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1 JOHDANTO 

Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan tammikuussa 2018, jolloin uudistettiin ammatillisen 

koulutuksen lainsäädäntö ja samalla myös ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä muuttui. Ra-

hoitusjärjestelmässä lisättiin toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden painoarvoa. Uusi rahoitusjär-

jestelmä koostuu neljästä eri osa-alueesta, jotka ovat perus-, suoritus-, vaikuttavuus- ja strategiarahoi-

tus. Perusrahoituksessa lasketaan nyt opiskelijavuosia, kun aikaisemmin puhuttiin läsnä olevista opis-

kelijoista, joiden määrä vaikutti rahoitukseen. Suoritusrahoitukseen vaikuttavat opiskelijoiden suoritta-

mat tutkinnot ja tutkinnon osat. Vaikuttavuusrahoituksen määrittelevät mm. opiskelijoiden työllistymi-

nen ja jatko-opinnot. Strategiarahoitusta kohdennetaan esimerkiksi fuusioiden tekemiseen ja kehittä-

mishankkeisiin. Rahoitusmuutos vähensi koulutuksenjärjestäjien rahoitusta ja toimintaa on jouduttu 

suunnittelemaan uudella tavalla, jotta rahoitus riittäisi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017.) 

 

Samassa uudistuksessa koulutuksenjärjestäjien tuli tarjota hakijoille opiskelupaikkoja myös yhteishaun 

ulkopuolella eli koulutuksiin tuli jatkuva haku. Koulutuksenjärjestäjä voi itse päättää, mitä koulutuksia 

on tarjolla jatkuvassa haussa ja miten se käytännössä järjestää sisäänoton useamman kerran vuodessa: 

osan koulutuksista voi aloittaa milloin tahansa ja osaan on koulutuksenjärjestäjän omat hakuajat vuo-

den aikana. 

 

Kun koulutuksenjärjestäjät ottivat haltuun reformin uudistuksia, heti niiden perään tuli laki oppivelvol-

lisuuden laajentamisesta. Tämä laki astui voimaan elokuussa 2021 ja tällä hetkellä suomalaiset nuoret 

kuuluvat oppivelvollisuuden piiriin, kunnes täyttävät 18 vuotta tai suorittavat toisen asteen tutkinnon 

(ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Tämän lakimuutoksen myötä toisen asteen opinnoista 

tuli myös maksuttomia opiskelijalle. Oppivelvollisuuden laajentuminen vaatii koulutuksenjärjestäjiä 

lisäämään tukitoimia, esimerkiksi eritysopettajien ja kasvatusohjaajien avulla. Lisäksi koulutuksen 

kustannukset nousevat, kun opiskelijan ei tarvitse maksaa opinnoista, esimerkiksi omia opiskelutarvik-

keita. 

 

Ammatillinen toinen aste on siis ollut muutostilanteessa useamman vuoden ajan, ja osa koulutuksen-

järjestäjistä on jo tehnyt päätöksiä koulutusten lopettamisesta. Esimerkiksi hevosalan koulutus on kal-

lista järjestää ja osa koulutuksenjärjestäjistä on lopettanut ko. koulutuksen tai tehnyt muuten suuria 

muutoksia mm. hevosten ja tallien omistamisessa ja ylläpidossa. 
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Kaikki muutokset (rahoitus, jatkuva haku, oppivelvollisuuden laajentuminen) luovat lisää painetta kou-

lutusten markkinoimiseen, sillä kilpailu hyvistä opiskelijoista on kova. Erityisesti oppivelvollisuuden 

laajentamisen jälkeen koulutusta on tarjottava suuremmalle opiskelijamassalle, jonka sisällä on suuret 

vaihtelut opiskelumotivaatiossa ja opiskelutaidoissa. Rahoituksen muutokset luovat paineita myös tar-

jota uusia koulutuksia, esimerkiksi ammattitutkintoja sen mukaan mille aloille koulutuksenjärjestäjällä 

on järjestämislupia. Perustutkinnon suorittaminen on ilmaista opiskelijoille, mutta ammatti- ja erikois-

ammattitutkinnoista koulutuksenjärjestäjä saa periä maksun opiskelijoilta. Näin ollen laajempi am-

matti- ja erikoisammattitutkintotarjonta vaikuttaa koulutuksenjärjestäjän talouteen, toki myös niiden 

järjestämisessä on työtä ja voidaan tarvita lisää henkilöstöä niiden toteuttamiseen. Ja jotta koulutus 

voidaan toteuttaa, tarvitaan siihen hyviä ja motivoituneita hakijoita. Hyviä hakijoita voidaan saavuttaa, 

kun koulutuksen markkinointi on hyvin suunniteltua. 

 

Työn tavoitteena on laatia Koulutuskeskus Brahen Ruukin luonto- ja hevoskeskukselle markkinointi-

suunnitelma jatkuvaan hakuun. Koulutuskeskus Brahe tarjoaa toisen asteen ammatillista koulutusta. 

Tällä hetkellä Ruukin luonto- ja hevoskeskuksella ei ole markkinointisuunnitelmaa ja uusien koulutus-

ten myötä tarve jatkuvan haun markkinoinnille on lisääntynyt. Lisäksi yksikön nimi on vaihtunut vuo-

den 2021 alussa, joten uudelle nimelle pitäisi saada lisää tunnettavuutta. 

 

Opinnäytetyön tietoperustana on käytetty suurimmaksi osaksi markkinointiin liittyvää kirjallisuutta, 

myös digitaalisen ja sosiaalisen median markkinoinnin osalta. Lisäksi Ruukin luonto- ja hevoskeskuk-

sen markkinoinnista ja sen tarpeesta on käyty keskusteluja toimialapäällikkö Riikka Pajuvesa-Korka-

lan kanssa. Tässä työssä ajatellaan, että koulutusorganisaatio tarjoaa palveluita, joten markkinoinnin 

tietoperustassa tarkastellaan lähemmin palveluiden markkinointia. Tämän lisäksi keskitytään digitaali-

seen markkinointiin, koska potentiaaliset hakijat ovat nuorempia ikäluokkia. Toki ammatilliseen kou-

lutukseen hakeutuu kaiken ikäisiä ihmisiä, mutta suurimmat hakijamäärät ovat perustutkintoihin, jol-

loin hakijat ovat nuorempia kuin esimerkiksi ammattitutkintoon hakevat. 
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2 MARKKINOINTI AJATTELU- JA TOIMINTATAPANA 

Tässä luvussa käsitellään markkinointia, sen tavoitteita ja tehtäviä sekä toimintamuotoja. Lisäksi pe-

rehdytään tarkemmin palveluiden markkinointiin ja digitaaliseen markkinointiin. 

 

2.1 Markkinoinnin käsite, tavoitteet ja tehtävät 

 

Markkinointi on ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla yritys luo myyvän ja kilpailukykyisen sekä eri 

osapuolille arvoa tuottavan tarjooman. Markkinointia tulee toteuttaa vastuullisesti ja se perustuu hyviin 

asiakas- ja sidosryhmäsuhteisiin. On huomioitava, että kaikki mitä yrityksessä tehdään, on markkinoin-

tia ja että kaikki yrityksen työntekijät tekevät markkinointia. Tärkeä osa-alue markkinoinnissa on ar-

von tuottaminen; sekä yrityksen että sen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tulee saada riittävästi 

haluamaansa arvoa yrityksen toiminnasta. Markkinoinnilla myös luodaan, kehitetään ja hyödynnetään 

asiakastyytyväisyyttä. (Bergström & Leppänen 2015, 19–21.) 

 

Ropen (2002, 41) mukaan markkinointi voidaan määritellä seuraavasti:  

”Markkinointi on ajatustapa tehdä ja toteuttaa valitun kohderyhmän tarpeisiin rakennet-

tua ja segmenttiperusteisesti eriteltyä liiketoimintaa niin, että markkinointitoimin saadaan 

rakennettua kilpailuetuperusteinen tarjonta, joka saadaan vietyä tuloksellisesti ostohalua 

synnyttämällä kohdejoukon tietoisuuteen ja sitä kautta ensikaupaksi varmistaen näin ai-

kaansaadun asiakkuuden syventämisen tulokselliseksi asiakassuhteeksi.” (Rope 2002, 

41.) 

 

Komulaisen (2109, 227–228) mukaan markkinoinnin tehtävänä on asiakkaan johdattelu ostosuppilossa 

eteenpäin: ensin tarpeen herättelyä, josta polku johtaa päätöksentekovaiheeseen saakka.  

 

Markkinointi on siis ennen kaikkea ajattelutapa. Tämän markkinointiajatuksen tulee ohjata koko orga-

nisaatiota; prosesseja ja ihmisiä. Markkinointi on asenne ja yrityksen tulisi käyttää päätöksenteon läh-

tökohtana asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden mielipiteitä yrityksestä, sen tarjoomasta, viestin-

nästä sekä suorituksista. (Grönroos 2009, 315.) 

 

Markkinoinnin tulee kytkeytyä yrityksen missioon, visioon ja arvoihin. Yrityksen arvojen ajatellaan 

olevan sen käytöskoodeja ja missiolla tarkoitetaan yrityksen olemassaolon perusteita, jolloin se luo yri-

tystoiminnalle kestävän pohjan. Visio puolestaan kertoo, että millainen yritys haluaa tulevaisuudessa 

olla. Esimerkkinä yrityksen missio voi olla ympäristöystävällinen ja kestävä liiketoiminta. Visiona voi 
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olla alansa johtava toimija ja arvoina taloudellisuus, ympäristöystävällisyys ja yhteiskunnallinen kehi-

tys. Kun yrityksellä on vahvat perusarvot, niin se tuottaa parempaa tulosta, sillä tuottavuus työntekijöi-

den keskuudessa on sitä parempi, mitä vahvemmat arvot ohjaavat työtä. Yrityksen arvomaailman jaka-

vat työntekijät ovat tyytyväisempiä työhönsä ja parempia työntekijöitä, sillä tietoisuus yrityksen tavoit-

teista auttaa heitä sitoutumaan työhön ajatuksen ja sydämen tasolla. Tyytyväiset työntekijät tulisi 

nähdä arvolähettiläinä, sillä heidän kauttaan yrityksen tarina näyttäytyy kuluttajille. (Kotler, Kartajaya 

& Setiawan 2011, 56–57, 86–95.)  

 

Olennaista markkinoinnissa on ymmärtää ihmisten käyttäytymistä ja sitä, millä perusteella hän ostaa ja 

miten toimii ostaessaan. Oma tuote pyritään tekemään paremmaksi ja halutummaksi kilpailijoihin näh-

den. Markkinoinnilla pyritään saamaan kilpailuetua, joka käsitetään siten, että se on asiakkaan arvos-

tama, yrityksen tarjonnan sisältämä kilpailijoihin nähden. Lisäksi sen on oltava toteutettavissa liiketa-

loudellisesti ja realisoitavissa markkinoille uskottavasti. (Rope 2000, 30, 96.) 

 

Grönroosin (2009, 317–318) mukaan markkinoinnin tavoitteet voidaan jakaa kolmelle eri tasolle, jotka 

ovat asiakkaiden saaminen, asiakkaiden säilyttäminen ja asiakkuuden kasvattaminen. Ensimmäisellä 

tasolla pitää saada asiakas ostamaan yrityksen tuote, tekemään ns. koeosto. Toisella tasolla tavoitteena 

on saada asiakas tyytyväiseksi ostokseensa, jotta hän ostaa uudelleenkin. Ja kolmannella tasolla pyri-

tään asiakkaan luottamuksen saavuttamiseen, jotta hän sitoutuu yritykseen ja asioi siellä säännöllisesti. 

(Grönroos 2009, 317–318.) 

 

Markkinoinnin tärkein tavoite on levittää tietoa myytävistä tuotteista ja palveluista ja saada ihmiset os-

tamaan niitä. Markkinoijat ovat yleensä käyttäneet useita viestikanavia kuten mm. sähköpostia, suora-

markkinointia, televisiota, radiota, messuja ja lehtimainontaa. Näiden kanavien teho heikkenee koko 

ajan, sillä kuluttajat ovat kyllästyneitä viestintätulvaan. Nykypäivän kuluttaja etsii tietoa verkosta en-

nen ostopäätöksensä tekemistä. Tiedonhankintatapojen listan kärjessä ovat nyt googlaaminen, blogit ja 

sosiaalinen media. Sosiaalisen median alueella YouTube on ylivoimaisella ykköspaikalla ja se toimii 

myös markkinointikanavana. Facebookin kävijämäärät ovat laskusuunnassa ja Twitterin käyttäjiä tulee 

lisää, mutta heidän aktiivisuutensa laskee. Nuoret käyttävät sosiaalisen median palveluista nyt Snap-

chatia, Instagramia ja TikTokkia. (Liimatainen 2020, 16–19.) 

 

Virtasen (2010, 81) mukaan markkinoinnin tavoitteena on tuotteen tai palvelun kysynnän lisääminen. 

Kyse on samalla myös kilpailutekijästä, sillä samanlaisia tuotteita tai palveluita on tarjolla muillakin 

yrityksillä. Markkinoitavan kohteen kannalta kyse on yleensä hinta-laatusuhteesta, jonka perusteella 
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tehdään lopullinen ostopäätös. Näin ollen markkinointia on se informaatio, jota käytetään ostopäätök-

sen tekemiseen. (Virtanen 2010, 81.) 

 

Bergströmin ja Leppäsen (2015, 22–23) mukaan markkinoinnin tehtävät ovat  

• kysynnän ennakointi ja selvittäminen (markkinoijan on tiedettävä nykyisten ja potentiaalisten 

ostajien tarpeet, arvostukset ja ostokäyttäytyminen),  

• kysynnän luominen ja ylläpito (mm. kohderyhmälle suunnattu mainonta ja myynninedistämi-

nen sekä suhdetoiminta),  

• kysynnän tyydyttäminen (asiakaspalautteen hankkiminen systemaattisesti, kehittäminen sen 

pohjalta ja tavaroiden saatavuudesta huolehtiminen) ja  

• kysynnän säätely (pyritään sopeuttamaan tarjontaan mm. tasoittamalla sesonkihuippuja hinnoit-

telun avulla tai ohjaamaan kysyntää yrityksen muihin tuotteisiin).  

 

Jos markkinoille on päässyt virheellisiä tuotteita, niin kysyntää pyritään hillitsemään. Markkinoinnin 

tarkoituksena on saada kannattavia ja pitkäkestoisia asiakassuhteita ja tyytyväisiä ostajia. Markkinoin-

nilla pyritään tuottamaan asiakkaille parempaa arvoa kuin mitä kilpailevat tuotteet tarjoavat. Asiak-

kaan kokema hyöty tai arvo vaihtelee asiakkaittain, mutta myös ostotilanne vaikuttaa asiaan. Hyöty on 

henkilökohtainen ja perustuu asiakkaan omaan arvioon. Hyödyt voidaan luokitella esimerkiksi seuraa-

vasti: 

- säästäminen 

- hyvä laatu 

- helppous 

- turvallisuus ja terveellisyys 

- omien arvojen ilmaisu 

- seikkailu 

- viihteellisyys. (Bergström & Leppänen 2015, 22–23.) 

 

Markkinoinnissa tulee antaa tuotteesta kuluttajalle oikeaa tietoa ja riittävästi. Markkinoinnin on oltava 

tunnistettavissa markkinoinniksi ja sen on oltava hyvän tavan mukaista. Tärkeimpiä markkinointia oh-

jaavia sääntöjä ovat kuluttajansuojalaki, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa sekä 

kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisäännöt. Markkinoijalla on velvollisuus huolehtia 

siitä, ettei markkinointisanomaa ymmärretä väärin ja että tosiasioita koskevat väitteet pitävät paik-
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kansa. (Virtanen 2010, 83–86, 120, 143.) Markkinointia rajoittavat myös lukuisat tuote- ja sektorikoh-

taiset säännöt, kuten säännökset lääkkeistä, tuoteturvallisuudesta, arvopapereista ja elintarvikkeista. 

Lisäksi markkinointiin ja sen keinoihin vaikuttavat kilpailu- ja tuotevastuumääräykset sekä mm. tasa-

arvoa, radio- ja televisiotoimintaa sekä painovapautta koskevat säännökset. (Isohookana 2007, 121.) 

 

 

2.2 Markkinoinnin toimintamuodot 

 

Markkinointi voidaan jakaa kolmeen osaan: sisäinen, ulkoinen ja vuorovaikutusmarkkinointi. Sisäi-

sellä markkinoinnilla yritys pyrkii mahdollistamaan lupaukset asiakkaille. Ulkoinen markkinointi tar-

koittaa lupausten antamista asiakkaille ja niiden avulla saadaan asiakas kiinnostumaan tuotteesta/pal-

velusta. Vuorovaikutusmarkkinoinnilla yritys pyrkii pitämään asiakkaille annetut lupaukset. Yritys 

tuottaa ratkaisut asiakkaan ongelmiin käyttämällä hyvän palvelun laadun ja arvon saavuttamiseksi tar-

vittavia resursseja. Resursseina voivat olla esimerkiksi palveluhenkiset asiakaspalvelijat (osa-aikaiset 

markkinoijat), palvelujärjestelmän tekniikat sekä työntekijöiden tietämys myytävistä palveluista. 

(Grönroos 2009, 85–93.) 

 

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on keskeinen yrityksen kilpailutekijä. Sisäisellä markkinoinnilla py-

ritään siihen, että henkilöstö tietää yhteiset tavoitteet, yrityksen liikeidean ja arvot ja myös sitoutuu te-

kemään niiden eteen töitä. Sisäisen markkinoinnin keinoina ovat tiedotus, kannustaminen, koulutus ja 

yhteishengen luominen. Työntekijät, jotka viihtyvät työssään, tekevät parhaansa ja pyrkivät myös ke-

hittämään työtään ja koko yritystä. Lisäksi henkilöstön vaihtuvuus vähenee ja asiakaspalvelu paranee 

työntekijöiden kokemuksen myötä. (Bergström & Leppänen 2015, 153–155.) 

 

Yrityksen sisäinen viestintä ja sen onnistuminen ovat edellytyksenä markkinointiviestinnän sekä muun 

ulkoisen viestinnän onnistumiselle. Sisäinen markkinointiviestintä on kaikkien yhteinen asia; johdon, 

esimiesten ja jokaisen työntekijän. Yhteisenä tavoitteena on kehittää yrityksen identiteettiä ja sisäisiä 

suhteita ja sitä kautta vaikuttaa työnteon sujuvuuteen, resurssien tehokkaaseen käyttöön ja luoda posi-

tiivinen ilmapiiri, joka sitouttaa työntekijöitä yrityskulttuuriin. Yrityksen resurssit ovat aineellisia 

(mm. tuotantovälineet, tarvikkeet, raha ja tietotekniikka) ja henkisiä (mm. yritysjohdon ja henkilöstön 

osaaminen). (Isohookana 2007, 222–225.) 

 

Myös Grönroosin (2009, 447–450) mukaan yrityksen tärkeimpiä resursseja ovat hyvin koulutetut ja 

palveluhenkiset työntekijät. Työntekijät ovat ratkaisevassa roolissa, kun mietitään asiakassuhteiden 
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hoitamista. Työntekijöiden taidot ja palveluhenkisyys (asiakaskeskeisyys) vaikuttavat asiakkaan saa-

maan kokemukseen. Työntekijöiden tulisi olla tyytyväisiä työssään, työhönsä ja työkavereihinsa. Yri-

tyksen henkilöstöhallinto voi vaikuttaa paljon myös sisäisessä markkinoinnissa, mm. tarjoamalla kou-

lutusta ja urasuunnittelua työntekijöille. Yrityksen johdon on saatava työntekijät työskentelemään mo-

tivoituneesti ja heidän on tunnettava yrityksen tuotteet ja myös annetut asiakaslupaukset hyvin, jotta he 

voisivat onnistuneesti lunastaa näitä lupauksia. Sisäisessä markkinoinnissa tarvitaan sekä asenne- että 

viestintäjohtamista. (Grönroos 2009, 447–450.) 

 

Sisäinen markkinointi voidaan jakaa Grönroosin (2009, 451–453) mukaan kolmeen eri tasoon. Ensim-

mäisellä tasolla luodaan yrityksen palvelukulttuuria ja kehitetään henkilöstöä palveluhenkiseksi. 

Avainasemassa ovat kiinnostus asiakkaita kohtaan ja palveluhenkisyys. Toisella tasolla ylläpidetään 

henkilöstön palveluhenkisyyttä ja huomiota kiinnitetään mm. siihen, että sisäiset suhteet säilyvät hy-

vinä ja työntekijöille annetaan koko ajan lisää tietoa ja palautetta. Kolmannella tasolla sisäistä markki-

nointia käytetään silloin, kun työntekijöille esitellään markkinointitoimia ja -kampanjoita sekä yrityk-

sen uusia tuotteita ja palveluita. (Grönroos 2009, 451–453.) 

 

Viimeisten vuosien aikana on noussut entistä enemmän esille henkilöstökokemus yrityksen menestys-

tekijänä. Kun yrityksen työntekijä on tyytyväinen, hän tuottaa parempaa asiakastyytyväisyyttä ja sitou-

tuu paremmin yrityksen tavoitteisiin. Palvelun arvo nousee entisestään, kun palvelut siirtyvät enem-

män verkkoon. Asiakkaan kohtaaminen kasvokkain on entistä tärkeämpää, jotta palvelukokemukselle 

saadaan lisäarvoa ja asiakas kokee saavansa erinomaisen palvelun ja palaa yritykseen myöhemmin uu-

delleen. Monia työntekijöitä motivoi palkan lisäksi työpaikan missio ja kokemus siitä, että oma työ on 

merkityksellistä. (Hämäläinen, Maula & Suominen 2016, 165–166.) 

 

Ulkoisella markkinoinnilla yritys pyrkii edistämään tuotteidensa ja palveluidensa myyntiä. Ulkoinen 

markkinointi kohdistetaan nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille, joskus myös yhteistyökumppa-

neille. (Bergström & Leppänen 2007, 22.) Ulkoisella markkinoinnilla luodaan odotuksia ja annetaan 

lupauksia. Se, mitä luvataan, tulee pystyä tarjoamaan asiakkaille. Osa ulkoista markkinointia on mark-

kinointiviestintä, joka voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin: henkilökohtainen myyntityö ja asiakas-

palvelu, mediamainonta, suoramainonta, myynninedistäminen (SP) ja tiedottaminen. Henkilökohtainen 

myyntityö on tärkeässä roolissa, kun ajatellaan yrityksen kannattavuutta. Myyjän tulisi tuntea asiakas 

ja hänen tarpeensa ja osata etsiä asiakkaalle sopiva ratkaisu. Myyntityön tekijöiden rooliin vaikuttavat 

myös yrityksen ratkaisut jakelutiestä. Hyvällä asiakaspalvelulla yritys varmistaa sen, että asiakas palaa 

uudelleen myöhemmin. (Isohookana 2007, 70, 131–138.) 
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Isohookanan (2007, 140–143) mukaan mainonta on kaikkein näkyvin osa-alue markkinoinnissa. Mai-

nonnalla tavoitetaan suuri kohderyhmä samalla kerralla ja yritys voi valita sopivat mainosvälineet ti-

lanteen mukaan, esimerkiksi radio-, tv-, lehti-, suora- tai ulkomainonta tai mainonta internetissä. Mai-

noskanavan valintaan vaikuttaa sisällön lisäksi myös kustannukset. Nykyään yhä suurempi osa mai-

nonnasta toteutetaan sosiaalisen median kautta eri kanavissa. Näin tavoitetaan erilaiset kohderyhmät 

eri kanavien kautta. (Isohookana 2007, 140–143.) 

 

Myynninedistämisellä lisätään jakeluportaan ja myyjien resursseja ja kiinnostusta yrityksen tuotteiden 

ja palveluiden myymiseen. Myynninedistämiseen käytetään eri keinoja riippuen siitä, että tuetaanko 

omaa myyntiorganisaatiota, jakelutieorganisaatiota vai suoraan kuluttajia. Keinoja ovat esimerkiksi 

tuotemaistiaiset, tuote-esittelyt, käyttötapojen esittely, kilpailut, sponsorointi, yhteismainonta ja mes-

suille tai eri tapahtumiin osallistuminen. (Isohookana 2007, 161–166.) 

 

Tiedottaminen eri muodoissaan on tärkeä osa-alue markkinoinnissa. Osana markkinointiviestintää se 

tarkoittaa tiedotustoimintaa yrityksen tuotteista ja palveluista, ja jonka kohderyhmänä ovat asiakkaat ja 

muut ostopäätökseen vaikuttavat tahot. Tavoitteena on lisätä tunnettuutta ja myyntiä ja vaikuttaa posi-

tiivisesti tuotteen mielikuvaan. Tiedottaminen on erilaista asiakassuhteen vaiheesta riippuen. (Isohoo-

kana 2007, 176–177.) 

 

Vuorovaikutusmarkkinoinnin tavoitteena on parantaa asiakkaan ja myyjän vuoropuhelua. Tavoitteena 

on tuotteiden/palveluiden myyminen asiakkaalle. Hyvällä palvelulla vakuutetaan asiakas tuottei-

den/palvelun laadusta ja tulevaisuudessa hän jatkaa asiointia yrityksessä. Vuorovaikutuksella on suuri 

merkitys myös asiakkaan ongelmatilanteissa eli kuinka häntä autetaan, mikäli tuotteessa on ilmennyt 

vika/ongelma. Tämän lisäksi asiakas saattaa tarvita apua esimerkiksi lisätilauksen tekemisessä. (Berg-

ström & Leppänen 2007, 23.) 

 

Grönroosin (2009, 338) mukaan palveluorganisaation näkökulmasta vuorovaikutteinen markkinointi 

on tärkeimmässä roolissa. Perusteluna on se, että vaikka perinteinen markkinointi olisi hyvin hoidettu 

voi vuorovaikutusmarkkinointi epäonnistua ja silloin koko markkinointi epäonnistuu. Lisäksi vuoro-

vaikutusmarkkinointi on se tapa, jolla tavallisia operatiivisia ja hallinnollisia toimenpiteitä tehdään. 

(Grönroos 2009, 338.) 
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Markkinointia toteutetaan jatkuvana prosessina ja monessa muodossa. Markkinointiin syntyy koko 

ajan uusia tapoja teknologian kehittyessä. Sähköiset kanavat ovat muuttaneet markkinoinnin moni-

kanavaiseksi ja monenväliseksi viestinnäksi. On tärkeää valita oikeat kanavat, jotta saa asiakkaan ko-

kemaan markkinoinnin hyödylliseksi informaatioksi eikä tyrkyttämiseksi. Erilaisia markkinoinnin 

muotoja ovat digitaalinen, mobiili-, suosittelu-, viraali-, huhu-, suostumus-, yksilö-, sissi-, sisältö- ja 

sosiaalinen markkinointi. (Bergström & Leppänen 2015, 34.) 

 

Toimintaympäristön muutokset tuovat mukanaan uusia markkinointitapoja. Kotlerin ym. (2011, 46–

55) mukaan (McKinsey & Companyn tutkimus) yksi merkittävä trendi on ollut se, että markkinoilla on 

entistä vähemmän luottamusta. Kuluttajat luottavat yhä enemmän toisten kuluttajien kokemuksiin os-

topäätöksiä tehdessään. Markkinointi 3.0 näkee kuluttajat ihmisinä. Markkinoinnin keinojen pitäisi 

koskettaa kuluttajia kokonaisvaltaisesti (mieli, sydän ja sielu), jolloin markkinoinnin ytimessä ovat 

brändi-identiteetti, brändin rehellisyys sekä mielikuva. Brändin antamaan asiakaslupaukseen voi luot-

taa, kun yrityksellä on vahva yrityskuva. Kun yritys on aidosti luotettava ja pitää asiakkaille annetut 

lupaukset, on kuluttajien luottamus mahdollista saavuttaa. (Kotler ym. 2011, 46–55.) 

 

 

2.3 Palveluiden markkinointi 

 

Tässä alaluvussa kuvataan palvelun käsite ja erityispiirteet, palveluiden markkinoinnin kilpailukeinot, 

digitaalinen markkinointi sekä koulutusorganisaation markkinoinnin erityispiirteet. 

 

2.3.1 Palvelun käsite ja erityispiirteet 

 

Grönroosin (2009, 77) mukaan palvelu voidaan määritellä seuraavasti: 

”Palvelu on ainakin jossain määrin aineettomien toimintojen sarjasta koostuva prosessi, 

jossa toiminnot tarjotaan ratkaisuina asiakkaan ongelmiin ja toimitetaan yleensä, muttei 

välttämättä, asiakkaan, palvelutyöntekijän ja/tai fyysisten resurssien tai tuotteiden ja/tai 

palveluntarjoajan järjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa.” (Grönroos 2009, 77.) 

 

Edelleen Grönroosin (2009, 79) mukaan palveluilla on kolme peruspiirrettä: 

”1. Palvelut ovat prosesseja, jotka koostuvat toiminnoista tai joukosta toimintoja.  

2. Palvelut tuotetaan ja kulutetaan ainakin jossain määrin samanaikaisesti.  

3. Asiakas osallistuu ainakin jossain määrin palvelun tuotantoprosessiin kanssatuotta-

jana.” (Grönroos 2009, 79.) 
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Palveluhyödykkeet ovat aineettomia, niitä ei voi varastoida eikä koskettaa ja tämä aiheuttaa erilaisia 

tarpeita markkinoinnille. Ydinpalvelu on syy, miksi yritys toimii. Esimerkiksi hotellin ydinpalvelu on 

majoitus. Ydinpalvelun lisäksi tarvitaan avustavia palveluita, esimerkiksi hotellissa vastaanottopalve-

lut. Näiden lisäksi tukipalveluilla pyritään tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa ja niillä pyritään myös 

erottautumaan kilpailijoista. Palvelut ovat kokemuksia, jolloin niihin sisältyy paljon vuorovaikutusta. 

Vuorovaikutus palveluorganisaation kanssa muodostuu tapaamisista, joissa palvelu tuotetaan ja kulute-

taan. Kaikki vuorovaikutustilanteet vaikuttavat koettuun palvelun laatuun. Palvelun kokonaislaatuun 

vaikuttavat yrityksen asiakaspalvelijoiden asiantuntemus, käyttäytyminen ja asenne. Samoin muilla 

saman palvelun käyttäjillä voi olla suuri merkitys koettuun palvelun laatuun. Myös asiakkaan omalla 

asenteella ja osallistumisella on vaikutusta koettuun palvelun laatuun. Sekä viestin lähettäjällä että vas-

taanottajalla on vastuu viestinnän onnistumisesta. Palvelujen markkinoinnissa korostuu sisäisen vies-

tinnän merkitys yhdessä ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. Asiakaspalvelijoiden asenne ja osaami-

nen vaikuttavat siihen, että kuinka hyvin asiakkaalle annetut lupaukset pystytään lunastamaan. (Iso-

hookana 2007, 65–70.) 

 

Grönroosin (2009, 221–222.) mukaan palvelu syntyy prosessissa, johon asiakas osallistuu ja näin ollen 

palvelun tuotantoa ei voi erottaa sen kuluttamisesta. Tämä prosessi on olennainen osa palvelua ja rat-

kaisevin osuus tuotetaan, kun asiakas osallistuu prosessiin ja arvioi sitä ja sen laatua. 

 

Palveluiden markkinoinnissa suurin ero tavaratuotteiden markkinointiin on se, että palveluista puuttuu 

ennalta tuotettu tuote. Palveluprosessin resurssien yhdistelmä tuottaa arvoa asiakkaille, kun resursseja 

käytetään heidän läsnä ollessaan ja ollaan vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Asiakkaan kokeman 

arvon perustana on resurssien asiakaslähtöinen hallinta. Yrityksen resurssit voidaan jakaa esimerkiksi 

seuraavasti: henkilöstö, tekniikka, tietämys, asiakkaan aika ja asiakas. Yrityksen asiakaspalvelijat, ih-

miset, tuottavat arvoa asiakkaille useissa palveluprosesseissa, esimerkiksi palvelun toimituksessa, asia-

kaskoulutuksessa ja valitusten käsittelyssä. Asiakaspalvelutehtävissä toimivia työntekijöitä voidaan 

kutsua osa-aikaisiksi markkinoijiksi. Heillä on suorat asiakaskontaktit ja he tuottavat palvelun yhdessä 

asiakkaan kanssa. Myynnissä ja ulkoisessa markkinoinnissa annetut lupaukset lunastetaan käyttämällä 

resursseja. Tämän varmistamiseksi pitää resursseja kehittää koko ajan ja toteuttaa sisäistä markkinoin-

tia. (Grönroos 2009, 91–93). 

 

Grönroosin (2009, 25–34) mukaan asiakkaat eivät osta palveluita, vaan palveluiden tuottamia hyötyjä. 

Asiakkaat etsivät ratkaisuja, joista he saavat arvoa elämäänsä ja jotka palvelevat heidän arvonluonti-
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prosessejaan. Suuri osa perinteisistä palveluyrityksistä on tilanteessa, jossa perustuote ei takaa kilpai-

luetua, vaan muodostaa vain lähtökohdan kilpailuedun kehittämiselle. Yksi ratkaisumalli voi olla se, 

että yritys jalostaa perustuotteen palvelutarjoomaksi, joka sisältää arvoa kasvattavia palveluaineksia 

(osa on laskutettavia ja osa ilmaisia). (Grönroos 2009, 25—34.) 

 

Palvelupaketti jaetaan kahteen osaan: peruspalveluun ja lisäpalveluihin. Tämä on kuitenkin yksinker-

tainen tapa havainnollistaa palvelun luonnetta, jossa ei huomioida toiminnallisen laadun näkökohtia. 

Palvelupakettia laajempi käsite on palvelutarjooma, jonka on oltava asiakaslähtöinen. Palvelutar-

jooman johtaminen sisältää palveluajatuksen, peruspalvelupaketin sekä laajennetun palvelutarjooman 

kehittämisen ja näiden lisäksi imagon ja viestinnän johtamisen. (Grönroos 2009, 221–223, 227). Kuvi-

ossa 1 esitetään Grönroosin (2009, 227) näkemys laajennetusta palvelutarjoomasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Laajennettu palvelutarjooma (Grönroos 2009, 227) 

 

 

2.3.2 Palveluiden markkinoinnin kilpailukeinot 

 

Perinteisesti markkinoinnin kilpailukeinoja on kuvattu 4P-mallilla, jossa kilpailukeinoina ovat tuote, 

hinta, jakelu ja markkinointiviestintä. Nämä eivät kuitenkaan riitä, kun kyseessä on palveluiden mark-

kinointi ja 4P-malli onkin laajentunut 7P-malliin, jossa kilpailukeinoina ovat  

Ydinpalvelu 

Mahdollistavat               Tukipalvelut 

palvelut                          (ja -tuotteet) 

(ja tuotteet) 

Palveluajatus 

Vuorovaikutus Palvelun  

saavutettavuus 

Asiakkaan osallistuminen 
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- tuote (product) 

- hinta (price) 

- jakelu/saatavuus (place) 

- markkinointiviestintä (promotion) 

- henkilöstö ja asiakkaat (people, participants) 

- toimintatavat ja prosessit (processes) sekä  

- palveluympäristö ja muut näkyvät osat (physical evidence). (Bergström & Leppänen 2015, 

148.) 

 

Yrityksen tuote tai palvelu on koko markkinoinnin ydin, koska se muodostaa pohjan muille markki-

nointipäätöksille: hinnalle, jakelukanavalle ja markkinointiviestinnälle (Isohookana 2007, 49). Perus-

kilpailukeinojen (tuote, hinta, jakelu) pitää aina olla kunnossa. Näin ollen tuotteen pitää vastata omi-

naisuuksiltaan ja laadultaan asiakkaiden odotuksia. Tuote kilpailukeinona tarkoittaa asiakasryhmittäin 

suunniteltuja kokonaisuuksia. Asiakas ostaa hyötyjä ja mielihyvää, jota tuote tarjoaa hänelle. Palvelu-

tuotteet myydään eri tavalla kuin tavarat ja ne tuotetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Palveluja on 

vaikea kokeilla ennen ostoa ja palvelu on aina prosessi. Tuote on kokonaisuus, jossa ydintuotetta 

(ydinpalvelua) täydentävät lisäosat/-palvelut sekä tukipalvelut. (Bergström & Leppänen 2015, 151.) 

 

Edelleen Bergströmin ja Leppäsen (2015, 152–153) mukaan hinta kilpailukeinona on usein merkittävä 

ostamiseen vaikuttava tekijä, mutta se ei ole ainoa kilpailukeino. Yrityksen pitää osata päättää, että 

mikä on sopiva hintataso suhteessa kilpailijoihin ja myös asiakkaiden hintaodotuksiin. Yritys pyrkii 

tarjoamaan asiakkailleen enemmän kuin pelkän tuotteen, kun se erilaistaa tuotteensa ja tällä tavoin se 

pääsee eroon hintakilpailusta. Hinnoittelussa pitää ottaa huomioon markkina- ja kilpailutilanne, asiak-

kaat sekä omat tavoitteet ja kustannukset. (Bergström & Leppänen 2015, 152–153.) 

 

Saatavuudella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla saadaan tuote asiakkaille ostettavaksi. Jakelutien 

valinta on keskeisimpiä päätöksiä markkinoinnissa, sillä sen avulla varmistetaan, että tuote/palvelu on 

saatavilla oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja että sitä on riittävästi. (Isohookana 2007, 57–58.) Jake-

lukanava valitaan sen mukaan, että mikä kanava tavoittaa kohderyhmän parhaiten. Se ei tarkoita sitä, 

että tuotteen pitäisi olla myynnissä kaikkialla. Myös yrityksen tavoiteltu imago vaikuttaa kanavien va-

lintaan. Hyvä saatavuus varmistaa sen, että asiakkaat saavat tuotteen oikeaan aikaan, oikeassa pai-

kassa, sopivissa erissä, helposti ja toimivasti. (Bergström & Leppänen 2015, 153.) 
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Palveluiden markkinoinnissa keskitytään kilpailukeinoista henkilöstöön, palveluympäristöön ja mark-

kinointiviestintään. Markkinointiviestintä näkyy yrityksestä ulospäin ja sen avulla yritys herättää kiin-

nostusta ja ostohalua tuotteitaan kohtaan ja luo mielikuvia sekä tuotteistaan että yrityksenä. Markki-

nointiviestintään kuuluvat mainonta, henkilökohtainen myyntityö, myynninedistäminen (SP) ja tiedo-

tus- ja suhdetoiminta (PR). (Bergström & Leppänen 2015, 177, 261.) 

 

Henkilöstön osaaminen ja palvelun laatu muokkaavat hyvin paljon tuote-, palvelu- ja yrityskuvaa. 

Näin ollen on tärkeää, että henkilöstö on motivoitunut ja sitoutuu yrityksen toiminta-ajatukseen, lii-

keideaan ja visioon. (Isohookana 2007, 61.) Bergströmin ja Leppäsen (2015, 161–167) mukaan koros-

tuu hyvän asiakaspalvelun merkitys, kun yritysten tuotteet ovat samanlaisia. Yritys voi erottua kilpaili-

joistaan paremmalla asiakaspalvelulla. Yrityksen palvelulupauksen pitää olla realistinen, jotta se pys-

tyy lunastamaan asiakkaille annetut lupaukset ja asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asia-

kaspalveluun vaikuttavat asiakaspalveluhenkilöstön määrä ja laatu, palveluympäristö, käytettävät ka-

navat sekä laitteet ja järjestelmät. Asiakaspalvelussa on nykyään tärkeä merkitys myös sillä, että mitä 

kanavia kautta asiakas saa palvelua. Asiakkaan tulisi saada apua nopeasti ja uusia palvelukanavia ovat 

mm. palvelut yrityksen verkkosivuilla (chat-palvelu, yhteydenottopyynnöt) sekä palvelut sosiaalisen 

median avulla, esimerkiksi YouTube-kanava ja Facebook. (Bergström & Leppänen 2015, 161–167.) 

 

Palvelun laatuun vaikuttavat asiakaspalvelijoiden asiantuntemus, ystävällisyys ja viestintätaidot. Myös 

palveluympäristöllä on suuri vaikutus asiakkaan kokemukseen ja sen tulisi tarjota virikkeitä kaikille 

aisteille ja olla miellyttävä, jotta asiakas saa hyvän kokemuksen ja haluaa tulla asiakkaaksi uudelleen. 

Palveluympäristöön kuuluvat yrityksen ulkoinen ja sisäinen palveluympäristö ja kaikki näkyvät palve-

luympäristön tunnusmerkit (esimerkiksi rakennukset, opasteet, pysäköintitilat, sisustus, valaistus ja 

henkilökunnan työasut). (Bergström & Leppänen 2015, 161–167.) 

 

Yrityksen toiminta on jatkuvaa viestintää toimintaympäristön kanssa. Toimivalla viestinnällä yritys voi 

rakentaa kilpailukykyä, jota muiden yritysten on vaikea kopioida. Tämä edellyttää sitä, että viestintä 

nähdään yrityksessä kokonaisvaltaisesta näkökulmasta ja strategisena voimavarana. Yrityksen koko-

naisvaltainen viestintä sisältää ulkoisen viestinnän, joka tarkoittaa tässä markkinointiviestintää, sisäi-

sen viestinnän sekä ulkoisen yritysviestinnän. Sisäisen viestinnän tavoitteena on motivoida henkilöstöä 

ja sitouttaa sitä yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sisäisellä viestinnällä vaikutetaan myös yritys-

identiteettiin ja jokainen työntekijä viestii omalta osaltaan yrityksen toimintakulttuurista muille. Mark-

kinointiviestinnällä tuetaan tuotteiden ja palveluiden myyntiä sekä asiakassuhteiden hoitoa. Sillä pide-
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tään yhteyttä nykyasiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin sekä erilaisiin sidosryhmiin, esimerkiksi ja-

kelusta vastaavat yritykset. Yritysviestinnällä tuetaan koko yrityksen toimintaa. Sen avulla luodaan, 

vahvistetaan ja ylläpidetään sidosryhmäsuhteita ja vaikutetaan koko yrityksen tunnettuuteen ja kiinnos-

tavuuteen. Näiden viestintämuotojen tulisi muodostaa kokonaisuus, jossa ne tukevat toisiaan, koko yri-

tystä ja sen tavoitteita. (Isohookana 2007, 15–17.) 

 

Grönroos (2009, 359–360) jakaa yrityksen markkinointiviestinnän neljään osaan: suunnitellut viestit, 

tuote- ja palveluviestit ja suunnittelemattomat viestit. Ihmiset luottavat näistä vähiten suunniteltuihin 

viesteihin, jotka ovat markkinointihenkilöstön suunnittelemia ja yrittävät houkutella asiakkaita. Tuote-

viesteillä yritys kertoo tarkemmin tuotteistaan, mm. mihin tuote on tarkoitettu ja miten sitä käytetään. 

Palveluviestit syntyvät palveluprosesseissa ja näillä on suuri merkitys siihen, että saavutetaanko asiak-

kaan luottamus. Asiakkaat luottavat näihin viesteihin enemmän kuin esimerkiksi tuoteviesteihin. Suun-

nittelemattomat viestit lähtevät yleensä asiakkailta itseltään ja toiset asiakkaat arvostavat näitä viestejä 

kaikista eniten, olivat viestit sitten positiivisia tai negatiivisia. On huomattava, että myös markkinointi-

viestien puute vaikuttaa yrityskuvaan. Jos esimerkiksi palvelun viivästymisestä ei ilmoiteta asiak-

kaalle, niin asiakkaan palvelukokemus huononee. Mikäli viivästyksestä ilmoitetaan etukäteen, niin asi-

akkaan saama palvelukokemus voi siitä huolimatta olla palvelun lopussa positiivinen. Myös negatiivis-

ten asioiden kertominen asiakkaalle on parempi kuin se, ettei tiedoteta mitään. (Grönroos 2009, 359–

360.) 

 

Isohookanan (2007, 295–296) mukaan markkinointiviestinnän avulla yritys rakentaa vuorovaikutus-

suhteita asiakkaihin ja sen avulla on mahdollista rakentaa myös aineetonta pääomaa, jota kilpailijoiden 

on hankala kopioida. 

 

Markkinointiviestinnän suunnittelun perustana ovat kysymykset: Kenelle viestitään? Mihin viestin-

nällä pyritään ja miten viestiminen tapahtuu? Yrityksessä on pohdittava, että mitä säännöllistä ja jatku-

vaa viestintää tarvitaan ja miten se voidaan käytännössä toteuttaa. Tämän rinnalla tarvitaan myös ly-

hytkestoista kampanjointia esimerkiksi uuden tuotteen lanseerauksessa. Markkinointiviestinnän tarkoi-

tuksena on rakentaa tunnettuutta, herättää kiinnostusta ja luottamusta sekä paremmuutta suhteessa kil-

pailijoihin. Lopullinen tavoite on kuitenkin saada aikaan kannattavaa myyntiä. Yrityksellä on käytettä-

vissään eri keinoja, jotka vaikuttavat markkinointiviestinnän onnistumiseen. Kun yritys suunnittelee 

viestintää, on sen hyvä ottaa huomioon seuraavat osa-alueet: 

- kohderyhmät ja tavoitteet 

- markkinointiviestinnän muodot ja painotus 
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- markkinointiviestinnän budjetointi 

- mainonnan muodot ja määrä  

- myyntityön muodot 

- myynninedistäminen 

- tiedotus- ja suhdetoiminta. (Bergström & Leppänen 2015, 300–310, 371, 404, 414.) 

 

Yrityksen markkinointitoimijoiden tulisi ymmärtää viestintäkehän merkitys markkinoinnissa. Viestin-

täkehässä on neljä osaa: odotukset/ostot, vuorovaikutus, kokemukset ja suusanallinen viestintä (refe-

renssit). Asiakkaalla on tiettyjä odotuksia palvelulle ja vuorovaikutusprosessissa hän kokee palvelun 

laadun. Asiakas, joka on kokenut palvelun positiivisesti, palaa todennäköisesti myöhemmin takaisin ja 

hän myös kertoo saamastaan palvelusta muille. Suusanallisen viestinnän vaikutukset vaihtelevat paljon 

tilanteen ja toimialan mukaan. Myönteinen suusanallinen viestintä vähentää yrityksen tarvetta markki-

nointiviestintään. On kuitenkin huomattava, että negatiivinen suusanallinen viestintä luo vastustusta 

markkinointiviestintää kohtaan ja silloin yrityksen mainoskampanjat eivät ole niin tehokkaita. (Grön-

roos 2009, 364–365.) 

 

Jokaisella yrityksen viestintätoimella on aina vaikutuksensa työntekijöihin, asiakkaisiin ja tulevaisuu-

den asiakkaisiin. Markkinointiviestinnässä voidaan puhua kolmen eri aikavälin vaikutuksista: 

1. lyhytaikainen markkinointiviestinnällinen vaikutus 

2. keskipitkän aikavälin markkinointivaikutus 

3. pitkäaikainen imagovaikutus. (Grönroos 2009, 368.) 

 

Grönroosin (2009, 368–369) mukaan viestintätoimien vaikutus eri kohderyhmiin (asiakkaat, potentiaa-

liset asiakkaat, työntekijät) on erilainen; välillä positiivinen, neutraali tai negatiivinen. Esimerkiksi 

mainoskampanjan lyhytaikainen vaikutus voi olla positiivinen potentiaalisille asiakkaille, mutta ajan 

myötä se muuttuu huonommaksi, esimerkiksi liioiteltujen lupausten vuoksi. Työntekijöiden näkökul-

masta keskipitkän aikavälin vaikutukset ovat kielteisiä, koska he kohtaavat asiakkaat, joilla on epärea-

listisia odotuksia palvelusta. Tässä tapauksessa työntekijät voivat joutua ikävään välikäteen, mikä vä-

hentää työntekijöiden motivaatiota tuottaa laadukasta palvelua. (Grönroos 2009, 368–369.) 
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2.3.3 Digitaalinen markkinointi 

 

Palveluyritykset tarvitsevat sekä vuorovaikutteista että perinteistä ulkoista markkinointia. Joskus kan-

nattaa vastata kilpailijan kampanjaan perinteisillä markkinointitoimenpiteillä. Toisaalta voidaan aja-

tella, että mitä paremmin vuorovaikutteinen markkinointi toimii, niin sitä vähemmän tarvitaan perin-

teistä markkinointia. (Grönroos 2009, 338.) 

 

Digitalisaatio kehittyy eri tahtiin maailmalla ja kansainvälisten yritysten tulee ottaa huomioon maakoh-

taiset erot infrastruktuurissa ja kuluttajien käyttäjätottumuksissa. Eroja on mm. siinä, että kuinka pal-

jon internetiä käytetään mobiililaitteiden kautta. Digimurros on haastanut yritykset ja asettanut kyseen-

alaiseksi entiset liiketoimintamallit. Toisaalta se on myös lisännyt kilpailua ja avannut uusia markkina-

paikkoja kuten digitaaliset alustat. Digimurros on myös muuttanut viestinnän kentän: asiakkaat, kulut-

tajat ja henkilöstö osallistuvat yritysten toimintaan ja arvojen luomiseen entistä merkittävämmin. (Hä-

mäläinen ym. 2016, 15.) 

 

Juholinin (2013, 308–319) mukaan yrityksen on ymmärrettävä digitaalisen viestinnän painoarvo eri 

viestintäkeinojen välillä. Digitaalinen viestintä vaatii sosiaalisen median erityispiirteiden ymmärtä-

mistä, jotta niitä voidaan soveltaa viestintään. Onnistuakseen digitaalisessa viestinnässä yrityksellä pi-

tää olla erikseen digitalisoinnin strategia, jonka avulla suunnitellaan, miten digitaalisiin välineisiin siir-

rytään, millaista sisältöä tuotetaan ja millaisin välinein/teknologioin sisältöä tuotetaan sekä miten sisäl-

töjä ylläpidetään ja seurataan. Digitaalisen viestinnän ylläpidon osalta tulee miettiä tekninen ylläpito, 

sisältöjen ylläpito sekä käyttökokemuksen ylläpito. Lisäksi digitaalinen viestintä vaatii paljon medialu-

kutaitoa. Eli tarvitaan taitoa hahmottaa audiovisuaalisesta kokonaisuudesta viestinnälliset rakenteet. 

Sosiaalinen media vaikuttaa yritysten viestintään siten, että aikaisempi yrityksen yksinpuhelu muuttuu 

dialogiksi. Viestinnän onnistumiseen vaaditaan ryhmätyötä; työ pitää organisoida ja johtaa tehokkaasti 

sekä jakaa vastuuta sisällöntuottamisesta oikeille henkilöille. (Juholin 2013, 308–319.) 

 

Digimurros on vauhdittanut monia sosiokulttuurisia muutoksia, jotka vaikuttavat liiketoimintaan. Ku-

luttajien käyttäytyminen, tavat ja tottumukset ovat muuttuneet digitaalisten innovaatioiden myötä ja 

tämä näkyy uudenlaisena ostokäyttäytymisenä. Yleinen arvio on, että jopa 80 % ostopäätöksistä teh-

dään nykyään etukäteen verkossa, jossa etsitään tuotetietoa ja vertaillaan hintoja ennen kuin mennään 

kauppaan. Vertaisryhmien arviot ja palautteet tuotteesta tai palvelusta ovat yhä tärkeämpi kriteeri osto-

päätöksen teossa. Kuluttajat eivät ole samalla tavalla yritysuskollisia kuin aikaisemmin ja vaan he etsi-

vät verkosta halvimman tai muuten houkuttelevimman palveluntarjoajan. Samalla digiaika on lisännyt 
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tarvetta nopealle ja sujuvalle asioinnille; asiakkaan pitää saada ostokset tehtyä verkossa ja mieluiten 

paikasta riippumatta. Ominaista on myös tuotteiden ja palveluiden ympärille rakentuvat yhteisöt, joissa 

kuluttajat vaihtavat kokemuksia. (Hämäläinen ym. 2016, 24–25, 48.) 

 

Jotta yritys voi hallita brändiä digitaalisessa viestinnässä, tulisi jokaista sovellusaluetta katsoa tavoite-

mielikuvan kautta. Verkkosivujen, intranet- ja ekstranet-sivustojen sekä sosiaalisen median tulisi olla 

myös henkilökunnan henkilökohtaisen viestinnän osa, jota he tietoisesti käyttävät brändi-ilmeen vah-

vistamiseen. Tähän työhön menee paljon aikaa ja ensin pitää saada henkilöstö sisäistämään brändin 

tarina, jotta kaikki puhuvat siitä samoin eri medioissa. Digitaalisen viestinnän onnistuminen vaatii 

muutosta kohderyhmäajatteluun; on ajateltava viestintää yksilöille, ja lisäksi se vaatii yhteisöllisyyttä, 

dialogia, tarinoita ja jakamista. (Juholin 2013, 331–334.) 

 

Liimataisen (2020, 34) mukaan verkkosivujen hyvä sisältö herättää asiakkaan kiinnostuksen, auttaa 

keräämään viittauksia ja linkkejä muualta verkosta yrityksen sivuille. Tämä on tärkeää, koska viittauk-

set nostavat sivujen kävijämäärää ja kertovat myös Googlelle sivujen hakusanojen suosiosta. Tämän 

kautta yritys saa enemmän Google-hakujen kautta tulevaa liikennettä verkkosivuilleen. (Liimataisen 

2020, 34.) 

 

Digitaalisten kanavien ohella kannattaa muistaa myös sähköpostimarkkinointi, sillä se on 40 kertaa te-

hokkaampaa kuin markkinointi sosiaalisessa mediassa. Lisäksi sähköpostimarkkinointi on edullista. 

Helppo tapa markkinoida on esimerkiksi säännöllinen uutiskirje, jonka asiakkaat voivat tilata sähkö-

postiinsa. Näin some- ja sähköpostimarkkinointi täydentävät toisiaan. (Komulainen 2019, 193–197.) 

 

Markkinointi sosiaalisessa mediassa vaati erilaista tapaa markkinoida ja kirjoittaa, sillä yksisuuntaisen 

markkinoinnin tilalle on tullut vuorovaikutus, keskustelu ja tiedonvälitys. Sosiaalisen median tekstit 

luetaan aina ruudulta, joten tekstin tulee olla helppolukuista, lyhyttä ja nopeasti silmäiltävää. (Kortesuo 

2014, 15–23.)  

 

Komulaisen (2019, 37–38) mukaan lisätietoja asiakkaiden tarpeista saa seuraamalla keskustelua eri di-

gikanavissa. Kannattaa käyttää erilaisia apuvälineitä tiedon etsimiseen verkosta. Kannattaa tutkia, 

millä sanoilla tietoa haetaan omalla alalla ja vertailla haettuja sanoja omien sivujen termeihin ja tagei-

hin; esimerkkiohjelmia ovat Keyword Planner ja Keyword Everywhere. Googlen avulla (Google 

Trends) saa tietoa siitä, että mitä avainsanoja haetaan nyt ja millä alueilla ja tämä auttaa suunnittele-

maan mainoskampanjan oikeaa ajoitusta. Facebookissa on erilaisia ryhmiä ja kannattaa mennä mukaan 
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oman alan ryhmään ja seurata keskustelua siellä. Google Analytics antaa tilastotietoa omista nettisi-

vuista; mikä sivu kävijöitä kiinnostaa, miltä sivulta he tulevat ja minne sivulle poistuvat yrityksen si-

vuilta. Lisäksi kannattaa tarkistella omien somekanavien kävijöiden liikennettä. On hyvä tarkkailla, 

että millaista sisältöä asiakkaat jakavat ja mihin aikaan viikosta ja vuorokaudesta liikennettä verkkosi-

vuilla on eniten. (Komulainen 2019, 37–38.) 

 

Suurimmat virheet digimarkkinoinnissa ovat: 

- yritys ei ole läsnä sosiaalisessa mediassa  

- yritys keskittyy yhdensuuntaiseen viestintään, eikä muista vuorovaikutusta 

- yritys panostaa vain uusiin asiakkaisiin ja unohtaa markkinoinnin nykyisille asiakkaille 

- mainoksia ei kohdenneta oikein 

- yritys ei seuraa kävijätietoja eikä hyödynnä sivustolta saatavia tietoja. (Komulainen 2019, 119–

120.) 

 

Asiakkaiden sitoutumista voidaan vahvistaa mm. seuraavin keinoin: 

- tehdään yrityksestä merkityksellinen asiakkaalle jakamalla hänelle tärkeää tietoa 

- rakennetaan brändiin sitoutunut yhteisö; herätetään asiakkaassa tunne, että hänet on kutsuttu 

juhliin 

- muistetaan oikea kohderyhmä; mihin aikaan ja missä kanavissa asiakkaat ovat eri vuorokauden 

aikoina 

- postaustiheys: vähemmän on enemmän. Huomioidaan myös sisällön muoto, jotta se näkyy oi-

kein myös puhelimella selattaessa. Tärkeää on kehittää omaa sisältöään koko ajan. (Komulai-

nen 2019, 131–132.) 

 

Yrityksen läsnäolo sosiaalisessa mediassa ja vaikuttavan sisällön jakaminen (esimerkiksi tuotteiden 

ohjevideot ja käyttövinkit) houkuttelee enemmän seuraajia ja lisää bränditietoisuutta. Tänä päivänä 

suosittelijat antavat uuden kanavan markkinoinnin kohdentamiseen. Ihmiset seuraavat somessa blog-

gaajia, poliitikkoja, asiantuntijoita sekä julkisuuden henkilöitä. Omalle tuotteelle saa paljon lisäarvoa, 

kun somevaikuttaja jakaa sisältöä omilla somekanavillaan. (Komulainen 2019, 228–230.) 

 

Pöngän (2021) mukaan maailmanlaajuinen koronapandemia, joka alkoi keväällä 2020, on nostanut 

suomalaisten sosiaalisen median käyttöastetta huimasti. Viikkotasolla suomalaiset käyttävät somepal-

veluita seuraavasti:  
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• WhatsApp 3,3 miljoonaan käyttäjää (81 %)  

• YouTube 3,1 miljoonaa (77 %) 

• Facebook 2,9 miljoonaa (72 %)  

• Instagram 2 miljoonaa (48 %)  

• Twitter 1 miljoonaa (25 %)  

• Snapchat 0,9 miljoonaa (22 %) 

• Pinterest 0,7 miljoonaa (17 %) 

• LinkedIn 0,7 miljoonaa (16 %)  

• Jodel 0,5 miljoonaa (12 %) 

• Twitch 0,4 miljoonaa (10 %) ja  

• TikTok 0,4 miljoonaa (9 %). (Pönkä 2021.) 

 

Sosiaalisen median palveluita käytetään eri tarkoituksiin. Ammatillisen verkoston kehittämiseen käyte-

tään eniten LinkedIn:a, brändejä ja yrityksiä seurataan Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa ja 

viihdettä kulutetaan eniten YouTubessa, Reddit:ssä ja Pinterest:ssä. Yritysten kannattaa siis olla esillä 

Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa, sillä päivittäiset kävijämäärät ovat korkeita. Facebookia 

käyttää päivittäin 56 % ja viikoittain 72 % suomalaisista, Instagramia 32 % päivittäin ja 48 % viikoit-

tain ja Twitteriä 11 % päivittäin ja 25 % viikoittain. Näistä Instagramin käyttö on lisääntynyt nopeim-

min. (Pönkä 2021.) 

 

 

2.3.4 Koulutusorganisaatio ja sen markkinoinnin erityispiirteet 

 

Vuokon (2010, 16) mukaan koulutusorganisaatiot kuuluvat ns. nonprofit-organisaatioihin. Nonprofit-

organisaatiot voidaan luokitella kulttuuri- ja virkistystoimintaan, koulutukseen ja tutkimukseen, ter-

veyteen, sosiaalialan palveluihin, ympäristöön, kehittämiseen ja asumiseen, politiikkaan, hyvänteke-

väisyyteen, kansainväliseen toimintaan, uskontoon ja työelämään liittyviin organisaatioihin (Internati-

onal Classification of NonProfit Organizations, ICNPO).  

 

Markkinoinnissa nämä nonprofit-organisaatiot eivät tavoittele voittoa, mutta ne pyrkivät silti lisää-

mään palveluidensa ja tuotteidensa suosiota. Hyvät asiakkuudet ovat arvokkaita sekä yrityksille että 

nonprofit-organisaatioille, samoin kuin myös muut sidosryhmäsuhteet. Myös julkisen sektorin organi-

saatioissa on alettu puhua enemmän liikkeenjohtoon liittyvästä tulosvastuusta. Tämä tarkoittaa sitä, 



20 

 

että kuinka hyvin organisaatiota ja sen ihmisiä osataan hoitaa ja johtaa ja miten hyvin saavutetaan ta-

voitteet ja millaisilla resursseilla tehdään tulosta. (Vuokko 2010, 29, 51, 93.) 

 

Markkinoinnin suunnittelulla tarkoitetaan varautumista tulevaan ja vaikuttamista siihen, että organisaa-

tion kannalta tärkeät sidosryhmäsuhteet toimivat ja antavat edellytykset organisaation toimimiselle 

parhaalla mahdollisella tavalla. Olennaista on, että organisaatiolla on selkeä tulevaisuuteen suuntautu-

nut näkemys ja toimintatapa. Eri markkinointistrategioista nonprofit-organisaatio voi käyttää esimer-

kiksi erilaistamista tai se voi keskittyä vain tiettyyn segmenttiin.  (Vuokko 2010, 115.) 

 

Vuokon (2010, 153, 189–198) mukaan tyypillistä nonprofit-organisaatioille on, että ne eivät tarjoa 

konkreettisia tuotteita vaan palveluja ja ajattelu- ja käyttäytymismuotoja. Toisaalta joskus tuotteita 

saattaa olla tarjolla palveluiden lisänä. Imagolla ja mielikuvilla on yhtä suuri merkitys, olipa kyseessä 

yritys tai nonprofit-organisaatio. Kaikkien sidosryhmien päätöksiin vaikuttaa organisaation imago. Li-

säksi on tärkeää, että organisaatiota koskevia päätöksiä tekevillä tahoilla on positiivinen kuva organi-

saatiosta ja sen toiminnasta. Myös kilpailun kannalta organisaation uskottavuudella on merkitystä. Hy-

vän imagon perusta on henkilöstön mielikuva omasta organisaatiosta. Yhteenvetona hyvä imago vai-

kuttaa organisaation toimintaan monella eri tasolla, joita ovat mm. asiakkaiden/suuren yleisön halu 

käyttää sen palveluita ja sidosryhmien kanssa yhteistyön tekeminen. Hyvä imago lisää organisaation 

kiinnostavuutta työnhakijoiden keskuudessa, jolloin organisaatiolla on vara valita rekrytoitaessa. Tä-

män seurauksena organisaatiolla on hyvät henkilöstöresurssit, jolloin toiminnan edellytykset hyvän tu-

loksen tekemiseen ovat voimassa. Ihmiset haluavat olla tekemisissä vetovoimaisen organisaation 

kanssa. (Vuokko 2010, 153, 189–198.) 
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3 MARKKINOINNIN SUUNNITTELU 

Tässä luvussa käsitellään markkinoinnin suunnittelun eri tasoja ja ulottuvuuksia, sekä markkinoinnin 

että markkinointiviestinnän osalta. Lisäksi kuvataan markkinoinnin suunnitteluprosessi. 

 

3.1 Markkinoinnin suunnittelun tasot ja ulottuvuudet 

 

Markkinoinnin suunnitteluun vaikuttavat yrityksen koko, toimiala, johtamisjärjestelmä, markkina-alu-

eet sekä kokemus suunnittelukäytännöstä. Suunnittelua tehdään yrityksen tulevaisuutta varten ja sen 

tarkoituksena on vaikuttaa yrityksen tulevaisuuteen niin, että sen menestys on mahdollisimman hyvä. 

Markkinoinnin suunnittelukenttä on kaksitasoinen; ensimmäisenä on liiketoiminnan markkinoinnilli-

nen suunnittelu (strateginen suunnittelu), joka yhdistyy yrityksen vuosisuunnitteluun. Markkinointi tu-

lisi siis nähdä liiketoimintaa ohjaavana näkökulmana. Ensimmäisellä tasolla määritellään mm. yrityk-

sen tuotteet ja segmentit. Toisena tasona (operatiivinen suunnittelu) on markkinointitoimien suunnit-

telu, jolla tarkoitetaan keskeisten markkinointitavoitteiden toteuttamista. (Rope 2000, 460–463.) Suun-

nittelun aikajänne vaihtelee; strategisen suunnittelun aikajakso on pitkä, yleensä 3–5 vuotta ja operatii-

visen tason aikajakso on keskipitkä tai lyhyt. (Rope 2003, 18–19.) Operatiivisen tason suunnitelmat 

voidaan jakaa vuositasolle ja sitä lyhyempiin jaksoihin, esimerkiksi kausi-/kuukausisuunnitelmiin ja 

markkinointikampanjoihin. Näiden avulla saadaan vuosisuunnitelma konkretisoitua käytännön toimen-

piteiksi. (Rope 2000, 489.) 

 

Isohookanan (2007, 92–93.) mukaan markkinointiviestintä ei ole irrallisia toimenpiteitä, vaan sen tulee 

tukea yrityksen tavoitteita ja strategiaa. Lisäksi suunnittelu on jatkuvaa toimintaympäristön seurantaa 

ja analyysiä. Markkinoinnin suunnittelun tasot voidaan kuvata kuvion 2 mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

           

(jatkuu) 

Yrityksen strateginen suunnittelu 

Markkinoinnin suunnittelu 

Markkinointiviestinnän suunnittelu 
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KUVIO 2. (jatkuu) 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Markkinoinnin suunnittelun eri tasot (Isohookana 2007, 92) 

 

Strategista suunnittelua tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän, sillä sen tarpeeseen vaikuttavat monet 

muutokset, joita ovat mm. ympäristötekijöiden kasvava merkitys, toimintaympäristön muutosten kiih-

tyvä tahti, kilpailun monipuolistuminen sekä yritysten joustavan reagointikyvyn heikkeneminen. Yri-

tykset ovat osa yhteiskuntaa ja ne joutuvat ottamaan huomioon yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, 

joita ovat esimerkiksi muuttoliike, arvojen muutokset ja toimialojen rakennemuutokset. Nykypäivänä 

uudet innovaatiot tulevat markkinoille nopeasti ja tuotteiden elinkaaret lyhenevät. Yritysten on pakko 

etsiä uusia ratkaisuja ja pystyä nopeasti reagoimaan markkinoiden muutoksiin. Avoimet markkinat ja 

kansainvälistyminen kiristävät kilpailua entisestään ja yritysten tulisi lisätä suunnittelua, jotta ne voivat 

varautua paremmin tuleviin muutoksiin. Ennakointi on yhä merkittävämmässä roolissa, sillä yritysten 

koot kasvavat ja silloin ei nopeita muutoksia voi tehdä yhtä joustavasti kuin pienessä yrityksessä. 

(Rope 2003, 32–33.) 

 

 

3.2 Markkinoinnin suunnitteluprosessi 

 

Suunnitteluprosessille on olennaista, että se on päättymätön, edellisen vaiheen tulokset käynnistävät 

seuraavan vaiheen ja vaikuttavat sen sisältöön ja prosessi jatkuu koko ajan eli kiertää samoja vaiheita 

uudelleen ja uudelleen. Suunnittelun perustana ovat nykytilanteesta tehdyt analyysit. (Rope 2000, 

464.) Tyypillisin tapa kuvata suunnitteluprosessi on esitetty kuviossa 3. 

  

Markkinointiviestinnän  

osa-alueiden suunnittelu 

Yksittäisten keinojen suunnittelu 
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KUVIO 3. Markkinoinnin suunnitteluprosessi (Rope 2000, 464) 

 

Isohookanan (2007, 93–94) mukaan yrityksen markkinoinnin suunnitteluprosessi on jatkuvaa toimin-

taympäristön seuraamista ja analysointia sekä yrityksen omien toimintojen ja resurssien sopeuttamista 

muutoksiin. Suunnittelu alkaa tilanneanalyysilla, jossa kuvataan ja analysoidaan yrityksen nykytila. 

Suunnitteluvaiheessa asetetaan yrityksen tavoitteet ja valitaan strategia. Sitten laaditaan konkreettiset 

toteutussuunnitelmat (sisältää: aikataulutus, budjetointi sekä vastuuhenkilöt). Viimeinen vaihe on seu-

ranta; päätetään mitkä ovat seurantapisteet, joilla mitataan onnistumista. Kun suunnitelma on toteutettu 

käytännössä kerran, otetaan seurannan tiedot huomioon seuraavan kierroksen tilanneanalyysissa. 

Suunnittelukehä alkaa alusta ja pyörii koko ajan vaiheesta toiseen. (Isohookana 2007, 93–94.) 

 

 

3.2.1 Lähtökohta-analyysit 

 

Lähtökohta-analyysi sisältää seuraavat osa-alueet: 

a) yritysanalyysit  

b) markkina-analyysit 

c) kilpailija-analyysit 

d) ympäristöanalyysit. (Rope 2000, 464.) 

 

Lähtökohta-analyysi 

Toimintasuunni-

telma 

Toteutus 

Seuranta 

Tavoiteseuranta 

Strategiavalinta 
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Yritysanalyysin avulla selvitetään yrityksen toimivuutta, osaamista ja sen tehokkuutta eri tavoilla. Yri-

tyksen perustoiminnoista kuvataan mm. tuotanto, sen tehokkuus ja toimitusvarmuus sekä tuotantoym-

päristö mukaan lukien varastoon liittyvät toiminnot, henkilöstön resurssit ja työilmapiiri, yrityksen toi-

mintakulttuuri (arvot), organisaation johtamistyyli ja yhteistyön toimivuus, palvelun laatu ja toimivuus 

sekä toimitilat ja niiden sijainti. Lisäksi tarkastellaan taloushallintoa, rahoitusta ja markkinointia siltä 

osin, että miten ne tukevat yrityksen päätöksenteossa ja mahdollistavat yhteistyön eri osa-alueiden vä-

lillä ja tuottavat tietoa organisaation toiminnan parantamiseksi. Yrityksen toimintaan liittyvät myös 

tuotteet, niiden hinnoittelu, tunnettuus ja mielikuvat (imago, brändi). (Rope 2000, 465–466.) 

 

Markkina-analyysejä voi tehdä eri tavoin, mutta yhteistä niille on, että niissä tarkastellaan tuotteiden ja 

asiakasryhmien välistä suhdetta eri tekijöiden osalta. Markkina-analyysi sisältää tiedot myynnistä, kat-

teesta ja markkinaosuuksista tuotteittain ja asiakasryhmittäin. Strategisella markkina-analyysillä voi-

daan selvittää, että mitkä tuotteet ja asiakaskohderyhmät ovat myynnillisesti merkittäviä, katteellisesti 

kannattavia ja joilla on mahdollisuus lisätä markkina-asemaa. Lisäksi on hyvä miettiä myös ostokäyt-

täytymisen muutoksia ja markkinoiden kehityssuuntaa. (Rope 2003, 70–71.) 

 

Kilpailija-analyysin tulisi selvittää yrityksen kilpailutilanne markkinoilla. Mitkä ovat kilpailijoita ja 

niiden tuotteiden edut ja haitat verrattuna omiin tuotteisiin, kilpailijoiden tunnettuus suhteessa oman 

yrityksen tunnettuuteen, kilpailijoiden markkinaosuudet sekä kilpailijoiden todennäköinen suuntautu-

minen tulevaisuudessa. (Rope 2000, 466–467.) 

 

Ympäristöanalyysiin huomioidaan tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen pitkän aikavälin menestymiseen. 

Huomioitavia tekijöitä ovat mm. yhteiskunnan taloudellinen ja poliittinen tilanne, työvoiman saata-

vuus, teknologioiden ja innovaatioiden kehitys, muutokset lainsäädännössä, tapakulttuuri ja kysyntä, 

kilpailu sekä markkinoiden muutokset. (Rope 2003, 67.) 

 

Yrityksen tulee tarkastella niitä analyysikohteita, joilla on todellista merkitystä ko. yritykselle. Tärkeää 

on se, että tutkitaan erikseen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymiin vaikuttavat muutokset, jotta voi-

daan tehdä oikeita ratkaisuja yrityksen tulevaisuuden osalta. Lähtökohta-analyysin tiedot tulee koota 

yhteen, jotta niiden perusteella voidaan tehdä päätöksiä. Usein yhteenveto tehdään SWOT-analyysinä 

eli kuvataan organisaation vahvuudet, heikkoudet sekä toimintaympäristössä havaittavat mahdollisuu-

det ja uhat. Tämän jälkeen pyritään löytämään toimenpiteet, joilla vahvuuksia ja mahdollisuuksia voi-

daan hyödyntää, heikkouksia voidaan parantaa sekä joilla uhkiin voidaan varautua. (Rope 2000, 465–

469.) 
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3.2.2 Strategiavalinta 

 

Strategiatyössä pohditaan yrityksen menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta konkreettisten toiminta-

suunnitelmien lisäksi abstraktin ajattelun kautta. Lisäksi on hyvä tarkastella yritystä ympäröivän maail-

man näkökulmasta ja myös ympäröivää maailmaa yrityksen näkökulmasta. Tärkeimpiä osa-alueita 

ovat näkemys tulevaisuudesta ja sen vaatimista muutoksista sekä strategian toteuttaminen ja seuranta. 

(Karlöf 2004, 33.) 

 

Strategialinjauksen avulla täsmennetään, että miten yrityksen menestys varmistetaan tulevaisuudessa, 

millainen yritys on jatkossa sekä millä linjaratkaisuilla päästään haluttuihin päämääriin. Yrityksen kil-

pailustrategiaan vaikuttaa yrityksen omistajien ja johdon suhtautuminen yrityksen kasvuun. On huomi-

oitava, että mikäli yritystä halutaan kasvattaa, niin se luo tarpeet toimintojen eriyttämisille. Näin ollen 

yrityksen johdon tulisi määritellä minkälaisen ja minkä kokoisen yrityksen se haluaa jatkossa luoda. 

Strategiavalintojen pohjaksi tulee selvittää nykytilanteen osalta ja myös tulevaisuuden näkymistä seu-

raavat asiat: tuotteiden elinkaaren vaiheet, yrityksen markkina-asema tuotteella/segmentti, kunkin tuot-

teen ja asiakasryhmän asema liiketoimintakokonaisuudessa, liiketoiminnan sisäiset kytkennät, markki-

noiden ja yritysympäristön tilanne ja tulevat kehityssuunnat sekä kilpailutilanne ja sen tulevat muutok-

set. (Rope 2000, 470–471.) 

 

Liiketoimintatason strategian pohjaksi pitää tehdä päätös, että millä tuote-/markkinaratkaisuilla yritys 

kilpailee jatkossa ja tämä tehdään suuntausstrategian avulla. Suuntausstrategiat jaetaan kasvu- ja kan-

nattavuusstrategioihin. Kasvustrategiassa yritykset luokitellaan kolmeen luokkaan: vahvaa kasvua ta-

voittelevat, maltillista kasvua hakevat ja kasvua tavoittelemattomat yritykset. Kannattavuusstrategialla 

yritys pyrkii liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen. Tähän yrityksellä on neljä vaihtoehtoa: 

kannattavuus nykyliiketoiminnalla, markkinalohkoja karsimalla, tuotteita karsimalla tai tuote- ja mark-

kinalohkoja karsimalla. (Rope 2003, 107–138.) 

 

Markkinoinnin strategiassa tärkeitä asioita ovat segmentointi, differointi ja positiointi. Segmentoinnilla 

pyritään löytämään parhaan liiketaloudellisen tuloksen mahdollistavat kohderyhmät eli segmentit. Yri-

tyksen ei kannata tarjota tuotettaan kaikille. Segmentointi perustuu ajatukseen, että tunnistetaan pieniä, 

kiinteitä ja sisäisesti suhteellisen homogeenisiä ryhmiä, jotka ovat suotuisampia ja tuottavampia yrityk-

sen markkinointitoimille kuin toiset ryhmät. Segmentin valintaan vaikuttavat useat seikat, esimerkiksi 

segmentin suuruus, läheisyys, kilpailutilanne segmentillä, riskit ja johdon tahtotila. (Rope 2000, 153–

158.)  
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Differoinnilla tarkoitetaan yrityksen tai tuotteen erilaistamista. Yritys voi valita strategiakseen täydelli-

sen erikoistumisen, mikäli sen tuote on erikoistuote, joka soveltuu kapealle markkina-alueelle. Tämä 

vaatii vahvaa erikoisosaamista ja erikoistumista ja tällaisia tuotteita löytyy mm. teollisuusyrityksiltä. 

Yritys voi valita myös tuote-erikoistumisen, jossa yhdellä tuotteella pyritään peittämään useampi 

markkinalohko. Jos segmenttien välillä ei ole suuria kysyntään vaikuttavia eroja, niin tämä strategia 

sopii tuotteelle. Tämän avulla yritys voi saavuttaa suurtuotannon edut. Yksi vaihtoehto on myös mark-

kinaerikoistuminen, jolloin yritys erikoistuu tietylle markkinalohkolle. Se pyrkii löytämään ratkaisun, 

jolla sen tuote saavuttaa hallitsevan aseman tällä segmentillä. Tähän vaaditaan erityisesti markkinoin-

nillista osaamista ja esimerkiksi yrityksen hyvä imago voi antaa sille kilpailuedun. Yritys voi valita 

myös selektiivisen erikoistumisen, jolloin se myy tiettyjä tuotteita rajatulle segmentille. Usein mo-

nialayritykset käyttävät tätä strategiaa. (Rope 2003, 141–144.) 

 

Positiointi on strategia, jolla yritys erottuu kilpailijoista. Positiointi tarkoittaa tuotteen/brändin ase-

mointia kuluttajien mieleen niin, että he ajattelevat tuotteesta tai palvelusta toivotulla tavalla. Tarkoi-

tuksena on saada asiakkaille positiivinen mielikuva yrityksestä. Yritys valitsee vain muutaman sa-

nan/mielikuvan kuvaamaan tuotteitaan. Näillä se pyrkii jäämään asiakkaiden mieleen, luomaan positii-

visen kuvan ja erottumaan kilpailijoista. (Puranen 2018.) 

 

 

3.2.3 Tavoiteasetanta 

 

Tavoiteasetannan avulla yritys selventää yksityiskohtaisesti, että mihin markkinoinnin toimenpiteillä 

pyritään. Tavoitteet määrittävät yrityksen toiminnan suunnan, ovat suunnitelmallisen toiminnan pe-

rusta, auttavat eri tehtävien koordinoinnissa, ovat päätöksenteon ja toiminnan onnistumisen seurannan 

perusta ja motivoivat henkilöstöä hyvään suoritukseen. Markkinoinnin tavoitteiden tulee olla täsmälli-

siä, mitattavia, aikaan sidottuja, saavutettavissa olevia, riittävän haastavia, selkeitä, henkilöstön hyväk-

symiä, joustavia ja yrityksen kokonaistavoitteita tukevia. (Rope 2000, 483–487.) 

 

Markkinoinnin tavoitteita ovat myynti-, myynnin kasvu- ja markkinaosuustavoitteet. Tavoitteet pitäisi 

asettaa mahdollisimman konkreettisiksi, jotta niiden toteutumista voi mitata. Yrityksen tavoitehierarki-

aan kuuluvat tulostavoitteet (yritys), myyntitavoitteet (markkinointi) sekä välitavoitteet (mm. markki-

nointiviestintä). Välitavoitteilla pyritään tukemaan myyntitavoitteiden saavuttamista. (Isohookana 

2007, 95–96.) 
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Myyntitavoitteet voidaan asettaa absoluuttisina (euro- tai perusyksikkömääräisinä) tai suhteellisina 

(markkinaosuus kokonaismarkkinoista tai markkinaosuuden kehitysprosenttina). Puitetavoitteiden 

avulla varmistetaan, että markkinointi on kannattavaa ja tehokasta. Kannattavuutta voi parantaa myyn-

nin lisäämisellä, myyntikatteen parantamisella tai kustannusten supistamisella. Välitavoitteiden avulla 

saavutetaan yrityksen kokonaistavoitteet ja välitavoitteita ovat: 

- tuotepoliittiset tavoitteet (esim. laatutason parantaminen)  

- hintapoliittiset tavoitteet (esim. hintamielikuvan parantaminen) 

- jakelupoliittiset tavoitteet (esim. toimitusnopeuden parantaminen) ja  

- viestintäpoliittiset tavoitteet (esim. tilausten määrä/kontakti, yritys- ja tuotetietämyksen lisäys). 

(Rope 2000, 483–487.) 

 

Markkinoinnin tuloksellisuuden mittaus perustuu tavoitteisiin. Hyvä keino tavoitteiden määrittelyyn on 

ns. SMART-kaava: 

S = specific  (tarpeeksi tarkka) 

M = measurable (mitattavissa) 

A = attanable  (saavutettavissa ja realistinen) 

R = relevant  (olennainen liiketoiminnan tavoitteiden kannalta) 

T = time-specific (sidottu aikamääreeseen).  

Ensimmäiseksi yrityksen pitää selvittää lähtötilanne eli tutkitaan lähtötason tämänhetkiset tulokset ja 

määritellään mitattavat tavoitteet. Sitten asetetaan tavoitteille avainmittarit ja kolmannessa vaiheessa 

linkitetään mittarit toisiinsa ostoprosessin eri vaiheissa. (Ilkka 2020.) 

 

 

3.2.4 Markkinointitoimien suunnittelu 

 

Mikäli yrityksessä ei ole aikaisemmin suunniteltu markkinointia, niin ensimmäiseksi pitää miettiä, että 

millainen suunnittelun organisointi on toimivinta aloitusvaiheessa. Jos yrityksellä on jo asiakaskeskei-

nen markkinointi käytössä, niin sitä enemmän markkinoinnin asema on korostunut. Markkinoinnin 

tehtävät eivät ole vain markkinointiosaston asioita, vaan ne kuuluvat koko henkilöstölle. Suunnittelu-

menetelmänä voi käyttää keskitettyä suunnittelua, joka on yleensä yrityksen johdon toteuttama ja sen 

etuina ovat nopeus, johdon aktiivinen rooli suunnittelussa ja suunnittelukäytännön hyvä hallinta. Toi-
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saalta keskitetyn suunnittelun heikkouksia ovat henkilöstön näkemysten hyödyntämättömyys suunnit-

telussa, riski henkilöstön huonosta sitoutumisesta suunnitelmaan ja vaara siitä, että suunnittelu jää liian 

yleiselle tasolle. (Rope 2000, 492–493.) 

 

Toinen tapa organisoida suunnittelua on tehdä suunnitelma alhaalta ylös -menetelmällä. Tämä tarkoit-

taa sitä, että jokainen yksikkö laatii omat tavoitteensa ja suunnitelmansa, joista koostetaan yrityksen 

kokonaistavoitteet ja -suunnitelmat. Hyviä puolia tässä ovat henkilöstön sitoutuminen, henkilöstön nä-

kemysten hyödyntäminen suunnittelussa ja suunnitelman käytännönläheisyys. Ongelmina nähdään 

suunnittelun monivaiheisuus ja suunnitteluun käytettävän ajan pituus sekä vaikeus saada eri osastojen 

suunnitelmat sovitettua yhteen. (Rope 2000, 493–494.) 

 

Markkinointitoimien suunnittelussa otetaan huomioon käytettävien kilpailukeinojen valinta, painotus, 

ajoitus sekä keinojen kokonaisvaltainen koordinointi. Käytännön toimia helpottaa, jos markkinoinnin 

suunnitelma tehdään vuosittain. Vuosisuunnitelman runko vaihtelee yrityksen koon ja toimialan mu-

kaan. Markkinoinnin vuosisuunnitelman tulee vastata seuraaviin kysymyksiin: 

- missä ollaan tällä hetkellä? (tilannekatsaus) 

- mihin halutaan mennä? (tavoitteet) 

- kuinka päästään perille? (strategiat, politiikat, osaohjelmat) 

- milloin halutaan perille? (toteutusaikataulu) 

- kenellä on vastuu? (organisointi ja vastuunjako) 

- paljonko toimenpiteet maksavat? (kustannusbudjetti). (Rope 2000, 488.) 

 

Markkinoinnin strategisen suunnittelun jälkeen määritellään eri osa-alueet ja keinot. Suunnitteluun ote-

taan mukaan yhteistyökumppaneita, joiden kanssa suunnittelu ja toteutus tapahtuvat. Koordinoinnilla 

varmistetaan, että eri toimenpiteet vahvistavat toinen toisiaan ja resursseja käytetään tehokkaasti. (Iso-

hookana 2007, 112.) 

 

Markkinoinnin vuosisuunnitelma jaetaan osiin, esimerkiksi kuukausi/viikkotasolle. Kampanjasuunni-

telmien osalta määritellään aina kampanjatavoitteet, kuka tekee (eli toteuttajat, työnjako ja vastuu), 

mitä tekee, milloin tekee (aikataulutus) ja paljonko kustannuksia toimenpiteistä aiheutuu. Näillä kysy-

myksillä saadaan aikaan toimintaa suuntaava kampanjasuunnitelma. (Rope 2000, 488–489.) 
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3.2.5 Markkinointitoimien toteutus 

 

Markkinointia toteutetaan organisaation eri tasoilla. Hyvä suunnitelma varmistaa sen, että kaikilla ta-

soilla tunnetaan suunnitelma ja eri tasojen vastuut. Yrityksen johdon tulee määritellä, että millä tavoin 

markkinointi toteutetaan eli mihin tehtäviin löytyy osaamista talon sisältä ja mihin kannattaa palkata 

ulkopuolinen ammattilainen. (Isohookana 2007, 113–116.)  

 

Markkinointisuunnitelman toteutus pitää jalkauttaa yrityksen eri tasoille; uusi suunnitelma ja muutok-

set käytännössä pitää kertoa henkilöstölle ja saada se hyväksymään ne. Markkinointisuunnitelman pe-

rusteena ovat yrityksen arvot ja samoihin arvoihin sitoutuneet työntekijät ovat tuottavia. Muutokseen 

tarvitaan henkilöstön yhteistyötä ja työntekijöiden osallistaminen muutokseen auttaa heitä työskentele-

mään uuden suunnitelman mukaisesti. Osallistaminen tarkoittaa samalla vallan jakamista eli johtajien 

pitää inspiroida muuta henkilöstöä ja työntekijöille pitää antaa mahdollisuuksia osallistua päätöksente-

koon.  (Kotler ym. 2011, 92–99.) 

 

 

3.2.6 Seuranta 

 

Suunnitteluprosessin seuranta voidaan jakaa kahteen osaan: tulosten mittaaminen ja arviointi sekä arvi-

ointi ja hyödyntäminen. Seurannan tarkoituksena on tuottaa tietoa, josta hyödytään jatkossa eli seuraa-

valla analyysikierroksella. Myös suunnitteluprosessin aikana voi tulla tilanne, jossa suunnitelmaa täy-

tyy muuttaa. Seurantavaiheessa toteutumaa verrataan suunniteltuun, jolloin voidaan paikallistaa poik-

keamat. Sitten voidaan määritellä, että tarvitseeko poikkeamaan reagoida seuraavalla kerralla. Seuranta 

antaa tiedot siitä, että saavutettiinko asetetut tavoitteet ja miten riittivät budjetti, henkilöresurssit ja 

aika. (Isohookana 2007, 116–117.) 

 

Yrityksen markkinointipanoksia pitää pystyä seuraamaan esimerkiksi eri välineiden tai keinojen mu-

kaan, projekteittain ja kokonaisuutena. Koska markkinoinnille tehdään erillinen budjetti, niin myös 

kustannuksia pitää pystyä seuraamaan ja yritys voi määritellä tietyt tunnusluvut markkinoinnin tulos-

ten seuraamiseen. Markkinointi vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen, koska se vaikuttaa kustannusten 

kautta menoihin ja myynnin kautta yrityksen tuloihin. Lisäksi se voi vaikuttaa yrityksen taseeseen ai-

neettoman pääoman muodossa, joka on esimerkiksi brändi. (Isohookana 2007, 292–293.) Markkinoin-

nin tehokkuuden tulee olla mitattavissa ja tämä tarkoittaa, että markkinoinnille on asetettu selkeät ta-

voitteet, joiden pohjalta mittarit rakennetaan (Tolvanen 2012, 97). Markkinoinnin tavoitteet voidaan 
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asettaa esimerkiksi aikaisemmin mainitun SMART-kaavan avulla, jolloin tuloksia voidaan helposti mi-

tata (kohdassa 3.2.3). 

 

Toisaalta Grönroosin (2009, 338–339) mukaan markkinoinnin tuloksellisuuden mittarina voisi käyttää 

sitä, miten asiakaskeskeinen yritys on. Hänen mielestään yrityksen vuorovaikutusmarkkinointi ei ole 

asiakaskeskeistä, jos yrityksen mainoskulut ovat suuret, sillä tällöin yritys paikkaa asiakaskeskeisyy-

den puutetta suurentamalla mainosbudjettia, koska tyytymättömien asiakkaiden tilalle pitää hankkia 

uusia asiakkaita. (Grönroos 2009, 338–339.) 

 

Nykyisin markkinoinnin tuloksellisuutta määrittää erityisesti yrityksen osaaminen; pitää osata tehdä 

laadukasta sisältöä, optimoida, markkinoida ja mitata mikä toimii ja mikä ei. Oikealla johtamisella var-

mistetaan, että käytössä on riittävästi osaamista, myynti ja markkinointi toimivat yhdessä ja että käy-

tössä on toimivat työkalut. Lisäksi on mietittävä oikeanlaiset mittarit ja niiden tulosten seuranta johta-

misen tueksi. (Liimatainen 2020, 39.) 
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4 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TOTEUTUS JA TUOTOS 

Tässä luvussa kuvataan kehittämistehtävää prosessina ja esitellään tehty markkinointisuunnitelma. 

 

4.1 Kehittämistehtävä prosessina 

 

Kehittämistehtävän suunnittelu aloitettiin keskustelemalla Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen toimiala-

päällikön kanssa luonnonvara-alan markkinoinnista. Alussa pohdittiin, että millaista markkinointi on 

ollut yhteishakuun liittyen ja mietittiin toimialan tarpeita tulevaisuuden markkinointiin. Päätettiin, että 

tässä vaiheessa on tärkeintä tehdä markkinointisuunnitelma jatkuvaa hakua varten. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuus tehtiin ensin. Teoriaosuus antoi laajempaa näkökulmaa markkinointisuun-

nitelman laatimista varten. Itse markkinointisuunnitelman laatiminen alkoi elokuussa 2021 ja työn te-

keminen viivästyi hieman alkuperäisestä aikataulusta työkiireiden vuoksi. Pohjatyönä markkinointika-

navien valintaa varten tehtiin kysely aikaisemmin jatkuvan haun kautta aloittaneille opiskelijoille. 

Heiltä kysyttiin mm. sitä, että mitä kautta he olivat löytäneet tiedon koulutuksista ja mitä mediaa he 

seuraavat eniten. Kyselyyn otettiin mukaan hakijat noin vuoden ajalta (1.8.2020-21.9.2021). Kyselyn 

kysymykset hyväksytettiin toimialapäälliköllä ennen kyselyn toteuttamista. Seuraavaksi määriteltiin 

toimialapäällikön kanssa kilpailija-analyysiin mukaan otettavat oppilaitokset. Niistä verrattiin perustie-

toja kuten mm. koulutuksenjärjestäjän suuruutta ja jatkuvassa haussa olevien tutkintojen määrää. Li-

säksi tutkittiin jatkuvan haun markkinointia sosiaalisessa mediassa ja erityisesti Instagramissa. 

 

Markkinointisuunnitelman laatiminen edistyi asteittain ja aina tarpeen vaatiessa asioista keskusteltiin 

toimialapäällikön kanssa. Muu henkilöstö ei osallistunut suunnitteluun tiukan aikataulun vuoksi. Ky-

sely jatkuvan haun kautta aloittaneille opiskelijoille ehdittiin toteuttaa vasta syyskuun 2021 lopulla ja 

sen jälkeen markkinointisuunnitelma valmistui vauhdilla. Yhteistyö toimialapäällikön kanssa sujui hy-

vin. 

 

 

4.2 Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen markkinointisuunnitelma 

 

Markkinointisuunnitelma tehdään yleisellä tasolla perusrungoksi. Budjetin osalta suunnittelujaksona 

on kalenterivuosi, mutta käytännön toteutus suunnitellaan aina lukuvuodeksi. Jatkossa suunnitelmaa 
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päivitetään joka lukuvuodelle sen mukaan, mitä koulutuksia on alkamassa. Suunnitelman päivittämi-

sessä otetaan huomioon myös edellisen lukuvuoden toteuma eli onko tarvetta tehdä muutoksia tavoit-

teiden lisäksi esimerkiksi markkinointikanaviin tai budjetin osa-alueisiin. Suunnitelman tekemiseen 

otetaan mukaan henkilöitä jokaiselta koulutusalalta. Samalla lisätään myös sisäistä tiedotusta alkavista 

koulutuksista, jotta myös muu henkilökunta kuin opettajat tietävät alkavista koulutuksista. Tällä tavoin 

lisätään mahdollisuuksia siihen, että henkilökunta jakaa omissa sosiaalisen median kanavissaan oppi-

laitoksen tietoja mm. alkavista koulutuksista. 

 

Markkinointisuunnitelman tavoitteina ovat uuden nimen tunnetuksi tekeminen ja näkyvyyden lisäämi-

nen, uusien opiskelijoiden saaminen sekä markkinoinnin lisääminen sosiaalisen median kanavissa. 

 

Erityisen tärkeää on tehdä markkinoinnista säännöllistä. Markkinointikanavina käytetään verkkosivuja, 

lehti-ilmoituksia, sosiaalisen median kanavia, sähköpostimarkkinointia ja ulkomainontaa Raahen alu-

eella. Erityisesti markkinointia sosiaalisessa mediassa lisätään ja julkaisuja tehdään säännöllisesti. Jul-

kaisujen sisällön pitää olla monipuolisempaa kuin aiemmin, ei vain hakuajoista tiedottamista. Sosiaali-

sen median kanavina käytetään Facebookia, Instagramia, Snapchatia ja TikTokkia; nämä on valittu ky-

selyn perusteella. Lisäksi olisi hyvä päivittää YouTube-tili organisaation uudelle nimelle ja lisätä sinne 

ajankohtaista sisältöä. Jokaiselle koulutusalalle määritellään some-vastuuhenkilöt (yleensä opettajia), 

jotka huolehtivat julkaisujen tekemisestä ja jotta julkaisuista saadaan monipuolisempia, otetaan sisäl-

töön mukaan enemmän opiskeluarkea, ajankohtaisia asioita ja tapahtumia. Lisäksi kartoitetaan muun 

henkilökunnan kiinnostus some-päivityksien tekemiseen ja mahdollistetaan päivitysten tekeminen kai-

kille kiinnostuneille. 

 

Luonnonvara-alan koulutus ei näy hyvin koulutuskeskus Brahen verkkosivuilla ja tätä näkyvyyttä pi-

täisi parantaa jatkossa. Mainostoimisto on tehnyt nykyiset verkkosivut ja olisi tarpeen nostaa enemmän 

esille uusia alkavia koulutuksia, erityisesti ammattitutkintokoulutuksia. Markkinointitoimenpiteiden 

seurantaan otetaan avuksi mainostoimisto, joka voi analysoida erityisesti verkkosivujen liikennettä ja 

sosiaalisen median julkaisujen tuloksia. 

 

Uusia ajatuksia markkinointikeinoihin: 

• Mahdollisuus tilata oppilaitoksen uutiskirje sähköpostiin ja saada tietoa uusista alkavista koulu-

tuksista. Tehdyssä kyselyssä 33 prosenttia jatkuvan haun kautta hakeneista oli saanut tietoa kou-

lutuksista ystävien tai sukulaisten kautta. Uutiskirje parantaisi tiedon leviämistä. 



33 

 

• Maksetut mainokset lyhyelle ajalle Facebookiin ja Instagramiin. Aikaisemmin tätä on tehty yh-

teishaun aikana, mutta sitä voisi toteuttaa myös jatkuvan haun aikana. 

• Lehtimainonnan lisäys siten, että alkavista ammattitutkintokoulutuksista laitetaan mainos paikal-

lislehtiin. 

• Sisältömarkkinointia lisää, arvosteluja eri kanaviin? 

• Voisiko alan ammattilaisista saada ns. suosittelijoita sosiaaliseen mediaan? 

• Sosiaalisen median seuraajien aktivointi ja osallistaminen julkaisuihin. Tämä vaihtoehto vaatii 

tarkempaa sosiaalisen median seurantaa aina aktivointikampanjoiden aikana, jotta kaikkiin kom-

mentteihin ja viesteihin myös vastataan. 

• Ammattitutkintojen sisällöstä voisi kertoa yksityiskohtaisemmin blogikirjoituksissa, esimerkiksi 

alaan liittyvillä sivustoilla. Tämän kautta voisi löytyä uusia hakijoita, jotka ovat jo työelämässä. 

 

 

4.2.1 Lähtökohta-analyysit 

 

Koulutuskeskus Brahe on monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä, joka tarjoaa laadukkaita 

koulutuspalveluita niin nuoriso- ja aikuisopiskelijoille kuin yritys- ja elinkeinoelämän toimijoille. 

Brahe haluaa tarjota vaikuttavaa koulutusta ja panostaa laadukkaan opetuksen lisäksi myös oppimis-

ympäristöjen kehittämiseen. Koulutuskeskus Brahe tarjoaa toisen asteen tutkintokoulutusta sekä am-

matti- ja erikoisammattitutkintoja Tervahovinkadulla Raahessa (tekniikan alat ja palvelualat), Media-

keskus Lybeckerissä (luovat alat) sekä Ruukin luonto- ja hevoskeskuksessa Siikajoella (luonnonvara-

alat). Lisäksi Oulussa järjestetään tekniikan alan koulutusta. 

 

Brändiuudistus on tehty vuonna 2020, jolloin myös organisaatiorakennetta muutettiin ja entiset yksiköt 

muuttuivat toimialoiksi. Samalla yksikköjen nimet poistuivat ja nimet muuttuivat seuraavasti: Ruukin 

maaseutuopistosta tuli Ruukin luonto- ja hevoskeskus, Lybeckerin opistosta tuli mediakeskus Ly-

becker ja Raahen ammattiopistosta Koulutuskeskus Brahe.  

 

Ruukin luonto- ja hevoskeskuksella on pitkä historia, sillä koulutus on aloitettu samalla paikalla jo 

1920-luvulla Maamieskoulun nimellä. Tänä päivänä kampuksen koulutustarjontaan kuuluvat hevosta-

louden, maatalousalan ja luonto- ja ympäristöalan perustutkinnot. Hevos- ja maataloudessa on tarjolla 

useampia suuntautumisvaihtoehtoja: hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja, hevospalveluohjaaja, maa-

https://www.brahe.fi/tekniikan-alat
https://www.brahe.fi/palveluala
https://www.brahe.fi/luovat-alat
https://www.brahe.fi/luovat-alat
https://www.brahe.fi/luovat-alat
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seutuyrittäjä tai eläintenhoitaja. Lisäksi järjestetään ammattitutkintokoulutusta edellä mainittujen alo-

jen lisäksi ympäristönhuollossa sekä erikoisammattitutkintokoulutusta yritysjohtamisen alalla. Opiske-

lijoita on noin 280, joista suurin osa opiskelee hevosalaa, tällä hetkellä 47 %, maataloutta opiskelee 34 

% ja luonto- ja ympäristöalaa 19 % opiskelijoista. 

 

Jatkuva haku toimii kaikilla koulutusaloilla, mutta kaikki koulutukset eivät ole mukana yhteishaussa. 

Käytännössä jatkuvan haun sisäänotto on järjestetty eri tavoin eri koulutuksissa, esimerkiksi luonto- ja 

ympäristöalan perustutkintoa on markkinoitu keväisin ja uusi ryhmä on aloittanut elokuussa ja hevos-

talouden perustutkintokoulutuksen voi aloittaa ympäri vuoden opiskelijan henkilökohtaisen tilanteen 

mukaisesti. Vuonna 2021 on käynnistetty uusia ammattitutkintokoulutuksia ja niitä on markkinoitu vä-

hän tai ei ollenkaan. Uudet koulutukset ja niiden markkinointi potentiaalisille hakijoille vaativat uusia 

markkinointitoimenpiteitä. Osa koulutuksista suunnitellaan siten, että uusi ryhmä aloittaa tiettyyn ai-

kaan vuodesta ja koulutusta ei aloiteta joka vuosi. Osassa koulutuksista jatketaan sisäänottoa ympäri 

vuoden opiskelijan henkilökohtaisen tilanteen mukaan. 

 

Tulevaisuudessa uusien koulutusten suunnittelussa voitaisiin tehdä yhteistyötä eri osastojen välillä; 

näin saadaan uutta näkökulmaa ja voidaan löytää erilaisia valinnaisopintoja koulutuksiin. Tällä tavoin 

saataisiin myös erilaistettua omia koulutuksia, jotta ne olisivat kiinnostavampia hakijoille. Toisaalta 

uusien koulutusten suunnitteluvaiheessa kannattaa perehtyä kilpailijoiden tarjontaan ja mahdollisuuk-

sien mukaan tarjota eri suuntautumisvaihtoehto kuin kilpailija (perustutkinnoissa tämä ei aina ole mah-

dollista). Ammattitutkinnoissa on yleensä enemmän tarjolla eri suuntautumisvaihtoja. Ammattitutkin-

tojen määrää/suuntautumisvaihtoehtoja lisäämällä saadaan lisää opiskelijoita, jotka maksavat koulu-

tuksestaan ja tämä puolestaan kohentaa rahoitustilannetta. Toisaalta voi myös tehdä ratkaisun, että jo-

tain koulutusta ei tarjota jatkuvassa haussa tietyllä aikavälillä tai ei aloiteta uutta ryhmää joka vuosi. 

Koulutusten suunnittelussa tulee huomioida myös opetusresurssit, sillä joka tilanteessa ei kuitenkaan 

kannata rekrytoida uutta henkilöstöä. 

 

Nykyisellään Ruukin luonto- ja hevoskeskus on käyttänyt markkinointikanavina verkkosivuja, lehti-

ilmoituksia, Facebookia, Instagramia, Snapchatia (vain yhteishaussa) ja Tiktokkia (vain yhteishaussa). 

Oppilaitoksella on oma YouTube-kanava, mutta sen sisältö on vanhaa. Opiskelijoilla on ollut käytös-

sään ns. oppilaitoksen mediapuhelin, jolla he ovat päivittäneet opiskeluihin liittyvää sisältöä erityisesti 

Snapchatiin ja TikTokkiin yhteishaun aikana. Kevään 2021 yhteishaussa oli käytössä mainostoimiston 

tekemät mainospohjat markkinointiin sosiaalisessa mediassa. Julkaisuja tehtiin Facebookiin ja In-
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stagramiin eri koulutusaloista viikoittain; tavoitteena oli tehdä 2–3 tutkintojulkaisua ja viisi tarinaa vii-

kossa. Samaa julkaisua ei saanut laittaa molempiin kanaviin samana päivänä. Julkaisujen tavoitteena 

oli ohjata kävijöitä hakemaan opintopolun kautta ja lisäksi oppilaitoksen nettisivuille lukemaan lisätie-

toja alasta. Julkaisumäärät jäivät tavoitetta pienemmiksi, varsinkin tarinoiden osalta. Kevään 2021 yh-

teishausta oli koko Brahen painettuja yhteismainoksia alueen lehdissä: Kaleva, Raahen Seutu, Raahe-

lainen, Siikajokilaakso ja Pyhäjokiseutu. Kevään aikana Ruukin luonto- ja hevoskeskus markkinoi 

koulutuksiaan myös Tsäänssi-työ- ja koulutusmessuilla Raahessa ja Hevoset-messuilla Tampereella. 

Jatkuvaan hakuun ei ole ollut suunnitelmaa. 

 

Ammatillisen koulutuksen reformi ja oppivelvollisuuden laajentuminen ovat pakottaneet ammatilliset 

koulutuksenjärjestäjät sopeutumaan pienentyneeseen rahoitukseen, tekemään suuria päätöksiä ja uusiu-

tumaan. Lisäksi maailmanlaajuinen koronapandemia suorastaan pakotti ottamaan käyttöön uusia kana-

via opetuksen järjestämiseksi etäyhteyksien avulla. Reformin myötä osa koulutuksenjärjestäjistä on 

lopettanut joitakin koulutuksia, esimerkiksi hevosalan opetusta on tarjolla aikaisempaa vähemmän. Tu-

levaisuuden näkyminä ovat kiristyvä kilpailu toisten koulutuksenjärjestäjien kanssa suoritus-, vaikutta-

vuus- ja strategiarahoituksesta. Oppivelvollisuusiän pidentämisen myötä hakijoiden määrä lisääntyy, 

mutta samalla kilpailu hyvien hakijoiden saamiseksi kovenee. Tulevaisuudessa vaaditaan enemmän 

yhteistyötä eri koulutuksenjärjestäjien välillä; sekä hankkeissa että muun yhteistyön kehittämisessä.  

 

Ammatillisen koulutuksenjärjestäjiä on Suomessa yhteensä 141, joista koulutuskuntayhtymiä on yh-

teensä 33. Koulutuskuntayhtymien tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä vaihtelee 30 ja 6937 opiskeli-

javuoden välillä. Jos tarkastellaan koulutuskuntayhtymien kokoluokkaa opiskelijavuosina, niin koulu-

tuskeskus Brahe on pienten koulutuksenjärjestäjien joukossa, sillä tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä 

vuodelle 2021 on 1055. Yhteensä 11 koulutuksenjärjestäjän tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 

noin 1500 ja suuria koulutuksenjärjestäjiä, joiden opiskelijavuosimäärä oli yli 3000, on 11. Karkeasti 

voi siis sanoa, että kolmasosa koulutuskuntayhtymistä on pieniä, kolmasosa keskisuuria ja kolmasosa 

suuria koulutuksenjärjestäjiä. 

 

Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen kilpailijoiksi määriteltiin Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 

(KPEDU), koulutuskuntayhtymä OSAO ja Ylä-Savon ammattiopisto (YSAO). Opiskelijavuosimää-

rässä mitattuna suurin on koulutuskuntayhtymä OSAO, 6937, toisena KPEDU, 2745, kolmantena 

YSAO, 1547, ja pienimpänä koulutuskeskus Brahe, 1055. Kaikki tarjoavat samojen alojen koulutuksia, 



36 

 

toki OSAO:lla on laajin koulutustarjonta. Koulutuksenjärjestäjät sijaitsevat maantieteellisesti lähialu-

eilla. Oppilaitoksen sijainnilla on merkitystä hakijoille, erityisesti yhteishaussa hakeville, ja lähialueilla 

sijaitsevat oppilaitokset kilpailevat samoista hakijoista. 

 

Taulukossa 1 on esitetty lokakuussa 2021 jatkuvassa haussa avoimena olevat koulutukset. Tiedot on 

kerätty koulutuksenjärjestäjien nettisivuilta. Taulukosta selviää, että OSAO tarjoaa ylivoimaisesti eni-

ten koulutuksia ja YSAO tulee toisena. Tähän on laskettu mukaan kaikki jatkuvassa haussa olevat 

avoimet tutkintokoulutukset eli jos koulutusta järjestetään useammalla paikkakunnalla, eri toteutukset 

on laskettu mukaan. Taulukossa tutkinnot jaettiin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin, jotta 

saadaan kuva koulutuksen kokonaistarjonnasta. 

 

TAULUKKO 1. Jatkuvassa haussa avoimena olevat koulutukset 

 

 Perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto 

KPEDU 23 15 5 

YSAO 21 43 14 

OSAO 37 42 15 

BRAHE 31 19 5 

 

Kaikki koulutuksenjärjestäjät käyttävät markkinointiin sosiaalisen median kanavista Facebookia, In-

stagramia ja YouTubea. Osa käyttää myös Twitteriä, Snapchatia ja LinkedIn: a. Taulukossa 2 on esi-

tetty sosiaalisen median seuraajien määrä Facebookissa ja Instagramissa sekä jatkuvaan hakuun liitty-

vät julkaisut Instagramissa ajalla 1.9.2020–30.9.2021. Koulutuskeskus Brahen osalta on lisäksi mer-

kitty Ruukin luonto- ja hevoskeskus, koska sillä on enemmän seuraajia. Muiden koulutuksenjärjestä-

jien osalta julkaisut laskettiin ns. viralliselta Instagram-tililtä, jotka ovat kpedufi, ysaoinsta ja osa-

oinstagram. Koulutuksenjärjestäjillä oli useita Instagram-tilejä (3–23), jonka vuoksi päädyttiin tarkas-

telemaan vain ns. virallista tiliä. Jatkuvan haun julkaisuja on YSAO tehnyt huomattavasti enemmän 

kuin muut kilpailijat ja OSAO suurena toimijana on tehnyt niitä todella vähän. Tulevaisuudessa koulu-

tuskuntayhtymä Brahen ja Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen pitää panostaa enemmän jatkuvan haun 

julkaisuihin. 

 

TAULUKKO 2. Sosiaalisen median seuraajat ja jatkuvan haun julkaisut 

 

 Seuraajat/Facebook Seuraajat/Instagram Jatkuvan haun julkaisut 

Keski-Pohjanmaan  

ammattioppilaitos KPEDU 

3364 2073 3 

(jatkuu) 
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Koulutuskuntayhtymä 

OSAO 

6992 2752 10 

Ylä-Savon ammattioppi-

laitos YSAO 

4041 1742 53 

Koulutuskeskus Brahe 533 759 7 

Ruukin luonto- ja  

hevoskeskus 

2150 1387 3 

 

Taustatyönä tehtiin myös kysely Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen läsnä oleville opiskelijoille, jotka 

olivat aloittaneet opintonsa jatkuvan haun kautta 1.8.2020 ja 21.9.2021 välisenä aikana. Opiskelijoita 

oli yhteensä 95 ja kysely toteutettiin 21.–28. syyskuuta 2021 webropol-kyselynä. Kysymykset liittyivät 

opiskelijoiden ikään, koulutusalaan ja siihen mitä kautta he olivat löytäneet tiedon koulutuksesta ja 

mitä medioita he seuraavat eniten. Vastauksia saatiin yhteensä 39 eli vastausprosentti oli 41. Vastaus-

aika oli todella lyhyt, joten siihen nähden vastausprosentti on hyvä. 

 

Suurin osa vastaajista, 44 prosenttia, oli aloittanut opintonsa keväällä 2021 ja 38 prosenttia syksyllä 

2021. Pienin osa vastaajista, 18 %, oli aloittanut syksyllä 2020. Vastaajien iät vaihtelivat alle 20-vuoti-

aista 55-vuotiaisiin. Suurin osa vastaajista, 28 %, kuului ikäluokkaan 21–25 vuotta ja toiseksi suurim-

mat ikäluokat olivat alle 20-vuotiaat sekä 26–30-vuotiaat, joita oli 15 %. Vähiten vastaajia oli ikä-

luokissa 36–40 ja 46–50 vuotta, vain 5 %. Yhteensä siis 58 % vastaajista oli alle 31-vuotiaita. Yli 46-

vuotiaita oli yhteensä 12 % vastaajista. 

 

Taulukossa 3 ja kuviossa 4 esitetään vastaajien koulutusalat sekä opiskeltavat tutkinnot. 

 

TAULUKKO 3. Vastaajien koulutusalat 

Hevostalous 44 % 17 kpl 

Luonto- ja ympäristöala 28 % 11 kpl 

Maatalous 26 % 10 kpl 

Ympäristöala 2 % 1 kpl 

 

TAULUKKO 2. (jatkuu) 
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KUVIO 4. Vastaajien tutkinnot 

 

Vastaukset kysymykseen, että mitä kautta koulutuksista oli saatu tietoa näkyvät taulukossa 4. 

 

TAULUKKO 4. Tietolähteet, joista vastaajat ovat saaneet tietoa koulutuksista 

 

Brahen nettisivuilta 54 % 

Ystävältä/sukulaiselta 33 % 

Opintopolusta 21 % 

Muualta: tieto saatu aikaisempien opintojen 

perusteella tai henkilökunnalta 

13 % 

Lehdestä 10 % 

Facebookista 10 % 

Instagramista 5 % 

Messuilta 1 % 

 

Vastanneet opiskelijat seuraavat eri medioita kuvion 5 mukaisesti. Eniten seurataan Facebookia ja 

muissa medioissa oli seurattu alan nettisivuja, Snapchatia ja Reddit:ä. 

 

Perustutkinto
69 %

Ammattitutkinto
31 %

Vastaajien tutkinnot

Perustutkinto Ammattitutkinto

n = 39
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KUVIO 5. Mediat, joita vastaajat seuraavat eniten 

 

Viimeinen kysymys oli ”Suosittelisitko samaa opiskelupaikkaa muille?” ja 36 vastaajaa suosittelisi ja 

kolme ei. Perusteluina suosittelulle olivat mm. hyvät opettajat, mahdollisuus etäopetukseen, hyvä yh-

teistyö, hyvä sisältö, kiinnostava ala, hyvä sijainti ja monipuolinen koulutus. Syy siihen, että opintoja 

ei suositella, on yksimielisesti huono tiedonkulku. Kyselyn tulokset vahvistavat markkinointikeinojen 

painotusta sosiaaliseen mediaan. 

 

Taulukkoon 5 on koottu Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen heikkoudet, vahvuudet, mahdollisuudet ja 

uhat. Analyysin pohjana on hevoskeskukselle vuonna 2015 tehty SWOT-analyysi, joka on päivitetty 

yhdessä toimialapäällikön kanssa lokakuussa 2021.  

 

TAULUKKO 5. Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen SWOT-analyysi 

 

Vahvuudet Heikkoudet 

• osaava henkilöstö 

• joustavuus 

• pienuus, koska se mahdollistaa toiminnan 

muutokset nopeasti 

• monipuoliset opetusmenetelmät 

• hyvä maine 

• hyvät oppimis- ja työympäristöt (maatila, 

talli) 

• henkilöstön suuri työmäärä/resurssien 

puute 

• kalliit koulutusalat 

• tiedottamisen vähyys 

• markkinointi voisi olla organisoidumpaa 

• luonnonvara-ala näkyy huonosti Brahen 

verkkosivuilla 

69%

59%

46%

21%

18%
8%

Facebook Instagram Sähköposti Lehdet Tiktok Muut

(jatkuu) 
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• sijainti lähellä Oulua ja hyvät kulkuyh-

teydet julkisilla kulkuvälineillä 

• opiskelijat voivat aloittaa opinnot ympäri 

vuoden 

• hyvä työilmapiiri 

 

Mahdollisuudet Uhat 

• osaava ja monitaitoinen henkilöstö 

• yhteistyö ja verkostoituminen muiden 

toimijoiden kanssa 

• yhteisöllisyys 

• oppilaitoksen tunnettuuden lisääminen 

• tiiviimpi yhteistyö kunnan/kuntien 

kanssa 

• päätöksentekokyky 

• uudistumiskyky 

• kehittämismyönteisyys; kiinnostus ko-

keilla uusia toimintatapoja 

• muut saman alan koulutuksenjärjestäjät 

• rahoituksen riittävyys 

• mielletäänkö uusi nimi oppilaitoksen ni-

meksi? 

• yhteenliittyminen toisen koulutuksenjär-

jestäjän kanssa 

• opiskelijoiden väheneminen; joko luon-

nonvara-ala ei kiinnosta tai Ruukki opis-

kelupaikkana ei kiinnosta & opiskelijoi-

den motivaation puute 

• eläintaudit voivat olla uhkana maatilan ja 

tallin eläimille 

• ammattitaitoisen henkilöstön puute 

 

 

 

4.2.2 Strategia 

 

Koulutuskeskus Brahe on uuden strategian mukaan rohkea jatkuvan oppimisen ja tulevaisuuden työelä-

mäosaamisen rakentaja. Uusi strategia on laadittu vuosille 2021–2025. Brahen arvot ovat seuraavat: olla 

edelläkävijä, välittävä, ketterä ja moniosaava. Markkinoinnissa näitä arvoja voidaan käyttää seuraavasti:  

• edelläkävijänä kokeilemme rohkeasti uusia opetustapoja ja tarjoamme uusia koulutuksia ja toi-

mintamalleja pyritään kehittämään eteenpäin, 

• välittävänä toimijana toimintamme on avointa ja yhteisöllistä, esimerkiksi tarjoamme yksilöllisiä 

opintopolkuja sekä kannustamme jatkuvaan oppimiseen ja mahdollistamme myös henkilöstön 

osaamisen kehittämisen, 

TAULUKKO 5. (jatkuu) 
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• ketteränä toimijana voimme muuttaa toimintaamme lyhyellä aikajänteellä ja reagoida muuttuviin 

tilanteisiin nopeastikin, samoin kuin pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme ja 

• moniosaavana toimijana teemme yhteistyötä toisen osaston, alan tai yhteistyökumppanin kanssa 

ja kehitämme ja jaamme osaamistamme. 

 

Koska ammatillisen koulutuksen järjestäminen on säädeltyä toimintaa, niin lähitulevaisuudessa koulu-

tuskeskus Brahe ei voi kasvaa kovinkaan paljoa, sillä rahoitusjärjestelmä määrittelee tulorahoituksen. 

Pientä kasvua saadaan aikaan sillä, että tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä ylitetään, sillä sen perus-

teella rahoituksen osuus kasvaa hieman seuraavina vuosina, mutta samalla tavoitteellinen opiskelijavuo-

simäärä kasvaa myös. Ruukin luonto- ja hevoskeskuksella uskotaan siihen, että toimialan kiinnostavuus 

säilyy ja uusia opiskelijoita saadaan jatkossakin. Tulevaisuuden trendinä kiinnostus yritysten toiminnan 

eettisyyteen ja ekologisiin vaihtoehtoihin lisääntyy.  

 

Yhteiskunnan muutokset tapahtuvat koko ajan kiihtyvällä nopeudella, joten pienenä koulutuksenjärjes-

täjänä Brahe pystyy ketterästi räätälöimään uusia koulutuksia lyhyellä aikavälillä ja näin pysyy mukana 

kilpailussa. Myös tahtotila oman toiminnan kehittämiseen ja eteenpäin menemiseen vahvistaa uudistu-

miskykyä.  

 

Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen kohderyhmänä jatkuvan haun osalta ovat pääosin nuoret aikuiset, 

joita puuttuu toisen asteen tutkinto ja myös aikuiset, jotka etsivät uutta ammattia, esimerkiksi alan 

vaihdos terveydellisistä syistä. Markkinointikeinoja painotetaan digitaaliseen markkinointiin kohde-

ryhmän ikäjakauman perusteella, mutta säilytetään myös perinteistä markkinointia kuten lehti-ilmoi-

tukset. 

 

Ammatillinen koulutus on Suomessa lailla säädeltyä toimintaa, joten kaikilla koulutuksilla on samat 

tutkinnon perusteet, joihin koulutus perustuu. Tuotteena koulutuksen sisältöä ei voi juurikaan erilais-

taa; ainoastaan valinnaisten opintojaksojen tarjonnalla saa vähän eroa kilpailijoiden tarjoamaan koulu-

tukseen. Lisäksi oppilaitos voi tarjota tiettyjä tutkinnonosia ns. täydennyskoulutuksena, jolloin koulu-

tustarjonta voi erota muiden tarjonnasta. 

 

Koulutuskeskus Brahe ja Ruukin luonto- ja hevoskeskus pyrkivät erottautumaan kilpailijoista laaduk-

kaalla ja monipuolisella opetuksella, uusien toimintamallien kehittämisellä ja yhteistyötä lisäämällä sekä 

talon sisällä eri osastojen kesken että muiden toimijoiden kanssa. Ruukin luonto- ja hevoskeskuksella 

on ollut hyvä maine; siitä pidetään kiinni jatkossakin ja pyritään vielä parantamaan sitä tulevaisuudessa. 
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4.2.3 Tavoitteet 

 

Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen markkinoinnin tavoitteet ovat alkuvaiheessa uuden nimen tunne-

tuksi tekeminen ja näkyvyyden lisääminen ja lisäksi pyritään nostamaan jatkuvan haun mahdollisuutta 

esille vaihtoehtona yhteishaulle. Tähän saakka markkinointitoimenpiteet ovat kohdistuneet yhteisha-

kuun. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista on vaikea mitata, sillä esimerkiksi nimen tunnet-

tuus vaatisi oman tutkimuksensa.  

 

Tavoitteena on myös uusien opiskelijoiden saaminen jatkuvan haun kautta. Lisäksi tavoitteena on li-

sätä markkinointia erityisesti sosiaalisessa mediassa sekä päivittää käytettävät markkinointikanavat, 

jotta markkinointi tavoittaa mahdollisimman laajasti potentiaaliset hakijat.  

 

 

4.2.4 Toteutus 

 

Markkinointia toteutetaan pääosin toimialatasolla. Ainoastaan yhteishaussa on aikaisemmin markki-

noitu koko koulutuskeskus Brahea yhteisillä mainoksilla. Toimialapäällikkö vastaa markkinoinnista ja 

tekee päätökset koskien budjetointia ja markkinointitoimenpiteitä. Tarpeen mukaan tilataan mainostoi-

mistolta erilaisia mainospohjia painettuihin ilmoituksiin ja myös sosiaalisen median mainoksia varten. 

Mainostoimisto voi tehdä tarvittaessa kokonaan valmiin mainosmateriaalin kuten esimerkiksi lehti-

ilmoituksen. Mainostoimiston kanssa tulisi myös tarkistaa luonnonvara-alan koulutuksen osalta verk-

kosivujen hakusanat, tehdä hakukoneoptimointia ja seurata sekä verkkosivujen että sosiaalisen median 

sivujen liikennettä eri vuorokauden aikoihin. 

 

Sosiaalisen median osalta kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, että mihin aikaan vuorokaudesta 

julkaisee viestejä. Oikealla ajoituksella julkaisu tavoittaa enemmän ihmisiä ja sivujen kävijäliikennettä 

seuraamalla saa käsityksen siitä, että milloin seuraajat ovat aktiivisimmillaan sosiaalisessa mediassa. 

Tärkeää on myös määritellä oikeat hashtagit some-julkaisuihin mm. näkyvyyden parantamiseksi. Jat-

kuvan haun osalta esimerkiksi Instagramissa on yli 1 000 julkaisua hashtagilla #jatkuvahaku ja näistä 

julkaisuista koulutuskeskus Brahe ja Ruukin luonto- ja hevoskeskus on tehnyt vain 10 julkaisua edelli-

sen lukuvuoden aikana. 

 

Koska some-markkinoinnista vastaavat useat henkilöt eri koulutusaloilta, niin alussa sovitaan tarkem-

mat aikataulut some-päivitysten osalta. Tarkoituksena on tuottaa julkaisuja säännöllisesti, mutta ei 
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niin, että kaikilta aloilta tulee julkaisu samalle päivälle. Lisäksi sovitaan yhteisesti käytettävät hashta-

git, jotta kaikki julkaisut näkyvät tietyillä hakusanoilla somessa ja markkinoinnissa säilyy yhteinen 

linja. Facebookin ja Instagramin osalta pitäisi hyödyntää aikaisempaa enemmän tarinoita julkaisuissa. 

Sosiaalisen median osalta Snapchat ja TikTok ovat aikaisemmin olleet vain opiskelijoiden päivittämiä 

ja erityisesti näiden kanavien osalta some-päivittäjät tarvitsevat perehdytystä kanavien käyttöön. 

 

Markkinoinnin resursointia olisi hyvä tarkentaa ja jakaa uudella tavalla, sillä markkinointi sosiaalisessa 

mediassa vaatii aikaa; julkaisuiden tekeminen on helppoa ja nopeaa, mutta aikaa kuluu enemmän asioi-

den seuraamiseen some-maailman pyörteissä. Pitää seurata paljon muita sivustoja, jotta löytää oppilai-

tosta koskevat tai linkitetyt julkaisut ja pystyy tarvittaessa kommentoimaan niitä. 

 

Vuoden aikana käytettävät markkinointikanavat esitellään taulukossa 6. Mikäli markkinoinnissa pääte-

tään kokeilla uutiskirjettä, niin se tulee lisänä taulukkoon elokuulle, marraskuulle ja toukokuulle. 

 

TAULUKKO 6. Markkinointikanavat vuosikellossa 

 

 Sosiaalinen media Messut Lehtimainonta Ulkomainonta 

Tammikuu 

jatkuva haku yleisesti 
ja keväällä alkavat 
koulutukset 

Tsäänssi-messut, 
 Raahe     

Helmikuu 

yhteishaku ja jatkuva  
haku, jos jatkuvan 
haun koulutus alkaa  
maaliskuussa   yhteishaku yhteishaku 

Maaliskuu yhteishaku   yhteishaku yhteishaku 

Huhtikuu jatkuva haku yleisesti 
Hevoset-messut, 
Tampere     

Toukokuu 
jatkuva haku syksyllä 
alkaviin koulutuksiin 

Puutarhamessut, 
Ruukki ja  
Erämessut, Oulu 

koulutukset, jotka 
alkavat elokuussa   

Kesäkuu 
jatkuva haku syksyllä 
alkaviin koulutuksiin       

Heinäkuu 
jatkuva haku syksyllä 
alkaviin koulutuksiin       

(jatkuu) 
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Elokuu 

jatkuva haku yleisesti 
ja syksyllä alkaviin 
koulutuksiin   jatkuva haku jatkuva haku 

Syyskuu 

jatkuva haku yleisesti 
ja myöhemmin  
syksyllä alkavat 
koulutukset 

Luomu- ja lähituote- 
markkinat, Ruukki jatkuva haku   

Lokakuu 

seuraavan vuoden markkinointibudjetin teko, 
ei markkinointia syyslomien vuoksi 

Marraskuu 

jatkuva haku yleisesti 
ja jos koulutus alkaa 
tammikuussa   jatkuva haku   

Joulukuu 

jatkuva haku, kun 
koulutus alkaa  
tammikuussa   jatkuva haku   

 

 

Tiettyyn aikaan aloitettavan jatkuvan haun koulutuksen markkinointi toteutetaan aloitusajankohdan 

mukaan eli markkinointi aloitetaan 2–3 kuukautta aikaisemmin. Sopiva tahti mainostaa jatkuvaa hakua 

on muutamia kertoja kuukaudessa eli ei joka viikko. Jos alkavaan koulutukseen on määritelty erikseen 

hakuaika, niin markkinointijulkaisuja tehdään useammin hakuajan loppupuolella. Kun alkavan koulu-

tuksen aloituspäivä on sovittuna, voidaan laittaa myös lehti-ilmoituksia (ei tarvetta joka koulutuk-

sesta). Lisäksi koko vuoden aikana markkinoidaan lyhytkestoisia täydennyskoulutuksia sen mukaan, 

milloin niiden aloitusajankohta on. 

 

Oppilaitoksen sähköisen uutiskirjeen tilaajiksi on tarkoitus saada opiskelijoita, heidän lähipiiriinsä 

kuuluvia henkilöitä, aikaisemmin valmistuneita opiskelijoita ja alasta kiinnostuneita lähialueiden ihmi-

siä. Uutiskirjeen sisällön tuottavat yhdessä toimialapäällikkö ja opintosihteeri. Uutiskirjettä ei ole tar-

koitus lähettää postituslistalle joka kuukausi, vaan harvemmin. Syksyn alkaessa voisi lähettää uutiskir-

jeen syksyllä alkavista tutkinto- ja täydennyskoulutuksista, kun niiden aloitusajat on sovittu. Seuraava 

kirje voitaisiin lähettää marraskuun lopussa ja siinä olisi tammi-maaliskuun alkavat koulutukset. Ja 

myöhemmin keväällä, esimerkiksi toukokuussa, voisi lähettää kirjeen elokuun alkavista koulutuksista. 

Näiden välillä voi uutiskirjeen lähettää silloin, kun on jotain uutta kerrottavaa. 

 

 

TAULUKKO 6. (jatkuu) 
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4.2.5 Seuranta 

 

Markkinoinnin määrää sosiaalisessa mediassa voidaan mitata tilastoimalla julkaisumäärät (esimerkiksi 

julkaisut/kk) ja vertaamalla niitä edellisen lukuvuoden määriin. Määritellään tarkemmin käytettävät 

sosiaalisen median kanavat nimenomaan jatkuvaan hakuun ja tarkistetaan lukuvuoden päättyessä, että 

kuinka monta julkaisua on tehty ja miten julkaisut ovat saavuttaneet seuraajia. Tämän avulla voidaan 

tarvittaessa tehdä muutoksia käytettäviin some-kanaviin seuraavan lukuvuoden markkinointiin. 

 

Lisäksi kannattaa seurata, että ovatko käytössä olevat sosiaalisen median kanavat oikeita. Tätä voi kar-

toittaa esimerkiksi seuraajien määrän seurannalla. Katsotaan seuraajien määrä tällä hetkellä Faceboo-

kissa ja Instagramissa ja asetetaan tavoite esimerkiksi, että kesäkuussa 2022 seuraajia on 100 enemmän 

kuin nyt. Tarkistetaan kesäkuun lopussa, että onko tavoite saavutettu. Mikäli seuraajien määrä ei 

kasva, niin sen kanavan kautta markkinoinnilla ei ole niin suurta painoarvoa. Silloin kannattaa panos-

taa toisiin some-kanaviin enemmän. 

 

Uusien opiskelijoiden saamisen osalta tulee mittaamista varten ensin määritellä tavoitteet eri alojen 

opiskelijamääristä jatkuvan haun kautta. Vertailutietona tilastoidaan edellisen lukuvuoden aikana jat-

kuvan haun kautta hakeneet ja aloittaneet opiskelijat koulutusaloittain. Aloittaneiden, jatkuvan haun 

kautta hakeneiden, opiskelijoiden määrää voidaan verrata tulevaisuudessa lukuvuosittain tavoitemää-

riin.  
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5 POHDINTA 

Markkinointisuunnitelman tekeminen aiheena tuntui aluksi haastavalta, sillä en koe itseäni markkinoi-

jaksi. Työurani aikana olen työskennellyt eri organisaatioissa ja erilaisissa työtehtävissä, ja työn sisältö 

on ollut enemmän talous- ja yleishallintoon liittyvää, joskin työhön on saattanut liittyä pieniä markki-

nointitoimenpiteitä.  

 

Kun pääsin pidemmälle markkinointiin liittyvässä kirjallisuudessa, niin innostuin syventämään tietä-

mystäni erityisesti digitaalisesta markkinoinnista ja sosiaalisen median käyttämisestä markkinoinnissa. 

Materiaalia ja sekä hyviä että huonoja esimerkkejä löytyy sosiaalisesta mediasta paljon ja välillä ajatus 

oli karata liian kauas some-maailman syövereihin. Markkinointiin liittyvässä materiaalissa puhutaan 

paljon tuotteiden markkinoinnista, mutta löytyy myös palveluiden markkinointiin keskittynyttä kirjalli-

suutta. Tosin koulutusorganisaation markkinointi on vielä hieman erilaisempaa kuin palveluyrityksen 

markkinointi.  

 

Mielenkiintoisen tehtävästä teki sen, että tein sen omalle työpaikalleni. Tämä nosti motivaatiota, koska 

voin hyödyntää opinnäytetyön tuloksia omassa työssäni. Lähteistä kävi hyvin esille se, että nykypäi-

vänä yrityksen on pakko olla mukana myös sosiaalisessa mediassa, jos aikoo pysyä kilpailussa mukana 

ja olla asiakkaiden löydettävissä. Toisaalta tässä yllätti se, että enää ei riitä läsnäolo pelkästään Face-

bookissa, vaan yrityksen pitää olla esillä useissa eri kanavissa sosiaalisessa mediassa. 

 

Tietämykseni syveni markkinoinnin strategisen suunnittelun sekä myös erilaisten mahdollisuuksien 

osalta, joita sosiaalinen media tarjoaa. Markkinoinnin tulosten seurannan osalta opittavaa riittää lisää, 

sillä en ehtinyt perehtyä riittävästi sosiaalisen median analysointimahdollisuuksiin. 

 

Tehty markkinointisuunnitelma on perusrunko jatkuvan haun markkinointiin ja jatkossa on tarpeen 

laatia Ruukin luonto- ja hevoskeskukselle laajempi markkinointisuunnitelma, joka kattaa myös yhteis-

haun markkinoinnin. Työssä toteutettiin yksi kysely markkinointikanavista jatkuvan haun kautta aloit-

taneille opiskelijoille ja tämän perusteella valittiin markkinoinnissa käytettävät sosiaalisen median ka-

navat. Tulevaisuudessa kyselyn voisi suunnata myös yhteishaun kautta aloittaneille opiskelijoille. Ky-

selyt voisi teettää uusille opiskelijoille muutaman vuoden välein, jotta saadaan ajankohtaista tietoa eri 

markkinointikanavien käytöstä. 
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Sosiaalisen median käyttöön kannattaa resursoida kunnolla, jos aikoo saada siitä kaiken hyödyn irti. 

Sosiaalisen median vastuuta jaetaan koulutusaloille ja koska oppilaitoksella ei ole erikseen markki-

nointihenkilöstöä, joutuvat vastuuhenkilöt ottamaan some-päivitykset haltuun oman työnsä ohella. Jos 

sosiaalisen median päivittäjä ei osaa kunnolla käyttää some-kanavia, niin kannattaa panostaa ensin 

koulutukseen. Kun vastuuhenkilöt osaavat käyttää sosiaalisen median työkaluja oikein, niin julkai-

suista tulee ammattimaisempia ja kiinnostavampia. 

 

Koska aikaisempaa markkinointisuunnitelmaa ei ollut, niin tässä on perusrunko, jota on helppo päivit-

tää ja laajentaa. Suunnitelmassa on esitetty uusia ajatuksia markkinointiin ja se jää toimialapäällikön 

päätettäväksi, että kokeillaanko niitä tulevaisuudessa. Markkinointia ei tarvitse toteuttaa kaikilla koulu-

tusaloilla samanlaisena, vaan jatkossa voi huomioida koulutusalojen erilaiset tarpeet. Kaikki sosiaali-

sen median kanavat eivät välttämättä toimi yhtä hyvin kaikilla aloilla ja myös potentiaalisten hakijoi-

den ikä vaikuttaa tähän. Olisi ollut mielenkiintoista tehdä koko markkinointia koskeva suunnitelma, 

mutta aika ei riittänyt laajempaan työhön.  
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LIITE 1/1 

Syyskuussa 2021 Ruukin luonto- ja hevoskeskuksella tehdyn markkinointikyselyn kysymykset opiske-

lijoille, jotka olivat aloittaneet opintonsa 1.9.2020-1.9.2021 

Aloitusajankohta 

- syksy 2020 

- kevät 2021 

- syksy 2021 

 

Ikäsi 

- alle 20 

- 21–25 v 

- 26–30 v 

- 31–35 v 

- 36–40 v 

- 41–45 v 

- 46–50 v 

- 51–55 v 

- yli 56 v 

 

Opintoalasi 

- hevostalous 

- maatalous 

- luonto- ja ympäristöala 

- ympäristöala 

 

Opiskeltava tutkinto 

- perustutkinto 

- ammattitutkinto 

 

Mistä sait tietoa koulutuksesta? Voit valita useamman vaihtoehdon. 

- opintopolusta 

- Brahen nettisivuilta 

- lehdestä 

- Facebookista 

- Instagramista 

- Tiktokista 

- ystävältä/sukulaiselta 

- messuilta 

- muualta, mistä? 

 

Mitä mediaa seuraat eniten? Voit valita useamman vaihtoehdon. 

- lehdet 

- sähköposti 

- Facebook 

- Instagram 

- Tiktok 

- muu, mikä? 

 

  



51 

 

                  LIITE 1/2 

Suosittelisitko samaa opiskelupaikkaa muille? 

- kyllä, miksi? 

- ei, miksi? 

 

 


