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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta  

Markkinointiviestintäsuunnitelman laatimisen motivaatio mikroyritykselle kumpuaa vuosien 

työskentelystä yksityisellä sektorilla. Työhistoriani aikana olen havainnut, että yrityksen 

päivittäisten juoksevien asioiden huolehtiminen kuormittaa yrittäjän. Suuremmissa yrityk-

sissä markkinoinnista huolehtii oma työryhmänsä, mutta samankaltaisia resursseja ei mik-

royrittäjillä ole. Kuitenkin tiedostamme markkinointiviestinnän olevan yrityksen tärkeimpiä 

kilpailukeinoja asiakaskokemuksen rinnalla. 

Myyntityössä perusedellytys on, että asiakkaat ovat tietoisia yrityksestä ja sen tuotteista 

tai palveluista. Puutteellinen tai puuttuva markkinointiviestintäsuunnitelma hankaloittaa yri-

tyksen pyrkimyksiä viestiä hyödykkeidensä ominaisuuksista niille suunnatuille asiakasryh-

mille johdonmukaisesti. Markkinointiviestinnän keinoja on monia ja vaarana on viestinnän 

toteuttaminen sokeasti hapuillen. Jos prosessin taustatyötä, kartoitusta, keinojen valikoin-

tia ja seurantaa ei toteuteta, yrityksen sanoma voi jäädä hajanaiseksi.   

Kevään 2020 myötä monet yrittäjät kohtasivat odottamattoman vastustajan. Alkuvuotena 

puhjennut koronaviruksen leviäminen vaikutti myös Suomessa ja tilastokeskuksen 

(2020b) lohduttomat luvut osoittavat, että majoitus- ja ravitsemisalojen liikevaihdon kumu-

latiivinen vuosimuutos oli elokuussa -28,5%. Vaikka useat kahvila-alan yritykset sulkivat 

ovensa tai rajoittivat aukioloaikojansa huhti- ja kesäkuun väliseksi ajaksi, yrityksien vies-

tintä nousi arvoon jatkuvuuden kannalta. Näkyvyys sosiaalisessa mediassa ei varsinai-

sesti tuottanut tuloa sen hetkisessä tilanteessa, mutta säilytti yhteyden asiakkaisiin.    

1.2 Tavoite, rajaus ja toimeksiantaja 

Opinnäytetyön tavoite on markkinointiviestintäsuunnitelma, jonka toteuttaminen on mah-

dollista myös pienen yrityksen henkilöstön ja taloudellisten resurssien puitteissa. Tarkoitus 

on luoda peruspohja suunnitelman laatimiseen. Toivottavaa olisi, että toimeksiantaja hyö-

dyntäisi laaditun suunnitelman runkoa apuna uusien markkinointiviestintäsuunnitelmien 

muodostamisessa.  

Kokonaisuutena markkinointiviestintä on laaja aihealue. Aiheen rajaus haastaa suunnitel-

man laatijaa, sillä työvälineiden ja keinojen valikoima on valtava. Opinnäytetyössä keskity-

tään vain toimeksiantajan kannalta oleellisiin menetelmiin markkinointiviestintäsuunnitel-

man prosessissa. Tarkoitus ei ole kuvata koko markkinointiviestinnän kenttää, eikä kaikkia 

suunnitelman laatimisessa käytettäviä apuvälineitä. Pääasialliseksi viestintäkanavaksi on 

valittu digitaalinen ympäristö ja tästä tarkemmin ilmaistuna sosiaalisen median alustat 
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Facebook ja auttavana Instagram. Markkinointiviestinnän muiksi käytettäviksi keinoiksi on 

valittu myynninedistäminen ja pienissä määrin myös perinteinen mainonta paikallisessa 

sanomalehdessä. Markkinointiviestintäsuunnitelman laatimisen lähtökohta on, ettei toi-

meksiantajalla ole ollut aikaisemmin kirjattua suunnitelmaa.  

Opinnäytetyön toimeksiantaja on heinolalainen huoltoasema, jonka pääasiallinen toiminta 

perustuu kahvila- ja ravintolapalveluiden tarjoamiseen sekä pienimuotoiseen autotarvike-

myyntiin. Yrityksessä työskentelee neljä työntekijää ja kauppias. Olemalla osa ketjuliiketoi-

mintaan, yrityksen valtakunnallisella tasolla tapahtuvasta markkinointiviestinnästä vastaa 

yhtiö. Kauppias huolehtii markkinointiviestinnästä paikallisesti. 

1.3 Opinnäytetyön vaiheet 

Lähtökohta opinnäytetyölle on markkinointiviestintäsuunnitelma mikroyritykselle. Päälin-

jaus työn lähestymistavassa on huomioida toimeksiantajan resurssit. Opinnäytetyö alkaa 

markkinointiviestinnän määrittelyllä. Ensimmäisessä luvussa esitetyn teorian tarkoitus on 

luoda yleinen katsaus markkinointiviestintään ja sitä määrääviin tekijöihin. Ensisijaisena 

tavoitteena on tuoda esille markkinointiviestinnän tärkeä rooli osana markkinointia.  

Toisessa osassa käsitellään markkinointiviestintäsuunnitelman laatimisen prosessia teori-

assa.   

Aiheen lähestyminen toimeksiantaja huomioiden 

• Millä työvälineillä analysoidaan toimintaympäristö? 

• Miten havainnoidaan yrityksen nykyinen tilanne? 

• Millaisia markkinointiviestinnän tavoitteita asetetaan? 

• Kenelle ja miten viestitään? 

• Käytännön asioita, kuten budjetointi ja seurannan mittareiden valitseminen. 

 

Kolmannessa vaiheessa teoria siirretään käytäntöön. Opinnäytetyössä on siis kaksi hyvin 

samankaltaisesti otsikoitua kappaletta, jossa ensimmäisessä osassa käydään aihetta läpi 

muun muassa kirjallisuuden avulla. Teoriaosuudessa opittu heijastetaan käytäntöön toi-

meksiantajalle tarkoitetussa suunnitelmassa. Molemmissa kappaleissa noudatetaan mark-

kinointiviestintäsuunnitelman perusrunkoa. Yhteenvedossa kerrataan opittua asiaa ja arvi-

oidaan mahdollisia tuloksia, sekä pohditaan näkökulmaa mahdolliselle seuraavalla mark-

kinointiviestintäsuunnitelmalle. 
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2 MARKKINOINTIVIESTINTÄ  

2.1 Markkinointi ja markkinointiviestintä 

Markkinointiviestintä on osa markkinoinnin kokonaisuutta. Muita markkinoinnin toimintoja 

on varsinaisen myyntitapahtuman molemmin puolin. 

Markkinoinnin muut toimenpiteet 

• hyödykkeen tarpeen selvitys  

• tuotteen suunnittelu 

• hyödykkeen valmistus ja hinnoittelu 

• jakelu ja myyntityö 

• asiakassuhteen hoitaminen. 

(Viitanen 2017,1.) 

Markkinoinnin kilpailuparametreiksi nimetään yrityksen tuote tai palvelu, hinta, markkinoin-

tiviestintä, saatavuus. Markkinoinnin tavoite on yrityksen näkökulmasta luoda mahdollisim-

man kannattava taloudellinen tilanne ja markkinointiviestintä on keino tavoitella näitä pyr-

kimyksiä. (Viitanen 2017, 1.) Tämä on yksinkertainen markkinoinnin ja markkinointiviestin-

nän keskinäisen yhteyden määrittely. Pintaa syvemmältä asiaa voidaan tarkastella tavalla, 

kuten Kotler, Kartajaya & Setiawan (2010) sen esittävät teoksessa Marketing 3.0: From 

products to customers to the human spirit (Taulukko 1). Markkinoinnin kehittyminen eri 

vaiheiden välillä muuttaa myös markkinointiviestinnän tavoitteita ja toteutuksen sisältöä.    

Taulukko 1 Markkinoinnin vaiheet (mukaillen Kotler ym. 2010) 
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2.2 Markkinointiviestinnän yleinen kuvaus ja perusperiaate 

Markkinointiviestinnän luonnetta ohjailee yrityksen tahto markkinoida joko yrityskuvaa, jol-

loin kyseessä on imagomarkkinointi, tai yrityksen tuottaman hyödykkeen markkinointiin, 

tällöin kyseessä on hyödykemarkkinointi. Lisäksi myyntityön kohderyhmä vaikuttaa mark-

kinointiviestinnän profiiliin. (Viitanen 2017, 1.) Markkinointiviestintä suunnataan joko kulut-

tajakauppaan, josta käytetään lyhennettä B2C tai yritysten väliseen kaupankäyntiin, josta 

lyhenne on B2B (Sanastokeskus TSK ry 2020). Markkinointiviestinnän avulla luodaan yri-

tykselle tunnettavuutta ja siihen yhdistyvää positiivista mielikuvaa, viestitään tuotteiden tai 

palvelun ominaisuuksista, saatavuudesta ja hinnoista, sekä ylläpidetään jo olemassa ole-

via asiakassuhteita tai luodaan uusia asiakassuhteita. Markkinointiviestinnän tavoitteet 

asettavat viestinnälle pitkäjänteisempää toimintaa kuin esimerkiksi yksittäiset kampanjat. 

Viestittävän tahon on tiedostettava mitä, missä ja kenelle viestitään ja valikoida tietoa hyö-

dyntäen käytettävistä markkinointiviestinnän keinoista sopivimmat. (Bergström, Leppänen 

2018.) 

Markkinointiviestinnän tarkoitus on tuottaa yritykselle taloudellista hyötyä, tästä ja kulutta-

jaa suojaavista syistä on katsottu kansainvälisellä tasolla olevan tarpeen luoda sääntöjä ja 

ohjeistuksia mainonnalle ja viestinnälle. Tarkoitus on taata markkinointiviestinnän toimen-

piteiden toimintaperiaatteiden perustuvan hyviin periaatteisiin ja näin edistävän kuluttaja-

suojaa. Yleisesti kuullaan puhuttavan markkinoinnin perusperiaatteista, nämä ovat myös 

markkinointiviestinnän toteutettavien keinojen perusperiaatteita. (Kilpailu- ja kuluttajavi-

rasto 2014.) 

Perusperiaatteiden mukaan markkinointiviestintä ei saa olla harhaanjohtavaa, valheellista 

tai heikentää yleistä luottamusta markkinointiin. Se ei saa harjoittaa syrjimistä tai luoda 

mielikuvaa, jossa syrjintä olisi hyväksyttävää. Markkinointiviestintä ei saa myöskään yllyt-

tää kuluttajaa käyttäytymään lain määräämän tavan vastaisesti. Toimenpiteet tulevat olla 

selkeästi tunnistettavissa kaupallisiksi, esimerkiksi merkinnällä kaupallinen yhteistyö. Ku-

luttajalle tulee esittää markkinoijasta tiedot, jotka ovat helposti saatavilla ja tunnistetta-

vissa. Markkinointiviestintä tulee toteuttaa niin, ettei se loukkaa yksityisyyttä tai anna van-

hentuneita tai vääristeltyä tietoa. Muiden markkinoijien jäljittely tai hyödyntäminen on kiel-

lettyä. Markkinoiva yritys on aina vastuussa kaikesta markkinointiviestinnästään. (Interna-

tional Chamber of Commerce 2011, 6-14.) 

2.3 Markkinointiviestinnän merkitys 

Yritystoiminnan eksistenssialiset syyt ovat kaikilla yrityksillä samankaltaiset – myydä pal-

veluita, tuotteita tai tietoa asiakkaille tuotonhankkimistarkoituksessa. Jotta yritystoiminnan 
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kannalta oleellisinta toimintaa myyntityötä tapahtuu, täytyy asiakkaalla olla tarve, jonka 

täyttämisestä tulee kohteellensa merkityksellistä ja syntyy kysyntää. Kysyntään vastaami-

nen ruokkii myyntityötä, josta luonnollisesti pyrkii hyötymään useampi kyseisen hyödyk-

keen tarjoaja – syntyy kilpailua. Kilpailussa menestyäkseen yrityksen täytyy kyetä vakuut-

tamaan asiakas omien tuotteiden ja palvelujen paremmuudesta; keinoja ovat esimerkiksi 

hinnoittelu, laatu tai saatavuus. Markkinointiviestinnän avulla yritys pyrkii tavoittamaan asi-

akkaansa ja näin vaikuttamaan omalta katsontakannalta positiivisesti asiakkaan ostopää-

tökseen. (Osaava yrittäjä 2020.) 

Yritysvalmentaja Tero Puranen (2020, 2:35-7:18) kuvailee konkreettisesti YouTubessa jul-

kaistuilla opetusvideollaan markkinointiviestinnän roolia yritystoiminnassa. Markkinointi-

viestintä on kiihdyttävä tekijä tuloksellisempaan myyntiin. Käytännössä tätä kuvataan näin: 

yritys myy hyödykettä, jolle löytyy luonnostaan kysyntää. Hyödykkeen hinta ja saatavuus 

ovat hyvällä tai vähintäänkin kohtuullisella tasolla. Yritys todennäköisesti nauttii myös tyy-

dyttävää, kohtuullista tai hyvää tulosta. Kasvua voi siis yrityksessä tapahtua ilman markki-

nointiviestintää, mutta ylöspäin jyrkkenevää ja aikamääräisesti nopeampaa kasvua saavu-

tetaan markkinointiviestintää hyödyntäen. Potentiaali tuloksellisempaan yritystoimintaan ja 

kyky vastata kilpailuun vaativat markkinoinnin ja erityisesti markkinointiviestinnän toimen-

piteitä. 

2.4 Markkinointiviestinnän keinot 

Markkinointiviestinnän työkaluista voidaan käyttää yhtenäistä termiä markkinointiviestintä-

mix. Viestintävälineet voivat olla, kuten esimerkissä (Kuvio 1) mainonta, myynninedistämi-

nen, tapahtumat ja kokemukset, suhdetoiminta ja julkisuus, suullinen mainonta, interaktii-

vinen mainonta, henkilökohtainen myynti ja suoramarkkinointi. (Business Jargons 2020.)  

Markkinointiviestinnän työvälineistä nousee eniten käytettäväksi tässä työssä interaktiivi-

nen mainonta, jonka julkaisukanavin käytetään pääasiassa digitaalisen median kanavia. 

Digitaalinen media jaetaan kolmeen eri ryhmään: maksettu media, ansaittu media ja omis-

tettu media. Kolmesta media -tyypistä yritys kontrolloi maksettua mediaa ja omistamaansa 

mediaa. Maksettu media vastaa sitä, mitä voidaan nimestä tulkita - yrityksen maksettua 

mainontaa. Oman median termiä käytetään yrityksen itsensä tuottamasta mediasta, esi-

merkiksi kun kyse on yrityksen verkkosivuista. Ansaittua mediaa tuottavat yrityksen ulko-

puoliset tahot, esimerkiksi asiakkaat. (Heman & Burbary 2013, 2-3). Hyvää palautetta si-

sältävä ansaittu media on yrityksille arvokasta. Sosiaalisten medioiden ilmaisevaan muo-

toon kehittyminen on kehittänyt myös kuluttajien kollektiivista mahdollisuutta vaikuttaa 

muihin kuluttajiin. (Kotler ym. 2010.) 
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Yrityksen itsensä tuottaman markkinointiviestinnän tulisi olla yhtenäistä. Kun viestijä on-

nistuu kommunikoimaan asiakkaille samansuuntaisin viestein, riippumatta käytettävistä 

julkaisukanavista ja markkinointiviestintä keinoista, voidaan puhua integroidusta markki-

nointiviestinnästä (IMC). (Bergström, Leppänen 2018). Ansaittuun mediaan yritys voi pyr-

kiä vaikuttamaan omilla toimillaan toteuttamalla osaltansa markkinointiviestintää integ-

roidusti. Kun omassa ja maksetussa mediassa on punainen lanka, joka tukee haluttua 

imagoa sekä toteuttaa asiakkaille annettuja laatulupauksia, luodaan mahdollisuuksia vai-

kuttaa myös ansaitun median sisältöön.  

Feedough.com sivustolla on muutamia esimerkkejä integroidusta markkinointiviestinnästä. 

Yksi esimerkeistä kuvailee yhdysvaltalaisen kypärä- ja urheilukameroiden valmistavan yri-

tyksen GoPron tavan mainostaa tuotteitansa. GoPron mainosten visuaalinen sisältö ja to-

teutus ovat samankaltaisia kaikissa julkaisuissa, ja julkaisuja on monissa eri sosiaalisen 

median kanavissa. Mainonnan yhteyteen on lisätty myynninedistämisen toimenpiteitä ar-

vonta keinoa käyttäen. Keskeistä GoPron esimerkissä on toteutuksen materiaali, joka 

muodostetaan hyödyntämällä ansaittua mediaa. Yritys on koonnut yhteen kameroiden 

käyttäjien julkaisuja ja luonnut niistä videoita omassa YouTube -kanavassa. (Bagaria 

2019). Esimerkillä pyritään tuomaan esille, että taitavassa markkinointiviestinnässä hyö-

dynnetään monia markkinointiviestinnän keinoja yhtäaikaisesti tai toisiinsa selkeästi linkit-

tyneenä. Taitava viestien tuottaja osaa ottaa avukseen myös ansaitun median ja sen kai-

kissa viesteissä on kyetty luomaan yhteinen ja selkeä linja.   

Kuvio 1 Markkinointiviestintämix (mukailtu Business Jargons 2020). 
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2.5 Markkinointiviestinnän keinojen yleinen kuvaus ja säännöt 

Markkinointiviestinnän suunnittelu edellyttää moninaista osaamista sekä tietoa ja myös 

taitoa yhdistää asiantuntemus käytäntöön (Isohookana 2007, 126). Vastuullinen ja sään-

nöksiä noudattava markkinointiviestintä on tärkeä osa menestymisen tavoittelua. On ole-

tettavaa, että moitittavalla menettelyllä aiheutetaan laajalti vahinkoa esimerkiksi yrityksen 

maineelle. Toinen tärkeä osa suunnittelua on keinojen tarkoituksen ymmärtäminen, jotta 

asetetuille tavoitteille valikoituvat tarkoituksenmukaiset menetelmät. 

Toimeksiantajalle tehtävässä markkinointiviestintäsuunnitelmassa käytetään markkinointi-

viestinnän keinoista myynninedistämiseksi luettavia menetelmiä ja mainontaa sekä vies-

tintää pääasiallisena julkaisuympäristönä sosiaalisen median alustat. 2. luvun viimeiset 

kappaleet käsittelevät valittuja keinoja yleisesti sekä näitä keinoja määrittäviä säännöksiä.  

2.5.1 Myynninedistämisen kuvaus ja säännöt 

Myynninedistämisen tarkoitus on vahvistaa tietyn tuotteen myynnillistä menestystä. Toi-

menpiteet voivat olla joko pitkäkestoisia kuten sponsorointi tai lyhytkestoisia, kuten alen-

nukset, arvonnat ja kilpailu, sekä lahjakortit. Myynninedistämistä voidaan kohdentaa jäl-

leenmyyjiin tai kuluttajiin (Bergström & Leppänen. 2018). Toimeksiantajan markkinointi-

viestintäsuunnitelmassa keskitytään pelkästään jälkimmäiseen kohderyhmään. 

Myynninedistämisen muodot, jotka edellisessä kappaleessa kategorisoitiin lyhytaikaisiksi, 

tulevat olla sen kaltaisia, että ne vastaavat kuluttajalle suunnattua mainontaa ja vastaavat 

kuluttajan kohtuullisia odotuksia. Annetun myynninedistämistarkoituksen toimen ja mah-

dollisen eteenpäin saattamisen kuluttajalle, kuten arpajaispalkinnon, tulee olla täsmälli-

sesti sen kaltainen kuin se on esitetty. Kaiken toiminnan tulee olla sen tapaista, että se 

voidaan katsoa olevan kohtuullista ja tasa-arvoista kuluttajan näkökulmasta tarkastelta-

essa. Yrityksen on huolehdittava riittävistä resursseista, jotta luvatut myynninedistämisen 

toimet, kuten lisäedut, voidaan toteuttaa asianmukaisesti kuluttajalle. (International Cham-

ber of Commerce 2011, 17.) 

Arvontaa ja kilpailua koskevat tiedot 

• ehdot koskien osallistumista. 

• kaikki osallistumisesta koituvat kustannukset. 

• osallistumisen rajoitukset koskien määrää. 

• palkintoa kuvaavat tiedot ja tieto mahdollisuudesta vaihtaa palkintoa rahaksi. 

• taito -kilpailuiden arviointikriteerit ja profiili. 

• voittajan tai voittajien valintatapa. 
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• kilpailun päättymisen päivämäärä. 

• tuloksien ilmoittamisajankohta, paikka ja tapa. 

• voittajan mahdollisesta veronmaksuvelvollisuudesta koskien palkintoa. 

• ajankohta, jolloin palkinto on lunastettavissa. 

• mahdollisen tuomariston esittely. 

• aikomukset ja ehdot, jos voittajan tai voittajien suorituksia käytetään myynninedis-

tämistarkoituksiin. 

(International Chamber of Commerce 2011, 19.) 

2.5.2 Sponsoroinnin kuvaus ja säännöt 

Sponsorointi on yksi osa myynninedistämisen kokonaisuutta. Luonteeltaan se on kuin 

vuokraustoimintaa, jossa yritys vuokraa jonkin toisen henkilön, tapahtuman tai muun koh-

teen imagoa. (Bergström ym. 2018). Sponsorointisopimus tehdään sponsoroijan sekä 

sponsoroitavan, joka voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, välille. Sopimuksen 

myötä sponsoroitava sitoutuu luomaan omissa toimissaan myönteistä mielikuvaa sponso-

roijan imagoa, tuotteita tai tuotemerkkiä kohtaan. (International Chamber of Commerce 

2011, 22.) Sponsorointi on yritykselle verovähennyskelpoinen tulonhankkimisesta aiheu-

tuva meno. On kuitenkin huomioitava, että sponsoroinnista tulee olla näkyvä hyöty. Erityi-

sesti hyödyn tulee olla selkeä, jos sponsoroitava kohde on yrityksessä toimivien henkilöi-

den lähipiiriin kuuluva. Jos liiketaloudellista hyötyä ei voida havaita, voi verottaja tulkita toi-

men olevan peitelty osinko. (Yritystulkki 2020b.) 

Sponsorointisopimuksessa tulee ottaa huomioiin sponsoroitavan itsemääräämisoikeus, 

jonka oikeuttamana sponsoroitava voi määritellä sponsorointiin yhdistyvien oikeuksien 

arvo ja sopimuskumppaninsa soveltuvuus. Sponsorin ja sponsoroitavan välillä tulee hallita 

keskinäinen kunnioitus, jossa osapuolten imagon, brändin ja toimintojen vääristelyä ja sii-

hen rinnastettavissa olevat teot ja pyrkimykset, eivät ole hyväksyttäviä. (International 

Chamber of Commerce 2011, 23-24.) 

2.5.3 Digitaalisen markkinoinnin kuvaus ja säännöt 

Digitaalinen markkinointi on laaja käsite. Se käsittää markkinointikanavat ja menetelmät, 

joita yritys käyttää tuotteiden ja palveluiden mainostamiseen Internetissä, mutta myös te-

levisiossa, matkapuhelimissa ja muilla sähköisillä laitteilla. Digitaalisella markkinoinnilla on 

useita kanavia ja ne voidaan jaotella kahteen eri kategoriaan: online -kanavat ja offline -

kanavat. Online -kanavat ovat ne markkinointikanavat, jotka ovat suoraan kytköksissä In-

ternetiin ja offline -kanavat ovat esimerkiksi televisio, radio ja SMS-markkinointi. (Chris 
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2020.) Opinnäytetyössä keskitytään digitaalisen mainonnan ja viestinnän aihealueesta lä-

hinnä online-kanavissa tapahtuvaan viestintään. Mainittakoon kuitenkin, että toimeksian-

taja hyötyy ketju -yrityksen valtakunnallisella tasolla tapahtuvasta televisio- ja radiomai-

nonnasta. 

Digitaalisella mainonnalla tarkoitetaan siis digitaalisessa ja vuorovaikutteisessa mediassa 

tapahtuvaa markkinoinnin luonteista toimintaa, jolla pyritään lisäämään myyntiä ja vies-

tintä tavoittelee kerralla useampaa kuluttajaa. (Chris 2020.) Kuten muillekin markkinointi-

viestinnän keinoille, myös digitaalisen viestinnän ja mainonnan toiminnoissa tulee noudat-

taa kansainvälisellä tasolla luotuja säädöksiä ja lakeja. 

Digitaaliseen ympäristöön luotujen markkinointitarkoitusperäisten viestien kaupallinen 

luonne tulee olla selkeästi havaittavissa kuluttajille asiayhteydestä tai muilla keinoin. Kai-

ken kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavien tekijöiden tulee myös ilmetä digitaalisessa 

markkinointiviestinnässä selkeästi. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi hinnoittelua 

tai asetettuja myyntiehtoja. Markkinointiviestintä, muualla kuin omassa mediassa, tulee 

kunnioittaa kulloisellekin alustalle asetettuja sääntöjä. Esimerkiksi yrityksen julkaisut Face-

bookin yleisissä ryhmissä tulee olla ylläpitäjän/ylläpitäjien luomien sääntöjen mukaisia. 

Markkinointi ei saa olla häiritsevää, joka tarkoittaa, ettei suoria markkinointiviestejä voida 

lähettää kuluttajalle, jollei kuluttajan toimista ole havaittavissa kiinnostusta markkinoitaviin 

hyödykkeisiin. Kuluttajan asettamia markkinointikieltoja ei saa milloinkaan rikkoa, riippu-

matta siitä millä tavoin kuluttaja on ilmaissut kiellon. (International Chamber of Commerce 

2011, 33.)  
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3 MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITTELUPROSESSI 

3.1 Markkinointiviestinnän suunnitelmallisuus 

Jotta markkinointiviestinnästä voidaan yrityksessä saada mainittavaa hyötyä, täytyy toi-

mintaa ohjata pitkäjänteisen ja laajasti asioita tarkastelevan suunnittelun avulla. Suunnitte-

lua tulisi toteuttaa prosessina, jonka sisältö rakentuu nykytilan arvioinnista, strategisesta 

suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta. Seuranta on osa seuraavan suunnitelman 

nykytilan analysointia ja prosessista muodostuu yrityksessä kestävä kehä. Prosessin 

avainkysymykset ovat mitä tavoitellaan, ketä tavoitellaan, mitä halutaan sanoa, millä ta-

voin ja millaiset ovat budjetin asettamat raamit. Tehokkuuden ja tuloksellisuuden kannalta 

on tärkeä suunnitella myös viestinnän yhdenmukaisuus ja yhteensovittaminen. (Isohoo-

kana 2007, 91.) 

Kokonaisvaltainen suunnittelu alkaa yrityksen strategisesta suunnitelmasta ja huipentuu 

yksittäisten keinojen ja välineiden suunnitelmaan. Näiden kahden suunnittelun tasojen vä-

liin sijoittuvat vielä markkinoinnin suunnittelu, markkinointiviestinnän suunnittelu, johon si-

dotaan myös yritysviestinnän ja sisäisen viestinnän suunnittelu, sekä markkinointiviestin-

nän osa-alueiden suunnittelu. (Isohookana 2007, 92-95.) 

Tässä luvussa avataan markkinointiviestinnän suunnittelukehä ja sitä syventävät markki-

nointiviestinnän suunnitteluprosessin osat. 

Kuvio 2 Markkinointiviestinnän suunnittelukehä (mukaillen Isohookana 2007, 94) 
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Markkinointiviestinnän suunnitteluprosessi: 

• tilanneanalyysi 

• markkinoinnin tavoitteet ja strategiat 

• markkinointiviestinnän tavoitteet ja kohderyhmät 

• markkinointiviestintästrategia 

• Budjetti 

• markkinointiviestinnän keinojen suunnittelu 

• integrointi ja koordinointi 

• toteutus 

• tulosten mittaaminen 

• tulosten arviointi ja hyödyntäminen 

(Isohookana 2007, 95.) 

3.2 Tilanneanalyysi - PESTEL 

Kuten erimerkistä (Kuvio 2) käy ilmi, markkinointiviestinnän suunnitteluprosessi aloitetaan 

keräämällä ja analysoimalla yrityksen nykyinen toiminta. Tilanneanalyysin avulla voidaan 

asettaa realistiset tavoitteet suunnitelmassa. Tilanneanalyysit auttavat ymmärtämään mitä 

viestitään, kenelle, millaisin keinoin. Analyysit siirtävät tekijänsä luonnollisesti prosessin 

seuraavaan vaiheeseen - tavoitteiden asettamiseen. (Viita 2020, 23.)  

Yrityksen makrotason toimintaympäristö rakentuu taloudellisen, poliittisen ja yhteiskunnal-

lisen, sosiokulttuurisen, demografisen, ekologisen ja teknologisen ympäristön osista. Yri-

tyksen toimintaympäristöä havainnoidaan, jotta tarkoituksenmukaisesti arvioitaisiin näiden 

osatekijöiden vaikutuksesta yrityksen toimintaan. Toimintaympäristön ymmärtäminen ja 

siihen syventyminen ovat osa oman toimialan markkinoiden oivaltamista. (Bergström ym. 

2018.)  

Toimintaympäristön arvioinnissa käytetään apuvälineenä PESTEL -analyysiä. Kyseisen 

analyysin synty yltää vuoteen 1967, jolloin Harvardin professori Francis J. Aguilar julkaisi 

teoksen Scanning the business environment. Kirjassaan professori esitteli ETPS-analyy-

sin, jonka kirjaimet myöhemmin käännettiin muotoon PEST käytännön syistä. Sittemmin 

analyysiin lisättiin ympäristöön liittyvät ja oikeudelliset vaikutukset, jolloin PEST-analyy-

sistä muodostui korkealle arvostettu PESTEL-analyysi. Yhteenvetona, PESTEL -kirjainyh-

distelmä muodostuu sanoista: political, economic, social, technological, environmental, le-

gal (Thiele 2018).  
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PESTEL -analyysin osat: 

• Poliittinen ympäristö: poliittisten päättäjien asenne yrityksen toimialaa kohtaan 

saattaa vaikuttaa yrityksen toimintaan useilla tavoilla. Poliittisia päätöksiä ohjaile-

vat usein vallitsevat globaalit ja paikallisesti tunnistettavat asenteet, kuten huoli il-

maston muuttumisesta. 

• Taloudellinen ympäristö: taloudellinen kehitys vaikuttaa hyödykkeen tuotannossa 

käytettävien resurssien kysyntään ja hintaan. On tärkeää huomioida liiketoiminnan 

kannalta, onko tulevaisuudessa mahdollisesti tulossa muutoksia tuotannontekijöitä 

koskien. Yleinen elintaso ja sen arvioiminen auttaa yritystä havaitsemaan mahdol-

lisen kuluttajan ostokäyttäytymisen ja siinä tapahtuvia muutoksia. Ostovoiman en-

nustaminen luetaan myös osaksi taloudellista toimintaympäristöä. 

• Sosiaalinen ympäristö: yritystoiminnan kannalta on tärkeää osata havainnoida vä-

estön rakennetta ja sen muutoksia sekä kehittymistä. Yrityksen olisi hyvä kyetä 

myös aistimaan tulevia kulttuurillisia ja trendien ohjaamia ostokäytökseen vaikutta-

via tekijöitä.  

• Teknologinen ympäristö: teknologian kehitys muuttaa väistämättä yrityksen liiketoi-

mintaa. Kykenemällä hyödyntämään teknologian uusia innovaatioita ja digitaalisia 

mahdollisuuksia, yritys luo kasvot, joista heijastuu ajantasainen toiminta. 

• Ekologinen Ympäristö: miten liiketoimintaan vaikuttavat ympäristötekijät. 

• Lainsäädännöllinen ympäristö: esimerkiksi lainsäädännöt koskien ympäristösuoje-

lua ja kuluttajasuojaa ovat keskeisiä osia poliittista ympäristöä analysoidessa.  

(Professional Academy.) 

3.3 Tilanneanalyysi – SWOT 

PESTEL -analyysin lisäksi voidaan käyttää SWOT -analyysia, jolloin arvioidaan myös yri-

tyksen nykyistä tilannetta yrityksen sisäisessä toimintaympäristössä. SWOT on nelikenttä-

mäinen analyysityökalu, jonka kirjainlyhenne SWOT tulee sanoista englanninkielisistä sa-

noista: strenghts, weaknesses, opportunities ja threats. Nelikenttä rakennetaan niin, että 

kahdessa ylimmässä ruudussa esitellään yrityksen vahvuudet sekä heikkoudet ja kaksi 

alinta ruutua ovat mahdollisuudet, että uhat. Vasemmalle sijoitetaan positiivisesta näkö-

kulmasta arvioitavat asiat ja oikealle negatiivissävytteisemmät. (MindTools.) 
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Yrityksen vahvuuksia ovat ne yrityksen sisäiset tekijät, joita yritys kykenee itse hallinnoi-

maan. Kun vahvuuksia on tunnistettu, tavoitteiden asettamista kannattaa suunnata vah-

vuuksien vahvistamisen ja korostamisen avuksi. Heikkoudet kumpuavat myös yrityksen 

sisältä päin ja ne tulisi pyrkiä poistamaan tai kiertämään. Mahdollisuudet ja uhat tulevat 

yrityksen ulkopuolisista tekijöistä, joihin yritys ei suoranaisesti kykene vaikuttamaan, mutta 

joihin tulisi suhtautua hyödyntämisen ja varautumisen näkökulmasta (Osaava yrittäjä 

2020.) 

3.4 Markkinointiviestinnän tavoitteet 

Markkinointiviestinnän suunnitteluprosessin toisessa vaiheessa hyödynnetään kerättyä ja 

analysoitua tietoa tavoitteiden asettamiseen. Tavoitteiden asettamisessa haastetaan 

suunnitelman laatijat pohtimaan viestinnän sisältöä, mitä asioita pyritään edistämään, 

Kuvio 3 SWOT -analyysi (mukaillen Bang 2019) 
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miksi juuri kyseisiä asioita tulisi edistää ja millaisiin muutoksiin pyritään. Näillä kysymyk-

sillä luodaan konkreettisille toiminnoille vakaata perustaa. (Viita 2020, 23.) Tavoitteiden 

asettaminen on tärkeää, sillä myöhemmällä vaiheella voidaan arvioida konkreettisesti, 

saavutettiinko tavoitteita sekä arvioida resurssien käyttöä koskien toimista kummunnutta 

hyötyä. (Isohookana 2007, 98.) 

Tavoitteet asetetaan porrastetusti. Yrityksessä voidaan tavoitteet jakaa mikro- ja makrota-

son tavoitteisiin. Mikrotasossa tavoitteet asetetaan koskemaan tunnettavuutta ja toimin-

taa. Mikrotason tavoitteita puolestaan voidaan tarkastella kolmesta eri vaiheesta. 

Mikrotason kolme tasoa: 

• kognitiivinen eli tuotteen tunnettavuus 

• tunne eli mielenkiinnon ja tarpeen herättäminen 

• konaktiivinen eli toiminta 

(Isohookana 2007, 98-99.) 

Ajattomia mikrotason malleja ovat AIDA ja DAGMAR. Samankaltaista malleissa on, että 

ensimmäinen vaihe alkaa tietoisuuden tavoittelusta ja päättyy toiminnan eli tuotteen tai 

palvelun myyntiin asiakkaalle. Myöhemmin AIDA -malliin on tehty S -kirjaimen lisäys ku-

vastamaan asiakastyytyväisyyttä, jolla voidaan tavoitella asiakkaan sitoutumista. (Isohoo-

kana 2007, 99.) 

Makrotasolla tavoitteet asetetaan tulosperspektiivistä, eli se korostaa lopullista tavoitetta 

saavuttaa myynnillistä ja voitollista kasvua (Isohookana 2007, 100). Markkinointiviestinnän 

tulostavoitteiden asettamisessa voidaan hyödyntää markkinoinnin tasoja. Tasot asetetaan 

niin, että ne kuvastavat toimien tuottamaa tulosta. Tasoja luetaan niin, että markkinoijan 

Kuvio 5 Markkinointiviestinnän tasot, mukaillen Puranen 2020 
Kuvio 4 AIDAS (mukaillen Isohookana 2007,99; Upashyay 2019) 
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ammattimainen osaaminen kulkee käsikkäin markkinoinnin toimenpiteistä saatujen tulok-

sien kanssa. Myyntiä kyetään kasvattamaan jokaisella tasolla, mutta myynnistä saatava 

kate kertoo, kuinka paljon arvoa markkinointi todellisuudessa tuottaa yritykselle. (Puranen 

2020, 7:40.)  

Markkinoinnin tasot tulos -perspektiivistä arvioituna: 

• Alimmalla tasolla myyntiä lisätään syömällä katteet. Tämän tason markkinoinnin 

toimenpiteisiin ei tarvita ammatillista osaamista. Käytännössä tämä tarkoittaa 

markkinointia, jossa tuotteita myydään alennuksella. Myynti lisääntyy, mutta myyn-

nistä saadut tuotot voivat pahimmillaan jäädä alle normaaleista tuloista.  

• Myyntiä lisätään samalla katteella. Tämän tason markkinointi tuottaa jo sen kal-

taista tulosta, että myyntiä kyetään lisäämään niin, ettei tuloksen tekijä kate kärsi. 

Tällä tasolla päästään yli normaalin tuloksen ja voidaan havaita hyvää ammatillista 

markkinointiosaamista. Tämän tason markkinointi on tavoiteltavaa ja tavoitetta-

vissa myös pienille paikallisesti toimiville yrityksille. 

• Hintaa kyetään kasvattamaan ilman että se vaikuttaa negatiivisesti myyntimääriin. 

Tämän tason markkinointi on erittäin ammattimaista ja puhutaan yrityksistä, jotka 

toimivat kansallisella tasolla. Markkinointia tukee usein yrityksen brändi. Asiakas 

maksaa myös tuotteen lisäksi brändin mielleyhtymän kautta koetusta arvosta. 

Kuvio 6 Markkinoinnin tasot (mukaillen Puranen 2020) 
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• Myyntiä kasvatetaan paremmalla katteella. Ylimmällä tasolla myyntiä kyetään li-

säämään paremmalla katteella. Tällä tasolla markkinointi ja myynti on kiitettävän 

ammattimaista.  

(Puranen 2020, 7:50 – 10:50.)  

3.5 Kohderyhmät 

Kohderyhmien tunnistaminen on osa markkinointiviestintäsuunnitelman prosessia. Kun 

kohderyhmät ovat selvillä, voidaan markkinointiin käytettävät resurssit fokusoida sinne, 

missä niistä todennäköisemmin saadaan kotiutettua tuottoja. (Pitkänen 2019.) Dagmarin 

toimitusjohtaja Krista Elopuro (2019) nimesi vuoden 2020 markkinoinnin trendeiksi: algo-

ritminen markkinointi, markkinoinnin muutos kohti brändin vahvistamista sekä yksilöllistä 

asiakaskokemusta, työntekijäkokemuksen vaikutus asiakaskokemukseen, lisääntyvään 

asiakasymmärrykseen sekä Direct-to-consumer-brändin kasvu. Jokaiseen nimettyyn tren-

diin sisältyy välillisesti tai välittömästi asiakkaiden kasvava mieltymys yhä yksilöllisempään 

palveluun ja asiakaskokemuksen voimistuva merkitys yritysten välisessä kilpailussa. On 

selvää, että markkinointiviestintä osana markkinointia, tulee muotoilla heijastamaan näitä 

kuutta nimettyä trendiä.  

Kirjassa Mistä kasvua, Mikko Mattinen (2019, 147-157) käyttää asiakkuuksien ryhmitte-

lyyn timantti -mallia. Mallissa asiakkaat jaetaan seuraavasti: löydä -asiakkaat, suhde -asi-

akkaat ja vetovoima -asiakkaat. Jaottelun ideana on tunnistaa asiakkuuksien tehtävät ja 

kohdistettavia toimintoja. Asiakkuuksien nimistä voi päätellä kunkin asiakkuuden tehtävän: 

löydä -ryhmä auttaa yrityksen kasvussa, suhde -ryhmä on tekemisen keskipiste, ja veto-

voima -ryhmä tukee jatkuvuutta. Toimintoja kohdistetaan näihin ryhmiin niin, että ne tuke-

vat tehtäviä.  

Sisältöstrategiassa kohderyhmät havainnollistetaan motiivien ja tarpeiden pohjalta. Koh-

deryhmille kohdennetaan tuotteet ja palvelut, sekä arvioidaan kunkin asiakasryhmän pai-

noarvo strategian toteutumisen kannalta. (Keronen & Tanni 2017,146.) Opinnäytetyön 

käytännön osassa yhdistetään kohderyhmien analysoimisessa sekä Kerosen & Tannin 

esittämää tulokulmaa, että Mattisen kuvaamaa timantti -mallin asiakkuuksien ryhmittelyä.  

3.6 Markkinointiviestinnän strategia 

Liiketaloustieteen professori Micheal E. Porter (2015, 00:00-6:43) kuvaa puheessaan stra-

tegian olevan yrityksen keino menestyä uudestaan ja uudestaan. Hän aloittaa puheensa 

vahvasti lausumalla, ettei yrityksen olemassaolo ole riittävä syy menestyä. Strategia ni-

voutuu Porterin mukaan sen ympärille, kuinka strategian muotoilija näkee ympärillään 
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vallitsevan kilpailun ja markkina-asemansa. Erityisen vaarallisena, joskin inhimillisenä lä-

hestymistapana strategiaan on, pyrkimys olla paras jossakin. Yritysten välisessä kilpai-

lussa ei Porterin mukaan ole olemassa parasta. Yrityksen hyödykkeiden paremmuudesta 

näkökulma on aina asiakkaan subjektiivinen kokemus. Porter esittää, että strategiaa tulisi 

lähestyä näkökulmasta, jossa pohditaan, miten voimme erottua ja tarjota arvoa asiak-

kaalle. 

Strategia terminä on joskus hieman vaikea selkoinen ymmärtää ja siirtää käytäntöön. Use-

ammista lähteistä nousee pintaan kysymys, mitä strategia oikeastaan on ja miksi sitä teh-

dään. Strategia liitetään moneen eri asiaan, liiketoiminnan kentällä vilahtelevat sanaparit 

strategisesta johtamisesta, strategian työkaluista, liiketoiminnan strategiasta ja monista 

muista. Kauppatieteiden tohtori Tero Vuorinen kirjoittaa havainneensa, että usein strate-

giatyötä tehdään vain koska se mielletään pakolliseksi (2013,11). Kokemukseeni perus-

tuen uskallan esittää, että myös samankaltainen suhtautuminen vallitsee pienyrittäjien 

keskuudessa. Lisäksi mikro- ja pienyrityksissä strategian ja suunnitelmien luominen voi 

jopa hukkua operatiivisten toimintojen alle. Kuinka siis perustella strategiaa ja millainen 

sen tulisi olla?   

Historian ajoista asti strategialle on annettu eri sisältöjä ja merkityksiä. Keinojen vaihtu-

vuudesta huolimatta strategialla on ollut aina yksi päämäärä, aie menestyä. Strategian 

suunnitteluun on laadittu monia työvälineitä moniin eri toimintaympäristöihin. Tämä haas-

taa ja vaatii strategiaa muotoilevalta taholta taitoa valita strategian suunnittelun työkalut, 

jotka ovat tunnistettujen ja todellisten tarpeiden mukaisia. (Vuorinen 2013, 20.)  

Toimeksiantajan markkinointiviestintästrategian suunnittelun apuna käytetään yksinker-

taista taulukointimallia. Taulukoinnin tarkoitus on auttaa tiivistämään strategia kolmeksi 

konkreettiseksi lauseeksi. Käytännössä taulukkoon kirjataan otsikot kysymys ja toiminta. 

Pyrkimys on luoda mahdollisimman selkeä ja käytännönläheinen lähestymistapa. Kysy-

myksien muodostamisen avuksi on käytetty Hanna Viidan (2020, 26,62) kirjoittamassa kir-

jassa Arvoa liiketoimintaan esitettyä kysymyspatteristoja. Myös toteutuksen visuaalinen 

lähestymistapa mukailee samaisessa kirjassa esitettyä taulukkomallia.  

3.7 Markkinointiviestinnän keinojen suunnittelu 

Nimetyt markkinoinninviestinnän keinot koskien Heinolan Taukopaikka Oy:tä ovat myyn-

nin edistäminen, sponsorointi sekä mainonta, että viestintä digitaalisessa ja painetussa 

mediassa. Tässä kappaleessa lähestymme keinojen suunnittelua ja niitä hyödyntämisen 

mahdollisuuksia, joita menettelytavat tarjoavat. Pääpaino keinojen suunnittelussa on digi-

taalisessa viestinnässä.  
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Viestinnälle tulisi määritellä päälinjoja, jotta aiemmin esitelty integroitu viestintä toteutuisi. 

Asiaa voi lähestyä jälleen esittämällä kysymyksiä, joiden vastaukset ohjaavat suunnitte-

lua. Kysymykset jatkavat samankaltaista linjaa, kuin kysymykset, joiden avulla strategiaa 

muodostetaan.  

Esimerkkejä kysymyksistä, joiden avulla yhtenäistä linjaa rakentaa: 

• Mitkä ovat arvot ja tehtävät, joita viestinnän on tarkoitus tukea? 

• Mitkä ovat viestinnän tavoitteet? 

• Mikä on viestinnän tiheys ja ketkä vastaavat viestinnästä? 

• Millainen on toimintaympäristö ja siihen reagointi? 

• Ketkä ovat viestinnän kohderyhmät? 

(Kilpeläinen 2020, 55.) 

3.7.1 Digitaalinen viestintä ja printtimedia 

Printtimedia 

Painetussa mediassa mainostaminen ei ole pääasiallinen keino, mutta sitä ei voida täysin 

poissulkea viestintävälineistä. Itä-Häme on paikallislehti, jonka levikki on 8099 kappaletta 

ja kokonaislukijamäärä 14 000 henkeä. (Meks.) Itä-Hämettä voidaan hyödyntää printtimai-

nonnassa, mutta myös tarjoamalla lehdelle juttu- tai uutisvinkkiä tai tiedotetta. Kustannus-

ten ja tavoitettavuuden kannalta tiedotteen laatiminen voi olla äärimäisen tehokas keino. 

Kohderyhmä voi mieltää julkaisun sanoma- tai verkkolehdessä uskottavammaksi kuin esi-

merkiksi sosiaalisessa mediassa. (Yrityksenperustaminen.net.)   

Digitaalinen viestintä 

Kortesuo (2010) profiloi sosiaalisen median yritys -käyttäjäryhmät kuuteen eri kategoriaan. 

Esimerkissä (Kuvio 7) käyttäjät jaotellaan osallistujiin ja kuluttajiin. Merkittäviä eroja syn-

tyy, kategorisoidaanko tuottaja, kuten tässä tapauksessa yritys, aktiiviseksi myös muiden 

tahojen tuottamia julkaisuja kohtaan. Selkeästi haitallisinta yrityksen kannalta on olla ryh-

mässä, joka ei osallistu sosiaaliseen mediaan laisinkaan. Tällöin automaattisesti menete-

tään iso potentiaalinen asiakasryhmä. Yrityksen on myös varottava kuulumasta esimerkin 

(Kuvio 7) vasemman reunan alimmaisen laatikon ryhmään, jossa yritys kyllä tuottaa julkai-

suja, mutta ei osoita kiinnostusta muita käyttäjiä kohtaan. 

Sosiaalisessa mediassa markkinointiviestinnässä tulisi hyödyntää digitaalisuuden tarjoa-

maa mahdollisuutta luoda asiakkaan kanssa kommunikoivaa viestintää; asiakkaalle tarjo-

taan mahdollisuus hakeutua haluamansa tiedon ääreen ja reagoida siihen. Sosiaalisessa 

mediassa viestintää tapahtuu molempiin suuntiin ja markkinointiviestin tyyli tulisi olla 
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useammin Inbound -mallia kuin Outbound -mallia. (Kortesuo 2010.) Ohjautuminen viestin-

nän suhteen lähemmäksi Inbound -mallista viestintää, muutetaan viestien sisältö vastaa-

maan asiakkaan maailmaa. Kun viestejä visualisoidaan kuvin, tarkoitus on tarjota näkymä 

asiakkaan näkökulmasta. Myös tuotteiden ja palveluiden kuvaaminen tulisi kohdistaa asia-

kaslähtöiseksi ja sisällöstä tulisi helposti välittyä vastaus kysymykseen, miten asiakas 

hyötyy tuotteesta tai palvelusta. (Tanni & Keronen 2013, 90.) 

Interaktiivisen median teksteiltä vaaditaan tietyn tyyppisiä ominaisuuksia, jotta vuorovaiku-

tusta voidaan luoda asiakkaan ja yrityksen välille. Julkaistavien tekstien ei tarvitse olla kai-

ken kattavia, tekstit pysyvät sopivan mittaisina ja asiakkaalle luodaan mahdollisuus kom-

mentointiin. Kommunikointi on tapa vaikuttaa ja luoda toimintaa. Mahdollistamalla asiak-

kaille kommentoinnin, luodaan yrityksen ja asiakkaan välille yhdistävä silta. Yritykselle on 

myös sallittua julkaisuissaan esittää kysymyksiä tai pohdintoja. Kaikkien viestien ilme tu-

lee kuitenkin olla positiivissävytteisiä, helppolukuisia ja ajankohtaisia. Yrityksen sanoma 

on hyvällä tavalla markkinoiva ja sen sisällön luomisessa kyetään käyttämään huumoria 

soveliaalla tavalla. (Kortesuo 2010; Piha 2015.) 

Kuvio 7 Yrityksen sosiaalisen median käyttäjäryhmittely, mukaillen Kortesuo 2010 
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Esimerkki (Kuvio 8) sosiaalisen median käyttäjämäärät vuodelta 2019, osoittaa suurim-

pien käyttäjäryhmien olevan WhatsAppissa, tämän jälkeen YouTubessa ja kolmannella 

sijalla on Facebook. Vaikka Facebookin käyttäjämäärät ovat laskeneet, voidaan sen to-

deta kuitenkin olevan ajankohtainen viestintäkanava vielä tänä päivänäkin. Sukupuolija-

kautumaltaan Facebookin käyttäjissä on enemmän naisia, eli kohderyhmää, jota Tauko-

paikan markkinointiviestintä tavoittelee. (Pönkä 2019, 18-19, 34.) Kohdennetun viestinnän 

ajatus on, että tuotetaan viestintää siellä missä kohderyhmä on. WhatsAppin käyttäjämää-

rät ovat suurimmat, mutta sen toiminta-alusta ei ole Taukopaikkaa ajatellen kaikkein pal-

velevin alusta. YouTube on hyvä kanavana hyvä, mutta sen rooli viestintäkanavana jää 

enemmän auttavaksi, kuin pääasiallisena viestintävälineeksi. Instagramin käyttäjäluvut 

jäävät alle puolen Facebookista, joten myös tämän tilin ylläpitoon kulutettavaa aikaa raja-

taan vähemmäksi kuin Facebookin. 

3.7.2 Myynninedistäminen 

Myynninedistämisen toimenpiteiden tavoitteet kohdistetaan henkilöstöön, sekä asiakkai-

siin. Henkilöstöä koskevat toimenpiteet ovat toimia, joilla parannetaan myyntitaitoja ja tuo-

tetuntemusta. (Osaava yrittäjä 2020.) Kari Korkiakoski (2019, 30) esittää kirjassaan Asia-

kaskokemus ja henkilöstökokemus, ettei yleisesti väitetty lause: asiakaskokemus on yhtä 

kuin henkilöstökokemus, suoraviivaistavan tyylinsä takia ole paikkaansa pitävä. Sen 

Kuvio 8 Sosiaalisen median käyttäjämäärät 2019 (mukaillen Pönkä 2019) 
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sijaan Korkiakoski esittää oman näkemyksensä niin, että asiakaskokemus plus henkilöstö-

kokemus on yhtä kuin yrityksen menestyminen. Tähän perustuen voidaan huomioida 

myynninedistämisen suunnittelussa, että myös hyvällä esimiestyöskentelyllä, yrityksen si-

säisellä kulttuurilla ja hyvinvoivalla työyhteisöllä voidaan vaikuttaa myynninedistämiseen. 

Asiakkaisiin kohdistettavaa myynninedistämistä ovat mahdolliset kilpailut, tarjoukset, etu-

kupongit, keräilyleimat, tuote-esittelyt, kylkiäiset ja sponsorointi (Osaava yrittäjä 2020). 

Näistä viimeistä käsitellään erillisesti kahdessa viimeisessä kappaleessa. Kuten aiemmin 

on ilmaistu tarjoukset perustuvat tässä suunnitelmassa yhtiön määrittelemiin kuukausitar-

jouksiin ja muutoin myyntiä pyritään edistämään muilla esitetyillä keinoilla. 

Sponsorointi 

Vuonna 2015 sponsorointiin kulutettiin Suomessa 212 miljoonaa euroa, josta yli puolet 

131 miljoonaa euroa kohdennettiin urheiluun (Pulli 2017). Sponsoroinnissa on tärkeää ha-

vaita ketä tai mitä sponsoroimalla tuetaan yrityksen asettamia tavoitteita. Brändillä, pyri-

tään luomaan yrityksestä positiivisia ennakko-odotuksia. Brändiä kuljettavat tekijät ovat 

viestintä, strategia ja tuotteet. Siksi ei ole yhdentekevää millaisessa asiayhteydessä yritys 

pyrkii näkymään markkinointiviestinnän keinoa sponsorointia käyttäen. (Pohjola 2019, 85.)    

Sponsoroinnilla tavoitellaan pääsääntöisesti suurta yleisö ja näkyvyyttä (Pulli 2017). Koh-

dentaminen onnistuu, kun sponsorointia viedään sinne, missä oletetaan kohderyhmänkin 

olevan. Sponsorointimallia pohtiessa tulee tiedostaa, mitä arvoa kyseinen toimi tuo yrityk-

selle (Pulli 2017). Tässä tapauksessa voidaan nostaa esille oletus, että naisryhmää tavoi-

tellessa voidaan arvella esimerkiksi perheellisten naisten olevan läsnä lastensa harrastus-

paikoilla. Lisäksi toimeksiantajaan liitettävää mielikuvaa paikallisuudesta halutaan vahvis-

taa. On siis perusteltua, että sponsorointi kytkeytyy paikallisen junioriurheiluseuraan.  

3.8 Budjetti 

Budjetti määrittää markkinointiviestinnässä käytettyjä keinoja sekä volyymin, jolla markki-

nointiviestintää toteutetaan, sekä auttaa kohdentamaan resursseja (Isohookana 2007, 

110). Varojen kohdentamisen lisäksi budjetointi auttaa havainnollistamaan tavoitteita ja 

mittaamaan saavutettuja tuloksia. Budjetti on arvio tuloista ja kuluista määritetylle pe-

riodille. Budjetointia tehdään, jotta taloutta voidaan seurata ja kontrolloida. (Ganti 2020). 

Toisaalta, erityisesti perinteiseen vuosibudjettiin kohdistetaan kritiikkiä koskien ennustei-

den luotettavuutta. Varsinkin nykyaikana, jolloin liiketoimintaan vaikuttaa varsin vahvasti 

globaalit ilmiöt, on haaste nimetä arvioita. (Åkerberg 2020, 39.) 
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Vaikka budjettien yksi tarkoitus on osoittaa konkreettisia tavoitteita, ongelmia voi syntyä 

niiden asettamisessa. Problematiikan kysymys nivoutuu inhimillisyyteen: liian korkeat epä-

realistiset tavoitteet näyttäytyvät budjetointia tarkastellessa epäonnistumisena ja liian alas 

asetetut tavoitteet ohjaavat toimintaa laantumisen suuntaan. Kolmas kritiikin kohde on, 

että budjetteja tarkastellessa käydään läpi mennyttä aikaa. Näin ollen ilman kyvykkyyttä 

arvioida kokonaisvaltaisesti tilanteita, budjetteja ei voida hyödyntää mahdollisuuksien tai 

uhkien havaitsemiseen. (Åkerberg 2020, 39-42.)  

Kritiikistä huolimatta, olisi hyvin epämääräistä laatia suunnitelmia ilman budjettia. Markki-

nointiviestinnän vuosisuunnittelu sisältää monia suunnitelman tasoja: projektikohtaisia tai 

ajanjaksoihin liittyviä suunnitelmia. Suunnitelmissa markkinointiviestinnästä johdetut kus-

tannukset voidaan ryhmitellä kolmeen ryhmään. 

Markkinointiviestinnän kustannusten ryhmät ovat: 

• Suunnittelukustannukset, jotka voivat olla esimerkiksi käytettyyn aikaan perustuvat 

tai suunnittelupalveluihin käytetty raha. 

• Toteutuskustannukset, eli esimerkiksi kampanjoiden materiaalikustannukset, me-

diakustannukset tai muut konkreettiset kustannukset, jota suunnitelmien toteutta-

minen vaatii. 

• Seurantakustannukset, kuten tutkimuksiin ja raportteihin liittyvät kustannukset. 

(Isohookana 2007, 111.) 

Markkinointiviestintään käytettävä euromääräisen summan asettamisen hahmottaminen 

voi olla kimuranttia. Tapoina voi hyödyntää prosentti -mallista lähestymistä, eli asettaa 

prosentuaalinen määrä myyntibudjetista. Asiaa voi myös lähestyä aiempien vuosien tai kil-

pailijoiden asettamien budjettien avulla sekä tavoite- ja tehtävämenetelmällä. (Isohookana 

2007, 111.) Toimeksiantajalle budjetti suunnitellaan tehtäväkohtaisesti. Taulukoidaan eu-

romääräiset arvioidut kustannukset ja lisätään toteutunut kustannus ja näiden kahden eu-

romääräinen erotus. Toimeksiantajalle laaditaan vuosibudjetti, mutta seurantaa voidaan ja 

suositellaan harjoitettavan tasaisin aikavälein läpi markkinointiviestinnän prosessin. Tar-

kempi esitys budjeteista kappaleessa 4.8 toteutuksen budjetointi.  

3.9 Seuranta  

Yritysten toimintojen, kuten tässä tapauksessa markkinointiviestintä, hyödyntäminen vaatii 

myös kykyä ja halua mitata tuloksia, jotka saavutetaan kyseisillä toimilla.  Mittaaminen ja 

analysointi ovat olennainen osa työtä (Keronen & Tanni 2017, 191.) ja kuten markkinointi-

viestinnän suunnittelukehässäkin (Kuvio 2,10) voitiin havaita, seurantaa on tarkoitus hyö-

dyntää tulevien suunnitelmien laatimisessa. 
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Palaute 

Palaute on yksi keino arvioida yleisesti onnistumista. Sosiaalinen media mahdollistaa no-

pean ja helpon palautteen annon. Tykkäämistä tai muuta tunnetta ilmaiseva painike on 

aina näkyvillä. Ärsyke, joka saa ihmisen reagoimaan julkaisuun voi olla moninainen: yksi 

haluaa kannattaa tuttavansa yritystä, vaikkei käytä palveluita koskaan, toista ohjaa muut 

henkilökohtaiset syyt reagoida ja vasta kolmas antaa tykkäyksen, koska aidosti pitää pal-

velusta. Klikkauksien määrä ei siis aina ole totuudenmukaista ja hyödynnettävää pa-

lautetta. Sen sijaan esimerkin (Kuvio 9) oikean alareunan sanallinen ja spontaanisti syn-

tyvä palaute on todennäköisemmin yritykselle tärkeintä palautetta koskevaa tietoa. Yritys 

saa palautteesta arvoa, kun tunnistetaan asiakkaan reagoinnin motiivit, esimerkiksi im-

pulssi antaa palautetta syntyy, koska asiakas on ärsyyntynyt tai asiakas on tyytyväinen. 

(Kortesuo, 2010.)  

Asiakkailta saadun palautteen seulominen hyödyllisiin ja ei hyödyllisiin on tärkeä osa pa-

lautteen lukutaitoa. Jos asiakas antaa palautetta, jolla ei yrityksen toiminnan kannalta ole 

arvoa, kannattaa harkita, kuinka paljon käyttää resursseja palautteeseen reagointiin. Jos 

Kuvio 9 Asiakaspalaute sosiaalisessa mediassa (mukaillen Kortesuo 2010) 
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yritys saa toistuvasti negatiivista palautetta useammalta taholta, on oletettavaa, että ilman 

asianmukaisia parannuksia liiketoiminta tulee kärsimään. (Kortesuo, 2010.)  

Mittaaminen  

Mittaamisen tapoja ja mitattavia kohteita on lukuisia. Tiedon määrä, jota nykypäivänä kye-

tään keräämään ja vastaanottamaan on valtava. Aikaa on kuitenkin rajallisesti ja tarkoituk-

senmukaisempaa onkin valita mittarit, jotka tosiasiallisesti mittaavat asetettuja tavoitteita. 

Esimerkkejä mitattavista asioista 

• tavoittavuus 

• seuraajat, tilaat ja tykkääjät 

• palaavat kävijät 

• arviot ja suosittelut 

• myyntiin liittyvät mittarit 

  (Rummukainen, Hakola & Hiila 2019, 235-251.) 

Esimerkit mitattavista asioista liittyvät Heinolan Taukopaikan markkinointiviestinnälle ase-

tettuihin tavoitteisiin. Isoissa organisaatioissa on oletettavasti työryhmä, joka työskentelee 

mittareiden parissa. Silti usein vaarana on, ettei todellisuudessa mittareista kyetä tai ke-

retä analysoimaan relevanttia tietoa niiden runsauden takia (Mero 2017). Pienissä yrityk-

sissä, kuten Heinolan Taukopaikka, on erityisen tärkeää tunnistaa mitattavat asiat, koska 

analysointia varten ei ole olemassa erillistä työryhmää. Ajan käyttäminen analysointityö-

hön voi tuntua erityisen haastavalta. Kuitenkin seuranta on äärimmäisen tärkeää tuloksel-

lisuuden ja jatkosuunnitelmien kannalta. Jos tuloksia ei mitata, ei voida myöskään osoittaa 

toiminnan tärkeyttä eikä hyödyntää tuloksia tulevaisuudessa. (Mero 2017.) Näiden peri-

aatteiden pohjalta kappaleessa 4.9. on rakennettu taulukko, jolla pyritään havainnoimaan 

mahdollisimman yksinkertaisesti seurantaa. 
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4 MARKKINOINTIVIESTINTÄSUUNNITELMA HEINOLAN TAUKOPAIKKA OY 

4.1 Yritysmuoto ja liiketoiminta 

Suomessa yritysmuotoja on useita ja ne jaetaan kahteen eri ryhmään: henkilöyrityksiin ja 

pääomayrityksiin (Jylhä, Viitala 2013). Heinolan Taukopaikka osakeyhtiönä kuuluu näistä 

jälkimmäiseen. Heinolan Taukopaikka Oy on osa Oy Teboil Ab:n ketjuliiketoimintaa ja Lu-

koil Oil Companyn tytäryhtiönä Oy Teboil Ab kuluu LUKOIL Groupiin. Ketjuliiketoiminta-

mallissa Oy Teboil Ab:n huolto- ja liikenneaseman yritystoiminta on kauppiasvetoista ja 

sopimuksen mukaisesti huoltoasemien yrittäjät toimivat itsenäisinä yrittäjinä, joille tarjo-

taan käyttöön Teboilin palvelukonsepti. (Teboil 2020b.) Palvelukonsepti määräytyy sen 

mukaan, millaisella asemalla yrittäjä toimii kauppiaana. Asemaverkostoon kuuluu 112 

miehitettyä asemaa. 

Asematyypit ovat: 

• Huoltoasema: miehitetty asema, jossa polttoainejakelun lisäksi tarjolla kahvila- ja 

ravintolatoimintaa, sekä vähintään myös pienimuotoista korjaamotoimintaa. Ase-

man mukaan palvelutarjonta voi sisältää myös autopesula, nestekaasumyynti ja 

autotarvikkeiden sekä elintarvikkeiden myynti. 

• Shop & deli -huoltoasema: myös miehitetty asema, mutta vaatimustaso myymälän 

suhteen korkeampi. 

• Liikenneasema: Isojen teiden varteen rakennettuja miehitettyjä asemia, joissa ei 

vaadita korjaamotoimintaa. Polttoainejakelun lisäksi liikenneasemat keskittyvät 

enemminkin ihmisten huoltamiseen kahvila- ja ravintolapalveluilla. 

 (Teboil 2020a.) 

Kuva 1 Heinolan Taukopaikan mittarikenttä 2019 (Ketola 2019) 
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Heinolan Taukopaikka Oy nimensä mukaisesti sijaitsee Heinolassa. Tarkka sijainti on ete-

läinen Heinola, noin 1,5 kilometrin päässä Heinolan keskustaksi mielletystä alueesta. Ase-

matyypiltään Taukopaikka on huoltoasema, mutta poiketen Teboilin palvelukonseptista 

korjaamotoiminta ei ole Autoasi-tuotemerkin alaisuudessa, vaan korjaamopalvelun liiketoi-

mintaa harjoittaa ulkopuolinen yrittäjä. Asematyyppi voidaan kuitenkin luokitella huolta-

moasemaksi, koska kumpaistakin yritystoimintaa harjoitetaan samassa kiinteistössä. Tau-

kopaikan palveluihin kuuluvat kahvila- ja lounasravintolatoiminta, pienimuotoinen elintar-

vike myynti, autopesula, polttoainejakelu, nestekaasumyynti ja autotarvikkeiden myynti 

mukaan luettuna voiteluaineet. (Heinolan Taukopaikka Oy 2020.) 

4.2 PESTEL -analyysi 

PESTEL -analyysi auttaa arvioimaan ja havainnoimaan syvemmin yrityksen toimintaym-

päristöä. Analyysin tekeminen kannustaa strategiseen ajatteluun ja edistää yrityksen uu-

distumiskykyä. (Professional Academy.) 

Näkökulmat yrityksen ulkoisesta ympäristöstä ovat tärkeitä, kun toimintaa halutaan kehit-

tää, yritys tavoittelee kasvua tai pyrkii olemaan vakaa palvelun ja hyödykkeen tuottaja kil-

pailevilla markkinoilla. On kuitenkin huomioitava, että PESTEL -analyysiä tehdessä monet 

osion sisällöt rakentuvat olettamuksiin ja tulevaisuuden ennakointiin. Tästä syystä olisi 

PESTEL-analyysiä tehdessä huomioitava, että pitkissä suunnitelmissa voisi olla tarkoituk-

sen mukaista päivittää tai tarkistella kriittisesti tehtyjä päätelmiä. (Thiele 2018.)  

4.2.1 Poliittinen ympäristö 

Heinolan Taukopaikka Oy noudattaa Kaupan alan työehtosopimusta ja työn vaativuustaso 

luokitellaan B1 -palkkaryhmään. B1 -ryhmä selittää työn olevan osittain itsenäistä ja työ-

tehtävät hallitaan paikallisella perehdytyksellä. Tehtävät ovat pääsääntöisesti käytännön-

läheisiä ja työvastuu sisältää myös oman työvastuun lisäksi ammatillinen vastuu, johon 

kuuluu osavastuita. (Palvelualojen ammattiliitto 2020a.) Työnkuvauksesta voidaan siis to-

deta, että henkilöstöresurssin tarjonta tulee tulevaisuudessakin pysymään vakaana, eikä 

ongelmallisia tilanteita tai pitkäkestoisia vahinkoja pääse syntymään, vaikka henkilöstössä 

tapahtuisikin vaihtoa. On kuitenkin huomioitava, että mahdollisten uusien työntekijöiden 

perehdytys tulee tapahtua tarkoituksenmukaisesti niin, ettei kiireen vuoksi pääse synty-

mään taloudellisia tai muita merkittäviä haittoja. 

Vuosivapaajärjestelmään tulee muutoksia, jotka astuvat voimaan 1.1.2021. Uuden työeh-

tosopimuksen mukaan työntekijä ansaitsee vuosivapaan jo työskenneltyään 200 tuntia, 
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kun aiemmin ansaitsemisen tuntimäärä oli 220 tuntia. Tämä voi tarkoittaa lisäkustannuk-

sia yrityksen henkilöstökuluissa. (Palvelualojen ammattiliitto 2020c, 14.)  

Heinolan Taukopaikan varsinainen tuottava myynti toteutuu niin kutsutun sisämyynnin 

kautta, kuten kahvin ja elintarvikkeiden tai autopesujen myynti. Tämä tarkoittaa sitä, että 

polttoaineen kiristyvä verotus ei suoranaisesti vaikuta paljoakaan kassavirtaan, mutta vä-

lillinen vaikutus on vahvasti olemassa. Taukopaikan polttoaineen myyntiä harjoitetaan au-

tomaattien lisäksi myös ”maksu kassaan” -mittareilla. Potentiaalia myydä yrityksen omia 

tuotteita kasvaa, kun asiakas saapuu yrityksen sisälle maksamaan polttoaine. Jos kotita-

louksissa tapahtuu rajuja muutoksia liittyen autoiluun, kuten esimerkiksi autojen määrän 

väheneminen per kotitalous, on tällä todennäköisiä vaikutuksia myös Taukopaikan liiketoi-

mintaan.  

4.2.2 Taloudellinen ympäristö: 

Taloudellista toimintaympäristöä arvioidessa on otettava huomioon myös raaka-aineiden 

hinnan kehitys. Mahdollisesti COVID-19 tulee aiheuttamaan kahvin pörssihintojen ja tuon-

titeollisuuteen kohdistuvan epävarmuuden myötä kahvin markkinahinnassa rajujakin vaih-

teluita. (Oy Gustav Paulig Ab, 2020.)  Kahvi on yksi tärkeimmistä myyntiartikkeleista Hei-

nolan Taukopaikka Oy:ssä.  Kahvin lisäksi voi olla hyvin todennäköistä, että epävarmuus-

tekijät tuontiteollisuudessa nostavat myös muiden elintarvikkeiden sekä muiden ravintola-

palveluiden raaka-aineiden hintoja. On myös erittäin todennäköistä, että mahdollisen uu-

den COVID-19 ”aallon” myötä ihmisten ostokäyttäytyminen ja ostovoima voi heikentyä 

merkittävistä, tällöin vaikutukset tulevat näkymään myös vuoden 2021 liiketoiminnan tu-

loksessa.  

Henkilöstökustannuksia tulevat nousemaan uuden työehtosopimuksessa sovittujen yleis-

korotusten myötä niin, että vuonna 2021 huhtikuusta palkkoihin tulee 1,3% korotus. Työai-

kalisiin ei ole luvassa korotuksia ennen vuotta 2022 (Palvelualojen ammattiliitto 2020b, 3). 

4.2.3 Sosiaalinen ympäristö 

Heinola on kärsinyt viimeisen neljän vuoden aikana muuttotappiosta. Väestön ikärakenne 

painottuu enemmän eläkeikäisten ikäryhmiin kuin nuorten ja nuortenaikuisten ikäryhmiin 

(Tilastokeskus 2020a). Vuodelle 2021 ei ole oletettavissa, että väestön ikärakenteessa ta-

pahtuisi suuria muutoksia. Myöskään ei ole oletettavaa, että muuttotappio kääntyisi muut-

tovoittoiseksi. Kuitenkin tuleville vuosille voidaan olettaa ja asettaa toivoa, että Heinolan 

kaupunki kykenee uudistamaan profiiliaan vetovoimaisemmaksi tukemalla paikallisten yri-

tysten kasvua, kaavoittamalla uusia rantatontteja, sekä markkinoimalla uusia 
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koulurakennuksia. Näillä toimenpiteillä olisi mahdollista kääntää nykyinen negatiivinen vä-

estörakenteen kehitys positiivisempaan suuntaan. 

Sosiaalista ympäristöä arvioidessa ei voida ohittaa vallitsevia kulttuurin trendejä ja niiden 

vaikutusta yrityksen viestintään ja ihmisten ostokäyttäytymiseen sekä palvelun tarjoami-

sen muotoiluun.  Seuraavaksi on listattu Taukopaikka Oy:n sosiaalisen toimintaympäristön 

kannalta olennaisempia megatrendejä, joita sen tulee huomioida yritystoiminnassaan, 

viestinnässään sekä palvelun tarjoajana.  

Trendit: 

• Tyttöjen ja naisten aseman vahvistuminen. Kaikessa yksinkertaisuudessa tästä 

megatrendistä on Heinolan Taukopaikalle paljon hyötyä uusien asiakkuuksien ta-

voittelussa. Yleisen sukupuolten roolijaottelun heikentyminen tarjoaa lukemattomia 

mahdollisuuksia Taukopaikalle näkyä palveluillaan ja viestinnällään suunnaten 

niitä myös naispuoleisille henkilöille. Tasa-arvoisemmaksi muotoutuvan yleisen kä-

sityksen mukaan naiset selviävät myös sellaisissa elämän osa-alueissa, kuten au-

ton kevyet huoltotoimenpiteet, jotka ovat aiemmin mielletty ja jaoteltu miesvoittoi-

semmiksi.  

• Jännitteet yksilökeskeisyyden ja yhteisöllisyyden välillä. Heinolan Taukopaikkaa 

ajatellen tämä luo haasteen kyetä palvelemaan asiakaskuntaansa yksilöinä ja ko-

rostamaan asiakkaan yksilöllisyyttä. Mutta samalla voidaan ajatella, että yhtä lailla, 

varsinkin sosiaalisessa mediassa, asiakkaat hakeutuvat ja liittyvät yhteisöihin.  

• Hämmennys ja hämmentäminen luo valtaa. Vaikka kuluttajat ovat jo useamman 

vuosikymmenen käyttäneet Internettiä ja eri medioiden yhteydessä kasvaminen on 

lisännyt tiedostamista valheellisia uutisia ja muihin trollaus -kulttuuriin kuuluvia toi-

mia kohtaan, täytyy Heinolan Taukopaikalla olla myös linjaus reagointitavasta 

Kuvio 10 Heinolan väkiluku 2016 - 2019 & väestön ikärakenne 2019 (Tilastokeskus 2020a) 
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itseensä kohdistuviin valheellisiin, tahallisiin tai tahattomiin negatiivissävytteisiin 

viesteihin.  

• Teknologia ja digitaalisen teknologian kehittyminen muuttaa toimintatapoja. Tekno-

logia ja digitaalisen teknologian kehittyminen luo uusia mahdollisuuksia palvella 

asiakkaita. Samalla kehitys lisää myös ihmisten vaatimustasoa yrityksien palveluja 

kohtaan.  Toisaalta, kuten aiemmin kohdassa jännitteet ympäristötietoisuudesta, 

on todettu megatrendien synnyttävän myös vastavoimia, tästä pääteltynä: erottu-

akseen massasta, digitaalisen näkyvyyden lisäksi Heinolan Taukopaikan tulisi jat-

kuvasti syventää henkilökunnan osaamistaan myös päivittäisessä kassatyöskente-

lyssä. 

• Jatkuvan osaamisen kehittäminen. Pystyäkseen kilpailemaan Heinolan markki-

noilla, on Taukopaikan kyettävä erottumaan ammatillisella osaamisella toimialal-

lansa. Tämä vaatii henkilökunnan kouluttautumista sekä osaamisen kehittämisen 

kannalta tärkeän tiedonsaannin ja jakamisen jatkuvaa virtaa. 

(Sitra 2020.) 

4.2.4 Teknologinen ympäristö 

Vuosituhannen alku ja sen jälkeinen valtava digiajan kehittyminen on osoittanut, että kye-

täkseen erottumaan asiakkaille, yrityksen on luotava itsellensä näkyvyyttä hyödyntäen In-

ternetin kanavia. Heinolan Taukopaikan toimialan näkökulmasata tosiasiallista tuottavaa 

liiketoimintaa on haastavaa suorittaa Internetin ympäristössä. Ei ole tarkoituksen mukaista 

tai järkevää esimerkiksi perustaa omaa nettikauppaa. Mutta on ensisijaisen tärkeää kilpai-

lun kannalta kyetä luomaan näkyvyyttä myös digitaalisesti.  

Omien Some -sivujen lisäksi Taukopaikalla ei ole mainittavaa näkyvyyttä Internetissä. 

Haulla ”Heinola Lounas” Googlesta osumia tuli yhteensä 175 000 kappaletta. Tilanteen 

tekee heikoksi se, ettei ensimmäisessä kahdessa sivussa löydy mainintaa Heinolan Tau-

kopaikasta. Sen sijaan monista kilpailevista yrityksistä haku tuottaa tuloksen jo ensimmäi-

sellä sivulla. Muissa yrityksissä näkyvyyttä on onnistuttu lisäämään perustamalla omat 

nettisivut, jollaista Heinolan Taukopaikalla ei ole. Vaikka monet tämän päivän digimarkki-

noinnin asiantuntijat painottavat pääasiallisiksi kanaviksi käytettäväksi sellaista mediaa, 

joissa interaktiivinen kanssakäyminen asiakkaan kanssa on mahdollista, on tässä tulevai-

suudessa pohdittava some-kanavien riittävyyttä näkyvyyden takeena.   

Vuoden 2020 kevät osoitti toteen COVID-19 rajut vaikutukset liiketoimintaan. Jos viruksen 

niin kutsuttu toinen aalto toteutuu, tulee se jälleen vaikuttamaan Heinolan Taukopaikan lii-

ketoimintaan vuonna 2021, esimerkiksi kokoontumisen rajoittamisen seurauksena. Tällöin 
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on yrityksen harjoitettava aktiivista näkyvyyttä digitaalisesti. Tämä toiminta edesauttaa asi-

akkaiden paluuta asioimaan yrityksessä, kun mahdollisia rajoituksia ryhdytään purkamaan 

hallituksen toimesta.  

Tekniikan kehitys on mahdollistanut asiakkaille eri maksuvälineitä. Maksuvälineiden kehi-

tyksessä mukana pysyminen on ensiarvoisen tärkeää. Tekniikan edistyminen puhelinso-

velluksissa ja mobiililaitteissa antaa vahvaa tukea työntekijöiden ammatillisten valmiuksien 

parantamiseen. Esimerkiksi autotarvikkeiden myyntiä varten tarvittavan informaation 

saanti on huomattavasti parantunut Teboilin omien voiteluainesuositus -sivun ja FastPick -

applikaatiota myötä. Vuonna 2021 jokaisen talossa työskentelevän henkilön on osattava 

etsiä myyntiä tukevaa tietoa myös Internetistä. Yrityksen puhelimeen, joka päivitetään 

kosketusnäytölliseen syksyllä 2020, ladataan sovellus FastPick ja tallennetaan Teboilin 

oma öljysuositus -sivusto (Kuva 2). Tekniikka mahdollistaa yhdenmukaista ja tasalaatuista 

palvelulupausta. 

4.2.5 Ekologinen ympäristö 

Heinolan Taukopaikan on otettava huomioon ympäristötietoisuuden ja ympäristötekojen 

vahvan nousun. Toimiessaan huoltoasema-alalla Taukopaikka on herkällä alueella puhut-

taessa ihmisten jatkuvasti lisääntyvästä huolesta koskien ympäristöongelmia ja ilmasto-

muutoksen kiihtymistä. Toisaalta Taukopaikan toimialaa haastaa myös jännitteet, joita 

syntyy vastavoimasta ympäristötietoisuuden trendiä kohtaan: ympäristötietoisuuden ai-

heuttaman huolen vähättelyä. Taukopaikan tulee pyrkiä näyttäytymään neutraalina toimi-

jana, joka kykenee vastaamaan viestinnällään ja liiketoiminnallaan molempiin suuntiin 

Kuva 2  Kuvakaappaus Teboil voiteluainesuositussivusta (Teboil 2020) 
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sosiaalisesti hyväksyttävästi. Tässä tehtävässä myös yhtiöllä Oy Teboil Ab on iso rooli 

polttoaineen jakelun vastaajana.  

Ympäristöön liittyvä trendi on, että uusiutuva energia halpenee. (Sitra 2020). Suunta näyt-

täisi nykytiedon valossa olevan väistämätön ja se vaikuttaa lamauttavasti fossiiliseen polt-

toaineen jakeluun. Lisäksi agenttimyyntinä tapahtuva lämmitysöljyn myynti tulee tulevai-

suudessa vähenemään kotitalouksien siirtyessä ympäristöystävällisempiin lämmitysmuo-

toihin.     

4.2.6 Lainsäädännöllinen ympäristö 

Kevään 2020 COVID-19 pandemia on otettava huomioon myös arvioidessa vuoden 2021 

mahdollisia poliittiseen ympäristöön liittyviä vaikutuksia. 29.05.2020 muutetun tartuntatau-

tilain 58 momentin mukaan ravitsemisliikkeen, jollaiseksi myös Heinolan Taukopaikka luo-

kitellaan, on noudatettava lain asettamia määräyksiä koskien aukioloaikoja, alkoholin an-

niskeluaikoja, asiakaspaikkamääriä niin sisä- kuin ulkotiloissa ja elinkeinotoiminnan har-

joittamiseen liittyviä rajoituksia tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. (Tartuntatautilaki 

1227/2016, 58§). Vaikka hallituksen asettamia rajoituksia on alettu purkamaan ennen lain 

voimassaolon päättymistä, voidaan keväästä ja kesästä 2020 heijastaa mahdollisia halli-

tuksen määräämiä toimenpiteitä, jos syksyllä 2020 puhkeaa uusi COVID-19 ”aalto”, jonka 

kesto 2021 alkuvuodelle on mahdollista. 

Taukopaikka on velvollinen noudattamaan markkinointia ja markkinointiviestintää koskevia 

lainsäädäntöjä. Tämän suhteen Taukopaikka voi jatkaa vuoden 2021, kuten se on aiem-

minkin toiminut. Tämänhetkisen ja historian valossa voidaan katsoa, ettei yrityksellä ole 

ollut ongelmia tulkita ja toimia lain asettamissa rajoissa. 

4.3 SWOT -analyysi 

Hyödynnetään SWOT -analyysin työkalua arvioidessa Heinolan Taukopaikan nykyistä 

markkinointiviestinnän tilannetta. Taukopaikka on pieni yritys, jossa työskentelee 5 ih-

mistä. Tuohon lukuun luetaan kauppias, joka tekee myös vuoroja. Henkilöstömäärään 

nähden ja yrityksen muut päivittäiset tehtävät huomioiden, Taukopaikan henkilöstö tuottaa 

suhteellisen ihanteellisesti some -sisältöä. Viestejä luodaan vähintään kerran viikossa, jol-

loin julkaistaan esimerkiksi ruokalista ja tarjouksia.  

Henkilökunnalla on kiinnostusta yrityksen visuaaliseen ulosantiin. Sekä vahvuudeksi että 

heikkoudeksi voidaan lukea henkilökunnan sosiaalisen median käyttötaidot – osalla käyttö 

on luonnollista ja osalle sosiaalisen median käyttötaidot jäävät vähäisemmäksi. Syyt 
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liittyvät henkilökunnan ikäjakaumaan, käytettävistä laitteista ja mahdollisia koulutuksia ei 

ole hyödynnetty, lähinnä ajan ja resurssien puutteellisuuden takia.  

Nykyisessä markkinointiviestinnässä Taukopaikka käyttää lähes yksinomaan Outbound -

mallia, yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta. Monet kilpailijat ovat onnistuneet luomaan 

interaktiivisempaa viestintää asiakkaiden kanssa. Kilpailevat yrittäjät ovat onnistuneet 

myös verkostoitumaan muiden paikallisten yrittäjien kanssa ja hyödyntävät toinen toisi-

ansa markkinointiviestinnässä. Samankaltaista verkostoitumista ei Taukopaikalla ole.  

 

4.4 Markkinointiviestinnän tavoitteet  

Asetetaan markkinointiviestinnälle markkinointitason tavoite realistisesti käyttäen analyy-

sien kautta saatua tietoa. Pyritään tuottamaan markkinointitason toisen tason markkinoin-

tiviestintää, kuten kappaleessa 3.4. suunnittelu – tavoitteet on esitetty markkinointitasot 

Purasen (2020) mukaan. Tämä tarkoittaa, että tulostavoitteellisesti markkinointiviestintää 

tuotetaan tasolla, jossa myyntimäärää voidaan lisätä samalla katteella. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, ettei Taukopaikan tuottama markkinointiviestinnän materiaali perustu tuotteiden 

- Joka viikko tuotetaan materiaalia someen

- Vaihtuvat kuukausikampanjat

- Henkilökunta kiinnostunut visuaalisesta toteutuksesta

- Osalla henkilökunnasta hyvät Somen käyttötaidot

- Joka viikko tuotetaan materiaalia someen

- Vaihtuvat kuukausikampanjat

- Henkilökunta kiinnostunut visuaalisesta toteutuksesta

- Osalla henkilökunnasta hyvät Somen käyttötaidot

-Asiakkaiden tavoitettavuus

- Puuteet viestintäkanavissa

- Markkinoinnin viestinnälliset keinot tasolla, jossa 
myyntiä lisätään pääsääntöisesti alennuksilla

- Ei selkeää brändiä

- Ei suunnitelmia viestinnän suhteen

- Yksinomaan Outbound -mallia

-Asiakkaiden tavoitettavuus

- Puuteet viestintäkanavissa

- Markkinoinnin viestinnälliset keinot tasolla, jossa 
myyntiä lisätään pääsääntöisesti alennuksilla

- Ei selkeää brändiä

- Ei suunnitelmia viestinnän suhteen

- Yksinomaan Outbound -mallia

- Yhtiön valtakunnalliset kampanjat

- Yhteistyötahojen kanssa mahdollisuudet

- Pienellä paikkakunnalla mahdollista näkyä helposti

- Yhtiön valtakunnalliset kampanjat

- Yhteistyötahojen kanssa mahdollisuudet

- Pienellä paikkakunnalla mahdollista näkyä helposti

-Kilpailu on kovaa:

*samojen tuotteiden myyjiä paljon

* asiakkaan kanssa keskustelevampaa viestintää

*digitaalisesti näkyvyyttä enemmän 
ulkopaikkakuntalaisille (Internet ja valotaulut)

* tienvarsimainonta 

- Pienellä paikkakunnalla ei varaa virheisiin

- Kilpailijoiden verkostoituminen muiden kanssa

-Kilpailu on kovaa:

*samojen tuotteiden myyjiä paljon

* asiakkaan kanssa keskustelevampaa viestintää

*digitaalisesti näkyvyyttä enemmän 
ulkopaikkakuntalaisille (Internet ja valotaulut)

* tienvarsimainonta 

- Pienellä paikkakunnalla ei varaa virheisiin

- Kilpailijoiden verkostoituminen muiden kanssa

Kuvio 11 Taukopaikan markkinointiviestintä 
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alentamiselle, eli myynnin lisäämisen katteiden kustannuksilla. Kuitenkaan suunnitelman 

tavoitteet eivät poissulje yhtiön määräämien kuukausittain toteutettavien kampanjoiden 

materiaalien hyödyntämistä. 

Toiseksi tavoitteeksi markkinointiviestintäsuunnitelmassa asetetaan ”kohti brändiä” -aja-

tuksen tukeminen. Nykyisestä tilanteesta voidaan todeta, että kilpailu on kovaa Heinolan 

alueella ja väestömäärä heikkenee vuosi vuodelta. Jotta yritys vakauttaisi olemassaolo-

aan ja tarjoaisi varteenotettavaa kilpakumppanuutta alueen muille yrityksille, täytyy sen 

ajanmukaisesti vastata alati 2000 -luvulla kasvavaan brändin ihannointiin.  

Kolmas tavoite on laajentaa asiakaskuntaa. Käytännössä tarkoitetaan pyrkimystä lisätä 

naisasiakkaiden ja nuorten aikuisten asiakkuuksien määrää. Sekä asiakaskunnan laajen-

tamisen ja brändin tavoitteet resonoivat Some -näkyvyyden lisäämisestä ja kiinnosta-

vuutta. 

4.5 Kohderyhmät 

Kohderyhmiä arvioidessani perustan näkemykseni asiantuntijuuteen, joka minulle Tauko-

paikan työsuhteen aikana vuosina 2013 - 2020 muodostui. Nykyisessä tilanteessa asia-

kaskunnan yleispätevä karkea profiili voidaan kuvata seuraavasti: mieshenkilö, joko eläke-

läinen tai työikäinen ja ammatiltaan teollisuudenalalla tai vastaavaan viittaava. Motiivi 

käyttää Taukopaikan palveluita ja tuotteita pohjautuvat sosiaalisten suhteiden ylläpitoon, 

nopeaan asiointiin ja rutiineihin. Tuotteet, joita ostetaan kahvi ja virvoitusjuomat, polttoaine 

Kuvio 12 Tavoitteet AIDAS -mallissa 
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ja autopesu sekä Veikkauksen palvelut. Tavoitetaan pääsääntöisesti paikan päällä jaetta-

valla informaatiolla. Sosiaalista mediaa hyödynnetään lähtökohtaisesti ruokalistojen seu-

raamiseen.  

Tässä kappaleessa käydään läpi Taukopaikalle asetettujen tavoitteiden kohderyhmiä. 

Tätä ei tule tulkita niin, että edellisessä kappaleessa esitettyä nykyisen tilanteen asiakas-

ryhmä tulisi väheksyä, vaan myös nykyisiä suhteita on pyrittävä vahvistamaan. Tarkoitus 

on pohtia, kenelle markkinointiviestintää suunnataan ja hyvin läheisesti tuoda sisältöstra-

tegian mukainen perspektiivi kohderyhmien jaotteluun. Kohderyhmiä ovat kategorisoitu 

asiakkuuksien mukaan kuten ne ovat esitettynä Mattisen (2019) Mistä kasvua teoksessa.  

Kuten esimerkissä (Taulukko 2) voidaan havaita, asiakkuuksia pyritään solmimaan myös 

nykyisen asiakasprofiilin ulkopuolelta. Löydä -asiakkuuden profiiliin voidaan nostaa seu-

raavia: tilanteeltaan sellaisia asiakkaita, joille voidaan nimenomaisesti tarjota helppoa ja 

nopeaa palvelua. Tavoitellaan henkilöitä, joilla on tarvetta saada palvelua huoltoasemalla 

työskentelevän työntekijän asiantuntevuudella. Sukupuolesta naiset ovat nostettu eri-

tyiseksi painopisteeksi osiossa. Haetaan tarttumapintaa nykyisestä tasa-arvoisuuden tren-

distä, sekä signaalista, jossa nyky-yhteiskunta korostaa naisten itsenäisyyttä.  

Naisien lisäksi tavoitellaan asiakkuuksiin myös nuorista aikuisista. Tämä asiakaskunta on 

erityisen valveutunutta sosiaalisessa mediassa ja heille voi olla tärkeää yrityksen imago ja 

Taulukko 2 Taukopaikan kohderyhmät 
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brändi. Pääasialliset asiakkuudet, joita tavoitellaan ovat asiakkuuksia, joiden elinkaari on 

mahdollisimman pitkä. Sijainniltaan Taukopaikka ei välttämättä ole vetovoimaisin paikka 

niin kutsutuille ohikulku -matkaajille, joten valtavasti tähän asiakasryhmään ei kuluteta re-

sursseja. Taukopaikan on kuitenkin pyrittävä vaikuttamaan ja näkymään henkilöille, jotka 

esimerkiksi omistavat kesämökkejä Heinolan seudun alueella.  

4.6 Strategia 

Viestinnälle on siis asetettu kolme tavoitetta: yrityksen tuloksen kasvattaminen, brändin 

herättely ja asiakaskunnan laajentaminen. Strategian muotoilun apuvälineen hyödynne-

tään kysymyspatteristoa lähtökohtana mainitut tavoitteet (Taulukko3). Strategian suunnit-

telussa vaaratekijänä on, että yrityksessä lähdetään asettamaan liian monia tavoitteita. 

Taulukoinnin avulla pyritään havaitsemaan avainkysymyksiin tarvittavat toiminnat ja rajaa-

maan strategia konkreettiselle tasolle.  

Kolme lausetta kuvaamaan strategiaa 

• Viestimme keskustelee asiakkaan kanssa. 

• Vähemmän hävikkiä, tarjoama asiakkaidemme näköiseksi. 

Taulukko 3 Strategian ideointi (mukaillen Viita 2020,62) 



38 

• Olemme ylpeästi heinolalainen huoltoasema ja palvelumme huoltaa autoja sekä 

ihmisiä.    

4.7 Markkinointiviestinnän toteutettavat keinot 

Markkinointiviestinnän keinojen tarkoitus on tukea asetettuja tavoitteita. Konkreettisten ta-

voitteiden, jotka ovat lueteltuna edellisessä kappaleessa, lisäksi markkinointiviestinnän tu-

lee myötävaikuttaa Taukopaikan liiketoiminnallista kehittymistä. Keinojen suunnittelussa ja 

toteutukseen päätyvien suunnitelmien on oltava sen kaltaisia, että on realistista olettaa nii-

den toteutuvan. Isommissa yrityksissä ja organisaation tasolla markkinoinnin toteutukseen 

ja suunnitteluun on mahdollisuus varata oma työryhmä. Pienemmässä yrityksessä, kuten 

Taukopaikka alle kymmenen hengen yrityksenä, on huomioitava henkilöstöön ja talouteen 

liittyvät erittäin rajalliset voimavarat. Toisaalta markkinoinnin ja markkinointiviestinnän 

suunnittelemattomuus ja toteuttamattomuus voidaan nähdä myös syy-seuraussuhteen yh-

tenä syy -tekijänä, jos yrityksen kassavirta osoittaa ehtymisen merkkejä. 

Markkinointiviestintäsuunnitelmassa on jaettu keinoja koskien toimintojen määrä (Kuvio 

13). Tarkoituksena on osoittaa konkreettisesti, mille keinoista ensisijaisesti kohdennetaan 

ajallista resurssia ja mille keinoille vähemmän. Visuaalinen esitys perustuu sivun 38 vuosi-

kelloon, jossa keinojen toteutuksesta tarkempi suunnitelma. Keinojen rahallisen panostuk-

sen arvio on esitetty myöhemmässä kappaleessa 4.8 toteutuksen budjetointi. 

Kuvio 13 Suunnitelmaan laadittujen markkinointiviestinnän toimenpiteiden aikaresurssien jako 
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Sosiaalisen mediaa hyödynnetään kuten tähänkin mennessä. Julkaisuiden ensisijainen 

kanava Facebook ja Instagram auttavana kanavana. Printtimedia toteutetaan paikallisleh-

dessä Itä-Häme. Perustellaan valinta kohderyhmillä, joiden pääasiallinen asuinpaikka on 

Heinola tai Heinolan välittömässä läheisyydessä. Myynninedistämistä toteutetaan henki-

löstön osaamisen tukemisena, kuten tarvittavien sovellusten opastaminen ja ajantasaisen 

tiedon välittäminen, sekä perehtymiseen varattava aika. Myynninedistäminen kampanjointi 

ja myyntipaikan somistaminen vuodenaikojen ja juhlapyhien mukaan, tapahtuu toimipai-

kalla. Kilpailuja sekä arvontoja toteutetaan sosiaalisessa mediassa sekä toimipaikalla. 

Pienimuotoista sponsorointia tarjotaan paikalliselle junioriliikunnan tai junioriurheilun jouk-

kueelle. 

4.7.1 Vuosikello 

Markkinointiviestinnän keinojen toteutuksen avuksi otetaan käyttöön niin kutsuttu vuosi-

kello (Kuvio 14). Suunnitelmien esittäminen visuaalisesti sekä kirjallisesti auttaa suunnitel-

man konkretisoitumisessa. Vuosikellossa on kirjattuna sosiaalinen media (SM), myynnin-

edistäminen (MY), sponsorointi (SP) ja printtimedia (PM). Vuosikellolle on listattu esimerk-

kejä, joita Taukopaikka voi hyödyntää toteutuksessa (numeroimaton otsikko Sosiaalisen 

median ehdotuksia; numeroimaton otsikko Myynninedistämisen ehdotuksia).  

Kuvio 14 Vuosikello (mukaillen yritystulkki 2020a) 

*Vuosikelloa tulee lukea niin, että se kulkee normaalin 

markkinointiviestinnän/viestinnän rinnalla.

*Kelloon ei siis ole merkittynä perinteisesti viikoittain julk-

kaistut ruokalistat ym.

*Toimintoja on pyritty kirjaamaan niin, että aika -järjestystä 

luetaan ylhäältä alaspäin. 

*Keltaisella värikoodilla merkityt: jotain muuta erityisen 

tärkeää

eri koulutustahoihin

ja ilmoita mahdollinen

tarve 

SM - koulujen

aloitukseen liittyvää

jokin yhteinen virkistäytyminen

SM - virkistyspäivästä 

kooste

PM - pieni mainos 

kympin -riveille

SM - Viihdytä kuvilla

SM - kilpailu

MY - aseta yhteinen

myyntitavoite

MY - tarjoa työntekijöille

liitä SM,PM

Kerää palaute

myös toimipaikalla

ä

SM - tutoriaalin valmistelu

ä

MY - Ole yhteydessä

MY-Tapahtuman suunnittelusta

käytännön järjestelyyn 

PM - pieni mainos

kympin -riveille

SP/SM

Julkaise jotain yhteistäMY - Somista Talvi

SP -  toteuta suunnitelma

MY - Kilpailu paikan päällä

SM - mainosta kilpailua 

Aloita tapahtumasuunnittelu

 toteutus toukokuu (MY)

SM - Viihdytä kuvilla

SM - Kysy mielipidettä

SM - kiitä

PM - Julkaise paikallis-

lehdessä mainos 

MY - pieni oma

SM - kysy A vai B

SM - Joulurauhan toivotus

MY - Joulukalenterin

valmistelu

Viestintäsuunnitelma

valmis

SM - pyydä seuraajilta

kuva

SM - Kommentoi :)

syyskampanja

SM - Kommentoi :)

SM - kysy 

SP/SM - hyödynnä

MY - Somista syksy

Viestintäsuunnitelman 

suunnittelu

ja julkaisu

Kirjainyhdistelmät

MY -Joulukalenterin

toteutus

SM - kiitä asiakkaita

(& kiitä työntekijöitä)

SP - Suunitele sponsorointia

VUOSIKELLO:

MY - Somista myynti-

paikka kesäiseksi

SM - Sosiaalinen media SP - Sponsorointi

PM - PrinttimediaMY - Myynninedistäminen

SM - kerää palaute

Tapahtuman mainonta 

kaikissa kanavissa, myös

toimipaikalla. 

PM - paikallislehdelle tiedote 

 +juttu -vinkki

MY -Viimeistely tapahtumalle

TAPAHTUMA
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Sosiaalisen median ehdotuksia 

Kysymyksiä: 

• ihmisten uudenvuoden lupauksista, joululahjatoiveita, A vai B -vaihtoehto 

• arkisiin asioihin liittyviä – miten sinä…miten teillä… kuka tekee…minkä…viimeksi,  

• uudesta tuotteesta mielipiteitä, vinkkejä mitä asiakkaat toivovat tuotevalikoimaan. 

Kilpailuja: 

• kerro ja voita 

• äänestä ja voita 

• täydennä ja voita 

jaa kuvasi aiheesta X ja voita   

Visuaalisia julkaisuja: 

• Yrityksestä tai yrityksen välittömästä läheisyydestä otettuja kuvia. Esimerkiksi, hel-

mikuun pakkasaamut, kevään ensimmäinen leskenlehti, uutuus tuotteet, vastaval-

mistuneet pullat, sesonkiin liittyvät kuvat, hauska kuva työpäivästä, kun jotain yllät-

tävää sattuu, kuten vaikka julkkisvieras.  

• Kuvia voidaan myös julkaista muista lähteistä, kunhan on tarkka tekijänoikeudelli-

sista asioista. Humoristiset kuvat toimivat varmasti, mutta oltava varovainen, ettei 

julkaise mitään loukkaavaa. 

• Voit osallistuttaa asiakkaita, esimerkiksi kilpailun avulla, jossa pyydät asiakasta ja-

kamaan kuvan annettuun aiheeseen. 

Kiitäminen: 

• kiinteistöstä huolehtivaa yritystä tai tavarantoimittajaa 

• asiakkaita, esimerkiksi kuluneesta vuodesta tai osallistumisesta.  

• kiittää julkisesti työntekijöitään.  

Tarinointi:  

• Kerro alaan, yritykseen tai henkilökuntaan liittyviä asioita. Tässä huomioitava, että 

kaikilla osapuolilla sama näkemys, mitä halutaan julkaista. 

• Tee tarinoita, joissa neuvottaan ja kerrotaan tuotteista: esimerkiksi autopesurin 

käyttämisestä ohjevideo. YouTube toimii hyvänä alustana videoita jakaessa. Linkin 

voi jakaa omille sivuille.   
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Myynninedistämisen ehdotuksia 

Kilpailu: 

• Kahvin ostaneiden kesken arvotaan 5 kappaletta ilmaiskahvia. Voidaan toteuttaa 

esimerkiksi kuitti -arvontana. 

Tapahtuma: 

• Teemana voisi olla aikaisempina vuosina järjestetty ”naistenpäivä”.  Muistele oli-

siko tapahtumakonseptissa jotakin hyödynnettävää ja mitä uutta voisi tuoda tapah-

tumaan 

• Hiekkaparkkipaikan takakontti -kirpputorin järjestäminen osallistuttaa myös asiak-

kaita.  

• Tapahtuma olisi suotavaa sijoittaa keväälle, olettaen ettei COVID -19 vaikuta asi-

aan. Aika on valikoitu tarkoituksenmukaisesti niin, ettei päällekkäisyyksiä muiden 

tapahtumien kanssa syntyisi.  

Somistaminen:  

• vuodenajat  

• juhlapyhät 

• kampanjat  

Työntekijät: 

• Huolehdi, että ajantasainen tieto on jatkuvasti saatavilla. 

• Järjestä työhyvinvointiin liittyviä hetkiä ja järjestä aikaa uusien asioiden perehdyttä-

miseen.  

• Huolehdi, että jokainen osaa käyttää tarvittavia sovelluksia työnteon apuna.  

• Haasta yhtiötä valtakunnallisiin alan koulutuksiin. Isolla yhtiöllä paremmat mahdol-

lisuudet kilpailuttaa esimerkiksi webinaareja. 

• En suosittelisi pienessä työyhteisössä järjestettäväksi kilpailu -tilanteita, vaan moti-

vaatio täytyisi löytyä jonkin yhteisen tavoitteen saavuttamisesta.  

Kehittäminen: 

• Voit tarjota eri oppilaitoksille opiskelijatyön aiheeksi yrityksen verkkosivustojen 

suunnittelua, pyytää apua uuden markkinointiviestinnän suunnitelman laatimi-

sessa, pyytää brändäämiseen ja imagon kirkastamiseen liittyvää apua tai vaikkapa 

myynnin koulutusmateriaalin valmistelua opiskelijoilta. Useimmilta oppilaitoksilta 

löytyy verkkosivuilta hakemus kyseiseen asiaan.  
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4.8 Toteutuksen budjetointi  

Toteutus budjetoidaan niin, että jokaiselle määritetylle keinolle tehdään oma budjetti ja 

ajanjakso vuosi. Asetetusta ajanjaksosta huolimatta budjetteja on hyvä seurata neljännes-

vuosittain ja reagoida, jos toteutumassa on isoja poikkeavuuksia suhteutettuna kulunee-

seen aikaan. Esimerkissä (Taulukko 4) on arvioituna euromääräisesti vuoden 2021 bud-

jetti. Budjetti on laskettu aputaulukoiden avulla. Aputaulukoihin on merkittynä esimerkiksi 

tuntipalkka ja arvioitu aikaresurssi kullekin tehtävälle. Toteutunut sarakkeeseen merkitään 

tosiasiallinen kustannus, jolloin erotus € sarakkeeseen automaattisesti muuttuu tilannetta 

vastaava summa. Toteutus yhteensä -sarakkeeseen koostuu tietoa toteutuksen yhteisestä 

summasta ja vuoden lopussa on helposti nähtävissä, millaisin kustannuksin markkinointi-

viestintä on toteutettu vuonna 2021.  

 

Taulukko 4 Esimerkki budjetti -taulukosta 

Sosiaalisen median budjetissa arvio on muodostettu oletuksella, että keskimääräinen 

palkka alalla on 12€ ja mukaillen vuosikelloa (Kuvio 14, 37) toteutuksia 18 kappaletta. 

Suunnitteluun kuluva aika on arvioitu kestämään 2 tuntia ja tämän kaltaisia julkaisuja on 

laskettu olevan 6 kappaletta. Toteutukseen laskettu aika on puolituntia per julkaisu. Seu-

ranta sisältää asiakkaille vastaamisen ja sille laskettu aika on 5 minuuttia ja kertoja on ar-

vioitu olevan 5 kappaletta per julkaisu. Budjetissa ei ole laskettu viikoittaisia lounas -julkai-

suja.  

Erotus € TOTEUTUS YHTEENSÄ

144.00 €             

108.00 €             

100.00 €             

90.00 €               

442.00 €             -  €                                       

Toteutunut Erotus €

360.00 €             

950.00 €             

300.00 €             

1,440.00 €         

3,050.00 €         -  €                                       

Erotus €

48.00 €               

750.00 €             

798.00 €             -  €                                       

Erotus €

72.00 €               

505.00 €             

176.70 €             

753.70 €             -  €                                       

-  €                          

-  €                               

-  €                               

-  €                               

MARKKINOINTIVIESTINTÄÄN KÄYTETTY EUROMÄÄRÄINEN SUMMA 2021 -->

Toteutunut

-  €                               

-  €                               

-  €                               

-  €                               

Aika €

Summa

Ilmoitus

Yhteensä

Arvio

72.00 €                                 

505.00 €                               

176.70 €                               

753.70 €                               

Sosiaalinen Media

Suunnittelu 

Toteutus

Seuranta

Yhteensä

Näkyvyyteen sijoutus

-  €                               

-  €                               

-  €                               

442.00 €                               -  €                               

ToteutunutArvio

144.00 €                               

108.00 €                               

100.00 €                               -  €                               

Tarvikkeet 950.00 €                               

90.00 €                                 

Palkinnot

Myynninedistäminen

Suunnitelu aika €

Arvio

360.00 €                               

Toteutuksen aika €

300.00 €                               

1,440.00 €                           

Sponsorointi Arvio

-  €                               

Toteutunut

3,050.00 €                           -  €                               Yhteensä

Aika €

Summa

Yhteensä

48.00 €                                 

750.00 €                               

798.00 €                               

-  €                               

-  €                               

-  €                               

Printtimedia
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Myynninedistämisen budjetissa suunnittelun ajankäyttöön on sisällytetty kaikki myynnin-

edistämiseen tarvittava aika, myös tapahtuman suunnittelu. Myös tarvikkeet ovat laskettu 

koskemaan kaikkia myynninedistämisen toimenpiteitä. Palkintojen arvioitu kustannus on 

arvioitu hankintahintana. Toteutukseen kuluvan ajan euromääräinen kustannus on suuri, 

sillä sen on ajateltu vastaavan myös tapahtuman vaativaa aikaa ja henkilöstömäärää ky-

seisenä aikana. 

Sponsoroinnin selkeästi suurin kulu on summa, jolla sponsorointi suoritetaan. Summa on 

viitteellinen ja täysin toimitusjohtajan oman harkinnan mukaan muutettavissa. On kuiten-

kin hyvä muistaa, että sponsorointiin käytetty raha on verotuksessa markkinointikustan-

nuksissa mahdollista hyödyntää.  

Printtimedian budjetti on laskettu arvioimalla: suunnitteluun kuluva aika kerrottuna pal-

kalla, ilmoituksen hinta kerrottuna määrällä ja mainokseen käytettävä summa (Itä-Häme 

2020; Mediatalo Esa 2020). Suunnitelman toteuttamisessa kannattaa arvioida, olisiko ta-

voitteiden saavuttamiseksi parempi vaihtoehto ohjata isompaan mainokseen budjetoitu 

summa useampaan ilmoitus -mallin mainokseen. 

4.9 Tavoitteiden seuranta -suunnitelma 

Edellisen kappaleen budjetti itsessään on hyvä seurantaväline, jolla arvioida raharesurs-

sien jakautumista oikeille toimille. Tavoitteiden seurannalle on olemassa mittareita, joita 

tulisi osata hyödyntää jo markkinointiviestinnän prosessin aikana, mutta viimeistään vuo-

den loppuvaiheessa.  

Kolme nimettyä tavoitetta ovat asiakaskunnan laajentaminen, erityisesti nuorten aikuisten 

ja naisten osalta, brändin herättely ja tuloksen kasvattaminen. Taulukkoon 5 tavoitteille on 

OSA-ALUE TAVOITE 1 TAVOITE 2 TAVOITE 3

MYYNTI
KASVATTAA 

ASIAKASKUNTAA 

KASVATETAAN 

KIINOSTAVUUTTA 

(kasvu 10%)

KASVATETAAN TULOSTA 

(kasvu 10%)

AVAINMITTARI

NPS (esimerkiksi 

paikanpäällä tai 

netissä)

Some: seuraajat, 

tykkäykset, 

kommentointi Liiketulos

APUMITTARIT

Some-sivujen 

mittarit, myynnin 

kk-raportit Palautteet Myyntiraportit

Taulukko 5 Mittarit ja tavoitteet (mukaillen Mero 2017) 
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pyritty nimeämään mitattavat ominaisuudet, esimerkiksi vuoden tulos kasvaa 10%. Jos 

luku tuntuu isolta, kannattaa asiaa lähestyä kuukausitasolla – kuinka paljon myyntiä pitää 

kasvattaa kuukaudessa, että tulos kasvaisi vuodessa 10%. Tavoitteille nimetään niin kut-

sutut avainmittarit ja apumittarit. Nimetyt avainmittarit ovat niitä mittareita, joiden katso-

taan antavan suoran vastauksen seurattavalle asialla ja apumittarit toimivat nimensä mu-

kaisesti auttavasti (Mero 2017). 

Asiakaskunnan kasvattamisen mittariksi on valittu Net Promoter Score (Kuvio 15), jonka 

ajatus perustuu kyselyn kysymykseen: kuinka todennäköisesti suosittelisit meitä ystäväl-

lesi? Tämän mittarin käyttämisen ideana on havaita asiakkaiden todellinen mielipide yri-

tyksestä ja poimia tästä arviointi asiakasuskollisuudesta. Oletusarvo on, että jos asiakas 

kuuluu ryhmään promoottorit, voidaan olettaa, että asiakkuudelle olisi jatkumoa. Kokonai-

suuden kuva muodostetaan NPS -luvulla, laskukaava suosittelijat miinus arvostelijat. Luku 

ilmoitetaan prosentteina.  

Sosiaalisen median omista mittareista voidaan hyödyntää tietoa seuraajien määristä, iästä 

ja sukupuolesta. Kiinnostavuuden avainmittariksi on asetettu sosiaalisesta mediasta kerät-

tävä tieto seuraajat, tykkääjät ja kommentointi. Näiden lisäksi avustavana mittarina pa-

laute, eli se mitä päivittäisessä työssä saadaan asiakkailta kommentteja. Viimeinen mitat-

tava asia on tuloksen kasvattaminen. Koska kyseessä on nimenomaisesti tuloksellisuuden 

kasvattaminen, ei myyntimäärien kasvu kerro todellista tilannetta. Tästä syystä päämitta-

riksi on valittu liiketulos ja apumittariksi kuukausiraportit. Näille mittareille ajateltu käyttö-

aika on suunnitelman mukaisesti yksi vuosi ja seurantakausi, esimerkiksi neljännesvuosit-

tain, on vahvasti suositeltavaa. Vuoden toteutus ilman prosessin aikana tapahtuvaa tark-

kailua on suuri riski. Ilman kriittistä arviointia muutostarpeet ja korjaustoimenpiteet jäävät 

toteutumatta. 

 

Kuvio 15 Net Promoter Score mukailtu Markey & Reichheld 2011 
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5 YHTEENVETO 

5.1 Tulokset ja oppiminen 

Tämä opinnäytetyön tavoite oli luoda markkinointiviestintäsuunnitelma mikroyritykselle 

huomioiden resurssit. Markkinointiviestinnän kokonaisuus on valtava ja monet termit se-

koittuvat arkikielessä toisiinsa, vaikka merkitykseltään ne tarkoittavat eri asioita. 

 Alusta asti oli haastavaa hallita kokonaisuutta niin, että se pysyisi eheänä. Markkinointi-

viestinnän suunnittelu vaatii laajaa tiedon, analysoinnin ja toteutuksen hallintaa. Työtä oli 

selkeästi rajattava ja keskityttävä siihen, millainen suunnitelma olisi realistista toteuttaa. 

Opinnäytetyön tuloksena syntyi teoriaosuuden kokonaisuus, sekä käytäntöön tarkoitettu 

suunnitelma.  

Olen aiemminkin tiedostanut, että käytettävälle ajalle on laskettava tuoton ja kulun erotus 

ja arvioitava toimia tästä näkökulmasta. Kuitenkin vasta budjetoinnin vaiheessa konkreetti-

sesti kävi selväksi, miten paljon euromääräisesti aika maksaa. Itseltäni kului useampi kuu-

kausi opinnäytetyön rakentamiseen. Ei siis ihme, että olen monesti kuullut yrittäjien 

suusta, ettei suunnitelmien laatimiseen riitä aika. Opin myös, ettei suunnitelma itsessään 

ole arvo. Suunnitelman arvo syntyy seurannasta ja kyvystä joustavuuteen. Ajatus 

Kuvio 16 Markkinointiviestinnän suunnittelun monipuolisuus (mukaillen Isohookana 
2007,126) 
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suunnitelman laatimisessa on, että perustieto on olemassa ja pohja rakennettu. Todellista 

hyötyä saavutetaan, kun suunnitelma elää ympäristöänsä heijastaen. 

Älä yritä olla kaikkialla läsnä keskinkertaisesti. Ole mieluummin läsnä erinomaisesti kah-

dessa tai kolmessa kanavassa (Koivumäki & Kortesuo 2019, 24).   

5.2 Näkökulma jatkosuunnitelmalle 

Pien- ja mikroyritysten valmiudet investoida kassavirran tuottoja markkinointiin voivat siis 

olla olemattomat. Yrityksen sietokyky sille ajalle, jona markkinointiin sijoitettu raha ei vielä 

tuota tai lisää tarvittavaa myyntiä voi olla kriittistä aikaa.  On kuitenkin olemassa keino 

edistää markkinointiviestintää, jolle rahallista painolastia ei synny – työntekijän positiivinen 

kokemus esimiehen työskentelystä. Selvitän hieman ajatusta seuraavissa kahdessa kap-

paleessa. 

Asiakaskokemus on asiakkaan mielikuva ja tunne yrityksestä, joka syntyy eri asiakaspo-

lun kosketuspisteissä (Korkiakoski 2019,20). Markkinointiviestintä on keino pyrkiä vaikut-

tamaan asiakkaan mielikuviin ja tunteisiin. Yrityksen työntekijä on se, joka viestii asiak-

kaalle sekä palvelee asiakasta. Työntekijän kokemus työnantajasta vaikuttaa niihin asen-

teisiin, joilla asiakkaalle näkyvistä toimista huolehditaan. Kari Korkiakoski (2019, 21) kir-

joitti kirjassa Asiakaskokemus ja henkilöstökokemus, että on vanhakantaista ja asioita lii-

aksi yksinkertaistavaa väittää asiakaskokemuksen olevan yhtä kuin henkilöstökokemus. 

Sen sijaan hän esittää uudeksi kaavaksi henkilöstökokemus plus asiakaskokemus ovat 

yhtä kuin tuotto.  

Työskennellessäni opinnäytetyön aiheen markkinointiviestinnän parissa, opin ymmärtä-

mään, että harvempi yritys kykenee tuottamaan uniikkeja tuotteita tai palveluita. Polku-

pyörä on niin sanotusti keksitty moneen kertaan. Tuotekeskeisyyden voidaan sanoa ole-

van jo mennyttä aikaa. Yrityksen kilpailukeinot ovat asiakaskokemuksen ja viestinnän 

pyhä liiketoiminnan liitto.  
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LIITEET 

Liite 1.  Hyvä tiedote -esimerkki 

Otsikko – kuka ja mitä 

Pvm. Klo. Paikka. Lähettävä taho. 

Ingressi 

Kerro suoraan mistä tiedotteessa on kyse. Kuka? Mitä? Milloin? Miksi? Kuinka? 

1-4 kappaletta 

Syvennytään Ingressissä esitettyihin tietoihin. Hyvän tiedotteen maksimaalinen pituus on 

yksi A4. Hyvä tiedote on asiakielinen ja kieliopillisesti virheetön. Hyvää tiedote ei aliarvioi 

lukijaansa. Hyvässä tiedotteessa otetaan huomioon, että ammattislangit ja muut vastaa-

viksi luokiteltavat sanat, eivät ole, eivätkä kuulu olla lukijalla tuttuja.  
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