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Suomalaisen teknologian vienti Eurooppaan on aina ollut vahvan 

osaamisen varassa. Yrityksiä on kuitenkin moitittu siitä, että ne eivät 

toteuta kaupallistamista ja lanseerausta kunnolla. Onnistunut lanseeraus 

syntyy monipuolisesta valmistelusta, jonka tavoitteena on löytää 

kohderyhmä, pyrkiä tuomaan esille uuden tuoteratkaisun ominaisuudet ja 

hyötynäkökohdat kaupallisen menestyksen saavuttamiseksi. 

 

Tässä tutkimuksessa sovellettiin haastattelututkimusta, joka perustui 

kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen menetelmään. Sen tarkoituksena oli 

tutkia yrityksen aikaisemmin käyttämän lanseerauksen vaikutusta. 

Tutkimukseen osallistui henkilöstön, jälleenmyyjäverkoston ja asiakkaan 

edustajia. Saadun tuloksen pohjalta voitiin arvioida yrityksen valmiudet ja 

parannettavat osatekijät uuteen lanseeraukseen.  

 

Tutkimukseen perustuen syntyi uusi aseptisen pakkausjärjestelmän 

lanseeraussuunnitelma Eurooppaan. 
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A Finnish technology export sale has always been based on a strong 

know-how in Europe. However, companies have been blamed that they 

implement merchandising and launching poorly. The successful launching 

is made of versatile preparation. The goal of launching is to find a target 

group and try to bring new product features and advantages to make 

successful business. 

 

This research was based on qualitative and quantitative interviewing 

method. The target was to find out launching procedures and effect that 

the company used earlier. Company personnel, sales agents, and 

customers participated the survey. The result of this research was 

evaluated to estimate company’s readiness for a new launch and indicate 

components that will be improved. 

 

Based on survey and research a launching plan was created for a new 

aseptic packaging system in Europe. 
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ALKUSANAT 

 

Aikuisopiskeluun motivoivana tekijänä ei ainoastaan kohdallani ole 

vaikuttanut päämäärä vaan myös matka sinne. Tässä tapauksessa 

matkan pää on diplomityön valmistuminen. Ansiotyön ohessa luontevana 

osana syntynyt tutkimustyö on ollut mainio keino oppia työssä näkemään 

asioita toisin sekä kehittämään että kiteyttämään opittuja asioita, mutta 

myös yhdistämään esimerkiksi teoriaa ja käytäntöä yhteen. Tällaisten 

asioiden loppuunsaattaminen edellyttää omaa tarmoa, mutta erityisesti 

ympäristön painetta ja kannustusta. 

 

Haluan aluksi kiittää Lamican Oy:tä ja DI Jarmo Kuikkaa näkökantojen 

etsimisestä ja käytännönläheisestä työn ohjaamisesta yritykselle 

tärkeässä asiassa. Kiitos kuuluu myös Lamican Oy:n muulle henkilöstölle 

ja tutkimustyötäni auttaneille myyntiverkoston henkilöille ja asiakkaille. 

 

Suuren kiitoksen ansaitsee professori Timo Pihkala ja hänen opastava ja 

maltillinen otteensa ohjata tutkimustyötäni. Annetut ohjeet toivat työhöni 

suoraviivaisuutta ja näkökulmaa käsitellä asioita.  

 

Haluan myös kiittää perhettäni ja erityisesti vaimoani Tuulaa positiivisesta 

suhtautumisesta ja tuesta opiskeluuni. Toivon, että opiskeluun kulutettu 

aika tulee meille vielä laatuaikana takaisin jossakin muodossa. Tyttäreni 

Maija ansaitsee erityiskiitoksen oikolukuavusta.  

 

Lopuksi haluan kiittää Punkkerikadun kurssitovereita, Mikkoja, Susannea, 

Anttia, Pekkaa, Tuomasta, Seppoa, Lauria, Samia, Oliviaa, Juhania, Jaria 

ja muita aikuisopiskelijoita merkittävästä kannustuksesta ja henkisen 

voimavaran jakamisesta opiskelumme eri vaiheissa. Uskon, että olemme 

saaneet toisistamme elinikäisiä kavereita. 
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1 JOHDANTO 
 

Suomalaisen teknologiateollisuuden tuotteet ovat olleet perinteisesti 

kysyttyjä ympäri maailmaa. Teknologiaa kehitetään jatkuvasti ja kilpailun 

lisääntyminen on ollut jo pitkään hallitseva piirre maailman markkinoilla. 

Euroopan teknologiamarkkinoiden hallitseminen on ollut haastava tehtävä 

suomalaisille teknologiayrityksille. Teknologian kaupallistamisessa 

tuotteiden ominaisuuksien ja lisäarvon esilletuonti ovat nousseet tärkeään 

rooliin varsinkin kun hinnoittelun merkitys on muodostunut rajalliseksi 

kilpailuvaltiksi. Tuotelanseerauksen tehokas suunnittelu ja toteutus voivat 

monessa tilanteessa olla yrityksen toiminnan kannalta menestyksen avain. 

 

1.1 Työn tausta 
 

Lamican Oy halusi selvittää lanseerausprosessinsa ja siihen liittyvän 

lanseeraussuunnitelmansa syvällisemmin. Yritys on ollut nykyisessä 

muodossaan toiminnassa vuodesta 2007 ja mittavan tuotekehitys-

panostuksen jälkeen se on valmistautumassa tuomaan Euroopan 

markkinoille uuden aseptisen pakkausjärjestelmän. Eurooppa on tässä 

tapauksessa valittu siksi, että se on yritykselle Euroopan Unionin sisäinen 

markkina ja tuotteen ominaisuudet soveltuvat parhaiten Euroopan 

kehittyneille markkinoille.  

 

Yritys tarvitsi lisätietoa lanseeraukseen vaikuttavista tekijöistä ja erityisesti 

niistä toimista, joita se oli aikaisemmin tehnyt ja miten lanseeraus-

suunnitelma tulisi jatkossa toteuttaa halutun tuloksen saavuttamiseksi. 

Tässä työssä laadittu lanseeraussuunnitelma ei ole välttämättä 

yleispätevä malli kaikkeen lanseeraukseen vaan se tulee laatia kunkin 

tuotteen ja markkina-alueen mukaan. Tämän vuoksi tutkimus haluttiin 

suorittaa juuri aseptista pakkausjärjestelmää silmällä pitäen. Yritys halusi 

laajentaa osaamistaan lanseeraussuunnitelman avulla. Tämän 

tutkimustyön tarjoamaa tietoa haluttiin myös tueksi lanseeraukseen 
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kohdennettavien panosten suunnitteluun. Rajallisellakin 

markkinointibudjetilla voidaan saada aikaan riittävän hyvä tulos. 

. 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 
 
Tämän diplomityön tarkoituksena oli laatia lanseeraussuunnitelma 

Lamican Oy:lle, joka suunnittelee ja valmistaa aseptisia nestepakkaus-

järjestelmiä. Tavoitteena oli saada palautetta niistä keinoista ja 

menetelmistä, joilla yritys oli tähän asti markkinoinut ja lanseerannut 

tuotekonseptia. Saatujen tulosten perusteella tällä työllä tavoiteltiin 

tutkimukseen perustuvaa ja toimivampaa lanseeraussuunnitelmaa, jotta 

lanseeraus Euroopan markkinoille onnistuisi halutulla tavalla.  

 

Tutkimuksen aikataulusuunnitelma luotiin ensisijaisesti Lamican Oy:n 

tarpeiden mukaan. Lanseeraussuunnitelman tuli olla valmis niin, että se 

voidaan ottaa käyttöön oikea-aikaisesti ja esitetyn ohjelman parannus- ja 

toimenpide-ehdotukset voidaan käsitellä ajoissa.  

 

 

Taulukko 1. Työn aikataulu 

 

Kuukausi 2013 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-2014 

DI-työn sopiminen           

Tutkimussuunnitelma           

Käsitteet ja teoria           

Menetelmät           

Analysointi           

Haastattelut           

Koostaminen           

Välitarkastus           

Työ valmis           
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Tutkimus päätettiin tehdä noudattaen kahta markkinoinnin teoriaa, 

Ensinnäkin tutkimuksen runkona on Philip Kotlerin (1999, 1-294) 

kehittämä 4P teoria (product, price, place, promotion), joka käsittää 

markkinointia tuotteen hinnan jakelun ja mainonnan kannalta. Tällä pyrittiin 

saamaan lanseeraukselle toiminnallinen runko annettujen attribuuttien 

avulla. Tutkimusta tarkasteltiin tämän lisäksi Donald W Cowellin (1988, 1-

335) kehittämällä teorialla, jota kutsutaan 7P teoriaksi. Sen täydentäviä 

tarkastelunäkökohtia ovat (people, process, physical evidence) ihmiset, 

prosessi ja fyysinen toimintaympäristö. Edellä esitetyt yhteensä seitsemän 

kohtaa muodostavat kattavan markkinointimixin, joka on perusta kaikelle 

lanseeraustoiminnalle.  

 

Tarkasteltujen näkökulmien monipuolisuuden takia tutkimuksessa 

perehdyttiin asioiden syvällisiin yksityiskohtiin vain siinä mitassa kuin mitä 

oli oleellista tuoda esille kattavan kuvan antamiseksi kustakin osa-

alueesta. Työn tilaajan pyynnöstä diplomityössä ei myöskään tuoda esille 

tarkkoja rahallisia lukuarvoja, koska niiden merkitys tutkimuksen ja 

erityisesti lanseeraussuunnitelman kannalta olivat epäoleellisia. Lisäksi 

suunnitelma tähtäsi antamaan vastauksen siihen, mitä toimenpiteitä tulee 

huomioida lanseeraussuunnitelmassa. Se miten ja missä laajuudessa 

suunnitelma toteutetaan, jää yrityksen operatiivisen johdon päätettäväksi. 

 

Tässä diplomityössä ei käsitellä tuotekehitykseen (T&K) liittyvää toimintaa 

yrityksessä, koska työn painotus haluttiin kohdistaa nimenomaan 

lanseeraukseen. Muuten T&K liittyy usein vahvasti uuden tuotteen 

kehittämiseen ja markkinoille tuomiseen.  

 

1.3 Tutkimusmetodit 
 

Tutkimustavaksi valittiin kyselyyn perustuva malli, jossa kohderyhmiltä 

haluttiin selvittää yrityksen käyttämät aikaisemmat lanseeraukseen liittyvät 
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toimintatavat ja markkinointiviestin läpimeno. Kohderyhmänä olivat 

yrityksen henkilöstö, myyntiagenttiverkosto ja asiakkaan edustajat. Hyvä 

tieteellinen tutkimus ei synny ilman hyvää tutkimusaineistoa, (Juhani Aalto 

& Raine Valli 2010, 12–14). Yhdistämällä kvalitatiivinen ja toisaalta 

kvantitatiivinen tutkimus saadaan tutkimuksen tuloksista esille enemmän 

tietoa.  

 

Zikmund, Babin & Carr, Griffin (2010, 130–135) määrittelevät 

kvalitatiivisen tutkimuksen kaupallisessa toiminnassa siten, että se tutkii 

kaupallisia tuotteita tekniikoilla, jotka antavat tutkijalle mahdollisuuden 

tarkastella asioita ilman, että ne ovat riippuvaisia numeraalisista arvoista. 

Tarkoitus on tutkia asian sisempää merkitystä ja uusia näkökulmia. 

Vastaavasti kvantitatiivinen tutkimus käsittelee kokemuspohjaisesti 

kaupallisia tuotteita tekniikoilla, jotka perustuvat numeraalisiin mittauksiin 

ja analysointiin. Kvalitatiivisilla kysymyksillä saadaan kerättyä ideoita, 

huomioita ja ne toimivat vapaammassa muodossa antaen tutkijalle 

tulkitsemismahdollisuuksia. Kysymykset voivat olla vapaamuotoisia ja 

vastaajajoukko on tavallisesti rajallinen. Kvantitatiiviset kysymykset on 

tehty valmiiden kysymysvaihtoehtojen ja ryhmittelyn pohjalle. Tutkijan 

tehtävä on tehdä objektiiviset havainnot ja yhteenvedot.  

 

Kyselylomake on Zikmund, Babin & Carrin, Griffin (2010, 130–135) yksi 

perinteisimmistä tavoista mukaan kerätä tutkimusaineistoa. ja sitä on 

hyödynnetty myös tämän tutkimuksen tekemisessä. Kysymysten 

tekemisessä ja muotoilussa tulee huolehtia siitä, että kysymykset luovat 

perustan tutkimuksen onnistumiselle. Vastaajan ja kysyjän ajattelun tulisi 

kohdata, jotta vastaukset olisivat tulkittavissa oikein. Lomakkeen 

rakenteen suhteen suositellaan aloittaa kysymykset taustakysymyksillä. 

Ne toimivat eräänlaisena lämmittelynä helppoutensa vuoksi. varsinaisten 

ydinkysymysten paikka on näiden jälkeen. Lopuksi suositellaan 

rakentamaan jäähdyttelykysymyksiä, joihin on helppo vastata. 

Kysymysteksteissä tulee käyttää ymmärrettäviä sanavalintoja ja 
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erityissanojen käyttöä tulee välttää. Tämän takia kysymykset tulee valita 

kohderyhmän mukaan.  

 

Tilastollista käsittelyä silmällä pitäen kannattaa miettiä mahdollista tilasto-

ohjelman käyttöä ja numeroida vastausvaihtoehdot, jotta analysointi 

tapahtuisi johdonmukaisesti. Mikäli kyselyyn vastaaminen tehdään kirjeitse 

tai sähköisesti, tulee tärkeäksi tekijäksi tutkimuksen instruktio eli 

vastausohje. Ohjeet tulee esittää jokaiselle vastaajalle samassa 

muodossa, ja niiden tulee olla lyhyet ja tarkat. Sähköistä kyselyä 

käytettäessä, esimerkiksi internet-kyselyä tehtäessä, voi ohjelmallisesti 

”pakottaa” vastaajan vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Omakohtaisena 

kokemuksena voi todeta, että tämä voi olla jollekin vastaajalle 

ongelmallista. 

 

Otannan suuruus tulee olla riittävän iso ja sen koko on ratkaistava 

tutkimuskohtaisesti. Vastaajien määrä tulisi olla 20 % kohderyhmästä 

(Aalto & al 2010, 109-130) Jos joukko on pieni, voivat kaikki vastata 

tutkimuksen kysymyksiin. Kun kysymyksessä on mielipiteiden ja 

asenteiden mittaaminen, yhtä useimmin käytettyjä ja tarkoitukseen sopivia 

menetelmiä edustaa Likertin asteikko. Rensis Likert esitteli mittarin jo 

vuonna 1932. Nykypäivänä asteikkoa on yleisesti käytetty 

seitsemänportaisen asteikon sijaan viisiportaisena niin, että 1= täysin 

samaan mieltä ja 5= täysin eri mieltä. Asteikon keskimmäinen arvosana 

antaa mahdollisuuden neutraaliin vastaukseen tarvittaessa. Asteikkoa on 

sovellettu edelleen Charles Osgoodin toimesta, joka eroaa edellisestä 

numeroidusta asteikosta sillä, että vastaaja saa merkitä rastin 

haluamaansa kohtaan kysymyskohdassa. Asteikkomallia kutsutaan myös 

Osgoodin asteikoksi. Tyypillinen käyttö on adjektiiviparien vertaaminen 

kuten ystävällinen--- epäystävällinen. (Juhani Aalto & al 2010, 103-106). 

 

Tutkimusasetelmana käytettiin poikittaistutkimusta. Tämä tarkoittaa sitä, 

että tiedonkeruu tapahtui samanaikaisesti. Tämä valinta tehtiin siksi, että 
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haluttiin tietää hetkellinen tilanne, ymmärtää ja kuvata siihen liittyviä 

ilmiöitä. Tätä valintaa puoltaa myös se seikka, että tutkimuksessa haluttiin 

nimenomaan verrata tutkimuksen hetkellistä tilannetta ja luoda tulosten 

pohjalta uusi toimintasuunnitelma lanseeraukselle. Mikäli kysymykset 

käännetään eri kielelle, tulisi käännösten oikeellisuudesta saada varmuus. 

Tämä voi tapahtua kääntämällä teksti ja uudelleen kääntää teksti 

alkuperäiselle kielelle. (Aalto & al 2010, 109-130) 

 

Tulosten arviointi on eräs tärkeä vaihe tutkimuksessa. Tulosten arviointiin 

tarvitaan ennalta mietitty mitta-asteikko. Zikmund, Babin, ja Carr, Griffin 

(2010, 130-135) esittävät mittausasteikon eri tasoja. Nimellistaso (nominal 

scale) kertoo laskennallisesti yhteenvedon halutusta asiasta kuten 

esimerkiksi sukupuolesta, maasta, iästä tai asemasta yrityksessä. 

Järjestyslukuasteikko (ordinal scale) asettaa asioita järjestykseen kuten 

esimerkiksi tyytyväisten määrä ja tyytymättömien määrä jne. Aikaväli- tai 

välimatka-asteikot (interval scale) asettavat vastaukset vertailtavaan 

tarkasteluun, kuten paremmuus, korkeampi kiinnostus jne. Lopuksi 

nousee esille suhdemitta-asteikko (ratio scale), joka mittaa kaikkia 

aritmeettisia toimintoja, kuten vuosittaisia tuloja, asiakastapaamisten 

määrää tarkastelunjakson jne. David Kaplan (2004, 137) muistuttaa 

mittaustulosten perustavoitteesta, joka kysymyksenä kuuluu: Mitä siellä 

on? Tutkimuksen perustehtävä on summata tulokset yhteen joko 

numeraalisesti tai graafisesti. Seuraavana tulee esittää seuraava kysymys: 

Mitä tämä tulos tarkoittaa? Tämä vastaus saadaan aikaan analysoimalla 

tuloksia matemaattisin keinoin, joita ovat keskiarvo, keskihajonta, 

luottamusväli ja tulosten painoarvo suhteutettuna tietomäärään. 

 

Pushkala Prasad (2005, 285-292) toteaa, että kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa tutkijan on löydettävä tasapaino perinteisten 

tutkimustapojen kanssa ja toisaalta osata innovoida uusia menetelmiä. 

Hänen on myös ymmärrettävä, että sosiaalisessa mielessä tutkija on 

huomattavasti läheisemmässä suhteessa tutkimuksen tuomien vastausten 
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ymmärtämiseen ja käsittelyyn. Esimerkiksi kulttuuritausta voi vaikuttaa 

vastausten sisältöön ja toisaalta niiden tulkintaan. Tämä seikka tulee 

huomioida erityisesti tarkasteltaessa eurooppalaista asiakaskuntaa 

kohderyhmänä.  

 

1.4 Tutkimusraportin sisältö 
 

Tutkimuksen yhteenveto ja siitä muodostettu raportti esitetään tässä 

tutkielmassa sekä taulukoiden avulla yhteenvetona että sanallisen arviona. 

Raportin sisältö noudattaa teoriatarkastelun mallia, jolloin raportin 

jäsentäminen on selkeää ja yhteenvedon muodostaminen 

lanseerausohjelman rungoksi on hallittua.  

 

Tutkimusraportin tehtävänä on koota lähtökohtatiedot yhteen ja 

muodostaa eri kysymysten osa-alueiden kanssa numeraalisiin 

keskiarvoihin perustuva lukuarvo. Näiden lukujen avulla raportin sisältö 

tulee vertailukelpoiseksi vertailtaessa vaikkapa eri vastaajaryhmiä. 

Vastaajien taustatiedot on käsitelty osana raportin sisältöä. Taustatiedot 

kertovat vastaajan työkokemuksen määrän ja sen, mitä 

organisaatioryhmää hän edustaa. Otoksen määrä ja osallistumisprosentti 

käyvät ilmi raportin sisällöstä. Tämä tekee mahdolliseksi tulosten tulkinnan 

ja johtopäätösten teon sekä avartaa niitä. 
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2 LAMICAN OY 
 

Lamican Oy on yksityinen osakeyhtiömuotoinen yritys, joka sijaitsee 

Valkeakoskella. Lamican Oy on käynnistänyt toimintansa vuonna 2007 

nykyisellä nimellään. Yritys kehittää, valmistaa ja myy elintarvike-

teollisuuden käyttöön aseptista pakkausjärjestelmää. Alkuperäinen 

konseptin alullepanija oli metsäyhtiö UPM, joka vuonna 1994 käynnisti 

kyseisen kehityshankkeen yhdessä saksalaisen konevalmistajan Höraufin  

kanssa osaltaan kehittämään ja laajentamaan yrityksen liiketoimintaa 

nestepakkauskartongin myynnin edistämiseksi. (Kallio 2013, haastattelu). 

 

2.1 Yleisesittely 

 

Lamican Oy toimii Valkeakoskella, jossa se valmistaa pakkausmateriaalia, 

suunnittelee ja kehittää aseptisia pakkauskoneita nestemäisille 

elintarvikkeille. Yrityksen palveluksessa on noin 45 henkilöä. Yrityksen 

päätuote on maidolle ja mehuille tarkoitettu tilavuudeltaan 250 ml 

pakkausten aseptinen pakkausjärjestelmä, joka muodostaa pakkauksen ja 

täyttää sen halutulla tuotteella ja edelleen säilyttää tuotteen aseptisesti 

pakattuna huoneenlämmössä. Lamicanin asiakkaat ovat yrityksiä aina 

Suomesta Kiinaan asti. Yritys on panostanut viimeiset vuodet uuden 

pakkauskonesukupolven kehittämiseen turvatakseen yrityksen tulevien 

vuosien kilpailukyvyn. Yrityksen liikevaihto muodostuu laitemyynnistä, 

pakkausmateriaalimyynnistä ja huoltopalvelujen myynnistä. (Kallio 2013, 

haastattelu) 
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Kuva 1. Lamican pakkaus Kuva 2. LAC 250 pakkauskone 

 

2.1.1 Strategia 

 

Lamican Oy:n tuotestrategia lähtee siitä, että sen aseptinen pakkaus 

mielletään lisäarvopakkauksena. Aseptinen pakkaus on tarkoitettu 

erikoistuotteille, ja siksi se halutaan nähdä lisäarvoa tuottavassa 

segmentissä yhdistettynä asiakkaan omaan lisäarvotuotteeseen. Toisin 

sanoen pakkaus ei ole välttämättä tarkoitettu massatuotantoon, sillä 

nykyisen pakkausjärjestelmän kapasiteetti teollisessa tuotannossa ei 

välttämättä tarjoa riittävän korkeaa tasoa tähän tarkoitukseen. 

Pakkausjärjestelmän käyttäjien kohderyhmä nähdään olevan erityisesti 

Euroopan markkinoilla, jossa on kysyntää erilaiselle pakkausmuodolle. 

Lamican Oy näkee, että tuoteratkaisu sisältää kolme elementtiä. Ne ovat 

pakkauskone, pakkausmateriaali ja huoltopalvelut. (Kallio 2013, 

haastattelu). 

 

William H. Davidowin (1989,15) esittämä markkinoinnin perustotuus on, 

että jos aikoo voittaa taistelun markkinoilla, on omistauduttava parhaalle 

laaditulle strategialle ja onnistuttava sen toteuttamisessa. Davidowin 

sanoin: ”markkinoinnin on keksittävä täydellisiä tuotteita ja ajettava ne 

johtaviin asemiin puolustettavilla markkina-segmenteillä”. Vastaavasti 

Rope & Hautamäki (1991, 47) esittävät, että yrityksen tuotteiden imago, 

markkina-asema, tekninen taso, luotettavuus, hintakilpailukyky ja 
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emotionaaliset asiat, kuten kansainvälisyys ja uudenaikaisuus tulee 

vastata kilpailun haasteisiin. Jos tällä alueella on ilmeinen ristiriita kilpailun 

kanssa, uusi tuoteratkaisu tulee lanseerata nykyratkaisusta täysin 

poikkeavalla konseptilla ja nimellä. 

 

2.1.2 Kasvuyrityksen visio, missio ja arvot 

 

Lamican Oy ilmoittaa vision, mission ja arvonsa seuraavasti: 

Visio: 

Visiomme on olla paras kumppani mehuja, meijerituotteita ja muita 

nestemäisiä elintarvikkeita valmistavassa teollisuudessa Euroopassa ja 

muualla maailmassa tarjoamalla ja korkeatasoisen pakkausmateriaalin ja 

innovatiivisen aseptisen nestepakkauspakkauskoneen yhdistelmän 

elintarviketeollisuudelle. 

Missio: 

Lamican Oy:n tehtävänä on toimittaa erilainen vaihtoehto aseptiseksi 

pakkausratkaisuksi, joka tekee mahdolliseksi menestyä juomaliike-

toiminnassa. 

Arvot: 

Henkilöstömme on yrityksen avainvoimavara. Me pidämme tasapainossa 

ympäristön tarpeet yrityksen tarpeiden kanssa ja tavoitteenamme on 

ylläpitää toimintoja kestävän kehityksen periaatteella. Kehitämme 

työntekijöitämme huolehtimaan asiakkaittemme tarpeista. Emme ole 

ainoastaan vastuussa toimistamme omistajille vaan myös laajemmin 

yhteiskunnalle. Me noudatamme periaatteita hyvästä hallintotavasta ja 

rakennamme kestävää liiketoimintaa. (Kallio 2013, haastattelu). 
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2.2 Kasvuyrityksen taloudellinen tavoite 
 

Yritys on toiminut kehitysyhtiönä vuodesta 2007. Sen pääasiallinen 

tehtävä on ollut kehittää uutta pakkausteknologiaa ja luoda moderni 

uudistettu aseptinen pakkauskonejärjestelmä. Järjestelmän 

markkinoilletulo on suunniteltu vuodelle 2015. Uuden laitesukupolven 

odotetaan tuovan yritykselle selkeä kasvu-ura liiketoiminnassa. Yrityksen 

taloudellinen menestyminen mitataan sekä laitekannan määrällä että 

pakkausmateriaalitoimitusten määrällä. /Kallio 2013, haastattelu). 

 

2.3 Tavoitteet ja tahtotila 
 

Lamican Oy tavoittelee ensisijaisesti Euroopan markkinoita ja siinä 

erityisesti pakattavien mehujen tuotesegmenttiä. Markkinaosuustavoite ei 

alkuvaiheessa ole pääasiallinen mittari, vaan pakkauskoneiden 

valmistuskapasiteetin sopeuttaminen ja sitä vastaavan 

pakkausmateriaalinvalmistuksen merkittävä nousu. Tavoitteeseen 

vaikuttaa kaksi oleellista tekijää. Ensinnäkin, jos Lamican Oy onnistuu 

toimittamaan pakkausjärjestelmiä vuosien 2015–2017 aikana 30 %:n 

lisäyksellä verrattuna nykyiseen toimitettuun laitekantaan nähden ja 

toiseksi, jos pakkausten vastaava valmistusmäärä noudattaa alan 

pakkauskonekohtaista keskimääräistä volyymiä, se tarkoittaa 

kehitysyhtiön talouden kääntämistä positiivisen tuloksen tielle. (Kallio 

2013, haastattelu). 
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3 TUOTELANSEERAUKSEEN LIITETTÄVIÄ TEKIJÖITÄ 
 

Tuotelanseerauksesta puhuttaessa käytetään usein jo klassista vertailua 

”NASAn tapa vai juokse suojaan”. Avaruuskeskus NASA sijaitsee 

Houstonissa, Teksasissa. Heidän tarkoituksensa on laukaista hallitusti 

kantoraketteja maata kiertävälle radalle. NASAn perusajatus on ohjata ja 

ennakoida lentoon vaikuttavat tekijät. Kontrolloimaton lennon ohjaus 

johtaa projektin johtajan maastoutumiseen. Hyvä ja menestyksekäs uuden 

tuotteen lanseeraus edellyttää hyvää suunnitelmaa ja seuranta-

järjestelmää. Valitettavasti vain vähemmistö yrityksistä käyttää 

hallintasuunnitelmaa uuden tuotteen lanseerauksessa (Crawford Merle, 

Anthony ja Di Benedetto 2003, 312-315). 

 

Tuotelanseerauksen ja markkinoille tulon tarkastelua on lähdetty 

käsittelemään Kotlerin (1999, 132) luoman 4P-teorian ja Cowellin (1988, 

1-355) edelleen kehittämän 7P-teorian pohjalta. Mallien tarkoituksena on 

tarkastella tuotteiden ja palvelujen markkinoille tuloa ja markkinoinnin 

lainalaisuuksia. Kummankin teorian määrittely käsittää lähestymisen 

tuotteen, hinnan, jakelun, viestinnän kannalta. Cowell lisää tarkasteluun 

vielä henkilöstön, palveluympäristön ja prosessin muodostamat tekijät. 

Malli 4P tulee sanoista product, price, place, promotion, ja 7P sisältää 

edellisten lisäksi avainsanat people, physical evidence ja process. 

Huomioimalla kukin osa-alue voidaan muodostaa markkinointimix, eli 

markkinointikeinojen yhdistelmä, jossa yhdistetään markkinoinnin osa-

alueita, ja joiden avulla voidaan luoda puitteet menestyksekkäälle 

lanseeraussuunnitelmalle. 
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Kuva 3. Cowell 7P-teoria mukailtuna 

 

Lanseeraus merkitsee pelkistetysti käsitettynä tuotteen markkinoille 

tuontia. Lanseerauksella tarkoitetaan myös tuotekehitysprosessin 

viimeistä vaihetta. Lanseeraussuunnitelman tulee kertoa, milloin 

lanseeraus toteutetaan, mikä kohderyhmä on valittu, mikä 

markkinointistrategia valitaan ja miten itse lanseeraus toteutetaan. Rope 

(2005, 500) määrittelee lanseerauksen seuraavasti: ”Lanseerauksella 

tarkoitetaan yritykselle ja /tai markkinoille uuden tai uudistetun (=uudeksi 

katsottavan) tuotteen markkinoille viemistä siten, että sillä tietoisesti 

tavoitellaan kaupallista menestystä”. Lanseerausvaiheen ajallinen pituus 

riippuu toimialasta, tuotteen luonteesta, asiakaskohderyhmästä, 

markkinatilanteesta yrityksen resursseista ja lanseerausstrategiasta. 

Lanseerauksen strategiset päämäärät ovat markkinaosuus, markkina-

asema ja markkinoiden valtaaminen. (Mt, 501-505) 
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Kuva 4. Rope: lanseerausprosessi elinkaarimallissa 

 

Lanseeraus ei aina ole onnistumista ja siinä strategiset riskit liittyvät 

tuotekehitykseen, kohdistamiseen, synergiaan ja kannibalismiin. Edelleen 

riskejä arvioitaessa on huomioitava kaupallistamisriskit, joita ovat 

ajoitusriskit, referenssiriskit, brandausriskit, hinnoitteluriskit, 

suunnittelemattomuusriskit, sitoutumattomuusriskit, lanseerausprosessin 

automaattisuusriskit, panostusriskit ja viestintäriskit. (Rope 2005, 500-505) 

 

Yritysten tulee kiinnittää huomio siihen, miten se kartoittaa lanseerausta 

ohjaavia strategiaratkaisuja. Strategiavalinnalla pyritään vaikuttamaan 

kilpailukyvyn säilyttämiseen. Siksi kilpailustrategian kannalta tulee kysyä 

”miksi yrityksen valitsema asiakaskohderyhmä tulee valitsemaan tämän 

lanseerattavan tuotteen?” Kilpailuedun tulee siis olla sellainen, joka 

”näkyy” kohderyhmään ja sisältää kaksi perusstrategiaa. Ne ovat 

kustannusjohtajuusstrategia eli edullisten tuotantokustannusten 

mahdollistama hintastrategia ja erilaistamisen strategia, eli kilpailijoista 

erottuvan aseman luomisstrategia. (Rope, Timo & Seppo Hautamäki; 

1991, 48) 

 

Valtaosalle yrityksistä ainoa kilpailuedun saavuttamiskeino on tarjontansa 

erilaistaminen kohderyhmän arvostuksen ja yrityksen resurssien luomissa 

rajoissa. Ne voidaan ryhmitellä fyysisen tuotteen ainutlaatuisuuteen, 
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korkeaan laatuun ja kilpailijoita parempaan yrityskuvaan ja / tai 

tuotekuvaan. Vaikka huomio kiinnittyisi erilaistamiseen ja 

ainutlaatuisuuteen, tulee silti huomioida kustannustehokkuus. 

Keskikertaisella laadulla ja hinnalla tehdään keskiarvoa heikompaa 

tulosta. (Rope & Hautamäki 1991,16–18). 

 

Lanseerauksen strategisia päämääriä voivat olla markkinaosuuden 

säilyttäminen tai aseman vahvistaminen. Toisaalta tavoitteena voi olla 

uusien markkinoiden valtaaminen. Todellisen tuoteuutuuden avulla 

voidaan tavoitella uudistajan aseman hankkimista tai säilyttämistä. Usein 

tavoite on kuitenkin kilpailijan poissa pitäminen ja oman aseman 

vahvistaminen. Pelkkä hyvän tuotteen markkinoille tuleminen ei tee 

menestystä eikä sitä tee edes hyvä viestintä. Yksi pieni virhe tai tekijä, jota 

ei ole huomioitu suunnitelmassa, saattaa romuttaa koko lanseerauksen. 

Kokonaisuus riippuu siis sen heikoimmasta osasta. Onnistuminen 

lanseeraamisessa edellyttää eri asioiden huolellista tarkastelua. 

Lanseerauksen systemaattisuus ja markkinoiden tunteminen ovat 

onnistumisen perusasioita. Onnistuminen edellyttää tulevaisuussuuntaista 

otetta ja erityisesti asiakaskeskeisyyttä. Kilpailukeinot tulee hallita 

kokonaisvaltaisesti sekä strategisella että operatiivisella tasolla. 

Onnistunut lanseeraus edellyttää nopeutta ja huolellisuutta. Myös rohkeus 

panostuksiin lanseerausvaiheessa on merkillepantavaa. (Rope & 

Hautamäki 1991,16–18). 

 

Yrityksen systemaattinen toiminta korostuu edellä esitetyn 

strategiavalinnan muodossa. Onnistunutta lanseerausta tukee se, että 

yrityksellä on selkeä malli toiminnalleen. Laursen (2011, 86–87) esittää, 

että jos toimintamallia ei ole saatu täysin kuvattua, tulee se seuraavaksi 

määritellä ennen lanseerauskampanjan toteuttamista. Ensinnäkin huomio 

kiinnittyy siihen, että liiketoimintamalli on tehtävä valmiiksi. Jos 

toimintamalli on jo olemassa, voidaan kysyä, onko siihen liittyvää tietoa 

riittävästi saatavilla. Edelleen voidaan kysyä, voiko kyseessä olevan 
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tuotekonseptin erilaistaa. Miten sen ominaisuuksia voi korostaa ja mitkä 

asiat ovat kaikkein arvokkaimpia asiakkaalle? Onko aiemmin tehty 

mahdollisia asiakaskyselyjä ja onko niiden tietoa käytettävissä? Tämä tieto 

antaisi perustan käsitellä segmentointia. Jos liikeyritys tuntee epäselvyyttä 

tuotteen ja asiakkaiden segmentoinnissa, tulisi selvitys tehdä. Selkein tie 

on kysyä ja haastatella asian hallitsevia asiantuntijoita organisaatiossa 

segmentointimallin rakentamiseksi. Tällainen haastattelu toimii usein 

ensiaskeleena yrityksessä luoda konseptuaalisen segmentoinnin malli. 

 

Lanseerauksen kynnyksellä yrityksen tulee olla selvillä omista 

tavoitteistaan tuotteen suhteen. Simula (2012, 82–83) korostaa, että 

lanseeraus on tuotteen viimeinen markkinointitesti. Vaikka lanseerauksen 

tärkeys liiketoiminnalle on tärkeä, tehokkaasta uuden tuotteen 

lanseerauksesta on tehty vain muutamia empiiriä tutkimuksia. Kun uusi 

tuote lanseerataan, se on myös vapaasti kilpailijoiden nähtävissä ja 

tiedossa. Varsinainen päätös lanseeraamisesta tehdään 

päätösprosessissa, ja erityiset taktiset päätökset tehdään myöhemmin 

lanseerausprosessin aikana. Lanseeraus voidaan nähdä prosessina, ja 

toisaalta se on projekti, joka tulee viedä läpi suunnitelman mukaan.  

 

Lanseerausprojektin suunnitelmallisuudella on suuri merkitys 

onnistumiselle. Jotta lanseeraus olisi onnistunut, on tärkeää noudattaa 

tehtyä suunnitelmaa. Knox (2011, 61) korostaa, että suunnitteluvaiheessa 

tulee harkittavaksi joukko yksityiskohtia, jotka ovat tärkeitä projektille. On 

suositeltavaa kerrata suunnitelmat ja aikataulut. Kestääkö lanseeraus 

ajallisesti kauemmin kuin on suunniteltu johtuen odottamattomista 

haasteista? Lähes jokaiseen teknologialanseeraukseen liittyy 

lisähaasteita. Hyvällä suunnittelulla näiden haasteiden määrää voidaan 

vähentää, mutta joskus tulee esille asioita, jotka edellyttävät merkittäviä 

muutoksia lanseerausohjelmaan. Eli on sitäkin tärkeämpää tarkastella 

suunnitelmaa ja analysoida edistymistä. 
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Lanseeraus on yritykselle tärkeä vaihe, ja sen suunnittelu koostuu monista 

tekijöistä. Asioiden kirjaamisella on tärkeä osansa esimerkiksi 

kommunikoitaessa suunnitelmasta. Smith (2012, 157) toteaa, että uuden 

yrityksen kannalta lanseerausta tulee tarkastella erityisen tarkasti, koska 

kaikki asiat ovat uusia ja aikaisempaa kokemuspohjaa ei välttämättä ole 

olemassa. Lanseerauksessa on olennaista valita ja päättää 

markkinapaikka, kehittää lanseerauksen toimintamalli ja koota asiat 

käsikirjaksi, laatia ja koota kirjallinen liiketoimintasuunnitelma toimivaksi 

kokonaisuudeksi ja varustautua liiketoiminnan käynnistämiseen. 

 

Hyväkin suunnitelma voi joutua koetukselle. Lanseerausta tulisi tarkastella 

myös riskien kannalta. On syytä kiinnittää huomio muutamin tutkittuihin 

syihin uuden tuotteen epäonnistumiseen markkinoilla. Cooper (1993, 20–

22) näkee, että lanseerauksen jälkeen tulee analysoida onnistumiset ja 

huomata epäonnistumisten syyt. Tällä tavoin yrityksen johto voi tehdä 

korjaavat toimenpiteet välttääkseen toistamasta vastaavat sudenkuopat. 

Cooper teki tutkimuksessaan yhteenvedon yleisimmistä epäonnistumisten 

syistä. Ensimmäisenä nousi esiin puutteellinen markkinatutkimus. Tämä 

voi johtaa siihen, että ei tarkkaan tiedetä mitä markkinat odottavat uudelta 

tuotteelta. Toiseksi nousivat esiin tekniset ongelmat. Ne korostuvat siinä 

vaiheessa, kun testausvaiheesta siirrytään kaupallistamiseen. Tämä 

tarkoittaa usein myös sitä, että ei ole ymmärretty asiakkaan vaatimuksia 

oikealta kannalta. Kolmantena asiana tutkimuksessa nousi esiin huono 

ajoitus markkinoille tuloon. Viivytykset tai liian aikaisin markkinoilla 

oleminen voivat kostautua. Markkinoilla voi olla ”ikkuna auki”, jonka raosta 

tulisi oikea-aikaisesti mennä sisään. Kilpailijoiden tuotekehitys voi 

esimerkiksi muuttaa markkinoiden kysyntää, ja oman tuotteen huomioarvo 

vähenee. Neljäntenä syynä nähtiin markkinointipanostukset ja niiden 

määrän vähäisyys, joka on ollut yksi merkittävä epäonnistumisen syy. 

Viidentenä huomioitiin, että kokonaiskustannukset ovat ylittyneet. Vaikka 

teknologialla ja teknisillä syillä on tapana hallita tuotekehitystä, voitiin 
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kuitenkin päätellä, että viiden tärkeimmän epäonnistumisen syistä neljä 

ovat markkinoinnillisia syitä ja vain yksi teknologiaan liittyvä. 

 

3.1 Tuoteratkaisun muodostuminen 
 

Product, eli tuote on liiketoiminnan ja vaihdannan perustana liike-

elämässä, ja jota myös kutsutaan tarjonnaksi. Kotler (1999, 132–135). 

Yritykset pyrkivät tekemään tuotteestaan tai palvelustaan muista 

poikkeavan, jotta kohdemarkkinoiden asiakkaat suosisivat sitä ja olisivat 

valmiita maksamaan siitä lisähinnan. Tuotteen erilaistamismahdollisuudet 

vaihtelevat tuotteesta riippuen. Differointi eli tuotteen erilaistaminen voi 

perustua esimerkiksi fyysisiin eroihin, joita ovat ominaisuudet, 

suorituskyky, kestävyys, luotettavuus, muotoilu, tyyli ja pakkaus. 

Menestyksellinen differointi johtaa usein jäljittelyyn. Yrityksen on 

tiedostettava, ettei se voi tukeutua hetkelliseen kilpailuetuun vaan sen 

pitää etsiä jatkuvasti seuraavaa kilpailuetua. ”Kestävän ja pitkäaikaisen” 

kilpailuedun etsiminen on nykyään kilpailluilla markkinoilla toiveunta. 

 

Fyysisen tuotteen sijaan voi tuote olla myös palvelu. Cowell (1988, 99-

100) määrittelee palvelutuotteen palvelun toisaalta käyttäjän kannalta ja 

toisaalta palvelutuotteen tuottajan kannalta. Palvelua tuottavan ja 

tarjoavan markkinointiorganisaation tulee tarkastella asiaa neljänä 

konseptina:  

 

- asiakkaan edun konseptina, joka antaa vastauksen siihen, mitä 

etuja asiakas etsii ja saa 

- palvelukonseptina, joka antaa vastauksen siihen, mitä yleisiä etuja 

palveluorganisaatio tarjoaa ja 

- palvelun tarjoamisena, joka antaa vastauksen tarkemmalla tasolla 

siitä, mitä elementtejä, muotoja ja palvelutasoja palvelu sisältää ja 
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- palvelun toimittaminen järjestelmänä, joka kertoo, miten palvelun eri 

muodot on ohjeistettu muodostamaan palvelutarjous ja miten 

palvelujärjestelmä huomioi ihmiset, prosessit ja olosuhteet. 

 

Fyysisellä tuotteella ja palvelutuotteella on erilainen konsepti. Kumpikin 

muodostaa tuoteratkaisun, ja ne tuottavat lisäarvoa, jos ne suunnitellaan 

oikealla tavalla ja ne vastaavat asiakkaan odotuksiin. Virheelliset arviot 

voivat tulla yllätyksenä, varsinkin jos niitä ei ole hyvällä suunnittelulla 

välttänyt. Robert G. Cooper (1993, 26–28) viittaa tutkimukseensa ja 

haluaa muistuttaa tuoteratkaisujen päätöksiä tehtäessä muutamista 

epäonnistumisen vaaroista toimittajan kannalta.  

 

Yleisin virhe on se, että tehdään ”parempi hiirenloukku”-tuote (28 % 

tapauksista), jota kukaan ei itse asiassa halua. Vasta lanseerauksen 

jälkeen ymmärretään, että tuotteelle ei ole kysyntää. Toinen virhepäätös 

voi olla tehdä kopiotuote (24 % tapauksista), joka tehdään periaatteella 

”minulle samanlainen”, eli tuote, joka meilläkin tulee olla ja joka tehdään 

samoilla vaatimuksilla kuin kilpailijan tuote. Tällöin luullaan, että tuote tuo 

automaattisesti järkevän markkinaosuuden. Tällainen tuoteratkaisu kohtaa 

usein kilpailijamuurin ja huomataan, että ei ole olemassa automaattista 

markkinaosuuden jakojärjestelmää, vaan se on ansaittava jollakin 

ominaisuudella.  

 

Kolmantena tulee esille kilpailijan järjestämä järkytys (13 % tapauksista), 

jossa oman tuotteen lanseerauksen kynnyksellä kilpailija laskee 

merkittävästi hintoja tai järjestää merkittävän kampanjan alentamaan 

lanseerattavan tuotteen kysyntää. Tämän tyyppiset taktiikat voivat 

sekoittaa lanseerauksen. Neljäntenä nousee esiin tekninen kompastus 

(15 % tapauksista), jossa tuotteen tekniikka ei toimi lanseerauksen 

alkuvaiheessa ja saavuttaa asiakaskunnassa huonoa mainetta. Viidentenä 

varottavana asiana on tuotteen liian korkea hinnoittelu (13 % tapauksista). 

joka usein tapahtuu kilpailijoiden muuttaessa hintoja, jolloin oma 
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markkinareagointi on liian hidas. Tilanne voi olla myös se, että markkinoille 

on yksinkertaisesti tehty liian kallis tuote kyseiseen segmenttiin. Lopuksi 

kuudentena esimerkkinä on selvä ja yksinkertainen tietämättömyys (7 % 

tapauksista), eli kaikki mikä voi mennä pieleen, menee pieleen. Tuote on 

väärä asiakkaalle, myynti ja jakelu on kohdennettu huonosti tai tuote on 

vastoin sääntöjä ja määräyksiä, eikä täytä lainsäädännöllisiä vaatimuksia. 

 

3.1.1 Markkina ja kohderyhmä 
 
Tuoteratkaisun löytymiseen olennaisena osana kuuluu selvittää, mille 

markkinalle tuote ollaan tuomassa ja mikä on sen kohderyhmä. Sen 

arvioinnista voi tehdä markkina-analyysiä B2B-pohjalta, jossa tulee 

tarkastella asiakasyrityksiä, niiden toimialaa, yrityksen kokoa, ja yrityksen 

nykyaikaisuutta. (Rope & Hautamäki 1991, 41). Ensinnäkin on selvitettävä 

asiakkaan ostokäyttäytyminen ja haettava vastauksia kysymyksiin, kuten 

kuka oikeastaan ostaa. Kuka osallistuu ostoprosessiin ja missä roolissa 

kukin henkilö asiakasorganisaatiossa on? Lisäksi tulee esittää 

kysymykset, joista selviää mitkä ovat ostotavat ja kuinka usein ja millä 

perustein niitä tehdään. B2B-markkinoilla on ensinnäkin tunnettava 

asiakkaan ostoprosessi, ja toiseksi se, ketkä asiakasyrityksissä ovat 

mukana vaikuttamassa ostopäätökseen. 

 
Yrityksen, joka tähtää Euroopan markkinoille ja sitä ympäröiville 

markkinoille, tulee arvioida kokemuksiaan ja vahvuuksiaan omilla 

kotimarkkinoillaan, ja verrata sitä taitoa kansainvälisessä mitassa. William 

H Davidow, (1989, 129-134) arvioi, että parhaat kansainväliset markkinat 

ovat ne, jotka muistuttavat yrityksen kotimarkkinoita. Niille tuote on miltei 

sopiva, ja tehtävä käy helpoksi. Valitettavasti sellaisia markkinoita on 

vähän. Kansainvälisiin markkinoihin on myös investoitava. Niihin käytetyt 

varat ovat joltakin muulta pois, ja rahan tarve saattaa yritysjohdosta tuntua 

kotimaassa tärkeämmältä. Toisaalta kansainvälisiin markkinoihin 

sijoittaminen saattaa tuottaa mahtavat voitot. Kansainvälisiltä markkinoilta 

pois jäävät yritykset luopuvat näistä kasvun mahdollisuuksista sen lisäksi, 
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että antavat ulkomaisille yrityksille edun hyökätä kimppuunsa 

kotimarkkinoilla. Davidow näkee neljä tärkeää syytä kansainvälistymiselle. 

Ensiksi menetetty markkinaosuus ja mahdollisuus jäävät kummittelemaan. 

Toiseksi kilpailemalla pysyy kilpailutilanteessa mukana ja osallistuminen 

tuo tarpeellista viisautta. Kolmanneksi teknologioiden sovellutukset 

muuttuvat eri maihin mentäessä. Kotimarkkinoiden perustaksi luotu 

valmistustekniikka on osattava muuttaa kohdemarkkinoiden mukaiseksi. 

Neljäntenä asiana tulevat maailmanmarkkinoiden vakauttava vaikutus. 

Näitä heilahduksia voivat aiheuttaa valuuttojen heilahtelu, taloussyklit ja 

kysyntätekijöiden muutokset.  

 

Olipa sitten tavoitteena laajat ja kansainväliset lanseeraukset tai 

lähialueille suunnattu markkinoille tulo, niin Geoff Tennant (2002, 100) 

esittää, että teoriassa asiakastarpeiden analysointi on vahva tapa aloittaa 

kartoitus asiakkaan perustarpeista, tai mitä halutaan tai kuinka palvelu 

halutaan, tai mitkä ovat palvelusuunnittelulta vaadittavat ominaisuudet. 

Kuitenkin käytännössä on vaikea saada vastaukset yllä oleviin 

kysymyksiin. Jotta yritys olisi menestyksekäs, on analysointi kuitenkin 

välttämätön. Ensiksi on yksilöitävä ja segmentoitava asiakaskanta. 

Toiseksi on tulkittava asiakkaan oikea tarve ja kolmanneksi on 

analysoitava ja ilmaista määrälliset tarpeet ja vetää järkevät 

johtopäätökset tietojen pohjalta. 

 

3.1.2 Tuotekonseptin muodostuminen 
 

Institute of Food Technologists -järjestö toimii ja sijaitsee Chicagossa 

USA:ssa. Se edistää ruokaan liittyvää tiedettä. Järjestö juhli 50-vuotista 

toimintaansa vuonna 1989 ja valitsi arvioidessaan eri innovaatioita 

”elintarvikkeiden aseptisen prosessoinnin ja pakkauksen merkittävimmäksi 

elintarviketieteen innovaatioksi maailmassa”. Tämän julkilausuman 

perusteelle voisi olettaa, että aseptisen pakkausjärjestelmän 

lanseeraukselle olisi automaattista kysyntää. Markkinoille on kuitenkin 
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tullut useita aseptisia pakkausjärjestelmävaihtoehtoja. Aseptinen pakkaus 

on keksintönä jo useita vuosia vanha, mutta sen merkitys 

elintarvikehuollolle on kiistaton. Kulutuskysynnän muuttuessa tulee 

tuotteen ja tuotekonseptin kehittyä vastaamaan kunkin aikakauden 

vaatimuksia. Rope & Hautamäki (1991, 27) näkevät, että yrityksen 

tehtäväksi tulee hakea uudelle tuotteelle asetettavien tuotetekijöiden eli 

markkinakelpoisuusvaatimusten uusi taso, joka voi tapahtua selvittämällä 

tuotteen käyttökohteet, toiminnalliset vaatimukset, hintavaatimukset, 

laatuvaatimukset, ulkonäkö- ja designtekijät, ergonomian, mitoituksen ja 

standardit. 

 

Huipputekniikan ydin on uusien asioiden tekemistä uusilla markkinoilla. 

Davidow (1989, 144–146) muistuttaa, että yritys ei voi vain katsoa 

ympärilleen, ottaa opikseen ja sovittaa suunnitelmansa muiden luoman 

mallin mukaan, koska malleja ei välttämättä ole. Ei voi myöskään 

analysoida olemattomien kilpailijoiden heikkouksia. Voi vain spekuloida 

mahdollisuuksilla ja kiistellä sattumista. Lähtökohtaisesti asiakasta pitäisi 

aina ajatella ensiksi, mutta huipputekniikassa hänet jätetään 

insinöörikeksinnön varjoon. 

 

Korkean tason tekninen ratkaisu voi viedä lanseerauksessa koko 

huomion. Simulan (2012, 158–159) mielestä tämä seikka tulee erityisesti 

ottaa huomioon, koska kaupallistaminen tuotteiden kontekstissa on täysin 

erilaista verrattuna teknologiaan. Toisin sanoen sen sijaan, että 

keskitytään teknologian kaupallistamiseen, tulee yrityksessä keskittyä 

uuden tuotteen kaupallistamiseen, joka on viimeinen vaihe tuotteen 

kehitysprosessissa. 

 

Aseptinen pakkausjärjestelmä on tuotekonseptina teknologiapainotteinen 

kokonaisratkaisu. Knox (2011, 173) toteaa, että teknologiaan liittyvä 

projekti ja lanseeraus osoittautuvat menestyksekkääksi silloin, kun ne 

tarjoavat ratkaisun tarpeeseen, eikä vain siksi, että henkilöstö haluaa 
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kokeilla uutta tekniikkaa. Siksi monet ratkaisut putoavat loukkuun, kun 

projekti perustuu ainoastaan uusimpaan teknologiaan markkinoilla. 

Tällaisten projektien tapana on ”kuihtua ja kuolla”. Jotta näin ei tapahtuisi, 

tulee teknologiaan perustuvan tuotekonseptin noudattaa asiakkaan 

kuulemista laajemmassa mitassa. Fyysisen tuotteen markkinoille tuominen 

ei aina riitä, vaan tarjolla on oltava asioita, jotka turvaavat tuotekonseptin 

lisäarvon tuottokyvyn.  

 

Kysymyksessä on tällöin tuotteen ympärille rakennetut palvelut. Geoff 

Tennant (2002, 15-16) tarkastelee tuotteen ja siihen liitettävän palvelun 

muodostamaa yhdistettyä kokonaisuutta. Tuote on objekti, jolla on 

mitattavia arvoja ja jonka omistusta voidaan siirtää. Palvelu nähdään 

tapahtumana, joka voidaan toistaa määräajoin ja jolla on arvoa. Arvo tulee 

määriteltyä toiminnan kautta. Tätä ajatusta soveltaen laitteen myynti on 

siis tuotemyyntiä. Kaupan jälkeiseen asiakasyhteistyöhön liittyvät toistuvat 

kontaktitilanteet, kuten laitteen huolto ja sen tarvitsema materiaali, ovat 

palveluja, joilla on arvonsa. Tämän päivän monimutkaiset ja tekniset 

ratkaisut ovat enenevässä määrin tuotteen ja palvelun 

yhdistelmäsovellutuksia, ja se tarjoaa yritykselle paremman taloudellisen 

menestymisen mahdollisuuden. 

 

Kokonaisratkaisun kannalta aseptinen pakkausjärjestelmä ja sen 

tuotekonsepti edellyttävät palveluja. Nämä seikat ovat tärkeitä asioita, 

jotka asiakas huomioi hankintapäätöksessään. Lanseerausta ajateltaessa 

ensimmäinen asia, jonka asiakas ja kuluttaja huomioivat, on pakkauksen 

ulkonäkö ja sen herättämä mielenkiinto. Vaikka tekniikka olisi hyvä tai 

huono, on konseptin konkreettinen tuote, itse pakkaus tärkeässä 

asemassa. Mitä sitten ovat ne tekijät, jotka vaikuttavat pakkauksen 

valintaan ja ostopäätökseen? Pinya Silayoi & Mark Speece (2004, 623-

625) tekemän tutkimuksen mukaan pakkauksen elementit voidaan jakaa 

kahteen ryhmään. Visuaaliset elementit ovat graafinen ulkomuoto ja 

pakkauksen fyysinen muoto ja koko. Valmistajan on tiedostettava, että 
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nämä tekijät vaikuttavat nopeisiin ostoksiin. Informatiiviset elementit ovat 

tuoteinformaatio ja teknologia, jotka ovat paljon merkittävämmässä 

roolissa kun ostokohteena on vaativampi tuote. Tutkimus lähestyi 

pakkauksen valintaa kuluttajan kannalta tilanteessa, jossa nähtiin 

kuluttajalle syntyvän aikapaine luoda päätös valinnasta. Ainutlaatuinen 

pakkauksen muoto lisää kuluttajan uteliaisuutta ja johtaa nopeammin 

ostopäätökseen. Ostopäätöksen aikapaine on tulevaisuudessa entistä 

tärkeämpi tekijä mietittäessä pakkausmuotoa.  

 

3.1.3 Tuotelupauksen rakentaminen 

 

Tuotekonseptin kokoaminen edellyttää aseptisen pakkausjärjestelmän 

kannalta tuotteen ja siihen liitettävien palveluiden yhdistämistä. Tuote 

voidaan nähdä syntyneenä pakkauksena, ja sen synnyttämiseksi tarvitaan 

joukko konetekniikkaa ja palveluratkaisuja. Tähän asian liittyy tuotelupaus, 

joka on lunastettava tuoteturvallisuuden ja asiakasuskollisuuden 

voittamiseksi. Rope & Hautamäki (1991, 71–72) näkevät tuotelupauksen 

rakentamisen erilaistamisen kautta. Tuotteen erilaistamismahdollisuuksia 

analysoitaessa on keskeistä ymmärtää tuotekäsitteen eri tasot. Näitä 

tasoja ovat ydintuote, jonka ympärille varsinainen palvelukokonaisuus 

muodostetaan. Lisäetuja ovat esimerkiksi asennus, koulutus, huolto, ja 

muut mahdolliset lisäedut. Tämän lisäksi tulevat tyyli, muotoilu, värit ja 

muut mielikuvaan vaikuttavat tekijät. 

 

Vanha suomalainen sananlasku sanoo, että ”ei nimi miestä pahenna, jos 

ei mies nimeä”. Tuotelupaus kiteytyy luonnollisesti tuotteen nimeen ja siksi 

tuotteella on syytä olla positiivista mainetta tukeva nimi.  Tästä aiheesta 

Henri Simula (2012, 158–159) mainitsee väitöskirjassaan, että yksittäinen 

tärkeä asia, jota voi tehdä tuotteelle, on antaa sille nimi. On useita 

esimerkkejä siitä, kun tuote on lanseerattu uudelle markkina-alueelle 

tarkistamatta sen nimen merkitystä. Tästä voi olla haittaa väärin tulkitulle 

tuotenimelle. Tämä koskee myös B2B-liiketoimintaa eikä pelkästään 
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loppukuluttajamarkkinointia. Pirkko-Liisa Haarmann (2006, 121–125) 

painottaa, että tavaramerkki on vallitsevassa talousjärjestelmässä 

välttämätön tuotteiden yksilöimiskeino. Sitä käytetään kuvaamaan tuotteen 

alkuperäisyyttä sekä laatua, ja se toimii kilpailukeinona. Mitä suuremmaksi 

tavaramerkin tunnettavuus tulee, sen suuremmaksi tulee sen goodwill-

arvo. Goodwill-arvo voi sisältää ympäristövastuuseen liittyviä, sosiaalisia ja 

yhteiskuntavastuuseen arvoja. 

 

Tuotelupaus voi perustua toimitettuun referenssiin, jota esittelemällä 

toimittaja voi vahvistaa tuotelupauksensa uskottavuutta. Simula (2012, 

158-159) viittaa viime aikoina tehtyihin tutkimuksiin ja toteaa, että yritykset 

käyttävät asiakasreferenssejä tekemään tarjouksensa konkreettisemmaksi 

ja osoittamaan ratkaisunsa toimivuuden. Samalla luodaan todiste 

toimittajan kokemuksesta ja kyvystä toimittaa asiakkaalle arvoa. Jalkala 

(2009. 71) tekee yhteenvedon tutkimuksessaan toteamalla, että yritykset 

käyttävät referenssejä markkinointimielessä, ja ne antavat monipuolisen 

näkemyksen projekti- ja ratkaisumyyntiin suuntautuneessa teollisessa 

markkinoinnissa. Yrityksen status, todisteet ja toimintaa osoittavat 

mekanismit luovat vahvan pohjan rakentaa teollisen toimittajan mainetta ja 

brandia, jotka luovat uskottavuutta potentiaalisissa asiakkaissa ja 

sidosryhmissä. Lisäksi Jalkalan havainnot vahvistavat, että 

asiakasreferensseillä on useita ulkoisia ja sisäisiä vaikutuksia, jotka 

tukevat kasvua ja toimintakykyä B2B-yrityksissä. 

 

3.1.4 Tuotelupaukseen liittyvät erityispiirteet 
 

Kun tuotekonseptina on aseptinen pakkaus, tulee tuotelupausta 

käsiteltäessä huomioida lainsäädännölliset seikat. Kaupallisesti steriili 

pakkaus ja siihen liittyvät ominaisuudet sisältävät eri määritelmiä. 

Aseptisen pakkauksen määritelmä lainsäädännössä VDMA (2007 5/14) 

on: ”Pakkaus ja sen lisäominaisuudet ovat vapaat vaarallisista mikro-

organismeista, kuten myös muista ei suoraan vaarallisista mikro-
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organismeista ja estää niiden kasvun normaalissa huoneenlämmön 

olosuhteissa varastoinnin ja jakelun aikana”.  

 

Edelleen on olemassa määritelmä kahdelle eri aseptiselle 

pakkauskonetyypille, jotka muodostavat fyysisen pakkauksen. Laissa 

VDMA (2007 4/14) siitä todetaan, että ensimmäinen pakkauskonetta 

koskeva VDMA luokitus IV määrittelee hygieeniselle täyttökoneelle ehdon 

niin, että pakkauskone kykenee täyttämään kaupallisesti steriilejä 

happamia tuotteita (pH<4,6) pakkaukseen, mikä tapahtuu erikseen 

annetuin ehdoin steriloidussa pakkauskoneessa. Edelleen laissa 

VDMA(2007, 3/14). määritetään toinen aseptista pakkauskonetta koskeva 

luokitus V, joka määrittelee hygieeniselle täyttökoneelle ehdon niin, että 

pakkauskone kykenee täyttämään kaupallisesti steriilejä neutraaleja 

tuotteita (pH>4,5) pakkaukseen, mikä tapahtuu erikseen annetuin ehdoin 

steriloidussa pakkauskoneessa. Tässä selvityksessä ei mennä koneen 

vaatimusten yksityiskohtiin, koska niitä ei ole nähty tarpeelliseksi selvittää 

lanseeraussuunnitelman näkökulmasta. 

 

Robertson L. Gordon (2006, 259) mainitsee kirjassaan, että 

pakkausmateriaalin sterilointiin vaadittu mikrobien määrän alenemisen 

tarve tulee pakattavan tuotteen halutun säilytysajan ja tuotevarastoinnin 

lämpötilan vaatimuksista. Pakkausmateriaali ei ole tehtaan 

valmistusvaiheessa aseptista vaan pakkauksen lopullinen muodostaminen 

ja sterilointi tapahtuvat aseptisella pakkauskoneella. Tässä yhteydessä on 

todettava yleisenä huomiona, että pakkausmateriaali on jossain määrin 

kontaminoitunut valmistusvaiheessa. Siksi on huomioitava, että 

pakkausmateriaali on yksi osa pakkausta ja tuotekonseptia. Laki, VDMA 

(2005, 11/1) ja sitä koskeva ohjeistus toteaa, että pakkausmateriaalin 

käsittelemättömän mikrobiologisen kuormituksen ohjeellinen arvo perustuu 

Tetra Pak GmbH Reseachin tekemään arviointiin. Ohjeen sisältöä ei tässä 

ole tarpeen käsitellä enempää. 
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Koska pakkausmateriaali on tuotteen osana ja hygienian kannalta tärkeä, 

on Euroopan Unionin virallisessa lehdessä ilmoitettu lainsäädännöstä (EY) 

N:o 2023/2006, s. L 384/75 siten, että elintarvikkeen kanssa kosketukseen 

joutuvat materiaalit ja hyvät tuotantotavat edellyttävät valmistajalta 

tehokkaan laadunvalvontajärjestelmän perustamista ja valvonnan 

ylläpitoa. Edelleen lainsäädännöllisesti edellytetään, että valmistajan on 

kehitettävä ja ylläpidettävä joko paperiversiona tai sähköisessä muodossa 

asianmukaista dokumentointijärjestelmää, joka kattaa lopullisen 

materiaalin tai tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden 

kannalta olennaiset eritelmät, valmistusohjeet ja prosessoinnit. 

Lainsäädäntö siis rakentaa omalta osaltaan tuotelupausta, sikäli kun lain 

vaatimuksia noudatetaan. 

 

Asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä (2004 § 32) edellyttää 

järjestelmän valmistajan ja hänen asiakkaansa noudattamaan lain 

velvoitteita tuotelupauksen lunastamiseksi. Nestemäisen elintarvikkeen 

sisällön määrä on ilmoitettava Suomessa yleisesti ja käytetyin tapa on 

ilmoittaa se paino- tai tilavuusyksiköin. Edelleen laissa (2004 § 34) 

määritellään vähimmäissäilyvyysajan merkinnät päivinä ja kuukausina 

nimenomaan tässä järjestyksessä mainittuna, jos elintarvikkeen säilyvyys 

on enintään 3 kuukautta. Lisäksi laissa (2004 § 35) ohjeistetaan 

huomioimaan elintarvikkeet, joissa ei tarvitse ilmoittaa 

vähimmäissäilyvyysaikaa. Näitä ovat täysmehut, nektarit, mehut, ja 

virvoitusjuomat. 

 

Pakkausjärjestelmän rakentajan ja myyjän tulee tuntea pakkauksille 

asetettavat lakiin perustuvat velvoitteet. Velvoitteet kohdistuvat 

pakkausjärjestelmän hankkijaan eli asiakkaan velvoitteisiin. 

Valtioneuvoston päätöksellä 4 § (13.10.2005/817) pakkauksiin luetaan 

ainoastaan myyntipakkaus eli primaaripakkaus, joka on tarkoitettu 

myyntipaikalla loppukäyttäjälle tai kuluttajalle myytävän yksikön 

säilytykseen. 
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Ympäristöasioiden kannalta pakkaajan (tässä tarkastelussa asiakkaan) on 

huolehdittava markkinoille saattamiensa pakkausten osalta siitä, että 

kuitupakkausten jätteistä kierrätetään vähintään 53 prosenttia 

pakkausjätteiden painosta. Pakkaajan on huolehdittava siitä, että pakkaus 

täyttää nämä päätöksessä määritellyt pakkausten koostumusta, 

uudelleenkäytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä koskevat perusvaatimukset. 

Jos pakkaus vastaa yhdenmukaistettua standardia, jonka viitenumero on 

julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, tai muuta standardia, 

josta on ilmoitettu komissiolle pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY mukaisesti ja 

jonka viitenumero on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, 

pakkauksen katsotaan täyttävän 1 momentissa tarkoitetut vaatimukset. 

 

Elintarvikehygienialla (N:o 852/2004) tarkoitetaan, kaikkia toimenpiteitä ja 

edellytyksiä, jotka ovat tarpeen vaarojen hallitsemiseksi, ja sen 

varmistamiseksi, että elintarvikkeet sopivat ihmisravinnoksi niiden 

käyttötarkoituksen mukaisesti. 

 

Pakkausjärjestelmän suhteen tuotelupauksen tukena on joukko 

lainsäädäntöä. Laki huomioi edelleen pakkausjärjestelmälle muutamia 

muita huomionarvoisia laitteistovaatimuksia ohjeineen. Artikla L 226/18 

antaa ohjeen, jonka mukaan kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 

joutuvat esineet, välineet ja laitteet ovat:  

 

a) puhdistettava tehokkaasti ja tarvittaessa desinfioitava. Puhdistus ja 

desinfiointi ovat suoritettava riittävän usein saastumisriskin 

välttämiseksi; 

b) rakennettava siten, valmistettava sellaisista materiaaleista, 

pidettävä sellaisessa järjestyksessä ja huollettava siten, että 

saastumisriski jää mahdollisimman pieneksi 
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c) lukuun ottamatta sellaisia säiliöitä ja pakkauksia, joita ei palauteta, 

rakennettava siten, valmistettava sellaisista materiaaleista, 

pidettävä sellaisessa järjestyksessä ja kunnossa sekä huollettava 

siten, että ne voidaan pitää puhtaina ja tarvittaessa desinfioida ja  

d) asennettava siten, että laitteisto ja niitä ympäröivä alue voidaan 

puhdistaa asianmukaisella tavalla. 

e) Laitteissa on tarvittaessa oltava asianmukaiset valvontalaitteistot 

tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisen takaamiseksi. 

f) Jos laitteiden ja säiliöiden ruostumisen estämiseksi on tarpeen 

käyttää kemiallisia lisäaineita, niitä on käytettävä hyvien käytäntöjen 

mukaisesti. 

 

Yleisesti käytetty, tuotetta koskettava pakkausmateriaalin pinta on 

polyeteenimuovi. Tämän laatu on siis osa tuotelupausta ja se on huomioitu 

artiklan 002/72/EC lain kohdassa, joka asettaa elintarvikkeiden kanssa 

kosketuksiin joutuvan muovipakkausmateriaalin migraatiolle rajat, jotka 

ilmaistaan mg/dm,² ja jotka ovat pakkauksia, jotka voidaan täyttää ja 

joiden pakkauksen tilavuus on vähemmän kuin 500 ml tai enemmän kuin 

10 l.  

Edellä esitetyt lakien ja määräysten kohdat muodostavat kokonaisuuden 

kannalta ne erityispiirteet, jotka tulee huomioida tuotelupauksen 

rakentumisessa. 

 

3.2 Saatavuus ja kysyntätekijät 

 

Lanseerauksen yksi merkittävä tekijä on se, miten tuote jaetaan 

asiakkaalle. Tähän vastaa 4P- ja 7P-mallien kohta place eli paikka ja 

jakelu. Haasteeksi nousee se, missä asiakas tavoitetaan ja missä yritys 

pääsee esittämään tuoteratkaisuaan. Kotler (1999, 139-143) pitää 

tärkeänä sitä, että myyjä päättää miten hän toimittaa tuotteensa 

markkinoille asiakkaan ulottuville. Myynti voi tapahtua suoraan tai 

välikäsien kautta. Jakeluun liittyy monia haasteita. Jakelutievalinnat 
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merkitsevät melko pitkäaikaista sitoutumista, josta on pakko pitää kiinni, 

vaikka markkinoille ilmaantuisi uusia jakeluratkaisuja.  

 

Pieni yritys joutuu käyttämään välikäsiä, kuten esimerkiksi 

agenttiverkostoa saavuttaakseen edullisesti eri maissa olevat 

potentiaaliset asiakkaat. Kun fyysisen ydintuotteen lisäksi on 

kysymyksessä esimerkiksi huoltopalvelujen ja materiaalipalvelujen 

markkinointi, tulee asiaa nähdä laajemmin. Cowell (1988, 182–184) näkee 

tuotteen saatavuuden niin, että jakelukanavan valinta tuo ratkaisun 

jakelulle. Tuotteen saatavuuden kannalta sijainnilla on merkitystä, ja 

tuotteen toimittamisella on merkitystä jakelun kattavuudelle. Ydintuotteen 

ympärille rakennettu palveluorganisaation toiminta voi perustua välittäjien 

käyttöön. Näitä ovat agentit, jälleenmyyjät ja välittäjät. 

 

Kun verkosto on olemassa, voidaan asiakkaan löytämiseen asettaa 

enemmän odotuksia. Kilpailussa onnistuminen edellyttää, että asiakkaan 

tarpeita ymmärretään eikä vain kuunnella. Hyvin rakennetun verkoston 

käyttöön on hyvä luoda tietokanta, jonka tehtävänä on kirjata 

ostopotentiaali ja asiakkaan taustat. Tämä merkitsee enemmän kuin 

tuotteen ja asiakastarpeiden kirjaamista. Ymmärtämällä asiakastarpeet 

yritys ymmärtää niitä tekijöitä, jotka motivoivat asiakasta aloittamaan 

liiketoiminnan yrityksen kanssamme ja jatkamaan sitä pitkälle 

tulevaisuuteen. (Ronald T. Rust, Valarie A. Zeithhaml, Katharine N. Lemon 

2000, 32-37). 

 

3.2.1 Kilpailun kohtaaminen 

 

Kilpailun kohtaaminen korostuu jakelukanavaan liittyvissä asioissa. 

Keskeinen lanseerauksen onnistumiseen vaikuttava tekijä on Rope & 

Hautamäen (1991, 83) mukaan markkinointikanavan määrittely. Sen 

tarkoituksena on löytää haluttu kohderyhmä. Kilpaillun kohderyhmän 

tavoittamiseksi ja jakelupäätöksen perustaksi tulee arvioida potentiaalisten 
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asiakkaiden määrä. Samoin tulee huomioida heidän maantieteellinen 

sijaintinsa ja mahdollinen ostotiheys. Oleellista on selvittää, kuka tekee 

ostopäätöksen ja mistä vastaavia tuotteita on totuttu ostamaan. Lisäksi on 

selvitettävä, ketkä ovat niitä asiakkaita, jotka haluavat tuotteeseen 

kytkeytyvät lisäpalvelut. Jotta jakelun teholliset asiat tulevat huomioiduksi, 

jakelun selektiivisyys, jakelukanavan suoruus ja väliportaiden määrä tulee 

päättää. Suoramyynti on tavallisesti paras vaihtoehto, kun asiakkaita on 

vähän. 

 

Rope & Hautamäki (1991, 83) ottavat kantaa jakelukanavan valintaan 

jakamalla sen kuuteen osa-alueeseen. Ensiksi tulevat horisontaaliset 

tekijät, joissa huomioidaan määrä ja laatu ostoissa, hinnat, ehdot, huolto ja 

neuvonta. Toisena tulee nähdä vertikaaliset tekijät, joissa huomioidaan 

perättäisten jäsenten yhteyden kitkaton toimivuus. Kolmantena seikkana 

tulevat kannattavuustekijät; asetetut taloudelliset tavoitteet, jotka ovat 

valitun kanavan avulla saavutettavissa. Neljäntenä astuvat esiin 

imagotekijät, eli joiden on toteuduttava kanavassa. Viidentenä nousevat 

esiin riskitekijät, joita ovat henkilöstö, panostus kanavaan ja toimintariskit. 

Kuudentena on vielä huomioitava valvontariskit, eli mahdollisuus valvoa 

tuotteen menestystä sen kriittisten tekijöiden perusteella. 

 

Kilpailun kohtaaminen rakentuu toisaalta yrityksen omista päätöksistä ja 

toisaalta markkinoilla toimivien kilpailijoiden tekemistä päätöksistä. William 

H. Davidow (1989, 15) värittää kilpailun aggressiivisen puolen toteamalla, 

että kilpailijoiden tehtävänä on kasvattaa omaa liiketoimintaansa ja 

puolustaa uusia rintamiaan. Tämä on jokaisen markkinoilla toimivan ja 

sinne tulevan yrityksen tehtävä. Jokainen yritys joutuu 

markkinointikriiseihin. Jos se ei selviä niistä, sen eteneminen voi pysähtyä 

ja se voi surkastua vuosiksi. Mahdollisen tappion kääntäminen loistavaksi 

voitoksi voi kiihdyttää yrityksen jatkuvaan kasvuun. Davidov ottaa 

esimerkin tietojenkäsittelyalalta (IT) valottamaan markkinoille tulon monia 

esteitä. Kaikkien yhdellä toimialalla vaikuttavien esteiden selvittämiseen 
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Davidowin arvion mukaan kuluisi vuosia. Hän on päätynyt arvioon, että 

kustannukset, joilla markkinoille tulon esteet voitaisiin kumota, ovat 

suunnilleen 70 % markkinajohtajan ennustetusta myynnistä. Lukuihin ei 

hänen mukaansa ole suoraa teoreettista kaavaa, vaan tulokseen 

päädytään päättelyketjun avulla. Nyrkkisääntö perustuu investointien, 

jakelukanavien, tuotekehityksen, pääomantarpeen, laitteiden, varastojen 

toiminnan ylläpitämisen arviointiin. Vaikka esimerkkilaskelma on laadittu 

IT-alan toiminnasta, antaa se kuitenkin vahvan viitteen siitä, millä 

panostuksella kansainvälisellä markkinoilla ollaan. 

 

Jos kustannukset ovat merkittävät, tulisi virheiden mahdollisuudet 

eliminoida mahdollisen tarkasti. Simula (2012, 150-153) korostaa, että 

lupaavalle markkina-alueelle meno edellyttää huolellista harkintaa ja 

ajoitusta. Pioneerit ovat nopeimpia markkinoille menijöitä. Heitä seuraavat 

nopeat kakkoset, seuraavana tulevat hitaat ja lopuksi tulevat myöhäiset, 

joiden aloitus muuttuu markkinoiden muutoksessa. Myöhäisessä 

markkinoille tulossa on kuitenkin se etu, että voi oppia toisten tekemistä 

asioista. 

 

3.2.2 Palveluympäristön huomioiminen 

 

Lanseerausta suunnitteleva yritys tulee aina siihen tilanteeseen, jossa se 

arvioi oman toimintansa ja toiminnallisen ympäristön vuorovaikutusta. 

Erityisesti asia tulee huomioida, kun yritys pohtii kansainvälisiä markkinoita 

ja niiden erilaisia vaatimuksia. Yrityksen tulee kiteyttää palveluympäristön 

huomioiminen asettamalla kysymys kullekin toiminnalliselle osa-alueelle. 

Rope & Hautamäki (1991, 44) haluavat muistuttaa muutamista asioista. 

Ensinnäkin tulee huomioida kansantalouden kehitys ja se, ovatko 

taloudellinen tilanne ja suhdanne tukemassa investointeja. Toiseksi tulee 

miettiä teknologian kehitystä. Onko markkinoille tulossa esimerkiksi uusia 

materiaaleja, jotka korvaavat omat uudet ratkaisut? Kolmantena on 

otettava huomioon lainsäädännön kehitys, esimerkiksi sovellettuna 
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elintarvike- ja pakkausalaa käsittelevä lainsäädäntö, kuten ympäristölait, 

kierrätysmaksut. Neljäntenä tulee vielä miettiä tapakulttuurin kehitystä.; 

voiko arvomaailma ja siihen liittyvät asenteet muuttua. 

 

Yrityksen tulee huomioida edellä esitetyn kaltaisia ulkoisia tekijöitä, mutta 

huomio on kiinnitettävä myös sisäiseen toimintakykyyn kysymällä, ovatko 

yrityksen taloudelliset, tuotannolliset, henkiset resurssit ja niiden määrä 

huomioitu toimintaympäristössä. Lähtökohtaisesti tulee selvittää, mikä on 

tuotteen nykyinen markkina-asema valitulla kohdemarkkinoilla. Tuotteen 

asemointia tulee myös miettiä rehellisesti ja analyyttisesti arvioimalla, 

ovatko yrityksen ja sen tuotteiden imago, markkina-asema, tekninen taso, 

luotettavuus, hintakilpailukyky ja emotionaaliset asiat, kuten 

kansainvälisyys ja uudenaikaisuus lähtökohtaisesti riittävän korkealla 

tasolla tukemaan lanseerausta. Jos tällä alueella on ilmeinen ristiriita 

kilpailun kanssa, uusi tuoteratkaisu tulee lanseerata nykyratkaisusta täysin 

poikkeavalla konseptilla ja nimellä. (Rope & Hautamäki 1991, 47). 

 

Markkinointiympäristöön liittyen on oleellista saada kuluttajan huomio 

kiinnitettyä omaan tuotteeseen. Lynsey Hollywood, Laura Wells, Gillian 

Armstrong ja Heather Farley (2013, 909) tekivät juomapakkauksen osalta 

tutkimuksen painoasun vaikutuksesta myyntiin ja kuluttajan 

ostopäätökseen. Tutkimusartikkelissa käsiteltiin kuluttajan asennetta 

kartonkipohjaisen pakkauksen designiin, jonka strategiana oli lisätä 

maidon kaupallista arvoa meijeriteollisuudessa. Yhteenvetona todettiin 

tutkimuksen paljastaneen sen, että pakkauksen pintaan painettua 

koristelua käytetään rajallisesti hyväksi markkinoinnin työkaluna 

maitotuotesegmentissä. Tutkimuksessa todettiin, että vaikka kilpailu on 

lisääntynyt juoman- ja mehusegmentissä ja perusmaidon globaali hinta on 

yhä alhainen, voivat pakkausdesign ja painopinnan käyttö luoda väylän 

pitkäaikaiseen selviytymiseen kilpailussa. Kääntäen asian voisi todeta 

siten, että jos valmistajan tarjoama pakkaus sisältää ominaisuuden, jossa 
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sen painojälkeä voidaan pitää korkeatasoisena, se auttaa rakentamaan 

pakkaukselle riittävää ja korkeaa huomioarvoa. 

 

Jokaisella menestyvällä tuotteella on puolestapuhujansa. Voidaankin 

puhua tuotteen tai yrityksen maineesta, erityisesti sellaisesta, joka on 

muodostunut asiakaskunnan kertomana. Toimintaympäristössä sillä on 

tärkeä vaikutus menestymiseen. Rob Fugetta (2012, 2-8) toteaa 

kirjassaan, että jokaisella yrityksellä on tässä maailmassa tuotemerkin 

puolestapuhuja, jonka voi kääntää markkinointivoimaksi. Menetelmä sopii 

niin haastajille kuin markkinajohtajillekin. Tuotemerkin puolestapuhujalla 

voidaan tarkoittaa myös asiakkaan puolestapuhujaa. Asiakkaat ja 

kuluttajat uskovat sanansaattajia eikä niinkään mainontaa ja sen 

sanomaa. Yhdeksän kymmenestä sanoo ystävän tai perheenjäsenen 

olevan luotettava mainonnan muoto. Vain kaksi kymmenestä uskoo 

mainokseen. Fugetta (2012, 159-164) mainitsee brandin puolestapuhujan 

tunnistamiseksi olevan kolme tapaa. Ensiksi voidaan selvittää asiaa 

kysymällä kuluttajilta/asiakkailta heidän lojaalisuudestaan. Toiseksi asian 

voi selvittää kuuntelemalla kuluttajia/asiakkaita ja antamalla heille 

mahdollisuus antaa palautta. Kolmanneksi voidaan tehdä huomioita 

asiakkaan käytöksestä. Jos palautteesta löytyy positiivisuutta, he varmasti 

myös osoittavat sen. Kyselyn voi tehdä helposti välittämällä kysymykset 

asiakkaille sähköpostitse tai sähköisen median kuten Facebookin tai 

Twitterin välityksellä.  

 

Yrityksen/tuotteen antamaan mielikuvaan voi vaikuttaa myös muilla tavoin. 

Yrityksen ensisijaisena tehtävänä on tehdä taloudellista tulosta mutta hyvä 

maine voidaan yhdistää tähän. Tavoite voi olla selkeän rahallisen tuloksen 

aikaansaaminen, mutta sen tavoite voi olla myös sosiaalinen hyväksyntä 

sosiaalisen markkinoinnin keinoin. Kotler & Armstrong (2004, 628) 

nostavat esiin tuloksenteon kahden arvomaailman kautta, jotka on tärkeä 

huomioida toimintaympäristössä. Toisaalta tulee nähdä tuloksen teon 
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rahalliset vaatimukset, mutta toinen on se arvomaailma, jota yritys haluaa 

tukea ja johon se haluaa samaistua. Sitä kutsutaan myös sosiaaliseksi 

markkinoinniksi ja markkinointietiikaksi. Yrityksen tulee linjata, mikä sille 

on eettisesti tärkeää ja kantaa sosiaalista vastuuta. Yrityksen tulee olla 

ylpeä siitä missä liiketoiminnassa se on. Yrityksen tulee tehdä kiinteä 

sitoumus ajattelutapansa mukaiseen muutoksen ja tasapainottaa 

kasvutavoitteensa sosiaalisten arvojensa kanssa. Aito sosiaalisten arvojen 

tavoittelu ja niiden vaaliminen eivät ole suoraan rahassa mitattavia asioita. 

Ne liittyvät enemmän brandin luomaan mielikuvaan, jonka yritys on 

saavuttanut ja jota yrityksen tulee vahvistaa. 

 

3.3 Hinnoittelun muodostuminen 

 

Teoriamallin 4P ja 7P mukainen hinta, price on vaihdannan arvon mitta. 

Jos tuotteella on arvo, sillä on hinta. Usein kuitenkin sekoitetaan hinnan ja 

vaihdannan kohteen arvo keskenään. Hinta rakentuu kustannuspohjaisesti 

tai arvopohjaisesti. Kotler (1999, 135–137) toteaa, että monet yritykset 

toteuttavat kustannuspohjaista hinnoittelua. Kustannuksiin lisätään haluttu 

voittolisä. Toinen tapa on käyttää arvopohjaista hinnoittelua, jossa 

arvioidaan se ylin hinta, jonka asiakas on valmis maksamaan. Jos myyjän 

kustannukset jäävät selvästi asiakkaan maksamaan hintaa alemmaksi, 

kaupanteko voi syntyä. Markkinoijat voivat niputtaa tuotteeseen lisähyötyä 

ja määrittävät hinnan kokonaistarjonnalle. Eri asiakkaille voidaan tarjota 

erilaisia kokonaisuuksia, ja asiakkaalle voidaan antaa mahdollisuus valita, 

mitä hän haluaa. 

 

Cowell (1988, 147–151) käsittelee palvelun hinnoittelua, jossa palvelun 

hinta on suhteessa markkinoinnin saavutuksiin, organisaation tavoitteisiin 

ja sen tulee sopia markkinointiorganisaation ohjelmaan. Hinnoittelu ja 

markkinointistrategia ovat osa markkinointipakettia, jossa eri tekijöitä on 

huomioitava. Cowell kehottaa miettimään hinnoittelussa suunniteltua 
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markkina-asemaa, palvelun elinkaaren vaiheita, tarpeiden joustoa, 

kilpailutilannetta ja hinnoittelun strategista tehtävää.  

 

Uuden tuotteen hinnoittelulla on kriittinen rooli siinä vaiheessa, kun tuote 

tuodaan markkinoille. Simula, (2012, 160–161) näkee ongelmana sen, että 

asiakas ei osaa arvostaa riittävästi tuotetta eikä ymmärrä, miten se voi 

vaikuttaa asiakkaan omaan liiketoimintaan. Uudet tuotelanseeraukset 

estävät hinnankorotukset makrotalouden tasolla, varsinkin jos ala on hyvin 

kilpailtu. Toisaalta, jos kyseessä on keskittynyt teollisuus, se luottaa 

teknologiseen johtajuuteensa. Tämä tarkoittaa sitä, että hinnoittelu ei ole 

ainoa asia, joka ohjaa kilpailua, vaikka uusi tuote tulisikin markkinoille, 

eikä se automaattisesti alenna katteita.  

 

Sumitro Banerjee & David A. Soberman (2013, 276–291) käsittelevät 

tutkimusartikkelissaan tuotekehityksen ja toisaalta markkinointistrategian 

vaikutusta uusiin kestokulutustuotteisiin ja niiden hinnoitteluun. 

Artikkelissaan he toteavat, että tuotekehitysvalmiuksilla on merkittävä 

vaikutus markkinointistrategiaan, johon perustuen yritys päättää 

lanseerata uuden tuotteen ja antaa sen kuluttajan arviointiin. Kaiken 

kaikkiaan yritykset kehittävät markkinointistrategioitaan sen jälkeen, kun 

tuotteet on kehitetty. Voisi siis esittää kysymyksen, miksi kuluttaa aikaa 

kehittämällä markkinointistrategiaa tuotteelle, joka ei ole valmis? Yritys, 

jolla on hyvät panostusmahdollisuudet, pyrkii myymään tuotteensa 

ensiversion korkeatasoisena ja korkeahintaisena ja seuraavan sukupolven 

kehitysversiot ostouskollisille asiakkailleen edelleen hyvällä hinnalla. 

Alhaisemmin panoksin tuotteitaan kehittävä yritys harvoin pystyy 

hinnoittelemaan tuotteensa niin, että asiakaskunta olisi valmis maksamaan 

siitä enempää kuin aikaisemmin markkinoilla ollut tuote. 
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3.3.1 Lisäarvon muodostuminen 

 

Cowell (1988, 152–153, 157) näkee palvelujen hinnoittelun kahdesta 

peruslähtökohdasta. Nämä ovat kustannuspohjainen hinnoittelu, jossa 

tavoitellaan minimikannattavuutta ja markkinasuuntautunut hinnoittelu, 

jossa huomioidaan kilpailutilanne ja asiakaskohtainen hinnoittelu riippuen 

asenteesta ja suhtautumisesta palveluun. Nämä kaksi lähestymistapaa 

voidaan nähdä palvelujen hinnoittelun taktisina vaihtoehtoina, jotka liittyvät 

palvelujen lopulliseen hinnoitteluun. Cowell täydentää näkemystään 

toteamalla, että näitä hinnoittelutaktiikkaa täydentäviä toimintatapoja ovat 

hintaneuvottelu, kilpailutus ja hintatietoisuus. 

 

Lisäarvon määrittämiseen on olemassa myös muita lähestymistapoja. 

Hinnan ja laadun tulee vastata toisiaan, jolloin varsinainen lisäarvo 

voidaan tunnistaa. Rope & Hautamäki (1991, 77) näkevät hinnoittelulle ja 

lisäarvolle seuraavia määrityksiä, joissa hinta on ensinnäkin tuotteen 

arvon mittari. Mielikuva näkyy hinnassa ja tukee laadun mielikuvaa. Hinta 

on tuotteen arvon muodostaja, joka antaa tuotteelle arvon ja siitä 

johdettavan mielikuvan. Liian korkea hinta voi estää volyymin ja toisaalta 

alhainen hinta estää kilpailijan pääsyn hinnan avulla markkinoille. Hinta on 

ehdottomasti kannattavuuteen vaikuttava elementti, eikä lisähinta ehkäise 

yksiselitteisesti menekkiä. Hinta on myös tuotteen asemointiin vaikuttava 

tekijä, jos hinta on hyväksyttävissä kohderyhmässä. 

 

Geoff Tennant (2002, 37-39) arvioi, että jokainen organisaatio, joka myy 

tuotteen ja palvelujen yhdistelmää, voi tehdä kaupallista tulosta perustuen 

myynnin tuomaan voittoon. Valitettavan usein näkee, että tuotto nähdään 

eräänlaisena ylijäämänä, joka jää kulujen jälkeen käyttöön. Voitto ja 

myynnin arvo ovat yhteydessä lisäarvoon, jonka asiakas maksaa 

tuotteesta tai palvelusta. Jokainen tuote ja todennäköisesti jokainen 

palvelu noudattaa tyypillistä elinkaaren mallia, jossa on todettavissa 

kehitysvaihe, kasvu, kypsyys ja laskuvaihe. Suurimmat tuotot tehdään 
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aina alussa ja sen tekevät markkinajohtajat. Uusi tuote ja uusi palvelu 

antavat yhdistelmänä mahdollisuuden onnistua molemmissa ja saavuttaa 

haluttu osa markkinoista. 

 

Kotler & Keller (2009, 420–423) käsittelevät kirjassaan ostajan 

käyttäytymistä, hinnoittelua ja hinnoitteluun liittyviä vaihtoehtoisia tapoja. 

Lähtökohtaisesti asiakas on aina kohtuullisen hintatietoinen. Oikea hinta 

on se, mitä tuotteen tulisi maksaa. Vertailua tehtäessä tulevat eteen 

käsitteet tyypillinen hinta ja hinta, joka viimeksi tuotteesta on maksettu. 

Hinnoitteluun voidaan liittää yläraja ja alaraja, jonka puitteissa hinnoittelu 

voidaan tehdä. Kilpailijan hinta on aina huomioitava ja tulevaisuuden hinta-

arviointi kiinnostaa asiakasta. Asiakas haluaa ensisijaisesti tietää 

nettohinnan, eli sen hinnan, jonka hän joutuu maksamaan tuotteesta. 

Yrityksen tulee joka tapauksessa luoda malli hinnoittelulle. Ensin tulee 

valita hinnoiteltava tuote tai palvelu, jolle määritetään sitten 

tuottovaatimuksia. On tiedettävä tuotteeseen tai palveluun liittyvät 

kustannukset ja analysoitava kilpailijoiden kustannukset, hinnat ja 

tarjoama. Lopuksi tulee valita hinnoittelumenetelmä ja päättää lopullinen 

hinta. Asiakas viime kädessä kertoo, onko hinnoittelu tehty onnistuneesti, 

jos kauppa syntyy. 

 

Kotler & Armstrong (2004, 263) käsittelevät arvon määritystä tavalla, joka 

voidaan tiivistää ajatukseen enemmän on enemmän. Asiakas yleensä 

valitsee tuotteen, joka antaa asiakkaan mielestä hänelle eniten arvoa. 

Markkinoijat kuitenkin haluavat asemoida brandinsa nojaten 

avainargumentteihin. Alla on esitetty yksinkertainen matriisi siitä, miten 

yritys voi rakentaa hinnan ja arvon välisen suhteen arvoväittämän. 

Yrityksen tulisi tarkastella mahdollisuuksia tähdätä tuotteensa kategoriaan 

”paljon enemmän paljon enemmällä” eli arvoväittämämatriisin huipulle 

(sininen ruutu). Tietyissä tuotteissa ja palveluissa ”enemmän enemmällä” 

– strategian valinnut yritys saattaa tarkoituksettomasti houkutella 

markkinoille saman laatutason kopioita omasta tuotteesta.  
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Taulukko 2. Mahdollinen arvoväittämä. Kotler (1999. 263) 

    HINTA 

  Enemmän  Sama Vähemmän 

 ENEMMÄN Enemmän 

enemmällä 

Enemmän 

samalla 

Enemmän 

vähemmällä 

ARVO SAMA   Sama 

vähemmällä 

 VÄHEMMÄN   vähemmän 

paljon 

vähemmällä 

 

 

3.4 Tuoteratkaisun tunnettavuus 

 

Teoriamallin 4P ja 7P mukaan tunnettavuus, promotion liittyy tuotteen 

tunnetuksi tekemiseen ja on siksi oleellinen vaihe tuotteen 

lanseerauksessa. Jos asiakas ei saa tietoa tarjotusta tuotteesta, hänen on 

vaikea kiinnostua siitä tai hankkia sitä. Kotler (1999, 143–146)  esittää, 

että markkinointiviestinnän keinoiksi voidaan mainonta, myynnin 

edistäminen, suhdetoiminta, myyntityö ja suoramarkkinointi. Näistä 

mainonta on tehokkain työkalu silloin, kun halutaan lisätä ostajien 

tietoisuutta yrityksestä, tuotteesta, palvelusta tai ideasta. Mainonta voi 

kohentaa imagoa ja suosiota tai ainakin hyväksyvyyttä. Mainonta on 

tehokkainta silloin, kun se on kohdennettu oikein. 

 

Cowell (1988, 162) tuo esiin toisen määrittelytavan, jossa tuoteratkaisun 

tunnettavuus nähdään mainostamisen, henkilökohtaisen myyntityön, 

julkaisujen ja myyntipromootioiden kannalta. Mainostaminen on palvelujen 

esilletuomista ja esittelyä maksullisessa muodossa määritellyn yksilön tai 

organisaation toimesta. Henkilökohtainen myyntityö perustuu palvelujen 

henkilökohtaiseen esittämiseen ostajille ja se tähtää myynnin luomiseen. 

Julkaisuilla vahvistetaan palvelun tarvetta kertomalla kaupallisesti 
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merkittäviä uutisia erilaisissa uutismedioissa, joista julkaisija ei ole 

välttämättä maksanut. Myyntipromootiolla tarkoitetaan muita kuin edellä 

mainittuja markkinointiaktiviteetteja, jotka vahvistavat asiakkaan 

ostopäätöstä ja tehostaa myyjän tehokkuutta.  

 

William H. Davidow (1989, 101–102) arvioi, että suuret myynnin-

edistämiskampanjat eli promootiot perustuvat luovuuteen, 

näkemyksellisyyteen ja nerokkuuteen. Sen lisäksi ne edellyttävät suurta 

johtajuutta. Onnistunut promootio syntyy asiakastarpeen selvästä 

ymmärtämisestä. Epäonnistunut markkinointi puolestaan ei välttämättä 

aina johdu huonosta mainonnasta tai suhdetoiminnasta. Jos perussanoma 

ei ole vedenpitävä, sitä ei pelasta hyväkään kampanja. Suomalaisen 

sananlaskun mukaan asian voi kiteyttää sanomalla ”hyvin suunniteltu on 

puoliksi tehty”. Mitä tulee tuotteen ominaisuuksien esilletuomiseen, on 

tärkeää korostaa tuotteen innovatiivisuutta. Simula (2012, 161) muistuttaa 

että yritykselle on tärkeää korostaa ja kommunikoida innovatiivisen 

tuotteen ominaisuuksia, koska asiakkaat saattavat hylätä tuotteen johtuen 

tiedon puutteesta.  

 

3.4.1 Tiedottaminen 

 

Mainonta ei yleensä lisää myyntiä nopeasti, koska se vaikuttaa lähinnä 

mieleen eikä ostokäyttäytymiseen. Kotler (1999, 143–149) esittää, että 

myynninedistäminen kattaa keinoja, joita suurelta osin usein kohdistetaan 

jälleenmyyjille ja jakeluketjun avuksi. Myynninedistäminen kannattaa 

silloin, kun yrityksellä on ylivertainen tuotemerkki, josta asiakkaat eivät ole 

kuitenkaan tietoisia. Kokeiluun innostava myynninedistäminen on 

tehokasta silloin, kun se houkuttelee sellaisia uusia asiakkaita, jotka ovat 

mielellään merkkiuskollisia. Tiedottaminen on enemmän tiedon jakamista 

kuin mainonnallista viestintää. Suhdetoimintaan sisältyy useita eri 

työkaluja. Näitä ovat julkaisut, tapahtumat, uutiset, osallistuminen 



47 

 

paikallisyhteisön toimintaan, identiteettiä ilmentävät keinot, lobbaus ja 

yhteiskuntavastuuta osoittavat toimenpiteet.  

 

Cowell (1988, 165) näkee tavaroiden ja palvelujen myynninedistämisessä 

samankaltaisuuksia. Näitä ovat myynninedistämisen tehtävä 

markkinoinnissa, tehokkuuden haasteet, hallinnalliset haasteet resurssien 

suhteen ja eri instituutioiden tuki. Lisäksi ominaisia luonteenpiirteitä on 

nähtävissä palveluteollisuudella ja muilla palveluilla. Palveluteollisuus on 

hyvin heterogeeninen. Yritys näkee usein itsensä palvelujen tuottajana 

eikä organisaationa, joka palvelee asiakkaan tarpeita. Cowell näkee syyksi 

sen, että esimiehet eivät ole valmiita asiakaspalvelulähtöiseen tehtävään 

ja heillä ei ole käsitystä markkinoinnillisista tarpeista. Organisaatiot eivät 

usein näe tarvetta tiedottamiseen markkinointimielessä, jos heillä on 

tasainen tuotannollinen kuormitus. Tiedottamisella voi olla 

pitkävaikutteinen rooli markkina-aseman varmistamisessa. 

 

Palvelujen ostaminen on ostajalle vaikeampaa, koska palvelujen laadun ja 

arvon arvioiminen ei ole helppoa. Henkilökohtaisilla suhteilla on suuri 

merkitys ostopäätöksen syntymiseen. Erityisen tärkeäksi nousee tarve 

kehittää ammattimainen suhde palvelun tuottajan ja asiakkaan välillä. 

Cowell (1988, 167–170) korostaa, että vain lunastetut lupaukset voidaan 

toimittaa asiakkaalle. Mainonnalla ei saa luoda epärealistisia odotuksia tai 

lupauksia, joita palveluorganisaatio ei voi täyttää. Viestinnässä tulee 

käyttää selkeää viestiä, jossa korostetaan palvelun etuja. Mainonta ja 

tiedottaminen tulee kohdistaa myös omille työntekijöille ja ylläpitää 

asiakasyhteistyötä palvelutuotannossa.  

 

Tiedottamisen tulee perustua oikeisiin väittämiin, jotka tukevat yrityksen 

muuta viestintää ja arvoja. Simula (2012, 161–162) ottaa esiin tuote- ja 

markkinakeskeiset arvot. Yritysten tulisi painottaa markkinoinnin kannalta 

keskeisiä viestejä. Näitä viestejä voivat olla esimerkiksi laajin laitekanta, 

eniten kolmannen osapuolen tukijoita, standardit, patentit omistajuuden 
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kustannus ja tuotetuen laatu. Vastaavasti tuotekeskeisiä väittämiä ovat 

esimerkiksi nopein tuote, helpoin käyttää, kaunis muotoilu, tuotteen hinta, 

ainutkertainen toiminnallisuus.  

 

Sähköisestä mainonnasta puhuttaessa David Ketchum (2013, p18-19–19) 

on todennut, että ensisijaiset mainosratkaisut ovat muuttuneet 

kaupallisesta myyntimainoksesta sitouttamiseen verkkosivuilla. Sähköinen 

mainonta on myös vaikuttanut perustavanlaatuisesti B2B-

päätöksentekoon. Vaikka tällaiset päätökset tehdään usein isommassa 

ryhmässä, jossa on monimutkaiset keskinäiset suhteet, sähköisellä 

medialla on kyky tavoittaa yksittäisiä vaikuttajia ja päätöksentekijöitä 

henkilökohtaisella ja kiinnostavalla tavalla oikea-aikaisesti. Siksi siitä onkin 

muodostunut tärkeä menestystekijä. Aikaisemmin hitaasti mutta varmasti 

toimiva markkinointikenttä ei ole enää kuin mihin aikaisemmin on totuttu.  

 

3.5 Tuotteen uskottavuus sen elinkaaressa 

 

Fyysinen todiste, physical evidence liittyy teoriamallin 4P ja 7P mukaan 

siihen, että asiakas saadaan vakuutettua tuotteen ominaisuuksista ja 

tuotteen tai palvelun ostopäätöksen turvallisuudesta. Cowell (1988, 228–

229) lähtee siitä, että asiakkaan päätöksentekoon voidaan vaikuttaa eri 

tavoin. Eräs tekijä on vakuuttaa fyysisillä todisteilla, kuten esimerkiksi 

ilmapiiri siinä ympäristössä, jossa palveluratkaisuja tarjotaan. 

Palvelumarkkinoinnissa on erotettavissa kahdenlaisia todisteita. Nämä 

ovat oleelliset sivutodisteet ja todisteet. Sivutodisteet ovat toimintaa 

tukevia arvoja, jotka lisäävät varsinaisen todisteen uskottavuutta. Näitä 

ovat esimerkiksi imagolliset tekijät, jotka rakentuvat erilaisten 

oheismateriaalien myötä asiakkaalle. Varsinainen todiste on yhdistelmä 

mielikuvia ja todellista toimintaa. Esimerkiksi asennettu laitejärjestelmä 

vahvistaa konkreettista uskottavuutta. Kun asiakas päättää tehdä 

hankintapäätöksen, hän hankkii konkreettisia vihjeitä ja todisteita, joita 

ympäristö tarjoaa.  
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Tuotteen hankinta on usein pitkävaikutteinen päätös. Erityisesti investointi 

tuotantolaitteisiin on sekä strateginen, mutta myös pitkävaikutteinen 

hankintapäätös. Rope & Hautamäki (1991, 22) mainitsevat kirjassaan, että 

lanseerauksen kytkeminen tuotteen elinkaareen edellyttää jatketun 

elinkaarimallin käyttöä, Jatketussa elinkaarimallissa esitetään myös 

tuotteen kehitysvaiheet ennen varsinaista esittelyvaihetta.  

 

Gert H. N. Laursen (2011. 37) käsittelee asiakkuuden hoidon kustannuksia 

ja edelleen arvioi asiakassuhteen elinkaaren kannattavuutta. Asiakkaan 

ensikontaktista lähtien asiakassuhteeseen kohdistuu markkinointi- ja 

yhteydenpitokustannuksia. Tärkeä vaihe on ensimmäisen myynnin 

toteutuminen. Siitä alkaa yhteistyön ja toisaalta ansainnan elinkaari, joka 

päättyy mahdolliseen tuotteen markkinoilta poistumiseen ja asiakkaan 

menettämiseen. Pitkäaikainen asiakassuhde tarkoittaa myös pitkäikäistä 

tuotteen elinkaarta. Asiakasuskollisuus luo todisteen tuotteen laadusta ja 

rohkaisee uusia asiakkaita ostopäätökseen. 

 

Uuden asiakkaan saaminen on yritykselle aina tärkeä asia ja 

asiakassuhteen tuoma myyntivoitto. Lyhytaikainen tarkastelu voi hämärtää 

käsitystä asiakassuhteen luonteesta ja sen elinkaaressa. Asiakassuhdetta 

ja kannattavuutta tulee arvioida ja mitata pitkällä aikavälillä. Tämä on 

erityisen tärkeää silloin, kun asiakkuudesta tulee pitkäaikainen. (Ronald T. 

Rust, Valarie A. Zeithhaml, Katharine N. Lemon 2000, 32–37). 

 

3.5.1 Uskottavuutta ja elinkaaren pituutta tukevat tekijät 

 

Cowell (1988, 230) esittää teoriassaan, että palveluja tuottavalla 

organisaatiolla tulee olla fyysisiä todisteita erottautumisesta muista 

markkinoilla olevista palveluista. Esimerkkinä hän mainitsee 

automarkkinat, jossa auto voidaan markkinoida pitkällä 

ruostumattomuustakuulla tai ensimmäisen vuoden ilmaisilla huolloilla. 
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Vastaavaa ajatusta voi peilata pakkaukselle, jonka ostopäätöksen tueksi 

voi olla erilaisia tuotelupauksia sen elinkaaren ylläpidosta. Uskottavuus voi 

perustua tuotekehityksen tuomille uusille ideoille, teknologian tuomille 

ratkaisuille, tai materiaalien kehittymisen myötä tarjottaville 

ominaisuuksille. Oleellista kuitenkin on todeta, että kumpikin, asiakas ja 

toimittaja, ovat riippuvaisia teknologisesta kehityksestä sekä sen 

mukanaan tuomasta uskottavuudesta että tuotteen elinkaaren tukevista 

tekijöistä. Ympäristö voi antaa tukea ostopäätökselle myös testitulosten 

perusteella tai jos tuote on palkittu kilpailussa muotoilun tai 

erityisominaisuuksien perusteella. Ronald T & al (2000, 32–37) toteavat, 

että hyvä asiakassuhde edellyttää hoitoa myös pitkällä aikavälillä. Siinä 

tulee huomioida, että hyvälle asiakkaalle tarjotaan aina palvelua sellaisella 

tasolla kuin on sovittu. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakaspalveluun 

kohdistettu materiaali- ja henkilöstön määrä tulee olla riittävä ja mainosten 

antama viesti ja lupaukset tulee lunastaa. 

 

Uskottavuutta tuo myös teknologisen järjestelmän innovatiivisuus. 

Esimerkiksi patentit voivat olla se tekijä, joka lisää toimittajan kilpailukykyä. 

Pirkko-Liisa Haarmann (2006, 121–125) tuo esiin sen, että 

eurooppalaisessa markkinatalousjärjestelmässä patenttien laatiminen ja 

niiden käyttö on laajamittaista toimintaa. Innovaatioiden suojaksi 

rakennettu järjestelmä luo tarvittaessa yksinoikeuden tekniikkaan ja siten 

rakentaa omalta osaltaan uskottavuutta tuotteen ympärille. 

 

3.6 Henkilöstön vaikutus 

 

Ihmiset, people liittyvät teoriamallin 4P ja 7P mukaan toiminnallisena 

resurssina. Kotlerin mukaan (1999, 150-153) yksi kalleimmista 

markkinointiviestinnän työkaluista on myyntihenkilöstö. Tämä pätee 

varsinkin, jos myyjät tekevät kenttätyötä ja matkustavat paljon etsimässä 

mahdollisia asiakkaita sekä varmistavat nykyisten asiakkaiden 

tyytyväisyyden. Myyjillä on asiakkaisiinsa paljon suurempi vaikutus kuin 
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mainoksilla tai suorilla kampanjoilla. Mitä monimutkaisempi tuote on 

kysymyksessä, sitä tarpeellisempaa on käyttää myyjiä. Niin kauan kun 

yritys käyttää omaa myyntihenkilöstöään, sen pitää investoida myyjien 

tuottavuuteen. 

 

Cowell (1988, 204-205) korostaa, kuinka ainutkertainen rooli voi huolto- ja 

asiakaspalveluhenkilöstöllä olla markkinoinnissa ja palvelujen 

tuotannossa. Palveluhenkilöstön teknillistä osaamisen laatua voidaan 

arvioida kysymällä, mitä asiakas oikeastaan saa palvelun ostaessaan. 

Toiminnallista laatua voidaan arvioida kysymällä, kuinka tekniset palvelun 

elementit saatiin asiakkaan käyttöön. Nämä asiat korostuvat palvelun 

tuottamiseen suunnitellussa toimintaprosessissa, jossa henkilöt ja 

toiminnat yhtyvät. 

 

Henkilöstön jäsenet innostavat toisiaan, jos sisäinen myynti on mietitty 

ennakkoon. Simula (2012, 144) ottaa esiin erilaisia sisäisen myynnin 

rooleja. Yksi näistä on tuotteen puolestapuhujan rooli, jolloin henkilön 

tehtävänä on yrityksessä viedä tuotteen ideaa eteenpäin kehittämään 

tuotetta juuri markkinoita varten. Toinen tärkeä rooli on tuotteen 

kaupallistamiseen palkattu tuotepäällikkö. Hänen tehtävänään voidaan 

nähdä suunnittelu, koordinointi, konseptin luominen, markkinointi, 

mainostaminen ja asiakastapaamisten valmistelut. Valitettavasti vastuut ja 

valta päättää asioista eivät aina ole tasapainossa. 

 

3.6.1 Osaaminen 

 

Myyntihenkilöstön johtamiseen liittyy Kotlerin mukaan (1999,153–154) 

kiperiä kysymyksiä. Näitä ovat palkkaaminen, kouluttaminen, motivointi, 

palkitseminen ja arvioiminen. Yritykset organisoivat yhä useammin 

myyntihenkilöstönsä vertikaalisten markkinoiden mukaan. Näin myyjä voi 

perehtyä paremmin toimialan tarpeisiin. Yritykset perustavat usein 

asiakasyhteysjärjestelmiä tärkeimpiä asiakkaita varten. Tällä varmistetaan 
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että asiakkaita kohdellaan hyvin, mikä todennäköisesti nostaa 

asiakasuskollisuutta. Yhdellä asiakasyhteyspäälliköllä voi olla neljästä 

kymmeneen asiakasta, joskin päällikön tehokkuus laskee asiakasmäärän 

kasvaessa. 

 

Crawford & al (2003, 469–472) esittävät, että uuden tuotekonseptin 

ympärille tulee muodostaa tukiryhmä, jonka tehtävänä on valmistaa 

henkilöstö toimimaan suunnitellun prosessin mukaisesti. Näin voidaan 

välttää ryhmähengen alennustila, sillä uuden tuotteen lanseeraus on 

osaksi tunnetta ja luovuutta. Cowell (1988, 206) käsittelee 

palveluhenkilöstön toimintakykyyn vaikuttavia asioita. Hän määrittelee 

toiminnallisia laatuasioita, jotka liittyvät osaamiseen. Näitä ovat 

työntekijöiden asenne, käyttäytyminen ja henkilösuhteet työyhteisössä. 

Edelleen hänen selvityksessään korostuu työntekijöiden tärkeys 

tilanteessa, jossa he ovat suorassa asiakaskontaktissa. 

Palveluhenkilöstön esiintyminen, yleinen lähestyttävyys sekä mielentila 

korostuvat palvelujen myynnissä. 

 

Millaisesta osaamisesta sitten oikein on kysymys? Henkilöiltä edellytetään 

toimia, jotka luovat myyntiä tukevan ilmapiirin ja joka syntyy oikealla 

osaamisella. Donnelly James H ja William R. George (1987. 30-31) 

viittaavat kirjassa tutkimukseen, jolla kartoitettiin kaupallisten palvelujen 

markkinoijien taitoja ja tietoja. Tuloksissa nousi ensiksi esille 

suunnittelutaito. Seuraavaksi nousi esille mainostus- ja promootiotaidot. 

Kolmantena tutkimus nosti esiin kirjalliset taidot ja neljänneksi 

ihmissuhdetaidot. 

 

Karen Knox (2001, 81) korostaa henkilökunnan osaamisen tärkeyttä 

ennen lanseerausta. On siis muistettava, että järjestelmän osaamista ei 

opita yhdessä yössä, ei oma henkilökunta saati asiakkaat. Oman 

henkilöstön tehtäviin kuuluu kertoa toiminnoista, vaikka asia tuntuisi varsin 

selvältä. Yleisesti kuultu oman henkilöstön kommentti on, että he eivät ole 
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itse saaneet riittävää koulutusta teknologiaan. Eräänä ohjeena Knox 

näkee osana selkeän koulutusohjelman ja aikataulun teon osana 

lanseeraussuunnitelmaa. 

 

3.7 Palvelujen tuottaminen tuotteen tueksi 

 

Teoriamallin 4P ja 7P mukaan prosessi, process liittyy markkinoinnissa 

toimintaprosessin huomioimiseen palvelujen myynnissä. Prosessi on 

tapahtumaketju, jolla asiakkaan palvelu saadaan aikaan suunnitellulla ja 

halutulla tavalla. Cowellin (1988, 241–245) mukaan onkin syytä korostaa 

palveluja tuottavan prosessin tärkeyttä. Palveluja tuottavan yrityksen 

toiminnot voi luokitella prosessityypin mukaisesti ja kontaktitason mukaan. 

Hän nimeää eri prosessityyppejä palveluorganisaatiolle. Linjaorganisaatio 

on prosessina sellainen, jossa vaiheet tapahtuvat tietyssä sekvenssissä 

aina toisen tapahtuman jälkeen. Työvaiheoperaatio on sellainen, jossa 

tuotetaan eri palveluja yhdistämällä eri toimintojen vaiheita. Kolmantena 

on kysymyksessä prosessi, joka on voitu luoda ajoitetulla toiminnalla ja 

jossa palvelu nähdään projektina, joka voidaan toistaa vain 

epäsäännöllisesti.  

 

Simula (2012, 140) toteaa että useimmat organisaation ja kaupallisuuden 

ongelmat liittyvät usein markkinoinnin ja tekniikkasuunnittelun välille. 

Näiden välisen toiminnan hallinnalla näyttää olevan tärkeä tehtävä uuden 

tuotteen menestymisessä. 

 

3.7.1 Palvelun toiminnonohjaus 

 

Hyvien toimintojen tuottaminen edellyttää hyvää palveluprosessia. Sen 

hyvyyden määrittää ohjausmalli, jolla sitä ohjataan ja kehitetään. 

Toimintojen hallinta ei ainoastaan viittaa tuotevalmistukseen tuotannossa, 

vaikka toiminnoilla usein annetaan se vaikutus, vaan organisaation ja 
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palveluorganisaation tuotantoon ja sen hallintaan. Palvelujen tuotanto 

koostuu resursseista, joita yhdistetään, muotoillaan uudelleen, siirretään 

tai erotellaan käyttökelpoisten tuotosten eli palvelujen ja tavaroiden 

luomiseksi. Toiminnon ohjaus koskee suunnittelua, organisointia, 

toteutusta ja valvontaa. (Cowell 1988, 242) 

 

Kun palvelujen menetelmät ja käytännöt suunnitellaan etukäteen, 

tarkoittaa se samalla, että palveluja tuottavien työryhmien päätöksenteko 

on etukäteen mietitty. Kanaga, Kim, & Prestridge, Sonya (2007, 30) 

ottavat esiin sen, miten työryhmän keskinäinen kommunikaatio hoidetaan 

ja miten kriittiset menestystekijät määritetään. Toiminnallisuutta parantaa 

se, että asetetaan suunta luomalla tavoitteet ja kyky toimia tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Työtehtävien ja vastuiden määrittelyllä luodaan edellytys 

ymmärtää, mitä kultakin jäseneltä odotetaan ja mitä jäsen odottaa 

työyhteisöltä. Sami Finne ja Tuomas Kokkonen (2005,185, 431-436) 

kehottavat ajattelemaan toimintaprosessin kehittämistä. He korostavat, 

että asiakasinformaation perusteella saatu tieto ohjaa yhä enemmän 

toimintoja. Asiakkaan odotukset palvelua kohtaan kasvavat koko ajan ja 

he asettavat vaatimustasonsa parhaiden toimijoiden mukaan. 

Asiakastyytyväisyyden tunnistaminen, sen mittaaminen ja sen seuranta 

ovat toimintaprosessin kannalta tärkeitä organisaation kehittämistyökaluja. 

Asiakkaalta ostoprosessin aikana kerätty tieto voi muodostua oikein 

tulkittuna positiiviseksi asiakastyytyväisyydeksi. Tällöin asiakas kokee 

palautteen toimivan mikä luo uudelle toimijalle menestyksen 

mahdollisuuden. 
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4 LANSEERAUSSUUNNITELMAN RAKENTAMINEN 

 

Lamican Oy on kehittämässä uutta pakkauskonesukupolvea markkinoille. 

Nykyisten pakkausten ja pakkauskoneiden markkinointi ei ole kaikilta osin 

onnistunut yrityksen suunnitelmien mukaisesti. Uusi lanseeraus-

suunnitelma tähtää huomioimaan ne epäkohdat, joita tämä tutkimus tuo 

esiin. Samalla uudella lanseeraussuunnitelmalla pyritään korjaamaan 

todetut puutteet ja valmistautumaan paremmin tulevaan lanseeraukseen. 

Kuikka (2013, haastattelu). 

 

Lähtökohtana oli muodostaa lanseeraussuunnitelma markkinointi-mixin 

pohjalta. Suunnitelma perustui kyselytutkimuksella kerättyihin havaintoihin 

siitä, miten yritys oli toiminnassaan suoriutunut. Suunnitelma tähtäsi 

siihen, että havainnoimalla kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen 

keinoin nykytilanteen tila, voidaan uutta lanseerausohjelmaa parantaa 

merkittävästi saatujen tulosten avulla. Olemassa olevan toiminnallisen 

tiedon keräämiseksi laadittiin kysymykset siten, että kysymysten osa-

alueet edustivat 7P-teorian pohjalta laadittua rakennetta. Kysymykset 

käsittelivät lanseeraukseen vaikuttavia tekijöitä.  

 

Kohderyhmäksi valittiin yrityksen organisaation henkilöistä kaksikymmentä 

prosenttia edustamaan vastaajia satunnaisvalinnalla. Kaikki 

jakelukanavassa toimivat agentit saivat mahdollisuuden osallistua 

tutkimukseen. Vastaajina oli myös asiakkaan yritysjohdon edustajia. Kun 

kyselytutkimuksen vastauksista muodostui perustieto 

lanseeraussuunnitelman rungoksi, saadut tulokset esitettiin 

suunnitelmaluonnoksen muodossa Lamican Oy:n johdolle. Näin saatiin 

lanseerausohjelman sisältöön ensikäden palautetta ja kommentteja 

perustuen yrityksen ammattitaitoon. Saadun palautteen myötä ohjelmaa 

tarkennettiin ja lopputuloksena oli asiasisällöltään riittävän kattava ja 

käyttökelpoinen suunnitelma. 
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Lanseeraussuunnitelma sisältää toimintamalliehdotuksen, joka määrittelee 

ne toimenpiteet, jotka yrityksen tulee tehdä parantaakseen lanseerauksen 

tehoa ja joka tähtää asiakassuhteen syntyyn. Suunnitelma muodostaa 

seitsemän lähestymistapaa parantaa lanseerausvalmiuksia ja antaa 

ohjeita, joita yrityksen tulee tehdä. Se, miten Lamican Oy jalkauttaa 

suunnitelman, riippuu paljon siitä, millaisen lanseerausbudjetin se tulee 

toiminnalle osoittamaan. Kun kohdemaina ovat Euroopan maat, on 

lanseeraussuunnitelma toteutettavissa soveltuvin osin jokaiseen maahan, 

koska esimerkiksi tuotevaatimukset ja lainsäädännölliset perusasiat ovat 

tasavertaiset. 

 

4.1 Tutkimustavan kuvaus 

 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen 

yhdistelmänä siksi, että vastaajalla olisi ollut mahdollisuus ohjattujen 

kysymysten lisäksi spontaanisti kertoa ajatuksiaan kuhunkin 

kysymysalueeseen liittyen. Kvantitatiivisia kysymyksiä oli yhteensä 61 ja 

niihin vastattiin asteikolla 1-5 tai kyllä / ei-valinnalla. Kvalitatiivisiin 

kysymyksiin, joita oli yhteensä seitsemän, vastaajan tuli kirjoittaa arvionsa 

tai näkemyksensä.  

 

Kysymysten ryhmittely noudatti kutakin 7P -osa-aluetta. Vastaajat 

valitsivat ensin taustatiedot perustuen siihen, edustavatko he omaa 

henkilökuntaa, myyntiagentteja vai asiakkaita. Itse kysymykset 

muodostuivat teorian eri väittämien perusteella käsittelemään Lamican 

Oy:n tuotteita ja palveluja. Kyselylomake tehtiin ensin Word- dokumentiksi. 

Sen jälkeen, kun kysymykset oli hiottu selkeiksi kokonaisuuksiksi, ne 

tallennettiin Google Drive- sivustolle, joka tarjosi mahdollisuuden suorittaa 

kysely anonyymisti internetissä. Kysymykset laadittiin englanniksi (Itä-

Suomen yliopisto 29.8.2013). Suomenkieliset vastaajat saivat 

osallistumiskutsun mukana sähköpostiliitteenä avukseen 

käännösdokumentin, mikäli he tunsivat tarvitsevansa käännösapua. 
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Vapaaseen kenttään oli mahdollista vastata englannin, saksan, ruotsin ja 

suomen kielellä. Tämä tehtiin sen vuoksi, että vastaajat saattoivat vastata 

ensinnäkin kysymyksiin anonyyminä ja avointen kysymysten osalta oman 

äidinkielen käyttö tarjosi laajemmat mahdollisuudet spontaanien 

vastausten antamiselle. 

 

Otannan määrä oli rajallinen. Kysely lähetettiin kahdeksalletoista henkilölle 

(n=18). Tämä alhainen määrä johtui yksinkertaisesti siitä, että sekä 

agenttien määrä ja asiakkaiden määrä on rajallinen. Saadut vastaukset 

analysoitiin vastaajien ryhmän perusteella ja samalla pystyttiin 

tulkitsemaan kunkin aihealueen tulokset. Kussakin seitsemässä osa-

alueessa oli myös kommentteja avoimena annettuihin kysymyksiin. Näillä 

vastauksilla voitiin tulkita syvemmin annettuja vastauksia ja etsiä 

painotuksia lanseeraussuunnitelmaa varten. Oleellista oli tietää mitä 

ryhmää vastaaja edusti, eikä sitä kuka vastauksen oli antanut. Vastausten 

käsittelyyn annettiin aikaa 2 viikkoa. Vastaajien valinta tapahtui yrityksen 

edustajien osalta arpomalla kustakin yrityksen osastolta vastaajat. Näin 

siis ainakin kaksi ehdokasta tuli kultakin osastolta valituksi. Kaikille 

agenteille (4) lähetettiin kysely ja asiakkaan yritysjohdon, markkinoinnin ja 

tuotannon edustajalle lähetettiin kysely. Tutkimuskyselyn tuli siis kartoittaa 

nykytilannetta.  

 

Tutkimukseen osallistuvia lähestyttiin sähköpostitse ensin ilmoittamalla 

tulevasta tutkimuksesta, sen tarkoitusperästä ja siitä mistä 

sähköpostiosoitteesta kyselyn linkki lähetetään. Tällä haluttiin varmistua 

siitä, että vastaajat motivoituvat vastaamaan kyselyyn. Toisessa 

vaiheessa jaettiin sähköpostitse ohjeet ja linkki kyselyn suorittamiseksi. 

Ohjeissa kerrottiin seikkaperäisesti miten vastata kyselyyn ja miten lopuksi 

tutkimus lähetetään anonyyminä eteenpäin. Tutkimuksen tekijän kannalta 

ei ollut tärkeää tietää kuka osallistui kyselyyn. Tärkeämpää oli saada 

mahdollisimman moni osallistumaan kyselyyn. Siksi kukin kyselyyn valittu 

sai muistutusviestin tutkimukseen osallistumisesta neljä päivää sen 
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jälkeen, kun ensimmäinen viesti oli lähetetty. Tämän jälkeen lähetettiin 

vielä kolmas muistutus. Tietoteknisistä syistä yksi vastaaja halusi saada 

Word–dokumentin täytettäväksi, koska sähköinen vastaus ei onnistunut. 

Tällä tavoin vastausprosentti nousi korkeaksi. Vain neljä 

kahdeksastatoista kyselyyn valituista jätti vastaamatta. Tärkeää on todeta, 

että kustakin kohderyhmästä saatiin riittävä palautusmäärä vertailutulosten 

suorittamiseksi.  

 

4.2 Aineiston kokoaminen ja analysointi 

 

Aineiston kerääminen tapahtui Google Drive- sovellutuksen avulla. 

Yhteenvetotiedosto voitiin siirtää Excel- taulukkolaskentaohjelmaan, jossa 

se voitiin analysoida. Analysoinnin keskeisenä tehtävänä oli laskea 

keskiarvot, yhdistää, ryhmitellä tietoja ja suorittaa yhteenveto päätelmiä 

varten. Kukin 7P-ryhmä koostui useasta aiheeseen liittyvästä 

kysymyksestä. Kunkin osa-alueen kysymykset voitiin tuloksellisesti 

yhdistellä ja saada sille numeraalinen keskiarvo. Vastaajien taustat voitiin 

samalla tavalla valita ja tutkia, miten ne erosivat keskenään. Asteikon 

arvosana neljä katsottiin ylittävän tavoitetason ja siten olevan 

hyväksyttävällä toimintatasolla. Vastaavasti alle neljän oleva arvosana ei 

ollut tyydyttävä ja edellytti toimenpiteitä lanseeraussuunnitelmaan.  

 

Edellä esitetty vastausten käsittelytapa muodosti lanseeraussuunnitelman 

rungon ja tietopohjan. Vapaita vastauksia arvioitiin erikseen numeraalisten 

vastausten täydentäjänä. Näin voitiin vahvistaa saatua käsitystä ja tulosta. 

Toisaalta vastaajien antama kritiikki antoi vaihtoehtoisia ehdotuksia 

lanseeraussuunnitelman sisältöön.  
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4.3 Suunnitelman käyttökelpoisuus ja soveltuvuus 

 

Lanseeraussuunnitelma on selkeä ja sen runko muodostuu seitsemästä 

osa-alueesta, joiden katsotaan olevan lanseerauksen kannalta merkittäviä 

toiminnallisia ajureita. Tutkimuksen perusteella saatu tieto on 

ajankohtaista ja perustuu ammatissaan toimivien henkilöiden arvioon. 

Suunnitelma kuvastaa annettujen vastausten ja niiden tulkintojen 

perusteella hetkellistä tilannetta. Tutkimuksen muodostavat kysymykset 

ovat soveltuneet hyvin vastaajille ja tämän perusteella niiden voidaan 

katsoa antavan toiminnallisesta tilanteesta hyvän kuvan. Suunnitelman 

rakentaminen edellytti tulosten tulkitsemista ja toisaalta tulosten arviointia. 

Suunnitelman tekoa helpotti lisäksi toimintaympäristöön tutustuminen ja 

sen tunteminen. 

 

Agenttien antamat vastaukset kertoivat osaltaan eri maiden kannalta 

olevan tilanteen. Asiakkaiden antamat vastaukset taas olivat erityisen 

arvokkaita käyttökokemusten kartoituksessa. Lamican Oy:n oma 

henkilöstö oli motivoitunut vastaamaan kyselyyn ja siten osoitti 

tutkimukselle tukensa. Vastaukset antoivat uudistettavalle 

lanseeraussuunnitelmalle muodon ja substanssin. Sen perusteella 

suunnitelma soveltuu selkeytensä ansiosta toteutettavaksi eri kohdemaihin 

joko yksittäisen kohdemaan kohdalla, vaiheittain tai yhdessä muiden 

kohdemarkkinoiden kanssa.  

 

4.4 Suunnitelman päivitettävyys 

 

Tämän tutkimuksen tuloksena luotu suunnitelma ja sen käyttökelpoisuus 

ovat sidonnaisia lähtötietoihin. Esitetyn suunnitelman toimenpiteet ovat 

pätevät ainoastaan tässä toimintaympäristössä ja näissä olosuhteissa. 

Lanseeraussuunnitelman runko on mallina toimiva, mutta sen 

toimintaehdotusten sisältö ja päivitettävyys vaativat sen, että kysely 
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toistetaan esimerkiksi tulevaisuudessa. Kukin 7P-osa-alue on 

päivitettävissä ja tarkennettavissa esimerkiksi kysymysmuodon suhteen ja 

suuremman otoksen ja siitä saatavan palautteen kasvaessa. 

Suunnitelman eräänä tehtävänä oli muistuttaa, että yrityksen tulee 

hyödyntää toimintaympäristöstään saama palautetieto. Suunnitelmaa voi 

kohdentaa esimerkiksi valituksi tulleen kohdemaan jälkiseurantaan 

järjestämällä palautekysely asiakkaille kyselytutkimuksen pohjalta. 

Lamican Oy:n myyntipeitto ei ole vielä valmis Euroopassa, joten 

suunnitelman päivitettävyys on osa oppimista ja käyttö annetussa 

muodossa on osa lanseeraussuunnitelman soveltamista. 
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5 TULOKSET JA ARVIOT TUTKIMUKSEN PERUSTEELLA 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimustuloksia ja niiden pohjalta tehtyä 

yhteenvetoa. Ensimmäisessä alaluvun yhteenvedossa kerrotaan 

tutkimusmenetelmärungon mukainen tulos ja tehdään johtopäätökset 

tutkimukseen nojautuen. Seuraavissa alaluvuissa luodaan pohja laatia 

tutkimuksen pääaiheen mukainen lanseeraussuunnitelma ja käsitellään 

lanseeraussuunnitelman kattavuutta. Tämän lisäksi arvioidaan tehtyä 

suunnitelmaa ja sen toimivuutta käytännössä. Luvun lopuksi annetaan 

ehdotus jatkotoimenpiteistä, joita tutkimuksen aikana on syntynyt. 

 

5.1 Tutkimustulokset  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa kyselytutkimuksen avulla tietoa siitä, 

miten Lamican Oy on tähän mennessä toiminut markkinoille tulossa ja 

tämän tiedon perusteella luoda lanseeraussuunnitelma. Tutkimuksen 

pääongelman ratkaisemiseksi suoritettiin 7P-markkinointiteoriaan 

pohjautuva kyselytutkimus, jonka vastauksia käsiteltiin sekä 

kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Internet-pohjainen kysely lähetettiin 

20 henkilön otannalle, johon kuuluivat asiakkaan edustajat, 

myyntiagenttien edustajat ja arpomalla valitut oman henkilökunnan 

edustajat. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 14 henkilöä, mitä voidaan pitää 

varsin korkeana osallistumistasona.  

 

Lamican Oy:n työntekijöiden osuus vastaajista oli 64 %, myyntiagenttien 

osuus oli 21 % ja loput 14 % olivat asiakkaita. Työkokemus jakautui siten, 

että 50 % vastaajista oli ollut alalla yhdestä kuuteen vuotta ja yli kuusi 

vuotta 50 %. Vastaajista kukaan ei edustanut alle yhden vuoden 

työkokemusta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla vastaajilla oli relevanttia 

kokemusta alalta. 

Tutkimustulokset antoivat selkeän viestin siitä, miten yrityksen valmiuksia 

tulisi parantaa uutta lanseerausta ajatellen. Vastaajaryhmien väliset erot 
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olivat myös kohtuullisen pienet. Tämä kertoo varsin yhteneväisestä 

käsityksestä yrityksen markkinoinnista. Mainonnan osalta agenttien 

antama arvosana poikkesi muista vastaajaryhmistä eniten, mutta kaikki 

vastaajat arvioivat tuloksen valossa mainonnan olevan vielä 

kehitysvaiheessa. Tulokset on tässä käsitelty noudattaen 7P-teorian 

mukaista ryhmittelyä. Tutkimustulosten osa-alueiden hyväksyttäväksi 

tavoitetasoksi asetettiin hyvä tai erittäin hyvä. Arvosanana tämä tarkoitti 

arvoa 4 tai sitä suurempi arvosana. Tutkimuksen johtopäätökset syntyivät 

noudattaen tutkimuksen jaottelua. Kunkin osa-alueen kohdalla huomioitiin 

eri vastaajaryhmien erot ja aihealueeseen liittyvä painoarvo. Saadut 

tulokset ja kuhunkin kyselytutkimuksen osa-alueeseen liittyvät 

johtopäätökset on käsitelty alaryhminä käsittelyn selkeyttämiseksi.  

 

Product, tuote 

 

Lanseerausprosessin tarkastelu oli kyselyssä tuotteen osalta jaettu 

neljään osa-alueeseen, jotta tuotekonseptin kokonaisuus tulisi selkeämmin 

esille. Nämä olivat pakkaus, pakkauskone, palvelut ja Lamican Oy 

yrityksenä. 
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Kuva 5. Pakkauksen saamat arvosanat  

 

Asiakas arvostaa pakkausta 

 

Pakkausnäkökulman ensimmäisessä osa-alueessa kartoitettiin vastaajien 

näkemyksiä Lamicanin pakkauksesta. Henkilökunta ja asiakkaat arvioivat 

pakkauksen kokonaisarvosanaksi 4,1. Myyntiverkoston arvio oli kriittisempi 

eli 3,9. Tulos tarkoittaa sitä, että tuote ei aivan täytä toimintaverkoston 

asettamia tavoitteita. Asiakas kuitenkin antaa itse pakkaukselle 

hyväksyttävän arvosanan. Sen painoarvo tässä yhteydessä on merkittävä. 

Vastausten perusteella pakkaus luo selkeästi lisäarvoa. Pakkauksen 

ominaisuuksien uskottavuutta erityisesti sen lisäarvon tuojana ja 

kilpailukyvyn lisääjänä on korostettava. Tämä tapahtuu korostamalla 

pakkauksen soveltuvuutta eri nestemäisille elintarviketuotteille. Näissä 

arvioissa yli kuuden vuoden kokemuksen omaavan henkilöt olivat 

kriittisempiä pakkausta kohtaan. 
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Kuva 6. Pakkauskoneen saamat arvosanat 

 

Pakkauskoneen toiminnallisuuteen edellytetään parannusta 

 

Toisessa osa-alueessa kysyttiin vastaajien mielipiteitä pakkauskoneeseen 

liittyvistä tekijöistä. Henkilökunta ja asiakkaat arvioivat pakkauskoneen 

yleisarvosanaksi 3,7 ja jälleen agenttien arvosana jäi tasolle 3,1. Tämä 

tulos alittaa tavoitetason 4 ja tarkoittaa sitä, että koneen tekninen valmius 

ei ole riittävän hyvällä tasolla. Parannusta tulisi tapahtua koneen 

toiminnallisuuden, käytettävyyden ja luotettavuuden osalta. Vastausten 

perusteella teknologinen valmius ei yksinkertaisesti ole sillä tasolla kuin 

menestyksellinen lanseeraus edellyttää. Robert G. Cooper (1993, 26–28) 

viittasi tutkimuksessaan epäonnistumisiin ja esitti siinä, että tekninen 

kompastus (15 % tapauksista), jossa tuotteen tekniikka ei toimi 

lanseerauksen alkuvaiheessa, johtaa asiakaskunnassa huonoon 

maineeseen. Vastausten perusteella koneen suomalainen tausta tunnettiin 

erittäin hyvin, ja sitä pidettiin vahvuutena, jota tulisi jatkossa korostaa 

enemmän. Kaikki vastaajat tiesivät hyvin referenssikoneen 

olemassaolosta. 
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Kuva 7. Huoltopalvelun saamat arvosanat 

 

Huolto-osaamista on, mutta tuotteistamiseen tarvitaan huomiota 

 

Kolmas tuotenäkökulman osa-alue on huolto palvelumuotona, joka sai 

asiakkaalta hyväksyttävän (4,1) arvosanan. Henkilöstö arvosanalla 3,9 ja 

agenttiverkosto arvosanalla 3,8 epäilevät henkilökunnan teknistä 

osaamista. Tästä voi päätellä, että asiaa tulee korostaa tulevassa 

lanseerauksessa enemmän, sillä asiakas näkee kokemuksen kautta asian 

paremmin. Geoff Tennant (2002, 15-16) toteaa, että tämän päivän 

monimutkaiset ja tekniset ratkaisut ovat enenevässä määrin tuotteen ja 

palvelun yhdistelmäsovellutuksia. Henkilökunnalle huoltopalvelun 

mieltäminen osaksi tuotekonseptia ei ole aivan selvää. Tämä tulee 

huomioida uudessa lanseeraustilanteessa. 
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Kuva 8. Yrityksen saamat arvosanat 

 

Viimeinen tuotteeseen liittyvä osa-alue on itse yritys. Siihen liittyen 

asiakkaat ja agentit antoivat arvosanaksi 3,4 ja henkilökunta 3,6. 

Kvalitatiivisena palautteena vastaajat kertoivat, että nykyisen 

pakkauskoneen tulisi toimia vähäisin häiriöin tuotannossa. Jos tämä 

parannus saavutetaan, on edessä suuri mahdollisuus. Palautetta tuli myös 

siitä, että yritys- ja markkinointistrategian yhteneväisyyttä pitäisi selkeyttää 

yrityksen ja tuotteen osalta. Vastaajat totesivat, että varsinainen pakkaus 

erottuu muista kilpailijoista ja se voi saavuttaa oman markkina-aseman. 

Nykyisessä tilanteessa vastaajien odotukset kohdistuivat huolto-

organisaation toimintaan, koska asiakkaat tarvitsevat korostetusti teknistä 

tukea. Palautteen voi kiteyttää siihen, että Eurooppaan kohdennettu 

laitetoimitus edellyttää kokonaistoimitusta, jossa pakkausmateriaali, 

pakkauskone ja huoltopalvelu luovat luotettavan kokonaisratkaisun. 

 

Yrityksen tulee korostaa järjestelmätoimittajan osaamista 

 

Vastauksista käy ilmi, että mikään vastaajaryhmä ei täysin yhtynyt 

näkemykseen siitä, että yrityksen tavoitteena on toimia järjestelmä-

toimittajana. Yritysosa-aluetta käsittelevä vastausten keskiarvo jäi tasolle 

3,6. Tämä on huolestuttava tieto, koska lanseerauksen eräs viesti tulisi 
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tällaisessa liiketoiminnassa olla se, että yritys on kokonaisvastuunkantaja 

ja yrityksen teknologinen tietotaito tulisi korostetusti nähdä käytössä. Knox 

(2011, 173) toteaa, että fyysisen tuotteen markkinoille tuominen ei aina 

riitä, vaan tarjolla on oltava asioita, jotka turvaavat tuotekonseptin 

lisäarvon tuottokyvyn. Markkinointiviestinnässä tässä asiassa tulee tehdä 

määrätietoista työtä tilanteen parantamiseksi. Yrityksen strateginen linjaus 

tässä kohtaa tulee selkeyttää, sillä asiakas ei kokenut yritystä erityisen 

asiakaslähtöiseksi ja markkinavetoiseksi. 

 

Tuotekonsepti antaa mahdollisuuden menestyä 

 

Yhteenvetona tuotekonseptista voi todeta, että edellytykset menestykseen 

ovat olemassa. Pakkauksen erilaisuus saa positiivista palautetta, mutta 

palautetta tulee siitä, että kokonaiskonseptia pitää kehittää edelleen ja 

toiminnallisesta varmuudesta pitää saada lisää näyttöä. Näitä edellyttävät 

kaikki kyselyyn vastanneet. Tuotelupauksen tarkentaminen ja 

kokonaisvastuun ottaminen ovat lanseerauksen avainsanoja. 

 

Place, jakelu 

 

 

Kuva 9. Jakelukanavan saamat arvosanat 
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Toinen 7P:n osa-alue on place, eli jakelu. Jakelukanavaan ja 

asiakaspinnan hallitsemiseen tähtäävät kysymykset toivat kohtuullisen 

alhaisen tuloksen 3,2. Asiakkaan ja agenttien arvosanat jäivät alle 3 ja 

henkilökuntakin arvioi tilanteen tasolle 3,3. Avoimessa palautteessa 

vastaajat totesivat, että jakelukanavan vahvistamiseen tulee hyödyntää 

todellista asiakkaan näkökulmaa ja realismia. Palautteessa annettu 

kommentti vahvistaa päätelmää ”Yrityksessä ei riittävästi ymmärretä 

asiakkaan odotuksia”. Tähänastinen lanseeraustulos on ollut vaisu johtuen 

muun muassa rajallisesta agenttiverkostosta. Jakelukanavan toimivuutta 

tulisi tietoisesti parantaa, lisätä tiedon tasoa asiakkaista ja hyödyntää 

asiakaspinnan antamaa palautetta. Yrityksen tuotekehitykseen painottunut 

toiminta on unohtanut asiakasnäkökulman. 

 

Yrityksen tulee vahvistaa myyntipeittoa ja asiakastietoja 

 

Lanseerausta ajatellen tutkimus paljastaa, että myyntipeittoon ja 

asiakastietoihin tarvitaan huomattavasti enemmän panoksia. Yrityksen 

katsotaan toimivan hyvin samalla tavalla kuin kilpailijat, vaikka yritys tähtää 

omaan erilaiseen toimintatapaan. Myyntiverkostolle tarjottava tuki nähtiin 

myös vajavaisena. Henkilökunta oli muun vastaajaryhmän tavoin samoilla 

linjoilla ja tunnisti puutteet. Lanseerausta ajatellen tähän tulisi kiinnittää 

selkeästi enemmän huomiota.  
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Price, hinnoittelu 

 

 

 

Kuva 10. Hinnoittelun saamat arvosanat 

 

7P: kolmas osa-alue oli hinta, johon liittyviä kysymyksiä tarkastellaan nyt. 

Hinnoittelu sai koko vastaajaryhmältä saman arvosanan (3,0). 

Henkilökunnan antama arvosana oli 3,1. Agentit antoivat arvosanan 2,9 ja 

asiakkaan antama arvosana oli 3,0. Avoimessa palautteessa tuli vahvasti 

esille se, että hinta-laatusuhde ei ole tasapainossa. Erityisesti agentit 

katsoivat, että nykyisen pakkauskoneen hinta ja sen kapasiteetti eivät 

vastaa kaikkien markkinoiden vaatimuksia. Huoltopalvelujen hinnoittelu on 

epäselvä. Järjestelmän hinnoittelussa ei näytä olevan johdonmukaisuutta 

lyhyellä saati pitkällä tähtäimellä. Hinnoitteluun odotetaan selkeää 

hintapolitiikkaa ja lisäarvostrategiaa. Pakkauskoneen vaihteleva 
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käyttövarmuus lisää huoltokustannuksia, joka edelleen hämärtää 

käyttökustannusindikaatiota ja asiakkaan kannalta kokonaiskustannusta. 

Lisäarvon esilletuonti ei ilmene hinnoittelussa riittävän selkeästi.  

 

Yrityksen tulee selkeyttää hinnoittelustrategia 

 

Euron käyttö valuuttana nähtiin kaikkien osalta erittäin kannatettavaksi, 

mutta muilta osin hinnoittelua kohtaan oltiin kriittisiä. 

Hinnoittelujärjestelmää tulee selkeyttää niin, että sillä luodaan lisäarvoa ja 

se erottuu kilpailijoiden hinnoittelusta. Cowell (1988, 152–153, 157) näkee 

palvelujen hinnoittelun kahdesta peruslähtökohdasta. Nämä ovat 

kustannuspohjainen hinnoittelu, jossa tavoitellaan minimikannattavuutta ja 

markkinasuuntautunut hinnoittelu, jossa huomioidaan kilpailutilanne ja 

asiakaskohtainen hinnoittelu riippuen asenteesta ja suhtautumisesta 

palveluun. Kun kysymyksissä verrattiin teknologista arvoa ja hintaa, 

vastaajat eivät nähneet niissä riittävää tasapainoa. Tuotekonseptia 

ajatellen hinnoittelua ei nähty selkeänä pakkausmateriaalin, 

pakkauskoneen ja huoltopalvelujen osalta. Asiakas oli tietoinen 

pakkausmateriaalin hinnoittelusta, mutta ilmoitti samalla olevansa 

epätietoinen huolto- ja laitehinnoittelun osalta. Asiakkaan antama palaute 

vahvistaa väittämää, josta Simula (2012, 160–161) mainitsi toteamalla, 

että asiakas ei osaa hinnoittelun perusteella arvostaa riittävästi tuotetta 

eikä ymmärrä, miten se voi vaikuttaa asiakkaan omaan liiketoimintaan. 

Onnistunut hinnoittelustrategia vahvistaa lanseerausvaiheessa kaupallista 

onnistumista. Siksi tähän hinnoittelukysymykseen tulee etsiä 

hinnoittelustrategian lisäksi vastausta arvoketjuajattelusta ja hinnoittelun 

viestintätavoista.  
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Promotion, mainonta 

 

 

 

Kuva 11. Mainonnan ja tunnettavuuden saamat arvosanat 

 

Neljännessä osa-alueessa tarkastellaan mainontaan liittyviä asioita. 

Mainonta ja myynnin edistäminen saavat asiakkaalta arvosanan 2,5 ja 

agenteilta vielä alhaisemman 2,1. Henkilökunta näkee tämän osa-alueen 

hieman parempana 3,0. Vastaajat olivat kaikki käyneet yrityksen 

verkkosivuilla ja 79 % vastaajista tunnisti yrityksen iskulauseen ” Get 

noticed and Be Appriciated ”. Avoimessa palautteessa agentit arvioivat, 

että yritys on vielä nuori ja tästä syystä sen tunnettavuus on vielä 

rajallinen. Tunnettavuutta ja sen rakentamista tulisi kehittää edelleen. 

Vastauksissa ehdotettiin vieläkin kohdennetumpaa markkinointia. 

Henkilöstö haluaa antaa innovatiivisuudelle tilaa tulevien hankkeiden 

tueksi. Tämä tapahtuisi avoimemmalla tiedonvaihdolla ja uskalluksella 

tehdä joskus asioita toisin. 

 

Mainonta kohdennettava selkeämmin päätöksentekijöihin 

 

Yrityksen käyttämän iskulauseen vastaajat tunnistivat tutkimuksessa 

varsin hyvin. Siitä huolimatta tulosta on pidettävä kohtuullisena. Agentit 

arvioivat tilanteen siten, että mainonnan kohdentaminen ja 

kohdeasiakkaiden tavoittaminen ei täysin ole onnistunut. Vapaan sanan 
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vastauksissa peräänkuulutettiin kohdennettua markkinointia, jolloin 

mainonta tavoittaisi selkeämmin päätöksentekijät. Tämä tarkoittaa myös 

sitä, että kohdentaminen tulee tehdä enemmän maa- ja 

asiakaskohtaisesti. Tuotemerkin tunnettavuuteen on panostettava vielä 

merkittävästi. Kotler (1999, 143–146) mainitsee sen, että mainonta on 

tehokkain työkalu silloin, kun halutaan lisätä ostajien tietoisuutta 

yrityksestä, tuotteesta, palvelusta tai ideasta. 

 

Physical evidence, fyysinen todiste 

 

 

 

Kuva 12. Fyysinen todiste -aihealueen saamat arvosanat 

 

Viides osa-alue käsittelee 7P-teorian mukaisesti fyysiseen todisteeseen 

liittyviä tuloksia. Tämän alueen vastausten keskiarvo nousi jokaisella 

vastausryhmällä yli 4. Nykyinen tilanne nähtiin hyväksi yrityksen 

jatkotoimille ja erityisesti innovaatiopalkintojen huomioarvon nähtiin 

vahvistavan tulevaisuuden markkinointia. Henkilöstön mielestä 

markkinointi voisi toimia hyökkäävämmin ja erottuvammin. Kaikki vastaajat 

arvostivat korkealle lainsäädäntöön liittyvän aseptisen VDMA 

hyväksynnän. 
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Laitereferenssi ja innovaatiopalkinto elinkaaren kulmakivenä 

 

Tutkimuksen eräänä mielenkiintoisena osa-alueena oli selvittää 

tuotekonseptin uskottavuutta ja sitä, miten se on ilmennyt yrityksen eri 

toiminnallisissa yhteyksissä. Tämän perusteella voidaan todeta, että 

tiedottaminen, promootiot, ja sekä referenssien että patenttien 

esilletuominen, on tiedotettu hyvin. Tällä osa-alueella tulee siis pitää 

menettelytavoista kiinni ja löytää vieläkin innovatiivisempia toimintatapoja 

tukea uskottavuutta tuotteen elinkaariajattelussa. 

 

People, ihmiset 

 

 

 

Kuva 13. Henkilöstön saamat arvosanat 

 

Kuudes analyysin osa-alue on People, ihmiset. Henkilöstöön liittyvä 

kokonaisarviointi ja siitä laskettu keskiarvo jäi tasolle 3,7. Asiakkaat ja 

agentit arvioivat tätä osa-aluetta arvosanalla 3,5. Vapaassa palautteessa 

kaikki vastaajat näkivät, että yrityksen henkilöstö on tarvittaessa osaavaa 

ja taitavaa. Resurssien riittävyys asetettiin kyseenalaiseksi varsinkin 

tilanteessa, jossa uudet asiakkaat vaativat palveluja. Henkilöstö arvioi itse, 

että paremmalla yhteistyöllä voitaisiin saada vieläkin parempia tuloksia. 
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Vastaajat odottavat jatkossa selkeää toimintatapaa asiakkaan 

palvelemisvalmiuteen. Palveluasennetta tulisi nykyisestään vielä lisätä, 

osaamista kun on kuitenkin olemassa.  

 

Palveluasennetta ja voimavaroja lanseeraukseen 

 

Yhteistä vastauksissa oli se, että resurssit nähtiin rajoittavaksi tekijäksi. 

Kaikki vastaajaryhmät halusivat palveluasenteeseen parannusta. Samoin 

ihmisten tavoitettavuuteen jäi toivomisen varaa. Henkilökunta oli erityisen 

kriittinen ja katsoi, ettei henkilöstöresursseja ole riittävästi. Lanseerauksen 

kannalta tulee tähän asiaan kiinnittää huomiota, ainakin 

toimenpideohjelman pohjalta. Tulokset osoittavat, että riittävät 

palveluresurssit ovat tärkeitä lanseerausprosessissa ja siksi niitä tulisi 

lisätä tarpeen mukaan. On myös otettava huomioon, että henkilökunnan 

koulutus asiantuntijatehtäviin ottaa kuitenkin merkittävän ajan. 

 

Process, palveluprosessit 

 

 

 

Kuva 14. Asiakaspalveluprosessien saamat arvosanat 
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Seitsemäs ja viimeinen osa-alue on palveluprosessit, jossa käsitellään 

vastaajien näkemyksiä Lamicanin asiakaspalveluprosessin toimivuudesta. 

Palveluprosessien toimivuuteen kohdistuneiden vastausten arviot jäivät 

varsin alhaisiksi. Asiakkaan ja agenttien arvosanat olivat samalla tasolla, 

eli 2,4 ja 2,5 keskiarvona. Henkilökunta arvioi tätä osa-aluetta myös 

kriittisesti, 2,9. Toimintaa ohjaavat ja palveluja tuottavat prosessit saivat 

osakseen eniten kritiikkiä avoimessa palautteessa. Vastauksissa 

tunnistettiin, että yrityksessä löytyy ammattitaitoa ja että asiakkaita 

ymmärretään lähtökohtaisesti hyvin. Vastauksissa haluttiin tuoda vahvasti 

asiakkaan näkökulma ja tarpeet esille. Organisaation palvelujen tulisi 

vastausten perusteella suuntautua aktiiviseen asiakaspalveluun. Nyt siinä 

on puutteita, joita ei ole asiakaspalvelumielessä huomioitu. 

Menettelytavoista annettiin esimerkkejä osoittamaan toimintaprosessien 

epäkohtia. Esimerkki näistä ovat tiedusteluihin vastaaminen viiveellä sekä 

yrityksen puhelinpalvelun aukioloaika, joka sai osakseen kritiikkiä. 

Erityinen huomio kohdistui huoltopalvelujen tuottamiseen, henkilöstön 

kuormitukseen ja toimintamallin puutteisiin erilaisissa palvelutilanteissa, 

joissa kenttäpalaute tulisi erityisesti huomioida toiminnan kehittämiseksi. 

 

Palveluorganisaation toimintaprosessit saatettava kuntoon 

 

Johtopäätöksenä voi todeta, että palveluorganisaatio ei vastannut 

odotuksia. Alhaiset arvosanat tulivat informaation kulusta, vastuualueiden 

rajoista, asiakaspalautteen hyödyntämisestä ja selkeän suunnan 

puuttumisesta toimintaprosessien kehittämisessä. Asiakaspalvelun 

toiminta perustuu enemmän henkilöiden omiin ratkaisuihin toimintatavan 

kehittämisessä kuin siihen, että prosesseja kehitettäisiin liiketoiminnan 

vaatimusten mukaan. Palveluprosesseja tulee kehittää määrätietoisesti ja 

asiakaslähtöisesti uutta lanseerausta silmällä pitäen. Davidow (1989, 144–

146) muistuttaa, asiakasta pitäisi aina ajatella ensiksi, mutta 

huipputekniikassa hänet jätetään insinöörikeksinnön varjoon. 
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Vastaajaryhmät ja kokonaiskuva arvosanoista 

 

Tutkimuksessa kysyttiin vastaajilta, mitä vastaajaryhmää he edustivat. Alla 

olevaan taulukkoon on koottu eri vastausryhmien keskiarvot ja siitä 

ilmenee ryhmien väliset erot vastauksiin. Taulukosta voi huomata, että 

suurimmat poikkeamat vastaajien välillä syntyi jakelun ja mainonnan 

kysymyksissä. Alhaisimmat keskiarvot kohdistuivat mainontaan ja 

prosesseihin. Uskottavuus elinkaaressa ja itse tuote saivat korkeimmat 

keskiarvot. 

 

Taulukko 3. Vastausten keskiarvot vastaajaryhmittäin 

 

  Tuote Jakelu Hinta Mainonta 
Uskottavuus 
elinkaaressa ihmiset prosessi 

Henkilökunta 3,8 3,3 3,1 3,0 4,4 3,7 2,9 

Agentti 3,6 2,9 2,9 2,1 4,1 3,5 2,5 

Asiakas 3,8 2,8 3,0 2,5 4,5 3,5 2,4 

Keskiarvo 3,8 3,0 3,0 2,8 4,4 3,7 2,7 

 

 

 

 

Kuva 15. Vastaajien arvosanat ryhmittäin 
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5.2 Lanseeraussuunnitelma ja toimivuus käytännössä 
 

Lanseeraussuunnitelma tähtää uuden kehitteillä olevan pakkauskone-

sukupolven markkinoille tuomiseen Euroopassa. Kyselytutkimuksen avulla 

on kartoitettu yrityksen nykyinen tilanne. Lanseerauksen viesti tulee olla 

tuotekonseptin osalta selkeä, viestiltään informatiivinen ja kohdistettuna 

asiakkaille. Tuotekonseptin ydin on pakkaus, pakkauskone, 

pakkausmateriaalipalvelu ja huoltopalvelu. Lanseeraussuunnitelma 

muodostuu toiminnallisista ohjeista, joita tässä kappaleessa esitetään. 

 

Asiakaslähtöinen tuotekonsepti 

 

Lamican erottuu muista kilpailijoista ydintuotteensa eli pakkauksen osalta 

merkittävästi. Erilaisen pakkauksen esilletuominen asiakkaalle on 

ensiarvoisen tärkeä tekijä. Konsepti ei ainoastaan nojaa erilaisuuteen 

vaan teollisessa investoinnissa tulee ydintuotteen ympärillä olevien 

tuotteiden ja palvelujen olla asiakkaan odotusten mukaisia. Tutkimuksen 

mukaan pakkauksen lanseeraukseen liittyvät argumentit ja osa-alueet 

tulee kirkastaa. Yrityksen tulee pitää kiinni erilaisuudestaan, keskittyä 

omaan viestintäänsä ja korostaa pakkauksen lisäarvoa. Pakkauksen 

ympäristöarvoja tulee korostaa, sillä kartonkipakkaus kestää hyvin 

vertailun muihin vaihtoehtoihin. Palautteen perusteella tuotemerkki kuvaa 

osuvasti pakkausta. Tuotemerkin osuutta tulee korostaa, yhdenmukaistaa 

ja vahvistaa selkeämmin viestinnässä.  

 

Asiakasvalintaan tulee kiinnittää selkeämpää huomiota. Koska pakkaus on 

asemoitu lisäarvotuotteeksi, tulee asiakasvalinnassa hakea niitä toimijoita, 

joiden tuotevalikoimaan kuuluvat lisäarvotuotteet ja kapean segmentin 

erikoistuotteet. Apuna tulee käyttää markkinoilta saatavaa tilastotietoa 

asiakasvalintojen tekemiseen, asiakkaan tuotevalikoiman, brandin ja 

volyymien arviointiin. Tätä tutkimusta kirjoitettaessa yrityksellä on käytössä 

Canadean–nimisen tutkimuslaitoksen tuottamaa tutkimustietoa.  

 



78 

 

Uuden pakkauskoneen valmistumisen myötä voi viestinnän painopisteen 

kohdistaa aikaisemmin esille tulleiden heikkouksien kumoamiseen.  

Oleellisia muutoksia ovat kapasiteetin nousu, teknologiset parannukset, 

uusi valvonnan tarkkuustaso, uudet hygieeniset ratkaisut ja 

käyttäjäystävällinen toimintaympäristö. Nämä tekijät tulee huomioida 

lanseerausviestinnässä. Pakkauskoneen suomalainen suunnittelu ja 

tekninen osaaminen ovat tekijöitä, joita tulee eurooppalaisessa 

lanseerauksessa korostaa. Lähtökohtana on EU:n lainsäädännön 

noudattaminen.  

 

Huoltopalveluja tuottava pieni organisaatio on saanut hyvää palautetta 

tähänastisesta osaamisestaan. Uudessa lanseeraustilanteessa palvelun 

tuotteistaminen tulee viedä pitemmälle ja huollon palvelumuotojen 

määrittely on tehtävä valmiiksi, jotta sen lisäarvo on selkeästi nähtävissä. 

Se helpottaa viestintää oleellisesti.  

Lamican Oy muodostaa puitteet koko tuotekonseptin toimittamiselle ja 

uskottavuudelle. Sen tulee linjata toiminnassaan selkeämmin roolinsa 

asiakaslähtöisenä ja palvelevana yrityksenä. Yrityksen pienestä 

henkilöstömäärästä huolimatta se mielletään kansainväliseksi toimijaksi. 

Markkinointistrategia tulisi linjata selkeämmin yritysstrategian kanssa. 

Selkeä muutos tuotekehitysyrityksen roolista kaupallisesti toimivaksi 

yritykseksi vaatii vision ja mission toteuttamista käytännössä.  

 

Jakelukanava ja peittomyynti kuntoon 

 

Jakelukanava edellyttää vielä laajentamista, jotta kaikkiin Euroopan 

potentiaalisiin asiakkaisiin saataisiin läheinen suhde. Agenttiverkostoa 

ajatellen Itä-Euroopan maat ovat tässä tilanteessa etusijalla. Myös Länsi-

Euroopan maat kuten Espanja, Kreikka ja Iso-Britannia kaipaavat 

myyntiagenttia. Potentiaalisten asiakkaiden perustietoja tarvitaan lisää ja 

sitä voi kartuttaa edellä mainitulla tutkimustiedolla (Canadean). 

Myyntiagenttiverkostoa tulee kouluttaa, jotta viesti asiakkaalle olisi 
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yhdenmukaista. Myös myytävän konseptin kokonaisuus tulisi olla 

agenttien hyvässä hallinnassa. Se lisäisi samalla motivaatiota kaupan 

syntymiselle. 

 

Hinnoittelu ja lisäarvo tasapainoon 

 

Uutta lanseerausta ajatellen hinnoittelu ja lisäarvo tulee selkeyttää. 

Ratkaisumyynti koostuu tuotekonseptin osatekijöistä, jossa kukin osa-alue 

tukee toista osa-aluetta. Hinnoittelu ja erityisesti kokonaishinnoittelu tulee 

olla harmoninen ja lisäarvoa korostava. Uuden laitesukupolven myötä on 

hyvä mahdollisuus uudistaa hinnoittelu ja tavoitella kaupallisia tuloksia. 

Hinnoittelun tulee perustua omaan strategiseen linjaukseen ja lisäarvon 

tuottamiseen. Siksi omien vahvuuksien esilletuomiseen perustuva 

hinnoittelumalli on tärkeä. Kaupallinen menestyminen perustuu 

pakkausmateriaalin myynnin määriin. Hinnoittelun tulee tukea 

pakkausmateriaalin myynnin volyymin syntymistä. Hinnastojen, myynti- ja 

toimitusehtojen päivittäminen tulee tehdä uudessa lanseeraustilanteessa. 

Tämä koskee kaikkia osa-alueita, pakkausmateriaalia, pakkauskonetta ja 

huoltopalveluja. Tämä toimenpide tarvitaan sisäisen selkeyden takia ja 

yhdenmukaisen asiakasviestinnän turvaamiseksi. Toiminnallista laatua 

saadaan parannettua, mikä tulee näkymään tuotemerkin arvossa ja 

arvostuksessa. 

 

Kohdennettu mainonta ja myynnin edistäminen 

 

Mainonta ja sen määrä ovat aina riippuvaisia annetusta budjetista. 

Tärkeintä on tavoittaa halutut kontaktit. Mainonta tulee kohdentaa entistä 

paremmin yleisluonteisesta mainonnasta kohdennettuun asiakas-

kohtaiseen mainontaan. Tutkimuspalautteen perusteella perusasiat, kuten 

iskulause ja tuotemerkki, tunnettiin hyvin. Mainonta tulee rakentaa valituille 

kohdemarkkinoille. Voimavarat huomioiden mainonta tulee miettiä 

asiakaslähtöisesti ja asiakkaan näkökulmasta. Todellisuudessa 
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elintarviketeollisuuden tavoiteltavia asiakkaita on rajallinen määrä ja 

kohdentamalla mainontaa voidaan saada aikaan parempi tulos. Sähköinen 

viestintä on edullinen toimintamuoto, mutta henkilökohtainen myyntityö ja 

henkilösuhteiden luonti edistävät luottamuksen syntymistä. 

Tunnettavuuden parantamiseksi sähköinen viestintä luo pohjan kontaktien 

syntymiselle ja henkilökohtaisesti kerrottu asiakaslähtöinen 

ratkaisuviestintä johtaa hyvään lopputulokseen. 

 

Näyttöä ja uskottavuutta 

 

Asiakkaan vakuuttaminen on ensiarvoisen tärkeää ja siinä tulee käyttää 

kaikki olemassa olevat argumentit. Tämän tutkimuksen mukaan viralliset 

tutkimustulokset pakkausjärjestelmän toiminnasta lisäävät uskottavuutta. 

Palautteen perusteella laitereferenssin saaminen kohdemarkkinoille 

nousee tärkeään rooliin. Siksi lanseerausta tehtäessä tulee päättää 

referenssikohteiden valinta. Nyt laitereferenssi sijaitsee Suomessa, mutta 

Euroopan markkinoita ajatellen referenssi tulisi saada Euroopan suuria 

volyymejä edustaviin maihin, kuten Espanjaan Saksaan, Italiaan 

Ranskaan ja Iso-Britanniaan. Laitereferenssi tuo samalla toiminnallista 

uskottavuutta pakkausmateriaalitoimituksille ja huoltopalvelujen 

suorittamiselle. Lamican Oy:lle referenssikohteista syntyvä kokemus on 

ensiarvoista. Saavutetut tulokset, kuten innovaatiokilpailuissa 

menestyminen ja messuilla annetut huomionosoitukset arvostettiin 

korkealle. Menestyminen luo erinomaisen pohjan tulevalle uudelle 

lanseeraukselle, ja huomionosoitusten arvoa pitää korostaa 

asiakasyhteistyössä.  

 

Henkilöstön koulutusohjelma 

 

Onnistunut lanseeraus perustuu osaavien työntekijöiden työpanokseen. 

Tämä tutkimus paljasti, että yrityksen tulee varautua resurssien 

lisäämiseen paremmin. Samoin palveluhenkisyyttä tulee korostaa. Oman 
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tuotekonseptin hallitsemiseen tulee panostaa, mikä edellyttää sekä 

sisäistä palvelukoulutusta että tuotekoulutusta. Ehdotuksena on luoda 

omaa tuotetta koskeva tietopaketti ja hyödyntää sitä oman henkilöstön 

koulutuksessa, etenkin uusien työntekijöiden kohdalla. Nuoren yrityksen 

tulee luoda Lamican -henki, joka yrityskulttuurin mukana ohjaisi nykyisiä 

henkilöitä toimimaan uusissa tilanteissa yrityksen parhaaksi, ja uudet 

työntekijät oppisivat helpommin kokeneilta henkilöitä oikean 

palveluasenteen. Voimakkaan kasvun aikana yrityksen voimavarana tulee 

olla oikeaan suuntaan rakentuva yrityshenki. 

 

Asiakaspalvelut toimiviksi prosesseiksi 

 

Onnistuneen asiakaspalvelutoiminnan takana tulee olla toimivia palveluja 

tuottavat prosessit. Prosessien parantamisen tulee lähteä asiakkaan 

näkökulmasta. Ehdotuksena on arvioida uudelleen myyntiprosessi, 

markkinointiprosessi, asiakaspalauteprosessi ja konseptimyyntiä tukevat 

peruspalvelut. Näitä ovat asiakkuuden hoito, pakkausmateriaalin tilaus-

toimitusprosessi, sekä huoltotyö- ja varasosa-palvelujen prosessit. 

Toiminnallisen palveluprosessin määrittelyssä tulee noudattaa sille 

tyypillistä rakennetta tilaaja–toimittaja suhdetta. Toimintaprosessin tulee 

vastata kysymyksiin mitä, kenelle ja miten asioita tehdään. Prosessin 

toimivuudelle tulee asettaa mittarit, esimerkiksi läpimenoajasta. Tämä 

prosessien mittausajattelutapa ohjaisi palveluorganisaation toimintaa, 

selkeyttäisi sitä ja kehittäisi sitä haluttuun suuntaan.  

 

Aikataulu on laadittu asiakokonaisuuksille vuosineljännesten tasolla, jolloin 

järjestäytyminen ja valmistautuminen ovat nähtävissä 

lanseerausajankohtaan nähden. Lanseerauksen kohokohta on tämän 

suunnitelman mukaan Anuga FoodTec messutapahtuma, joka pidetään 

Saksassa 24 - 27. maaliskuuta 2015. 
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Taulukko 4. Lanseeraukseen valmistautuminen 

 

Vuosi 2014 2015 

vuosineljännes 1 2 3 4 1 

Asiakaslähtöinen 

tuotekonsepti 

     

Jakelukanava ja 

peittomyynti kuntoon 

     

Hinnoittelu ja lisäarvo 

tasapainoon 

     

Kohdennettu mainonta 

ja myynnin 

edistäminen 

     

Näyttöä ja 

uskottavuutta 

     

Henkilöstön koulutus ja 

kannustus 

     

Asiakaspalvelut 

toimiviksi prosesseiksi 

     

Anuga Foodtec- 

lanseeraus 

     

 

5.3 Ehdotus jatkotutkimuksesta 

 

Kohdassa 5.1 esiteltiin tutkielman tutkimustulokset ja kohdassa 5.2 

rakennettiin niihin pohjautuva lanseeraussuunnitelma. Tässä kappaleessa 

esitellään tätä tutkielmaa tehdessä esille tulleita jatkotutkimusaiheita. 

Lanseeraus käynnistetään yleensä yhtäaikaisesti eri maissa ja myyntiä 

tukevat operatiiviset toimenpiteet tehdään usein maakohtaisesti. 

Markkinointipanostusten arviointi on usein vaikeaa johtuen 

kohdemarkkinoiden koon vaihtelusta. Budjetointia ajatellen 

mielenkiintoinen tutkimuskohde olisi mallintaa valittujen 
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kohdemarkkinoiden koon ja toisaalta siihen kohdistettavien 

markkinointiresurssien suhde. Tähän tulisi lisätä kaupallinen tulos, jolloin 

panostukselle löytyisi suhde myyntitulosten ja toisaalta 

markkinointipanosten näkökulmasta. Gert H. N. Laursen (2011. 75) 

käsittelee kirjassaan segmentointia ja lanseerausten vertailtavuutta. 

Kirjaamalla esimerkiksi kustannukset, maakohtaiset kannattavuudet, 

asiakkuuksien keston ja asiakaskohtaisen elinkaaren kannattavuuden voi 

lanseerauskustannuksia arvioida paremmin, säästää niissä ja 

oppimismielessä kohdistaa panostukset parhaalla tavalla. Tämäntyyppiset 

jatkotutkimusaiheet voisivat olla mielenkiintoisia pienten organisaatioiden, 

kuten Lamican Oy:n kannalta.  
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6 YHTEENVETO 
 

Tämän tutkimustyön ja siihen liittyvän lanseeraussuunnitelman laatimisen 

lähtökohtana oli selvittää miten Lamican Oy on aikaisemmin tuonut 

markkinoille aseptisen pakkausjärjestelmänsä ja miten sen 

markkinoilletulo on otettu vastaan sen oman organisaation, 

myyntiverkoston ja asiakkaiden näkökulmasta. Tutkimuksen antamien 

vastausten perusteella laadittiin lanseeraussuunnitelma. Lanseeraukseen 

liittyviä tekijöitä tarkasteltiin Kotlerin kehittämän 4P- ja Cowellin 7P- 

teorioiden mukaan. Seuraavissa alaluvuissa on käsitelty yhteenveto 

tutkimustuloksista ja niistä tehtävät johtopäätökset. 

 

6.1 Yhteenveto tutkimustuloksista 
 

Lamican Oy halusi selvittää lanseerausprosessinsa ja siihen liittyvän 

lanseeraussuunnitelmansa syvällisemmin. Yritys on ollut nykyisessä 

muodossaan toiminnassa vuodesta 2007 ja mittavan tuotekehitys-

panostuksen jälkeen se on valmistautumassa tuomaan Euroopan 

markkinoille uuden aseptisen pakkausjärjestelmän. Yritys halusi 

tutkimuksen keinoin saada syvällisempää tietoa uutta lanseerausta varten.  

 

Tutkimus päätettiin suorittaa kyselytutkimuksena. Kysymykset laadittiin 

noudattaen 4P ja 7P -teoriaa. Ne käsittelivät tuotetta, hintaa, jakelua, 

mainontaa, uskottavuutta, henkilöstöä ja toimintaprosesseja. Tutkimuksen 

kysely kohdennettiin asiakkaille, myyntiagenteille ja arpomalla valituille 

henkilökunnan edustajille. Vastaajien haluttiin ottavan kantaa kysymyksiin, 

jotka olivat laaditut sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. 

Lanseeraussuunnitelman kartoittamiseksi kysymyksiä oli laadittu yhteensä 

68 kappaletta ja kysymysten aiheet noudattivat teoriaosuudessa esitettyjä 

aiheita. Kysymyksiin vastaaminen tapahtui anonyyminä ja se suoritettiin 

internetissä.  
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Tutkimuksen avulla kerättiin tietoa yrityksen aikaisemmasta toiminnasta 

markkinoilla. Sen pohjalta laadittu lanseeraussuunnitelma esittää 

toimenpiteitä, joihin yrityksen tulee kiinnittää jatkossa huomiota. 

Lanseeraussuunnitelma käsittelee toimenpiteitä ottaen kantaa 

tuotteeseen, jakeluun, hintaan, mainontaan, fyysiseen todisteeseen, 

ihmisiin ja toimintaprosesseihin. Se korostaa yrityksen toiminnan 

perusasioita, eli vision, mission ja arvojen pohjalta tapahtuvaa toimintaa. 

Tutkimuksen perusteella arvioidut toimenpiteet ovat realistisia toteuttaa 

vaikkakin varsinaista lanseerauksen kustannusarvioita ei ole laadittu. 

Lanseerausohjelma painottaa sitä, mitä asioita tulee tehdä ja yrityksen 

päätettäväksi jää se, miten ja missä laajuudessa se toteuttaa 

suunnitelman. 

 

Tämä tutkimus toi esille sen, että eräs toimivan lanseerauksen tärkeistä 

osatekijöistä on itse ydintuote. Tämän tutkimuksen kohteena ollut 

ydintuote on uskottava ja sillä on sekä asiakkaan että agenttien kannatus. 

Sen sijaan ydintuotetta tukevat asiat, kuten pakkauskone ja huoltopalvelut 

saivat tutkimuksessa osakseen kritiikkiä. Tuotteen uskottavuus arvostettiin 

hyvälle tasolle. Muiden osatekijöiden osalta tutkimus antoi selkeän viestin, 

johon yrityksen tulee kiinnittää huomiota uuden lanseerauksen 

kynnyksellä. Oleellinen parannusalue oli toimintaprosessit. Niiden 

kehittämiseen yrityksen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Sen myötä 

organisaatiossa olevien henkilöiden asiakaspalvelun taso ja osaaminen 

paranevat. Lanseeraussuunnitelma sisältää toteutusaikataulun, jossa 

kunkin aihealueen käsittelyyn ja varautumiseen on annettu oma 

valmistautumisaika.  

 

Tutkimuksen tulos vahvistaa käsitystä siitä, että Lamican Oy:n toiminta on 

painottunut tuotekehitykseen. Uutta lanseerausta ajatellen yrityksen tulee 

nähdä toimintansa enemmän markkinointiyhtiönä ja järjestelmä-

toimittajana. Tällöin toiminnalliset asiat, kuten toimintaprosessien 

kehittäminen, henkilöstön määrä ja henkilöstön osaaminen korostuvat.  
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6.2 Johtopäätökset 

 

Jokaisen yrityksen tulisi tarkastella lanseeraukseen liittyvää toimintaansa. 

Cooper (1993, 20–22) näkee, että lanseerauksen jälkeen tulee analysoida 

onnistumiset ja huomata epäonnistumisten syyt. Tämä tutkimustyö on juuri 

pyrkinyt selvittämään nykyiseen toimintaa vaikuttavat seikat, joita yritys on 

aikaisemmin kohdannut. Yrityksen suhteellisen lyhyt toiminta-aika näkyy 

tutkimustuloksissa alhaisten arvosanojen muodossa.   

 

Lanseeraussuunnitelman toteuttaminen edellyttää yritykseltä selkeää 

projektin määrittämistä. Onnistunutta lanseerausta tukee se, että 

yrityksellä tulee olla selkeä malli toiminnalleen. Laursen (2011, 86–87) 

esittää, että jos toimintamallia ei ole saatu täysin kuvattua, tulee se 

seuraavaksi määritellä ennen lanseerauskampanjan toteuttamista. 

Projektille tulee nimetä vetäjä ja koko yrityksen toiminta tulee tukea uutta 

lanseerausta. Lanseeraussuunnitelman osana on esitetty 

toteutusaikataulu. Siinä on huomioitu tarvittava aika kunkin osatekijän 

valmiuden nostamiseksi. 

 

Tutkimus ei varsinaisesti käsitellyt tuotekehitykseen liittyviä kysymyksiä, 

mutta tutkimuksen antama palaute on käyttökelpoinen yrityksen tuotteiden 

kehittämiseen. Tutkimuksen arvosanojen kannalta yrityksen 

toimintaprosessit ja siihen oleellisesti liittyvä henkilöstön kehittäminen 

tulee ottaa vakavasti harkittaessa lanseerausprosessin läpivientiä. Cowell 

(1988, 204-205) korostaa, kuinka ainutkertainen rooli voi huolto- ja 

asiakaspalveluhenkilöstöllä olla markkinoinnissa ja palvelujen 

tuotannossa. Toimintaprosessien kehittäminen ohjaa yrityksen 

ajattelemaan enemmän markkinointia kuin tuotekehitystä. Asiakkaan 

näkökulma ja asiakkaan antama palaute on tärkeä huomioida kun 

palveluja lähdetään kehittämään. 
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Tutkimus ei ottanut kantaa rahallisiin panostuksiin vaan siihen, millainen 

mielikuva nykyisen toiminnan eri osa-alueista välittyy. Yrityksen tulee 

strategisesti päättää miten se aikoo toteuttaa lanseerausohjelman sisällön. 

Osaan lanseeraussuunnitelman sisällöstä voi vaikuttaa suoraan 

rahallisesti esimerkiksi lisäämällä henkilöstömäärää tai lisäämällä 

mainontaa.  Cowell (1988, 242) muistuttaa, että toiminnon ohjaus koskee 

suunnittelua, organisointia, toteutusta ja valvontaa. Muita toiminnallisia 

asioita tulee kuitenkin katsoa yrityksen johdon strategisen toiminnan 

kannalta. Näitä ovat uuden pakkauskoneen luotettavuus, asiakaspalvelun 

parantaminen, toimintaprosessien tehostaminen, henkilöstön valmiuksien 

nostaminen, hinnoittelun selkeyttäminen ja myyntiverkoston 

laajentaminen. 

 

Tämän tutkimuksen avulla laadittu lanseeraussuunnitelma on hyvä pohja 

yritykselle nostaa valmiuksia uuden tuotekonseptin markkinoille tuloon. 

Lanseeraus on projekti, ja projekti tarvitsee projektipäällikön, aikataulun, 

resurssit ja tavoitteen. Projektin tiekartta on laadittu 

lanseeraussuunnitelman muotoon. Lamican Oy voi valmistautua 

suunnitelman mukaiseen lähtölaskentaan. 
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    LIITE 1 
 

Industrial Engineering and 
Management 

 
 
Vesa-Pekka Honkanen   SURVEY 10.9.2013 
 
 

This is a survey that is related to Lamican Aseptic Packaging System and Master’s 

Thesis in Lappeenranta University of Technology. The target of this research is to 

understand how Lamican has launched the existing packaging system in Europe. 

There are 7 groups of statements and totally 61 statements and 7 “open comment”-field 

to make your comments. 

The survey will take about 10-15 minutes. Your answer is anonymous. If you get a 

reminder to make survey and you have done it already, please do not take any action. 

Please read and follow the instructions and give your score statements based on your 

experience.  You can answer to open comments-field in English, Swedish, German or 

Finnish. After you have finished the survey PLEASE press submit button to send your 

answers latest 20.9.2013 .If you have any question related to this survey, please send an 

email: vesa-pekka.honkanen@lut.fi or call me +358400601827. Vesa-Pekka Honkanen 

Thanks for your time and support in this survey! 
 
 

 

 

BASIC INFORMATION 
 
      
                                          (X)  

I am Lamican Oy employee  

I am Sales agent of Lamican Oy  

I am Lamican customer   

 
My experience in aseptic packaging technology business is:                 (X) 

under 1year  

1 to 6 years  

Over 6 years  

 

 

    
 

LAC 250, Aseptic Packaging machine                 LamiCan 250 ml 

 



94 

 

 

LamiCan Brand –logo 

 
 

1. Group LamiCan 250 ml package 

 

         Scale highest score 5= fully agree------------1= fully disagree 

      
          (X) 

 1 2 3 4 5 

LamiCan package is familiar      
Package is for milk, juice and other still drinks      
Package shape is different      
Package is aseptic and safe      
Package is competitive carton package      
Package creates added value       
LamiCan–name describes well the package      
Package is environmental friendly      
 
 
 
 LAC 250, Aseptic Packaging machine 
      
     (X) 

 1 2 3 4 5 

I recognize the LAC 250 name      
LAC 250 is designed and assembled in Finland      
Capacity of the machine is sufficient 6000p/h      
LAC 250 is easy to operate      
LAC250 is designed according to customer needs      
High technology describes well the LAC250       
LAC250 is reliable       
I know that Bullberry Oy has a reference LAC250 yes   no  
 
 
Lamican technical service.  
      
     (X) 

 1 2 3 4 5 

I recognize Lamican technical services      
Technical service is a part of total product concept      
Technical service personnel is professional and skilled      
Technical service is based on preventive maintenance      
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Lamican Company          
      
     (X) 

 1 2 3 4 5 

Lamican is a total system concept provider      
Lamican is an international company      
Lamican is technology driven company      
Lamican is market and customer driven company
       
 
 
Open comments 
 
How do you evaluate Lamican product concept? 
 
 
 
 
 
 
 
Group 2, Network, distribution and presence 

         Scale highest score 5= fully agree------------1= fully disagree 
      
     (X) 

 1 2 3 4 5 

Lamican sales agent network covers market area 
Europe      
Lamican has enough information about customer base      
Lamican knows decision makers       
Lamican and distribution network is trustworthy
       
Lamican operates differently to competitors      
Lamican supports agents with competence      
  
 
Open comments 
 
 How do you evaluate Lamican network and distribution channel? 
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Group 3, Pricing and value          
      

     (X) 

 1 2 3 4 5 

Packaging system pricing supports sales      
Lamican challenges competitors with pricing      
Price and Lamican technology are in balance       
Delivery terms varies from competitors      
Lamican uses research results to  measure added value
       
Euro currency makes pricing more understandable in 
Europe      
Lamican maintenance and service pricing is known for 
the customer       
Lamican packaging material pricing is known for the 
customer      
Lamican machine pricing is known for the customer      

   Brand logo brings added value      
Lamican offers good value for money      
 
 
Open comments 
How do you evaluate Lamican pricing and value  
 
 
 
 
 
 
 

 
Group 4,  Advertising 
      
     (X) 

 1 2 3 4 5 

 trade mark is wellknown and recognised on 
the market 

     

Lamican advertisements reach the decision makers      
I have visited in Lamican web pages yes   no  
I recognize slogan “Get Noticed and  Be Appreciated”
  yes   no  
Lamican is an innovative company      
 

 
Open comments 
How do you evaluate Lamican advertising?  
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Group 5, Physical evidence 
         Scale highest score 5= very good------------1= very bad 

      

     (X) 

 1 2 3 4 5 

How do you value that Lamican packaging system is a 
VDMA approved level IV?      
How do you value the fact that Lamican has several 
patents      
Machine reference has an important role in decision 
making      
How do you value the fact that LamiCan innovative 
Package is awarded      
Lamican delivers sample packages and pilot test 
packages       
 

 
Open comments 
How do you evaluate Lamican physical evidence?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Group 6, People, personnel 

         Scale highest score 5= fully agree------------1= fully disagree 
      
     (X) 

 1 2 3 4 5 

Lamican personnel knows its products      
Lamican has skilled professionals in operation      
Lamican personnel has a good customer service attitude      
It is easy to contact Lamican Oy      
Lamican Oy has resources when needed 
       
 

 
 
Open comments:  
Please tell me shortly how do you evaluate Lamican human resources and 
customer service?  
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Group 7,  Customer service processes 
 

         Scale highest score 5= fully agree------------1= fully disagree 
      

     (X) 

 1 2 3 4 5 

Lamican has well-functioning customer service      
Information flows well in Lamican Oy      
Lamican customer service duties are clear to satisfy 
customer      
Lamican collects customer feedback to improve 
processes       
Lamican has a clear road map to serve the customer      
 

Open comments 
Please tell me shortly how you evaluate Lamican customer service?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


