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Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tutkia case-yrityksen viestintää sen 

myyntiverkostolle. Tarkastelu tehdään pääosin integroidun markkinointiviestinnän 

teorioita käyttäen, mutta myös yleistä viestinteoriaa sovelletaan. Aineisto kerätään 

haastattelemalla yhtä case-yrityksen työntekijää, sekä kahta myyntiverkoston 

edustajaa. Haastatteluista saatua informaatiota tarkastellaan suhteessa esitettyihin 

teorioihin ja pyritään näin arvioimaan yrityksen viestintää tehokkuusosaamisen kautta. 

 

Tutkimus osoitti case-yrityksen viestinnän olevan hyvällä tasolla jo ennestään, mutta 

sitä myös jatkuvasti kehitetään. Viestinnän osa-alueet ovat eri vaiheissa viestinnän 

suunnitteluprosessia, mutta niiden linja on yhtenäinen ja kehittyvä. Kumppanit kokivat 

viestinnän yhtenäiseksi ja integroidun markkinointiviestinnän periaatteita tukevaksi jo 

ennestään, mutta yritys haluaa yhä kehittää brändiään selkeämpään suuntaan. Esille 

tulleista ongelmista viestinnän osalta merkittävimpiä olivat pienen yrityksen vähäiset 

resurssit, jotka rajoittavat kaikkia markkinointitoimia, sekä koronan aiheuttamat 

matkustusongelmat, jotka ovat viime vuosina estäneet henkilökohtaisia tapaamisia. 

Haastatteluissa saadut vastaukset tukivat hyvin aikaisemman integroidun 

markkinointiviestinnän tutkimusta ja niiden valossa todettiinkin tehokkaan viestinnän 

myyntiverkostolle koostuvan inhimillisestä halusta ja osaamisesta, materiaalien ja 

viestien yhtenäisyydestä, sekä brändin selkeästä viestinnästä sidosryhmille. 
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The purpose of this bachelor’s thesis is to study the communication between a case 

company and its sales network. The analysis is done mainly using theories of 

integrated marketing communications, but general communication theory is also 

applied. The material for this study is collected by interviewing one employee of the 

case company, as well as two representatives of the sales network. The information 

obtained from the interviews is examined in relation to the theories presented, and the 

aim is to evaluate the efficiency of the company's communications through human 

competence. 

 

The study showed that the case company's communications are already at a good 

level, but they are also constantly being developed. The different areas of 

communication are at different stages of the communication planning process, but the 

direction is coherent and evolving. The partners already felt that the communication 

was uniform and supported the principles of integrated marketing communication, but 

the company still wants to develop its brand to be clearer. The most significant 

communication problems that arose were the modest resources of a small business, 

which limit all marketing activities, and the travel problems caused by the corona 

pandemic, which have prevented face-to-face meetings in recent years. The 

responses to the interviews were supportive of previous research on integrated 

marketing communications, and in light of this, effective communication to the sales 

network was found to consist of human will and expertise, unity of materials and 

messages, and clear brand communication to the stakeholders. 
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1. Johdanto  

Tämä tutkielma tarkastelee tiedon kommunikointitapoja myyntiverkostolle pienen 

teknologiayrityksen näkökulmasta. Case-yritys on kotimainen toimija, joka valmistaa 

edistyneitä valaistusratkaisuja, joita se myy sekä kotimaassa, että ulkomailla 

myyntiverkostonsa kautta. Yritys tarjoaa kumppaneilleen monenlaista kirjallista 

materiaalia ja markkinoinnin työkaluja, mutta tämä tutkielma paneutuu myös 

muunlaisen kommunikoinnin mahdollisuuksiin.  

 

Aihe on monen pienen ja keskisuuren yrityksen näkökulmasta mielenkiintoinen sillä 

myynnin tapahtuessa pääosin myyntiverkoston kautta, on sen tehokkuus elintärkeää 

yrityksen kannalta. Tehokas tiedonvaihto tarjoaakin yritykselle mahdollisuuden 

vaikuttaa myynnin edistämiseen, mutta se mitä tehokas tiedonvaihto on, ei ole 

yksiselitteistä. Tästä syystä aihetta tuleekin tutkia, mahdollisten parhaiden käytäntöjen 

löytämiseksi. Tämän tutkielman tavoitteena onkin löytää yleistettäviä 

säännönmukaisuuksia siitä, miten pienten teknologiayritysten kannattaa viestiä 

myyntiverkostolleen parhaiden mahdollisten myyntitulosten saavuttamiseksi. 

 

Tarkastelu tehdään pääosin Integroidun markkinointiviestinnän (Integrated marketing 

communications = IMC) kannalta. Käsittelyssä käydään läpi tämän teorian eri 

suuntauksia ja sitä, miten niitä voitaisiin soveltaa tässä kontekstissa tehokkuuden 

lisäämiseksi. Integroidun markkinointiviestinnän vaikutuksista loppuasiakkaalle 

kommunikointiin on paljon positiivisia tutkimustuloksia, mutta sen välittyminen 

valmistavalta yritykseltä myyntiverkostolle on oleellinen osa prosessia, sekä tämän 

tutkielman ydinaihe.  

 

Suoranaisesti tehokkaista kommunikointitavoista ei ole olemassa merkittävästi 

tutkimustietoa. Yrityksen ja myyntiverkoston suhdetta on kuitenkin tutkittu muista 

näkökulmista paljon. Esimerkiksi Von Raesfeld ja Roos (2008, 271-280) toteavat 

Creative and Innovation managementin artikkelissaan, että yritykset hyödyntävät 

tyypillisesti välittäjiä mahdollisuuksien luomiseen, mutta se voi kuitenkin rajoittaa 

yrityksen joustavuutta luoda uutta liiketoimintaa. Tämä liittyy läheisesti myös 

esimerkkiyrityksen tilanteeseen sillä, myyntiverkoston laajentaminen toki teoriassa 
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lisää myyntiä, mutta suuret sopimukset yhden toimijan kanssa voivat myös rajoittaa 

yrityksen toimintaa ja heikentää muiden myyjien mahdollisuuksia markkinoilla.  

 

Yu et al. (2011, 424-446) nostavat kuitenkin esille huolen, siitä että yrityksen tulee pitää 

huoli teknologisesta tiedostaan ja olla vuotamatta kriittistä informaatiota 

kumppaniyrityksille. Vaikka tarkasteltavalla yrityksellä onkin patentteja tuotteilleen, on 

tämä kuitenkin asia, joka tulee ottaa huomioon suunnitellessa tehokasta 

kommunikointia. 

 

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat 

 

Tutkimuksen tavoitteena on saada yleiskuva kohdeyrityksen viestinnän muodoista 

myyntiverkostoa kohtaan ja sen perusteella arvioida viestinnän tehokkuutta 

integroidun markkinointiviestinnän, sekä muiden teorioiden kautta. Tätä tietoa 

hyödyntäen yritetään myös luoda yleistyksiä siitä minkälaista kommunikaatiota 

myyntiverkoston kanssa tulisi käydä. Näin ollen tutkimuskysymykseksi muotoutui: 

 

Miten yritys voi kommunikoida tehokkaasti myyntiverkoston kanssa? 

 

 

Alatutkimuskysymyksinä ovat: 

 

 

Miten integroitua markkinointiviestintää tulisi hyödyntää suhteessa 

myyntiverkostoon? 

 

Minkälaisia haasteita pieni teknologiayritys voi kohdata viestinnässään myyntiverkos-

ton kanssa? 

 

Nämä lisäkysymykset auttavat aiheen kartoittamisessa, sekä luovat selkeän yhteyden 

teoriaan. Ensimmäinen on päätarkastelun kannalta keskeinen linkki työn keskeiseen 

sisältöön. Jälkimmäisen puolestaan toivotaan tuovan esille yleistettäviä ongelmia. 



3 

 

 

Näihin etsitään vastauksia ja mikäli selkeitä ratkaisuja löytyy, voisivat monet pienet 

teknologiayritykset mahdollisesti hyötyä niistä. Tämä tieto voisi olla hyvin arvokasta 

kotimaiselle pienyrittäjyydelle, mahdollistaen nopeamman kasvun, sekä säästäen 

resursseja. 

 

1.2 Rajaukset 

 

Työ keskittyy ensisijaisesti kohdeyrityksen, sekä sen myyntiverkoston väliseen 

kommunikaatioon. Tätä tiedonvaihtoa tarkastellaan pääasiassa IMC-teorian kautta, 

mutta myös muita teorioita hyödynnetään yrittäen löytää johdonmukaisuuksia 

tehokkaan kommunikaation luomiseksi. Työ ei ota huomioon loppuasiakkaalle 

välittyvää tietoa vaan keskittyy siihen, miten yritys toiminnallaan luo myyntiverkostolle 

hyvät edellytykset myyntiin. Tämän toiminnan onnistumista arvioidaan haastatteluissa 

esille nousevien mielipiteiden, sekä niiden mahdollisen ristiriitaisuuksien kautta. Täten 

mitään tehokkuuteen liittyviä mittaristoja ei luoda, eikä olemassa olevia hyödynnetä. 

Tämä johtuu case-yritykseen rajoittuvasta tarkastelusta, sekä sen pienen koon 

aiheuttamasta informaation vähäisyydestä. Seuraavalla sivulla on esitettynä työn 

viitekehys, jossa tuodaan esille loput rajaukset. 
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Kuva 1. Viitekehys 

 

Kuvassa 1. näkyy tutkielman viitekehys. Tämä kandityö on case-tutkimus kotimaisen 

korkean teknologian yrityksen viestinnästä sen myyntiverkoston kanssa. Tarvittavan 

informaation keräämiseksi, sekä muuten tehokkaan ja sujuvan yritystoiminnan 

harjoittamiseksi tulee kohdeyrityksen luonnollisesti harjoittaa kommunikointia sen 

muidenkin sidosryhmien kanssa. Tähän osuuteen ei tutkielmassa kuitenkaan 

paneuduta. Myyntiverkoston tehokas markkinointi ja myyntityö ovat tavoiteltavia 

asioita ja niiden onnistumiseen pyritään tutkielmassa kuvatun viestintäprosessin 

kautta, mutta niiden lopullista onnistumista ei kuitenkaan arvioida. 
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2. Viestintä ja kommunikointi 

 

Yrityksen toiminnan kannalta viestintä on elintärkeää. Viestintää on, sekä ulkoista, että 

sisäistä ja näitäkin kategorioita voidaan jakaa pienempiin osiin. Sisäinen viestintä 

kattaa kaiken yrityksen sisällä tapahtuvan kommunikoinnin oli se sitten kirjallista 

tiedottamista, sähköposteja tai vaikkapa keskustelua kahden työtekijän välillä. 

Ulkoinen viestintä on usein suunnitelmallisempaa ja virallisempaa ja se voi tarkoittaa 

esimerkiksi mainoksia, tiedotteita verkkosivuilla, tai kommunikointia mediaan, mutta 

myös toverillinen keskustelu vaikkapa työntekijän ja jälleenmyyjän välillä on ulkoista 

viestintää. (Isohookana 2007, 9) Viestinnällä on monenlaisia tehtäviä ja Kortetjärvi-

Nurmi ja Rosenström (2002, 8) listaavatkin viestinnälle kolme eri tarkastelu 

näkökulmaa: kaiken yrityksen viestinnän eri toimijat ja toiminnot yhteen liittävä 

vuorovaikutussuhteiden verkosto, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen ammattilaisten 

harjoittama viestintätoimi, sekä osaamispääoman kasvattamiseen ja vaalimiseen 

pyrkivä johtamisen tärkeä osa. Yritysmaailmassa, sekä nyky-yhteiskunnassa yleisesti, 

on verkostojen merkitys lisääntynyt yhä hajautetumman päätösvallan, sekä tuotannon 

ulkoistamisen seurauksena. Verkostoituminen tarjoaa mahdollisuuksia herkempään 

reagointiin markkinoiden muuttuessa, sekä resurssien parempaan kohdistamiseen. 

Vuorovaikutustaidot asiantuntijaorganisaatioissa ja muutenkin työelämässä ovat täten 

yhä tärkeämmässä roolissa, kun tehokkuus määrittyy usein eri osastojen yhteistyön 

perusteella. (Kortetjärvi-Nurmi & Rosenström 2002, 7; Ollus et al. 1998, 1-3) 

 

2.1 Viestinnän suunnittelu 

 

Viestinnän tulisi palvella yrityksen tavoitteita ja siksi sitä onkin hyvä suunnitella ja 

ohjata. Kuvassa 2. nähdään viestinnän suunnitteluprosessin vaiheet. Kaikki alkaa 

suunnittelusta, kun valitaan haluttu tapa viestinnän harjoittamiseen. Tämä valinta on 

case-yrityksen tapauksessa jo tehty aikaisemmin, kuten myös toteutuskin. Seurannan 

tuloksena on todettu, että parannettavaa on, jolloin palautetta ruvetaan keräämään. 

Tämä on vaihe, josta tämä tutkielma käytännössä alkaa. Haastatteluiden tavoitteena 

on kerätä tietoa siitä, miten kommunikointia myyntiverkostoon on harjoitettu ja miten 
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sitä voitaisiin parantaa. Palautetta arvioidaan työn empiria osuudessa ja sen pohjalta 

annetaan ehdotuksia viestinnän parantamiseen jatkossa. 

 

 

 

Kuva 2. Viestinnän suunnitteluprosessi (Kortetjärvi-Nurmi & Rosenström 2002, 9) 

 

Viestinnän suunnittelussa on kolme tasoa. Strategisen suunnittelun tasolla päätetään 

yleislinjoista, jotka auttavat viestintää toimimaan osana yrityksen tavoitteellisesta 

toimintaa ja tukemaan sen pitkän tähtäimen strategisia tavoitteita. Taktisella tasolla 

laaditaan käytännön toimintaohjeet ja kartoitetaan viestijät, viestinnän kohteet, sekä 

viestinnän resurssit. Viimeisenä on viestinnän operatiivinen taso, johon kuuluu 

viestinnän käytännön toteutuksen suunnittelu. Viestintästrategiaa laadittaessa on 

tärkeää, että suunnitteluun osallistuu mahdollisimman paljon toimijoita yrityksen ja 

sidosryhmien eri tasoilta, jotta viesti välittyy koko yhteisölle. (Kortetjärvi-Nurmi & 

Murtola 2015, 55-56; Kortetjärvi-Nurmi & Rosenström 2002, 9-10) 

 

Sidosryhmätiedottamisessa pyritään ylläpitämään ja vahvistamaan suhteita, 

antamaan informaatiota yrityksestä, sekä keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia. 

Tämän vuoropuhelun seurauksena pyritään myös arvioimaan mahdollisia tarpeita 

muutoksiin toiminnassa. Alussa, kun sidosryhmätiedottamista lähdetään 

suunnittelemaan, tulee harkita, mitkä ovat ne sidosryhmät, joihin tulee pitää yhteyttä 

jatkuvasti ja esimerkiksi kuka näissä organisaatioissa on se henkilö, johon tulee ottaa 

yhteyttä. Tulee myös tietää mistä asioista mikäkin sidosryhmä on kiinnostunut 
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tietämään ja miten kommunikointi halutaan toteuttaa. Myös aikaväli, jolla yhteyttä 

pidetään, on määriteltävä. Lopuksi vielä päätetään kuka tai ketkä yhteydenpidosta 

vastaavat. Täytyy kuitenkin ottaa myös huomioon, että nämä tekijät saattavat muuttua 

projektien ja yhteistyön eri vaiheissa. (Kortetjärvi-Nurmi & Rosenström 2002, 142; 

Turkulainen et al. 2015) 

 

2.2 Viestinnän arviointi ja tehokkuus 

 

Kommunikoinnin tehokkuutta voidaan yrittää arvioida monin tavoin, kun tiedetään mitä 

tehokkuudella tarkoitetaan. Sydänmaanlakka (2004, 156-158) määrittelee 

tehokkuusosaamisen koostuvan havaitsemisesta, analysoinnista, ajanhallinnasta, 

päätöksenteosta, toimintatarmosta ja uudistumisesta. Kun kyse on henkilöiden 

välisestä kommunikoinnista, on tehokkuutta luonnollista lähestyä näin osaamisen 

näkökulmasta.  Havaitsemisen Sydänmaanlakka määrittelee tiedon jatkuvaksi ja 

uteliaaksi hakemiseksi. Analysointi sisältää monimutkaisten kokonaisuuksien 

näkemistä ja jäsentämistä. Ajanhallinta tarkoittaa organisoimista tavoitteiden 

priorisoimista. Päätöksenteossa Sydänmaanlakka korostaa nopeita päätöksiä 

vaikeissa tilanteissa, sekä kykyä mukautuvaan päätöksentekoon. Toimintatarmon 

kuvauksessa hän ottaa esille energian tehokkaan käytön resurssien kohdentamisen. 

Uudistumisen puolestaan hän näkee erilaisten näkökulmien arvioimisena ja 

tarvittaessa oman toiminnan mukauttamisena. Stachova et al. (2017) puolestaan 

kiinnittävät huomiota jatkuvaan inhimillisen potentiaalin lisäämiseen ja 

hyödyntämiseen osana yrityksen kehitystä. Mikäli ihmisten kommunikointitaitoja 

kehitetään, on suunnitelmallisen viestinnän onnistuminen todennäköisempää. Selkeä 

kommunikointi vähentää väärinkäsityksiä ja nopeuttaa tiedonkulkua organisaatiossa. 

(Sydänmaanlakka 2004, 156-158; Akinchan 2012) 

 

Kaikkia näitä osa-alueita pystytään käsittelemään yksitellen case-yrityksen 

näkökulmasta. Havaitseminen sisältää tarvittavien kommunikointitapojen ja kanavien 

tunnistamisen ja tämän kandidaattitutkielman sisältö tukeekin tätä tavoitetta 

keskeisesti. Näitä havaintoja myös analysoidaan ja niistä yritetään tunnistaa 

vahvuuksia ja heikkouksia. Ajanhallinta voi sisältää kommunikoinnin ajoittamista, sekä 
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siihen käytettävän ajan optimoimista. Tämä tutkielma yrittää myös toimia 

päätöksenteon apuna, mutta se miten sen sisältöön yrityksessä reagoidaan, on 

kuitenkin sen johdon asia. Toimintatarmo puolestaan heijastelee, sitä miten tärkeäksi 

tehokas kommunikointi nähdään. Mikäli yritys kokee, että kommunikoinnin 

tehostaminen tarjoaa merkittäviä etuja ja on valmis uhraamaan siihen resursseja, voi 

se tätä raporttia hyväksikäyttäen yrittää vaikuttaa asiaan. Mikäli toimintatarmoa ei 

herää voi se tarkoittaa sitä, ettei asiaa nähdä tarvittavan panostuksen arvoisena, ja 

tyydytäänkin vain vanhojen menetelmien hyödyntämiseen. Tähän läheisesti liittyy 

uudistumisen käsite, jonka mukaan tulisi uusia näkökulmia arvioida ja toimintaa 

tarvittaessa mukauttaa. Toki jos arvioidaan, että tässä tutkielmassa esitetyt uudet 

näkökulmat eivät ole järkeviä tai toimintamallit kannattavia, niin voidaan tehdä 

kielteinen päätös uudistamisen suhteen arvioinnista huolimatta. Inhimillisten 

resurssien kehittämisen tulisi joka tapauksessa olla yrityksessä oleellinen tavoite. Näin 

voidaan edesauttaa kaikkien muiden tavoitteiden saavuttamista, sekä luoda lisäarvoa 

yritykselle. Tämän työn aiheen mukaisesti varsinkin kommunikointitaidot ovat 

keskeisiä kehittämisen kohteita organisaatiossa. (Sydänmaanlakka 2004, 156-158; 

Stachova et al. 2017; Akinchan 2012) 

 

Puusa et al. (2014, 109-110) toteavat, että yrityksen toimintatapoihin tai henkilöstöön 

sitoutuneita pääomia on mahdoton kopioida. Tämä onkin erittäin merkittävää pienen 

yrityksen näkökulmasta, sillä sen kommunikointi myyntiverkoston kanssa koostuu 

pääosin henkilöiden välisestä yhteydenpidosta ja nämä suhteet luovat arvoa 

yritykselle. Tästä syystä tehokkaan kommunikoinnin organisointi voi myös olla hyvä 

kilpailuedunlähde. Näin uskovat myös Luxton et al. (2017) jotka tutkimuksessaan 

toteavat, että yrityksen kasvattaminen tehokkuuden nostamiseksi ei aina ole 

kannattavaa, vaan tulisi keskittyä yrityksen kulttuuriin sitoutuneeseen arvoon. 

Viestintäprosessien optimoimisen kautta voidaan organisaation tehokkuutta lisätä 

merkittävästi havaitsemalla ongelmakohtia ja puuttumalla niihin. Mikäli 

myyntiverkoston toiminta hankaloituu informaation puutteen takia, tulee yrityksen 

tiedostaa tämä. Ydinliiketoiminnan lisäksi yhteistyö sidosryhmien kanssa on 

äärimmäisen tärkeää ja varsinkin, kun suurin osa myynnistä tapahtuu niiden kautta. 

Tuotteet saadaan nopeammin markkinoille ja niiden myynti helpottuu, kun 

myyntiverkostolle tarjotaan kaikki edellytykset tehokkaaseen toimintaan. 
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Viestintää on myös mahdollista arvioida mittaristojen avulla, jotka muodostetaan 

vertaamalla tuloksia strategiaan ja muihin kriteereihin, jotka on asetettu ennen 

uudistamistoimenpiteitä. Selkeintä on seurata rahallisia tuloksia, mutta myös muita 

kriteereitä on hyvä hyödyntää. Arviointi tulee toteuttaa tavalla, jossa otetaan koko 

organisaation kehitys ja tavoitteet huomioon. Esimerkiksi Porcu et al. (2017) tarjosivat 

integroidun markkinointiviestinnän arviointiin rakennetta, jonka avulla sitä voitaisiin 

mitata koko organisaation laajuisesti. Tässä työssä arviointi kuitenkin suoritetaan 

haastattelujen muodossa ja täten mittaristoja ei voida hyödyntää. Arviointi tulee myös 

erottaa mittaamisesta, sillä arviointi on paljon suurempi käsite. (Juholin 2013) 

 

 

3. Integroitu markkinointiviestintä 

 

Batra ja Keller (2016) kirjoittavat integroidusta markkinointiviestinnästä jatkuvana ja 

suunnitelmallisena tapana, jota yritys käyttää informoidakseen, muistuttaakseen, 

innostaakseen ja suostutellakseen asiakkaita hankkimaan yrityksen tuotteita. Tämä 

koskee myös yrityksen brändin hallintaa ja sen ilmeneminen voi olla joko suoraa tai 

epäsuoraa. Artikkelissaan Batra ja Keller käsittelevät tämän integroidun suuntauksen 

kehitystä ja osoittavat teknologisen kehityksen muuttaneen markkinointikenttää 

merkittävästi luoden, sekä haasteita, että mahdollisuuksia markkinointiin. Digitaalinen 

media nähdään äärimmäisen potentiaalisena keinona viestinnän edistämisessä, mutta 

sen tuomat integraatiohaasteet tiedostetaan. Erityisesti korkean teknologian aloilla 

innovaatiot ovat usein elintärkeitä myös markkinoinnin ja viestinnän osa-alueilla. Tässä 

yhä monimutkaisemmassa markkinointiympäristössä toimiminen edellyttää yrityksiltä 

työkaluja ja suunnitelmallista rakennetta markkinoinnin tehokkaan toiminnan 

mahdollistamiseksi. (Batra & Keller 2016; Seyyed Amiri et al. 2017) 

 

Integroidun markkinointiviestinnän ydin piilee suurimittaisessa toimintojen 

yhdistämisessä. Sen tuomat edut eri alueilla toimivat synergiassa toistensa kanssa 

luoden kokonaisuuden, joka on suurempi kuin osiensa summa. Tutkimuksissa on 

todettu, että esimerkiksi innovaatiot integroidun markkinointiviestinnän alueella tulisi 
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ottaa kriittiseksi osaksi sekä kokonaisvaltaista organisaation strategiaa, että 

organisaation markkinointistrategiaa. Näin voidaan saavuttaa suurimmat hyödyt IMC:n 

integroimisesta osaksi yrityksen toimintaa. Näitä innovaatioita tulisi myös edesauttaa 

kattavilla ja tarkoituksenmukaisilla ohjelmilla, jotka mahdollistavat jatkuvan kehityksen 

luomisen. Näin innovaatiot saadaan muutettua mahdollisimman nopeasti ja 

tehokkaasti kilpailueduksi, sekä niiden vaikutus saadaan näkymään 

markkinointiohjelmassa.  Tämä vaatii onnistuakseen organisaatiotason oppimiskykyä, 

sekä tarkkaa käsitystä organisaation rakenteista ja kulttuurista. Integroitua 

markkinointiviestintää suunnitellessa tulee kuitenkin ensisijaisesti ottaa huomioon 

avainhenkilöiden tarpeet ja halut. Nämä tulee pitää mielessä IMC-ohjelmien 

suunnittelussa, jotta toiminta olisi käytännössä sujuvaa ja mahdollisimman tehokasta.  

(Seyyed Amiri et al. 2017; Manser Payne et al. 2017) 

 

Integroidun markkinointiviestinnän tutkimuksissa on todettu, että sen osat toimivat 

yhteistyössä toistensa kanssa tehokkaan kokonaisuuden luomiseksi. Nämä osat myös 

yksinään kaikki tuovat positiivisen vaikutuksen myynnin lisäämiseksi, mutta eivät 

välttämättä samassa suhteessa. Eri osien, sekä markkinointiviestinnän 

kokonaisuuksien vaikutukset myyntiin vaihtelevat myös yrityskohtaisesti. Kuitenkin 

laaja koko yrityksen kattava strateginen suhtautuminen IMC:n toteutukseen on 

tutkimuksissa johtanut parhaisiin tuloksiin. Tässä tehokas tiedonvaihto organisaation 

sisällä, sekä sidosryhmien välillä on ydinroolissa. (Seyyed Amiri et al. 2017; Porcu et 

al. 2017) 

 

Integroidussa markkinointiviestinnässä rutiineilla on myös suuri merkitys. Niiden avulla 

voidaan yksityiskohtaisesti valita mitä integroidaan ja miten, sekä pitää prosessi 

hallinnassa. Tarkkailijan tulee kuitenkin olla huolellinen, jottei vanhojen rutiinien 

merkitystä ylenkatsota ja integrointiprosessiin aiheudu tarpeetonta kitkaa. Rutiineissa 

tulisi joka tapauksessa aina olla joustovaraa, sillä tarkoituksena ei tietenkään ole 

poissulkea potentiaalisia innovaatioita. Moderni markkinointikehitys onkin osoittanut, 

että monista tämän kaltaisista ongelmista on selvitty ja hyödyt ovat alkaneet näkyä. 

Rutiinit eivät kuitenkaan kehity nopeasti, eivätkä muutu helposti, vaikka yrityksessä 

muuten tapahtuisi suuriakin muutoksia. Ne ovat osa yrityksen kulttuuria ja auttavat 

sitouttamaan sidosryhmiä. Tämä sitouttaminen on tärkeää varsinkin pienissä 
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yrityksissä, joissa kasvamiseen tarvitaan tukea, eikä kehitystä voida mitata täysin 

lukujen perusteella. Rutiinien avulla voidaan myös jakaa vastuuta esimerkiksi 

nimittämällä määrättyjä yhteyshenkilöitä tiettyihin viestintätehtäviin. (Mutiganda et al. 

2020; Butt et al. 2016; Allatta & Singh 2011; Ots & Nyilasy 2017; Eagle et al. 2007) 

 

3.1 Integroidun markkinointiviestinnän teemat 

 

Batra ja Keller (2016) tutkivat integroidun markkinointiviestinnän kenttää ja arvioivat 

aikaisempia tutkimuksia aiheesta. Tämän tuloksena he havaitsivat viisi teemaa, jotka 

nousivat esille aihetta käsiteltäessä. Ensimmäiseksi asiakkaan päätöksentekoprosessi 

on muuttunut menneestä merkittävästi. Aikaisemmin riitti yksinkertainen 

mainostaminen, mutta nykyään parhaiden tulosten saavuttamiseksi tarvitaan harkittua 

ja oikein ajoitettua markkinointiviestintää. Toiseksi uudet media- ja viestintäkeinot 

tarjoavat markkinoijille uusia työkaluja yhä tarkempaan asiakkaisiin vaikuttamiseen. Eri 

menetelmiä käyttäen saadaan erilaisia ilmiöitä aikaan ja kanavien vahvuudet tulee 

tiedostaa. Kolmantena eri kommunikointitapojen ristivaikutukset tulee tiedostaa. Eri 

viestit eri lähteistä voivat vaikuttaa toisiinsa ja tehostaa toisiaan. Tässä tarkoituksessa 

myös ajoituksella ja järjestyksellä on suuri merkitys. Neljäntenä markkinoijien 

tunnistaessa eri markkinointikeinojen vaikutukset kuluttajissa, voivat he valita ne 

keinot, joiden yhteisvaikutus auttaa saavuttamaan brändin tavoitteet. Viimeiseksi 

digitaalisilla kommunikointikeinoilla voidaan vaikuttaa asiakkaisiin, sekä suorasti, 

epäsuorasti. Epäsuora vaikutus tapahtuu yhteisvaikutuksessa muiden kanavien 

kanssa. Näiden viiden teeman pohjalta Batra ja Keller muodostivat kaksi mahdollista 

kommunikointimallia osana laajempaa viitekehystä. Niin sanotussa 

yhteensovitusmallissa (Matching Model) yritetään muodostaa kokonaisvaltainen kuva 

sisältö-, konteksti- ja asiakastekijöistä, jotka vaikuttavat kommunikoinnin 

onnistumiseen. Malli pyrkii tunnistamaan eri tavoitteita ja haluttuja tuloksia asiakkaan 

päätöksentekoprosessin varrelta ja täten sovittamaan niihin parhaat mahdolliset 

kommunikointitavat. Yhteensovitusmalli suuntautuu alhaalta ylöspäin, asiakaspinnasta 

kommunikointiprosesseihin. Toinen ehdotettu malli on optimointimalli, joka suuntautuu 

ylhäältä alaspäin arvioiden ehdotettujen viestintäkeinojen tehokkuutta ja toimivuutta 

parhaiden mahdollisten yhteistulosten saavuttamiseksi. (Batra & Keller 2016) 
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Batran ja Kellerin ehdottama viitekehys integroituun markkinointiviestintään on 

nähtävissä kuvassa 3. Siinä nähdään sekä yhteensovitus-, että optimointimallin 

suhteet verrattuna kommunikaatiotavoitteisiin ja lopputuloksiin. 

 

 

 

Kuva 3. IMC Conceptual Framework (Batra & Keller 2016) 

 

Nämä teemat ja tämä viitekehys kokonaisuudessaan ovat tapoja jakaa integroidun 

markkinointiviestinnän kenttää, mutta muita tapoja on myös esiintynyt alan 

tutkimuksessa. Esimerkiksi tämän toiminnan rutinoitumisella on tärkeä rooli yrityksen 

markkinointikehityksessä. Lisäksi sen vaikutus brändipääomaan ja yrityksen imagoon 

asiakkaiden silmissä on merkittävä. 

 



13 

 

 

Batran ja Kellerin tutkimuksia IMC:n parissa on hyödynnetty esimerkiksi tutkittaessa, 

miten brändin yhtenäinen kommunikointi asiakkaalle sosiaalisessa mediassa johtaa 

suurempaan arvoon osakkeenomistajalle (Colicev et al. 2018). Berger et al. (2020) 

puolestaan hyödynsivät Batran ja kellerin tutkimusta luodessaan mallia automaattiselle 

tekstianalyysille, jonka tarkoituksena on olla markkinoinnin tukena tuottamalla suoraan 

helposti sovellettavaa dataa. He ovat yhtä mieltä viestien ajoituksen ja eri kanavien 

kautta tapahtuvan viestinnän yhtenäisyyden merkityksestä menestyksekkäälle 

myyntityölle. He myös toteavat modernin teknologian voivan auttaa merkittävästi 

näiden hallinnassa, sillä dataa on nykyään paljon enemmän käytettävissä. Balducci ja 

Marinova puolestaan yhdistävät Batran ja Kellerin IMC tutkimusta muuhun sivuavaan 

kirjallisuuteen luodessaan mallia järjestämättömän datan (unstructured data) 

koostamiselle hyötykäyttöön. Shah et al. (2021) puolestaan tutkivat markkinoinnin 

tuomia aineettomia etuja yritykselle ja toteavat Batran ja Kellerin olevan oikeassa 

todetessaan, että huolimatta digitaalisen markkinoinnin nopeasta noususta, on 

perinteisillä markkinointimetodeilla vielä suuri vaikutus yrityksen menestykseen. 

 

3.2 Brändipääomaan vaikuttamien IMC:n avulla 

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että integroidulla markkinointiviestillä voidaan myös 

merkittävästi vaikuttaa brändiarvoon. Esimerkiksi hotellivieraita vertaillut tutkimus 

osoitti, että hyvin koordinoidulla ja suunnitellulla integroidulla markkinointiviestinnällä 

hotellivieraiden mielikuvaa yrityksestä saatiin parannettua huomattavasti. Jatkuva ja 

toistuva viestintä eri kanavissa toimii tehokkaammin kuin yksittäiset ja erilliset viestit. 

Tämä ilmiö on havaittu myös lukusilla muilla aloilla. Tähän työhön merkityksellistä on 

esimerkiksi tutkimus korkean teknologian ja innovaatioyritysten parissa. 

Innovaatioyrityksissä on todettu, että integroidulla markkinointiviestinnällä voidaan 

saavuttaa kokonaisvaltaisempia tavoitteita, sekä strategisia etuja. Myös tarkempi 

asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen mahdollistui ja niihin vastaaminen yrityksen 

omalla toiminnalla oli tehokkaampaa. (Šerić et al. 2014; Seyyed Amiri et al. 2017) 

 

Integroidulla markkinointiviestinnällä on todettu voitavan vaikuttaa positiivisesti ainakin 

yrityksen brändiin, imagoon, koettuun laatuun, sekä asiakasuskollisuuteen. Nämä 
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asiat ovat kriittisiä yritykselle, kuin yritykselle, joten niiden optimoiminen ja 

tehostaminen on hyvin tärkeää. Erityisesti brändistä puhuttaessa tulee myös tiedostaa, 

että sillä on niin sanotun rahallisen arvon lisäksi myös hankalammin arvioitavia etuja 

yritykselle. Varsinkin korkean teknologian aloilla, jossa kehitys ja innovaatioiden määrä 

on suurta, tarvitaan tehokasta kommunikaatiota sidosryhmien välillä, jotta voidaan 

saada paras hyöty irti uusista innovaatioista. Tämä on tullut esille tutkimuksissa, ja 

onkin todettu, että integroidun markkinointiviestinnän implementointi tällaisissa 

yrityksissä on olennaista. Näin voidaan tukea, sekä strategisia tavoitteita, 

markkinoinnin kehitystä, sekä innovaatioiden edistystä. 

(Seyyed Amiri et al. 2017; Ratnatunga & Ewing 2005; Keller 2016) 

 

Integroidulla markkinointiviestinnällä voidaan myös oleellisesti vaikuttaa brändin 

ylläpitoon, sekä puolustaa sitä. Näin voidaan pitää paremmin kiinni vanhoista 

asiakkuuksista, sekä muistuttaa ihmisiä brändin olemassaolosta. Tällainen puolustava 

suuntautuminen markkinointiin voidaankin nähdä enemmän sijoituksena, kuin kuluna 

sillä sille ei voida helposti määrittää esimerkiksi asiakashankintaan arvioitujen kulujen 

kaltaista euromäärää. Eräs tehokas tapa brändipääoman ylläpitoon on suora 

vuorovaikutus asiakkaiden kanssa, esimerkiksi vastaamalla henkilökohtaisesti 

palautteeseen ja tarjoamalla ratkaisuita heidän ongelmiinsa. Tämä luo tutkitusti lähes 

poikkeuksetta lisäarvoa yritykselle asiakkaiden mielessä, sekä voi vaikuttaa 

positiivisesti tuleviin ostopäätöksiin. (Ratnatunga & Ewing 2005; Šerić 2017; 

Madhavaram et al. 2005) 

 

 

4. Tutkimusmenetelmä ja aineistonkeruu 

 

Case-yritys on kotimainen toimija, joka valmistaa edistyneitä valaistusratkaisuja. Se 

myy niitä pääosin myyntiverkostonsa kautta kotimaassa ja ulkomailla. Haastateltavat 

kumppaniyritykset ovat toimijoita Iso-Britanniasta, mutta yrityksen tuotteita myydään 

myös muissa Euroopan maissa. Yksittäisiä projekteja on toteutettu myös Euroopan 

ulkopuolella. Ratkaisut tehdään yksilöllisesti asiakkaan toiveiden mukaisesti, mutta ne 
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rakentuvat aina tiettyjen tuotteiden pohjalle. Volyymi ei ole suurta vaan tuotteiden 

myynti on juurikin projektiluontoista ja yksilöllistä. 

 

Tämä case-tutkimus suoritetaan laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Käytännön 

tutkimuksen tavoitteena on aina yrittää ymmärtää jotain tapahtumaa, vuorovaikusta, 

seikkaa, tai vaikutuksia. Nämä kysymykset syntyvät käytännön toiminnasta ja niihin 

vastaaminen voi tuottaa käytännön ratkaisuja, mutta myös yleistettäviä tuloksia. 

Tulkinnat ovat kuvauksia ilmiöstä ja niillä pyritään tuomaan esille myös syvempiä 

merkityksiä. Tutkivan (eng. exploratory) case-tutkimuksen ongelmana nähdään se, 

että se saattaa edetä liian intuitiivisesti (Yin 2003, 6). Tätä voi välttää teoriaa 

soveltamalla, mutta jokin tietty tapaukseen sopiva etenemistapa voi olla kuitenkin 

tarpeellinen haluttujen tulosten saavuttamiseksi. (Varto 1992, 11-12; Longhofer et al. 

2013, 32) 

 

Merkitykset ovat keskeinen osa laadullisen tutkimuksen tulkintaa. Ihmistä tutkittaessa 

esinemaailma on kaikille hyvin samanlainen, mutta merkitysten maailmat voivat erota 

toisistaan hyvinkin paljon (Varto 1992, 55-56). Tähän läheisesti liittyy myös konteksti, 

jonka huomioimista korostaa Yin (2003, 4). Hän toteaa, että case-tutkimuksessa on 

mahdollista olla enemmän muuttujia, kuin erillisiä datapisteitä. Uusitalo (1991, 76-77) 

myös kertoo siitä, miten case-tutkimuksella voidaan saada selville asioita, jotka jäisivät 

muuten näkymättömiin. Näitä lähteitä tulkiten voidaan siis ymmärtää, että tulkinnalla ja 

tutkijan roolilla on suuri merkitys laadullisessa ja case-tutkimuksessa. Samoja ilmiöitä 

voidaan tulkita monin eri tavoin ja piilevät merkitykset on kaivettava esiin. Juuri niistä 

voi löytyä se tutkimuksen kannalta oleellisin tieto ja se tulee tulkita mahdollisimman 

objektiivisesti, vaikkakin täysi objektiivisuus on mahdoton saavuttaa tutkiessa ihmisen 

tutkiessa ihmistä (Varto 1992, 26-27).  

 

4.1 Haastattelut 

 

Haastattelut ovat yleinen aineistonkeruumenetelmä laadullisessa tutkimuksessa sillä 

ne tarjoavat mahdollisuuden tarkastella haastateltavaa ihmistä subjektina. Haastattelut 

ovat myös joustava menetelmä, jonka runkoa voidaan muokata kulloiseenkin 
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tarkoitukseen sopivaksi. Tavallisesta arkikeskustelusta haastattelu kuitenkin eroaa 

siten, että siinä on tarkoitus, selkeät roolit, sekä se yleensä nauhoitetaan tavalla tai 

toisella. Haastatteluita on monia erilaisia ja ne vaihtelevat hyvin vapaista tarkasti 

määriteltyihin rakenteisiin. Niitä voidaan myös pitää ryhmässä tai henkilökohtaisesti 

riippuen halutun keskustelun laadusta. (Hyvärinen et al. 2017, 46; Hirsjärvi & Hurme 

2000, 34-35) 

 

Tässä tutkielmassa haastatellaan kolmea henkilöä. Yhtä case-yrityksen 

markkinoinnista vastaavaa työntekijää (Y), sekä kahta myyntiverkoston edustajaa, 

jotka toimivat yrityksissään yhteyshenkilöinä case-yritykseen (M1 ja M2). Haastattelut 

toteutetaan Zoom-puheluina, nauhoitettaan ja lopuksi litteroidaan. Niiden kesto tulee 

olemaan noin 15 minuuttia. Haastattelut ovat puolistrukturoituja ja täten 

haastateltavien vastauksiin saatetaan esittää tarkentavia kysymyksiä tai 

lisäkysymyksiä. Case-yrityksen edustajan haastattelun runko eroaa myyntiverkoston 

edustajille pidetyistä haastattelusta. Molemmat haastattelurungot nähdään liitteessä 1. 

Yrityksen edustajan kanssa paneudutaan hieman enemmän yrityksen viestinnän 

taustoihin, sekä siihen minkälaisia materiaaleja ja kanavia viestinnässä hyödynnetään. 

Myyntiverkoston edustajien kanssa painopiste on puolestaan havaitussa ja koetussa 

viestinnän, sekä kommunikoinnin laadussa, sekä mahdollisissa 

parannusehdotuksissa. Kuitenkin kommunikoinnin ollessa kahdensuuntaista, 

esitetään kaikille osapuolille myös yhteistyötä arvioivia kysymyksiä. Tavoitteena on 

tarkastella yritysten välistä viestintää haastateltavien henkilöiden näkökulmista. 

Haastatteluissa pohditaan sitä, minkälainen kuva viestinnästä on tällä hetkellä, sekä 

miten sitä voitaisiin kehittää tulevaisuudessa. Näiden haastatteluiden vastauksia 

käydään läpi seuraavassa kappaleessa tutkielmassa esitettyjä teorioita hyödyntäen ja 

niihin vertaillen. 
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5. Viestintä case-yrityksessä 

 

Yrityksen tulee harjoittaa, sekä sisäistä, että ulkoista viestintää voidakseen toimia 

tehokkaasti. Sisäinen viestintä on varsinkin pienissä yrityksissä hyvin vapaamuotoista 

ja suuremmissakin yksilöllistä, sekä vahvasti yrityksen omaan kulttuuriin sitoutunutta. 

Ulkoista viestintää sidosryhmille ja varsinkin asiakkaille tulisi kuitenkin harjoittaa 

suunnitelmallisesti, sekä seurata ja kehittää aktiivisesti. Kun yrityksen ja 

loppuasiakkaan välissä on myyntiverkosto, on ensisijaisen tärkeää, että viestintä 

myyntiverkoston kanssa sujuu hyvin ja täten mahdollistaa myyntiverkoston tehokkaan 

toiminnan. Tämä on suurin linkki yrityksestä toteutuvaan myyntiin, joten tapoihin ja 

materiaaleihin, joilla sitä hoidetaan, tulisi kiinnittää huomiota.  

 

Case-yrityksen kommunikointia ulkoisiin sidosryhmiin voisi yleisesti kuvata 

henkilökohtaiseksi ja M2 muotoileekin sen näin: ”It is very good, I think it’s quite 

personal, it does feel like a personal it is better than a corporate company, because it 

is easier for us to communicate”. Viestintää harjoitetaan pääosin sähköpostitse, 

soittamalla tai tapaamalla kasvotusten. Näistä varsinkin henkilökohtaisia tapaamisia 

tunnutaan arvostavan eniten, kuten kaikkien haastateltavien vastauksista voidaan 

helposti todeta Y: ”…kun meillä on semmonen määrä kumppaneita et pystytään heitä 

käydä tapaamassa, niin se tuntuu olevan ihan melkeen se A ja O siinä että 

ymmärretään toisiamme.” M1: ”They used to come to visit us regularly, which was good 

but I think covid changed thigs a bit.” M2:” I think the best thing to do is if we can meet 

up more and I think that’s probably gotta do we with covid”. Kuitenkin kuten 

vastauksista myös nähdään, on korona sotkenut asioita ja on jouduttu käyttämään 

muitakin keinoja kuten esimerkiksi etätapaamisia, mutta niitä ei nähdä läheskään yhtä 

hyödyllisinä ainakaan yrityksen edustajan näkökulmasta Y: ”Me ollaan käytetty niitä 

etäkonferensseja ja on nekin ihan hyviä olla olemassa, mutta ei mun mielestä mun 

kokemuksen mukaan vedä vertoja henkilökohtaiselle”. Sekä yrityksen, että 

myyntiverkoston edustajat kuitenkin toivovat, että matkustusrajoitusten vähentyessä 

tapaamisia voitaisiin taas lisätä Y: ”nyt kun matkustaminen on hieman helpottunut, ei 

täysin helppoa vielä, mutta helpottunut niin lähdetään tapaamaan kumppaneita.” M2: 

” I think we haven’t visited in months. Any plans we had got ruined by covid so yea 

that’s the probably biggest thing that needs to be done”. 
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Henkilökohtaiset suhteet ovat varsinkin pienissä yrityksissä hyvin tyypillisiä, mutta 

myös erittäin arvokkaita. Asioiden läpikäyminen on kätevää ja nopeaa kasvotusten, 

verrattuna esimerkiksi sähköpostitse käytyyn keskusteluun ja suhteen läheisyys voi 

auttaa luomaan parempaa yhteistyötä. Toinen myyntiverkoston edustajista kuvaileekin 

yhteistyötä yritysten välillä tiimimäiseksi, joka voidaan tulkita erittäin hyväksi 

kumppanuudeksi kahden yhtiön välillä M2: ”I feel like we work like a team and that’s 

what is important cause otherwise if you don’t work as a team the communication 

breaks down and things don’t get done and you are left stranded”.   Pienellä yrityksellä 

ei välttämättä aina ole aikaa tai resursseja matkustaa tapaamaan kumppaneita. Tästä 

huolimatta läheiset yksittäisten henkilöiden väliset suhteet ovat useammin etu pienelle, 

kuin suurelle yritykselle. Suurilla yrityksillä rajoittava tekijä on nimittäin yleensä erittäin 

laaja sidosryhmien määrä. Näin ollen veisi suunnattomasti aikaa tavata jokainen 

toimittaja ja jälleenmyyjä kasvotusten ja täten asioita on usein automatisoitu tai 

vähintään standardoitu. Samaa mieltä on myös haastateltava M2 joka muotoilee asian 

seuraavasti: ”Problem with corporates is that you get stuck behind the machine. With 

a corporate company you are talking to an operator, you are talking to someone who 

is just trying to do a nine-to-five job and it’s never too easy to get to what you really 

need”. 

 

5.1 Viestinnän suunnittelu case-yrityksessä 

 

Case yrityksessä viestintä on hyvin joustavaa ja orgaanista, mutta siinä on myös 

säännönmukaisuuksia ja suunnitelmallisuutta. Yrityksen edustaja esimerkiksi kertoo, 

että aikaisempaa uutiskirjekokeilua ei jatkettu sillä se ei osoittautunut tavoitteiden 

mukaiseksi Y: ”Et nyt tällä hetkellä on laitettu suoraan sähköpostia ja ollaan silla lailla 

koettu, että sitten varmasti ne viestit tulee varmemmin luettua että et on niinku ehkä 

vähän havaittu sitä että ihmiset saa aika paljon paljon niinku uutiskirjemäistä viestintää, 

että sillä lailla yritetään erottua sieltä tulvasta”. Tämän tapainen analyyttinen 

suhtautuminen viestintään ja parempien metodien etsiminen on hyvä tapa tehostaa 

viestintää käyttämättä siihen suunnattomasti resursseja. 
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Suunnitelmallista on myös se, että yrityksellä on tyypillisesti kumppaneilleen määritetty 

yhteyshenkilö, joka erityisesti kartoittaa heidän tarpeitaan ja yleistä tilannetta Y: ”Meillä 

myös yleensä on niinkun yhteyshenkilö joka toimii heidän kanssaan yhteyksissä ja voi 

pitää tälläsiä joko viikkopuheluita tai vähintään kerran kuussa niin kyl me sit toivotaan 

et tää yhteyshenkilö käy nää läpi heidän kanssaan ja kysyy et miten voidaan tukea”. 

Roolitus viestinnässä selkeyttää yrityksen toimintaa ja kun vastuualueita jaetaan niin 

eri kumppanien toiveet tulevat paremmin huomioiduksi, eivätkä ne huku 

informaatiovirtaan. Myyntiverkoston edustaja 1 toteaakin hyvin selkästi: ” When we ask 

it we get it”. 

 

Teorian puolesta strategisen suunnittelun osuudeksi voidaan nähdä päätös siitä mitä 

tietoa kumppaneille halutaan jakaa. Case-yrityksessä se tarkoittaa esimerkiksi yleisiä 

tuotetietoja, teknisiä yksityiskohtia, markkinoinnin avuksi suunnattua informaatiota, 

sekä brändiviestinnän ohjeistuksia. Taktiselle tasolle sijoittuvat nämä aiemmin mainitut 

päätökset roolituksesta, kumppaniyrityksestä oikeiden henkilöiden tunnistaminen 

kommunikointiin, sekä vaikkapa markkinointimateriaalien suunnittelu ja valmistelu. 

Operatiivisella tasolla mietitään milloin ja mistä asioista kulloinkin otetaan yhteyttä 

kumppaneihin. Koko tämän suunnitteluprosessin läpivieminen case-yrityksen 

tapaisessa pienessä yhtiössä vaatii tyypillisesti useiden, ellei jopa kaikkien 

työntekijöiden yhteistä panosta. (Kortetjärvi-Nurmi & Rosenström 2002, 9-10; 

Kortetjärvi-Nurmi & Murtola 2015, 55-56) 

 

Tämä suunnitteluprosessi ja viestinnän optimoiminen yleisestikin voi olla vaativaa ja 

aikaa vievää, jolloin se voi jäädä taka-alalle tilanteissa, joissa yrityksen resurssit eivät 

tahdo riittää kaikkeen. Yrityksen edustaja esimerkiksi kertoo: ”Välillä meit on ollu vaan 

kolme et sit ollaan oltu ihan kädet savessa melkein tos tuotannossa ja tarjousten 

kirjoittamisessa ja ja ei olla ehditty soitella näistä niin kuin markkinointiasioista ja 

välttämättä markkinointibudjetti ei oo välillä ollut kovinkaan suuri”. Kuitenkin hän jatkaa 

tästä mainitsemalla, että mikäli markkinoinnin budjettia saataisiin lisättyä, se varmasti 

näkyisi myös myyntikentän suuntaan. Nämä ovat vaikeita valintoja resurssien 

allokoinnin puolesta, mutta tärkein, eli ongelman tunnistaminen ja analysointi on 

kuitenkin tehty. Kortetjärvi-Nurmen ja Rosenströmin (2002, 9) viestinnän 

suunnitteluprosessin mukaisesti tämä arviointiosuus on viimeinen pala ennen uuden 
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suunnittelun aloittamista ja juuri tässä murroskohdassa yritys on tällä hetkellä 

suunnitellessaan uutta ilmettä brändilleen Y: ”…ollaan tehty hyvin niinku tämmönen 

tiivis brändiohje siitä, että miten meistä kerrotaan, mutta se on nytten uudistumassa”. 

Tähän brändiohjeeseen, viestinnän arviointiin, sekä toiminnan uudistamiseen palataan 

myöhemmissä kappaleissa tarkemmin, mutta ne haluttiin tuoda alustavasti esille myös 

osana viestinnän suunnitteluprosessia. Vaikka viestinnän eri osa-alueet saattavat olla 

eri vaiheissa tässä prosessissa eri ajankohtina, ovat päälinjat silti samat. 

 

5.2 Arviointi ja tehokkuus viestinnässä 

 

Kuten aikaisemmin on rajattu, tämä työ ei ota huomioon lopullisia saavutettuja 

myyntituloksia, vaan keskittyy arviomaan viestinnän tehokkuutta haastateltujen 

toimijoiden koetun tehokkuuden kautta. Tässä voimme hyödyntää aikaisemmin 

esiteltyä tehokkuusosaamisen teoriaa. Viestintä voidaan täten jakaa osa-alueisiin 

havaitseminen, analysointi, ajanhallinta, päätöksenteko, toimintatarmo, sekä 

uudistuminen. Havaitsemiseen ja analysointiin liittyviä asioita kuten, uutiskirjeen ja 

etäkonferenssien tehottomuuden tunnistaminen on jo tuotu aikaisemmin esille ja yritys 

onkin näiden suhteen hyvin itsetietoinen. Ongelmia etsitään aktiivisesti ja niiden 

löytyessä ne määritellään tarkasti. Ajanhallintaa sen sijaan rajoittaa suuri työmäärä 

resursseihin nähden. Asioita on usein paljon pöydällä, jolloin kaikkiin ei välttämättä 

ehditä puutua, vaikka halua löytyisikin. Kuitenkin asioiden priorisoiminen tuntuu olevan 

kohtuullisella tolalla kommunikoinnin suhteen, sillä myyntiverkoston edustajat ovat 

kokeneet tiedonvaihdon tehokkaaksi. Joskin joskus se ei tapahdu täysin spontaanisti 

vaan kumppanit joutuvat pyytämään tietoja M1: ”Whenever I ask them for something 

we get the information, umm we just have to ask I don’t know whether that’s good or 

bad really”.  Kuitenkin kuten M1 tässä toteaa, ei se välttämättä ole huono asia. Näin 

ainakin oleellinen sisältö välittyy tehokkaasti, eikä huku ylimääräiseen 

informaatiovirtaan. Päätöksenteko viestinnän suhteen on ollut yrityksessä loogista ja 

johdonmukaista, joten se voidaan laskea sille eduksi, vaikkei Sydänmaanlakkan 

mainitsemia nopeita päätöksiä vaikeissa tilanteissa tai mukautuvaa päätöksentekoa 

juurikaan haastatteluaineistossa tule esille. Toimintatarmo tässä kontekstissa on lähes 

suoraan verrollinen ajanhallintaan, sillä näin pienessä yrityksessä resurssit määrittyvät 



21 

 

 

hyvin pitkälle työntekijöiden käytössä olevan ajan mukaan. Näin ollen niiden 

kohdistaminen määrittyy hyvin dynaamisesti päivittäisen tilanteen mukaan ja ainakin 

tähän mennessä se on aiemmin mainittujen todisteiden valossa hyvällä tasolla. 

Uudistuminenkin on hyvällä tasolla, sillä yrityksellä on jatkuva halu kehittää 

viestintäänsä. Uusia materiaaleja ja ohjeistuksia myyntiverkostolle on jatkuvasti työn 

alla Y: ”Me ollaan nyt nimenomaan niinku tekemässä sitten sitä, että tarkotus on niinku 

uudistaa se (brändin yhtenäinen ilme) ja sitten sitten niin kuin käyttää resursseja siihen, 

että seurataan jokaisen jälleenmyyjän kanssa et he pystyy ulottaa sen sinne omalle 

sivustolle ja tiloihinsa”. Kaikissa näissä on myös tukena inhimillisten resurssien jatkuva 

kehittäminen. Yrityksen työntekijät oppivat jatkuvasti uutta ja eri kokeilujen kautta 

muovaat omaa kommunikointiaan, sekä yrityksen yhtenäistä viestintää parempaan 

suuntaan. Näin ollen voidaan todeta, että viestinnän tehokkuus on hyvällä tasolla ja 

suurin rajoittava tekijä on resurssien vähyys. Kehityskohteita tunnistetaan tehokkaasti 

ja niitä parannetaan sitä mukaan, kun aikaa riittää kriittisiltä toimilta. (Sydänmaanlakka 

2004, 156-158; Stachova et al. 2017) 

 

5.3 Integroitu markkinointiviestintä case-yrityksessä 

 

Integroitu markkinointiviestintä on pohjimmiltaan toimintojen yhdistämistä. 

Viestinnässä tämä tarkoittaa muun muassa viestien ja materiaalien synergiaa ja 

johdonmukaisuutta, mutta myös viestinnän sovittamista yrityksen muihin toimintoihin. 

Integroidun markkinointiviestinnän tulee olla kriittinen osa yrityksen 

kokonaisstrategiaa, jolloin ne tukevat toisiaan ja saavutetaan suurin mahdollinen hyöty 

ja tehokkuus. Tämä toimintojen yhdistäminen tapahtuu pienessä yrityksessä usein 

melko luonnollisesti, ja näin myös case-yrityksessämme on tapahtunut. Uutta 

markkinointimateriaalia kerätään aina onnistuneista projekteista, joka puolestaan 

edesauttaa myyntiä jatkossa Y: ”Sit me otetaan kuvia meidän tuotteista ja projekteista 

ja hankitaan niihin myös sillä tavalla laajennetut käyttöoikeudet että meidän kumppanit 

voi käyttää niitä vapaasti omilla sivuillaan ja omissa materiaaleissaan ja kirjoitetaan 

preferenssitarinoita meidän asiakascaseista että he voi niillä tukea sitten myyntiä”. 

Tästä voidaan todeta, että markkinointiviestintä ja tiedon välittäminen 

myyntiverkostolle on hyvin keskeisessä roolissa yrityksen toiminnassa. Viestintää ei 
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nähdä erillisenä toimintona vaan se toimii synergisesti osana kaikkea muuta yrityksen 

toimintaa. Tilanne vaikuttaa hyvältä tutkimusten valossa, sillä juuri tämä jatkuva ja 

suunnitelmallinen toimintojen yhdistäminen on IMC-teorian keskiössä, ja siitä saatavat 

hyödyt ovat useasti todistettuja. (Batra & Keller 2016; Seyyed Amiri et al. 2017; Manser 

Payne et al. 2017) 

 

Integroidun markkinointiviestinnän taso tuntuu yrityksen näkökulmasta olevan korkea 

ja se vaikuttaa toimivan tehokkaasti ulospäin, mutta toki sen onnistuminen on 

riippuvainen myös vastaanottavan osapuolen mielipiteistä ja suhtautumistavasta. 

Positiivista vahvistusta oletuksille tuo onneksi se, että myös myyntiverkoston edustajat 

ovat kokeneet viestinnän integroinnin onnistuneeksi. Heiltä kysyttiin mielipidettä siitä, 

kuinka yhtenäistä ja johdonmukaista yrityksen viestintä heitä kohtaan on ollut ja 

vastauksissa tulee esille vain vakuuttelevia kommentteja M1: ”Yeah so the information 

that we do get is consistent yeah and coherent and kind the same scene and look and 

feel if you see what I mean” ja M2: ”I think it’s pretty well uniform and it is good enough 

for us”. Tämä osoittaa sen, että yritys ja sen kumppanit ovat yhtä mieltä yrityksen 

viestinnän loogisuudesta ja tavoitteiden täyttymisestä. Yrityksellä on kuitenkin 

aikomuksena yhä vahvemmin selkeyttää kuvaa yrityksestä ja sen brändistä, vaikka 

viestintään yritysten välillä ollaan tyytyväisiä jo tällä hetkellä. Tämä jatkuva 

kehittäminen on erittäin toivottua, vaikka yleistila olisikin hyvällä mallilla. Varsinainen 

hyöty nimittäin tässä kehittämisprojektissa nähdään loppuasiakkaalle tarjotun 

materiaalin laadun paranemisena ja heidän silmissään yrityksen imagon 

kehittymisenä. Tämä myös sitoutuu IMC-teoriaan, sekä tämän tutkielman ytimeen sillä 

informaation virtaaminen yrityksestä, myyntiverkostoon ja siitä yhä loppuasiakkaalle 

voi tapahtua tehokkaasti vain, jos kaikki tämän ketjun yhteydet toimivat optimaalisesti. 

 

Monissa integroidun markkinointiviestinnän tutkimuksissa tulee myös esille 

teknologian ja innovaatioiden hyödyntäminen yhä haastavammassa 

markkinointiympäristössä. Digitaalinen media on luonut monia uusia mahdollisuuksia 

viestintään ja markkinointiin, mutta myös haasteita. Case-yrityksen viestintä onkin 

suurimmalta osin digitaalista, vaikka kuten aiemmin todettiin, henkilökohtaiset 

tapaamiset nähdään yhä kaikkein arvokkaimpana tapana kommunikoida 

kumppaneiden välillä. Yrityksen edustaja mainitsee digitaalisten kanavien 
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hyödyntämisestä muun muassa seuraavaa Y: ”Ollaan aina kannustettu heitä 

seuraamaan meidän kaikkia sosiaalisen median kanavia sillä niissä on aina sitä ihan 

viimeisintä uutista siitä mitä me tehdään”. Tässä tulee selkeästi esille digitaalisten 

kanavien yksi tärkeimmistä hyödyistä, ajankohtaisuus. On paljon nopeampaa päivittää 

vaikka nettisivuja tai yrityksen sosiaalisen median kanavia viestiäkseen ajankohtaisista 

asioista, kuin esimerkiksi painaa uusia fyysisiä esitteitä tuotetietojen muuttuessa. 

Tämäkin päivittäminen kuitenkin vaatii panostusta yritykseltä ja sen kumppaneilta, 

sekä toimii eduksi vain, jos sitä tehdään aktiivisesti. Yrityksen edustaja kertookin 

aiheesta näin Y: ”…siinä huomaa välillä siellä sen viiveen, että vaikka me oltaiskin 

informoitu, että joku tieto muuttuu niin se ei välttämättä näy kaikkien kumppaneiden 

sivulla”. Tästä nähdään, että vaikka omaan viestintään panostetaan, ei tieto 

välttämättä etene halutulla tavalla yrityksestä toiseen. Suurimpana ongelmana tähän 

liittyen yrityksen edustaja näkee oikeiden henkilöiden tunnistamisen 

kumppaniorganisaatiossa Y: ”Haaste on joskus sitten löytää sieltä heidän niinku 

puolelta se oikea ihminen, joka esimerkiksi vaikka ylläpitää nettisivua ja korjaa tietoja”. 

Tämä oikeiden henkilöiden tunnistaminen on yleinen ongelma yritysten välisessä 

kommunikaatiossa, johon edes modernit digitaaliset välineet eivät juuri tuo helpotusta. 

Tuotteen ollessa uudenlainen ja innovatiivinen kuten case-yrityksessä, on siitä 

viestimisen tuotava tätä myös esille. Tämän yrityksen tapauksessa esimerkiksi 

korkealaatuisista kuvista on nähty olevan etua ja toiveena olisi saada myös 

videomateriaalia käyttöön jatkossa, kun resursseja siihen löytyy Y: ” ois kyllä hyvä jos 

meillä ois esimerkiksi videomateriaalia mutta se on hirveän kallista että me ollaan 

niinku toivottuki että et ois hirveen hyvä ollu jos ois esimerkiksi saanut vaikka jotain 

Business Finland tukea tai jotain varsinkin siinä alkuvaiheessa kun kumminkin budjetit 

on rajalliset”. Tällaiset tuet, joista yrityksen edustaja mainitsee ovatkin monelle pienelle 

kasvuyritykselle erittäin hyödyllisiä, mutta kilpailu niistä on kovaa. (Batra & Keller 2016; 

Seyyed Amiri et al. 2017) 
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5.3.1 IMC viitekehyksen soveltaminen case-yritykseen 

 

Integroidun markkinointiviestinnän teemat ovat Batran ja Kellerin (2016) havaitsemia  

kokonaisuuksia ja säännönmukaisuuksia markkinointiviestinnän kentässä. He 

muodostivat ne alan aikaisemman tutkimuksen pohjalta ja ne kaikki vahvasti liittyvät 

siihen, miten markkinointi on muuttunut tekniikan kehittyessä. Asiakkaiden 

päätöksentekoprosessiin pyritään nykyään vaikuttamaan yhä harkitummalla ja 

ajoitetummalla viestinnällä. Case-yrityksessä tämä näkyy jatkuvana materiaalien 

kehittämisenä, jonka tavoitteena on luoda tietynlaisia mielikuvia asiakkaan mielessä. 

Kuitenkaan ajoitukseen ei voida tämänkaltaisessa yrityksessä juuri vaikuttaa sillä 

tuotteet eivät ole suuren volyymin hyödykkeitä, joiden ostotrendeistä olisi paljon dataa. 

Toinen teema eli uudet media- ja viestintäkeinot markkinoinnin apuna sen sijaan ovat 

myös case-yrityksen viestinnän ytimessä, kuten aiemmin on tullut esille. 

Ristivaikutusten teemakin on oleellinen yrityksen kommunikoinnille, mutta ilmeisen 

hyvin hoidettu, sillä kumpikaan kumppaniyritysten edustajista ei haastatteluissa 

maininnut viestien ristiriitaisuuksista, vaan nimenomaan mainitsi niiden tukevan 

toisiaan. Neljäs teema on jälleen haasteellinen case-yrityksen näkökulmasta sillä 

dataa markkinointikeinojen vaikutuksesta asiakkaiden ostopäätöksiin ei ole saatavilla 

merkittävästi. Kuitenkin informaatiota voidaan kerätä esimerkiksi kyselemällä 

asiakkailta onnistuneiden projektien päätteeksi mistä he kuulivat yrityksestä tai sen 

tuotteista, ja mikä sai heidät tekemään ostopäätöksen. Viidennen teeman mukaisia 

epäsuoria yhteisvaikutuksiakin on hankala arvioida, mutta sitä voisi tarkastella 

asiakkaille lopulta välittyvän kuvan kautta. Tämä tutkiskelu kuitenkin jää tämän työn 

rajausten ulkopuolelle. 

 

Tunnistamiensa teemojen pohjalta Batra ja Keller (2016) muodostivat kaksi 

kommunikointimallia ja yhdistivät ne viitekehykseksi, joka nähtiin kuvassa 3. Siinä on 

esitetty sekä yhteensovitus-, että optimointimallien suhde kommunikointitavoitteisiin ja 

toivottuihin lopputuloksiin. Optimointimalli on helpommin lähestyttävä yrityksen 

näkökulmasta, mutta koska aineistoa on tässä työssä kerätty myös myyntiverkostolta, 

niin pystytään myös yhteensovitusmallia hyödyntämään vaivattomasti. Molemmilla 

malleilla on yhteiset kahdeksan viestinnän tulosta ja tavoitetta, mutta niitä lähestytään 

eri suunnista. Ensimmäisenä on näkyvyyden ja tietoisuuden lisääminen. 
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Optimointimallin mukaan siihen voidaan vaikuttaa mainostamisella ja tähän voitaisiin 

lukea esimerkiksi esitteet, joita yritys jakaa myyntiverkostolleen ja yhä sitä kautta 

loppuasiakkaille. Yhteensovitusmallin mukaan tämä vaihe liittyy asiakkaiden haluihin 

ja toiveisiin vastaamiseen. Toisena on yksityiskohtaisen tiedon viestiminen, joka 

vastaa asiakkaiden ostoharkinnan kysymyksiin. Siihen voidaan mallin mukaan 

vaikuttaa yrityksen myynninedistämistoimilla ja case-yrityksessä se voisi tarkoittaa 

tuote-esittelyiden järjestämistä. Seuraavana vuorossa on brändin luominen ja 

personalisointi. Optimointimalli suosittelee tapahtumien ja kokemuksien järjestämistä 

ja vastaavasti yhteensovitusmalli näkee tämän olevan vastaus asiakkaiden tiedon 

etsimiseen ja mieltymyksien muodostamiseen. Yritys onkin järjestänyt tilaisuuksia ja 

ollut näkyvillä esimerkiksi messuilla, ja tästä myös kumppanit ovat mitä ilmeisimmin 

nauttineet Y: ”Kun meidät kutsuttiin mukaan esimerkiksi tähän tämmöseen 

kansainväliseen niinku biennaaliin niin kutsuttiin sinne kumppaneita käymään ja se 

tuntu olevan heille tosi mieluisa tapa nähdä millälailla me voidaan olla esillä”. 

Seuraavana viestinnän tavoitteena nähdään luottamuksen rakentaminen. Tämä 

vaikuttaa asiakkaan maksuhalukkuuteen sekä yleiseen luottamukseen yritystä 

kohtaan. Tähän vastataan optimointimallissa suhdetoiminnalla ja tiedottamisella. 

Erityisen toimivana tapana luottamuksen rakentamiseksi yritys on tässä nähnyt 

kansainvälisiin kilpailuihin osallistumisen ja niissä menestymisen Y: ” Tota mä luulen, 

että tää että me ollaan niinku lähetty rohkeasti kansainvälisiin designkilpailuihin ja 

voitettu niitä, niin se on sellainen mistä meidän kumppanit on niiku tietysti tykänny 

todella paljon”. Myös alansa kehityksen etulinjassa toimiessaan, yrityksen 

työntekijöiden tietotaito on kehittynyt tasolle, jossa he voivat myös jakaa sitä 

asiantuntijaroolissa. Yrityksen edustaja kertoo, että heitä on kutsuttu puhumaan alan 

tapahtumiin ja tämä on varmasti luottamusta herättävää asiakkaiden silmissä Y:”Joo 

yks asia minkä nyt huomasin, on et me ollaan nyt pystytty myös osallistumaan niinku 

asiantuntijaroolissa alan tapahtumiin et myös nää kilpailuvoitot on tuoneet meille 

lopulta mahdollisuudet et meitä on pyydetty puhumaan ihan tällaisissa alan 

asiantuntijatapahtumissa”. Viidentenä mallissa on tunteiden herättäminen, jolla 

halutaan saada asiakas sitoutumaan yritykseen. Myyntiverkoston edustajan 

vastauksesta voidaan ainakin nähdä, että toverilliset tunteet yritystä ja sen työntekijöitä 

kohtaan ovat auttaneet sitouttamisessa M2: ”It helps when you’ve got a good 

relationship like that and the relationship definitely feels better because you know the 
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person and we know the people”. Optimointimallin suunnalta puolestaan nähdään, että 

sosiaalisen median markkinointi nähdään tähän tavoitteeseen sopivana. Tämä ei 

sinänsä yllätä, sillä hyvin suuri osa markkinoinnista, jota sosiaalisessa mediassa 

näkyy, on tarkoitettu nimenomaan tunteisiin vetoavaksi. Kuudes tavoite on innostaa 

toimintaan, joka vastaa asiakkaan päätöksentekoprosessissa kuluttamiseen ja 

tyytyväisyyteen. Kuitenkaan siihen suositeltua kommunikointitapaa eli 

mobiilimarkkinointia yritys ei ainakaan vielä käytä. Tämä voisi olla ajankohtaisempaa 

volyymin kasvaessa. Seuraavana tavoitteena nähdään uskollisuuden luominen johon 

suoramarkkinointi ja tietokantamarkkinointi nähdään keinoina. Näistä jälkimmäinen ei 

kuitenkaan ole tämän yrityksen kannalta oleellista volyymien ollessa hyvin pieniä. 

Suoramarkkinointia yritys sen sijaan harjoittaa myyntiverkostonsa kautta. Viimeisenä 

tavoitteena mallissa nähdään ihmisten yhdistäminen. Tähän suositeltu 

henkilökohtainen myynti on yrityksen myyntiverkoston eniten käyttämä tapa. Ihmisten 

yhdistäminen vastaa yhteensovitusmallissa esitettyihin osallistamiseen ja puolesta 

puhumiseen saaden asiakkaat ikään kuin osaksi yritystä. 

 

5.4 Brändin viestiminen 

 

Pienelle, teknologiayritykselle, brändin arvo voi olla hyvin merkittävä. Mielikuviin ja 

tunteisiin vetoava markkinointi on lisääntynyt merkittävästi sosiaalisen median 

aikakaudella ja yrityksen brändillä on tässä suuri rooli. Integroitu markkinointiviestintä 

on tehokas tapa tuoda haluttua brändiä esille. Viestien tulee olla yhtenäisiä ja tukea 

toisiaan, jotta asiakkaille muodostuu selkeä ja yhtenäinen kuva yrityksestä. Kuten 

aiemmin on todettu, case-yrityksen markkinointiviestintä on jo nyt kaikkien osapuolten 

mielestä tarpeeksi yhtenäistä ja luo yrityksestä kokonaisvaltaisen kuvan. Kuitenkin 

yritys haluaisi yhä kehittää tätä osa-aluetta ja onkin uudistamassa brändiohjeistustaan. 

Yrityksen edustaja kertoo projektista näin Y: ”…kirkastetaan sitä meidän brändiä et se 

on tunnistettavampi ja viestit selkeytetään. Sitten ulotetaan se nettisivulle ja kaikkiin 

muihin sosiaalisen median kanaviin ja muuhun materiaaliin”. Yrityksessä aiotaan myös 

panostaa siihen, että uudistettu brändi välittyisi halutulla tavalla asiakkaille. Tätä 

pyritään helpottamaan tekemällä myyjille suorempia ohjeistuksia Y: ”…käydään tää 

niinku suullisestikkin läpi ja toivottavasti pystytään tarjoamaan näitä myyntiargumentti 
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niinku ohjauksia tai listoja sitten myyntikentälle”.  Valmiiden myyntiargumenttien avulla 

myyntiverkoston edustajat pystyvät keskittymään paremmin itse myyntityöhön sillä 

teknillisesti haastavan tuotteen täyden potentiaalin ymmärtäminen voi olla aluksi 

hankalaa. Yrityksen edustaja muotoilee asian näin Y: ”Meidän ois hyvä tehdä heillekin 

helpommaksi sitten niinku nopeasti omaksua sellaisia perusargumentteja, jotka 

tämmöisessä niinku teknologisessa tuotteessa välillä jopa hieman vaikeita”. Nämä 

päivitetyt materiaalit oletettavasti myös vastaavat toisen myyntiverkoston edustajan 

toiveeseen suoraan valmistavan yrityksen brändillä varustetuista esitteistä M1: ”Well, 

I mean something that we could, would be having the ability to send out branded 

specifications documents without our name on it but “powered by this company” or 

something So we can send information packets to our customers”. Toinen 

myyntiverkoston edustajista puolestaan halusi lähes päinvastaista lähestymistapaa 

materiaaleihinsa, mutta uutta brändikuvaa voidaan soveltaa molempien materiaaleihin 

M2: ”I think if we could print our own version of the brochure and definitely more 

materials like that always helps, so I think if we had access to more high definition 

PDF’s, which we do have, but just as you know updates happen. But hard copies with 

our own brand as we sell it would be good to have there as well”. Näillä kahdella 

yrityksellä on selkeästi erilainen tapa myydä case-yrityksen tuotteita, mutta 

valmistavan yrityksen brändin tulisi joka tapauksessa näkyä loppuasiakkaalle vaikka, 

se tulisi esille myyntiverkoston brändin ohella. 

 

 

6. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli tarkastella tiedon kommunikointitapoja 

myyntiverkostolle pienen teknologiayrityksen näkökulmasta. Tähän tarkoitukseen 

käytiin läpi viestinnän teoriaa ja hyödynnettiin pääosin integroidun 

markkinointiviestinnän suuntausta. Aineisto kerättiin haastattelemalla case-yrityksen 

työntekijää, sekä kahta myyntiverkoston edustajaa. Näin ollen voitiin tutkia 

viestintäteorian ilmenemismuotoja tämän case-yrityksen toimintojen kautta. Tutkimus 

oli luonnollista tehdä haastattelemalla ja näin ihmisten kokemuksia arvioimalla, sillä 

pienen yrityksen viestintä on usein hyvin henkilökohtaista.  
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Tutkimus aloitettiin viestinnän suunnitteluprosessista ja sen eri vaiheiden näkymisestä 

yrityksen toiminnassa. Tässä huomattiin, että yrityksen viestinnän osa-alueet saattavat 

olla eri vaiheissa prosessia. Esimerkiksi henkilökohtainen yhteydenpito 

kumppaniyrityksiin oli määriteltyä ja rutiininomaista, mutta markkinointimateriaalit 

olivat kehityksen alla. Kehitys oli kuitenkin oikean suuntaista ja ajoi integroidun 

markkinointiviestinnän tavoitteita pyrkimällä mahdollisen yhtenäiseen ja 

johdonmukaiseen viestintään. Viestinnän tehokkuutta puolestaan arvioitiin pääosin 

tehokkuusosaamisen kautta, sillä toteutunut myynti ja sen avulla saatavat numeeriset 

arvot jäivät tutkimuksen rajausten ulkopuolelle. Tehokkuusosaaminen oli yrityksessä 

hyvällä tasolla ja resurssien kohdentaminen oli myös tehokasta. Viestintään oli halua 

panostaa ja varsinkin henkilökohtainen kommunikaatio kumppaniyrityksiin oli erittäin 

toimivaa. Suurimpana rajoittavana haasteena oli resurssien vähyys, joka tuli esille 

useasti eri konteksteissa. Toinen esille tullut haaste oli se, että tietoa ei välttämättä 

saatu eteenpäin kumppaneille, jos he eivät olleet tarpeeksi aktiivisia, vaikka viestintä 

case-yrityksen puolelta olisikin tehokasta. Integroidun markkinointiviestinnän 

soveltaminen yritykseen sujui vaivattomasti, sillä yrityksen viestintä noudatteli sen 

periaatteita jo valmiiksi. Yritys pyrki jatkuvasti yhtenäiseen viestintään ja brändikuvaan, 

mikä myös myyntiverkoston edustajien mielestä toteutui onnistuneesti. Yrityksen 

viestintä saa tukea myös sovelletusta IMC-viitekehyksestä, jonka periaatteita se pitkälti 

noudattaa. Ainoat ulottuvuudet, jotka eivät yrityksessä toteutuneet johtuivat lähinnä 

yrityksen koosta ja volyymin pienestä määrästä. Lopuksi kiinnitettiin vielä erityistä 

huomiota brändin viestimiseen, sillä sen merkitystä tämän kaltaisessa yrityksessä ei 

voida aliarvioida. Yrityksen brändi on jo ennestään melko yhtenäinen, mutta silti sitä 

halutaan yhä selkeyttää ja kirkastaa. Tämä on varmasti positiivista kehitystä myynnin 

kannalta ja auttaa yritystä kehittymään. Brändin viestintään ja tämän uudistetun kuvan 

esilletuomiseen oli myös ohjattu resursseja ja prosessi oli suunnitelmallinen. 

 

Tutkielman päätutkimuskysymys oli: Miten yritys voi kommunikoida tehokkaasti 

myyntiverkoston kanssa? Tutkimus osoittaa, että case-yrityksessä kommunikointi on 

ihmislähtöistä ja täten tehokkuusosaamiseen sidonnaista. Työntekijöiden halu 

kommunikoida ja kehittyä on viestinnän tehokkuuden ytimessä. Integroidun 

markkinointiviestinnän teorioita hyödyntäen tuli myös esille, että viestien 

yhtenäisyyteen ja loogisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Kumppaneiden toiveita tulee 
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myös kuunnella, sekä niihin vastata viestintästrategiaa ja yrityksen brändiä tukevalla 

tavalla. Näin ollen yrityksen tehokas viestintä myyntiverkostolle koostuu inhimillisestä 

halusta ja osaamisesta, materiaalien ja viestien yhtenäisyydestä, sekä brändin 

selkeästä viestinnästä sidosryhmille. 

 

6.1 Luotettavuus ja jatkotutkimus 

 

Viestintäteoria ja varsin integroidun markkinointiviestinnän teoria tukee vahvasti 

tutkimuksessa ilmenneitä case-yrityksen kommunikaatiotapoja. Kuitenkin tämä on vain 

yksi yritys, jolla on oma kulttuurinsa ja toimintatapansa. Näin ollen tutkimuksen sisältöä 

ei tulisi käyttää varauksetta ohjeistuksena muissa organisaatioissa, vaikka ne olisivat 

toiminnaltaan samankaltaisia. Kuitenkin tutkimuksen toistaminen vastaavissa 

yrityksissä voisi luoda pohjaa yleistettävämmille toimintatavoille. Yritys on myös hyvin 

pieni ja vahvasti teknologiapainotteinen, joten saadut tulokset eivät välttämättä päde 

suuremmissa organisaatioissa tai yrityksissä, joiden valmistamat tuotteet ovat 

luonteeltaan yksinkertaisia. Kuitenkin tutkielmassa esitetyt teoriat voivat olla 

hyödyllisiä myös niiden viestinnän arvioinnissa ja integroidun markkinointiviestinnän 

tuomien etujen tutkiminen myös tällaisissa yrityksissä voisi osoittautua tehokkuutta 

lisääväksi. 
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LIITTEET: 

 

Liite 1. Haastattelukysymykset 
 
 
 
Case-yritys: 
 
 
1. Minkälaisia kanavia käytätte viestinnässä myyntiverkoston kanssa?  
 
2. Minkälaisia materiaaleja tarjoatte myyntiverkostolle markkinoinnin avuksi? 
 
3. Entä koetteko, että harjoittamanne viestintä ja materiaalit ovat johdonmukaisia ja 
yhtenäisiä? 
 
4. Koetteko viestinnässä olevan haasteita ja mikäli näin on niin mitkä voisivat olla 
niiden syitä? 
 
5. Mitkä asiat viestinnässä myyntiverkoston kanssa ovat puolestaan sujuneet hyvin? 
 
6. Millaiseksi koette viestinnän yleisen tilan tällä hetkellä ja mihin suuntaan haluaisitte 
kehittää sitä? 
 
 
 
Myyntiverkosto: 
 
 
1. How is your overall picture about the communication between your company and 
the case-company? 
 
2. Is the information that you are given from them coherent and consistent? 
 
3. What kind of shortcomings or challenges do you experience in communication with 
them? 
 
4. What, in turn, has gone well? 
 
5. Is the case-company somehow significantly different from your other partners? 
 
6. How would you see that the communication should be improved to make your sales 
work easier?  
 
 

 

 


