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TIIVISTELMÄ 
 
Sain aiheen tutkintotyölleni Forenom Oy:n kautta, kun he ilmoittivat tarjoavansa ammattikor-
keaopiskelijalle päättötyöaihetta. Forenom Oy on vuodesta 2001 toiminut itsenäisenä yrityk-
senä, tarjoten majoituspalveluita niin yksityisille, kuin yhteisöasiakkaille. Forenom luettelee 
asiakassegmenteikseen yksityiset kuluttajat, eri toimialojen yritykset, entisen emoyhtiönsä 
Baronan välityksellä tulevat sekä yksittäiset työntekijät, että kokonaiset yritykset. Lisäksi 
Forenom mainitsee sosiaalipuolen sekä vakuutusyhtiöiden sidosryhmät asiakasryhmikseen. 
Itse lisäsin yhdeksi sidosryhmäksi työhöni vielä Forenomin työntekijät, koska koin, että on-
nistunut viestintä lähtee yrityksen sisältä.  
 
Työni tavoitteena on tarjota uusia ideoita Forenom Oy:lle, joiden avulla yritys voisi kehittää 
viestintäänsä sekä mainontaansa sidosryhmilleen. Onnistuneen sidosryhmäviestinnän kautta 
yrityksen tunnettuus kasvaisi, jolloin myös uusien asiakkaiden hankinta helpottuisi. Vahvan 
brändin kautta yritys myös saavuttaisi tiettyjä etuuksia nähden kilpailijoihinsa, sekä uusien 
työntekijöiden rekrytointi helpottuisi. Tähän kaikkeen voidaan pyrkiä kattavan ja monipuoli-
sen viestinnän avulla. 
 
Haastattelemalla Forenom Oy:n toimihenkilöitä, sain työlleni lähtökohdat, joita sitten lähdin 
kehittämään sekä täydentämään aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta saamillani tiedoilla ja 
ideoilla. Lisäksi pystyin hyödyntämään koulutukseni myötä oppimiani tietoja sekä taitoja. 
Asiakasyritykseni pyynnöstä en toteuttanut tutkintotyöni tueksi tutkimusta, vaan perustin 
työni kokonaan teoriatiedolle. 
 
Työni loppupuolella esittelen ne käytännönideat, joiden avulla uskon Forenom Oy:n saavut-
tavan kattavan kontaktimäärän, kun he haluavat välittää informaatiota tai mainontaa sidos-
ryhmilleen. Kanavia on suhteellisen monta, joten budjetista riippuen niistä voidaan valita 
kaikki toteutettavaksi, tai sitten käyttämällä vain osaa. 
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ABSTRACT 
 
The subject for my final thesis came from Forenom Oy, when they announced that they where 
seeking a student who would want need subject for final thesis. In the year 2001 Forenom Oy 
started to function as independent company, offering accommodation services to private con-
sumers as well to companies. Forenom Oy notifies as their interest groups among others in-
surance companies and social services. I added one more interest group to my thesis; employ-
ees of Forenom Oy, because I think that it is relevant to the subject. 
 
Through my final thesis I wanted to offer practical solutions to Forenom Oy how to commu-
nicate and advertise to their interest groups. Well planed and carefully thought strategy can 
help to achieve advantage against competitors. Also with the help of good interest group 
communication company can improve their eminence. When eminence is in order it can help 
to recruit new employees. It can also make vantage when customers choose which company 
to use. 
 
In the beginning of my thesis process I interviewed Forenom Oy employees. With the help of 
those interviews I manage to get the starting point to my work. Then I continued to collect 
information from theory books so I could get support to my ideas. 
 
In end part of my thesis I present some practical ideas how to communicate to interest groups. 
Depending of budget the ideas are suitable to execute all in ones or just use few of the ideas, 
and still get enough contacts.   
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Sisällysluettelo 

1 JOHDANTO..................................................................................................................5 
1.1 Toimeksiantajana Forenom Oy .......................................................................5 
1.2 Tutkintotyön aiheen taustat .............................................................................5 
1.3 Ongelman asettelu.............................................................................................6 
1.4 Käytännön toteuttaminen.................................................................................6 

2 TUTKINTOTYÖN LÄHTÖTILANNE ..............................................................................7 
2.1 Yritysesittelyssä Forenom Oy ..........................................................................7 
2.2 Asiakassegmentit ja tuotteet ............................................................................7 
2.3 Laimaus.com –ohjelmisto työnteon apuna Forenom Oy:ssa ........................8 
2.4 Forenom Oy:n visuaalinen ilme.......................................................................9 
2.5 Sisäinen viestintä Forenom Oy:ssa..................................................................9 
2.6 Kuinka Forenom pystyy turvaamaan toimintansa ......................................10 
2.7 Aikaisemmat panostukset sidosryhmäviestintään .......................................11 

2.7.1 Budjetti......................................................................................................11 
2.7.2 Suoramainonta puhelinta sekä sähköpostia apuna käyttäen...............11 
2.7.3 Lehti-ilmoitukset mainonnan keinona ...................................................11 
2.7.4 Internetsivut toimivat kanavana viestinnälle sekä mainonnalle..........12 
2.7.5 Ohjetarrat sekä tekstiviestit sidosryhmäviestinnässä...........................13 
2.7.6 Yrityksen käytössä olevat seurannan mittarit ja työkalut ...................14 

3 TEORIA.....................................................................................................................15 
3.1 Yrityksen kivijalka..........................................................................................15 
3.2 4P-teoria viestinnän strategisena lähtökohtana ...........................................17 
3.5 Viestintästrategian suunnittelu......................................................................19 
3.6 Sisäinen viestintä yrityksen johdon ja työntekijöiden välillä......................20 
3.7 Sanomalehdet sekä aikakauslehdet mainonnan ja viestinnän keinoina ....21 
3.8 Asiakaslehdet mainonnan ja viestinnän keinona .........................................23 
3.9 Suoramainonta ................................................................................................23 
3.10 Sidosryhmäviestintä sekä mainonta Internet-verkossa.............................24 
3.11 Myynninedistäminen ....................................................................................25 
3.12 Sponsorointi ...................................................................................................26 
3.13 Ulkomainonta ................................................................................................27 
3.14 Mittarit auttavat seurannassa......................................................................28 

4 JOHTOPÄÄTÖSET .....................................................................................................30 
4.1 Johdatus loppupäätelmiin ..............................................................................30 
4.2 Sisäinen viestintä tulevaisuudessa Forenom Oy:ssa? ..................................30 
4.3 Sanoma- ja asiakaslehdet tiedottamisessa sekä mainonnassa.....................31 
4.4 Suoramainonta sähköpostien, kirjeiden sekä puhelimen kautta................32 
4.5 Intranettiä voidaan käyttää mainonnan sekä viestinnän välineenä...........33 
4.6 Suhdetoiminta ja myynninedistäminen ........................................................33 
4.7 Sponsorointi mainonnan tukena....................................................................34 
4.8 Ulkomainonta ..................................................................................................35 
4.9 Mittarit seurannan avuksi..............................................................................36 

5 VIESTINKAMPANJA IDEAT .......................................................................................38 
5.1 Hiljaiset ajat: kesä ja joulukuu......................................................................38 

LÄHDELUETTELO .......................................................................................................40 



   Sivu 5(40) 

 

 

 

1 Johdanto 

 

1.1 Toimeksiantajana Forenom Oy 

 

Forenom syntyi samaan aikaan, kun entinen emoyhtiönsä Barona. Forenomin tarkoituk-

sena oli toimia henkilöstön välitysyritys Baronan tukena majoittaen Baronan välittämiä 

työntekijöitä ympäri Suomen. Vuonna 2001 Forenom erkani omaksi yrityksekseen jat-

kaen aloittamallaan toimintaperiaatteella, tarjoten työsuhdeasuntoja sekä tilapäismajoi-

tusratkaisuja yrityksille sekä yksityisille henkilöille.  

 

Nykyisin Forenom haluaa tarjota kattavia majoituspalveluita. Forenomin valtteina ovat 

joustavat sopimusehdot sekä lyhyelläkin varoitusajalla järjestetyt kalustetut asunnot. 

Forenomilla on tällä hetkellä toimintaa pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella, Oulus-

sa, Turussa, Lahdessa sekä Pietarissa. Yrityksessä työskentelee 20:tä henkilöä. (Johan-

nes Kangas. Haastattelu 3.3.2008) 

 

1.2 Tutkintotyön aiheen taustat 

 

Kontakti kyseiseen yritykseen avautui Jobstep -sivuston kautta, jossa Forenom Oy haki 

päättötyön tekijää. Keskusteltuamme työnaiheesta, selvisi, että yrityksellä oli akuutein 

tarve viestinnän puolella. Forenom on tähänastisesti mainostanut itseään vain Helsingin 

Sanomissa, sekä Google -hakukoneen avustuksella internetissä.  

 

Rajasimme yhdessä asiakasyrityksen ja ohjaajani kanssa työni koskemaan juuri keinoja 

tuoda yrityksen nimeä ja tämän kautta koko yritystä tunnetummaksi sidosryhmien kes-

kuudessa.   
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1.3 Ongelman asettelu 

 

Vaikka Forenom Oy on toiminut omana yrityksenään jo vuodesta 2001, ei se silti ole 

saavuttanut haluttua tunnettavuutta sidosryhmissään. Yritys on mainostanut internetin 

sekä sanomalehtien välityksellä, mutta silti yrityksen nimi on tuntematon potentiaalisis-

sa asiakasryhmissä. Toiminnan kannalta myös muiden sidosryhmien tietoisuuden lisää-

minen helpottaisi liiketoimintaa.   

 

Haluan työni avulla tarjota asiakasyritykselleni uusia ideoita markkinointiviestinnän 

käyttöön, joiden avulla lähestyä yrityksen sidosryhmiä. Tarjoamani viestinnänkeinot 

ovat sovellettavissa kaikkiin sidosryhmiin, mutta työni paino on Forenomin asiakkaille 

viestimisessä sekä mainostamisessa. Keinojen tulisi olla helposti toteutettavissa sekä 

kohtuullisella budjetilla saavutettavissa. Yrityksen rajalliset resurssit viestintään tuovat 

myös rajoituksia työhöni. Esittelemiäni markkinointiviestinnän keinoja voidaan hyö-

dyntää sekä mainonnassa, mutta myös viestinnässä.   

  

1.4 Käytännön toteuttaminen 

 

Työni pohjana käytän yrityksen työntekijöille tekemiäni haastatteluita, joiden avulla 

määrittelen lähtötilanteen työlleni. Lähtötilanteen määriteltyäni lähden kehittämään eri 

tavoin hyödynnettäviä ideoita yrityksen käytettäväksi. Yrityksen puolelta oli toive, etten 

perustaisi työtäni asiakastutkimukselle, vaan käyttäisin kirjoista kokoamaani teoriatietoa 

sekä omaa pohdintaani, joten työni johtopäätökset perustan teoriakirjoista keräämilleni 

tiedoille. 

 

Käytännön olen ajatellut toteuttaa yrityksestä keräämieni tietojen, kirjoista keräämäni 

teorian, oman pohdintani sekä mahdollisesti muista lähteistä keräämieni tietojen pohjal-

ta. Lähden liikkeelle tutustumalla kirjojen tarjoamaan teoriaan, josta siirryn kirjoitta-

misprosessiin. Ongelmien ilmetessä pyrin löytämään ratkaisun uudesta teorialähteestä 

tai yrityksen tarjoamista tiedoista.    
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2 Tutkintotyön lähtötilanne 

 

2.1 Yritysesittelyssä Forenom Oy 

 

Forenom Oy syntyi samaan aikaan kun entinen emoyhtiönsä Barona. Forenomin tarkoi-

tuksena oli toimia henkilöstön välitysyritys Baronan tukena majoittaen Baronan välit-

tämiä työntekijöitä ympäri Suomen. Vuonna 2001 Forenom erkani omaksi yrityksek-

seen jatkaen aloittamallaan toimintaperiaatteella, tarjoten työsuhdeasuntoja sekä tila-

päismajoitusratkaisuja yrityksille sekä yksityisille henkilöille. Nykyisin Forenom haluaa 

tarjota kattavia majoituspalveluita. Forenomin valtteina ovat joustavat sopimusehdot 

sekä lyhyelläkin varoitusajalla järjestetyt kalustetut asunnot. Forenomilla on tällä het-

kellä toimintaa pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella, Oulussa, Turussa, Lahdessa 

sekä Pietarissa. Yrityksessä työskentelee 20 henkilöä. (Johannes Kangas. Haastattelu 

3.3.2008) 

 

2.2 Asiakassegmentit ja tuotteet 

 

Forenom luettelee asiakassegmenteikseen yksityiset kuluttajat, eri toimialojen yritykset, 

entisen emoyhtiönsä Baronan välityksellä tulevat yksittäiset työntekijät sekä kokonaiset 

yritykset. Lisäksi Forenom mainitsee sosiaalipuolen sekä vakuutusyhtiöiden sidosryh-

mät asiakasryhmikseen. Kaikista näistä ryhmistä löytyy yritykselle niitä asiakkaita, jot-

ka haluavat vuokrata kohteen Forenomilta. Toinen puoli yrityksen asiakkaista tulee niis-

tä ihmisistä, jotka tarjoavat asuntojaan Forenomille, jotta Forenom voisi vuokrata ne 

eteenpäin. Näille asiakkaille Forenom haluaa tarjota helppoja ratkaisuja; Forenom hoi-

taa kohteen kunnossapidossa, lisäksi Forenom hankkii kohteeseen vuokralaiset sekä 

hoitaa kaikki asiakirjat. Näin asiakkaan ei tarvitse itse hoitaa kaikkia näitä välivaiheita. 

 

Tätä työtä tehdessäni halusin ottaa lisäksi vielä yhden sidosryhmän, jonka kanssa Fo-

renom viestii päivittäin. Tämä sidosryhmä on Forenomin omat työntekijät. Halusin ottaa 

tämän ryhmän mukaan työhöni, koska onnistunut viestintä lähtee yrityksen sisältä. Joko 

niin, että työntekijät toteuttavat johdon laatiman viestintästrategian. Tai sitten siinä ta-
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pauksessa, että viestintä on ulkoistettu, jolloin työntekijöiden tulee olla tietoisia niistä 

prosesseista, jotka tapahtuvat heidän toimenkuvansa ulkopuolella. Koin tärkeäksi myös 

ottaa työssäni huomioon sisäinen viestintä, koska nykyisin Forenomin toiminta on laa-

jentunut seitsemälle eri paikkakunnalle. Näin ollen on yhä tärkeämpää, että viestit kul-

kevat myös koko yrityksen henkilökunnan kautta, jotta yritys pystyy antamaan yhtenäi-

sen kuvan myös yrityksen ulkopuolelle. 

 

Forenomin asiakassegmentit eivät ole kovinkaan kapeasti tai tarkkaan määritellyt, mutta 

jokaiselle segmentille halutaan toteuttaa juuri oikeat ratkaisut. Tässä kohtaan apuun 

astuu Forenomin tuotteet, jotka jakavat asiakaskuntaa paremmin pienempiin segment-

teihin. Tarkastelun kohteeksi tähän työhön otin yhdeksi sidosryhmäksi  

 

Tuotteita Forenomista löytyy laajalla kirjolla, jokaiselle asiakkaalle sopivaksi räätälöi-

tynä. Antaakseni esimerkkiä yrityksen tuotteista, voisin lähteä liikkeelle toisesta ääri-

päästä. Yksinkertaisuudessaan Forenom vuokraa yksityisiltä henkilöiltä asuntoja, joihin 

se sitten itse hankkii vuokralaiset. Asunto voi olla täysin varustelematon, tai sitten sii-

hen voi kuulua välttämättömimmät kalusteet. Forenomin valttikortti verrattuna muihin 

vuokranvälitysfirmoihin on se, että sopimusajat ovat joustavia päivästä vuosiin.  

 

Toisessa päässä tuotekirjoa on täydenpalvelunpaketti, jossa pyritään vastaamaan asiak-

kaan vaativimpiinkin toiveisiin. Asunnosta löytyy huonekalujen ja päivittäistavaroiden 

lisäksi, jääkaappi täynnä ruokaa, bussikortti valmiiksi ladattuna pöydällä sekä kaupun-

gin kartat odottamassa teatterilippujen vieressä. Pitempi aikaiset asukkaat voivat myös 

hyödyntää siivouspalveluita. Forenom haluaa tehdä kaiken helpoksi esim. ulkomailta 

saapuvalle komennustyöntekijälle, joka ei ehdi itse hoitamaan kaikkea. Asiakas voidaan 

hakea lentokentältä ja kuljettaa asunnolle, jossa ennalta sovitut asiat ovat odottamassa. 

(Hannu Matikainen. Haastattelu 19.9.2008) 

 

2.3 Laimaus.com –ohjelmisto työnteon apuna Forenom Oy:ssa 

 

Forenom Oy käyttää päivittäisissä toiminnoissa apunaan Leimaus.com -ohjelmistoa. 

Ohjelmistoon on syötetty kaikki Forenomin tarjoamat vuokrakohteet ja niiden tiedot. 
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Järjestelmästä voi myös nähdä varaustilanteen sekä edelliset ja nykyiset asiakassopi-

mukset. Virallinen sopimus Forenomin ja asiakkaan välillä tehdään vielä tällä hetkellä  

paperisena, jonka jälkeen se syötetään järjestelmään. Ohjelmisto on helpottanut eritoi-

mipisteiden välistä kommunikointi, sekä myös eri toimipaikkojen työntekijöiden välistä 

kommunikointia. Ohjelmisto sisältää lisänä tiedot vuokraajista. (Hannu Matikainen. 

Haastattelu 19.9.2008) 

 

2.4 Forenom Oy:n visuaalinen ilme 

 

Forenomissa yrityksen ulkoista imagoa on lähdetty rakentamaan yhtenäisen ulkoasun 

voimin. Forenom käyttää viestinnässään samantyyppisiä oranssinsävytteisiä viestejä, 

kuin mitä pystyy löytämään heidän internetsivustoiltaan, sekä yrityksen toimipisteistä. 

Yhtenäinen ulkoasu viestinnässä tuo selkeyttä, sillä samat kirjasintyypit esiintyvät yri-

tyksen kirjeissä sekä sähköposteissa. Myös käyntikortit sekä vuokrakohteissa olevat 

ohjetarrat ovat samaa yhtenäistä tyyliä, kuin muutkin yrityksen käyttämät tekstilliset-

viestit. Sidosryhmät pystyvät paremmin tunnistamaan yrityksen viestit, kun sama tyyli 

on käytössä läpi yhteydenottoprosessin. Yhtenäinen värimaailma sekä kirjasintyyli vies-

tinnässä saavat tukea myös yrityksen logolta, joka on myös yhtenäistetty muuhun tyy-

liin sopivaksi. Näin logokaan ei vaikuta irtonaiselle, vaan sopii yhteen muun viestinnän 

kanssa. (Hannu Matikainen. Haastattelu 19.9.2008) 

 

2.5 Sisäinen viestintä Forenom Oy:ssa 

 

Sisäisessä viestinnässä eri kaupunkien välillä työskentelevien työntekijöiden apuna on 

käytetty viikoittaisia Skype –puhelinneuvotteluita, jotka tapahtuvat internetin välityksel-

lä. Hyvänä lisänä ovat myös tietenkin normaalit puhelinkeskustelut, sekä sähköpostien 

vaihto. Aikaisemmin kertomani Leimaus.com auttaa myös sisäisessä viestinnässä. Si-

vuston kautta esim. Helsingissä työskentelevät Forenomin työntekijät pystyvät kartoit-

tamaan muiden kaupunkien asuntotilannetta. Yleinen toimintatapa tälläisissä tilanteissa 

on kuitenkin, että Helsingin toimistoon yhteyttä ottanut asiakas ohjataan Tampereella 

työskentelevän kollegan luo, koska heillä on enemmän tietoa Tampereen asunnoista, 

mitkä saattavat puuttua Leimaus.com-sivuilta. (Johannes Kangas. Haastattelu 3.3.2008) 



          Sivu 10(40) 

  

2.6 Kuinka Forenom pystyy turvaamaan toimintansa 

 

Forenom vuokraa asuntoja omaan käyttöönsä yksityisiltä henkilöiltä. Vuokranantajan 

kanssa tehdään sopimus kohteesta, sekä mahdollisista kalusteista. Lisäsi sopimuksessa 

määritellään mihin käyttötarkoitukseen asunto tulee ja minkä verran siihen saa tulla 

kulumia ennen kuin Forenom on velvollinen korvaamaan. Nämä ovat tärkeitä asioita, 

jotta kaikki asiakkaat ymmärtävät, että tällaisessa toiminnassa asuntoon saattaa tulla 

ajanjälkiä. Kun sopimus on tehty, alkaa Forenom maksamaan vuokraa asunnon omista-

jalle välittömästi. Näin myös tapahtuu siitä huolimatta, onko asunnossa asiakkaita kai-

ken aikaa tai ei. Tämä on se seikka, millä Forenom kilpailee vuokranantajien huomios-

ta; vastuu asunnosta ja sen vuokraamisesta siirtyy Forenomille, eikä vuokranantajan 

näin ollen tarvitse huolehtia vuokratuloista ja uusien asukkaiden hankkimisesta. Jotta 

Forenomilla ei olisi liian suurta vastuuta kannettavakseen, on yritys tehnyt sopimukset 

vakuutusyhtiöiden kanssa vahinkojen varalle. (Hannu Matikainen. Haastattelu 

19.9.2008) 

 

Kun asiakas saapuu Forenomin palveluiden luo, ja sopiva asunto löydetään, tehdään 

asiakkaan kanssa sopimus/sitoumus kohteen käytöstä ja siihen liittyvistä ehdoista. Asi-

akkaalta otetaan myös vuokrasopimuksen teon yhteydessä vakuusraha, joka on suhteu-

tettu kohteeseen. Näin jos jotain hajoaa asiakkaan käyttäessä asuntoa, kulut vähennetään 

vakuusrahasta. Sopimukseen liitetään myös lisäpalvelut, jos asiakas päättää ottaa asun-

non lisäksi muita Forenomin tarjoamia palveluita, kuten esimerkiksi internetyhteys 

asuntoon tai siivouspalvelut. (Johannes Kangas. Haastattelu 3.3.2008) 
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2.7 Aikaisemmat panostukset sidosryhmäviestintään  

 

2.7.1 Budjetti 

 

Vuonna 2008 Forenom panosti näkyvyyteen noin 40 000 euroa. Pääsääntöisesti näky-

vyyteen liittyvät keinot valitaan ja toteutetaan Helsingin toimiston kautta, mutta jokai-

sella sivukonttorilla on mahdollisuus vaikuttaa myös asiaan. (Johannes Kangas. Haastat-

telu 3.3.2008) 

 

2.7.2 Suoramainonta puhelinta sekä sähköpostia apuna käyttäen 

 

Yrityksessä käytetään apuna suoramainontaa. Viikoittain työntekijät saavat listan yri-

tyksistä, joihin heidän tulisi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Lis-

talla oleville yrityksille halutaan kertoa Forenomin toiminnasta sekä palveluista. Jos 

yrityksessä herää mielenkiinto Forenomia kohtaan, voidaan sopia henkilökohtainen ta-

paaminen, tai sitten tarjotaan lisäinformaatiota sovitussa muodossa. Suoramainontaa on 

myös toteutettu mainoslehtisillä, joita on jaettu suoraan taloyhtiöihin, joissa on esimer-

kiksi juuri meneillään putkistosaneeraus. Forenom on oiva ratkaisu juuri isoihin remont-

teihin, joiden aikana asukas ei pysty asumaan kodissaan, mutta, jotka kestävät alle vuo-

den. Vuosi on kuitenkin yleensä se sopimusaika, jolle vuokranantajat yleisesti haluavat 

tehdä vuokrasopimuksen. (Johannes Kangas. Haastattelu 3.3.2008) 

 

2.7.3 Lehti-ilmoitukset mainonnan keinona 

 

Forenom on jo toteuttanut markkinointiviestintää Helsingin Sanomien kautta. Lehteen 

on laitettu pienempiä rivi-ilmoituksia sekä isompia ilmoituksia. Koska Forenom toimii 

myös Tampereella, Oulussa, Turussa, Lahdessa sekä Pietarissa, on kyseisten kaupunki-

en päälehtiin myös välillä laitettu ilmoituksia. Esimerkkinä myös voisi sanoa Tampe-
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reen alueen Aamulehden asumisliitteeseen laitettuja ilmoituksia. Asumisliitteen valin-

taan perusteltiin oikean kohderyhmän saavuttamisella paremmin, kuin itse päälehteen 

sijoitettu ilmoitus. Mainoskampanjoita seurataan ja toteutetaan käytännön tason tarpei-

den mukaan, sekä kokeiluina. (Johannes Kangas. Haastattelu 3.3.2008) 

 

2.7.4 Internetsivut toimivat kanavana viestinnälle sekä mainonnalle 

 

Yrityksellä on omat internet-sivut, jotka löytyvät osoitteesta www.forenom.fi. Sivuja 

voidaan tarkastella kolmella eri kielellä, ja ne antavat informaatiota lukijalleen mm. 

vuokrattavista kohteista, jotka ovat jo esillä etusivulla. Internet-sivuilta löytyy myös 

tietoa itse Forenomista, sekä yrityksen yhteystiedot. Alustavaa informaatiota tarjotaan 

sekä asiakkaille, jotka haluavat antaa asunnon vuokraukseen, että haluavat vuokrata 

asunnon. Viestinnällisesti ajateltuna sivuilta voi ottaa yhteyttä yritykseen tai jättää pa-

lautetta.  

 

Koska yritys on panostanut internet-sivuihinsa, haluavat he toki niille näkyvyyttä. 

Google-hakukone on siis toiminut mainonnan väylänä, ja ohjannut asiakkaita Fo-

renomin internetsivuille. Google-hakukoneeseen syötetyt hakusanat antavat tulokseksi 

yrityksen kotisivut. Esimerkkeinä hakusanoista mainittakoon mm. Forenom sekä majoi-

tuspalvelu. Google-palvelun tilaajille tarjotaan myös seurantaa investoinnilleen. Palvelu 

listaa kaikki osumakerrat, jotka sitten välitetään asiakkaalle. Tämä mittari on erittäin 

hyvä, kun halutaan informaatiota hakusanojen onnistuneesta valinnasta. Tällä hetkellä 

kyseinen mittaristo on myös Forenomin ainoa tarkka mittari viestinnän onnistumisen 

mittaamiseen. 

 

Vuokraovi.com tarjoaa yhteisen foorumin vuokra-asuntojen välittäjille sekä asuntoja 

etsiville. Forenom on hakenut näkyvyyttä kyseisellä sivustolla mainosbanderollien kaut-

ta, sekä heillä on myös ollut omia kohteitaan tarjolla vuokrattavaksi sivujen kautta. 

 

Forenomin omien internet-sivujen tuontia julki on tapahtunut myös niiden kaupunkien 

omilla internet-sivustoilla, joissa Forenomilla on toimintaa. Forenomin yhteystiedot 

ovat esimerkiksi mainittu Tampereen kaupungin sivuilla, www.tampere.fi/matkailu.  
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Yksi lähestymistapa markkinointiviestintään on ollut yrityshakukoneiden avulla. Raha-

panostuksella saa yrityksen yhteystiedot luetteloon näkymään. Yritysoppaat toimivat 

samalla periaatteella kuin Google-hakukonekin, eli tietyillä hakusanoilla tulokseksi tu-

lee oman yrityksen yhteystiedot. Esimerkkinä mainittakoon www.yritysopas.com. 

(Hannu Matikainen. Haastattelu 19.9.2008) 

 

2.7.5 Ohjetarrat sekä tekstiviestit sidosryhmäviestinnässä 

 

Tässä työssä tulen enemmän keskittymään siihen, kuinka Forenom voi saada eri tavoin 

ensikontakteja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. On kuitenkin hyvä muistaa viestintä 

myös asiakassuhteen kehittyessä, jotta suhteen ylläpitäminen olisi helpompaa. Aikai-

semmin kerroin suoramainonnan keinoista, joita on käytetty Forenomissa. Nämä tavat 

pätevät heillä myös senkin jälkeen, kun asiakas on ensi kerran ostanut palveluita yrityk-

seltä. Asiakkaina jo olleisiin pidetään kontaktia sähköpostien ja puhelinsoittojen kautta, 

jotta yrityksen nimi pysyisi paremmin asiakkaan mielessä. Forenomilla on käytössään 

myös muita tapoja viestiä, kun asiakas on tehnyt jo ensikontaktinsa yrityksen kanssa. 

Asiakkaan saapuessa vuokraamaansa huoneistoon, hän voi löytää huoneistosta tarroja, 

jotka kertovat yrityksen tavoista toimia. Tarroissa voi olla kehotuksia, hyödyllisiä neu-

voja tai muita asioita liittyen siihen kuinka asiakkaan tulisi toimia olleessaan vuokralla 

Forenomilla. Tämä on siis myös yksi tapa viestiä kyseiselle sidosryhmälle.  

 

Asiakkaan ollessa vuokralla Forenomilla hän voi myös saada tekstiviestien välityksellä 

tietoa Forenomin tarjoamista lisäpalveluista, joista hän ei välttämättä ole ollut tietoinen. 

Tekstiviestit välittävät myös ohjeita kuinka toimia, kun hänen vuokrasopimuksensa on 

päättymässä. Esimerkiksi jos asiakas ei itse haluakkaan suorittaa loppusiivousta, voi hän 

tilata kyseisen palvelun Forenomilta. Tai mihin hänen tulisi palauttaa asunnon avaimet 

ja milloin. Tekstiviestien lähtökohtana on tarjota lisäinformaatiota asiakkaalle silloin, 

kun hän käyttää Forenomin palveluita. Vaikka tekstiviestien lähtökostana onkin tarjota 

lisäinformaatiota, voidaan niiden välityksellä myös mainostaa Forenomin tarjoamia 

lisäpalveluita. 
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2.7.6 Yrityksen käytössä olevat seurannan mittarit ja työkalut 

 

Tällä hetkellä yrityksen käytössä on kaksi pääsääntöistä mittaria, joiden avulla voidaan 

seurata esim. markkinointiviestintään käytettyjen panostusten onnistumisia. Ensiksikin 

Forenomilla löytyy tällä hetkellä internetsivustoilta palaute-osio. Palautteelle löytyy 

oma kenttänsä asukkaille suunnatusta lisäpalvelutosiosta. Sen kautta voi jättää palautet-

ta yrityksen palveluista tai siihen liittyvistä asioista. On myös mahdollista antaa vapaa-

muotoista palautetta mieleen tulleista asioista. Tämä siis voi olla myös mahdollisuus 

kertoa, kuinka hyvin yrityksen luo on löydetty. Rohkenen kuitenkin epäillä, että palau-

teosio olisi juurikin suunnattu kyseiseen toimintoon. 

 

Forenom on ostanut lisäksi näkyvyyttä Google -hakukoneesta. Tämä onkin yrityksen 

ainoa eksakti mittari, sille kuinka hyvin yrityksen asiakkaat löytävät tiensä yrityksen 

internetsivuille. Joka kuun lopuksi hakukonepalvelu tarjoaa tilaston siitä, millä ha-

kusanoilla yritystä on yritetty etsiä, ja kuinka monta kertaa täydellisiä osumia on saatu.  

(Johannes Kangas. Haastattelu 3.3.2008) 
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3 Tunnettuuden sekä brändin rakentaminen 
 

3.1 Yrityksen kivijalka 

 

Kun yritystä perustetaan, laaditaan sille liikeidea, jonka avulla hahmotetaan missä, mi-

ten ja millä keinoin yritys toimii. Ennen liikeidea-käsitteen syntyä, puhuttiin toiminta-

ajatuksesta. Toiminta-ajatuksen avulla haluttiin määritellä yrityksen asiakkaat ja tuot-

teet. Kun toiminta-ajatukseen lisättiin kolmanneksi tekijäksi toiminnan kuvaus, alettiin 

puhua liikeidean-käsitteestä. Markkinoinnin kehittyessä käsitteeseen lisättiin vielä nel-

jäs tekijä: yrityksen imago eli tavoiteltu mielikuva. (Bergström, Leppänen 2001: 27) 

Tutustuttaessa imagoon paremmin usein törmätään seuraaviin määritelmiin: jotain, mil-

tä yritys näyttää, minkälainen kuva jollakin on jostain organisaatiosta. Imago on hyvin 

visuaalinen ja siihen pyritään vaikuttamaan usein visuaalisen viestinnän keinoin. (Aula, 

Heinonen 2002: 48) Imago eli yrityskuva syntyy sidosryhmien mielissä, ja näin ollen on 

vastaanottajalleen aina omakohtainen sekä vastaanottajan mielessä totuudenmukainen. 

(Isohookana 2007: 22) Koska imago on mielikuva, jokainen vastaanottaja synnyttää sen 

itse. Tällöin yritys ei täysin pysty vaikuttamaan siihen, millaisia mielikuvia vastaanotta-

jille muodostuu, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä ettei jotain olisi tehtävissä. 

 

Brändäyksestä liikkuu markkinoilla monenlaisia käsityksiä, joiden mukaan yrityksen 

identiteetillä käsitetään lähinnä yrityksen ulkoiset tunnusmerkit. Pahimmassa tapaukses-

sa on lähdetty vain kehittämään visuaalisen ilmeen ja logon suunnittelua erillisenä 

hankkeena yrityksen muusta toiminnasta. (Malmelin, Hakala 2007:80) Itse lähtisin kui-

tenkin jalostamaan Radikaali brändi -kirjan ajattelutapaa. ”Brändi muodostuu kaikesta 

siitä, mitä yritys tekee, miten se viestii, miltä se näyttää, miltä se kuulostaa ja miten siitä 

puhutaan.”, mielestäni loistavasti kuvaa sitä kuinka tänä päivänä brändiin tulisi suhtau-

tua. ”Radikaali brändi ei ole tuote, sen nimi, merkki eikä logo. Se on organisaatiota oh-

jaava ajattelutapa – toimintaa ja viestintää yhdistävä visio.”, jatketaan vielä kirjassa pai-

nottaen sitä, kuinka kaikki mitä yritys tekee ja viestii, rakentaa yrityksen näkymätöntä 

pääomaa. (Malmelin & Hakala 2007: 18) 
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”Brändi tehdään, imago rakennetaan, maine ansaitaan.”, lause on ollut minun lempilau-

seitani tänä lukuvuonna. (Aula & Heinonen 2002: 61) Pidän ajattelu tyylistä, jossa yri-

tyksen toiminnot nivoutuvat toisiinsa ja auttavat toisiaan kehittymään. Yrityksen eri 

osastojen ja toimintojen on työskenneltävä yhdessä. Henkilöstöhallinnossa on mietittävä 

organisaation arvojen, identiteetin ja visioiden merkitystä koko liiketoiminnalle. Mark-

kinoinnissa on siirryttävä tuotteiden mainostamisesta koko yrityksen kattavaan brän-

diajatteluun. Viestinnässä on jalostettava sisäisen ja ulkoisen viestinnän ristiveto koko-

naisvaltaiseksi yritysviestinnäksi. Taloushallinnossa on keskityttävä taloudellisen pää-

oman ja aineettoman pääoman kehittämiseen. Strategiatyössä on puolestaan siirryttävä 

markkinalähtöisestä suunnittelusta kohti visionääristä johtamista. Tämä koskee myös 

tutkimus- ja kehitystoiminnassa ja tuotannossa työskenteleviä, sillä brändin arvot ja 

visiot ohjaavat näidenkin osastojen toimintaa. (Malmelin & Hakala 2007: 48) 

 

Samalla, kun puhutaan brändistä, on myös hieman pakko sivuuttaa maine-käsitettä. 

Maine on sidosryhmien näkemys organisaatiosta. Kyseisen näkemys määrittelee kulut-

tajan mielissä hänen luottamuksensa sekä uskonsa yritystä kohtaan. (Aula & Heinonen 

2002: 26) Hyvä maine tekee yrityksestä houkuttelevamman työntekijöiden, sekä sijoit-

tajien silmissä. Hyvän maine mahdollistaa, että yritys on ensimmäisen valinta sidos-

ryhmien mielissä. On myös muita hyviä syitä panostaa hyvään maineeseen. Kuten esi-

merkiksi se, että hyvän maineen avulla on helpompi kasvattaa markkinaosuutta. Se 

myös auttaa alentamaan markkinointikustannuksia, koska yrityksen ei ole pakko olla 

koko ajan julkisuudessa. Ihmisillä on jo käsitys yrityksestä mielessään. Hyvä maineinen 

yritys ottaa myös paremmin vastaan negatiivista julkisuutta. (Aula & Heinonen 2002: 

62) 

 

Nämä kaikki seikat yhdessä tarkoittavat sitä, että yritys on sidosryhmien keskuudessa 

luotettava. Ja luottamus tekee bisnestä. (Aula, Heinonen 2002: 60) 

Nyt, kun brändi ja maine ovat tulleet uudella tavalla tutuiksi, palataan hieman taakse-

päin takaisin yrityksen perustaan. Missio, visio, arvot ja strategia kaiken pohjana, oli 

opettajani kiteytetty lause, kun puhuimme yrityksen peruskäsitteistä tunnilla. (Kaisa 

Kaipia-Gran. Luento 4.9.2008) Mission tarkoituksena on määritellä miksi yritys on 

olemassa ja mitä merkitystä yrityksen tekemällä työllä on. (Kaisa Kaipia-Gran. Luento 

4.9.2008) Vision avulla taas katsotaan tulevaisuutta kohti, määritellen ne tavoitteet, jot-

ka antavat suuntaviivat kaikelle toiminnalle. (Kaisa Kaipia-Gran. Luento 4.9.2008)  
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Nyt kun yrityksen perusta on hyvin suunnitellulla pohjalla, voidaan siirtää katse yrityk-

sen markkinointiviestintään, joka on tämän työn pääaihe. Aloitusosuudellani halusin 

vain selventää, kuinka pienillä ja irrallisilta tuntuvilla teoilla voi olla suurikin merkitys 

yrityksen toimivuuteen. Itse ainakin koen tärkeäksi, että jokainen toteutettu tehtävä luo 

pohjaa koko yritykselle. Yllä asioilla on myös selkeä yhteys yrityksen markkinointivies-

tintään, sillä viestintää koskevat päätökset tulisivat perustua yrityksen strategiaan sekä 

visioon. Jos viestintä on täysin ristiriidoissa yrityksen strategian ja vision kanssa, voi 

tilanteesta tulla erittäin vaikea, sekä samalla sidosryhmille saattaa syntyä täysin ei toi-

vottu kuva yrityksestä. Markkinointiviestinnässä tulisi myös ottaa huomioon viestinnän 

kohteena oleva sidosryhmä. Jakeluportaan sidosryhmille tulisi viestiä eri tavoin, kuin 

loppuasiakkaille. Sama myös pätee siihen, mitä tuotetta tai palvelua halutaan viestinnäl-

lä tuoda esille. Lääkkeitä ei markkinoida samoilla asioilla, kuin esimerkiksi autoja. Lo-

puksi markkinointiviestinnässä käytettävät mediat tulisi valita toimivien kokemusten 

perusteella. Aina ei tietenkään ole mahdollista saada informaatiota edellisistä kokemuk-

sista, mutta jos virheistä ja menestyksistä on mahdollisuus oppia, tulisi se käyttää. (Liisa 

Heinonen. Luento 8.10.2008) 

 

3.2 4P-teoria viestinnän strategisena lähtökohtana 

 

Markkinoinnin keskuudessa on jo pitkään puhuttu neljästä isommasta kilpailukeino ko-

konaisuudesta: tuote (product), hinta (price), jakelutie (place) ja markkinointiviestintä 

(promotion). Perinteisesti puhutaan 4P:n mallista, jossa termien alkukirjaimet toimivat 

muistisääntönä. (Ylikoski 1999: 211) Perinteisiä kilpailukeinoja täydennetään nykyään 

hyvin usein henkilöstöllä (personnel) ja näin saadaan 5P:n malli. (Isohookana 2007: 47) 

 

Tämän ajattelu mallin myötä markkinointiviestintä halutaan osaltaan liittää kiinteäksi 

osaksi yrityksen toimintaan. Kuten olemme huomanneet useiden esimerkkien myötä, 

nykyinen ”trendi” yritysmaailmassa on se, että yrityksen mikään toiminto ei saisi olla 

erillään yrityksen muista toiminnoista. Kaiken tulisi olla yhteydessä toisiinsa jaetun 

informaation kautta, jolloin yrityksen olisi helpompi saavuttaa yhteisiä päämääriä.  
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Miten nämä viisi P:tä sitten toimivat käytännössä? Otetaan ensimmäisenä tarkasteluun 

tuote. Tuote on se, mitä yritys tarjoaa markkinoille, oli se sitten jotain konkreettista tai 

sitten palvelu. (Bergström, Leppänen 2001: 122) Tuotteelle määritellään yrityksen puo-

lelta tietyt ominaisuudet, kuten tuotteen laatu, ominaisuudet, nimi, ulkoiset tekijät. Näi-

den ominaisuuksien kautta tuotteelle määräytyy markkinoilta paikka, jossa se kilpailee. 

Yrityksen ei itse ole pakko tätä suorittaa, mutta suositeltavaa olisi tehdä yritykselle ja 

tuotteelle kilpailija-analyysi. Näin pystytään paremmin hahmottamaan ketkä ovat pa-

himpia kilpailijoita yritykselle ja sen tuotteelle. Viestinässä analyysista on se hyöty, että 

riippuen yrityksen strategiasta, yritys voi lähteä toteuttamaan viestintäänsä joko täysin 

eri suunnalta kuin kilpailijansa, tai sitten kilpaillen samoilla keinoilla kuin kilpailijansa.  

(Isohookana 2007: 49) 

 

Hinta muodostuu erilaisista kustannuksista, kuten esimerkiksi valmistus-, materiaali- ja 

jakelukustannuksista. Materiaali- ja valmistuskustannukset määräävät tuotteen hinnalle 

alarajan. Markkinat sitten taas määräävät hinnalle ylärajan. Jos yritys on lähtenyt luo-

maan tuotteelle brändiä, on hinta tärkeä osatekijä sen rakentamisessa. (Isohookana 

2007: 56) 

 

Jakelutien kautta yritys välittää tuotetta tai palveluaan markkinoille. Jakelutiessä olevien 

osapuolien määrä ja laatu vaikuttavat suuresti lopputuotteen hintaan, sekä saatavuuteen. 

Onnistuneilla valinnoilla voi olla suuriakin vaikutuksia kustannuksiin sekä ajan käyt-

töön. Palveluita tuottaessa jakelutie on yleisesti lyhyt, joten se ei sisällä monia osapuo-

lia, joiden kautta palvelua tarjottaisiin. (Bergström, Leppänen 2001: 182)    

 

Markkinointiviestinnän tehtävänä on välittää informaatiota sekä mainostaa yrityksiltä 

sidosryhmille. ”Business ilman mainontaa on kuin tytölle vinkkaaminen pimeässä. Sinä 

tiedät, mitä teet, mutta kukaan muu ei tiedä.”, näin lausahti Steuart H. Britt. Mielestäni 

se kiteyttää hyvin sen, mitä täällä neljännellä P:llä halutaan kertoa. Yritysten tulisi vies-

tiä sidosryhmilleen, jotta voitaisiin antaa tietoa, herättää kiinnostusta, vahvistaa yritys-

kuvaa ja ennen kaikkea myydä. (Bergström, Leppänen 2001: 208-211) Markkinointi-

viestintään kuuluvat seuraavat asiat suoramainonta, tiedottaminen, mobiiliviestintä, 

verkkoviestintä, myynninedistäminen, henkilökohtainen myyntityö sekä mediamainon-

ta. Kyseisiä markkinointiviestinnän alueita aion esitellä tarkemmin seuraavissa kappa-

leissa. (Isohookana 2007: 65) 
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Sitten viidennen P:n kimppuun, joka siis tarkoitti henkilöstöä. Toiminta-ajatus, visio ja 

liikeidea voivat olla kuinka hyviä tahansa, mutta jos toteuttava henkilöstö ei ole niistä 

tietoisia ja niihin sitoutunut, on tavoitteiden saavuttaminen hankalaa. Henkilöstöllä on 

tärkeä rooli, kun lähdetään toteuttamaan neljän muun P:n strategioita. Vaikka osa henki-

löstä ei välttämättä työskentelisikään markkinoinnin parissa, niin silti kaikki yrityksen 

työntekijät ovat osa sitä. Kaikki mitä henkilöstö tekee, näkyy myös ulospäin, ja näin 

ollen muokkaa yrityksen antamaa kuvaa itsestään. (Isohookana 2007: 61) Tämä tulisi 

myös ottaa huomioon, kun suunnitellaan panostuksia henkilöstöön. Esimerkiksi jos yri-

tys pyrkii hyvään palvelun laatuun yhtenä kilpailukeinonaan, se pitäisi panostaa juuri 

mainittuun aiheeseen henkilöstön kouluttamisessa. (Bergström & Leppänen 2001: 33)  

 

3.5 Viestintästrategian suunnittelu 

 

”Viestintästrategia on yrityksen visioon, missioon ja strategiaan perustuva resurssi ja 

johtamisen väline, jonka tehtävä on tukea yhtiön kaikkea toimintaa, ennen kaikkea 

yleistä johtamista sekä myyntiä ja markkinointia.” Näin Kaipia-Gran kiteyttää viestintä-

strategian perusolemuksen. Kun yritys pystyy tämän hahmottamaan, on heidän helpom-

pi lähteä eteenpäin suunnittelemaan sekä toteuttamaan strategiaansa. (Kaisa Kaipia-

Gran. Luento 4.9.2008) 

 

Mitä sitten todella tarkoitetaan itse viestintästrategialla? Viestintästrategia on ne tavoit-

teet ja valinnat, joiden avulla yritys viestii sidosryhmiensä kanssa. Tavoitteet ovat tässä 

yhteydessä suhteellisen nuori käsite, mutta nykyisin sitäkin tärkeämpi. Tavoitteiden 

asettamista on pidetty hankalana, mutta niiden tekoon on saatu apua, kun on otettu oike-

at työkalut myös niiden mittaamiseen. Sitä paitsi nykyisin kaikkialla halutaan painottaa 

tehokkaan ja järjestelmällisen suunnittelun tärkeyttä. Kun suunnittelu tehdään hyvin, on 

toteutus aina helpompaa. Valinnat taas edustavat niitä välineitä, joita käytetään tavoit-

teisiin pääsemiseksi. (Juholin 2001: 79) 

 

Markkinointiviestinnän osa-alueet: suoramainonta, tiedottaminen, mobiiliviestintä, 

myynninedistäminen, henkilökohtainen myynti ja mediamainonta. Näistä alueista yri-

tyksen tulisi valita omaan strategiaansa toimivimmat ratkaisut, joiden sisältä sitten jatko 
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valitaan kanavat herättää sidosryhmän huomio. (Isohookana 2007: 63) Edellä mainitut 

osa-alueet sisältävät kanavia, joiden välityksellä sidosryhmille voidaan viestittää. Esi-

merkkinä kanavista annettakoon lehdet, mediamainonta, uutiset, tv-ohjelmat, radio-

ohjelmat, messut ja tapahtumat. Lisäksi kanavina voi toimia asiakaspalvelija/myyjä, 

kansainväliset kontaktit/mediat, esitteet, mobiiliviestintä, verkkokeskustelut, internet, 

word-of-mouth, suoramainonta, intranet ja lehdet. Lista vaihtoehdoista on siis melko 

kattava. Jos nämä kaikki valittaisiin osaksi markkinointiviestintästrategiaa, vaatisi se 

paljon resursseja sekä pääoma. Tämän takia onkin tärkeää rajata haluttu sidosryhmä 

hyvin, suunnitella tarkasti mitä heille halutaan viestiä, jonka jälkeen kartoittaa parhaat 

kanavat sen tekemiseen. On parempi valita vain muutaman asia ja keskittyä niiden suo-

rittamiseen hyvin, kuin yrittää kattaa kaikki samalla kertaa, jolloin sanoma voi jäädä 

hyvinkin epäselväksi ja hajanaiseksi. (Isohookana 2007: 109) 

 

3.6 Sisäinen viestintä yrityksen johdon ja työntekijöiden välillä 

 

Jotta yritys on kilpailukykyinen ja pystyi onnistuneesti toteuttamaan ulkoista viestin-

täänsä, on yrityksen henkilökunnan oltava tietoisia johdon ratkaisuista. Hyvästä strate-

giasta ei ole mitään hyötyä, jos toteuttava puoli ole siitä tietoisia. Kirjassaan Radikaali 

brändi Malmelin ja Hakala pohtivat, kuinka suuri merkitys yrityksen sisäisellä viestin-

nällä on kilpailutekijänä. Yksi johtopäätelmä on, että heikosti hoidettu sisäinen viestintä 

tarjoaa kilpailijoille paremmat mahdollisuudet kilpailuedun saavuttamiseen. (Malmelin 

& Hakala, 2007: 69) 

 

Sisäisen viestinnän keinoja ovat mm. erilaiset palaverit ja kokoukset, joissa vuorovaiku-

tus tapahtuu kasvokkain. Välitettyä sisäistä viestintää voidaan toteuttaa mm. intranetin, 

sähköpostin, kirjeiden, uutislehtisten, ilmoitustaulujen ja tiedotteiden välityksellä. (Ju-

holin, 2001: 125) Vaihtoehtoja on siis paljon, joista jokainen yritys voi sorvata itselleen 

toimivimmat välineet työskentelynsä avuksi. Siis tarkoituksena ei olekaan käyttää kaik-

kia yllä mainittuja vaihtoehtoja, vaan valita niistä ne joilla juuri kyseissä yrityksessä 

helpoiten saavutetaan työntekijät. 

 

Bergström ja Leppänen hahmottelevat kirjassaan kuvallisen esimerkin kautta yrityksen 

sisäistä markkinointia osana koko yritystoimintaa. Yritysjohdon tehtävänä on suunnitel-
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la yrityksen strategia ja visiot harkiten, jonka jälkeen heidän tulisi aloittaa tiedottaminen 

henkilöstölle tekemistään ratkaisuista. Tarkalla liikeidean ja tavoitteiden hahmottamisel-

la on selkeää etua, kun yritys lähtee tavoittelemaan tulevia päämääriään sekä, kun lähde-

tään sitten sisäisen viestinnän kautta muuhun sidosryhmäviestintään. Henkilöstön ja 

johdon välille on kiteytetty neljä päätoimintoa, jotka edistävät koko yrityksen tyytyväis-

tä ilmapiiriä sekä toimivuutta. Ensimmäinen näistä neljästä toiminnosta on tiedottami-

nen kaikille sidosryhmille, painottaen henkilöstöviestintää. Lisäksi mainitaan tärkeänä 

tekijänä henkilöstön koulutus, sekä me-hengen luominen. Onnistumisista ja opituista 

asioista tulisi kannustaa henkilöstöä, jotta jatkuva kehittyminen olisi mielekästä. Tähän 

kun vielä lisätään asiakkailta saatava palaute, on saavutettu toimiva sisäinen markki-

nointi yrityksessä, joka on yksi sisäisen viestinnän osa-alue. (Bergström & Leppänen, 

2001: 34) 

 

Sisäiselle viestinnälle on, edellä mainittujen toimintojen lisäksi, seuraavia toimintoja: 

sitouttaa henkilöstö yrityksen ja sen toimintaan paremmin, helpottaa jokapäiväistä työs-

kentelyä, ehkäistä ja hoitaa ristiriitatilanteita. (Isohookana 2007: 223)   

 

3.7 Sanomalehdet sekä aikakauslehdet mainonnan ja viestinnän keinoina  

 

”Mainonta on markkinointiviestinnän osa-alueista se, joka näkyy kaikkein selkeimmin 

suurelle yleisölle.” (Isohookana 2007: 139) Isohookana jakaa mainonnan kahteen ala-

ryhmään: mediamainontaan ja suoramainontaan. Tässä kappaleessa käyn läpi enemmän 

mediamainonnan eri keinoja tuoda yritystä kuluttajien tietoisuuteen. Sanomalehdet sekä 

muut kirjoitetut mediat antavat perinteisen ilmoittelumainonnan lisäksi muitakin mah-

dollisuuksia viestiä sidosryhmille. Niin kuin aikaisemmin kerroin asiakasyritykseni Fo-

renom on jo hyödyntänyt sanomalehtien tarjoamaa ilmoitustilaa tuottamalla perinteisiä 

ilmoituksia sidosryhmiensä nähtäväksi.  

 

Toinen tapa lähestyä sanoma- yms. lehtiä on tiedotteen avulla. Tiedote on yrityksen 

kirjoittama uutinen ajankohtaisesta aiheesta, tai tulevasta tapahtumasta, joka halutaan 

tuoda yhteisön tietoisuuteen. (Juholin 2001: 196) Tiedotteen tärkeimpiä ominaisuuksia 

on, että uutinen on tärkeä ja oleellinen yhteisölle. Lisäksi sen tulisi olla helposti luetta-

vissa ja muista poikkeava. Tämän lisäksi kielen tulisi tietysti olla hyvää, tai vähintään-
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kin ymmärrettävää. (Juholin 2001:197) Nykyisin mediayhtiöissä työnmäärä yhtä toimit-

tajaa kohden on kasvanut, ja näin ollen toimittajilla on myös vähemmän aikaa käytettä-

vissään, esim. tiedotteiden lukemiseen. Toimittajilla on myös entistä vähemmän aikaa 

etsiä ”omia” uutisia, ja he ovat entistä auliimpia tarttumaan toimituksen ulkopuolelta 

tarjottuihin juttuideoihin. Tutkimusten mukaan jo noin 40 prosenttia median sisällöstä 

tulee yritysten viestintäosastoilta tai viestintätoimistoista. (Malmelin & Hakala 2007: 

99) 

 

Yritys voi siis oma-aloitteisesti tarjota tulevia uutisia median käytettäväksi aina, kun 

yrityksessä tapahtuu jotain sellaista joka voisi koskea isompaa ryhmää ihmisiä. Kyseisiä 

tilanteita voisi esimerkiksi olla uuden toimipaikan avajaiset, tai useamman ihmisen työl-

listyminen yritykseen. Tiedotteiden avulla yritys voisi tarkoitusperäisesti hakea positii-

vista imagoa yritykselleen. Tiedotteissa on se hyväpuoli, että sen avulla yritys itse päät-

tää koska ja mitä he haluavat tuoda julkisuuteen yrityksestään. Kuten tiedämme, on 

olemassa myös tilanteita, jolloin yritys ei haluaisi tulla julkisuuteen, mutta toimittajat 

päättävät toimia vastoin tätä halua. Kyseisiin tilanteisiin tulisi yrityksessä varautua. Jos 

sanomalehtien otsikoihin nousee jotain sellaista, jota yritys ei olisi sinne halunnut jou-

tuvan, tulisi yrityksen vastata otsikoihin välittömästi joko tiedotteen tai haastattelun 

kautta. Omat internetsivut voivat myös toimia uutisten välittäjänä, etenkin kun kyseessä 

on vastine lehtien kirjoitteluun. 

 

Haastattelut ovat myös keino päästä lehtienpalstoille. Mediassa on ollut keskustelua, 

ovatko haastattelut eettisesti korrekteja vai selkeää mainontaa, mitä tulee yritysten haas-

tatteluihin. Linjan vetäminen on hyvin hankalaa, ja näin ollen jokainen lehti ja toimittaja 

on saanut tehdä omat päätöksensä asian suhteen. Yleisesti kuitenkin yritetään toimia 

niin, että artikkeli käsittelisi avarakatseisesti aihetta, ottamatta kenenkään puolta aihees-

ta. Myös haastattelun aiheita voi lähettää toimittajille, jos toimittajat eivät ota yhteyttä 

itse yritykseen. Haastattelut ja tiedotteet ovat tapa vaikuttaa kirjoitetun tekstin sisältöön. 

Useasti onkin käynyt tosin, kun haastateltava on kieltäytynyt haastattelusta, toimittaja 

on kirjoittanut jutun aiheesta joka tapauksessa. Haastattelu tilanteissa toimitaan yleisesti 

journalistin ohjeiden mukaan: haastateltavalle on kerrottava mitä artikkeli koskee, mihin 

se tulee ja milloin. (Juholin 2001: 199)     
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3.8 Asiakaslehdet mainonnan ja viestinnän keinona 

 

Asiakas- ja sidosryhmälehti on yhdysside yrityksen ja asiakkaan välillä. Sen tarkoituk-

sena on tarjota yrityksen toiminnan kannalta keskeisiä uutisia, antaa informaatiota tuot-

teista sekä tapahtumista. Hyvä asiakaslehti aktivoi lukijaa etsimään lisätietoja, ottamaan 

yhteyttä tai antamaan palautetta yritykselle tai ostamaan tuotteen. Artikkelit voivat olla 

uutisia, mielipidekirjoituksia, ilmoituksia tai haastatteluita. Asiakaslehti toimii siis sa-

malla periaatteella kuin tavallinen lehti. Mainokset tulee esittää niin, että kuluttaja erot-

taa ne artikkeleista. (Juholin 2001: 169) (Isohookana 2007: 177) 

 

On harkittava tarkkaan, kun yritys aikoo ottaa asiakaslehden osaksi markkinointiviestin-

täänsä. Tämä sen takia, että lehden tekeminen hyvin vaatii aikaa ja rahaa. Lisäksi yri-

tyksellä tulisi olla suhteellisen pysyvä asiakaskusta. Juttujen tyyliä rajoittaa se, että 

asiakaslehti ilmestyy yleensä kuukausittain, eikä viikoittain. Vahvuuksia asiakaslehdellä 

on: mahdollisuus taustoittaa tapahtumia ja uutisia, sisältö on itse päätettävissä, jutut 

voidaan kohdistaa rajatulle kohderyhmälle ja lehti voi tarjota tietoa, jota yleisesti ei ole 

saatavilla. (Isohookana 2007: 178) 

 

Suomessa ilmestyy monia asiakaslehtiä. Suurimmilla lehdillä on enemmän rahaa käytet-

täväkseen, joten näkyvyys on myös taatumpaa. Pirkka, Yhteishyvä ja Kultaraha ovat 

hyviä esimerkkejä Suomen laajalevikkisistä asiakaslehdistä. Kultaraha on Osuuspankki-

en jäsenilleen tarjoama asiakaslehti. Kultarahan painosmäärä on 900 000, ja sen lukija-

määräksi ilmoitetaan 1 413 000 ihmistä. (Media-avain 2009: Oy Dagmar Ab)   

 

3.9 Suoramainonta 

 

Suoramainonta pitää sisällään itsenäisten mainosten toimittamista tietylle kohderyhmäl-

le kontrolloiduin jakeluin. (Isohookana 2007: 157) Suoramainonnalla ei aina välttämättä 

ole hyvä kaiku, mutta oikein toteutettuna se voi olla myös erittäin toimiva tapa viestiä. 

Mielestäni yleensä postilaatikosta tulvii sekavia sekä erittäin värikkäitä mainoksia joka 

päivä. Välillä suoramainoksiin saattaa turtua ja heitetään ne lukematta lehdenkeräyk-

seen. Mutta jos onnistuu keksimään hyvä konseptin mainokselle; selkeä, muista poik-

keava ja helppo lukuinen, voi suoramainonta olla myös erittäin tehokas tapa viestiä. 
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Hyviä puolia siinä on, että yksikköhinta voidaan saada alhaiseksi. Myös jos tekee koh-

deryhmäkartoituksen hyvin, voi helposti saada korkeita kontaktilukuja.   

 

Suoramainontaa voidaan toteuttaa jakamalla mainoksia tai tiedotteita suoraan ihmisten 

postilaatikoihin, mutta myös sähköpostitse sekä puhelimen välityksellä. Sähköpostin 

käyttö perustuu postituslistoihin. Listalla oleville voidaan lähettää uutiskirjeitä, kutsuja 

tai ”perinteisiä” mainoksia. Postituslistat kerätään vapaaehtoisesti asiakkailta, ja näin 

ollen niihin on aina saatava lupa asiakkaalta. (Isohookana 2007: 264) Tämä myös pätee 

tekstiviesteihin ja puhelinsoittoihin.  

 

3.10 Sidosryhmäviestintä sekä mainonta Internet-verkossa 

 

”Digitaalisessa ympäristössä mainonnalla on edessään uljas tulevaisuus: sillä on entistä 

suurempi rooli keskustelun herättäjänä ja ilmiöiden luojana. Tulevaisuudessa mainon-

nan levittäminen on entistä enemmän mainonnan vastaanottajien kontolla. Siksi mai-

nonnan on oltava aiempaa oivaltavampaa, viihdyttävämpää ja puhuttelevampaa.” Näillä 

sanoilla on helppo lähteä liikkeelle, kun puhutaan sähköisenviestinnän puolesta osana 

markkinointiviestintästrategiaa. (Malmelin & Hakala 2007: 88) 

 

Internetissä on nykyisin huomattava määrä erilaisia tapoja viestiä. Ennen markkinointi 

internetissä käsitettiin lähinnä Mainospainike- eli bannermainontana. Yritys sijoitti ra-

hasumman, jotta saisi sivustolle näkymään oman bannerinsa. Asiakkaan kohdistaessa 

hiirensä banneriin, ohjaisi se mainostavan yrityksen mainokseen tai kotisivuille. (Berg-

ström & Leppänen, 2001: 244) Nykyisin valittavana on perinteisen mainostilan ostami-

sen lisäksi erilaisia hakemistoja, joihin yrityksen tietoja voidaan sijoittaa korvausta vas-

taan. Lisäksi on olemassa yritysten omat kotisivut, jotka ovat myös erittäin tärkeä osa 

verkossa tapahtuvaa markkinointiviestintää. Viime vuosien suurena trendinä ovat nous-

seet erilaiset blogit, yrityksen työntekijä/yksityinen henkilö kirjoittaa valitsemastaan 

aiheesta säännöllistesti julkaistakseen tekstinsä internetin välityksellä, sekä verkkoyh-

teisöt, joka tarkoittaa internetin välityksellä toimivaa ryhmää, jonka sisällä vaihdetaan 

ajatuksia, informaatiota sekä kuvia. (Isohookana 2007: 262) 
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Internetin erityispiirteitä on nopeus, päivitettävyys, vuorovaikutuksellisuus sekä sisällön 

erilaiset mahdollisuudet. Internet mahdollistaa värien, liikkuvan kuvan sekä äänen sa-

manaikaisen käytön. Internetin välityksellä jokaisen saatavilla on myös informaatiota, 

johon normaalissa kanssakäymisessä ei törmää. Yksityinen kuluttaja voi etsiä itselleen 

sopivaa tuotetta valtionsa rajojen ulkopuolelta helposti ja vaivattomasti. Hän voi myös 

verrata mahdollisuuksiaan eri tuottajien välillä.  

 

 ”Intranetillä on kaksi päätehtävää: se on sekä tietokanta että sisäisen viestinnän kana-

va.”, todetaan Yrityksen markkinointiviestinnän kirjassa. Intranet on yleensä ulkopuoli-

silta suljettu yhteisö sivusto, jonka kautta esimerkiksi yritys voi vaihtaa informaatiota 

työntekijöidensä kanssa. Koska yhteys on suljettu, mahdollistaa se paremmin sellaisten 

asioiden jakamisen, joita muiden sidosryhmien ei tarvitse nähdä. Intraneteissä myös 

työntekijöillä voi olla mahdollisuus jakaa tietoja ja asioita, josta myös muiden on helppo 

niitä etsiä.  (Isohookana 2007: 278) 

 

3.11 Myynninedistäminen 

 

Kysynnässä saattaa olla suuriakin eroja kausien välillä. Tätä vaihtelua halutaan tietenkin 

tasoittaa yrityksen puolelta, ja siihen onkin kehitetty avuksi myynninedistäminen, joka 

tarkoittaa markkinointitoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada asiakkaat toimimaan 

välittömästi tarjoamalla heille lisäetuja. Lisäetujen tarjoaminen on tarkoitettu tarjottavan 

tiettyyn aikaan, asiakasryhmään tai hintaan. (Ylikoski 1999: 290) 

 

Niin kuin muutkin esittelemäni tavat toteuttaa markkinointiviestintää, myös myyn-

ninedistäminen tulisi olla kiinteä osa strategiaa. Siihen valittavat ratkaisut tulisi tukea 

yrityksen imagoa ja strategiaa. Myynninedistämisen eri keinojen kirjo on suuri. Siksi 

kannattaakin käyttää runsaasti mielikuvitusta, kun valitaan yritykselle sopivia keinoja. 

Myynninedistäminen voi sisältää hintatarjouksia, tuotenäytteitä, liikelahjoja, kilpailuita 

tai sitten yritys voi osallistua messuille. Myös arpajaiset ja myymälämainonta voivat 

omalta osaltaan auttaa lisäämään myyntiä. Koska kyse on lisäedun tarjoamisesta asiak-

kaalle, on mukaan liitettävä myös nykyiset kanta-asiakas-järjestelmät sekä kanta-

asiakaskorttien tuomat edut.  (Ylikoski 1999: 295)  
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Myynninedistämistä voi toteuttaa myös oman myyntiorganisaation sisällä tai jakelutien 

tukemisella. Kannustaminen lisämyyntiin ja – koulutukseen ovat osa yrityksen sisällä 

tapahtuvaan myynninedistämiseen. Jakelutien eri osapuolinen välinen yhteistyö voi joh-

taa myynnin lisääntymiseen. Esimerkiksi yhdessä toteutettu markkinointiviestintä 

edesauttaa tuotteen myyntiä, sekä samalla tuo julki jälleenmyyjää. Tilanteesta hyötyvät 

siis koko jakelutie, sillä myös asiakkaat saavat informaatiota kyseisestä tuotteesta, mikä 

taas helpottaa heidän osaansa kuluttajina. (Isohookana 2007: 162) 

 

3.12 Sponsorointi 

 

Yhtenä viestintämarkkinoinnin osa-alueena esittelen sponsoroinnin. Sponsorointi voi-

daan määritellä keinona viestiä tavoitellulle kohderyhmälle lainaamalla sponsoroinnin 

kohteen myönteistä mielikuvaa. (Isohookana 2007: 168) Monet kuvittelevat, että spon-

sorointiin tarvitaan paljon rahaa ja, että se vie valtavasti aikaa. Nykyään on kuitenkin 

tarjolla paljon eri kohteita, joihin sijoittamansa rahasumman ja ajan voi päättää itse. 

Vastineeksi sijoitetulle rahasummalle, sijoittajayritys saa näkyvyyttä nimelleen.  

 

Sponsorointia ei pitäisi pitää erillisenä tapahtumana, vaan se tulisi ottaa osaksi markki-

nointiviestintää. Jos yritys on päättänyt lähteä tukemaan tiettyä kohdetta, tulisi varmis-

taa, että yritys tulee saamaan tavoittelemiansa asioita, esim. tuotteen tai palvelun tunne-

tuksi tekeminen, myyntiin vaikuttaminen tai positiivinen julkisuus. (Isohookana 2007: 

168) 

 

Kohde tulisi kuitenkin valita mahdollisimman harkiten, koska tarkoituksena on kuiten-

kin loppujen lopuksi se, että yrityksen nimi tavoittaa oikean kohderyhmän silmät. Koh-

detta valittaessa tulisi myös harkita, mikä on yrityksen ja sponsoroitavan kohteen väli-

nen yhteys, sekä tukeeko ja sopiiko kohde yrityksen imagoon. Parempi olisi jos kohde 

olisi aiheeltaan yhdistettävissä yritykseen, kuten esimerkiksi vuokra-asunnot ja luon-

nonmullistuksen jälkeinen uudelleen rakentaminen. Lisäksi tulisi pohtia sisältyykö 

sponsoroitavaan kohteeseen riskiä, kuten esimerkiksi urheilijan doping-käry. Koska 

elämme kovassa yritys maailmassa, tulisi sijoitetulle rahasummalle laskea hyöty. (Iso-

hookana 2007: 169)   
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Kuten yleensä aina, myös tässäkin tapauksessa, kun raha vaihtaa omistajaa, tulisi tehdä 

asiasta kirjallinen sopimus. Sopimus joka hyödyttää kumpaakin osapuolta. Sopimuk-

seen tulisi liittää ainakin seuraavat kohdat: osapuolet, asian tarkoitus, sopimuksen kesto, 

sponsoroivan yrityksen rooli, sponsoroivan yrityksen vastineet ja oikeudet, sopimus-

summa, eettinen pykälä ja erimielisyyksien varalta toimintasuunnitelma. (Isohookana, 

2007: 170)   

 

3.13 Ulkomainonta 

 

Ulkomainonta on tehokas kaupunkimedia. Tavoitettavuus, laaja peitto ja alhainen kon-

taktihinta ovat sen etuja muihin medioihin verrattuna. Ulkomainonta tavoittaa ihmiset 

kaduilla, liikenteen keskellä sekä ostoskeskuksissa eli siellä missä ihmiset liikkuvat päi-

vittäin. (Isohookana 2007: 155) Eduiksi voisi myös mainita, että ulkomainonta on ih-

misten nähtävissä 24 tuntia vuorokaudessa ja yleisesti siltä on vaikea välttyä. (Berg-

ström & Leppänen, 2001: 240) 

 

Ulkomainontaa suunniteltaessa on kuitenkin otettava huomioon tiettyjä seikkoja, kuten 

esimerkiksi se, että ulkomainonta on massamedia, jossa tietyn asiakassegmentin tavoit-

taminen on hyvin vaikeaa. Mainokselle voi kuitenkin valita paikan, missä potentiaaliset 

asiakkaat asioivat toistuvasti. Ulkomainonnan haittapuolia ovat myös, että mainospai-

koille voi olla pitkähköt jonotusajat ja aina mainokset eivät säästy ilkivallalta. Katselu-

aika mainosta kohden on useasti hyvin lyhyt aika, noin 10 sekuntia. Näin ollen viestin 

tulisi olla selkeä ja nopeasti luettavissa. Ulkomainonnassa on kuitenkin se hyvä puoli, 

että nykyään yhä useammissa paikoissa esiintyy ulkomainontaa. Perinteisten tienvarsi- 

sekä lyhtypylväsmainosten lisäksi saatavilla on mainostilaa busseista, metroista, sekä 

niiden pysäkeiltä. Hiihto- ym. urheilukeskuksissa vuokrataan mainostilaa. Myös taksit 

ja näkyvillä paikoilla olevat rakennukset ovat lähteneet myymään mainostilaa. Joten 

niiden näkemiseltä on hyvin vaikea välttyä. (Bergström & Leppänen, 2001: 242) 
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3.14 Mittarit auttavat seurannassa 

 

Kun on nähty valtavasti vaivaa suunnitella ja strategioida yrityksen viestintäkampanja, 

sekä tämän jälkeen toteuttaa se, olisi myös tärkeää koota siitä saadut tulokset. Tuloksien 

keräämisellä voidaan tutkia onko tavoitteisiin päästy kuinka hyvin. Lisäksi saadaan in-

formaatiota siitä onko viestit saavuttaneet oikeat sidosryhmät. Tulosten avulla voidaan 

selvittää ovatko valitut väylät olleet menestyksekkäitä, ja ovatko ne antaneet hyötyä 

siinä suhteessa, mitä niihin on sijoitettu. Seurannan avulla voidaan oppia virheistä ja 

jatkokehittää onnistuneita valintoja. (Isohookana, 2007: 116)   

 

Jotta tuloksista saataisiin tarvittavaa informaatiota, on valittava oikeat mittarit tietojen 

keräämisen avuksi. Mittareiden löytämisen avuksi on asetettu neljä kysymystä. Ensin-

näkin tulisi pohtia onko saatu aikaan jotain konkreettista, esimerkiksi lehtimainos tai 

tilaisuus. Toiseksi millaisia vaikutuksia toiminnolla on ollut? Palvelevatko saavutukset 

haluttuja tavoitteita? Ja viimeiseksi tulisi kysyä onko asiassa kehitytty? Mittareita näi-

den kysymysten selvittämiseen on monia. Yleisin näistä on varmasti mediajulkisuuden 

seuranta. Tämä tarkoittaa sitä, että konkreettisesti lasketaan ne kerrat, kun yritys on ollut 

esillä medioissa muutoin kuin maksetunmedian muodossa. Yleisökirjoitusten, tämä voi 

tarkoittaa myös sähköisiä sosiaalimedioita, seuranta voi olla myös hyödyllistä, kun ha-

lutaan kerätä informaatiota siitä, kuinka hyvin yritys ja sen tuotteet tunnetaan sidosryh-

missä. Kilpailijoiden käyttäytyminen voi paljastaa, jos he kokevat, että hyvin viestintä-

strategiaansa toteuttava yritys on onnistunut nousemaan asemaan, joka on uhaksi kilpai-

levalle yritykselle. Parasta palautetta antavat tietysti käyttäjät eli asiakkaat. Heiltä voi 

vastaanottaa reklamaatioita, kiitoksia tai ehdotuksia. Onkin siis hyvin tärkeää varmistaa, 

että asiakkaille on olemassa helppo tapa antaa palautetta. Onnistunut sidosryhmäviestin-

tä voi myös vaikuttaa siihen, kuinka houkuttelevana työnantajana yritys nähdään. Muu-

tokset rekrytointitilanteessa voi siis viestiä onnistuneesta viestinnästä. (Juholin, 2001: 

254) 

 

Tapoja seurannan toteuttamiseen on monia. Tulosten seuranta voidaan toteuttaa joka-

päiväisen työskentelyn ohessa, tai sitten palkata yritykseen henkilö vastaamaan kysei-

sestä työstä. Jos yrityksellä on oma viestinnästä vastaava henkilö tai osasto, on hä-

nen/heidän tehtävänsä yleensä myös kerätä tulokset. Nykyisin viestintään panostetaan 



          Sivu 29(40) 

  

yhä enemmän, joten kyseessä voi olla myös täysin ulkopuolinen osapuoli, joka vastaa 

yrityksen viestinnästä. Viestintäpalveluita tarjoavat yritykset yleensä tarjoavat myös itse 

tulosten seurantaa, joiden avulla he sitten voivat perustella omaa osaamistaan sekä tar-

peellisuuttaan. Jotta vaihtoehdot eivät loppuisi kesken, tarjolla on myös palveluita, jotka 

ovat erityisesti erikoistuneet vain seurantaan. He keräävät ja analysoivat yrityksen puo-

lesta tarvittavat tiedot, ja esittävät ne sitten valmiina tuloksina asiakasyritykselle. (Juho-

lin, 2001: 257) 
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4 Johtopäätökset 
 

4.1 Johdatus loppupäätelmiin 

 

Forenom Oy on viimeisen 8 vuoden ajan muovannut omaa strategiaansa majoituspalve-

luita tarjoavalla sektorilla. Yrityksen maine on kasvanut sanomalehtien, internetin sekä 

tyytyväisten asiakkaiden välityksellä. Yrityksessä kuitenkin tuntui sille, että suuremman 

tunnettavuuden saavuttaminen ei olisi yritykselle haitaksi. Aloin siis pohtia asiakasyri-

tykselleni helposti toteutettavia sekä uusia realistisia ideoita, joiden avulla viestiä sidos-

ryhmille. 

 

Teoriaosuudessa listaan lukuisia kanavia, joiden välityksellä voidaan toteuttaa sidos-

ryhmäviestintää sekä mainontaa. Kävin läpi kyseisistä kanavista lehdet, mediamainon-

nan, asiakaspalvelun, internetin, suoramainonnan sekä intranetin. Lisäksi tapetille nou-

sivat ulkomainonta, sponsorointi, myynninedistäminen sekä tiedottaminen. Käyttökel-

poisten kanavien joukkoon kelpuutetaan myös ns. ”puskaradio, eli viesti välittyy toisen 

henkilön kautta seuraavalle henkilölle. 

 

Seuraavaksi siis esittelen teorian pohjalta kokoamiani ideoita, joita Forenom Oy voisi 

viestinnässään sekä mainonnassaan käyttää. Asiakasyrityksen tahdosta ja budjetista 

riippuen kaikki ideat ovat yhdisteltävissä kokonaisuudeksi, tai sitten ideoista voi käyttää 

vain osaa, silti saavuttaen suuriakin kontaktimääriä. Osa keinoista sopivat vain mainon-

nan välineiksi, kun taas osa pelkästään viestintään.  

 

4.2 Sisäinen viestintä tulevaisuudessa Forenom Oy:ssa? 

 

Jotta viestintä eri toimipisteiden välillä sujuisi ongelmitta, ehdottaisin, että Forenom 

ottaisi jo käytössä olevien käytäntöjensä tueksi seuraavia tapoja harjoittaa sisäistä vies-

tintää. Ensinnäkin Forenom voisi harkita hankkivansa oman sisäisen intranetinsä. Kaik-

ki yrityksen työntekijät pääsisivät sisään porttaaliin, jossa voisi olla erilaisia foorumeita 

eri tarkoituksiin. Yhdellä foorumilla voisi olla esiteltyinä eritoimipisteet sekä niiden 
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työntekijät. Toisella foorumilla voisi olla työntekijöille ohjeistuksia työtään varten. 

Kolmannelle foorumille ehdottaisin kerättäväksi ne toimenpiteet, jotka on toteutettu 

kuluvan vuoden aikana sidosryhmä mainontaan sekä viestintään. Esimerkiksi lyhyt ku-

vaus ilmoituksista ja lehdistä, joista mainostila on ostettu. Tai artikkeleista, jotka ovat 

päässeet levitykseen viestintä panostusten myötä. Lisäksi foorumissa voisi olla kaikkien 

toimipisteiden käyttöön sopivia valmiita pohjia esim. tiedotteista tai rivi-ilmoituksista.  

 

Intranetissä voisi olla myös avoin foorumi työntekijöitä askarruttaville asioille. Tällöin 

työntekijän esittäessä kysymyksen foorumilla, voitaisiin vastaus saattaa koko yrityksen 

tietoon, ja näin ollen tietotaitoa voitaisiin jakaa kerralla koko yrityksen käyttöön. 

 

Jos yrityksessä koetaan, että oma intranet ei ole sopiva yrityksen tarpeisiin, voisi vii-

koittainen sähköinen henkilökuntalehti olla ratkaisu. Lehden ei tarvitsisi olla kovinkaan 

laaja, mutta siinä voisi aina tarpeen mukaan ilmoittaa yritykseen sekä sen viestintään 

sekä mainontaan liittyvistä muutoksista tai uudistuksista. Oma kohtansa voisi myös olla 

työntekijöiltä päin tulleet kysymykset sekä palautteet. Mahdollisista koulutuksista voisi 

myös ilmoittaa lehden sivuilla. 

 

Koska osa yrityksen työntekijöistä joutuvat liikkumaan paljonkin yrityksen toimitilojen 

ulkopuolella myyntityön takia, en koe, että ilmoitustaulut olisivat sopiva sisäisen vies-

tinnän keino. Mutta jos halutaan toteuttaa sisäistä viestintään esimerkiksi vain tietyn 

toimipaikan työntekijöiden välillä, voisi sähköiseen henkilökuntalehteen liittää osio, 

joka lähetetään vain kyseisen toimipaikan työntekijöille. 

 

4.3 Sanoma- ja asiakaslehdet tiedottamisessa sekä mainonnassa 

 

Forenom Oy:llä on avautunut toimintaa jo pääkaupunkiseudun lisäksi viidessä muussa 

kohteessa. Jokaisella alueella on päälehtiensä lisäksi myös pienempiä paikallislehtiä, 

jotka koen helpommin lähestyttäväksi. Helpommin lähestyttävällä tarkoitan tassa tapa-

uksessa esimerkiksi sitä, että rikkoakseen uutiskynnyksen Helsingin Sanomissa, on vai-

keampaa, kuin saman tavoitteen saavuttaminen esim. Vantaan Sanomissa. Haastattelin 

hieman Aamulehden henkilökuntaa ja he osasivat kertoa, että pienemmät paikallislehdet 

voisivat olla erittäinkin kiinnostuneita paikallisilta yrityksiltä tulleisiin artikkeliehdotuk-
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siin. Forenom voisi kertoa esimerkiksi siitä, montako henkilöä uudella paikkakunnalla 

on palkattu toiminnan laajenemisen myötä. Tai sitten jutun aihe voisi tulla vuokrattavis-

ta kohteista tai yhdestä erityisen maininnan arvoisista työntekijöistä. Nykyisin hyviä 

mielenkiinnon herättäjiä ovat ympäristövastuullinen käyttäytyminen sekä yhteisön hy-

väksi tehdyt teot. Forenomille sopivasta aiheesta voisi laatia tiedotteen, joka tulisi sitten 

lähettää valittuihin lehtiin. Seurauksena voi poikia näkyvyyttä erilaisella tavalla maam-

me sanomalehdissä. 

 

Mainonnan saralla rivi-ilmoituksenhinta voi vaihdella suurestikin paikallis- ja päälehti-

en välillä. En kuitenkaan tarkoita, että panostukset maamme päälehtiin tulisi lopettaa, 

mutta tarjolla on myös paljon pienempiä lehtiä, joilla kuitenkin on suhteellisen laaja 

lukijakunta. Jo kahdella pienemmällä lehdellä voidaan saavuttaa yhden isomman lehden 

kontaktimäärä. 

 

Forenom on nimennyt tärkeäksi sidosryhmäkseen vakuutusyhtiöt. (Johannes Kangas. 

Haastattelu 3.3.2008) Oy Dagmar Ab:n tarjoamalla media-avain-verkkotietopankin 

avulla pystyin selvittämään, että vakuutusyhtiöillä on myös omat asiakaslehtensä. Ky-

seisiin asiakaslehtiin voisi tarjota myös jutunaiheita, jotka sivuuttaisivat alaa. Esimer-

kiksi Forenom voisi kertoa, kuinka tarjoavat väliaikaismajoituspalveluita henkilöille, 

joiden asunnolle on käynyt tulipalo tai vesivahinko. Vakuutusyhtiöiden asiakkaat olisi-

vat juurikin oikeanlaista lukijakuntaa tämän tyyppisille artikkeleille. Asiakaslehdistä 

voisi myös ostaa mainostilaa sanomalehdissä olevien mainoksien tueksi tai korvikkeek-

si.   

 

4.4 Suoramainonta sähköpostien, kirjeiden sekä puhelimen kautta 

 

Postituslistalla oleville asiakkaille voisi lähettää informaatiota aina, kun heidän alueel-

lensa tulee uusia kohteita Forenomilta. Tarjouksista ja kilpailuista tiedottaminen suora-

mainonnan välityksellä on myös mahdollista. Ulkoasuun tulisi kuitenkin kiinnittää 

huomiota. Jotta Forenomin viestit erottuisivat edukseen ns. ”roskapostin” joukosta, tuli-

si viestien olla ytimekkäitä sekä selkeitä. Liian pitkät tekstiosuudet saattavat uuvuttaa 

lukijaa, eikä hän jaksa lukea postia loppuun saakka. Viesteissä tulisi myös heti ensim-
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mäisenä ilmoittaa kuka on viestien takana ja mitä viestit koskevat. Kuvien liittäminen 

viesteihin voisi tuoda selkeyttä ja poikkeavuutta. Erilaisista alennuksista sekä kanta-

asiakastarjouksista kertominen suoramainonnan avulla voisi olla Forenomille sopiva 

keino. Kontrolloitu jako helpottaa oikean viestin välittämistä juuri oikealle asiakkaalle.   

 

4.5 Intranettiä voidaan käyttää mainonnan sekä viestinnän välineenä 

 

Nykyisin isoilla yrityksillä, kuten vakuutusyhtiöillä, on omat Intranetinsä, joissa hoide-

taan sisäistä viestintää. Myös julkisella sektorilla, kuten sairaanhoitopiireissä, löytyy 

omat Intranetinsä. Koska työntekijät saavat komennuksia ympäri suomen, sekä vaihta-

vat useammin työpaikkaansa, voisivat yritysten sisäiset intranetit olla yksi mahdollisuus 

tuoda Forenomia tunnetuksi. Komennukset vaihtelevat lyhyistä ajoista vuosiin, joten 

myös väliaikaisten asuntojen tarve on mahdollinen kyseisellä toimialalla. Intranetiin 

voisi luvan perästä sijoittaa tietoa ja artikkeleita Forenomista. Esimerkiksi haastatella 

kyseisen alan tyytyväisiä Forenomin käyttäjiä, ja laittaa tämän jälkeen artikkeli In-

tranetiin. Lisäksi yllä mainitun tyyppisillä yrityksiltä voisi tiedustella myös maksullisis-

ta ilmoituksista. Intranetin avulla voitaisiin varmistaa oikean asiakassegmentin saavut-

taminen. 

 

4.6 Suhdetoiminta ja myynninedistäminen 

 

”Myynninedistämisen tehtävä on kannustaa ostajia ostamaan ja myyjiä myymään tiettyä 

tuotetta tai palvelua.” (Bergström & Leppänen, 2001: 308) Samaan hengen vetoon voi-

daan lisätä suhdetoiminta, jonka avulla on tarkoitus kehittää ja vahvistaa yhteistyötä 

yrityksen ja sidosryhmien välillä. Tiedottaminen on yksi tapa hoitaa suhdetoimintaa, 

jolloin sidosryhmät saavat tietoa yrityksestä ja sen tuotteista. Mielestäni myynninedis-

tämisen ja suhdetoiminnan yhdistäminen luovat yhdessä voimakkaan kaksikon, jota 

hyödyntäen voi luoda uusia tapoja lähestyä sidosryhmiä. Palkitseminen ja uudenlaiset 

tavat viestiä antavat erottamismahdollisuuden kilpailijoista, sekä voivat tehdä yritykses-

tä houkuttelevamman sidosryhmien silmissä. 
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Forenom Oy:ssa onkin jo aikaisemmin toteutettu käytäntöä, jossa vanhoille asiakkaille 

on soitettu tasaisin väliajoin kertoen yrityksen uusista vuokrauskohteista ja muista ajan-

kohtaisista asioista. Tämän tavan avulla yritys on voinut muistuttaa olemassaolostaan 

sekä tarjota informaation kautta lisäarvoa asiakkailleen. Tähän toimintatapaan voisi yh-

distää tarjouksia sekä kilpailuja, joita myös käytetään keinoina myynninedistämisessä. 

(Bergström & Leppänen, 2001: 308) Myös tilaisuuksia, joissa Forenom pitäisi esittelyti-

laisuuksia vuokrattavista kohteista, voisi olla keino myynninedistämiseen. 

 

Myös Forenomin omiin työntekijöihin voidaan kohdistaa myynninedistämiskeinoja. 

Näistä mainittakoon mm. myyntikilpailut sekä palkitseminen. Esimerkiksi tietyn ajan 

sisällä riittävästä määrästä vuokrattuja kohteita työntekijä saisi jonkin kannusteen teke-

mästään työstä.    

 

4.7 Sponsorointi mainonnan tukena 

 

Vakuutusyhtiöt ovat kiinteästi yksi Forenomin sidosryhmistä. Eräs sponsoroinnin muo-

to, voisi olla tilanne, jossa Forenom lahjoittaa asunnon viikoksi valitsemalleen kohteel-

le. Kohde löytyisi esimerkiksi vakuutusyhtiöiden kautta, kun vakuutusyhtiön asiakasta 

on kohdannut asunnon menetys tulipalon tai muun tapaturman yhteydessä. Ahdingossa 

olevan asiakkaan auttaminen toisi Forenomille positiivista julkisuutta. Asiasta voisi lä-

hettää tiedotteen paikallisille lehdille, jotka saattaisivat mielellään tehdä jutun tämän 

tyyppisestä tapauksesta. Asiasta voisi myös mahdollisesti tehdä artikkelin kyseisen va-

kuutusyhtiön asiakaslehteen. 

 

Toinen mahdollisuus on, että Forenom etsii itselleen sopivan sponsorointikohteen, jota 

yritys sittemmin tukee rahallisesti. Auttamalla kohdetta Forenom tukisi positiivisen jul-

kisuuden saavaa toimintaa, sekä saisi siinä samalla omaa yritystään mahdollisten asiak-

kaiden tietoisuuteen. Kohteen tulisi kuitenkin olla jollain tavalla yhteydessä Forenomin 

toimialaan. Sponsoroitava-asia voisi olla esimerkiksi luonnonilmiön tai tulipalon takia 

tuhoutuneen kohteen uudelleen rakentaminen. Televisiossa on pyörinyt ohjelmia, joissa 

kerätään varoja lastensairaaloille tai kouluille. Lahjoittajayritykset saavat nimensä nä-

kyviin kertaluontoisen talletuksen jälkeen. Tämän tyyppinen toiminta rakentaisi Fo-
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renomille positiivista brändiä, joka, niin kuin jo aikaisemmin mainitsin, tekisi Foreno-

mista vahvemman nähden kilpailijoihinsa.     

 

4.8 Ulkomainonta 

 

Ulkomainonnalla voidaan saavuttaa laaja peitto, sekä alhainen kontaktihinta, kun sijoi-

tettu summa jaetaan ohikulkijoiden määrällä. Kaupunkien keskuksissa liikkuu paljon 

Forenomille potentiaalisia asiakkaita. Perinteinen valopylväs- tai bussipysäkkien valo-

taulumainonta sopisi mielestäni hyvin Forenomille. Kustannukset eivät välttämättä nou-

se liian korkeiksi ja oikealla kohteen, tässä tapauksessa oikean paikan, valinnalla voi-

daan saavuttaa enemmän ihmisiä, kuin esim. perinteisellä lehtimainonnalla. Tämä sen 

takia, että ulkona liikkuessaan ihmiset kohtaavat vain rajallisen määrän mainoksia. Jos 

esimerkiksi otetaan kilometrin työmatka juna-asemalle, työntekijä kohtaa matkallaan 

vain muutaman erilaisen valopylväs mainoksen. Tämän lisäksi hän saattaa kohdata 

muutaman linja-auton kyljessä, sekä bussipysäkkien valotauluissa olevan mainoksen. 

Kävellessään ihminen havaitsee mainoksia vähemmän aikaan nähden, kuin esimerkiksi 

televisiossa tai aamulehteä nopeasti selatessaan.  

 

Otin aiheesta hieman selvää ja esimerkiksi siltaan kiinnitetty mainoslakana maksaa 

5300 euroa kahdeksi viikoksi. Tässä esimerkissä käytän Hansasiltaa Helsingin Itä-

väylällä. Palvelutuottaja JCDecaux Finland Oy on teettänyt tutkimuksen, jonka mukaan 

sillan alikulkee joka päivä 49 000 autoa vuorokaudessa. Lisäksi heillä on omat mene-

telmänsä laskea todelliset kontaktihinnat. Tämä esimerkin avulla halusin havainnollis-

taa, niitä kustannuksia ja kontaktimääriä, joita voidaan saavuttaa ulkomainonnan avulla. 

Viestintäbudjettia tehdessä näitä eri kanavia voidaan verrata toisiinsa, ja valita ne joilla 

on sopivin hinta-laatusuhde yrityksen tarkoituksiin. (JCDecaux: 2009)      

 

Ulkomainonnassa tulee muistaa, että toistoja tarvitsee olla riittävästi, jotta kulkijalle jää 

muistijälki mainoksesta. Lukumäärä tietenkin vaihtelee ihmisten välillä, mutta on myös 

otettava huomioon, että kulkija ei välttämättä huomaa heti ensimmäistä tai toista mai-

nosta, vaan kiinnittää vasta huomionsa esim. kolmannella kerralla. Ulkomainonnassa 

tulee myös ottaa huomioon, että mainosta kohden käytetään yleensä vain muutaman 
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sekunnin aika. Autossa matkustaessaan ohikulkuaika on lyhyempi, kuin esim. kävelles-

sä, mutta molemmat vaihtoehdot tarkoittavat erittäin lyhyttä aikaa kohden yhtä mainos-

ta. Tämän takia myös toistojen määrä on tärkeä. Sanoman tulisi olla helposti havaitta-

vissa ja selkeä. Toki voi käyttää myös taktiikkaa, jossa kohde jää pohtimaan sanomaa, 

esim. lausetta joka jatkuu vasta seuraavassa mainoksessa, tai arvoitusta. Mutta nämäkin 

vaihtoehdot vaativat, että teksti on ollut hyvin luettavissa. 

 

Fonttikoko ja värien käyttö ovat myös erilaisia ulkomainonnassa, kun esim. verrataan 

lehtimainontaan. Pienet yksityiskohdat sekä monen asiakohdan sisällyttäminen ulko-

mainokseen eivät välttämättä toimi. Näissäkin on toki eroja; yksityiskohdat voivat toi-

mia bussipysäkkien valotaulumainoksissa, sillä kulkija seisoo yleensä muutaman metrin 

etäisyydellä mainoksesta. Lyhtypylväässä olevassa mainoksessa taas ei voi olla paljon 

yksityiskohtia, koska matka mainoksen ja kulkijan välillä on pitempi. Yleisesti myös 

katseluaika on lyhyempi.  

 

4.9 Mittarit seurannan avuksi  

 

Forenomilla ei ole tällä hetkellä keskitettyä koko organisaatiossa toimivaa mittaristoa, 

joiden avulla voitaisiin seurata panostusten toimivuutta haettaessa menestyksekkäitä 

tapoja viestiä sidosryhmille. Työssäni haluaisinkin esittää ehdotuksia mittareista, joiden 

avulla helposti voitaisiin seurata mainonnan ja muiden viestinnän keinojen onnistumi-

sia. Kyseiset mittarit eivät vaadi huikeita lisäkustannuksia, eikä niiden hoitoon tarvita 

asiasta vastaavaa henkilöä. Tarkoituksena on siis, että pienillä avuilla myyntihenkilöt 

voivat selvittää itse tarvitsevansa tiedot. Jos resursseja löytyy, voidaan seuranta myös 

keskittää vastuuhenkilölle tai ulkoistaa osaavalle yritykselle. 

 

Haastattelin Forenomilla työskentelevää Hannu Matikaista, joka arvioi, että seuraavan 

mittarin toteuttaminen olisi mahdollista Leimaus.com:ssa. (Hannu Matikainen. Haastat-

telu 19.9.2008) Tällä hetkellä palvelussa ei ole kyseistä ominaisuutta, mutta kehitys-

ideana ehdottaisinkin, että kun asiakaan kanssa tehdään vuokrattavasta kohteesta vuok-

rasopimusta, olisi yhtenä kohtana sopimuksessa kysymys mistä asiakas on saanut tiedon 

Forenom Oy:stä. Yksi kysymys ei veisi sopimuksentekotilanteesta paljoakaan aikaa, 
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mutta tarjoaisi kullanarvoista tietoa Forenomille. Kun sopimukset viedään paperisesta 

muodosta Leimaus.com:iin, voisi ohjelmisto kerätä kaikista sopimuksista tämän yhden 

kysymyksen tiedot diagrammiin. Kyseisen diagrammin avulla voitaisiin seurata, mitkä 

näkyvyyteen käytetyt keinot ovat tavoittaneet asiakkaat. Saman asian voisi toteuttaa 

myös vuokranantajien keskuudessa.  

 

Forenomilla löytyy tällä hetkellä internetsivustoltaan palaute-osio, jonne voitaisiin lisätä 

yhdeksi kohdaksi kyselykaavake. Kaavakkeen avulla asiakas voisi ohjatusti kertoa pa-

lautetta palvelusta, sekä yhtenä kohtana kysymys ”mistä sait ensimmäisen kerran tietoa 

yrityksestämme?”. Lisäksi tulisi luoda jo etusivulle linkki, joka ohjaisi palautteen anta-

miskohtaan. Tällä hetkellä asiakas joutuu menemään etusivulta kolmen kohdan kautta 

ennen kuin pääsee kyseiseen osioon. Uskon, että se vähentää selvästi palautteen määrää.   

 

Lisäksi olin ajatellut, että samalla, kun asiakkaalle ojennetaan asunnon avaimet, voisi 

asiakkaalle ojentaa myös kyselylomakkeen. Lomakkeessa voisi myös kysyä asiakkaan 

mielipiteitä palvelusta, sekä esittää yllä mainitun strategisen kysymyksen sidosryhmä-

viestinnästä. Kun avaimet palautetaan, voisi lomakkeen antaa takaisin Forenomin työn-

tekijälle. Tai sitten lomakkeen voisi jättää asuntoon, josta Forenomin työntekijä keräisi 

kaavakkeet tarkastuskäynnillään. Kyselylomakkeet aiheuttavat vain sen vaivan, että ne 

pitää syöttää koneelle. Sen takia lomakkeen tulisikin olla yksinkertainen ja tehokas. 

Mielestäni monivalinta-kysymykset ovat nopeampi käsittelijälle sekä täyttäjälle, kuin 

avoimet kysymykset. 
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5 Viestinkampanja ideat 

 

5.1 Hiljaiset ajat: kesä ja joulukuu 

 

Jutellessani tutkintotyöni rakenteesta, Forenomin puolelta esiin nousi pyyntö, että vies-

tintäkanavaehdotusten lisäksi tuotin idean, joka auttaisi nostattamaan myyntiä niinä ai-

koina, kun myynti on hiljaisinta. Forenomin edustaja kertoi minulle, että myynnissä on 

havaittavissa hiipumista etenkin kesä- ja heinäkuussa, sekä joulun tienoilla. (Hannu Ma-

tikainen. Haastattelu 19.9.2008) Niinpä kehittelin idean, joka voidaan toteuttaa aikai-

semmin esittelemieni viestintäkanavien avustuksella. 

 

Kohderyhmäksi kampanjalle otin ensisijaisesti perheet, mutta idea palvelee suurempaa-

kin käyttäjäkuntaa. Kesäisin ja joulun aikaan perheet viettävät lomiaan, pidempiäkin 

ajanjaksoja kerrallaan. Monella on mielessään maiseman vaihdos, mutta ei välttämättä 

kiinnostusta lähteä kokonaan pois Suomesta. Jotkut perheet saattavat tavata näihin ai-

koihin sukulaisiaan, niitäkin joita ei normaalisti pysty tapaamaan välimatkojen takia. 

Perheissä saattaa olla pieniä lapsia, jotka pitää ottaa huomioon asumisjärjestelyissä. 

Saattaa myös olla tilanteita, jolloin omia sukulaisiaan on todella mukava nähdä, mutta 

koko lomaa ei välttämättä haluta viettää liian lähekkäin. Edellä mainitut tilanteet voisi-

vat olla Forenomille hyödyllisiä hetkiä tarjota palveluitaan. 

 

Niinpä ehdotankin, että Forenom kokoaisi lomailijoille oman pakettinsa. Kampanjan 

valtteina olisi juuri edellä mainitut tilanteet. Forenom voisi tarjota kodin tuntuisen pai-

kan, mutta samalla maiseman vaihdos olisi mahdollista. Kaikki perheen pyörittämiseen 

tarvittavat elementit olisivat lähettyvillä, mutta samalla koko perhe voisi nauttia uuden 

kaupungin tuomista nähtävyyksistä sekä aktiviteeteista. Verrattuna hotelliin Forenom 

voisi tarjota enemmän palveluita, kun taas toisaalta vähentää kustannuksia toisista. Näin 

maiseman vaihdos olisi mahdollinen myös niille perheille, jotka pitävät monen viikon 

hotellilomia liian kalliina.  

 

Mainitsin myös aikaisemmin sukulaiselementin. Heitä on mukava tavata lomien aikaa, 

mutta kukaan ei kuitenkaan halua olla vaivaksi. Myös koko loman viettäminen liian 
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lähekkäin voi tuottaa ongelmia. Forenomin tarjoama asunto toisi myös tähän tilantee-

seen ratkaisun. Majoituksen voisi hankkia kodin mukavuuksilla läheltä sukulaisia, ilman 

että heidän täytyy nähdä sen takia vaivaa. Lisäksi, kun vieraileva perhe ei ole sidottu 

sukulaisten asunnon kanssa, he voivat myös viettää aikaa keskenään, sekä elää niin kuin 

ovat omassa kodissaan tottuneet. Tämä saattaa myös säästää perheriidoilta, joita aina 

välillä saattaa syntyä, kun on liikaa ihmisiä liian pienissä tiloissa. 

 

Pientenlasten kanssa saattaa olla helpotuspäästä hotelliin, mutta hotelissakaan ei välttä-

mättä ole otettu kaikkea huomioon. Lasten kanssa pyykkiä syntyy paljon, mutta pesulan 

käyttäminen koko loman ajan saattaa olla liian kallista lapsiperheelle. Niinpä Forenomin 

tarjoamassa asunnossa oleva pyykinpesukone saattaa vedota joihinkin lomailijoihin. 

Lapsilla on myös aina nälkä, ja ravintolassa syöminen saattaa olla melko hinnakasta, 

joten Forenomin asunnosta löytyvä keittiö voi myös olla valttikortti. Yleisesti Fo-

renomin kohteet ovat kaupungeissa palveluiden lähellä helposti saavutettavissa sekä 

paremmin avoinna, kuin syrjäseuduilla. On olemassa matkailijoita, jotka arvostavat tä-

män tyyppisiä asioita enemmän.  
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