
MARKKINOINTI 

MARKKINOINNIN OPPIMISKOKONAISUUS 

Oppimiskokonaisuuden tavoitteena on oppia tunnistamaan markkinoinnin eri osa-alueita 

sekä ymmärtämään niiden merkitys myynnin tukitoimina. Pääpaino on erityisesti 

digitaalisessa markkinoinnissa. 
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A N K K U R I -

T E H T Ä V Ä

RAVINTOLAPÄIVÄ 

Seuraavassa tehtävässä pääset pohtimaan, millä 

keinoilla saat tehtyä ravintolapäivästäsi 

mahdollisimman menestyksekkään. 

TEHTÄVÄ: Ravintolapäivänä kuka tahansa voi 

pystyttää oman ruokakojun. Olet pystyttämässä 

ystäviesi kanssa kojua. Mitä kaikkea teidän tulee ottaa 

huomioon saadaksenne päivästä hyvän tuoton? 

Jutelkaa ensin tiimeissä, minkä jälkeen jokainen listaa 

vähintään neljä huomioitavaa asiaa ryhmäkeskustelun 

pohjalta. 

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 

MARKK I NO I N T I

Lisät ietoja saat  
lähettämällä 
sähköpostia 

osoitteeseen:  
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T A V O I T E

MARKKINOINTI 
Tässä moduulissa pääsemme tutustumaan markkinoinnin 

perusteisiin sekä tarkastelemaan erityisesti digitaalisen 

markkinoinnin mahdollisuuksia. 

TAVOITE: Oppia tunnistamaan markkinoinnin eri osa-alueita 

sekä ymmärtämään niiden merkitys myynnin tukitoimina. 

Pääpaino on erityisesti digitalisaation mukanaan tuomissa 

mahdollisuuksissa. 

Tavoite on saavutettu, mikäli pystyy moduulin päätteeksi 

vastaamaan riittävän hyvin tavoitteeseen liittyvään 

tutkimuskysymykseen. 

Tarkoituksena on, että tutkimuskysymykseen vastataan jo tässä 

vaiheessa alustavasti oppimisprosessin lähtötilanteen 

kartoittamiseksi.  

Moduulin lopussa samaan kysymykseen vastataan uudestaan 

hyödyntämällä moduulin aikana opittuja asioita. 

TUTKIMUSKYSYMYS: Miten markkinoinnilla voidaan parhaiten 

tukea myyntiä? 

VASTAUSOHJE: Mieti tämänhetkisen tietämyksesi valossa 

kolme mielestäsi toimivinta esimerkkiä siitä, miten 

markkinoinnilla voidaan tukea myyntiä. Kirjoita mitä 

ensimmäisenä tulee mieleen, sillä tässä kartoitetaan vasta 

alustavia ajatuksia ja tietoja aiheesta. 
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J O H D A N T O

MARKKINOINTI – JOHDANTO 

Markkinoinnilla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla yritys pyrkii 

edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä. Markkinointi 

on mahdollisten asiakkaiden kulutustottumuksiin suoraa tai 

epäsuoraa vaikuttamista erilaisin viestein siten, että se johtaa 

tuotteen kysynnän lisääntymiseen sekä sitä kautta vahvempaan 

markkina-asemaan. 

Tällä kurssilla nostetaan ratkaisumyynti yhdeksi tärkeimmäksi 

asiaksi kansainvälisessä liiketoiminnassa, koska kaikkea 

yritystoimintaa, kaupallista osaamista ja markkinointia tulee 

ajatella myynnin kautta. Se on kaikessa liiketoiminnassa 

lopullinen tavoite, toisin sanoen saada yrityksen tuotteita, 

palveluita ja ratkaisuja myydyksi. 

Markkinoinnissa olennaista on, miltä kaikki näyttää, mikä on 

hinta, onko asiakkaan haluama tuote tai palvelu helposti 

saatavilla, minkälaista palvelua oman yrityksen ihmiset tarjoavat, 

ovatko prosessit asiakasystävälliset ja miten mainonta toimii. 

Lopulta kaikki näkyvyys on osa markkinointia. 
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J O H D A N T O

Markkinoinnissa, myynnissä ja kaikessa asiakkaiden kanssa 

toimimisessa on hyvä muistaa, että yritysten liikevaihdosta 

suurin osa tulee olemassa olevista asiakkuuksista. On sanottu, 

että jopa 80 % liikevaihdosta tulee uskollisilta ”vanhoilta” 

asiakkailta. Niinpä vanhoista asiakkaista on pidettävä kiinni 

samalla kun houkutellaan uusia asiakkaita. 

Myös hinnoittelu on markkinointia. Monet yritykset tekevät 

erikseen premium-tuotteita tai -palveluita. Ne maksavat 

enemmän, ja niiden avulla luodaan “luksusimagoa”. Toisin 

sanoen brändin korkea hinta − ainakin joissakin tuotteissa, 

palveluissa ja ratkaisuissa − ei aina tarkoita pienempää 

asiakasvirtaa.  

Yritys voi myös hakea laajempaa asiakaskuntaa edullisemmilla 

tuotteilla siten, että korkean hinnan tuotteet, palvelut ja ratkaisut 

ovat erikseen. Korkea hinta kuitenkin nostaa koko brändin 

imagoa, mikä lisää asiakkaiden ostohalukkuutta sen suhteen. 

Markkinointia ei ole ilman psykologiaa. Ihminen voi ajatella, että 

korkea hinta tarkoittaa hyvää laatua. Vai haluaisitko ostaa tai 

saada viiden euron kihlasormuksen? Esimerkiksi 

kihlasormuksen, kodin, auton ja parfyymin hankinnassa tunteet 

vaikuttavat voimakkaasti.  Hinnoittelulla tehdään myynnin kate, 

ja samalla viestitään asiakkaille yrityksen tuotteiden, palveluiden 

ja ratkaisujen arvoa. 
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J O H D A N T O

Toisaalta usein myös myydään edullisella hinnalla ja isolla 

volyymilla. Korkea hinta viestii asiakkaille laatutuotteesta, 

arvokkuudesta ja usein myös hyvästä palvelusta. Tämä korostuu 

usein kansainvälisessä liiketoiminnassa, koska useissa maissa 

ei ole totuttu ajatukseen, jossa hyvä voi olla halpaa. Hintaa voi 

tarvittaessa laskea, jos tilanne niin vaatii. 

Tässä osiossa pureudutaan markkinoinnin perusteisiin sekä 

tarkastellaan erityisestidigitaalisen markkinoinnin 

mahdollisuuksia. Vastauksia haetaan seuraavaan 

tutkimuskysymykseen: 

”Miten markkinoilla voidaan tänä päivänä parhaiten tukea 

myyntiä” 

Campaign Creators on Unsplash 
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K O M M E N T O I N T I-
 T E H T Ä V Ä

MARKKINOINNIN 4P-MALLI 

Markkinoinnin kilpailukeinoja voidaan jaotella monella 

tapaa, ja tunnetuin niistä lienee markkinoinnin 4P-malli. 

Tutustu oheiseen videoon ja osallistu keskusteluun. 

TEHTÄVÄ: Mikä on mielestäsi videon tärkein oppi? 

Miksi? Keskustelkaa asiasta ryhmässä. 

VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v

=Mco8vBAwOmA 

The 4 Ps of The Marketing Mix Simplified 

(Paxton/Patterson, YouTube) 
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T I E T O I S K U

MARKKINOINNIN MALLIT 

Markkinointi on viestintää asiakkaalle, ja se sisältää ennen 

kaikkea kaikki toiminnot, joilla edistetään yrityksen myyntiä. 

Markkinoinnista on erilaisia koulukuntanäkemyksiä. Osa näkee 

markkinoinnin suppeana kokonaisuutena, ja osa taas kokee 

markkinoinnin olevan mukana lähes kaikissa yrityksen 

toiminnoissa. 

Markkinoinnin kilpailukeinoja voi jaotella muun muassa 

seuraavilla tavoilla (mallit yksinkertaistettu tätä kurssia varten): 

Markkinoinnin klassinen 4+1 P-malli 

Perinteiset,lähinnä tavaroiden markkinoinnin perusteella löydetyt 

kilpailukeinot (4P):  

• hinta (price): Hinnoittelu on tehokas tapa markkinoida

yrityksen ratkaisua. Esimerkiksi kauppojen joidenkin

tuotteiden alennuskampanjat sitouttavat asiakkaita

kauppaan, brändiin ja tuotteeseen.

• myynninedistäminen (promotion): Yksi markkinoinnin

tukitoiminto, johon sisältyvät muun muassa mainonta ja

myyntityö.

• tuote (product): Tuote on osa markkinointia, koska

esimerkiksi sen ulkonäkö ja käytettävyys ovat olennaisia

osia asiakkaan ostopäätöksessä.

• jakelu (place): Jakelussa huolehditaan siitä, että

yrityksen tuotteet, palvelut ja ratkaisut ovat helposti

asiakkaiden saatavilla.

• ihmiset (people): Ihmisten rooli yrityksissä on

merkittävä. Asiakkaat kohtaavat tai näkevät yrityksen

ratkaisun ohella myös yritysten työntekijät ja usein myös

johdon. Koko henkilöstön tulee viestiä yhdessä sovittua

markkinointiviestiä.

Myynti, markkinointi 
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T I E T O I S K U

Suhdemarkkinointi ja erityisesti palveluiden markkinointi on 

sittemmin pyrkinyt laajentamaan 4P:n keinovalikoimaa. 

Laajennetussa 7P-mallissa ovat kilpailukeinoina perinteisten 

(hinta, myynninedistäminen, tuote, jakelu) lisäksi ihmiset 

(people), prosessit (process) ja fyysinen ympäristö (physical 

evidence). 

4P-mallista laajennettu 7P-malli  

Asiantuntijapalveluiden markkinoinnin kilpailukeinot (7P): 

• hinta (price)

• myynninedistäminen (promotion)

• tuote (product)

• jakelu (place)

• ihmiset (people)

• prosessi(t) (process): Prosessien avulla yrityksen

ratkaisut toimitetaan asiakkaalle. Sen kuuluu olla

asiakkaalle helppoa ja vaivatonta.

• fyysinen ympäristö (physical evidence): Yritykset

tarjoavat asiakkaille usein fyysistä tavaraa, kuten

esitteitä. Tavoitteena on tukea asiakkaan ostopäätöstä.

Tämä siitä huolimatta, että kyseessä olisi palvelu.
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A I N E I S T O-

T E H T Ä V Ä

DIGIMARKKINOINNIN SANASTOA 
Digitaalisessa markkinoinnissa pystytään muun muassa 

hakukoneoptimoinnin kautta hakemaan sopivia kohderyhmiä 

yrityksen ratkaisuille. Toisin sanoen digitaalista mainontaa 

voidaan suunnata sellaisille henkilöille, jotka hakevat netissä 

yrityksen ratkaisujen tyylisiä asioita. Esimerkiksi lomasivujen 

mainoksia, tai verkkosivuja voidaan suunnata suoraan 

lomamatkoja netissä hakevien henkilöiden laitteille. Digitaalinen 

markkinointi on täynnä erikoissanastoa, joita opetellaan 

seuraavassa harjoituksessa, joka on helpointa tehdä parityönä. 

TEHTÄVÄ: 

Avaa ensin linkit ja opiskele digimarkkinoinnin sanastoa. 

Kuulustelkaa sitten toisiltanne sanastoa. Yksi voi lukea ääneen 

jonkin termin määritelmän, jolloin toisten pitää muistaa oikea 

termi. Vaihtakaa kuulustelijaa esim. viiden kysymyksen jälkeen. 

Voitte sopia, että aloitatte ensin yhdestä linkistä, joten 

muistettavaa ei tule yhdellä kerralla liian paljon. 

Esimerkkikysymys: Tämä termi on internetin ja sosiaalisen 

median myötä syntynyt markkinointitekniikka, jossa tuotteen tai 

palvelun kohderyhmälle tuotetaan sen arvostamaa, sille 

hyödyllistä sekä jatkuvaa ja johdonmukaista 

markkinointiviestintää ja muuta mediasisältöä sen parhaiten 

tavoittavissa kanavissa. Sen tavoitteena on sitouttaa nykyisiä 

asiakkaita pysymään asiakkaina, hankkia uusia ja markkinoida 

kaikille kannattavasti.  

Tähän määritelmään oikea vastaus on: sisältömarkkinointi 

LINKIT: 

https://webwire.fi/artikkelit/digimarkkinointi-sanastoa 

https://www.tulos.fi/sanasto/ 
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A I N E I S T O-

T E H T Ä V Ä

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN VAIHEET 

Seuraavassa harjoituksessa käydään läpi digitaalisen 

markkinoinnin askelmerkkejä. Katso video ja vastaa sen 

perusteella kysymyksiin. 

TEHTÄVÄ: 

1. Mitä on digitaaliseen markkinointiin kuuluva analytiikka ja

seuranta?

2. Videolla esitetyn näkemyksen mukaan digitaalisessa

markkinoinnissa saa nopeimmin tuloksia aikaan kahdella

keinolla. Mitkä ne ovat?

3. Mitkä ovat digitaalisen markkinoinnin kolme vaihetta?

4. Videon perusteella: Mitä sivustoa ja verkkokauppaa

suunniteltaessa täytyy huomioida erityisesti?

VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sy7-L92gfec: 

Digitaalisen markkinoinnin vaiheet/Koodiviidakko Oy 
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A I N E I S T O-

T E H T Ä V Ä

ONNISTUNEITA DIGITAALISIA 
MARKKINOINTIKAMPANJOITA 

Uusi teknologia mahdollistaa henkilökohtaisen ja vuorovaikuttei- 

sen viestinnän kuluttajien kanssa. 

Seuraavaksi tutustumme kahteen videoon onnistuneista ja 

innovatiivisista digitaalisista markkinointikampanjoista. Katso 

videot ja vastaa tehtävään. 

VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=z9U9G5FjF4I&feature=yout

u.be

https://www.youtube.com/watch?v=bXDCJQqodj0&feature=you

tu.be 

TEHTÄVÄ: 

1. Mikä teki kampanjoista mielestäsi toimivia.

2. Minkälaisten tuotteiden ja/tai palveluiden kohdalla voisi

hyödyntää edellä nähtyjä markkinointitapoja?

3. Millaisten tuotteiden/palveluiden kohdalla kyseiset

markkinointitavat taas eivät toimisi? Miksi?
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K O M M E N T O I N T I-

T E H T Ä V Ä

YRITTÄJÄNÄ VERKKOKAUPASSA 

TEHTÄVÄ: Millaisia taitoja ja ominaisuuksia tarvitsee 

toimitusjohtaja/yrittäjä, joka toimii kasvavalla 

verkkokaupan alalla? 

VIDEO:  

https://www.youtube.com/watch?v=kXaqwibXZqg 

Toimitusjohtaja Mika Niemi on verkkokaupan 

supermies (Kunkoululoppuu.fi) 

Photo by Nesa by Makers on Unsplash 
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A I N E I S T O-

T E H T Ä V Ä

ERILAISIA MARKKINOINTIKEINOJA 
Yrityksillä on hyvin erilaisia keinoja markkinoida. 

Tutustu seuraaviin esimerkkeihin: 

a) An escalator: https://twitter.com/JustAnEscalator

b) Presidentti ei voi pestä käsiään

ilmastonmuutokselta:

http://www.lily.fi/blogit/juliaihminen/presidentti-ei-

voi-pesta-kasiaan-ilmastonmuutokselta

c) Tiesitkö? Huonot yöunet altistavat eri

sairauksille:

https://www.is.fi/unikulma/art2000000984794.ht

ml

Siirry tämän jälkeen tehtäväkysymyksiin. 

Kysymykset: 

1. Onko Twitter-tili pörssiyhtiö Koneen maksettu

mainos? [linkki a]

2. Tämä Twitter-tili on Koneen tärkeimpiä 

markkinointikanavia? [linkki b]

3. Mikä esimerkeistä on natiivimainontaa?

[linkit a,b,c,]
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A I N E I S T O-

T E H T Ä V Ä

4. Mikä esimerkeistä edustaa niin sanottua sissimarkki-

nointia eli halpaa, nopeaa ja kokeilevaa markkinointia,

joka on tyypillistä usein pienille/startup -yrityksille?

[linkit a,b,c]

5. Onko kirjoitus Presidentti ei voi pestä käsiään

ilmastonmuutokselta maksettua markkinointia ja siitä on

ilmoitettu lukijalle? [linkki b]

6. Kuka tai ketkä ovat tähän blogiin ja postaukseen

(esimerkki b) liittyen maksaneet ja kenelle? [linkki b]

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 
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T I E T O I S K U

DIGITAALINEN MARKKINOINTI 
SOSIAALISESSA MEDIAA 
Nuoret ovat usein edelläkävijöitä digitaalisten kanavien 

hyödyntämisessä ja käyttävät sujuvasti sosiaalista mediaa omien 

kavereiden kanssa kommunikoimiseen. Digitaalisen 

markkinoinnin kenttä on muuttuva, ja vaikka tietyt palvelut ovat 

vakiinnuttaneet paikkansa, tulee markkinoille koko ajan uusia 

haastajia. Osa näistä kasvaa isoiksi palveluiksi ja osa jää pienen 

porukan käyttöön ja lopulta kuihtuu pois. 

Digitaaliseen markkinointiin kuuluu myös sosiaalinen media. 

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan yhteisöllisiä verkkopalveluja, 

joissa palvelun käyttäjillä on mahdollisuus sisällön tuotantoon tai 

sen kommentointiin. Usein näissä palveluissa on myös 

mahdollista luoda oma profiili ja kerätä profiiliinsa seuraajia.   

Tällaisia verkkopalveluja ovat esimerkiksi Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Instagram, Pinterest ja Snapchat. Näiden lisäksi 

sosiaaliseen mediaan lasketaan myös muita sivustoja, joissa 

käyttäjät luovat sisällön. Näihin kuuluvat mm. Wikipedia, blogit, 

chat-sivustot sekä keskustelufoorumit. 
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T I E T O I S K U

Nykyisin myös yrityksiltä odotetaan läsnäoloa sosiaalisen 

median verkkopalveluissa. Sisällöntuotannon lisäksi yritysten on 

seurattava keskustelua sosiaalisessa mediassa.  Aikaisemmin 

yritykset pystyivät paremmin kontrolloimaan, mitä informaatiota 

he välittivät kuluttajille, mutta nykyisin kuluttajat jakavat somessa 

tietoa keskenään. Monet tutkimukset osoittavat, että kuluttajat 

ostavat helpommin tuotteita, joita suosittelevat heidän ystävänsä 

tai yleiset mielipidejohtajat kuin yrityksen maksettu mainonta. 

Photo by Merakist on Unsplash 
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A N K K U R I -

T E H T Ä V Ä

SOSIAALINEN MEDIA JA 
OSTOKÄYTTÄYTYMISESI 

Sosiaalinen media on tehnyt palautteenannon ja arvioinnin 

entistä helpommaksi ja nopeammaksi, niin hyvässä kuin 

pahassa. 

Mikä määrittelee sen, mitä tuotteita/palveluita ostat? 

Mistä ja millä perusteella teet hankintoja? 

TEHTÄVÄ: Mieti hetki omaa ostokäyttäytymistäsi ja siihen 

vaikuttavia tekijöitä. 

Mieti jokin tavara tai palvelu, jonka olet ajatellut hankkia 

lähiaikoina. Suorita joko A tai B alla olevien ohjeiden mukaan: 

Vaihtoehto A: Kysy Facebookissa (tai muualla somessa) 

kavereiltasi suosituksia kyseisen tuotteen/palvelun ostolle. 

Vaihtoehto B: Etsi hakukoneella kokemuksia 

tuotteesta/palvelusta. Jos olet ostamassa uusia kenkiä, hae 

esim. hakusanoilla “kokemuksia” ja “kenkäkaupan nimi / 

kenkämerkki”. Ota kuvakaappaus sellaisesta kommentista tai 

keskustelusta, joka on mielestäsi arvokkain kyseistä tuotetta tai 

palvelua myyvän yrityksen näkökulmasta. 

Millaista positiivista tai negatiivista palautetta tai arvosteluja 

sait/löysit? Miten palautteet ja arvostelut vaikuttavat 

ostoskäyttäytymiseesi? Vai vaikuttavatko? 

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 
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A R V I O I N T I

MARKKINOINTI – ARVIOINTI 

Lopuksi vastaa vielä ytimekkäästi alun johdannossa 

esitettyyn tutkimuskysymykseen. Muotoile vastauksesi 

kuitenkin myös harkiten, sillä siitä ilmenee, missä 

määrin olet saavuttanut päättyvän moduulin 

oppimistavoitteen. 

Oman oppimisen arviointi: mitä opin ja oivalsin? 

TUTKIMUSKYSYMYS: Miten markkinoinnilla voidaan 

parhaiten tukea myyntiä? 

VASTAUSOHJEET: Kirjoita vastauksesi esittelemällä 

kolme tehokasta esimerkkiä siitä, miten markkinoinnilla 

voidaan tukea myyntiä. Hyödynnä vastauksessasi 

monipuolisesti moduulin aikana oppimiasi asioita!  
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