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1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatia markkinointisuunnitelma Kirsi Rutille, 

joka työskentelee parturi-kampaajana toiminimellä. Opinnäytetyö on luonteeltaan 

toiminnallinen, se sisältää markkinointisuunnitelman teoriaosuuden ja empiria-

osuuden.  

Opinnäytetyön toimeksiantaja on työskennellyt parturi-kampaajana jo kauan, ja 

hän tekee myös normaalia osa-aikaista palkkatyötä yrittäjyyden lisäksi. Yrittäjänä 

hänellä ei ole aiemmin ollut markkinointisuunnitelmaa, eikä mitään markkinointitoi-

menpiteitä ole tehty. Tähän asti asiakaskunta on saatu kuulopuheen avulla. Asia-

kaskunta koostuu vanhemmasta väestöstä, pääasiassa noin keski-ikäisistä ihmi-

sistä, eikä niinkään nuorista. Tämän myötä asiakaskunta on vähentynyt muun mu-

assa luonnollisen poistuman myötä tai toiseen kaupunkiin muuton myötä. Tällä 

hetkellä yrittäjän näkyvyys on erittäin heikko verrattuna alueen kilpailijoihin, jotka 

hyödyntävät markkinointia yrityksen tunnettavuuden pitämisessä sekä lisäämi-

sessä. Toimeksiantajalla on kuitenkin mahdollisuus saada itselleen näkyvyyttä 

markkinoinnin keinoin.  

1.2 Tutkimuksen tarkoitus 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa pienen palveluyrityksen tilannetta sisäi-

sesti ja ulkoisesti, sekä laatia selkeä ja käytännönläheinen markkinointisuunni-

telma. Markkinointisuunnitelman tavoitteena on tehdä markkinoinnin perusrunko ja 

antaa ehdotuksia yrityksen markkinointiin ja sen alkuun saamiseen. Suunnitelman 

tavoitteena on lisätä yrityksen tunnettavuutta sekä asiakaskuntaa markkinoinnin 

keinoin. Tavoitteena on suunnitella toimivat ja kustannustehokkaat markkinointika-

navat pienyritykselle, jotta alueen asukkaat saadaan tietoiseksi yrityksestä, ja sen 

tarjoamista palveluista. Tarkoituksena on luoda realistinen pohja markkinoinnille, 

jonka tavoitteita voidaan seurata. Tarkoituksena on myös haastatella yrittäjän asi-

akkaita asiakasanalyysiä varten. Asiakasanalyysin tarkoitus on tukea työn empiria 

osuutta.  



2 

1.3 Tutkimusmenetelmä 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on käydä läpi markkinoinnin osa-alueita pienen 

palveluyrityksen näkökulmasta sekä käydä näitä asioita läpi myös toimeksiantaja 

yrityksen näkökulmasta. Tavoitteena on käydä läpi yrityksen tilannetta sekä laatia 

pohja yrityksen markkinoinnille sekä suunnitella toimivat markkinointikanavat. Teo-

riaosuutta varten tietoa on etsitty alan kirjallisuudesta sekä internet lähteistä. Em-

piria osuudessa toimeksiantajaa on haastateltu työtä varten vapaamuotoisesti, läh-

tökohta- ja yritysanalyysiä varten. Tutkimus sisältää myös asiakasanalyysin, jossa 

haastatellaan muutamaa yrittäjän asiakasta. Haastattelun tarkoituksena on selvit-

tää asiakassuhteiden tilannetta, heidän mielipidettään Kirsin tarjoamista palve-

luista sekä millainen asiakaspalvelija Kirsi on, ja mitä sosiaalisen median kanavia 

he käyttävät. Asiakasanalyysi tehdään tukemaan yritysanalyysiä ja tarkoituksena 

on hyödyntää vastauksia myös markkinointikanavien suunnittelussa.  

1.4 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa on käyty läpi niitä osa-alueita, mitä markkinointi-

suunnitelma pitää sisällään, esimerkiksi lähtökohta-analyysit, markkinoinnin kilpai-

lukeinot, segmentointi sekä tavoitteet ja niiden seuranta. Näitä aiheita on tarkas-

teltu palveluyrityksen näkökulmasta. Lähteinä on käytetty alan kirjallisuutta ja säh-

köisiä lähteitä. Empiriaosuudessa teoriaosuuden aiheita on tarkasteltu toimeksian-

tajayrityksen näkökulmasta ja esitetty ehdotuksia yrityksen markkinointiin, joilla li-

sätään sen näkyvyyttä ja asiakaskuntaa. Toimeksiantajaa on haastateltu empiria-

osuutta varten sekä hänen asiakkaitaan asiakasanalyysiä varten. Empiriaosuu-

dessa toimeksiantajalle on annettu realistisia ideoita yrityksen markkinointiin sekä 

markkinointikanavat, joiden avulla markkinointi saadaan alkuun, ja yritys saadaan 

ihmisten tietoisuuteen.  
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Kuvio 1. Työn rakenne 

Lopussa markkinointisuunnitelman reliabiliteettia ja validiteettia on myös tarkas-

teltu ja tulokset työstä tuotu yhteen.   



4 

2 MARKKINOINTISUUNNITELMA 

2.1 Markkinoinnin suunnittelu 

Markkinointi on keskeinen osa yrityksen strategista toimintaa. Markkinoinnin pe-

rusteella ihmiset luovat käsityksen yrityksestä ja sen tarjoamista tuotteista ja pal-

veluista. Nykyään markkinointiajattelu on muuttunut voimakkaasti, eikä sitä nähdä 

vain mainontana tai yrityksen yksittäisenä toimintona. Tuotekeskeinen markkinointi 

on muuttunut yhä asiakaskeskeisemmäksi ja nykyään asiakkaat ovat markkinoin-

nin perusta, ja asiakkaan ongelmiin ja toiveisiin halutaan antaa vastauksia pelkän 

tuotekeskeisyyden sijaan. (Bergström & Leppänen 2007, 9-13.) Nykyään kuluttajat 

nähdään aitoina ihmisinä, jotka haluavat samaistua yrityksen arvoihin, ja on tär-

keää, että yritys levittää rehellistä brändikuvaa. (Kotler 2011, 17). Markkinoinnin 

tarkoitus on tuottaa arvoa asiakkaille muita kilpailijoita paremmin, kasvattaa yrityk-

sen tulosta ja varmistaa kannattava liiketoiminta, tutkia asiakkaiden ostokäyttäyty-

mistä, luoda ja ylläpitää asiakassuhteita sekä taata korkea asiakastyytyväisyys. 

(Bergström & Leppänen 2009, 20-21.) Arvon tuottaminen asiakkaille on yrityksen 

perustehtävä. (Tuulaniemi 2011, 30).  

Markkinoinnin suunnittelu on tärkeä yrityksen toiminnalle, sillä sen avulla luodaan 

pohja yrityksen kasvulle ja kehitykselle. Suunnittelu auttaa selkeyttämään yrityk-

sen tavoitteita ja seuraamaan onko suunta tavoitteisiin oikea. Myös tulokset paran-

tuvat ja muutoksien tekeminen helpottuu, kun nähdään, missä on onnistuttu ja 

missä ei. (Digimoguli, 2020.) Menestyäkseen yrityksen tulee ymmärtää vallitsevat 

kilpailuolosuhteet, ja miten hyödyntää omia vahvuuksiaan markkinoilla. Suunnitte-

luprosessissa tarkastellaan yrityksen lähtökohdat ja tavoitteet. Kun tavoitteet on 

asetettu, niitä lähdetään saavuttamaan järjestelmällisellä toiminnalla. (Anttila & Il-

tanen 2007, 343-345.) Markkinoinnin tarkoituksena ei kuitenkaan ole vain lisätä 

myyntiä, vaan myös vahvistaa ja ylläpitää asiakkaiden luottamusta. (Kotler 2011. 

61).  

Hyvä markkinointisuunnitelma on yksinkertainen ja toteuttamiskelpoinen. Se on 

yksityiskohtainen, mutta helposti ymmärrettävä ja tavoitteet ovat realistiset. Myös 

käytännön työkalut ovat suunnitelmassa mukana, kuten vastuualueet ja markki-

noinnin aikataulu. Markkinointisuunnitelma määrittelee mahdollisuudet ja ongelmat 
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sekä antaa realistiset tavoitteet markkinoinnille ja strategiat niiden saavuttamiseen. 

(Anttila ym. 2007, 374-375.) 

2.2 Lähtökohta-analyysit 

Yrityksen strateginen suunnittelu ja markkinointisuunnitelman teko aloitetaan läh-

tökohta-analyysilla, jonka tarkoituksena on kartoittaa yrityksen tilanne sekä markki-

noilla vallitsevaa tilannetta markkinoinnin näkökulmasta. Lähtökohta-analyysillä 

selvitetään ympäristön uhkia ja mahdollisuuksia sekä yrityksen vahvuuksia ja heik-

kouksia. (Anttila ym. 2007, 348.) Lähtökohta-analyysit koostuvat ympäristö, yritys, 

kilpailija, markkina- ja asiakasanalyysistä. Analyysien tavoitteena on kerätä tär-

keää tietoa ja selvittää, mitkä vaikuttavat yrityksen menestysedellytyksiin tällä het-

kellä ja tulevaisuudessa. (Rope 2005, 464.)  

Ympäristö-analyysillä kuvataan yrityksen toimintaympäristöä. Yritykselle on tär-

keää tunnistaa ja reagoida ympäristössä tapahtuviin muutoksiin, jolloin se voi var-

mistaa oman kilpailukyvyn markkinoilla, tunnistamalla mahdollisuudet ja ennakoi-

malla uhkatekijät. Ympäristö voidaan jakaa kahteen osaan, makro- ja mikroympä-

ristöön. (Anttila & Iltanen 2007, 66.) Makroympäristö koostuu maailmalaajuisesti 

vaikuttavista asioista, joihin yritys ei voi toiminnallaan vaikuttaa. Mikroympäristö 

koostuu asioista, jotka ovat lähempänä yritystä, ja niihin se voi toiminnallaan osit-

tain vaikuttaa. (Bergström ym. 2009, 48.)  

Makrotason ympäristöä voidaan tutkia PESTEL-analyysillä, johon kuuluu poliittiset, 

taloudelliset, teknologiset, sosiaaliset, ekologiset ja lakisääteiset tekijät. (Berg-

ström ym. 2009, 49.) Yrityksen ulkoisista tekijöistä voidaan erityisesti huomioida 

talous, teknologia sekä poliittinen ympäristö. (Anttila ym. 2007, 67).  

Poliittinen ympäristö tarkoittaa maan lainsäädäntöä, jotka ohjaavat ja säätelevät 

yrityksen toimintaa ja markkinointia. Eri osa-alueet, kuten veropolitiikka, säännös-

tely sekä työmarkkina- ja sosiaalipolitiikka vaikuttavat läheisesti yrityksen toimin-

taan, ja ne tulee huomioida myös markkinoinnissa. Teknologinen ympäristö on jat-

kuvassa muutoksessa ja kehittyy koko ajan. Kehittyvä teknologia luo uusia mah-

dollisuuksia markkinointiin ja tehostaa esimerkiksi erilaisen informaation käsittelyä 

ja välittämistä eteenpäin. Taloudellisella ympäristöllä tarkoitetaan kokonaisostovoi-

maa eli kuluttajien mahdollisuutta ostaa. Taloudellinen ympäristö koostuu 
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vallitsevasta taloustilanteesta ja suhdanteista, jotka vaikuttavat esimerkiksi työlli-

syyteen, velkaantumiseen, inflaatioon ja kulutuskäyttäytymiseen. (Bergström ym. 

2009, 50-55.)  

2.3 Yritysanalyysi 

Yritysanalyysin tarkoituksena on käydä läpi yrityksen liikeidea, toiminta tällä het-

kellä sekä tulevaisuuden odotukset. Tässä analyysissä selvitetään yrityksen pe-

rustoiminnot: markkinointi, sijainti, henkilöstö, tuotteet, palvelu, talous, tuotanto, 

toimintakulttuuri ja johtaminen. (Raatikainen 2005, 67.) Yritysanalyysi voidaan laa-

tia helpon SWOT-analyysin avulla.  

SWOT-analyysi tarkoittaa nykytilanneanalyysiä, jossa kartoitetaan yrityksen si-

säistä ympäristöä, sen vahvuuksia ja heikkouksia sekä ulkoista ympäristöä, ma-

dollisuuksia ja uhkia. SWOT-analyysi on helppo ja yksinkertainen tapa kartoittaa 

yrityksen nykytilannetta ja tulevaisuutta. Analyysin pyrkimyksenä on selvittää, mitä 

vahvuuksia yrityksellä on ja miten se voi niitä hyödyntää, sekä tunnistaa heikkou-

det ja miettiä, miten niitä voisi parantaa. Tarkoituksena on myös löytää mahdolli-

suudet, joilla tavoitteisiin päästään, sekä tunnistaa uhat ja pyrkiä niitä välttämään. 

(Kotler & Keller 2009, 101.)  

Asiakkaat ovat markkinoinnin perusta, ja onkin tärkeää, että yritys tuntee nykyiset 

asiakkaat sekä myös potentiaaliset asiakkaat. Analyysin tarkoituksena on kerätä 

tietoa asiakkaiden ostokäyttäytymisestä, asiakkuuden vaiheesta sekä asiakkaiden 

tarpeista ja arvostuksista. Analyysin pohjalta yritys voi selvittää omat vahvuudet ja 

heikkoudet, ja millaisia asiakassuhteita yrityksellä on. (Bergström ym. 2009, 467.) 

Yrityksestä ja palvelusta saaduilla palautteilla voidaan kehittää bränditavoitteita, 

kun nähdään, miten brändiviestit näkyvät palvelun kontaktipisteissä. (Tuulaniemi 

2011, 51).  

Yrityksen markkinointistrategia on osa yrityksen liiketoimintastrategiaa, joka perus-

tuu yrityksen visioon tulevaisuudessa, mihin halutaan päästä. Markkinointistrategia 

sisältää kohderyhmän tunnistamisen ja asiakkaiden tarpeet, kilpailijoiden aseman, 

yrityksen arvot sekä ympäristön muutoksien ja trendien huomioimisen. Markkinoin-

tistrategia on pohja markkinointisuunnitelmalle.  
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2.4 Markkinoinnin kilpailukeinot 

Markkinoilla menestyminen vaatii yritykseltä erilaisia markkinointikeinoja, joilla se 

pärjää kilpailussa omalla toimialallaan. Kilpailukeinot suunnitellaan valitun seg-

mentin eli kohderyhmän perusteella, jolla asiakkaita lähestytään ja houkutellaan 

ostamaan. Markkinoinnissa tulee jatkuvasti seurata, miten kilpailijat markkinoivat 

itseään, ja miettiä omia keinoja, joilla saadaan kilpailuetua ja erotutaan kilpaili-

joista. (Bergström ym. 2007, 85.)  

Kilpailukeinojen yhdistelmää kutsutaan markkinointimixiksi, joka koostuu neljästä 

peruskilpailukeinosta: tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä. Tätä yhdis-

telmää kutsutaan 4P-malliksi, jota on kuitenkin kritisoitu sen tuotelähtöisyyden 

vuoksi. 4P-mallia on laajennettu 7P-malliksi, jota on täydennetty kolmella kilpailu-

keinolla: henkilöstö ja asiakkaat, toimintaprosessit ja palveluympäristö. Tätä mallia 

voidaan hyödyntää erityisesti palvelujen markkinoinnissa. 4P-mallia on kehitetty 

myös 4C-malliksi, jossa kilpailukeinot on valittu asiakaslähtöisestä näkökulmasta. 

4C-mallin kilpailukeinot ovat ostajan toiveet ja tarpeet, ostajan kustannukset, osta-

misen helppous sekä vuorovaikutteinen viestintä. (Bergström ym. 2009, 166-167.)  

2.4.1 Palvelutuote 

Markkinoinnissa tuote tarkoittaa sekä tavaraa että palvelua. Tuote on kilpailukei-

noista kaikista keskeisin, sillä se luo perustan muille markkinointipäätöksille, kuten 

hinta ja viestintä päätöksille. Palvelun tarkoituksena on vastata asiakkaiden tarpei-

siin ja toiveisiin sekä tarjota arvoa muita kilpailijoita paremmin. (Mäntyneva. 2002, 

52.) Palvelun tavoitteena on tarjota ratkaisu johonkin asiakkaan ongelmaan. Jos 

ongelma saadaan ratkaisua, kokee asiakas saavansa arvoa. (Tuulaniemi 2011, 

31). 

Tuotetta ei kuitenkaan nähdä vain tuotteena ja tuotannon tuloksena, vaan kokonai-

suutena, jota markkinoidaan. (Rope 2005, 208.) Tuote nähdään kokonaisuutena, 

joka koostuu kahdesta osasta: ydintuotteesta ja sitä avustavista osista/lisäpalve-

luista. Ydintuote on fyysinen tuote itsessään, eli mihin ja miksi se ostetaan, ja 

avustavat tuotteet/lisäpalvelut ovat esimerkiksi tuotteen laatu ja takuu. (Anttila ym. 

2007, 135.) Nämä osat vaikuttavat tuotekuvaan eli kokonaismielikuvaan 
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yrityksestä ja sen tuotteista. Nämä kolme osaa vaikuttavat potentiaalisten asiak-

kaiden ostopäätökseen. (Bergström ym. 2009, 204-205.)  

 

Kuvio 2. Palvelutuotteen kerrokset (Bergström ym. 2009, 104) 

Palveluja myyvällä yrityksellä on mahdollisuus erottua hyvin kilpailijoistaan sekä 

sitouttaa heidät yritykseensä, ja sen tarjoamiin palveluihin, koska palvelusuhdetta 

ei voida kopioida. Palvelukokemuksessa ihminen on keskeinen osa palvelua. Pal-

velukokemus on subjektiivinen, ja sen tarkoituksena on optimoida asiakkaan pal-

velukokemus. Palvelukokemus koostuu työtavoista, tilasta eli ympäristöstä, vuoro-

vaikutuksesta sekä häiriötekijöiden poistamisesta. Tavoitteena on tuottaa arvoa 

asiakkaalle ja saada hänelle mahdollisimman positiivinen kokemus, joka sitouttaa 

asiakkaan palvelun käyttöön. (Tuulaniemi 2011, 26). Asiakkaan kokema kokonais-

laatu koostuu teknillisestä ja toiminnallisesta laadusta. Eli mitä palvelutilanteessa 

tapahtuu ja millainen kokemus se asiakkaalle on, ja millainen on palvelun lopputu-

los. Onko asiakas tyytyväinen lopputulokseen ja saiko hän ratkaisun ongel-

maansa. Myös fyysinen ympäristö vaikuttaa toiminnalliseen laatuun. (Grönroos 

2003, 100-102). Palveluympäristöllä voidaan suunnitelmallisesti vaikuttaa asiak-

kaan viihtyvyyteen ja kokemukseen eri kontaktipisteissä. (Tuulaniemi 2011, 80). 
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2.4.2 Hinta 

Hinta on tärkeä kilpailukeino tuotteen, saatavuuden ja markkinointiviestinnän 

ohella. Hinta vaikuttaa ja ohjaa asiakkaan ostokäyttäytymistä. Asiakas arvioi tuot-

teen tai palvelun hinnan perusteella, josta heille syntyy mielikuva. Tätä kautta hinta 

vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen ja menestykseen. (Bergström ym. 2007, 257.) 

Hinta on kuitenkin vaikein markkinoinnin kilpailukeinoista, jotta saadaan laskettua 

hinta, jolla kate ja kannattavuus pysyy halutulla tasolla. (Anttila ym. 2007, 173.)  

Kannattava hinta muodostuu markkinoilla kustannuksista, kilpailuympäristöstä ja 

asiakkaista. On tärkeää, että yritys ymmärtää, miten nämä asiat vaikuttavat hin-

noittelupäätöksiin ennen hinnan määrittelyä. (Rope 2005, 77.) Tuotteen hinnoitte-

luun vaikuttavat monet tekijät, kuten kustannukset, kilpailutilanne markkinoilla, 

myytävä tuote, yhteiskunnallinen säätely ja yrityksen tavoitteet. (Bergström ym. 

2007. 261-262.)  

 

Kuvio 3. Tuotteen hinnoitteluun vaikuttavat tekijät. (Bergström ym. 2009, 262) 

Hinnoittelun alaraja alkaa yrityksen kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista, jotka 

tulee huomioida hintaa suunniteltaessa, jotta kustannukset saadaan katettua ja 

myynnillä tehdään voittoa. Hintataso ja sen yläraja määräytyy markkinoilla ja 



10 

saman tuotteen hinta voi vaihdella eri markkinoilla ja eri kohderyhmissä. Kysyntä 

ja ostajien määrä sekä kiristynyt kilpailu vaikuttavat hintaan. Yritys voi joutua esi-

merkiksi alentamaan hintojaan kiristyvän kilpailutilanteen myötä. Myös myytävä 

tuote ja sen ominaisuudet vaikuttavat hintaan. Jos markkinoilla on jo paljon sa-

mankaltaisia tuotteita, on kilpailutilanne niissä pienempi ja vastaavasti uusissa 

tuotteissa hinta voi olla korkeampi suuremman kilpailun myötä. Hintaan vaikuttaa 

myös valtion perimät verot ja maksut sekä yrityksen tavoitteet, millaista imagoa se 

haluaa viestittää ja millaista markkinaosuutta ja myyntitavoitteita se tavoittelee. 

(Mäntyneva 2002, 92-98.)  

Yrityksen tulee tunnistaa kilpailijat, niiden tuotteet ja hinnoittelu sekä hankkia tietoa 

asiakkaiden ostovoimasta ja hintaherkkyydestä ennen hinnoittelupäätöksiä. Yrityk-

sen tulee miettiä tuotteen tai palvelun hintataso muihin kilpailijoihin nähden, onko 

se halpa, keskihintainen vai kallis. (Bergström ym. 2009, 262-263.) Tuotteelle 

määritellään myös perusmyyntihinta, joka voidaan määritellä kustannusten tai ky-

synnän ja kilpailun mukaan. (Bergström ym. 2007. 142.)   

2.4.3 Saatavuus 

Saatavuudella tarkoitetaan ostamisen helppoutta, ja se on ratkaiseva tekijä os-

taako asiakas yrityksen tuotteita tai palveluja vai ei. Hyvä saatavuus tarkoittaa, 

että yritys ja sen tuotteet ovat helposti löydettävissä, oikeassa paikassa, oikeaan 

aikaan. Saatavuus ei kuitenkaan tarkoita vain, että tuotteita on saatavilla ja kauppa 

on auki. Vaan se, miten yritys viestii, tuotteistaa, hinnoittelee ja palvelee asiakkai-

taan. Tällöin yrityksen tuotteiden ja palveluiden saatavuus on huomattavasti pa-

rempi ja niitä on asiakkaiden helpompi ostaa. (Bisneskoulu 2016.) 

Saatavuutta voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta: markkinointikanava, tuot-

teiden jakelu sekä ulkoinen ja sisäinen saatavuus. Markkinointikanava tarkoittaa 

välikäsiä, joiden kautta tuote myydään markkinoille. Se ei kuitenkaan tarkoita vain 

tuotteen fyysistä siirtoa, se voi olla myös tietokanava, jonka kautta asiakkaat saa-

vat tietoa jostakin tietystä palvelusta. (Bergström ym. 2009, 287-288.) Eli palveluja 

tarjoavassa yrityksessä ei ole fyysistä tuotteen siirtoa, vaan nimenomaan tietoka-

nava, jonka kautta ihmiset kuulevat palvelusta. Ulkoiseen saatavuuteen vaikuttaa 

ensisijaisesti yrityksen sijainti, sinne on helppo tulla julkisella liikenteellä tai vastaa-

vasti pysäköintimahdollisuudet ovat hyvät. On myös tärkeää, että yhteystiedot ja 
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tuotteiden tiedot on helppo löytää sekä aukioloaikojen tulee palvella hyvin asiak-

kaita. Sisäisellä saatavuudella tarkoitetaan asiakkaan kokemia asioita yrityksessä 

asioidessaan. Näitä ovat esimerkiksi myymälän siisteys, tuotteiden esillepano, 

hyvä ja osaava henkilökunta, jotka ovat kiinnostuneita asiakkaiden tarpeista sekä 

opasteiden selkeys. (Verkkovaria 2020.)  

2.4.4 Markkinointiviestintä 

Markkinointiviestinnällä on suuri merkitys yrityksen toiminnassa ja menestyksessä. 

Markkinointiviestinnän tarkoituksena on lisätä yrityksen tunnettavuutta ja tiedottaa 

valittua kohderyhmää tuotteistaan. Viestinnällä luodaan yrityskuvaa, mikä vaikut-

taa potentiaalisten asiakkaiden mielikuvaan ja ostopäätökseen. Markkinointivies-

tinnän suunnittelussa tulee miettiä, että kenelle viestitään, millaisiin tavoitteisiin py-

ritään, sekä miten ja missä viestitään. (Bergström ym. 2009, 328.) Yleensä markki-

nointiviestintää käytetään erityisesti kasvattamaan myyntiä, mutta viestinnällä on 

myös epäsuoria tavoitteita myynnin kasvattamiseen, kuten esimerkiksi asenteisiin 

vaikuttaminen ja luottamuksen rakentaminen. (Karjaluoto 2010, 21.) Palveluyrityk-

sen markkinoinnissa tulee huomioida sekä tavanomainen markkinointi että vuoro-

vaikutuksellinen markkinointi.  

Markkinointiviestintä koostuu erilaisista viestinnän keinoista, kuten mainonnasta, 

myynninedistämisestä, myyntityöstä sekä suhde- ja tiedotustoiminnasta, joilla vies-

tintää voidaan toteuttaa. Nykyään on tärkeää, että viestintä eri kanavissa on sa-

mansuuntaista ja sidoksissa toisiinsa, mahdollisimman asiakaslähtöisesti. (Karja-

luoto 2010, 10-11.) Palveluja tarjoavassa yrityksessä asiakaspalvelulla eli niin sa-

notulla henkilökohtaisella myyntityöllä on suuri merkitys yrityksen brändäyksessä. 

Palvelualanyrityksessä on paljon vuorovaikutustilanteita palvelun ja asiakkaan vä-

lillä, joilla voidaan edistää yrityksen brändikuvaa. (Tuulaniemi 2011, 50). Viestintä-

keinot valitaan kohderyhmän perusteella eli missä heidät tavoittaa parhaiten ja pie-

nin kustannuksin. Markkinointiviestintä koostuu kolmesta vaikutustasosta: tieto, 

tunne ja toiminta. Viestinnän suunnittelussa valitaan taso, mihin asiakkaassa halu-

taan vaikuttaa eli onko se tietoon, tunteeseen vai toimintaan. (Bergström ym. 

2009, 330.) Nykyään ihmisten päätöksenteko perustuu enemmänkin tunnepohjai-

seen päätöksentekoon, kuin tietopohjaiseen päätöksentekoon. Eli teemme valin-

nan tunteen perusteella, ja vasta sitten perustelemme. (Tuulaniemi 2011, 47). 
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Viestintä voidaan jakaa kahteen osaan: kahdenkeskiseen viestintään sekä joukko-

viestintään. Kahdenkeskisessä viestinnässä viestintä tapahtuu kahden ihmisen 

vuorovaikutuksessa ja joukkoviestinnässä viestintä on suunnattu isommalla jou-

kolle samalla kertaa eri markkinointikanavien kautta. (Vuokko 2003, 32.)  

Viestinnässä voidaan käyttää erilaisia porrasmalleja apuna kuvaamaan asiakas-

käyttäytymistä. Näitä malleja ovat AIDA ja DAGMAR, joista yleisin on AIDA. AIDA 

tulee sanoista (attention, interest, desire ja action). Aluksi on tarkoitus herättää asi-

akkaan huomio yrityksestä ja sen tuotteista. Seuraavaksi herätetään mielenkiinto, 

jonka myötä halutaan herättää ostohalu ja saada asiakas ostamaan. (Mäntyneva 

2002 123.) AIDA-mallia on täydennetty myös AIDASS-malliksi, johon on lisätty sa-

tisfaction ja service. Kun asiakas on tehnyt ostopäätöksen, varmistetaan hänen 

tyytyväisyytensä sekä kannustetaan uusintaostoon tarjoamalla esimerkiksi lisäpal-

veluja. (Bergström ym. 2009, 331).  

 

Kuvio 4. AIDASS- ja Dagmar-porrasmallit (Bergström 2009, 331) 

Markkinointiviestinnän tarkoituksena on viestittää tuotteesta, mistä sitä saa ja mi-

hin hintaan. Markkinointiviestintä ei kuitenkaan ole ainoa tapa, jolla yritys viestii it-

sestään ja tuotteestaan, vaan muillakin kilpailukeinoilla on osuus viestinnässä. 
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Esimerkiksi tuotteen väri, ostopaikka ja hinta viestittävät mielikuvia tuotteesta ja 

sen laadusta. (Vuokko 2003, 23.)  

Yrityksen tärkein viestinnän keino on mainonta, joka voidaan jakaa mediamainon-

taan, suoramainontaan ja muuhun mainontaan. Mainonta voi olla pitkäaikaista tai 

lyhytaikaista. Mainonnan tulee olla jatkuvaa, eikä sisältää vain lyhytaikaisia kam-

panjoita, jotta mainonta tukee yrityksen tunnettavuutta. Yleensä yritys valitsee yksi 

tai kaksi päämediaa ja muita mainonnan muotoja tukemaan päämedioita tarpeen 

mukaan. (Bergström ym. 2009, 337-338.) Markkinointikampanjoiden suunnitte-

lussa on tärkeä muistaa, että yritys ei lupaa liikoja, jos se ei pysty niitä pitämään. 

Tällöin yrityksellä on mahdollisuus ylittää asiakkaan odotukset, eikä asiakas pety 

saamaansa palveluun. (Grönroos 2003, 106).  

2.5 Segmentointi 

Segmentointi on markkinoinnin ja kilpailukeinojen perusta, jonka tarkoituksena on 

valita jokin tietty kohderyhmä tai ryhmät, joille markkinointi kohdistetaan. Tarkoi-

tuksena ei ole valita kaikkia asiakkaiksi, eikä se ole mahdollistakaan. Tuottoisam-

paa on etsiä ja valita pienempi ryhmä tai ryhmät. Jokaisella segmentillä tulee olla 

erilaiset tarpeet, jotta heille voidaan suunnitella erilaiset markkinointitoimenpiteet. 

(Anttila ym. 2007, 95-96.) Segmentointiperusteina käytetään, ostajien taustateki-

jöitä, ostokäyttäytymistä, tarpeita ja elämäntyyliä sekä asiakassuhteen syvyyttä. 

Tämän jälkeen yrityksen on päätettävä käyttääkö se keskitettyä vai valikoivaa seg-

mentointia. Keskitetty tarkoittaa, että yritys keskittyy vain yhteen segmenttiin ja va-

likoivassa useaan segmenttiin, joille suunnataan omat markkinointitoimenpiteet ja 

seurataan markkinoinnin onnistumista. (Bergström ym. 2007, 76.) 

2.6 Tavoitteet 

Markkinointitavoitteiden tarkoituksena on antaa suunta yrityksen toiminnalle ja oh-

jata sen toimintaa, mitä markkinoinnilla halutaan saavuttaa. Tavoitteiden tulee olla 

selkeitä ja konkreettisia. Niiden avulla on helppo seurata tulosten arviointia ja pää-

töksentekoa. Tavoitteet voidaan jakaa päätavoitteisiin ja välitavoitteisiin. Yleensä 

yrityksen päätavoitteet ovat liiketoiminnan tavoitteita, kuten taloudellisuus, kannat-

tavuus tai yrityksen kasvu. Näitä tavoitteita lähestytään välitavoitteiden avulla, 
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esimerkiksi tarkastelemalla myyntiä, tuotteita, asiakkaita ja viestintää. (Raatikainen 

2005, 89.)  

2.7 Budjetti ja seuranta 

Budjetti tarkoittaa rahamääräisesti yrityksen käytössä olevia resursseja. Budjetti 

vaikuttaa suuresti markkinointitoiminnan suunnittelussa, koordinoinnissa ja arvioin-

nissa. Budjetoinnilla tarkoitetaan laskelmien tekoa ja vaihtoehtojen vertailua sekä 

aiemmin tehdyn budjetoinnin arviointia. (Mäntyneva 2002, 147-148.) Budjetti suun-

nitellaan yleensä vuodeksi kerrallaan ja seuraava budjetti laaditaan ennen seuraa-

van budjettivuoden alkua, eli käytössä on aina vuoden mittainen suunnitelma. 

(Anttila ym. 2007, 376-377.) Budjetti muodostuu yrityksen myyntitavoitteista ja kus-

tannuksista, joita markkinointiviestintään käytetään. Yleensä markkinointibudjetiksi 

valitaan tietty prosenttiosuus yrityksen liikevaihdosta. (Karjaluoto. 2010, 32.)  
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3 MARKKINOINTISUUNNITELMA TMI KIRSI RUTILLE 

Tämän osuuden tarkoituksena on suunnitella Kirsi Rutille suunnattu markkinointi-

suunnitelma. Tarkoituksena on kartoittaa tämän pienen palveluyrityksen tilannetta 

ja laatia selkeä markkinoinnin runko, jolla yritys saa markkinoinnin alkuun. Tavoit-

teena on lisätä yrityksen tunnettavuutta ja asiakaskuntaa. Markkinointi suunnitel-

laan yrittäjän haastatteluiden, asiakasanalyysin ja lähtökohta-analyysin pohjalta 

sekä suunnitellaan toimivat markkinointikanavat. Markkinointitoimenpiteistä on tar-

koitus tehdä toimivia, realistisia ja kustannustehokkaita.  

3.1 Lähtökohta-analyysit 

Lähtökohta-analyyseissa käsitellään yrityksen nykytilaa, joka toimii markkinointi-

suunnitelman pohjana. Lähtökohta-analyysit on jaettu ympäristö, yritys- ja asia-

kasanalyyseihin. Ympäristöanalyyseissä käsitellään yrityksen makroympäristöä, 

johon yritys ei voi toiminnallaan vaikuttaa. Yritysanalyysissä yrityksen sisäistä ja 

ulkoista ympäristöä on tarkasteltu SWOT-analyysin muodossa, ja tehty asia-

kasanalyysi tukemaan yritysanalyysiä.  

3.1.1 Ympäristö-analyysi 

Politiikka ei vaikuta parturi-kampaajan työhön, mutta taloudellinen tilanne ja lain-

säädännölliset asiat vaikuttavat. Taloudellinen tilanne vaikuttaa ihmisten kulutus-

käyttäytymiseen. Jos esimerkiksi taloudellinen tilanne on huono, ja on paljon työt-

tömyyttä, ihmiset käyttävät vähemmän kampaamo palveluja kuin ennen. Myös eri-

laiset verot, kuten arvonlisävero 24%, ennakkovero ja lakisääteinen eläkemaksu 

vaikuttavat yrittäjän toimintaan. Arvonlisäveroa maksetaan ainekuluista ja toimek-

siantajayrityksen kohdalla myös tuolivuokrasta, jonka hän maksaa liikehuoneiston 

omistajalle. Ennakkovero maksetaan kaikkien kulujen jälkeen jäävästä summasta, 

joka vaihtelee tulojen mukaan. Kuluja toimeksiantajayrityksellä on aineostot, tuoli-

vuokra sekä eläkemaksu. Ennakkovero ja eläkemaksut yrittäjä maksaa 3 kuukau-

den välein, joita voi halutessaan muuttaa myös tapahtuviksi useammin. Eläke-

maksu on lakisääteinen, jota on maksettava, mutta summan saa valita itse. Palve-

luiden hinnat tulee miettiä niin, että niillä katetaan verot ja kustannukset, jotka yrit-

täjän tulee maksaa palveluista ja tuotteista.  
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Sosiaaliset tekijät vaikuttavat parturi-kampaamo alan toimintaan. Esimerkiksi työt-

tömillä ja opiskelijoilla ei ole välttämättä mahdollista hyödyntää palveluja ollenkaan 

tai niin usein kuin olisi tarvetta, jolloin kotona tehdyt hiustenvärjäykset lisääntyvät. 

Myös erilaiset hiustrendit muuttuvat, jolloin alalla tulee jatkuvasti kehittää itseään, 

jos haluaa pysyä kilpailussa mukana, kun hiustyylit, värit ja hiuksille tarkoitetut hoi-

dot muuttuvat. 

Ekologiset asiat vaikuttavat toimintaan tänä päivänä enemmän kuin ennen, sillä ih-

miset ovat entistä tietoisempia ympäristövaikutuksista sekä haitallisista aineista ja 

niiden vaikutuksista. Tämän myötä ekologisten kampaamoiden määrä on lisäänty-

nyt, joissa käytetään vain ekologisia värjäysaineita ja muita luonnollisempia tuot-

teita hiusten muotoilussa. Tulevaisuudessa ekologisten kampaamoiden määrä voi 

tulla lisääntymään vielä enemmän, mikä saattaa vaikuttaa yrittäjän toiminnan muu-

toksiin joltakin osin tai jopa kokonaan. Teknologia luo mahdollisuuksia parempiin 

hiuslaitteisiin, nettiajanvaraukseen sekä markkinointiin, mutta muuten teknologialla 

ei ole suurta vaikutusta työntekoon, sillä välineet hiusten leikkauksessa ja värjäyk-

sessä ovat pysyneet samana.  

3.2 Yritysanalyysi 

Kirsi Ruti työskentelee toiminimellä parturi-kampaajana Oulunkylässä, Pohjois-

Helsingissä kantakaupungin rajalla. Hän on toiminut alalla jo 40 vuotta ja hän työs-

kentelee tuolivuokralaisena Tyylilyylit Oy parturi-kampaamossa. Liikkeessä on yh-

teensä kolme tuolivuokralaista ja omistaja. Vaikka liiketila ei ole hänen omansa, 

niin hänellä on omat asiakkaat ja hinnat. Kirsi maksaa kuukausittain tuolivuokraa 

liikehuoneiston omistajalle. Hinta on kiinteä, ja se sisältää arvonlisäveron 24% 

sekä pesupaikan ja viimeistelytuotteiden käytön. Yritys tarjoaa parturi-kampaamo-

palveluja naisille ja miehille. Liike myy myös kampaamotuotteitta, mutta Kirsillä it-

sellään ei ole tuotteita myynnissä. Kirsillä on myös niin sanottuja yritysasiakkaita, 

sillä hän tekee kotikäyntejä asumisyksiköissä, joissa hän käy leikkaamassa asuk-

kaiden hiuksia.  

3.2.1 Asiakasanalyysi 

Asiakasanalyysi tehtiin tukemaan yritysanalyysiä. Asiakasanalyysin tarkoituksena 

oli selvittää asiakkuuksien tilannetta, ja mitä mieltä he ovat palvelusta 
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kokonaisuudessaan sekä mitä sosiaalisen median kanavia he käyttävät. Tarkoituk-

sena on selvittää yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia. Haastattelu koostui moniva-

lintakysymyksistä sekä kahdesta avoimesta kysymyksestä. Suunnittelin kysymyk-

set, joista olisi hyötyä tässä työssä, lähtökohta-analyysejä varten. Asiakasanalyy-

sin haastattelu toteutettiin sähköpostilla yrityksen kuudelle asiakkaalle, jotka yrit-

täjä oli itse valinnut. Haastateltavat valittiin laajasti eri ikäryhmistä, mutta pääpaino 

haastateltavien valinnassa oli vanhempi väestö, joka kattaa suurimman osan yrit-

täjän asiakaskunnasta eli noin 45-60-vuotiaat. Yrittäjä valitsi he asiakkaat, ketkä 

hänen mielestään voisivat olla kiinnostuneita vastaamaan haastatteluun, mutta 

muuten hän ei valinnut haastateltavia esimerkiksi sen mukaan, millaisia heidän 

vastauksensa voisivat haastatteluun olla. Haastattelu tehtiin opinnäytetyö proses-

sin alussa, kun työn sisältöä oli jo suunniteltu. Asiakkaat saivat rauhassa vastata 

kysymyksiin ja vastaukset käsiteltiin anonyymisti. Kokonaisuudessaan haastatte-

luihin meni aikaa noin reilun viikon verran, jotta sain kaikilta haastateltavilta vas-

taukset ja sain käsiteltyä vastaukset. Kaikki haastateltavat vastasivat haastatte-

luun. Haastattelussa saatavia vastauksia on tarkoitus hyödyntää markkinointia ja 

markkinointikanavia suunniteltaessa, sekä selvittää mitä sosiaalisen median kana-

via nykyiset asiakkaat käyttävät.  

Kyselyyn vastaajista 4 oli naisia ja 2 miehiä. Suurin osa asiakkaista on naisia, jo-

ten vastaajat vastasivat hyvin asiakaskuntaa, sillä suurin osa Kirsin asiakkaista on 

naisia. Lähes kaikki vastaajista ovat Kirsin pitkäaikaisia asiakkaita. He ovat käyttä-

neet Kirsin palveluja 5-10 vuotta, ja heistä kaksi on ollut yli 10 vuotta hänen asiak-

kaitaan. Yksi heistä oli uudempi asiakas, ja hän on käyttänyt palveluja alle 2 

vuotta. 

Kirsillä varausjärjestelmä toimii vain puhelimitse, soittamalla tai tekstiviestillä, eikä 

hänellä ole nettiajanvarausta. Asiakkaat ovat kokeneet puhelimitse hoidettavan 

ajanvarauksen hyväksi, eivätkä he ole kaivanneet nettiajanvarausta. Yksi vastaa-

jista toi esille sen, että nettiajanvaraus voi olla uusien potentiaalisten asiakkaiden 

mieleen, sillä monessa paikassa sellainen on käytössä.  

Suurin osa vastaajista pitää kampaamoa tavanomaisena kampaamona. Parturi-

kampaamon tiloja ei ole uusittu tai kunnostettu vuoden 1994 jälkeen, joten 
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kuluminen ja vanha on alkanut näkyä. Osa vastaajista kuitenkin valitsivat myös 

`viihtyisä ja siisti´ kohdan vaihtoehdoista. Yksi vastaajista valitsi kohdan epäsiisti.  

Kaikki vastaajista käyttävät sosiaalista mediaa paitsi yksi vastaajista ei käytä sosi-

aalista mediaa ollenkaan. 2 kuudesta käyttää vain Facebookia ja kolme vastaajista 

käyttävät sekä Facebookia ja Instagramia.  

Asiakaspalvelijana Kirsiä kuvailtiin erityisesti joustavaksi ja pyrkii löytämään ajan 

asiakkaan tarpeen mukaan. Häntä kuvailtiin myös asiakaspalveluhenkiseksi, am-

mattitaitoiseksi, varmaksi, mukavaksi ja luotettavaksi. Kehitysehdotuksissa oli eri-

tyisesti mainittu liikkeen kunnostaminen ja uudistaminen nykyaikaan. Kirsi on luo-

nut pitkiä ja luottamuksellisia asiakassuhteita ja vastauksista näkee, että asiakkaat 

ovat tyytyväisiä hänen tarjoamiin palveluihin sekä häneen yrittäjänä sekä asiakas-

palvelijana.  

3.2.2 SWOT-analyysi 

SWOT-analyysissä käsitellään yrityksen sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia sekä 

ulkoisia mahdollisuuksia ja uhkia. SWOT-analyysi on tehty ympäristö- ja asia-

kasanalyysin sekä yrittäjän haastatteluiden pohjalta. Yrityksen SWOT-analyysi on 

esitetty alla olevassa kuviossa.  
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Kuvio 5. SWOT-analyysi toimeksiantajayrityksestä 

Yrityksen vahvuuksiin kuuluu erityisesti pitkä ura alalla sekä joustavuus liikkeen 

aukioloajoissa, ja se että asiakkaalle pyritään löytämään aika hänen tarpeidensa 

mukaisesti. Sovittuja aikoja on helppo myös tarvittaessa vaihtaa. Kirsin asiakas-

lähtöisyys ja ammattitaito ovat saaneet asiakkaat tyytyväisiksi palveluihin ja Kirsiin 

yrittäjänä, ja tätä kautta hän on luonut pitkäaikaisia ja luottamuksellisia asiakas-

suhteita. Molemminpuolinen luottamus auttaa asiakkaita sitoutumaan ja luomaan 

pitkiä ja kannattavia asiakassuhteista. (Grönroos 2003, 208). Heikkouksina voi-

daan pitää liikehuoneistoa palveluympäristönä, jota ei ole uudistettu viimeisen 24 

vuoden aikana. Liikehuoneisto ei ole viihtyisä ja kuluminen on alkanut näkyä. Lii-

kehuoneisto ei ole Kirsin oma, joten liikkeen uudistamiseen on vaikea vaikuttaa. 

Vaikka antaisi ehdotuksen liikkeen kunnostuksesta, on päävastuu liikkeen omista-

jalla. Liikehuoneisto on valoisa, mutta ei nykyaikainen. Palveluja ostaessa palvelu-

ympäristö on osa palvelukokemusta, ja se vaikuttaa suuresti asiakkaan ostopää-

tökseen ja mielikuvaan yrityksen tarjoamista palveluista. Palveluiden ostaminen on 

itsestä huolehtimista ja omaa aikaa itselle, joten palveluympäristöllä on vaikutus 
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asiakkaan kokemukseen, viihtyvyyteen ja palvelun onnistumiseen. (Grönroos 

2003, 102-103). Heikkoutena on myös heikko tunnettavuus sillä markkinointitoi-

menpiteitä ei ole tehty sekä nettiajanvarauksen puuttuminen. Kyselyn vastaajista 

kukaan ei ole tarvinnut nettiajanvarausta, mutta se voisi olla uusien potentiaalisten 

asiakkaiden mieleen. Sillä voi olla vaikutusta varaako uusi asiakas ajan vai ei, jos 

ei ole nettiajanvarausta.  

Uhkana on ihmisten ympäristötietoisuus ja tieto aineista, joita esimerkiksi hiusten-

värjäyksessä käytetään, jolloin ihmisten hiustenvärjäys on vähentynyt tai vastaa-

vasti siirtynyt kampaamoihin, joissa käytetään ekologisia värjäysaineita. Värit ovat 

nykyään miedompia kuin ennen, mutta hiusväriallergiat ovat lisääntyneet ja ihmisiä 

kiinnostaa tuotteiden ekologisuus. (Turun Sanomat 2017). Uhkana on myös kil-

pailu, sillä parturi-kampaamot ovat pieniä yrityksiä, niitä löytyy paljon ja kilpailu nii-

den välillä on tiukkaa. Uhkana voi olla, että uusia asiakkaita ei saada, jos ala 

muuttuukin täysin, jolloin suurin osa kampaamoista tarjoaa esimerkiksi vain ekolo-

gisia hiuspalveluja. Mahdollisuutena kuitenkin on lisätä yrityksen tunnettavuutta 

markkinoinnin avulla ja lisätä asiakaskuntaa. Parturi-kampaamo ala kasvaa ja ke-

hittyy, ja uusia trendejä hiusten leikkaukseen, värjäykseen ja muotoiluun tulee jat-

kuvasti lisää. Ihmiset ovat edelleen kiinnostuneita huolehtimaan hiuksistaan ja 

käyvät kampaajalla, vaikka värjäysaineita on saatavilla marketeista kotivärjäyk-

seenkin.  

Tässä kohdassa on myös analysoitu Oulunkylän aluetta sekä alueen kilpailijoita. 

Oulunkylä on kasvavaa aluetta, ja sinne on kaavailtu uusia asuinrakennuksia sekä 

palveluita. Oulunkylän alue sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä ja myös raide-

liikennettä alueella kehitetään. Oulunkylä sijaitsee kuusi kilometriä Helsingin kes-

kustasta. (Helsinki 2018.) Oulunkylästä pääsee Helsingin keskustaan julkisilla kul-

kuvälineillä alle puolessa tunnissa. Alueena Oulunkylä on rauhallinen ja tarjoaa 

erilaisia ulkoilumahdollisuuksia. (KM Kiinteistömaailma 2020). Oulunkylä on halut-

tua asuinaluetta Helsingissä, ja se kuuluu kymmenen eniten hakuun laitettujen 

kaupunginosien joukkoon kiinteistönvälitys sivustolla. (Etuovi 2020). Helsingin ja 

Oulunkylän väkiluku tulee ennusteen mukaan kasvamaan. Oulunkylässä etenkin 

0-15 vuotiaiden sekä suurten ikäluokkien, yli 65-vuotiaiden määrä tulee lisäänty-

mään, mutta myös työikäisten määrä pysyy edelleen korkeana. (Tilastokeskus 

2018/2019.) Tällä hetkellä Oulunkylän alueella asuu noin 15 620 asukasta ja 
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keski-ikä on 42 vuotta. Asukkaiden keskitulo Oulunkylässä on noin 3739e/kk ja 

suurin osa alueen asunnoista on omistusasuntoja. Alueen asukkaista suurin osa 

on aikuisia (35+ vuotta), seuraavaksi suurin osa on eläkeläisiä ja kolmanneksi suu-

rin osa lapsiperheitä. (KM Kiinteistömaailma 2020.) Oulunkylä on hyvää ja kehitty-

vää asuinaluetta, joka kasvaa koko ajan ja alueella asuu korkeatuloisia asukkaita, 

joilta löytyy maksukykyä. Myös asukkaiden ikä vastaa hyvin toimeksiantajayrityk-

sen kohderyhmää. Nämä asiat luovat hyvän pohjan yrityksen markkinoinnille, jol-

loin yrityksen tunnettavuus ja asiakaskunnan kasvu paranee.  

Oulunkylässä sijaitsee 39 parturi-kampaamoa, joista osa tarjoaa myös kosmetolo-

gin palveluja tai ekologisia hiuspalveluja. Toimeksiantajayrityksen lähellä, samalla 

kadulla tai sivukaduilla on neljä parturi-kampaamoa toimeksiantajayrityksen lisäksi, 

joiden tarjoamat palvelut eroavat hieman toisistaan. Löytyy ekologinen kampaamo, 

kolme kampaamoa, jotka tarjoavat myös kosmetologipalveluja sekä yksi pienempi 

kampaamo. Toimeksiantajayrityksen kilpailijoita ovat Hiusateljee Oy Turunen, 

Kauneushoitola Balmette, Oulunkylän kampaamo Marjut Mäkelä sekä Eteerinen 

kampaamo, kauneus ja hyvinvointi. 

Hiusateljee Oy Turunen sijaitsee liikekeskuksessa, mutta muut kampaamot sijait-

sevat kadunvarrella, mikä saattaa vaikuttaa yrityksien tunnettavuuteen eri tavalla. 

Hiusateljee Oy Turunen, kauneushoitola Balmette ja Eteerinen kampaamo tarjoa-

vat myös kosmetologin palveluja kampaamo palveluiden lisäksi. Eteerinen kam-

paamo tarjoaa sekä ekologiset että perinteiset parturi-kampaamo palvelut. Oulun-

kylän kampaamo Marjut Mäkelä palveluihin kuuluu myös ripsien ja kulmien vär-

jäykset. Tyylilyylit Oy, jossa toimeksiantaja työskentelee, tarjoaa vain hiuspalve-

luja, kuten myös toimeksiantaja itse.   

Kilpailevat yritykset ovat kooltaan suurempia yrityksiä, jotka tarjoavat kampaa-

mopalveluiden lisäksi muitakin palveluja. Niillä on parempi tunnettavuus ja näky-

vyys, sillä heillä on omat nettisivut ja suurimmalla osalla myös Facebook sivut. 

Useammalla on myös ollut ilmoitus paikallislehdessä. Marjut Mäkelän kampaamon 

pieni koko, sen tarjoamat palvelut sekä tunnettavuus vastaavat eniten toimeksian-

tajayritystä. Marjut Mäkelän kampaamon SWOT-analyysi on esitelty alla olevassa 

kuviossa. 
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Kuvio 6. SWOT-analyysi toimeksiantajayrityksen kilpailijasta, Marjut Mäkelän kam-

paamosta. 

Toimeksiantajayrityksen ja Marjut Mäkelän kampaamo vastaavat eniten toisiaan 

kilpailijoita tarkastellessa. Molemmat kampaamot sijaitsevat samalla kadulla ja 

ovat kooltaan pieniä. Mäkelän kampaamo tarjoaa ripsien ja kulmien värjäystä, jota 

toimeksiantajayritys ei tarjoa. Myöskään Mäkelällä ei ole sosiaalista mediaa käy-

tössä ja markkinointi on vähäistä, mutta hänellä on ollut ilmoituksia Oulunkylän 

paikallislehdessä ja hänen yrityksensä yhteystiedot löytyvät netistä. Eli hänen yri-

tyksellään on parempi tunnettavuus kuin toimeksiantajayrityksellä.  

3.3 Asiakassuhteet ja segmentointi 

Palveluyrityksessä hyvien ja luottamuksellisten asiakassuhteiden luominen on tär-

keää, jotta voidaan luoda ja pitää yllä pysyviä ja kannattavia asiakassuhteita. Pal-

veluja tarjotessa jokainen asiakkaan subjektiivinen kokemus ja vuorovaikutusti-

lanne luovat ja rakentavat yrityksen brändikuvaa, jolloin palvelu nähdään myös 

markkinointina. (Tuulaniemi 2011, 50.) Kirsi on pitkän uran aikana luonut useita 
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pitkäaikaisia asiakassuhteita, joissa on syntynyt luottamus molemmin puolin, ja 

asiakas on jatkanut Kirsin palveluiden käyttöä. Tähän on varmasti vaikuttanut Kir-

sin asiakaslähtöisyys, joustavuus, kuuntelee asiakkaan tarpeita, luo luontevasti 

rennon ilmapiirin ja on varma siitä, mitä hän tekee. Kirsi on siis tarjoamallaan pal-

velulla ja hyvällä asiakaspalvelulla saanut asiakkaat sitoutuneeksi ja tyytyväisiksi 

hänen tarjoamiinsa palveluihin. Teknillisen ja toiminnallisen laadun toteutuminen 

ovat lisänneet asiakkaiden saamaa arvoa ostamalleen palvelulle. (Grönroos 2003, 

104). Tähän asti asiakkaita on saatu kuulopuheen avulla, eli voidaan sanoa, että 

Kirsi on markkinoinut palveluitaan hyvän asiakaspalvelun avulla, mikä itsessään 

voi toimia markkinointina. (Tuulaniemi 2011, 52).   

Tällä hetkellä asiakkaiden ikähaarukka on laaja, 15 vuodesta 85 ikävuoteen asti. 

Suurin osa tästä ikähaarukasta on kuitenkin keski-ikäisiä, noin 45-vuotiaita, ja suu-

rin osa asiakkaista on naisia. 80% asiakkaista tehdään hiustenpesu ja leikkaus 

noin 6 viikon välein. Heistä noin 30% haluavat värjäyksen joka toinen kerta, ja vär-

jäyksen haluavat vain naiset. Kirsin asiakkaat asuvat Oulunkylässä, missä parturi-

kampaamo sijaitsee, sekä Oulunkylän naapurilähiöissä. Kirsillä on asiakkaina hy-

vän maksukyvyn omaavia ihmisiä, kuten lääkäreitä, tuomareita ja opettajia. Kirsillä 

on myös niin sanottuja yritysasiakkaita, sillä hän käy myös asumisyksiköissä leik-

kaamassa asukkaiden hiuksia.  

Uusien asiakkaiden kohderyhmien määrittelyssä keskitytään Helsingin seudulle ja 

erityisesti Oulunkylän alueelle, missä yritys fyysisesti sijaitsee. Pienien resurssien 

vuoksi kohderyhmäksi ei voida katata koko Helsingin aluetta. Kohderyhmäksi voi-

daan erotella yksityis- ja yritysasiakkaat eli käytetään valikoivaa segmentointia. 

Yksityisasiakkaat voidaan erotella keski-ikäiseen työväestöön, mikä on yrityksen 

suurin asiakaskunta tällä hetkellä sekä eläkeläisiin. Suurimmaksi kohderyhmäksi 

valitaan kuitenkin keski-ikäinen työväestö. Oulunkylän asukkaista suurin osa on 

keski-iältään noin 42-vuotiaita ja toiseksi suurin osa on eläkeläisiä, jolloin alueen 

asukkaat vastaavat hyvin yrityksen nykyistä asiakaskuntaa. Myös lapsiperheet 

voisi olla yksi kohderyhmä, sillä 0-15-vuotiaiden määrä alueella tulee kasvamaan 

lähivuosina. Yritysasiakkaiksi voidaan katsoa alueen asumisyksiköitä. Kohderyh-

mäksi valitaan siis pääasiassa keski-ikäinen työväestö, eläkeläiset ja yritysasiak-

kaat.  
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Kirsillä on hyvät mahdollisuudet kasvattaa yrityksen asiakaskuntaa markkinoinnin 

avulla, sillä alueen ihmiset vastaavat iältään hänen nykyistä kohderyhmäänsä ja 

väkiluku alueella tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Oulunkylä kasvavana alueena 

ja alueella asuvien ihmisten hyvä maksukyky edistää uusien asiakkaiden saa-

mista.  

3.4 Markkinoinnin kilpailukeinot 

3.4.1 Palvelutuote 

Yritys tarjoaa hiusten leikkausta ja värjäystä sekä naisille, että miehille. Palveluja 

tarjotessa on tärkeää, että palvelu on laadukasta ja yksilöllistä. Esimerkiksi hinnas-

ton tulisi olla asiakkaan saatavissa sekä kertoa, mitä värjäysaineita hän käyttää. 

Palveluja tarjotessa palveluympäristöllä on vaikutus asiakkaan kokemukseen ja 

hänen saamaan arvoon. Tällä hetkellä liikkeen palveluympäristö ei tue palvelun 

laatua, sillä liike ei ole viihtyisä ja nykyaikainen. Ennen kampaamot näyttivät ta-

vanomaisilta kampaamoilta, ja tämä kampaamo on jäänyt siihen aikaan. Mutta ny-

kyään ihmiset arvostavat palveluympäristön viihtyisyyttä yhä enemmän, mikä tuli 

ilmi myös asiakaskyselyssä. Vaikka palveluympäristö ei välttämättä tuota laatua tai 

tue sitä, niin teknillinen ja toiminnallinen laatu menevät palveluympäristön ohi aina-

kin tämän yrityksen kohdalla. Sillä Kirsin asiakkaat ovat tyytyväisiä Kirsin palveluti-

lanteisiin ja työn lopputulokseen. Palveluympäristö kuitenkin vaikuttaa uusiin asi-

akkaisiin enemmän kuin nykyisiin asiakkaisiin.  

Kilpailevilla yrityksillä on tarjolla muitakin palveluja kampaamopalveluiden lisäksi, 

mikä saattaa herättää asiakkaiden mielenkiinnon paremmin, sillä tarjolla on useita 

palveluja. Myös Kirsi voisi laajentaa palveluitaan, esimerkiksi lisäämällä ripsien ja 

kulmien värjäyksen, josta hänellä itsellään on jo kokemusta. Tämä olisi pieni lisä 

nykyisille palveluille, ja myös markkinointi olisi kätevä aloittaa nykyisille asiakkaille 

hiusten leikkauksen tai värjäyksen yhteydessä.   

3.4.2 Hinta 

Yrityksen tarjoamien palveluiden hinnat ovat alhaiset, ja ne ovat pysyneet samoina 

jo pitkään. Hintoja ei ole nostettu, vaikka esimerkiksi erilaiset verot ja ainekulujen 

hinnat ovat nousseet vuosien aikana. Hinnat kattavat kustannukset, mutta ne ovat 



25 

alhaisemmat kuin muilla liikkeessä työskentelevillä sekä kilpailijoilla. Hän ei katso 

aikaa minkä työ vie, vaan hinnoittelu tapahtuu asiakaskohtaisesti. Leikkauksen 

hinnoittelu alkaen 5e, kone ajo ja hiustenpesu. Mallinmuutos 50e. Väri ja leikkaus 

75-100e. Muilla liikkeessä työskentelevillä hinnat ovat korkeammat. Hiusten leik-

kaus on 31,50-45e ja värjäykset 51-168e.  

Hinnasto on suppeasti esitelty ja hinnat ovat huomattavasti alhaisemmat kuin 

muilla liikkeessä työskentelevillä sekä kilpailevilla yrityksillä. Esimerkiksi mallin-

muutos on monessa kilpailevassa yrityksessä 67e eli 17e kalliimpi sekä hiusten 

pesu 8-10e, eli 3-5e kalliimpi. Myös hiuksien värjäys on paljon alhaisempi. Monella 

yrityksellä leikkaus ja värjäyspaketin minimihinta on 100e ja yleensä enemmänkin, 

ja toimeksiantajayrityksellä maksimihinta on 100e.  

Hinnaston sisältöä voisi päivittää sekä hintoja nostaa, sillä hinnat ovat huomatta-

vasti edullisemmat kuin muilla, ja alueella asuu hyvän maksukyvyn omaavia po-

tentiaalisia asiakkaita. Hinta vaikuttaa asiakkaiden mielikuvaan yrityksen palve-

luista. Jos hinnat ovat huomattavasti alhaisemmat kuin muilla vastaavilla yrityk-

sillä, se saattaa vaikuttaa asiakkaiden mielikuvaan yrityksen palveluista ja mahdol-

lisesti herättää kysymyksiä palvelun laadusta potentiaalisissa asiakkaissa, ja 

ovatko esimerkiksi käytettävät aineet turvallisia. Hinta ei kuitenkaan ole suoraan 

asiakkaan kokema arvo, vaan se koostuu hinnan ja hyödyn välisestä suhteesta. 

Tällä hetkellä yritys tuottaa lisäarvoa nykyisille asiakkaille, koska hinnat ovat alhai-

semmat, kuin kilpailevilla yrityksillä, jolloin asiakkaan kokema hyöty suurenee. 

(Tuuliniemi 2011, 35-37.) Hinnastoon voisi jaotella leikkauksen ja värjäyksen eri 

hiuksien pituuksien mukaan, ovatko hiukset lyhyet, keskipitkät vai pitkät, ja onko 

kyseessä yksi väri vai moni väri, sekä tyvivärjäyksen. Tällöin asiakkaan olisi hel-

pompi katsoa hinta mikä vastaa omien hiuksien pituutta sekä värjäystarvetta.  

3.4.3 Saatavuus 

Yrittäjä työskentelee kiinteässä paikassa, hyvien kulkuyhteyksien päässä esimer-

kiksi Helsingin keskustasta, josta on matkaa noin kuusi kilometriä. Myös bussi me-

nee suoraan liikkeen edestä. Oulunkylän asemalta on noin 10 minuutin kävely-

matka kampaamolle. Liikkeen palvelut ovat siis kätevästi saatavilla hyvien kulku-

yhteyksien päässä myös Oulunkylässä asuville. Hänellä ei myöskään ole varsinai-

sia aukioloaikoja, vaan palveluita on saatavilla silloin, kun asiakas niitä tarvitsee. 
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Hän tekee myös kotikäyntejä, jos se on asiakkaan ja hänen omien aikatauluihinsa 

sopivin vaihtoehto. Hän on erittäin joustava, ja pyrkii löytämään sopivan ajan asi-

akkaan tarpeen mukaan. Hän pyrkii myös vastaamaan mahdollisimman nopeasti, 

kun asiakas on ottanut yhteyttä ajan varaamiseksi. Tämän yrityksen hyvä saata-

vuus voidaan nähdä suurena kilpailuetuna kilpailijoihin nähden, sillä hän on ainoa 

yritys, kenellä ei ole varsinaisia aukioloaikoja.  

3.4.4 Markkinointiviestintä 

Yrityksellä ei ole tällä hetkellä käytössä mitään markkinointiviestinnän keinoja. Yri-

tyksellä ei ole omia nettisivuja eikä sosiaalista mediaa. Tähän asti asiakkaita on 

saatu kuulopuheen avulla. Markkinointiviestintää suunniteltaessa tulee huomioida 

yrityksen pienet resurssit, etenkin tällä hetkellä, kun yrityksen hinnat ovat huomat-

tavasti alhaisemmat kuin kilpailevilla yrityksillä. Pienten resurssien vuoksi markki-

nointia ei voida toteuttaa esimerkiksi televisiossa, radiossa tai mainostauluilla.  

Markkinointikanavien suunnittelu toimeksiantaja yrityksessä kannattaa aloittaa so-

siaalisessa mediassa, erityisesti Facebookissa, sillä sosiaalinen media on erittäin 

pinnalla tällä hetkellä. Mainonta sosiaalisessa mediassa voi kasvattaa helposti yri-

tyksen tunnettavuutta, sillä se tavoittaa laajan yleisön. Viime vuosien aikana Face-

book on ollut erityisesti vanhemman ikäjakauman suosiossa. Vuonna 2019 tehdyn 

katsauksen mukaan Facebookin käyttö on lisääntynyt yli 45-vuotiaiden keskuu-

dessa ja laskenut 13-38-vuotiaiden osalta. (Meltwater 2019). Facebook tavoittaa 

siis toimeksiantajayrityksen nykyisen asiakaskunnan sekä kohderyhmän, eli noin 

45-vuotiaat, sekä sitä vanhemmat ihmiset.   

Yrityksen Facebook sivuilla kannattaa ensimmäiseksi kertoa yrityksestä eli yrittä-

jästä itsestään, ja hänen tarjoamistaan palveluista. Myös hinnat ja hiusten värjäyk-

sissä käytettävät aineet olisi hyvä tuoda esille, etenkin jos Facebook sivut tehdään 

ennen nettisivujen tekoa, eikä tietoa voi katsoa sieltä. Sivuja olisi hyvä päivittää 

säännöllisesti itse otetuilla ja laadukkailla kuvilla, hiusten leikkauksista sekä vär-

jäyksistä, joita on helppo ottaa nykyisiltä asiakkailta. Nykyisten asiakkaiden koke-

muksia voi tuoda esille päivityksissä, mitkä osoittavat Kirsin asiakaslähtöisyyttä ja 

ammattitaitoa. Ihmiset ovat kiinnostuneita aitojen ihmisten kokemuksista, ja ne jää-

vät paremmin ihmisten mieleen ja ne koskettavat ihmisiä enemmän, kuin pelkkä 

tuotelähtöisyys. (Tuuliniemi 2011, 45). Tekemällä kausiluontoisia päivityksiä, 



27 

esimerkiksi tulevasta juhlapyhästä ja tehdä välillä alennuskampanjoita. Myös ar-

vonnat lisäävät yrityksen näkyvyyttä, sillä monet suomalaiset ovat kiinnostuneita 

arvonnoista. Arvontana voi olla esimerkiksi ilmainen hiustenleikkaus tai tuotepa-

ketti.  

Sivuille saadaan jo heti alkuun näkyvyyttä, kun nykyiset asiakkaat seuraavat ja 

tykkäävät sivusta, ja tätä kautta tieto siirtyy myös heidän tutuilleen Facebookissa. 

Facebookissa voi hyödyntää myös maksettua mainontaa, mikä on edullista verrat-

tuna moneen muuhun mainontakanavaan. Tämä sopii hyvin toimeksiantajayrityk-

sen pieneen budjettiin, sillä jo pienellä summalla voi saada lisää näkyvyyttä yrityk-

selle. Hinnat vaihtelevat riippuen siitä, kuinka suuren yleisön haluaa tavoittaa ja 

kuinka kauan päivitystä mainostetaan. Facebookissa pystyy myös seuraamaan si-

vuston kävijämääriä ja päivityksen nähneitä, jolloin pystyy seuraamaan millaiset 

päivitykset herättävät suurimman mielenkiinnon. Myös Instagramin käyttö on li-

sääntynyt kaikissa ikäluokissa, mutta suurin osa Instagramin käyttäjistä on kuiten-

kin 15-29-vuotiaita. (Meltwater 2019). Instagramin voi ottaa myös käyttöön Face-

book tilin tueksi, sillä osa nykyisistäkin asiakkaista ovat Instagramissa, mutta ensi-

sijaisesti kannattaa aloittaa Facebook sivuista, sillä siellä tavoittaa kohderyhmän 

tehokkaammin.  

Yritystä voisi markkinoida myös Pakila-Oulunkylä paikallislehdessä, jolloin se ta-

voittaa paljon alueella asuvia ihmisiä. Lehti ilmestyy kerran kuukaudessa, ja se 

jaetaan kotitalouksiin ja kivijalkayrityksiin Pakilan, Paloheinän, Oulunkylän ja Mau-

nulan alueella. 126 x 88 mainos on pienikokoisin mainoskoko, mitä lehteen on tar-

jolla, ja se on hinnaltaan 173,60e ja vuosisopimuksella 86,80e sisältäen arvonli-

säveron. Jos mainoksen haluaa esimerkiksi etusivulle, se on +50% mainoksen 

hinnasta. Tällöin mainokselle tulee hintaa 260,40e kertailmoituksena. (Letterbox 

2020.) Aluksi lehteen voisi tehdä kertailmoituksen lehden etusivulle, jolloin sen nä-

kyvyys on kaikista parhain, ja katsoa, millaisia tuloksia se saa aikaan. Lehteen voi 

myös myöhemmin miettiä säännöllisiä ilmoituksia tai esimerkiksi tulevan juhlapy-

hään liittyen  

Yrityksen mainontakanaviksi valitaan siis mainonta sosiaalisessa mediassa, Face-

bookissa sekä perinteisesti paikallislehdessä kuluttaja-asiakkaille. Myöhemmin 

voidaan miettiä Instagramin käyttöönottoa. Facebookissa ja paikallislehdessä 
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tavoittaa kohderyhmän tehokkaimmin, sekä myös he ketkä eivät käytä sosiaalista 

mediaa, esimerkiksi eläkeläiset. Pienten resurssien vuoksi, yritysasiakkaille suun-

nattua mainontaa voi miettiä, kun mainonta yksityisasiakkaille on toteutettu, ja kat-

sottu millaisia tuloksia se saa aikaan. Yritysasiakkaille kohdennettua mainontaa 

voidaan myös tehdä sosiaalisessa mediassa, Facebookissa sekä paikallisleh-

dessä. Yrityksiin voi ottaa yhteyttä myös suoraan, esimerkiksi sähköpostin kautta, 

ja kertoa, mitä hänellä on tarjottavana. Viestissä kannattaa mainita myös sosiaali-

sen median kanavista, jotta yritys voi käydä katsomassa, millainen parturi-kam-

paamo on kyseessä.  

3.5 Markkinointistrategia ja tavoitteet 

Yrityksen tavoitteena on lisätä tunnettavuutta sekä lisätä asiakaskuntaa eli pääta-

voitteeksi valitaan kasvu. Tavoitteena on maltillinen kasvu, sillä kyseessä on pieni 

palvelualanyritys ja pienet resurssit. Tavoitteena on lisätä yrityksen tunnettavuutta 

eri markkinointikanavissa ja saada uusia asiakkaita. 

3.6 Budjetti ja seuranta 

Pienten resurssien vuoksi budjetti ei ole kovin suuri ja markkinointi on tarkoitus 

suorittaa kustannustehokkaasti. Alkuun rahaa menee enemmän, jotta yrityksen 

markkinointi saadaan alkuun, sillä yrityksellä ei ole ollut käytössä mitään markki-

noinnin keinoja. Alkuun lehti-ilmoitukseen käytetään 260,4e sekä Facebookissa ai-

nakin ensimmäiseen päivitykseen käytetään maksettua mainontaa, ja mahdolli-

sesti myös seuraavan päivitykseen, jotta päivitykset saavat paremman näkyvyy-

den. Myöhemmin lehteen voidaan tehdä yksittäisiä ilmoituksia sekä Facebookissa 

käyttää maksettua mainontaa esimerkiksi mahdollisessa arvonnassa, kampan-

joissa ja juhlapyhiin liittyvissä päivityksissä. Lehti-ilmoituksen jälkeen seurataan 

sen vaikutuksia ja tuleeko esimerkiksi uusia yhteydenottoja ja seurataan Facebook 

sivujen päivityksen kävijä- ja näkijämääriä, ja millaiset päivitykset herättävät eniten 

kiinnostusta.   
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4 YHTEENVETO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä toimiva ja käytännönläheinen mark-

kinointisuunnitelma pienelle palvelualanyritykselle, jossa ei ole aiemmin tehty mi-

tään markkinointitoimenpiteitä. Työn tavoitteena oli lisätä yrityksen tunnettavuutta 

Oulunkylän alueella sekä lisätä asiakaskuntaa, toimivien markkinointikanavien 

avulla. Opinnäytetyön teoriaosuudessa keskityttiin tarkastelemaan markkinoinnin 

osa-alueita pienen palvelualanyrityksen näkökulmasta. Empiriaosuudessa osa-alu-

eita käytiin läpi toimeksiantajayrityksen näkökulmasta. Suunnittelu koostui lähtö-

kohta- ja asiakasanalyysistä, asiakassuhteesta ja segmentoinnista, kilpailukei-

noista sekä budjetista ja seurannasta. Lähtökohta- ja asiakasanalyysin pohjalta 

yritykselle tehtiin markkinointisuunnitelma ja suunniteltiin toimivat markkinointika-

navat. Asiakasanalyysi tehtiin tukemaan lähtökohta- ja yritysanalyysiä, ja sitä hyö-

dynnettiin markkinointikanavia suunniteltaessa. Yrityksen päämedioiksi valittiin 

kustannustehokkaat sosiaalinen media, Facebook sekä perinteinen paikallislehti. 

Työssä on esitelty ehdotuksia, miten yritys voi markkinoida palvelujaan näissä me-

dioissa.  

Tässä opinnäytetyössä voidaan myös arvioida työn validiteettia eli ovatko työstä 

saadut tulokset ja niistä tehdyt päätökset oikeita. Reliabiliteetin arvioinnissa mieti-

tään työn luotettavuutta ja toistettavuutta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 

2009. 25-26.) Tässä työssä validiteetti toteutuu, sillä tietoa on etsitty alan kirjalli-

suudesta ja toimeksiantajaa on haastateltu lähtökohta- ja yritysanalyysiä varten. 

Empiriaosuudessa tehdyt analyysien tiedot perustuvat toimeksiantajayrityksen an-

tamiin vastauksiin. Vastauksia voidaan pitää luotettavina, sillä toimeksiantajalle on 

tietoa ja pitkä kokemus alalta, eikä mitään arkaluontoisia asioita käyty läpi. Asia-

kasanalyysiä varten tehtyä haastattelua voidaan myös pitää luotettavana, sillä vas-

taajat pysyivät anonyymeinä, eikä yksittäisen asiakkaan vastaukset esimerkiksi 

päätyneet toimeksiantajan tietoisuuteen. Kirsi kuitenkin valitsi haastateltavat itse, 

mikä voi vaikuttaa haastattelun luotettavuuteen. Haastattelussa haastateltiin kuutta 

yrityksen asiakasta eli vastauksista ei voida yleistää koko segmenttiin. Haastatte-

lun luotettavuutta on lisätty myös puolistrukturoidulla haastattelulomakkeella. Asi-

akkaat saivat rauhassa vastata haastatteluun kirjallisesti, jolloin myös avoimia koh-

tia voidaan pitää luotettavina verrattavissa naamatusten tehdyssä haastattelussa. 

Pidemmällä aikavälillä tutkimus ei välttämättä toteudu samanlaisin tuloksin.  
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Tässä tutkimuksessa keskityttiin pääasiassa kuluttajamarkkinointiin ja kuinka 

saada yrityksen markkinointi alkuun ja tunnetuksi alueen asukkaille. Myös yrityk-

selle suunnattu markkinointi on mainittu, mutta tässä työssä sitä ei ole käyty sen 

tarkemmin läpi. Jatkossa voidaan miettiä omaa markkinointisuunnitelmaa nimen-

omaan yritysasiakkaille. Jatkossa markkinointiin voidaan myös lisätä uusia kana-

via Facebookin ja lehtimainonnan lisäksi sekä lisätä uusia palveluja parturi-kam-

paamo palveluiden lisäksi. Näistä tässä työssä mainittiin vain lyhyesti. Kun tämän 

tutkimuksen vaikutuksia on seurattu, voidaan miettiä, miten markkinointia voidaan 

vielä kehittää. Uusille asiakkaille voidaan tehdä esimerkiksi asiakastyytyväisyysky-

sely.  
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LIITTEET 

Asiakaskysely Tmi Kirsi Ruti 

Tämä kysely on osa opinnäytetyötäni. Opiskelen Lahden ammattikorkeakoulussa 

liiketaloutta ja olen tekemässä Kirsi Rutille markkinointisuunnitelmaa opinnäyte-

työnä. Vastauksia hyödynnetään markkinointia suunniteltaessa ja ne käsitellään 

anonyymisti.  

 

1. Kauanko olette käyttäneet Kirsi Rutin palveluja? 

a) 5-10 vuotta b) 2-5 vuotta c) alle 2 vuotta 

a, c, a (yli 15 vuotta), a (yli 10 vuotta), a, a, a 

7x A, joista yksi yli 15 vuotta, toinen yli 10 vuotta ja kolmas reilusti yli 10, yksi C 

 

2. Koetteko nykyisen varausjärjestelmän toimivaksi? 

a) kyllä b) en (miksi et?) 

a, a, a, a, a, a, a 

7x A 

 

3. Miten kuvailisit kampaamoa? 

a) viihtyisä ja siisti b) tavanomainen kampaamo c) epäsiisti 

b, a, b, a, b, b, c, b 

2, 4, 1 
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4. Käytätkö sosiaalista mediaa? Jos käytät, mitä?  

a) Facebook b) Instagram c) muu (mikä?) 

a, b, a, ei käytä, a, b, a, b, a, b, a 

kaksi kuudesta käyttää vain Facebook, yksi ei käytä mitään ja kolme vastaajista 

käyttää sekä Facebook ja Instagram.  

 

5. Kuvaile omin sanoin Kirsi Rutia asiakaspalvelijana? 

Avulias ja joustava. 

Ammattitaitoinen rennolla otteella. Ottaa hyvin asiakkaansa tarpeet huomi-

oon. 

Kirsi on mielestäni hyvä asiakaspalvelija. Hän pyrkii löytämään ajan tarpeen 

mukaan ja on aina ystävällinen ja korrekti. 

Joustava, luotettava, ammattitaitoinen ja idearikas. 

Ideoiva, varma, huolellinen jne. 

Kirsi on hyvin asiakaspalveluhenkinen ja mukava.  

Kirsi on asiakaslähtöinen yrittäjä; hän tarjoaa yksilöllistä palvelua ja yksilöl-

lisiä vaihtoehtoja esimerkiksi ajanvarauksessa. Sovittuja aikoja on helppo 

tarvittaessa vaihtaa. Laatua lisää myös palvelun yhteydessä tarjottu kahviku-

pillinen. Kirsillä on hyvät sosiaaliset taidot. Hän osaa kohdata ihmiset aidosti 

ja sopivan empaattisesti. Kirsi osaa kuunnella asiakasta ja asiakkaan toi-

veita. Kirsi on ystävällinen, joustava ja luo luontevasti rennon ilmapiirin.  

 

6. Millaisia kehitysehdotuksia/toiveita teillä olisi? 

Jos hän haluaisi lisätä asiakaskuntaansa niin mainontaa pitäisi lisätä. 

Ei ole, olen tyytyväinen kaikkeen.  
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Minusta kaikki on ihan hyvin näin. Nettiajanvaraus voisi olla joidenkin asiak-

kaiden mieleen. Itse en sitä erityisesti kaipaa, mutta en sitten tiedä olisiko 

sillä myyntiä kasvattava vaikutus.  

Näkyvyyttä somessa, liikkeen uudistaminen/kunnostaminen.  

Lisää tuotetietoutta hiustenlähdöstä kärsiville.  

Toimitilojen kohennus ja modernisointi.  

 

Kiitos vastauksistasi! 

- Tanja 
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