avulla 

pyrin tekemään mahdollisimman kilpailukykyisen markkinointiviestintäsuunnitelma 

toimeksiantajalle. 
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Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimii porilainen Kotihoito Ilonat Nisander Oy. 

Yritys on päätoimialaltaan kotihoitoalan yritys. Yrityksen on perustanut Elina Nisan-

der. Yritys on yhtiömuodoltaan osakeyhtiö ja se on perustettu 2014. Tätä ennen yritys 

toimi kolme vuotta toiminimellä Kotihoito Ilona. Yritys on tuottanut kotihoidon pal-

veluita lähes kymmenen vuoden ajan.  

 

Yritys haluaa tarjota ikääntyville ihmisille mahdollisuuden asua kotona mahdollisim-

Kotihoito Ilonat tarjoaa kokonaisvaltaisen avun ihmisen kotona selviy-

tymiseen -sivut, 2020). Yritys tuottaa hoivapalveluita, jotka 

tuovat apua arjessa selviytymiseen. Yrityksen tuottamat palvelut myös lisäävät asiak-

kaan hyvinvointia ja edistävät asiakkaiden terveyttä. Tyypillisiä palveluja ovat kaikki 

hoivapalveluiden piiriin kuuluvat palvelut, kuten avustaminen peseytymisessä tai ul-

koilussa. Palveluihin kuuluu myös kotisairaanhoidon palveluita, kuten esimerkiksi la-

boratorionäytteen ottaminen kotona ja yleinen terveydentilan seuranta. Myös kotiutta-

mispalvelu kuuluu yrityksen tuottamiin palveluihin.  

 

 

Kuva 1: Kotihoito Ilonat Nisander Oy:n logo (Kotihoito Ilonat www-sivut 2019) 

 

 

 

 



 

Yrityksen toiminta on kasvanut pikkuhiljaa. Tällä hetkellä yrityksessä on toimitusjoh-

tajan lisäksi yksi työntekijä. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2018 159 

www-sivut, 2020) 

 

Sosiaalinen media on otettu mukaan markkinointiin kuluvan vuoden aikana ja verkko-

sivut ovat saaneet päivityksen tähän päivään kaksi vuotta sitten. (Nisander henkilö-

kohtainen tiedonanto 2.2.2020) 
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Toiminnallisen opinnäytetyön tavoite ammattikorkeakoulussa on käytännöllisen toi-

minnan opastus tai järjestely. Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla alan mukaan esi-

merkiksi kirjallinen ohje tai ohjeistus. Opinnäytetyön tuotos voi olla myös jonkinlai-

nen opas, kuten esimerkiksi perehdyttämistä varten luotu kirjallinen opas. (Vilkka, Ai-

raksinen, 9. 2003) 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö tuottaa siis jotain konkreettista. Tässä opinnäytetyössä 

luodaan konkreettinen markkinointiviestintäsuunnitelma. Markkinointiviestintäsuun-

nitelma luodaan vuosikellon muodossa, sillä vuosikello on selkeä ja toimiva toteutta-

misen kannalta. Vuosikello tehdään kirjallisena ja sen voi esimerkiksi tulostaa yrityk-

sen käyttöön. Markkinointia suunnitellaan ennakkoon, jotta toimeksiantaja pystyisi 

saamaan mahdollisimman hyvän hyödyn markkinoinnista. Tavoitteena on selvittää, 

mikä olisi tehokas ja helppo tapa tavoittaa potentiaaliset uudet asiakkaat sekä ylläpitää 

vanhoja asiakassuhteita.  

3.1 Opinnäytetyön tavoite 

Opinnäytetyöni aihe liittyy yrityksen markkinointiin ja sen suunnitteluun. Toimeksi-

antajayritykselle ei ole aiemmin tehty markkinointiviestintäsuunnitelmaa ja markki-

noinnin taso on siksi ollut melko vaihtelevaa. Markkinointiviestintäsuunnitelmalle on 



 

yrityksessä siis suuri tarve. Yrityksellä on tällä hetkellä toimivat verkkosivut ja sosi-

aalisen median kanavat, mutta verkkosivujen ja sosiaalisten medioiden päivittämiseen 

tarvittaisiin suunnitelmallisuutta. Markkinointiviestintäsuunnitelman tarkoitus on li-

sätä markkinoinnin tehokkuutta ja toimivuutta. Opinnäytetyöni ratkaisee siis monta 

markkinointiin liittyvää ongelmaa.  

 

Opinnäytetyön tavoite on luoda käytännöllinen ja oikein kohdistettu markkinointivies-

tintäsuunnitelma. Suunnitelman tulee olla suunnattu niin asiakkaille, kuin myös heidän 

lähiomaisillensa. Kotihoitoalalla markkinoinnissa pitää ottaa huomioon asiakkaan li-

säksi myös heidän lähiomaisensa, sillä he toimivat usein palvelun tilaajana ja/tai mak-

sajana.  

 

Markkinointiviestintäsuunnitelman tulisi olla sellainen, että se on helppo toteuttaa ja 

se on tarkasti ajoitettu. Tarkkaan suunniteltu markkinointi on helppo toteuttaa ja se on 

usein tehokkain muoto markkinoida palvelua. Suunnitelman toteuttaminen tulisi olla 

helppoa ja siihen käytettävä aika pysyisi kohtuullisena. Opinnäytetyössä käsitellään 

toimeksiantajan muutakin markkinoinnin suunnittelua. 

3.2 Toteutustapa 

Opinnäytetyön toteutustapa on toiminnallinen. Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda 

konkreettinen markkinointiviestintäsuunnitelma toimeksiantajayritykselle. Opinnäy-

tetyö alkaa jo siitä, kun aletaan ideoimaan aihetta. On tärkeää valita aihe, joka kiinnos-

taa itseä. Kun opinnäytetyöllä on toimeksiantaja, niin on hyvä miettiä aihe, joka on 

ajankohtainen, joka palvelee mahdollisimman hyvin toimeksiantajaa.  

 

Toimiva markkinointiviestintäsuunnitelma palvelee koko yrityksen liiketoimintaa. 

Toimiva markkinointiviestintäsuunnitelma ohjaa yrityksen toimintaa oikeaan suun-

taan ja auttaa yritystä toimimaan huomattavasti aiempaa tehokkaammin. Markkinoin-

nin suunnittelu aloitetaan tarkastelemalla erilaisia lähtökohtia ja tehdään ns. lähtö-

kohta-analyysejä. 

 



 

Opinnäytetyön tekeminen vaatii tarkkaa tiedonkeruuta toimeksiantajasta eli tässä ta-

pauksessa Kotihoito Ilonat Nisander Oy:stä. Toimeksiantajalta tarvitaan tietoa aikai-

semmasta markkinoinnista, markkinointiviestinnästä ja yrityksen arvoista ja tavoit-

teista. Tietoa tarvitaan myös muista saman alan toimijoista Porin seudulla. Muista yri-

tyksistä tarvitaan markkinointiin ja markkinointiviestintään liittyviä tietoja. Tietoja 

tarvitaan, jotta on mahdollista luoda mahdollisimman hyvin erottuva ja toimiva mark-

kinointiviestintäsuunnitelma. Yksilöllisen markkinointiviesintäsuunnitelman avulla 

pystytään erottumaan edukseen muista kilpailijoista. Tämän tiedon saan parhaiten han-

kittua benchmarkkaamalla muita alan toimijoita. Etenkin esimerkiksi kilpailijoiden 

verkkosivustojen ja sosiaalisten medioiden kautta saan hankittua paljon tietoa muiden 

yritysten markkinoinnista ja sen tilasta. Toiminnallisessa opinnäytetyössä hyödynne-

tään lähinnä erilaisia tiedonkeruumenetelmiä.   

3.3 Teoreettinen viitekehys 

 

Kuvio 1: Teoreettinen viitekehys 



 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys sisältää työni keskeisimmät käsitteet. Rajasin 

opinnäytetyöni käsittelemään markkinoinnin suunnittelua ja digitaalista markkinointia 

sekä sosiaalista mediaa, perinteisiä markkinoinnin keinoja unohtamatta. Teoriaosuu-

dessa käydään siis läpi markkinoinnin määritelmä, digitaalinen markkinointi ja sosi-

aalinen media.  

 

Viitekehys kuvaa sitä, miten markkinointiviestintäsuunnitelma syntyy. Kaikki alkaa 

markkinoiden ja yrityksen lähtökohta-analyyseistä. Käyn tässä opinnäytetyössä läpi 

neljä eri lähtökohta-analyysia. Nämä neljä ovat kilpailija-, yritys-, markkinointi- sekä 

ympäristöanalyysit. Näiden analyysien läpikäynti avaa hyvin sitä, mitä kaikkea mark-

kinointi suunniteltaessa ja erityisesti markkinointiviestinnän vuosikellossa tulee käsi-

tellä. 

 

Markkinoinnin suunnittelussa hyödynnän markkinointimixiä, SWOT-analyysiä ja 

benchmarkingia. Erilaisten analyysien ja vertailujen avulla saadaan mahdollisemman 

kattava kuva yrityksen tämän hetkisestä tilasta ja myös muiden alan toimijoiden tilan-

teesta. Markkinointimixin, SWOT-analyysin ja benchmarkkauksen avulla saan hyvän 

kuvan toimeksiantajasta ja markkinoiden tilanteesta.  

 

Markkinointiviestintäsuunnitelma luodaan vuosikellon muodossa, jotta se olisi mah-

dollisimman selkeä ja toimiva toimeksiantajan näkökulmasta. Markkinointiviestintä-

suunnitelmasta käy ilmi aikataulutus ja sisältö. Markkinointiviestinnän vuosikello on 

helppokäyttöinen ja yksinkertaisen tehokas työkalu. Opinnäytetyöstä käy ilmi myös 

markkinoinnin arviointi ja seuranta. Markkinointia ei ole hoitamassa erillistä henkilöä, 

joten markkinointiin käytettävä aika on rajallinen. Tällä hetkellä markkinointia toteut-

taa yrittäjä itse kaiken muun ohella ja se on haasteellista ajan ja syvemmän ammatti-

taidon puuttuessa. Käytettävä aika pyritään siis hyödyntämään tehokkaasti, jonka hyvä 

suunnitelma mahdollistaa.  
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(Takala 2007, 102) 

 

Lähtökohta-analyysiin sisältyy nykytila-analyysit ja niiden tutkiminen tulevaisuutta 

ajatellen. Lähtökohta-analyyseissa otetaan huomioon ne asiat, jotka vaikuttavat yrityk-

sen tulevaisuuteen ja menestymiseen. Analyysejä tehdessä on oltava tarkkana siinä, 

että analyysissä tarkastellaan kaikki mahdolliset tekijät, joilla on konkreettinen merki-

tys yrityksen kehittymiseen. Analyysejä valittaessa on tärkeää valita sellaiset analyy-

sin kohteet, joilla on oikeasti merkitystä yrityksen tulevaisuuden kannalta. Analyy-

seistä on tärkeää jättää pois sellaiset muuttujat, joilla ei ole merkitystä yrityksen me-

nestykseen. Epäolennaiset asiat on syytä unohtaa analyysejä tehdessä. (Rope 2000, 

464-467) 

 

Kuvio 2: Lähtökohta-analyysien analyysilajit (Rope 2000, 465) 

4.1 Yritysanalyysi 

Yritysanalyysissä on tärkeää tarkastella organisaation sisäisiä voimavaroja ja kilpailu-

kykyä suhteessa muihin kilpailijoihin. Siksi onkin hyvin oleellista tarkastella omaa 

yritystä mahdollisimman laajasti. Jos näkökulma on liian suppea, niin usein myös 

markkinoinnista tulee hyvin yksipuolista ja sitä kautta tehokkuus kärsii. Analyysiä teh-

dessä pitää muistaa huomioida sekä nykyiset ja tulevat kehittämisideat. Näin pystytään 

selvittämään kaikki ne heikkoudet ja vahvuudet, jotka oman organisaation menestyk-

seen vaikuttavat. (Rope 2000, 469)  

 



 

Voimmekin siis todeta, että aina erilaisia analyysejä tehdessä on tärkeää kiinnittää huo-

miota olennaisiin asioihin ja panostaa näihin tarpeeksi paljon. Yritysanalyysissä kes-

kitytään nimenomaan vain oman yrityksen nykytilanteeseen ja mahdollisuuksiin. Kun 

oma yritysanalyysi on toteutettu laajasti, on huomattavasti helpompi lähteä tutkimaan 

kilpailijoita ja toiminta ympäristöä.  

4.2 Kilpailija-analyysi 

Yrityksen on tärkeä tunnistaa mahdollisten asiakkaiden lisäksi omat kilpailijansa eli 

kaikki ne yritykset, jotka toimivat samalla alalla tai markkinointiympäristössä. On tär-

keää nähdä markkinat kokonaisuutena. (Raatikainen 2004, 71) 

 

Kilpailija-analyysin tarkoituksena on siis selvittää kilpailevien yritysten tilanne. Ana-

lyysissa käydään läpi yrityksen pahimmat kilpailijat ja tutkitaan heidän palveluitansa, 

tunnettavuutta ja markkinointia.  Tutkimuksen avulla pystytään vertaamaan oman yri-

tyksen toimintaa muihin. 

 

Yritykselle on tärkeää tietää tarkkaan, keitä omat kilpailijat ovat ja millainen heidän 

tarjontansa on. Kun yrityksellä on selkeä kuva kilpailu tilanteesta, niin on helpompi 

luoda omasta palvelusta yksityinen ja myös markkinoinnista saa luotua yksilöllisen. 

On tärkeää siis erottua positiivisesti massasta. (Takala 2007, 115) Kun kilpailijoiden 

tilanteen on kartoittanut mahdollisimman tarkasti, niin omaa toimintaa on helpompi 

lähteä kehittämään personoidummaksi. Tieto ympärillä olevista kilpailijoista mahdol-

listaa siis erottautumisen edukseen.  

 

Yrityksen kannalta on hyvin tärkeää segmentoida oma asiakaskuntansa. Jotta markki-

nointi voisi olla mahdollisimman hyvää, on syytä segmentoida eli jakaa oma asiakas-

kunta osiin. Näin ollen markkinointi saadaan kohdistettua mahdollisimman hyvin. 

Segmentoinnin avulla löydetään myös ne kaikista potentiaalisimmat asiakkaat. Asia-

kaskunnan määrittely vaikuttaa myös kilpailuun, kilpaillaanko samoista asiakkaista 

vai onko oma kohderyhmä kuitenkin eri kuin kilpailijalla? Yritykset voivat tuottaa sa-

maa tuotetta tai palvelua, mutta eri kohderyhmille. Pitää tietää mitä tarjoaa ja kenellä 

on tarve sille. Siksi segmentointi on ensisijaisen tärkeää. 



 

4.3 Ympäristöanalyysi 

Ympäristöanalyysin avulla voidaan tarkastella organisaation haasteita, mahdollisuuk-

sia sekä mahdollisia rajoitteita. Kaikki nämä voivat vaikuttaa yrityksen päivittäiseen 

toimintaan. Ympäristöanalyysi on hyvin moniulotteinen ja kattava analyysi. Ympäris-

töanalyysillä on siis vaikutus yrityksen päivittäiseen toimintaan. Markkinointiympä-

ristöt kehittyvät jatkuvasti ja yrityksen on tärkeää muuttua muutoksen mukana.  

 

Ympäristöanalyysi on tärkeä jokaiselle organisaatiolle, jotta yritys saa kokonaiskuvan 

valitsevasta markkinaympäristöstä. Ympäristöanalyysin avulla organisaatio pystyy 

kehittämään markkinointia oikeaan suuntaan. Ympäristöanalyysista käy ilmi esimer-

kiksi uudet, sekä nykyiset kilpailijat ja muut alan mahdollisesti tulevat muutokset. Ym-

päristöanalyysi avaa myös markkinoiden muutokset, mutta myös markkinoinnin kom-

positioissa tapahtuvat muutokset. (Rope 2000, 467) Yrityksen täytyy siis hahmottaa 

hyvin sijaintinsa markkinaympäristössä, jo markkinoinnin suunnitteluvaiheessa. 

Tarkka tieto siitä, mitä ympärillä tapahtuu, mahdollistaa oman markkinoinnin kehittä-

misen entistä paremmaksi.  

4.4 Markkina-analyysi 

Markkina-analyysi voidaan toteuttaa yrityksen perustamisvaiheessa tai sitten sitä voi-

daan hyödyntää yrityksen kehittyessä. Markkina-analyysin tarkoituksena on vastata 

niihin kysymyksiin, jotka liittyvät markkinointiin, ostokäyttäytymiseen, sekä siihen, 

että mihin suuntaan markkinat kehittyvät. Analyysissä käydään yleensä läpi markkinat 

kokonaisuutena. Markkina-analyysin avulla saadaan siis hyvä pohja organisaation 

markkinoinnin kehittämiselle.  

 

Markkinat sisältää markkinatilanteen kokonaisuudessaan, asiakkaat, heidän toimin-

tansa ostotilanteessa eli ostokäyttäytymisen, potentiaalin liittyen ostamiseen sekä näi-

den kaikkien mahdolliset muutokset. (Ammattijohtaja www-sivut, 2018). Markkina-

analyysin tärkeys korostuu etenkin, kun mietitään tuotteiden/palveluiden hinnoittelua 

ja sitä kautta niiden markkinointia. Jokaisen yrityksen pitää pystyä toimimaan kilpai-

lukykyisenä muihin alan toimijoihin verrattuna. Markkina- ja ympäristöanalyysit kä-



 

sittelevät osittain samoja asioita, mutta niistä löytyy myös paljon eroja. Markkina-ana-

lyysi keskittyy enemmän asiakkaiden tarpeisiin ja niistä johtuviin muutoksiin, kun taas 

ympäristöanalyysi siihen, mitä asiakkaiden ja yrityksen ympärillä tapahtuu. Kaikki 

lähtökohta-analyysit tukevat toisiaan ja luovatkin yhdessä usein parhaan mahdollisen 

kokonaisuuden. 
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5.1 Markkinoinnin määritelmä 

Kun aloittaa markkinoinnin suunnittelun, on hyvä ensin pohtia markkinoinnin määri-

telmää. Aloitankin siis siitä, että avaan käsitteen . Markkinoinnin mää-

ritelmiä on todennäköisesti yhtä paljon kuin on määrittelijöitä. Määritelmään vaikuttaa 

myös se, milloin määritelmä on tehty. Markkinointiajattelun ja markkinoinnin toimin-

tatavat ovat siis muuttuneet viime vuosikymmeninä voimakkaasti. Tähän on vaikutta-

nut suuresti esimerkiksi digitalisoituminen. Markkinointi käsitteenä sisältää sekä or-

ganisaation strategian eli sen, miten organisaatiossa on tapana ajatella ja toimia. (Berg-

ström & Leppänen 2015, 18-20) 

 

Markkinointi on nykyään oleellinen osa yrityksen strategiaa. Ennen markkinointi oli 

vain yksi osa organisaation toimintaa. Voidaankin siis sanoa, että markkinoinnin tär-

keys on ymmärretty paremmin kuin ennen. Markkinoilla halutaan aina tuottaa tulosta, 

siksi pitääkin osata toimia tehokkaasti ja järkevästi. Yksi tärkeimpiä kilpailutekijöitä 

onkin markkinoilla muodostunut mielikuva yrityksen tuottamista palveluista ja tuot-

teista eli imagosta. Markkinoinnin avulla luodaan asiakastyytyväisyyttä ja kehitetään 

sitä. Asiakastyytyväisyyttä hyödynnetään myös markkinoinnin luomisessa. Mitä pi-

dempiaikainen asiakassuhde on, niin sitä paremmin asiakassuhdetta pystytään käyttä-

mään markkinoinnissa apuna. Markkinoinnin toimintatavat sekä markkinointiajattelu 

on siis kehittynyt paljon vuosien saatossa. (Bergström & Leppänen 2015, 18-19) 

 

 



 

Markkinointi sisältää kaikki sellaiset toimenpiteet, joilla on vaikutusta asiakkaan os-

topäätökseen. Markkinointi ei tarkoita pelkästään mainontaa ja konkreettista myyntiä, 

vaan toimiva markkinointi luo toimivan kokonaisuuden. Markkinointi ja sen suunnit-

teleminen perustuu aina siihen, että yritys tuntee asiakkaan tarpeet ja pyrkii vastaa-

maan niihin mahdollisimman hyvin. Markkinointia suunniteltaessa tulee ottaa huomi-

oon myös kilpailijoiden markkinointi. Tarkoitus on toteuttaa kilpailijoita parempaa 

markkinointia. (Yritystoiminnan www-sivut, 2020) 

5.2 Digitaalinen markkinointi 

Tänä päivänä digitaalinen markkinointi on isona osana yrityksen markkinointia. 

Vuonna 2020 kukaan ei voi toteuttaa parasta mahdollista markkinointia ilman toimivia 

ja päivitettyjä kotisivuja. Osana toimivaa ja tehokasta markkinointia on myös sosiaa-

lisen median aktiivinen käyttö.  

 

Ennen pidettiin tärkeänä, että mainostaa tv:ssä, radiossa ja printtilehdissä, mutta se on 

vanhanaikaista ajattelua. Edellä mainitut mainonnan keinot ovat nykypäivänä tehotto-

mia, tylsiä ja niiden tehokkuuden mittaaminen on hankalaa. Perinteistä markkinointia 

ei voi suoraan siirtää verkkomarkkinoinniksi. Tämä johtuu siitä, että digitaalisessa 

maailmassa toimintaympäristö on niin erilainen. Digitaalisen markkinoinnin hinta-

laatu suhde on myös helpompi määrittää kuin perinteisten markkinointikeinojen. Pe-

rinteisen markkinoinnin tuottavuuden laskeminen ei ole ollut tiedettä vaan enemmän-

kin taidetta. (Kananen 2018, 13) 

 

Lähes kaikki kuluttajat ovat nykyään verkossa. Verkossa vietetyn ajan määrä on jat-

kuvassa kasvussa. Kuluttajat viettävät siis päivittäin koko ajan enemmän ja enemmän 

aikaa netissä. Internet on nykyään useimpien kuluttajien ja organisaatioiden päivittäi-

sessä käytössä. Voidaan siis sanoa, että lähes jokainen viettää aikaa verkossa päivän 

aikana. Nimittäin, melkein kaikki (95%) alle 55-vuotiaat käyttävät internettiä päivit-

täin erilaisiin tarkoituksiin. (Kananen 2018, 14-15)  

 

 



 

Digimarkkinointi on todella iso osa markkinointia tänä päivänä. Verkkosivuja on hyö-

dynnetty jo pidemmän aikaa, mutta niiden tehokkuuteen on ryhdytty keskittymään eri 

tavalla tänä päivänä. Perinteiset mainonnan kanavat jäävät koko ajan vähemmälle, ja 

yritykset hyödyntävät nettiä markkinointipaikkana enemmän koko ajan. Tämä johtuu 

siitä, että yrityksen pitää toimia siellä missä mahdolliset asiakkaat ovat. Tällä hetkellä 

se markkinapaikka on verkossa eikä esimerkiksi konkreettisissa liiketiloissa. (Kananen 

2018, 31) 

5.3 Sosiaalinen media 

Sosiaalinen media edustaa monella tapaa sitä, mistä verkossa on kyse: yhteistyön te-

kemistä asiakkaan ja yrityksen välillä sisällön, ideoiden ja tiedon jakaminen. Koska 

sosiaalisen median käyttäjiä on niin paljon, se on myös erittäin tehokasta. Yksinker-

taisesti sanottuna sosiaalinen media on mediaa, joka on suunniteltu jaettavaksi. Jaka-

misella tarkoitetaan sitä, että käyttäjän on helppo kommentoida, lähettää ja kopioida 

erilaista mediaa. Sosiaalinen media on myös erittäin kustannustehokasta. Sosiaalisen 

median positiivinen puoli on myös se, että sen tehokkuutta on todella helppo seurata 

ja mitata. (Stokes 2008, 366) 

 

Sosiaalinen media on nykypäivänä todella tärkeä markkinointikanava. Sosiaalinen me-

dia tarjoaa myös jatkuvasti uusia kanavia ja mahdollisuuksia markkinointia varten. 

Nykypäivänä brändin kehittäminen ja erityisesti nuorten tavoittaminen on huomatta-

vasti helpompaa sosiaalisen median avulla. 

 

Yhteisöpalvelut ovat tänä päivänä sosiaalisessa mediassa kaikkein käytetyimpiä pal-

veluja. Näihin kuuluvat esimerkiksi Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter ja Snap-

chat. Palveluiden suosio muuttuu koko ajan, sillä vanhat muuttuvat ja uusia tulee koko 

ajan. Markkinoinnin kannalta on tärkeää ymmärtää miten erilaiset yhteisöt toimivat, 

miten niitä käytetään ja kuka niitä  

käyttää. Markkinoinnin perusmallit pysyvät, vaikka kanavat, mediat ja moni muu asia 

sosiaalisessa mediassa muuttuu. (Kananen 2018, 22) 

 

 



 

 

Kaavio 1: Suomalaisten päivittäinen somen käyttö. (Reinikainen 2017) 

 

Internet teki aikanaan markkinoinnin vallankumouksen. Ennen vain isoilla, vaurailla 

yrityksillä oli varaa toteuttaa markkinointikampanjoita, koska se on ollut aiemmin niin 

kallista. Sosiaalinen media mahdollistaa tehokkaan markkinoinnin, edullisesti. Näin 

ollen myös pienimmät yritykset pystyvät tuottamaan kilpailukykyistä markkinointia. 

Sosiaalinen media on yksinkertaisesti koko markkinointiviestinnän tärkein työkalu. 

Koko maailman ihmisistä (7,5 miljardista) puolet käyttää nettiä mobiilisti. Voidaan 

myös sanoa, että joka viides maapallon asukas on ostanut joskus jotain verkosta. So-

siaalisen median suosio on koko ajan kasvussa ja se onkin jo noussut tärkeimmäksi 

työkaluksi markkinointiviestinnän saralla.  

 

Suomen tasolla kasvu on nousujohteista. Yritykset ovat löytäneet sosiaalisen median 

hyvin ja tällä hetkellä yli puolet (57%, 2016) käyttävät erilaisia yhteisöpalveluita. Tällä 

hetkellä sosiaalisen median tärkein rooli yritysmaailmassa on brändin kehittäminen ja 

erilaisten tuotteiden ja palveluiden markkinointi. Sosiaalinen media helpottaa myös 

kanssakäymistä asiakkaiden kanssa ja yhteistyötä mahdollisten liikekumppanien 

kanssa. Tietysti eri alojen välillä löytyy eroja myös sosiaalisen median käytössä. (Ka-

nanen 2018, 25) 



 

 

 

Kaavio 2: Mihin somea käytetään? (Yrittäjien www-sivut, Soneran yrittäjäkysely 

2017) 

 

Yrityksen markkinointi sosiaalisessa mediassa on todella tärkeää tänä päivänä. Jos so-

siaalisessa mediassa toimimisesta haluaa saada mahdollisimman hyviä tuloksia, niin 

markkinointi vaatii hyvää suunnittelua ja tavoitteiden asettamista. Jos päivityksiä te-

kee silloin tällöin ilman päämäärää, niin on todella vaikeaa saada mahdollisimman hy-

viä tuloksia.  

 

Sosiaalisen median käyttö kannattaa aloittaa mahdollisten asiakkaiden analysoinnista. 

Kohderyhmän määritteleminen luo hyvän pohjan markkinoinnille. Kun kohderyhmä 

ja tavoitteet on asetettu niin voi alkaa pohtia, mitkä kanavat ovat omalle yritykselle 

juuri ne parhaat. Kun tehokas suunnitelma on mietitty loppuun asti, niin ei muuta kuin 

sisältöä tuottamaan. Sisällön pitää olla laadukasta ja kohderyhmää kiinnostavaa. Hyvin 

ajoitettu sisällöntuotanto ja laadukas sisältö alkaa varmasti tuottamaan tuloksia. Sosi-

aalista mediaa kannattaa siis hyödyntää yrityksen markkinoinnissa mahdollisimman 

tehokkaasti. Sosiaalisessa mediassa oikeanlainen markkinointiviestintä on hyvin tär-

keää. 

 

 



 

Facebook on tehokas yhteisöpalvelu, joka toimii verkossa ja on mainosrahoitteinen. 

Sovellus tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden omaan profiilin ja yhteydenpidon omien 

ystävien kanssa. Facebookista on tullut maailman hallitsevin henkilökohtainen sosiaa-

linen verkosto. Virallisten lukujen mukaan joka seitsemäs ihminen maan päällä - ja yli 

puolet heistä ovat aktiivisia Facebookissa joka päivä (Facebook, 2013). Koska ihmiset 

kuluttavat niin paljon aikaa Facebookissa, niin tietysti mainostajat ja markkinoijat ha-

luavat luonnollisesti hyötyä näistä suurista ihmismääristä. Viime vuosina Facebook on 

käynnistänyt useita tapoja luoda omaa imagoa Facebookissa ja organisaatiot käyttävät 

sosiaalista verkostoa yhteydenpitoon potentiaalisten asiakkaiden kanssa. (Stokes 2008, 

370). 57% yrittäjistä käyttää sosiaalista mediaa liiketoimintansa kehittämisessä. Tar-

kemmin määriteltynä erityisesti alle neljäkymmentäviisi vuotiaat yrittäjät ovat aktiivi-

sia sosiaalisessa mediassa. Facebook on suosituin kanava myös yrittäjien piireissä. Osa 

yrittäjistä luo omaa imagoaan somessa ja toiset taas markkinoivat omia tuotteitaan tai 

palveluitaan potentiaalisille asiakkaille. (Yrittäjien www-sivut, 2017) 

 

Toinen todella suosittu kanava myös yritysten keskuudessa on Instagram. Instagram 

on ilmainen kuvien jakopalvelu. Instagramilla on yli miljardi käyttäjää. Vaikka käyt-

täjiä on nyt jo paljon, niin Instagramin suosio on noussut vuodesta toiseen. Instagramin 

käyttäjiä löytyy kaiken ikäisiä ympäri maailma. Myös yritykset ovat pikkuhiljaa alka-

neet löytää tiensä Instagramiin ja sen tehokkaisiin markkinoinnin keinoihin. Instagram 

on mobiililaitteisiin perustuva valokuvasovellus, jonka avulla voit ottaa kuvan puheli-

men kameralla ja muokata sitä sitten Instagramin omalla työkalulla. Tämän jälkeen 

kuvan voi jakaa muiden nähtäville, jossa omat seuraajat voivat tarkastella ja kommen-

toida erilaisia kuvia. (Stokes 2008, 376) 
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(Kananen 2018, 31) 

 

Markkinointisuunnitelma on todella tärkeässä roolissa nykypäivän yritysmaailmassa.  

Loppujen lopuksi markkinoinnin tavoite on aina kasvattaa myyntiä. Kun markkinoin-

tia varten on laadittu hyvä ja tarkka suunnitelma, niin markkinoinnin toteuttaminen on 

myös huomattavasti helpompaa ja tehokkaampaa. Yrityksen markkinointisuunnitel-

man ei tarvitse olla mitenkään monimutkainen, mutta sen tulisi olla tarpeeksi informa-

tiivinen ja käytännöllinen. Suunnitelmasta pitää tulla myös ilmi kaikki erilaiset toi-

menpiteet ja niiden tavoitteet ja mahdolliset toteuttajat. (Ammattijohtaja www-sivut, 

2018) 

 

Markkinoinninsuunnittelu vaiheessa käydään läpi kaikki markkinointiin liittyvät osa-

alueet, niin suunnitelmaa ei kannata silti miettiä liian monimutkaisesti. On hyvä pitää 

suunnitelma selkeänä ja helposti toteutettavana, unohtamatta kuitenkaan tehokkuutta 

ja toimivuutta.  

 

Tärkeintä on määritellä tarkka päämäärä. Yrityksellä pitää olla tarkat päämäärät ja ta-

voitteet, joita kohti markkinoinnilla mennään. Kun päämäärä on määritelty, niin voi-

daan alkaa miettiä keinoja ja tyylejä, miten päämäärä saavutetaan. Suunnitelma voi-

daan laatia esimerkiksi vuositasolla, jolloin suunnitelmassa määritellään, mitä, miten, 

kuka, milloin ja missä tekee. (Kananen 2018, 31) 



 

6.1 SWOT-analyysi 

 

Kuvio 3: SWOT-analyysi 

 

SWOT-analyysi on yksinkertainen ja toimiva tapa kartoittaa yrityksen tilannetta. 

SWOT-analyysiä kutsutaan monesti nelikenttäanalyysiksi. Yrityksen tilannetta ja toi-

mintaa voidaan arvioida monin keinoin, mutta kaikissa on samat pääpiirteet, jonka 

avulla yritystä arvioidaan. Tämä nelikenttäanalyysi sopii käytettäväksi kaikenlaisissa 

yrityksissä. Jos kyseessä on suuri yritys, niin nelikenttäanalyysi voidaan kohdistaan 

vain osaan yritystä, esimerkiksi markkinointiin tai tuotantoon.  

 

SWOT-analyysin avulla pystyy määrittelemään yrityksen tavoitteita ja löytää niihin 

mahdollisia ratkaisuja. Analyysin avulla saadaan selville organisaation vahvuudet 

(strengths), heikkoudet (weaknesses), mahdollisuudet (opportunities) ja uhat (threats). 

Nämä neljä kohtaa syytä käydä läpi tarkasti ja miettiä jokaista tarpeeksi monesta nä-

kökulmasta. 

 

 

 



 

Läpikäynnin jälkeen alkaa koko prosessin tärkein osuus. Eri näkökulmien miettimisen 

tarkoitus on luoda kokonaisuus asioita, joista voidaan tehdä suunnitelma. Suunnitel-

massa hyödynnetään yrityksen vahvuudet ja mahdollisuudet. Heikkouksia ja uhkia py-

ritään minimoimaan.  SWOT-analyysi antaa ensisijaisen tärkeää tietoa yrityksen, sekä 

koko muun toimialan nykytilasta. (Onnistuyrittäjänä.fi www-sivut, 2020) 

6.2 Markkinointimix 

Markkinointimix eli 4P on alun perin Jerome McCarthyn luoma markkinointimalli, 

joka tarkoittaa yksinkertaisesti markkinointi kokonaisuutta. Nämä neljä P-kirjainta tu-

lee sanoista: product (tuote), price (hinta), place (myyntipaikka) ja promotion (mark-

kinointiviestintä). 4P-mallia ei ole pidetty enää hetkeen tarpeeksi tarkkana kuvaamaan 

markkinoinnin kaikkia kilpailukeinoja markkinoinnissa. Tästä syystä markkinointimi-

xiä on täydennetty. Uusin malli on 7P-malli, joka kattaa laajemmin markkinoinnin ko-

konaisuuteen vaikuttavat tekijät.  Nämä kolme uutta P-kirjainta tulee sanoista: ihmiset 

(people), fyysiset tekijät (physical evidence) ja prosessit (process). Kun kaikki seitse-

män P: eetä otetaan huomioon, niin voidaan puhua 7P mallista. (Ammattijohtaja www-

sivut 2020).  

 

7P mahdollistaa yrityksen parhaan mahdollisen menestyksen. Siinä luodaan kilpailu-

keinojen yhdistelmä. Tällaista kilpailukeinojen yhdistelmää voidaan kutsua markki-

nointimixiksi. Yhdistelmästä käy ilmi kaikki seitsemän keinoa: Tuote/palvelu, hinta, 

paikka, markkinointiviestintä, prosessit ja fyysinen ympäristö (Bergström & Leppänen 

2015, 150)  

Kuvio 4: 7P-malli 



 

7P-mallissa tuote  on tuote tai palvelu, jota yritys tarjoaa ja myy asiakkaille. Tuotteen 

tai palvelun pitää olla sellainen, jolle on kysyntää. Jotta yritys tietää kysynnän tilan-

teen, niin sen pitää tuntea asiakkaansa. Tuotteella tai palvelulla on aina hinta, jonka 

asiakas maksaa saadakseen tuotteen tai palvelun käyttöönsä. Hinta voi ja sen myös 

pitää muuttua kysynnän ja tarjonnan mukaan.  

 

Nykypäivänä kun myyntipaikka on useimmiten verkossa, niin myyntipaikka ei ole 

enää niin oleellinen osa markkinointimixiä. Ainakin jos ajatellaan niin, että myynti-

paikan tulisi olla jokin fyysinen paikka. Vaikka verkko ei olekaan kovin fyysinen 

paikka, niin se on silti todella monipuolinen, koska se on aina auki ja sinne pääsee 

missä vaan. Fyysisen myyntipaikan merkitys on heikentynyt jatkuvasti digiaikana, ja 

sen tärkeys heikkenee koko ajan. Asiakkaan ja myyjän kohtaamispaikka on nyt ja lä-

hitulevaisuudessa verkossa. (Kananen 2018, 14) 

 

Markkinointiviestintä on ennen ollut yksisuuntaista massaviestintää. Kohdentamista 

voitiin tehdä pienissä määrin, mutta asiakkaat huomiotiin pääosin yhtenä kokonaisuu-

tena. Tänä päivänä markkinointiviestintä on yksilöityä, personoitua ja asiakkuuden 

vaiheen huomioivaa. Markkinoinnin yksilöiminen tekee markkinoinnista monesti te-

hokkaampaa, sillä se on tarkemmin kohdistettua ja monesti jopa henkilökohtaista. (Ka-

nanen 2018, 14). Digitaalinen viestintä on mahdollistanut myös kaksisuuntaisen vuo-

ropuhelun. Tämä on parantanut huomattavasti yrityksen ja asiakkaan välistä kommu-

nikaatiota. Asiakkaan on tänä päivänä huomattavasti useampi mahdollisuus olla yh-

teydessä yritykseen ja yrityksen taas asiakkaaseen.  

 

Seitsemässä P:ssä ihmisillä tarkoitetaan asiakkaita ja henkilöstöä. Ihmiset kattavat siis 

kaikki ne ihmiset, jotka osallistuvat myyntiin tai ostoon jollain tavalla. Kaikki eivät 

aina ole suoraan yhteydessä myyntiin, mutta tällä tarkoitetaankin kaikkia niitä ihmisiä, 

jotka ovat tekemisissä suoraana asiakkaan kanssa tai eivät. Myyntiin voi siis vaikuttaa 

myös epäsuorasti. (Gurumarkkinointi www-sivut, 2020) 

 

Prosessit eli toimintatavat ovat tapoja, joilla yritys toimii asiakkaidensa kanssa. Nämä 

toimintatavat tarkoittavat kuin myös yrityksen sisäisiä tapoja toimia. Nämä yrityksen 

sisäiset prosessit pitävät sisällään siis kaiken laskujen perinnästä yrityksen olemassa-

olon asti. Kaikki mahdolliset prosessit otetaan siis huomioon markkinoinitmixissä.  



 

Fyysinen ympäristö eli toimintaympäristö tarkoittaa koko palveluympäristöä. Palvelu-

ympäristössä otetaan huomioon sen toimivuus, kaikki konkreettiset tavarat, jotka aut-

tavat yrityksen toiminnassa. Toimintaympäristöön sisältyy myös ei-materiaaliset ta-

hot, kuten esimerkiksi asiakas kokemukset. Toimintaympäristö sisältää siis myös vies-

tintää.  (Gurumarkkinointi www-sivut, 2020) 

6.3 Benchmarking 

Benchmarking tarkoittaa suomeksi vertailukehittämistä. Benchmarkkaamisella tarkoi-

tetaan oman yrityksen toiminnan vertaamista muihin saman alan toimijoihin. 

Benchmarkkauksen perusideana on se, että opitaan muilta ja hyödynnetään muilta saa-

tuja tietoja. Kohteet, joita benchmarkataan on usein saman alan toimijoita, kilpailijoita 

tai samoilla markkinoilla toimivia yrityksiä. Benchmarkattava kohde on usein omasta 

mielestä jotenkin parempi kuin oma yritys. Benchmarkkauksen tavoite on kehittää 

omaa toimintaa, tarkkailemalla ensin muita. Benchmarkkaus on siis yksinkertaisesti 

oman toiminnan vertaamista toisten toimintaan.  

 

Benchmarkingia toteutetaan usein vierailulla yritykseen fyysisesti tai sen verkkosi-

vuilla tai sosiaalisissa medioissa. Muutakin markkinointimateriaalia hyödynnetään 

usein. Jotkut tykkäävät tutkia toisten yritysten erilaisia lukuja ja toiset taas puhtaasti 

tapoja toimia markkinoinnin maailmassa. Benchmarkkausta voidaan toteuttaa siis mo-

nin eri tavoin, jokaisen pitää vain löytää itselle se sopivin. On myös tärkeää osata hyö-

dyntää benchmarkkauksen avulla saatuja tietoja. Joskus oman organisaation muutok-

sia voidaan tehdä pikkuhiljaa ja joskus se vaatii suuriakin muutoksia.   

 

Benchmarkingia ei aina kohdisteta ulkopuoliseen yritykseen. Sitä pystytään tekemään 

myös oman yrityksen sisällä. Tällöin kyse on usein isomman luokan yrityksestä. Tässä 

tapauksessa oppiminen tapahtuu usein esimerkiksi eri osastoiden tai yksiköiden avulla. 

Bemchmarkkausta voidaan siis hyödyntää markkinoinnin maailmassa monella eri ta-

valla. Sen käyttö markkinoinnin suunnittelussa onkin kasvanut koko ajan ja varmasti 

kasvaa myös tulevaisuudessa. (Itä Suomen Yliopiston www-sivut, 2020) 



 

Seuraavaksi käyn läpi seitsemän kohtaa, joiden avulla benchmarkkauksen saa suori-

tettua alusta loppuun asti. Näitä seitsemää kohtaa pitää tietysti muokata oman yrityk-

sen tarpeen mukaan.  

 

1.Tarkennetaan benchmarking- kohde 

Ensimmäinen askel on määritellä omaa yritystä ja mikä on edellytys sen menestymi-

seen. Määritetään siis benhmarking-kohde.  

 

2. Määrittele yritykset, joita benchmarkataan 

Toisessa kohdassa etsitään yrityksiä, jotka ovat tarpeeksi parempia kuin oma toivo-

tussa asiassa, tässä tapauksessa markkinointiviestinnässä. Samalla on hyvä miettiä, 

että mitä voimme oppia kyseiseltä yritykseltä 

 

3. Miten me markkinoimme? 

Kolmannessa kohdassa tarkastellaan sitä, miten me markkinoimme yritystämme. 

Tässä kohdassa pyritään vastaamaan kysymyksiin siitä, miten prosessi toimii, onko se 

tehokas ja mitä prosessi sisältää. 

 

4. Miten muut markkinoivat? 

Tässä kohdassa tutkitaan benchmarkattavia kohteita. Miten he hoitavat oman proses-

sinsa? Kun muita yrityksiä on tutkittu, niin voidaan verrata muita omaan yritykseen. 

Näiden kahden välillä tehdään vertailua, etsitään syitä ja mietitään parhaat tavat mark-

kinoida. 

 

5. Omat tavoitteet 

Viidennessä vaiheessa tarkastellaan syvemmin eroja markkinoinnissa oman yrityksen 

ja muiden välillä. Tärkeintä on keskittyä niihin keinoihin, joilla on suurin merkitys 

tehokkuuden eroihin. Kun eroja on tarkasteltu, niin pystytään luomaan omalle yrityk-

selle mahdollisimman tehokas kehittämissuunnitelma tavoitteineen. Tavoitteet kan-

nattaa luoda mahdollisimman pitkälle aikavälille, koska markkinointi on pitkäjäntei-

nen prosessi. 

 

 

 



 

6. Tarkempi käyttöönotto 

Seuraavaksi voidaan tehdä konkreettisia muutoksia markkinointiin. Kun tarkat tavoit-

teet on määritelty, niin voidaan alkaa tehdä toimenpiteitä, jotka vievät kohti tavoitteita. 

Otetaan suunnitelma siis konkreettisesti käyttöön ja aletaan luomaan tehokasta mark-

kinointia kohti yrityksen menestystä. 

 

7. Viimeistely ja jatkoa 

Viimeinen kohta koskee toimenpiteiden tehokkuuden mittaamista ja sen avulla jatku-

vaa kehitystä. Kun mittausta tehdään jatkuvasti, niin voidaan varmistaa, että markki-

nointi saavuttaa tavoitteet ja benchmarkkauksesta saadaan mahdollisimman suuri 

hyöty irti. Benchmarkkauksen voi jossain kohtaa toteuttaa myös uudestaan ja luoda 

omat tavoitteet sitä kautta uusiksi. Yrityksen markkinoinnin kehitys on siis jatkuva 

projekti. (Tuominen 2016,) 

6.4 Markkinoinnin seuranta 

Digimarkkinoinnin aikana markkinoinnin seuranta on helpottunut huomattavasti. Toi-

menpiteiden vaikutus voidaan nähdä ja mitata reaaliajassa, mikä lisää markkinoinnin 

tehokkuutta selkeästi. Kun mittaamista toteutetaan koko markkinoinnin ajan, niin 

markkinointiin on helpompi muuttaa markkinoinnin toteuttamisen aikana. Ennen 

markkinointi toimi niin, että mainos tuotettiin ja sitten jäätiin odottamaan, onko mai-

nos toimiva. Toisin sanoen mainoksen tehokkuus ja laajuus jäi arvailujen varaan. (Ka-

nanen 2018, 13) Markkinoinnin kehittäminen oli ennen myös huomattavasti vaikeam-

paa, juuri tämän mittaamisen vähyyden vuoksi.  

 

Nykyajan markkinoinnissa ei riitä, että yrityksellä on verkkosivut. Pelkät verkkosivut, 

jotka ovat kerran luotu, jotka pysyvät vuodesta toiseen samanlaisina, eivät ole millään 

tavalla tuottavat. Jos verkkosivuja ei koskaan päivitä, niin se näkyy myös hakuko-

neissa. Staattisuus on paha asia, kun mietitään hakukoneita. Hakukoneet rakastavat 

muutosta. Usein unohdetaan olla aktiivisia verkossa, tyydytään siihen, että ollaan ver-

kossa. Vähintä, mitä jokaisen yrityksen pitäisi tehdä, on tarkkailla sivun kokonaisnäyt-

tömääriä. Suhteuttamalla siihen toteutunut myynti saadaan selville sivujen todellinen 

teho. (Kananen 2018, 197-198) 



 

Analyysityökaluilla selvitetään verkkoliikenteen määrä ja samalla tarkkaillaan sen laa-

tua sekä vierailijoiden toimintaa verkkosivulla. Kun liiketoiminnassa halutaan tulosta, 

niin ei saa unohtaa kuinka tärkeää on tavoitteen asettaminen verkkosivulle. Verkkosi-

vut ovat osa yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa, varinkin näin digiaikana. Tavoitteet 

luovat pohjan sille, mihin tulosta verrataan. (Kananen 2018, 198) Monilla sosiaalisen 

median kanavilla on omat analyysityökalut. Kuten esimerkiksi Instagramissa sekä Fa-

cebookissa omien sivujen ja julkaisujen seuranta on erittäin helppoa, jo pelkästään nii-

den omien analyysityökalujen avulla. Tietysti verkosta löytyy paljon ilmaisia sekä 

maksullisia analyysityökaluja, mitä on helppo hyödyntää niin yksityisen henkilön kuin 

myös yrityksen. Sosiaalisen median seuranta on tehty siis yrityksille helpoksi ja arki-

päiväiseksi.  

 

Perinteisiä markkinoinnin keinoja, kuten lehtimainoksien tehokkuutta tulee myös seu-

rata. On tärkeää seurata, viekö toteutettu markkinointi kohti asetettuja tavoitteita. Kun 

markkinoinnin toimivuutta ja tehokkuutta seurataan, niin on huomattavasti helpompi 

kehittää suunnitelmaa sen toteutuksen aikana ja sen jälkeen. Jos seurantaa ei toteuteta, 

niin on todella vaikeaa miettiä, mihin suuntaan markkinointia kehitetään, koska ei tie-

detä missä on onnistuttu ja missä ei. Perinteisten markkinointikeinojen toimivuuden 

mittaaminen onnistuu yksinkertaisesti vain niin, että seuraa kuinka monta kauppaa 

mainoksen avulla on saanut aikaan.  

 

Perinteisten mainosten kohdalla kannattaa miettiä, että onko ne hintansa veroisia. Di-

gitaalinen markkinointi on kuitenkin huomattavasti halvempaa ja monesti myös tehok-

kaampaa. Kannattaa siis miettiä, että mihin markkinointibudjettia käyttää. Toimeksi-

antajayrityksen kohdalla budjetti on pieni ja se pyritään myös pitämään mahdollisim-

man pienenä, mutta silti tehokkaana. Joten onkin tärkeää hyödyntää mahdollisimman 

hyvin kaikki ilmaiset mainonnan kanavat. Rahaa käytetään paikallisiin lehtimainok-

siin, kuten Satakunnan viikkoon ja Porilaiseen. Toimeksiantaja osallistuu myös kerran 

tai kaksi vuodessa senioritapahtumaan, joka vaatii pientä rahallista panostusta.  



 

6.5 Markkinointiviestinnän vuosikello 

Markkinointiviestinnän vuosikello on markkinoinnin apuväline, jolla suunnitellaan 

markkinointiin käytettävää aikaa ja markkinointiviestinnän sisältöä. Vuosikello on hy-

vin käytännönläheinen ja sen avulla pyritään saavuttamaan markkinoinnin tavoitteet. 

Vuosikello luodaan loogisesti yleensä vuoden ajan jaksolle. Vuosikellosta käy ilmi 

kaikki markkinointiviestinnän toimenpiteet ajastettuna.  (Hollanti & Koski 2007, 56-

57)  

 

Markkinointiviestinnän vuosikello on suunnitelma siitä, miltä markkinointiviestintä 

näyttää kokonaisuutena. Markkinointiviestinnän vuosikello on yksinkertainen ja tii-

vistetty kuvaus siitä, miltä markkinointiviestintä näyttää vuoden aikana. Suunnitelma 

on tärkeä tehdä hyvin, jotta markkinointiviestintää toteutetaan suunnitelmallisesti ja 

markkinointi luo vuoden aikana tehokkaan kokonaisuuden. Markkinointiviestintää on 

huomattavasti helpompi toteuttaa, kun se on valmiiksi suunniteltu etukäteen. Ilman 

suunnitelmaa markkinointiviestinnästä tulee helposti rikkonainen. (Grönfors 2020) 

 

Vuosikello on hyvä muoto markkinointiviestintäsuunnitelmalle. Se on konkreettinen 

pohja organisaatiolle, jonka markkinointia lähdetään toteuttamaan. Vuosikello antaa 

tarkkoja aikarajoja, jotka ohjaavat toimintaa ja selkeyttää sitä. Kun aikataulusta ei poi-

keta, niin markkinointia tulee tuotetuksi ajallisesti tarkasti. Vuosikello kertoo myös 

tarkan työnjaon. On helpompi toteuttaa markkinointiviestintää, kun tietää kuka tekee 

ja mitä. Jokaisen markkinointiviestintää toteuttavan on helppo tarkistaa oma työnkuva 

vuosikellosta. Vuosikellon avulla saadaan luotua huomattavasti suunnitelmallisempaa 

sisältöä, kuin ilman suunnitelmaa luotu sisältö voisi tarjota. Suunnitelma luo markki-

noinnista yhtenäisen kokonaisuuden. Vuosikello auttaa myös kehittämään markki-

nointiviestintää koko ajan. 

 

Vuosikellosta löytyy jokaiselle kuukaudelle ne toimenpiteet, joita niitä pitää toteuttaa. 

Vuosikellon sisältämää aikataulua voidaan tarkentaa vuoden kuluessa. Vuosikello on 

toimiva tapa luoda markkinointiviestinnän avulla selkeä kokonaisuus. Niin kuin kaikki 

muukin markkinointi, vuosikellon rakentaminen lähtee tavoitteiden tarkastelusta. Seu-

raava askel on miettiä keinoja, joilla tavoitteet saavutetaan. Vuosikello on usein se 

keino, joka helpottaa tavoitteiden saavuttamista.  
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riittävän täsmällinen, jotta se auttaa markkinoinnin toteutuksessa.  

(Bergström & Leppänen 2015, 33) 

7.1 Tavoitteet 

Markkinoinnin tarkoitus on tuottaa mahdollisimman tehokasta mainontaa potentiaali-

sille asiakkaille. Kuitenkin kaikkien yrityksien lopullinen tavoite mihin markkinoin-

nilla tähdätään, on se, että yritys on mahdollisimman tuottava. Kun markkinointi on 

organisaatiossa toimivaa ja tehokasta, niin tällöin toiminta on voitollista ja tätä kautta 

myös tuottavaa. Markkinointi on siis yksinkertaisesti yrityksen tehokkain tapa tehdä 

voittoa. Voitto tietysti vaatii sitä, että markkinointi on monipuolista, tehokasta ja kai-

kin puolin toimivaa. (Hollanti, Koski 2007, 17). 

 

Niin kuin toimeksiantajan esittelyssäkin käy ilmi, niin yrityksen tavoite on tarjota 

ikääntyville ihmisille mahdollisuuden asua kotona mahdollisimman pitkään. Toimek-

siantaja haluaa esittäytyä markkinoilla luotettavana ja helposti lähestyttävänä palve-

luntuottajana. Toimeksiantaja yritys haluaa ottaa huomioon jokaisen asiakkaan tarpeet 

yksilöllisesti ja huomioida jokaisen omat toiveet. Pyrinkin siis siihen, että tämä ajatus-

maailma tulee esiin markkinoinnissa sekä markkinointiviestintään liittyvissä tavoit-

teissa.  

 

Markkinointiviestintäsuunnitelman missiona voidaan nähdä yrityksen markkinoimi-

sen aloittaminen mahdollisimman nopeasti ja sen toteuttaminen niin tehokkaasti kuin 

mahdollista. Tavoitteet voidaan johtaa tämän mission kautta. Toimeksiantajayrityk-

selle ei ole aiemmin markkinointisuunnitelma toteutettu eli minun tekemä on ensim-

mäinen. Markkinointisuunnitelman tarkoitus on luoda uusia asiakassuhteita ja ylläpi-

tää jo olemassa olevia asiakassuhteita. Tavoitteita sekä missiota kannattaa tarkastella 

myös suunnitelman edetessä.  



 

7.2 SWOT-analyysi  

Alla oleva kuvio kuvaa toimeksiantajan nykytilannetta. Sitä on lähdetty kuvaamaan 

SWOT-analyysin avulla. Analyysin avulla pyrin selvittämään toimeksiantajan kaikki 

mahdolliset vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Näitä neljää kohtaa läpi 

käydessä on hyvä pitää mielessä alussa käydyt lähtökohta-analyysit ja niiden sisältä-

mät kohdat. Tässä tapauksessa keskitytään erityisesti markkinointiin liittyviin analyy-

sin kohteisiin. Analyysistä saatujen tietojen perusteella on tarkoitus luoda markkinoin-

tisuunnitelmalle tavoite ja keinot saavuttaa määritelty tavoite. Suunnitelman tarkoitus 

on tukea ja korostaa vahvuuksia, sekä mahdollisuuksia. Ja tietysti vastapainona mini-

moida mahdollisimman hyvin heikkouksia ja uhkia. SWOT-analyysi on hyvä keino 

käydä läpi yrityksen nykytilanne ja tutustua yrityksen toimintaan syvemmin.  

 

 

 

 

Kuvio 5: SWOT-analyysi Kotihoito Ilonat Nisander Oy 

 

Ensimmäisenä käydään läpi toimeksiantajan vahvuudet. Vahvuuksia voi miettiä mo-

nelta kannalta, mutta nyt keskitytään niihin vahvuuksiin, joita olisi helppo hyödyntää 

mainonnassa. Kotihoito Ilonan suurin vahvuus on ammattitaito ja asiakaspalvelun 



 

laatu. Kun kilpailu alalla on kovaa, niin asiakaspalvelun laadulla on suuri merkitys. 

Ilonat on toiminut Porissa pian kymmenen vuoden ajan, joka on mahdollistanut va-

kiintuneen asiakaskunnan. Näistä vakiintuneista asiakkaista on tärkeää pitää kiinni ja 

siinäkin auttaa ammattitaitoinen ja laadukas palvelu. Ilonat pystyvät myös tarjoamaan 

palveluita erittäin kilpailukykyiseen hintaan, mikä on vahvuus muihin palveluntuotta-

jiin nähden.  

 

Toinen vaihe SWOT-analyysissa keskittyy heikkouksiin. Markkinointiin liittyvät 

heikkoudet liittyvät suunnitelmallisuuteen ja sitä kautta heikentää markkinoinnin laa-

tua. Markkinointisuunnitelmaa ei ole aiemmin tehty, mutta tämäkin asia on muuttu-

massa vahvuudeksi tulevan markkinointisuunnitelman ansiosta. Kun markkinoinnin 

taso on huonoa, niin on hankalaa saada kiinnitettyä uusia asiakkaita. Tehokas markki-

nointi mahdollistaisi asiakaskunnan kasvattamisen ja uusien asiakkaiden saamisen. 

Uusien asiakkaiden hankinnassa on kuitenkin otettava huomioon toinen heikkous, joka 

koskee työntekijäkapasiteettiä. Ilonassa on tällä hetkellä yrittäjän lisäksi yksi työnte-

kijä. Uusia asiakkaita pystyy ottamaan vain sen verran, mihin henkilökunnan voima-

varat riittävät. 

 

SWOT-analyysi ottaa huomioon myös mahdollisuudet, joita Kotihoito Ilonasta löytyy. 

Toimeksiantajan olisi mahdollista hyödyntää sosiaalisia medioita entistä paremmin. 

Käyttö on tehostunut viimeisen puolen vuoden aikana, mutta kehittämismahdollisuuk-

sia on edelleen. Sosiaalisen median toteuttaminen vaatisi myös suunnitelmallisuutta. 

Sosiaalisen median ja muun markkinoinnin tehokkaampi käyttö lisäisi tunnettavuutta 

ja sitä kautta mahdollistaisi uusien asiakkaiden saamisen.  

 

Toimeksiantajan kannalta mietittynä todella iso mahdollisuus on ikäihmisten määrän 

lisääntyminen. Uusia asiakkaita on mahdollisuus siis saada. Sosiaalisen mediaa tuote-

taan tällä hetkellä Facebookin ja Instagramin avulla ja samoissa kanavissa pysytään 

tulevaisuudessakin. Kanavien sisältö on tällä hetkellä lähinnä palveluiden mainontaa 

ja asioista tiedottamista. Alla on esimerkkejä yrityksen tuottamista päivityksistä In-

stagramissa ja Facebookissa. 



 

 

 

Kuva 2: Kotihoito Ilonat Nisander Oy:n päivitys Instagramissa (Kotihoito Ilonat In-

stagram-sivut 2020) 

Kuva 3: Kotihoito Ilonat Nisander Oy:n päivitys Facebookissa (Kotihoito Ilonat Face-

book-sivut 2020) 

 

Näin kauan toimineella yrityksellä uhkien määrä on pienentynyt vuosien varrella, 

mutta uhkia on silti aina. Suurin uhka tällä hetkellä on uusien palvelutuottajien tule-

minen markkinoille. Kun uusia palveluntuottajia tulee, niin kilpailu kovenee joka 

kerta. Eri yrityksen tuottavat onneksi myös eri palveluita. Osa keskittyy esimerkiksi 

enemmän kotisairaanhoitoon ja toiset taas hoivapalveluihin. Tarjonta lisääntyy siis 

koko ajan suhteessa kysyntään.  

 

 

 



 

7.3 Markkinointimix 

kirjoitin. Kotihoito Ilona tarjoaa palveluja ikäihmisille. Kotihoito perustuu asiakkaan 

tarpeisiin ja se suunnitellaan aina asiakkaan ja tarvittaessa lähiomaisen kanssa. Suun-

nittelun tuotoksena luodaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Palveluihin kuuluu hoiva-

palvelut, kotisairaanhoito ja kotiuttamispalvelu. Hoivapalveluihin kuuluu kaikki apu, 

jota ikäihminen tarvitsee kotona selviytymiseen. Apua saa päivittäisiin askareisiin, ku-

ten esimerkiksi avustamista peseytymisessä, asiointi kaupassa ja apteekissa sekä apua 

ja seuraa ulkoilussa. Kotisairaanhoitoon taas pyrkii mahdollistamaan kotona asumisen 

sairauksista huolimatta. Näihin palveluihin kuuluu esimerkiksi terveydentilan seu-

ranta, haavahoidot ja verinäytteiden ottaminen.  

 

Seuraava kohta markkinointimixissä on palvelulle asetettu hinta. Kotihoito Ilonat pys-

tyy tarjoamaan erittäin kilpailukykyisen hinnan tuottamilleen palveluille. Hintoja on 

nostettu usein vuoden vaihteessa, koska niin muutkin alan toimijat toimivat Porin seu-

dulla. Hinnat on pidetty kohtuullisena ja kilpailukykyisenä. Asiakkaan näkökulmasta 

hintoihin vaikuttaa myös kotitalousvähennys. Suurin osa tuotetuista palveluista on ko-

titalousvähennyskelpoisia, joka helpottaa monia asiakkaita.  

 

Kolmas kohta markkinointimixissä on myyntipaikka. Niin kuin aiemmin opinnäyte-

työssä kävi ilmi, niin nykypäivänä kun myyntipaikka on useimmiten verkossa. Koti-

hoito Ilonan tarjoamat palvelut ja hinnat löytyvät verkkosivuilta. Suurin osa myyntita-

pahtumista tapahtuu sähköpostilla tai puhelimitse. Tietysti itse palvelu tuotetaan asi-

akkaan luona, mutta aika varataan ensin. Ajanvarauksen hoitaa usein myös asiakkaan 

lähiomainen.  

 

Markkinoinitimix sisältää tietysti myös markkinointiviestinnän. Markkinointiviestin-

nän kohdentaminen on nykyään helppoa. Kotihoito Ilonat tuottaa markkinointiviestin-

tää pääosin Facebookissa, Instagramissa ja paikallislehdissä. Paikallislehdillä tarkoi-

tetaan Porilaista ja Satakunnan viikkoa, jotka ovat paikallisia ilmaislehtiä.  Markki-

nointiin on tarkoitus panostaa enemmän tämän markkinointisuunnitelman avulla. 

Markkinointia toteuttaa toimeksiantaja yrityksen yrittäjä itse, joten käytettävä aika on 

rajallinen. 



 

Seitsemässä P:ssä yksi osa on ihmiset. Tällä tarkoitetaan kaikkia asiakkaita ja henki-

löstöä. Kotihoito Ilonassa on yrittäjän lisäksi yksi työntekijä ja ulkopuolinen kirjanpi-

täjä. Yrityksessä on toiminut vuosien aikana myös eri alojen harjoittelijoita, kuten so-

siaalityöntekijä sekä hoitoalan opiskelijoita. Tärkeää on myös huolehtia henkilöstöstä. 

Etenkin näin pienessä yrityksessä on tärkeää huolehtia työntekijöiden henkisestä ja 

fyysisestä hyvinvoinnista. Mitä paremmin pystytään välttämään sairastumiset ja muut 

poissaolot, niin sitä tehokkaammin palveluita pystytään tuottamaan.  

 

Asiakaskunta on melko vakiintunut, mutta tietysti muutoksia tapahtuu luonnollisista-

kin syistä. Uusien asiakkaiden kiinnittäminen onkin siis ensisijaisen tärkeää. Asiakas-

kunta voidaan segmentoida kahteen suurempaan ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään 

kuuluu kaikki nykyiset asiakkaat. Toiseen ryhmään voidaan sijoittaa kaikki uudet, po-

tentiaaliset asiakkaat. Ensimmäisen ryhmän sisälle muodostuu kaksi selkeää kohde-

ryhmää. Toinen näistä muodostuu itse palvelun käyttäjistä ja toinen niin sanotuista 

gatekeepereistä eli tässä tapauksessa mahdollisista omaisista, jotka tilaavat ja/tai mak-

savat palvelun. Markkinoinnin kannalta onkin tärkeää miettiä, mille segmentille mark-

kinointi on kohdistettu.  

 

Prosessit eli toimintatavat ovat markkinointimixin kuudes kohta. Toimintatavoilla tar-

koitetaan niitä tapoja, joilla yritys toimii asiakkaidensa kanssa. Toimintatavat sisältä-

vät myös yrityksen sisäiset toimintatavat. Palvelun laatu ja asiakaspalvelu ovat Koti-

hoito Ilonan keskeisiä kilpailukeinoja muihin alan toimijoihin nähden. Kilpailu alalla 

on kovaa ja kilpailijoita on lähiaikoina tullut lisää. Onkin siis ensisijaisen tärkeää pitää 

huolta yrityksen toiminnan laadusta. Kaikki kilpailukeinot, joita on mahdollista kehit-

tää niin kannattaa ehdottomasti hyödyntää.  

 

Viimeinen kohta markkinointimixissä on fyysinen ympäristö eli toimintaympäristö. 

Tällä tarkoitetaan siis koko palveluympäristöä. Toimeksiantajan palveluympäristössä 

ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuosina. Tämä johtuu ehkä toimintaympäris-

tön toimivuudesta. Kotihoito Ilonalla on toimistona toimiva tila omakotitalon yhtey-

dessä. Näissä tiloissa hoidetaan yrityksen paperityöt ja asiakkaiden yhteydenotot. Pu-

helin tietysti kulkee aina mukana, joten yhteyden saa aina puhelimitse tai sähköpos-



 

tilla. Kirjanpidon hoitaa ulkopuolinen taho, mutta kirjanpitoakin pitää valmistella en-

nen kirjanpitäjälle viemistä. Toimintaympäristön käytännöllisyys on ensisijaisen tär-

keää ja siksi toimistotilatkin on sijoitettu omakotitalon yhteyteen.  

7.4 Benchmarking 

Benchmarkingissa verrataan Kotihoito Ilonat Oy:n verkkosivuja ja sosiaalisia medi-

oita KotiVillan ja Alina Hoivatiimin verkkosivuihin sekä sosiaalisiin medioihin. Va-

litsin nämä kaksi kohdetta siksi, että ne ovat lähialueen toimijoita sekä suurimpia kil-

pailijoita. Nämä kaksi yritystä ovat myös keskenään erilaisia, koska Alina Hoivatiimi 

on ketju ja KotiVilla on paikallinen yritys. Mielestäni näillä yrityksiltä löytyy paljon 

opittavaa verkkosivuista ja sosiaalisista medioista. 

 

Aloitetaan benchmarkkaus verkkosivuista. KotiVillan kotisivujen värimaailma on hy-

vin harmoninen ja selkeä. Verkkosivut ovat visuaalisesti erittäin hyvät. Tekstiä on mie-

lestäni melko paljon ja sivujen selkeys käytön kannalta ei ole paras mahdollinen. Kui-

tenkin yläpalkista löytyy selkeästi yhteystiedot ja hinnastot. Verkkosivut on luonut po-

rilainen Rock My Business eli verkkosivujen takaa löytyy ammattilainen. Ulkopuoli-

nen tekijä takaa verkkosivujen ajan tasalla pysymisen.  

 

 

Kuva 4: KotiVillan verkkosivut (KotiVilla www -sivut 2020) 

 



 

Alina Hoivatiimin verkkosivut ovat myös värimaailman kannalta todella harmoniset 

ja se on suunniteltu selkeästi sopimaan yrityksen logon kanssa. Myöskin Alina Hoiva-

tiimin etusivulla on melko paljon asiaa, mutta tähän vaikuttaa myös se, että kyseessä 

 on iso ketju. Verkkosivuilta kuitenkin löytyi selkeästi kaikki tärkeät tiedot, kuten esi-

merkiksi yhteystiedot. Mielestäni heidän verkkosivuillaan käytetty kuvitus on erittäin 

toimivaa ja sopii myös värimaailmaan. Kaikki yhdessä luo verkkosivuista harmonisen 

kokonaisuuden. 

 

 

 

Kuva 5: Alina Hoivatiimin verkkosivut (Alina Hoivatiimin www -sivut 2020) 

 

Seuraavaksi siirryn benchmarkkaamaan näiden kahden yrityksen sosiaalisia medioita. 

Jotta benchmarkkaus olisi mahdollisimman tehokasta, niin keskityn nyt vain niihin 

sosiaalisiin medioihin, joita myös Kotihoito Ilonat käyttää. Nämä sosiaalisen median 

kanavat ovat Facebook ja Instagram.  

 

Näin alkuun pieni info KotiVillan Facebook sivuista. Facebook sivut on perustettu 

2016 loppuvuodesta ja sivulla on 321 tykkäystä. KotiVilla päivittää sivujaan aktiivi-

sesti, julkaisuja tulee melkein päivittäin. Päivityksissä on useimmiten tekstin lisäksi 

aiheeseen liittyvä kuva. Päivitykseen on usein myös liitetty hashtagit. Hashtageina Ko-

tiVillan Facebook päivityksissä on usein käytetty esimerkiksi #kotihoito #kotisairaan-

hoito sekä #kotivilla hashtageja. KotiVillan Facebook sivusta pitää ottaa mallia aktii-

visuudesta ja päivitysten laadusta. Kotihoito Ilonan kannattaisi myös ottaa hashtagit 

käyttöön myös Instagramin puolella.  



 

Alina Hoivatiimin Facebook sivuista sen verran tietoa, että he ovat liittyneet Faceboo-

kiin 2014 keväällä. Tykkäyksiä sivulla on 1984. Tässä kohtaa kannattaa muistaa, että 

Alina Hoivatiimi on valtakunnallinen ketju yritys, joten alue, jolla toimitaan, on huo-

mattavasti laajempi. Päivityksiä tulee noin kaksi tai kolme kertaa viikossa. Päivityk-

sissä on useimmiten selkeästi ammattilaisen ottamat kuvat ja kuviin on usein liitetty 

Alina Hoivatiimin logo. Mielestäni heidän Facebook sivuilla käytetyistä kuvista kan-

nattaisi ottaa mallia, kuvien laatu on mielestäni tärkeä asia. Laadukkaat kuvat luovat 

sivulle heti siistimmän ulkoasun.  

 

Seuraavaksi siirrytään Instagramin puolelle. Käydään ensin läpi KotiVillan Instagram 

sivua. KotiVillan ensimmäinen päivitys on vuodelta 2018. Hekin ovat melko uusi yri-

tys Instagramissa. Seuraajia sivulla on 107. Päivitykset Instagramissa ovat täysin sa-

mat kuin Facebookissa. Tietolaatikosta löytyy selkeästi linkki heidän www-sivullaan, 

sekä käyntiosoite, jossa he toimivat. Instagram tili on selkeä ja hyvin saman tyylinen 

kuin Kotihoito Ilonan Instagram tili. 

 

 

Kuva 6: KotiVillan Instagram (KotiVillan Instagram-sivut 2020) 

 



 

Viimeisenä käydään vielä läpi Alina Hoivatiimin Instagram tili. Alina Hoivatiimin 

yleistä Instagram tiliä ei ole. Kolmen eri paikkakunnan Instagramia löytyi. On siis ole-

massa Alina Hoivatiimin Pietarsaari, Vaasa ja Ylä-Savo Instagram tilit. Nämä kaikki 

kolme tiliä ovat olleet hyvin vähäisessä käytössä. Heidän verkkosivuillaan on maininta 

Facebookista ja Twitteristä, joten Instagram ei kuulu heidän käyttämiinsä kanaviin.  

 

Tämän benchmarkkauksen jälkeen voisin todeta, että toimeksiantajayrityksen verkko-

sivujen ulkonäköä voisi raikastaa värimaailman avulla ja niihin voisi lisätä kuvitusta 

tekstin tueksi. Sosiaalisissa medioissa mallia voisi ottaa etenkin Facebookissa aktiivi-

suudessa ja tekstien laadussa. Instagram tilin osalta toimeksiantajalle ei tullut juuri-

kaan vinkkejä, koska heidän Instagraminsa on todella hyvällä mallilla.  

7.5 Toteutus ja seuranta 

Toteutus ja sen seuranta vastaa seuraavaan kysymykseen: Mihin markkinoinnilla ha-

lutaan päästä? Ennen markkinoinnin toteutusta on asetettu tavoitteet, joihin pääsemistä 

sitten seurataan. Seurannan toteuttaminen on sitä helpompaa, mitä tarkempi asetettu 

tavoite on. Yrityksen tavoitteet on hyvä pitää kirkkaana mielessä aina kun toteuttaa 

markkinointia. Kilpailijoiden toiminta on hyvä ottaa huomioon niin suunnittelu vai-

heessa, kuin myös markkinointia arvioitaessa. (Takala 2007, 101-102) Tähänkin hy-

vänä apuna toimii aiemmin esitelty kilpailija- sekä ympäristöanalyysi. 

 

Seuraava vaihe on alkaa toteuttaa markkinointisuunnitelmaa (liite 1). Toimeksianta-

jayritys ottaa vuosikellon käyttöön ja he käyvät läpi muutkin asiat mitä opinnäyte-

työssä käydään läpi. Aion myös olla mukana markkinointisuunnitelman toteutuksen 

aloittamisessa ja auttaa toimeksiantajayritystä onnistumaan mahdollisimman hyvin 

markkinoinnissa. Markkinointisuunnitelman käyttöönottoon liittyy myös markkinoin-

nin seuranta. Pitää siis huomioida myös markkinointiviestinnän toimivuuden seuraa-

minen ja arviointi. Aktiivinen toiminnan seuranta on markkinoinnin kannalta hyvin 

maan markkinointia ja sen laatua, niin on 

hyvä käydä läpi yrityksen tavoitteet. Tarkastetaan siis, että onko markkinointi vienyt 

yritystä kohti asetettuja tavoitteita.  
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Minun opinnäytetyöni tavoite oli luoda markkinointisuunnitelma Kotihoito Ilonat Ni-

sander Oy:lle ja tarkoitus on keskittyä uusien asiakkaiden hankintaan ja vanhojen asia-

kassuhteiden ylläpitämiseen. Yrityksen markkinointi aloitetaan suunnitelman käyt-

töönoton avulla. Suunnitelman tarkoitus on saavuttaa asetetut tavoitteet. Tämän kaiken 

lisäksi suunnitelman kulkua ja toimivuutta on tarkoitus seurata sekä arvioida. Seuran-

taa ja arviointia toteutetaan säännöllisesti mahdollisimman hyvien tulosten saavutta-

miseksi.  

 

Opinnäytetyötä tehdessä olen tutkinut paljon markkinointiin liittyvää teoriaa. Olen 

keskittynyt erityisesti markkinoinnin suunnitteluun ja markkinointiviestintään liitty-

viin lähteisiin. Markkinointiin liittyviä lähteitä on vaikka, kuinka paljon, joten olikin 

hyvin tärkeää löytää juuri omaan projektiin sopivimmat. Olikin yksi hankalimmista 

keänä valikoida teorian pohjaksi monipuolisesti erilaisia lähteitä. Valikoidun teoria-

aineiston pohjalta loin teoria osuuden, joka palveli mahdollisimman hyvin markki-

nointisuunnitelmaa ja toimeksiantaja yrityksen tavoitteita. Tämän osuuden pohjalta on 

tehty markkinointisuunnitelma ja varmistettu, että markkinointi luo toimivan ja tehok-

kaan kokonaisuuden.  

 

Opinnäytetyö sisältää ideoita, jotka helpottavat toimeksiantajan markkinointia. Opin-

näytetyöstä on mahdollista saada ideoita ja uusia ajatuksia markkinointiin. Esimerkiksi 

yrityksen palvelujen myyntiin liittyviä ideoita, sekä tarkoituksen räätälöidä palvelutar-

jonnan kullekin asiakkaalle sopivaksi. Opinnäytetyön tarkoitus on laajentaa toimeksi-

antajayrityksen näkemystä markkinoinnista ja siihen liittyvistä toimista. Markkinoin-

nin mahdollisuudet kehittyvät jatkuvasti, joten onkin tärkeää, että markkinoija kehittyy 

mukana. 

 

Kotihoito Ilonan markkinointi tapahtuu suurimmaksi osaksi sosiaalisessa mediassa 

sekä paikallislehdissä. Toivonkin, että tulevaisuudessa markkinoinnista ja etenkin 

markkinointiviestinnästä tulee toimiva osa yrityksen arkea. Olisi tärkeää, että markki-



 

noinnista tulisi jokapäiväinen ruutini. Olisi myös hienoa, että markkinoinnin toteutta-

miseen osallistuisi niin yrittäjä, kuin myös työntekijä sekä harjoittelijat. Moni ihminen 

seuraa jo nyt yritystä sosiaalisessa mediassa, mutta toive on silti kasvattaa seuraaja 

lukuja entisestään. Jokainen sosiaalisen median seuraaja voi kuitenkin olla potentiaa-

linen asiakas tai heidän lähiomaisensa.   

 

Opinnäytetyön lopullinen tuotos oli markkinointiviestinäsuunnitelma vuosikellon 

muodossa. Vuosikellosta käy ilmi jokaiselle kuukaudelle suunnitellut markkinointi-

viestinnän toimenpiteet. Toimenpiteet sisältävät niin sosiaalisen median kuin lehtimai-

nonnan. Vuosikellossa on otettu siis huomioon kaikki ne markkinoinninkanavat, joita 

toimeksiantajayritys on kertonut käyttävänsä. Koska markkinointia ei ole hoitamassa 

erillinen henkilö, niin oli toimeksiantajan toive, että ainakaan juuri nyt mainontakana-

via ei lähdetä lisäämään. Vuosikelloon on myös merkitty verkkosivujen tarkastaminen 

ja muokkaus, ettei nämä toimenpiteet pääse unohtumaan muun markkinoinnin lo-

massa.  

 

Vuosikelloon on myös merkattuna käytettävä budjetti. Toimeksiantajayrityksellä ei 

ole varsinaista budjettia varattuna markkinointia varten, vaan rahaa käytetään tilanteen 

mukaan. Vuosikelloon merkattua budjettia on käyty läpi yhdessä toimeksiantajayri-

tyksen kanssa ja se on pyritty pitämään mahdollisimman realistisena. Vuosikelloon 

merkattua budjettia on mahdollista muuttaa myös vuoden kuluessa. Toimeksianta-

jayrityksen toiveesta budjettia ei ole määritelty tuon tarkemmin. Markkinointimateri-

aali tuotetaan yrityksen sisällä, joten suunnittelu vaiheeseen ei tarvitse suunnitella bud-

jettia. Budjetti koostuu mainosten kohdalla itse mainosten hinnasta ja lehtien kohdalla 

siitä, mitä lehdessä mainoksen julkaiseminen maksaa. Tähän toimeksiantajayritykseltä 

löytyy voimassa olevat sopimukset Porilaisen sekä Seniori-lehden kanssa. Toimeksi-

antajayritys ei halua käyttää rahaa sosiaalisessa mediassa mainostamiseen. Ainut bud-

jetointi sosiaalista mediaa vart -kilpailun palkintoon, joka on tar-

koitus sijoittaa ensi kesän alkuun. 

 

Pohdin vuosikelloa tehdessä asiakaskunnan eri segmenttejä. Ensimmäisessä versiossa 

oli erilliset kampanjat eri segmenteille, mutta tulimme toimeksiantajayrityksen kanssa 

siihen tulokseen, että teetämme yhteiset jaettavat mainokset niin nykyisille kuin uusille 

asiakkaille. Samat mainokset toimivat hyvin eri segmenteille. Päätimme kuitenkin, 



 

että sosiaalisen median mainoksissa voitaisiin huomioida eri segmentit ainakin joilla-

kin keinoilla. Sosiaalisen median mainoksissa on tarkoitus, että joka kuukauden en-

simmäinen Facebook sekä Instagram mainos on kohdistettu nykyisille asiakkaille. 

Kuukauden toinen mainos on puolestaan kohdistettu enemmän uusille asiakkaille. Uu-

sille asiakkaille tarkoitetun mainoksen sisältö on informatiivisempi kuin nykyisille asi-

akkaille. Tarkoitus on mainostaa enemmän uusille asiakkaille kaikki mahdollisia pal-

veluita, joita Kotihoito Ilonat tarjoavat. 

 

Pidemmällä tähtäimellä on tarkoitus, että Kotihoito Ilonat saisi luotua toimivan ja te-

hokkaan markkinointi kokonaisuuden. Tämän kautta uusien asiakkaiden kiinnittämi-

nen olisi helpompaa ja uusia asiakassuhteita syntyisi useammin. Tämä markkinointi-

viesintäsuunnitelma on ensimmäinen toimenpide kohti tavoitteiden saavuttamista. 

Toivonkin, että markkinointisuunnitelma auttaa toimeksiantajayritystä tunnistamaan 

kaikki potentiaaliset ja uudet asiakkaat. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tietysti vaa-

ditaan, että markkinointisuunnitelma otetaan jokapäiväiseen käyttöön ja sitä pyritään 

myös kehittämään tulevaisuudessa. Opinnäytetyön tuotoksena syntynyt suunnitelma 

on vain alkua sille, mitä kaikkea toimeksiantajan on mahdollista saavuttaa markki-

noinnilla. 

 

Tämän projektin aikana olen oppinut, kuinka monipuolista ja kokonaisvaltaista on 

tehdä markkinointisuunnitelmaa ja etenkin kun painopiste on markkinointiviestinnän 

vuosikellossa. Vaikeinta opinnäytetyötä tehdessä oli huomioida eri segmentit niin, että 

siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä. Mielestäni oli kuitenkin järkevää toteuttaa 

osa mainonnasta koko asiakaskunnalle ja osa keskittää eri segmenteille. Kokonaisuu-

tena opinnäytetyöni on mielestäni onnistunut, koska se palvelee mahdollisimman hy-

vin toimeksiantajan tarvetta ja toiveita markkinointiin liittyen. 

 

Oli hienoa päästä suunnittelemaan markkinointia toimeksiantajalle, koska se antoi pal-

jon eri näkemyksiä ja ideoita. Markkinoinnissa on niin paljon mahdollisuuksia, joten 

on hienoa kuulla muidenkin ideoita ja ajatuksia. Tätä kautta olen pystynyt syventä-

mään omia näkemyksiäni. Markkinointiviestinnän vuosikellossa yhdistyy nyt minun 

ja toimeksiantajayrityksen näkemykset siitä, miten markkinointiviestintää pitäisi alkaa 

toteuttaa. Toimeksiantajalta sainkin kiitosta siitä, että heidän toiveensa on kuunneltu 

hyvin ja niitä on kehitetty oikeaan suuntaan.  
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