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Työn tavoitteena oli tutkia asiakkaiden toimialojen muutoksen, esimerkiksi taantuman, vaiku-
tuksia Mikpolis Oy:n puutekniikan myynnin kehitykseen aikajaksolla 2007–2014. 
 
Työssä tutustuttiin markkinoinnin ja talouden osa-alueisiin. Tutkimuksessa yrityksen asiakas-
tiedoista muodostettiin useita arvoanalyysejä, joita tehtiin päätuoteryhmistä, tuotesegmenteis-
tä, asiakkaista ja asiakkaiden toimialoista. Yrityksen sisäisiä tekijöitä tutkittiin SWOT -
analyysillä ja havainnoimalla aiempia selvityksiä. Lisäksi haastateltiin asiakastoimialojen 
edustajia. 
 
Päätuoteryhmät myynnin määrän perusteella ovat NC-koneistuspalvelut, erityisesti lasikuitu- 
ja huonekaluteollisuuden segmenteissä, sekä puun testauspalvelut. Asiakkaat jaoteltiin A-, B- 
ja C-asiakkaisiin myyntimäärän suhteen. Huolestuttavan suuri osa avainasiakkaista on kon-
kurssissa. Tavoiteltavat toimialat tulevaisuudessa ovat laivarakennus-, ajoneuvo- ja koneenra-
kennusteollisuus sekä koulutus ja testaustoiminta. Mikpolis Oy:llä parantamisen varaa on eri-
tyisesti markkinoinnissa ja investoinneissa. 
 
Asiakastoimialojen muutokset vaikuttavat yrityksen myyntiin, mutta yritys voi vaikuttaa asi-
aan sisäisillä tekijöillä, joita ovat markkinointi ja tuotetarjonta. 
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The aim of this study was to examine the customer industries changes, for example the reces-
sion, impact on to the development of the sales of Mikpolis Ltd's wood technology over a 
period from 2007 to 2014. 
 
The research had marketing and economical aspects. In this study from the customer compa-
ny’s information was formed a number of value analysis. They were made from the main 
product groups, product segments, customers and customer industries. The company's internal 
factors were studied with SWOT -analysis and with the observation of the previous studies. In 
addition, interviews were carried out with representatives of the customer industries. 
 
Based on to the sales main product groups are: NC-machining, especially fiberglass and furni-
ture industry segments, as well as wood testing services. Customers were divided into A, B 
and C clients, based on to the amount of sales. Alarmingly large number of key customers is 
bankrupt. Desirable industries of future clients are ship building, automotive and machine 
building, and the education and testing operation. Within the Mikpolis Ltd, there is room for 
improvement, especially in marketing and investments. 
 
Customer industries changes affect in to the company's sales, but the company may decrease 
the negative impact with internal factors such as marketing and presentation of products. 



  

 

1. JOHDANTO 6 

2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 7 

2.1 Mikpolis Oy 7 

2.2 Markkinointi 8 

2.3 Markkinointiympäristö 14 

2.4 Markkinoiden segmentointi 18 

2.5 Markkinointiviestintä 19 

2.6 Asiakassuhdemarkkinointi 22 

2.7 Strateginen markkinointi 24 

2.8 Markkinointi suomalaisyrityksissä 32 

2.9 Työn tavoitteet 32 

3. AINEISTO JA MENETELMÄT 33 

4. TULOKSET 36 

4.1 Talouden yleinen nykytilanne 36 

4.2 Mikpoliksen tuotteet ja myynnin kehitys 37 

4.3 Segmentit ja niiden kehitys 40 

2.2.1 Markkinoinnillinen liikeidea 10 

2.2.2 Markkinointitutkimus ja -analysointi 11 

2.2.3 Markkinoinnin suunnittelu 11 

2.2.4 Markkinoinnin organisointi, toteutus ja seuranta 13 

2.3.1 Kilpailu 15 

2.3.2 Verkostot ja kumppanit 17 

2.3.3 Ostajaryhmät 17 

2.5.1 Myyntityö 21 

2.7.1 Markkinoinnin tuloksellisuus 25 

2.7.2 Suomen talous ja sen erityispiirteet 26 

2.7.3 Suomen kilpailuedut 27 

2.7.4 Suomen menestystoimialat 28 

2.7.5 Suhdanteet 29 

2.7.6 Strategisen markkinoinnin tehtäväkenttä 29 

2.7.7 Markkinaorientaatio 30 

2.7.8 Asiakaskohtaiset toimintasuunnitelmat 31 



  

4.4 Asiakkaiden toimialojen näkymiä 43 

4.5 Asiakkaiden omia näkemyksiä toimialojen tilasta 46 

4.6 Asiakkaat ja markkina-alueet 53 

4.7 Tavoiteltavat toimialat 55 

4.8 Kysyntä 56 

4.9 Kilpailu 58 

4.10 Mikpolis Oy:n SWOT – analyysi 59 

4.11 Asiakassuhteiden ylläpito 60 

4.12 Uusien asiakkaiden hankinta 60 

4.13 Mikpoliksen markkinointi 60 

5. TULOSTEN TARKASTELU 61 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET 65 

7. KIRJALLISUUSLUETTELO 68 

LIITTEET 

 LIITE 1: Puutekniikan tarjooma 

 LIITE 2: Segmenttien arvojärjestys vuosina 2007 – 2014 

 LIITE 3: Päätuoteryhmien myynti vuosina 2007 – 2014 

 

4.5.1 Case 1: Laivateollisuuden alihankinta 46 

4.5.2 Case 2: Vene ja kuljetusvälineteollisuuden alihankinta 47 

4.5.3 Case 3: Kuljetusvälineteollisuus 48 

4.5.4 Case 4: Kuljetusvälineteollisuus 2 48 

4.5.5 Case 5: Huonekaluteollisuus 50 

4.5.6 Case 6: Puun testaus 50 

4.5.7 Case 7: Esittävä kulttuuri 51 

4.5.8 Case 8: Urheiluvälineteollisuus 53 

4.5.9 Case 9: Taide 53 



 6 

 

1. JOHDANTO 

 

Tässä työssä käsitellään asiakkaiden toimialoissa tapahtuvia muutoksia, joilla on vaikutuksia 

yrityksen myynnin kehitykseen. Muutoksia aiheuttaa talouden yleinen tilanne, lainsäädäntö ja 

yritysten ja toimialojen sisäiset asiat. Työssä käsitellään myös markkinointia, joka on tärkeä 

osa-alue pienelle asiantuntijaorganisaatiolle. Pienissä yrityksissä, kuten Mikpolis Oy:ssä, ei 

useinkaan ole omaa myyntihenkilöstöä hoitamassa markkinointia. Myynti on yrityksen ole-

massaolon edellytys, koska sen avulla asiakkaat saavat ongelmiinsa ratkaisuja ja yritys rahaa 

asiantuntijoiden palkkoihin sekä muihin kustannuksiin. Työn tekeminen lisää ammattitaitoa 

Mikpolis Oy:n markkinointiosaamisessa. 

 

Tässä työssä käsitellään markkinoinnin teoriaa ja sovelletaan sitä Mikpoliksen markkinointi-

strategiaan. Työssä ei käsitellä taloutta, jotta saadaan aihe pysymään tarkasti ehyenä kokonai-

suutena. Työn tuloksia voidaan käyttää apuna käytännön toiminnassa Mikpolis Oy:n puutek-

niikan toimialalla ja luultavasti myös toisen toimialan, materiaalitekniikan puolella. Työssä 

käsitellään markkinoinnin asioita melko laajasti, koska on oletettavaa, että yrityksen henkilös-

tö lukee tämän, jolloin markkinointiosaaminen yrityksessä lisääntyy. 

 

Työn tekemiseen johti havainto, että Mikpolis Oy:n puutekniikan osaston kannattavuus on 

laskenut viime vuosina. Työssä tutkitaan miten merkittävä kannattavuuden lasku on, ja mitkä 

seikat vaikuttavat kannattavuuteen. Työssä selvitetään puutekniikan toimialan sekä kannatta-

vat että kannattamattomat tuotteet ja palvelut asiakassegmentoinnin keinoin. Kannattavat asi-

akkaat profiloidaan, jolloin muodostuu hyvä työkalu vastaavien asiakkaiden löytämiseen. 

 

Nykyään selkeää markkinointisuunnitelmaa tai toimintatapaa ei ole. Markkinointi toimii lä-

hinnä nykyisten asiakkaiden kautta puskaradiomaisesti. Yrityksellä on nettisivut ja Facebook 

- profiili, mutta niiden kautta tulee vain satunnaisia kyselyitä. Hakukoneiden osumatarkkuutta 

on parannettu ostamalla Googlelta näkyvyyttä. Puutekniikan toimiala on ollut myös puualan 

messuilla yhteisosastoilla muiden yritysten kanssa. Messutapahtumien anti ei ole kuitenkaan 

ollut toivottu. Uusia asiakkaita on saatu vain muutama messujen jälkeen, mutta ne ovat olleet 

lähinnä yksityishenkilöitä, joilla on ollut vain pieniä toimeksiantoja. 
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Toimeksiannot jakautuvat vuoden aikana epätasaisesti. Syytä tähän ei tiedetä tarkasti. Näyttää 

kuitenkin siltä, että tiettyinä ajankohtina on ruuhkaa ja ajoittain liian hiljaista. Tutkimalla asi-

akkaiden toimialoja ja niihin vaikuttavia asioita, on helpompi ymmärtää asioiden riippuvuus-

suhteita. 

 

2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 

2.1 Mikpolis Oy 

 

Mikpolis Oy on vuonna 2005 perustettu Mikkelin ammattikorkeakoulun tytäryhtiö. Varsinai-

nen toiminta alkoi vuonna 2007, kun materiaali- ja puutekniikan laboratorion palveluliiketoi-

minta, mediatekniikan ja venäjätoiminnot koottiin Mikpolis Oy:n alaisuuteen. Nykymuodos-

saan Mikpolis Oy tarjoaa ammattitaitoista asiantuntija- ja laboratoriopalveluita kahdella toi-

mialalla asiakkaidensa liiketoiminnan ja tuotekehityksen tueksi. 

 

Mikpolis Oy:n toimialat ovat materiaali- ja puutekniikka. Työntekijöitä yrityksessä on yh-

teensä viisi. Yritys toimii Mikkelin ammattikorkeakoulun tiloissa fyysisesti kahdessa eri pai-

kassa, jotka ovat materiaalitekniikan- ja puutekniikan laboratoriot. Mikpolis Oy kaupallistaa 

emoyhtiön osaamista ja resursseja kotimaisten ja kansainvälisten yritysten tarpeisiin. 

 

Materiaalitekniikan laboratorio palvelee toiminnallaan asiakkaan tutkimus-, kehitys- ja inno-

vaatiotoimintaa materiaali- ja valmistustekniikan toimialoilla. Tuotteet ja palvelut, joita mate-

riaalitekniikan laboratorio tarjoaa, ovat materiaalien ja rakenteiden testaus, analysointi ja ka-

rakterisointi, tuotteiden pinta-, rakenne- ja vaurioanalyysit sekä niiden skannaus, digitointi ja 

mallintaminen, suurnopeus- ja lämpökuvaus, pikamallinnus 3D-tulostimella, tuotteiden mitoi-

tus ja laskenta, kone-, materiaali- ja valmistustekniikan osaaminen, opetus ja konsultointi sekä 

ulkopuolinen laadunvarmennus. 

 

Puutekniikan laboratorio palvelee pääasiassa yrityksiä ja julkisyhteisöjä, mutta myös yksityi-

siä henkilöitä lähinnä mekaanisen puutuotealan valmistus- ja tuotekehitystoiminnassa. Tuot-

teina ja palveluina ovat työstöpalvelut kolme- ja viisiakselisilla cnc-koneilla, tuotteiden mal-
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linnus ja prototyyppien valmistus, tuotteiden skannaus ja digitointi, muottien ja lestien val-

mistus, materiaali- ja valmistustekninen osaaminen, opetus ja konsultointi sekä puutuotteiden 

ulkopuolinen laadunvarmennus. 

 

2.2 Markkinointi 

 

”Markkinointi on ylimmän johdon tärkein tehtävä. Markkinointi on ainoa punainen lanka, 

joka kulkee läpi koko organisaation ja jokaisen toiminnon. Jos ylin johto ei ole langassa kiin-

ni, niin kuka muukaan? Markkinointi ei ole vain sana. Jokainen työntekijä markkinoi yritystä 

omalla toiminnallaan ja käyttäytymisellään asiakkaiden, kumppanien ja työtovereiden suun-

taan. Yrityksen ylin johto puolestaan markkinoi yritystä yhä moninaisemmilla markkinoilla. 

On huomattava, että yrityksen johtaminen on yrityksen markkinointia, markkinat ja asiakkaat 

vain vaihtelevat – pörsseistä potilassaleihin.” (Frösén & Tikkanen 2011) 

 

Markkinointi voidaan jakaa viiteen vaiheeseen, jotka ovat tuotantosuuntainen -, myyntisuun-

tainen -, kysyntäsuuntainen -, asiakassuuntainen markkinointi ja suhdeajattelu. Asiakassuun-

taisessa ajattelussa pyritään tyydyttämään tiettyjen kohderyhmien asiakkaita. Pienelle yrityk-

selle saattaa olla järkevää keskittyä vain yhteen tai kahteen asiakasryhmään omalla erikois-

osaamisen alalla. Yritysten välisessä kaupankäynnissä on yleistä, ettei tuotetta ole olemassa 

ennen asiakassuhteen luomista, vaan tuote koostetaan yhdessä asiakkaan ja yrityksen kanssa. 

(Bergström & Leppänen 2009, Frösén & Tikkanen 2011) 

 

Suhdeajattelussa pyritään pitämään yllä asiakassuhdetta pitkään hoitamalla asiat hyvin. Yri-

tykselle on edullisempaa pitää kiinni vanhoista asiakkaista kuin hankkia uusia. Yritykselle 

hyviä asiakkaita ovat ne, jotka ostavat säännöllisesti ja suosittelevat yritystä ja sen tuotteita 

myös muille. (Bergström & Leppänen 2009, Hernberg 2013) 

 

Liiketoiminnassa markkinointi on keskeinen asia yrityksen strategisella tasolla. Asiakasläh-

töisessä markkinointiajattelussa otetaan huomioon nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden 

tarpeet ja arvostukset sekä toiveet kehitettäessä palveluja tai tuotteita. Markkinointi sisältää 

myös päätöksiä vaativia taktisia toimenpiteitä. Yrityksellä pitää olla jokin palvelu tai tuote 

jota myydään. Lisäksi niille on oltava kysyntää ja kykyä tuottaa arvoa asiakkaille, sidosryh-
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mille ja myyvälle osapuolelle. Tuotteiden ja palvelujen olemassaolo on saatava mahdollisten 

asiakkaiden tietoon markkinointiviestinnän keinoin. Markkinoinnin yksi tärkeä tavoite on 

asiakastyytyväisyys. Tyytyväinen asiakas ostaa uudelleen ja mainostaa yritystä mahdollisesti 

myös muille. (Bergström & Leppänen 2009, Frösén & Tikkanen 2011, Hernberg 2013) 

 

Bergströmin & Leppäsen (2009) mukaan markkinoinnin muodot voidaan jakaa sisäiseen, ul-

koiseen, vuorovaikutteiseen, asiakassuhteiseen ja suhdemarkkinointiin. Sisäisessä markki-

noinnissa varmistetaan, että yrityksen oma henkilökunta markkinoi yritystä ja sen tuotteita. 

Ulkoisessa markkinoinnissa suuntaudutaan asiakkaisiin ja pyritään luomaan myönteistä ku-

vaa, kiinnostusta ja ostohalukkuutta. Vuorovaikutteisessa markkinoinnissa asiakas ja myyjä 

neuvottelevat mahdollisesta kaupankäynnistä. Asiakassuhdemarkkinoinnissa asiakas pyritään 

sitouttamaan kanta-asiakkaaksi. Suhdemarkkinoinnissa pidetään huolta omistajista ja rahoitta-

jista, sekä kaikista muista sidosryhmistä tiedottamalla ja kertomalla yrityksen tilanteesta. Me-

nestyäkseen on yrityksen käytettävä kaikkia markkinoinnin muotoja. Yrityksestä riippuen 

niiden painotukset vaihtelevat tuotteiden ja palveluiden vaatimalla tavalla. Erityisesti kannat-

taa panostaa sisäiseen markkinointiin ja asiakassuhdemarkkinointiin. Sisäisellä markkinoin-

nilla varmistetaan, että jokainen yrityksen työntekijä osaa kertoa tarvittaessa koko yrityksen 

toiminnasta työssään ja myös vapaa-ajallaan. Jokainen toimii omalta osaltaan yrityksen mark-

kinoijana ylimmästä johdosta aina harjoittelijoihin saakka. 

 

Sisäisen markkinoinnin tärkeitä asioita ovat tiedotus, koulutus, kannustaminen ja yhteishen-

gen luominen. Tiedottamisen tarkoitus on varmistaa, että jokainen työntekijä tuntee yrityksen 

liikeidean ja tavoitteet sekä arkirutiinit ja oman työn asiat. Koulutuksella varmistetaan henki-

löstön riittävä ammattitaito olennaisiin työtehtävän vaatimiin osa-alueisiin. Kannustamisella 

aktivoidaan henkilöstön halua toteuttaa liikeideaa. Kannustin on usein rahallinen palkkio tai 

parempia työvälineitä. Kannustin voi olla myös vapaa-aikaa, ylennys, positiivinen palaute ja 

monenlaiset edut. Yhteishengen luomisen tavoite on varmistaa usko yrityksen menestykseen 

ja henkilöstön yhteenkuuluvuus. Kaikki sisäisen markkinoinnin asiat ovat tärkeitä onnistumi-

sen saavuttamiseksi. Jos yksi osa-alue pettää, ei toivottuun lopputulokseen päästä. (Bergström 

& Leppänen 2009) 

 

”Markkinoinnissa ei saa tyytyä vain olemassa oleviin markkinoihin ja kysyntään, vaan tavoit-

teena on löytää uusia markkinoita ja täysin uusia tapoja tuottaa arvoa asiakkaille” (Bergström 
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& Leppänen 2009). Asiantuntija-aloilla on opittavaa taiteen aloilta, joissa myyntiä kasvate-

taan usein tähtikulteilla, joita vaatimattomuus ei kaunista (Hernberg 2013). 

 

2.2.1 Markkinoinnillinen liikeidea 

 

Perinteinen liikeidea määrittelee yrityksen asiakkaat ja tuotteet, sekä miten yritys toimii. 

Markkinoinnillisessa liikeideassa tähän lisätään vielä yksi osa, joka on yrityksen tavoiteltu 

mielikuva, eli imago. Imago vaikuttaa asiakkaan ostohalukkuuteen. Markkinoinnillisessa lii-

keideassa eri osat tulisi suunnitella tietyssä järjestyksessä. Ensin tulisi pohtia segmentit, ke-

nelle myydään. Toisena on tavoiteltu imago, miten saadaan asiakkaat ostamaan. Imagoa ei 

voida päättää yrityksen sisällä, koska lopullisen mielikuvan yrityksestä luovat asiakkaat. 

Kolmantena asiana ovat tuotteet ja tarjooma, mitä asiakkaille myydään. Viimeisenä on toi-

mintatapa, miten tuotteet ja palvelut toteutetaan. (Bergström & Leppänen 2009, Kotler 2011). 

 

Onnistuakseen markkinoinnissa, on tuotteet tehtävä kohderyhmien tarpeiden, arvostusten ja 

toiveiden perusteella. Niiden pitää myös erottautua jollakin tavalla kilpailijoista. On oltava 

jollakin tavalla parempi. Pelkkä erilaisuus ei kuitenkaan riitä, vaan asiakkaan pitää arvostaa 

tuotetta esimerkiksi taloudellisuuden tai uskottavuuden vuoksi. Tuotteen hyvällä brändäämi-

sellä on helppo erottua kilpailijoista. (Bergström & Leppänen 2009, Sounio 2010) 

 

Keskeiset ominaisuudet markkinoinnillisessa liikeideassa ovat osien yhteensopivuus, konk-

reettisuus, ainutlaatuisuus ja realistisuus. Yhteensopivuudessa segmentti, imago, tuotteet ja 

toimintavavat ovat sopusoinnussa. Konkreettisuudessa selvitetään tarkasti kohderyhmä, mitä 

tarjotaan, mitä arvoa tuotteet antavat eri asiakasryhmille, mitkä ovat imagon avainominaisuu-

det ja miten yrityksessä toimitaan. Edellä mainittuihin kohtiin täytyy myös selvittää mitkä 

asiat niihin eivät kuulu, jotta saadaan liikeidea tarkaksi ja konkreettiseksi. Liikeideaan kuulu-

mattomien asioiden selvittäminen on tärkeää myös siksi, ettei niihin tuhlata resursseja. (Berg-

ström & Leppänen 2009, Kotler 2011) 

 

Liikeideassa on otettava kantaa asiakkaan saaman arvon tai paremminkin hyödyn suhteen. 

Miten asiakas hyötyy ostaessaan ja käyttäessään yrityksen tuotteita. Hyöty voi olla esimerkik-

si yrityksen nopeus ja tehokkuus tuotteen tai palvelun tuottamisessa. Hyödyn ollessa suurempi 
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asiakkaan panostukseen verrattuna, on asiakas tyytyväinen ja asiakassuhde on kestävällä poh-

jalla. (Bergström & Leppänen 2009, Frösén & Tikkanen 2011) 

 

2.2.2 Markkinointitutkimus ja -analysointi 

 

Markkinointitutkimuksessa pyritään löytämään uusia markkinoita ja tuottamaan tietoa yrityk-

sen markkinointitoimenpiteistä. Tutkimusta on tehtävä onnistuneista ja epäonnistuneista 

markkinointikeinoista. Molemmista saadaan arvokasta tietoa onnistuakseen paremmin uusissa 

markkinointitoimenpiteissä. Tutkimuksessa otetaan selvää esimerkiksi eri segmenttien osto-

määristä ja asiakkaista, kilpailutilanteesta sekä asiakastyytyväisyydestä. Näitä tietoja voidaan 

hyödyntää tulevaisuuden markkinoinnin suunnittelussa. (Mäntyneva 2002, Bergström & Lep-

pänen 2009) 

 

Tietoa on kahdentyyppistä: hiljaista tietoa ja kovaa eli ekspiliittistä tietoa. Hiljainen tieto on 

ihmisten kokemusta, osaamista ja taitoja, organisaation kirjoittamattomia käytäntöjä, traditioi-

ta ja työtapoja. Kova tieto on tutkittua ja dokumentoitua tietoa. Sitä voidaan kerätä laskenta- 

ja seurantajärjestelmistä, suunnitelmista, ohjeista, käsikirjoista ja laatujärjestelmistä. Tietoa 

käytetään yrityksen päätöksien teossa. Jotta päätökset olisivat hyviä, on tiedon raaka-ainetta, 

dataa, tutkittava. Tutkittua tietoa olisi vielä osattava analysoida, jotta sen avulla voi oppia ja 

lisätä osaamista. Yhdistettäessä kovaa ja hiljaista tietoa ja osaamalla analysoida sitä oikein, 

saattaa syntyä viisautta, jota voidaan käyttää yrityksen johtamisessa ja paremmissa päätöksis-

sä. Parempia päätöksiä tehdessä on usein vertailtava eri vaihtoehtojen vaikutusta lopputulok-

seen. Näin toimiessa voidaan suunnitella tulevaisuutta. Edellä mainittuja tiedon tasoja kutsu-

taan tiedon pyramidiksi. Huipulle ei pääse yksin. Siihen tarvitaan asiakasta, markkina-

analyysin asiantuntijaa, eri ihmisten keräämää dataa ja tuottamaa informaatiota. (Lotti 2001) 

 

2.2.3 Markkinoinnin suunnittelu 

 

Pitkäjänteisen ja tuloksekkaan markkinoinnin pohjana ovat sekä yhden vuoden operatiivinen - 

että useiden vuosien strateginen suunnittelu. Strategisessa suunnittelussa aikajänne on vähin-
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tään 3-5 vuotta. Suunnittelu on karkeaa ja siitä vastaa yrityksen ylin johto. Strategisessa suun-

nittelussa pitäisi päättää, mitkä ovat markkinoinnin päämäärät, ottaen huomioon toimintaym-

päristön muutokset. Lisäksi tulisi pohtia markkinointistrategiat. Operatiivisen, eli lyhyen ajan 

suunnitelman tekoon osallistuvat keskijohto, eri yksiköt ja asiantuntijat. Suunnitelma on tark-

ka ja yrityksestä riippuen se voi olla jopa viikon tarkkuudella laadittu. Suunnitelmassa käsitel-

lään markkinointitoimenpiteet, lähitavoitteet, vastuujaot, budjetti, tulosten seuranta ja aikatau-

lut. Suunnittelun tuloksena on kirjallinen markkinointisuunnitelma, joka voi sisältää osasuun-

nitelmia. (Isoviita & Lahtinen 2004, Bergström & Leppänen 2009) 

 

Operatiivisessa suunnittelussa käytetään tietoa nykytilanteesta ja tulevaisuuden ennusteita. 

Suunnittelussa kartoitetaan nykyinen markkinointitilanne ja asiakkuudet. Markkinointisuunni-

telmaan kerätään tietoa ulkoista ja sisäistä analyysiä varten markkinointitutkimuksilla. Ulkoi-

sissa analyyseissä tutkitaan markkinatilannetta, kilpailijoita ja ympäristön muutoksia, kuten 

lainsäädäntöä, tekniikan kehitystä, taloudellisia ja poliittisia ennusteita ja väestönmuutoksia. 

Sisäisessä analyysissä selvitetään yrityksen käytössä olevat resurssit ja nykytila asiakkuuksien 

hallinnassa ja verkostoissa. (Lotti 2001, Bergström & Leppänen 2009) 

 

Bergströmin & Leppäsen (2009) mukaan kirjallisessa markkinointisuunnitelmassa on yrityk-

sen koosta ja toimialasta riippuen yleensä seuraavat osiot: 

- Nykytilanne. Selvitetään omat heikkoudet ja vahvuudet kilpailijoihin verrattu-

na sekä ympäristöstä ja kilpailijoista aiheutuvat uhat ja mahdollisuudet. Olete-

taan muutostarpeet markkinoinnissa. 

- Tavoitteet ja strategiat. Asetetaan tavoite ja asema, johon halutaan mennä ja 

minkälainen myynti ja kannattavuus pitäisi olla, sekä markkinat, jossa toimi-

taan. Pohditaan millä keinoilla tavoitteet saavutetaan. 

- Markkinointitoimenpiteet. Omaan henkilöstöön kohdistettu sisäinen markki-

nointi. Tuotteisiin, hinnoitteluun ja saatavuuteen liittyvät toimenpiteet. Vies-

tinnän toteutus mainoksilla, sponsoroinnilla, messuilla ja myyntityöllä. Kaikki 

toimenpiteet aikataulutetaan ja nimetään vastuuhenkilöt. 

- Markkinointibudjetti. Laaditaan myynti- ja tuottoennusteet ja arvioidaan mark-

kinointikustannukset. 

- Markkinoinnin seuranta. Seurataan markkinoinnin toteutusta ja tuloksia, joiden 

mukaan tehdään tarvittaessa korjauksia suunnitelmaan ja toteutukseen. 
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2.2.4 Markkinoinnin organisointi, toteutus ja seuranta 

 

Bergströmin ja Leppäsen, (2009) mukaan suurissa yrityksissä markkinointi on organisoitu 

omiksi tehtäväkentiksi, joiden työntekijät keskittyvät ainoastaan esimerkiksi tietyn tuotevali-

koiman tuotteisiin, tai tiettyihin asiakasryhmiin. Markkinointisuunnitelmaa toteutetaan käy-

tännön markkinointitoimenpiteillä, esimerkiksi kohderyhmämainonnalla. Markkinoinnin to-

teutuksen seuraamista ja ohjaamista hoitaa yleensä markkinointijohto. Pienissä yrityksissä 

samat henkilöt tekevät usein kaikki markkinoinnin toimenpiteet. Pienen asiantuntijoista koos-

tuvan yrityksen iso ongelma on kuitenkin se, että henkilöstö ei ole myyntitehtävissä omalla 

mukavuusalueellaan (Hernberg 2013). Tämän vuoksi myynnillisiä tavoitteita voi olla vaikea 

saavuttaa. 

 

Hernbergin (2013) mukaan nykyään asiantuntijoille ei riitä pelkkä oman alan tuntemus. Yri-

tyksen henkilöstön pitää huomioida erilaisia tilanteita ja ihmisiä. Asiantuntijan on kuunnelta-

va asiakasta, ja osattava selittää asiakkaalle monimutkaisia teknisiä asioita kansantajuisesti. 

Sosiaalisen kanssakäymisen tarve lisääntyy kaupankäynnissä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, että asiantuntijan pitäisi muuttua äänekkääksi puhujaksi. Työelämässä tarvitaan yhä 

enemmän taitoja kuten kuunteleminen, havainnoiminen, huomioiminen ja tilannetaju. 

 

Aito markkinalähtöinen liiketoiminta vaatii ylimmältä johdolta oikeita arvoja ja asennetta. 

Erityisesti kiristyvässä talouden tilanteessa, uusille tuotealueille tai uusia asiakkuuksia etsies-

sä markkinointiin pitäisi panostaa. (Frösén & Tikkanen 2011) 

 

Yrityksessä, joka myy pääasiallisesti palveluita, on vaikeaa erotella markkinointi ja tuotanto-

henkilöitä. Lähes jokainen oman alansa ammattilainen, joka on tekemisissä asiakkaan kanssa, 

on osa-aikainen markkinoija. Näiden ammattilaisten on toimittava asiakkaiden kanssa siten, 

että he haluavat olla jatkossakin yrityksen asiakkaita. (Ojasalo & Ojasalo 2010, Hernberg 

2013) 
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2.3 Markkinointiympäristö 

 

Bergströmin ja Leppäsen (2009) mukaan markkinointia voidaan tarkastella yrityksen sisäisten 

ja ulkoisten tekijöiden kannalta, joita kutsutaan mikro- ja makroympäristöiksi. Sisäisiin teki-

jöihin kuuluvat muun muassa yrityksen liikeidea, markkinoinnin tavoitteet, yrityskulttuuri ja 

markkinointiorganisaatio. Ulkoiset tekijät ovat haastavia, koska ne muuttuvat koko ajan. Glo-

balisaation aikana ei riitä, että huomioidaan vain suomen markkinat, vaan on otettava huomi-

oon myös kansainvälinen markkinatilanne. Yleisesti voidaan sanoa, että mikro- ja makroym-

päristö sisältää tekijöitä, joista osa auttaa uusissa menestysmahdollisuuksissa ja osa rajoittaa 

toimintaa. (Bergström & Leppänen 2009) 

 

Hernbergin (2013) mukaan suomalaiset asiantuntijat ovat todella hyviä ratkomaan monenlai-

sia ongelmia. Asiantuntijoille on kuitenkin haastavaa saada kykyjään esille potentiaalisille 

asiakkaille, joilla olisi ratkaisuja vaativia ongelmia. Monesti asiantuntijat sortuvat ajatteluta-

paan, että kyllä heiltä tullaan kysymään kun tarvitaan apua. Tämä kuitenkin aiheuttaa usein 

sen, ettei asiantuntijaa löydetä. Avuksi asiantuntijoille Hernberg suosittelee myyntitaitojen 

kehittämistä, heidän pitää itse aktivoitua esittämään ratkaisuja ongelmiin. Sen avulla yritys 

saa vaivattomasti toivottua myyntiä. 

 

Makroympäristöön kuuluu Bergströmin ja Leppäsen (2009) mukaan seuraavia asioita, jotka 

luovat haasteita, uhkia, rajoitteita ja myös mahdollisuuksia. 

- poliittinen ja yhteiskunnallinen ympäristö 

- taloudellinen ympäristö 

- teknologinen ympäristö 

- ekologinen ympäristö 

- demografinen ympäristö 

- sosiokulttuurinen ympäristö 

- kansainvälinen ympäristö 

 

Mikroympäristössä tarkastellaan yrityksen lähellä olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat markki-

noihin. Markkinat muodostuvat ostavista ja mahdollisesti ostavista asiakkaista. Markkinat 

voidaan jakaa kohderyhmiin, jotka koostuvat kuluttaja-, yritys-, jälleenmyyjä- ja yhteisö-

markkinoista. Yrityksen on valittava sopivat kohdemarkkinat ja tutkittava onko siellä riittä-
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västi ostokykyisiä asiakkaita. Lisäksi on selvitettävä miten ja kuinka paljon ostetaan, mitkä 

ovat markkinoiden todelliset tarpeet ja kuinka ne muuttuvat, onko erilaisia asiakassegmenttejä 

ja kuinka segmentit tavoitetaan. (Bergström & Leppänen 2009, Kotler 2011) 

 

Kysyntään, eli määrään tuotetta, joka halutaan tiettynä aikana ostaa, vaikuttaa ostajista johtu-

vat -, yrityksestä johtuvat -, yhteiskunnalliset - ja maailmanlaajuisesti vaikuttavat tekijät. Yri-

tys voi vaikuttaa kysyntään itse tuotteillaan ja niiden laadulla, hinnoilla, mainonnalla muilla 

markkinointitoimenpiteillä. (Pekkarinen & Sutela 2002, Bergström & Leppänen 2009) 

 

Kysyntä voidaan jakaa kulutus- ja tuotantohyödykkeiden kysyntään. Kulutuskysynnässä tuote 

menee lopulliseen kulutukseen ja usein yksityisille kuluttajille sekä kotitalouksille. Kulutus-

hyödykkeille on tyypillistä että asiakkaita on paljon laajalla alueella. Tuotantohyödykkeiden 

kysynnässä muut yritykset ostavat hyödykkeitä omia tuotantoprosessejaan varten, tai myy-

däkseen ne eteenpäin. Tuotantohyödykkeet ovat usein suuria investointeja, joten asiakkaan 

rahoitus vaikuttaa myyntiin. Tuotantohyödykkeiden kysyntä on riippuvaista kulutushyödyk-

keiden kysynnästä ja siten tuotantohyödykemarkkinat ovat hyvin suhdanneherkkiä. Tuotanto-

hyödykkeiden markkinat ovat rajoitetummat ja markkinoinnin on oltava yksilöllisempää. 

Henkilökohtainen myyntityö on tärkeää. Yritysmarkkinoilla arvostetaan pitkiä asiakassuhtei-

ta. (Bergström & Leppänen 2009, Kotler 2011) 

 

Maailmantalous on ollut murroksessa 2000-luvulla. Suuret teollisuudenalat brändäävät itseään 

uusille toimialoille. Esimerkiksi Suomen paperiyhtiöt ovat muuntautumassa biomassaosaajik-

si. Maailmantalouden painopiste on kallistunut voimakkaasti itään. Monella työpaikalla sisäi-

nen kilpailu on kiristynyt nykyään yleisten yt-neuvotteluiden ja töiden uudelleen organisoin-

nin vuoksi. Näihin muutoksiin on kuitenkin mahdollista sopeutua. (Hernberg 2013) 

 

2.3.1 Kilpailu 

 

Yritys on markkinoilla yleensä muiden kilpailijoiden kanssa. Jos kilpailua ei kuitenkaan ole, 

on yrityksellä monopoli markkinoilla. Jos yrityksiä on vain harvoja, on tilanne oligopoli. 

Usein tilanne on polypoli, jossa alalla on paljon yrityksiä. Yrityksen olisi hyvä löytää oma 

erikoistumisalue, jossa olisi mahdollisimman vähän kilpailijoita tai olisi jokin tekijä, jolla 
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yritys erottautuu kilpailijoista. Onnistuneella erikoistumisella voi saavuttaa merkittävän kil-

pailuedun alan muihin toimijoihin. (Vaittinen 1990, Pekkarinen & Sutela 2002, Bergström & 

Leppänen 2009) 

 

Yrityksen on tärkeää tunnistaa omat kilpailuedut. Se voi olla taloudellinen, jolloin kilpaillaan 

edullisimmilla hinnoilla kuin kilpailijat. Toiminnallisessa kilpailuedussa tuotteet ovat parem-

pia kuin kilpailijoilla. Paremmuus voi syntyä materiaaleista, ulkonäöstä, tehosta ja suunnitte-

lusta. Imagollisessa edussa ostajan mielikuva yrityksestä ja sen tuotteista ovat korkealla, yri-

tyksellä on hyvä maine. Jotta yritys voi hyötyä kilpailueduista, on tunnettava kilpailijat ja nii-

den vahvuudet ja heikkoudet. Kilpailijoita on tutkittava ja seurattava järjestelmällisesti. Kil-

pailuetu voidaan saavuttaa erikoistumalla kapeaan markkinarakoon tai tiettyihin asiakkaisiin, 

jotka eivät kiinnosta kilpailijoita. Hyvä kilpailuetu voidaan saavuttaa hyvällä asiakassuhteiden 

hoitamisella, jossa asiakkaalle tuotetaan räätälöityjä ratkaisuja ja lisäarvoa. (Vaittinen 1990, 

Bergström & Leppänen 2009) 

 

Yritykset voidaan jakaa rooleihin kilpailullisen tilanteen mukaan. Kilpailuroolit, joilla yrityk-

set pyrkivät selviytymään markkinoilla ovat: 

 

- Markkinajohtaja 

- Haastaja 

- Jäljittelijä 

- Erikoistuja 

 

Markkinajohtajalla on tunnetut tuotteet, hyvä imago ja suurin markkinaosuus. Haastaja yrittää 

saada johtajan markkinaosuutta usein näkyvällä ja aggressiivisellakin markkinoinnilla. Jäljit-

telijä yrittää pärjätä vastaavilla tuotteilla kuin johtaja, mutta siltä puuttuu omaleimaisuus ja 

useinkaan kustannuksia ei saada riittävän alas, jotta voisi kilpailla edullisemmilla hinnoilla. 

Jäljittelijät häviävät markkinat helposti. Erikoistuja pyrkii omaleimaisuudellaan ja kapealla 

markkinaraollaan saavuttamaan vakaan ja hyvän aseman markkinoilla. Erikoistujasta voi tulla 

haastaja markkinajohtajalle, jos se laajentaa toimintaansa kapean segmentin ulkopuolelle. 

(Vaittinen 1990, Bergström & Leppänen 2009) 
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2.3.2 Verkostot ja kumppanit 

 

Asiakkaat ja kilpailijat ovat yritykselle tärkeitä, mutta myös toimittaja, alihankkijat, markki-

noijat, omistajat, rahoittajat ja muut yhteistyökumppanit. Verkoston eri jäsenistä on pidettävä 

huolta riittävällä tiedottamisella. Toimittajien ja alihankkijoiden valinnassa on oltava valp-

paana, jotta raaka-aineet, koneet, energia ja työvoima ovat hinta-laatu suhteeltaan hyviä. On-

nistuneella alihankinnalla yritys voi tuottaa omille asiakkailleen paljon lisäarvoa saadessaan 

tietotaitoa ja resursseja toimintoihin, joita yritys ei itse pysty tuottamaan. Myös jokin markki-

noinnin osa-alue on mahdollista ulkoistaa alihankkijalle. (Bergström & Leppänen 2009, Kot-

ler 2011) 

 

2.3.3 Ostajaryhmät 

 

Yksittäiset kuluttajat hankkivat tavaroita ja palveluita omaan kulutukseen. Ryhmään kuuluu 

paljon asiakkaita ja ostopäätöksiin vaikuttaa monet asiat riippuen tuotteesta, ostajasta, ympä-

ristöstä ja tarpeista. Ostot ovat suhteellisen pieniä ja usein toistuvia. (Bergström & Leppänen 

2009) 

 

Organisaatiot, eli yksityiset ja julkiset yritykset, yhteisöt, järjestöt ja laitokset, ostavat hyö-

dykkeitä omaan toimintaansa tai eteenpäin myytäväksi. Oma toiminta voi sisältää kulutusta 

tai hyödykkeillä tuotetaan ja markkinoidaan uusia tuotteita. Hyödykkeet ovat raaka-aineita, 

teknisiä tuotteita ja palveluja, sekä myös yksittäisten kuluttajien ostamia kulutushyödykkeitä. 

(Bergström & Leppänen 2009, Ojasalo & Ojasalo 2010) 

 

Organisaatioiden ostaminen on suunnitellumpaa kuin kuluttajan. Ostoja ohjaavat yleensä tar-

kat laskelmat ja ostajat ovat usein ammattilaisia, jotka toimivat jonkin järjestelmän osana. 

Ostot ovat usein arvokkaita ja niiden onnistuminen vaikuttaa koko liiketoimintaan. Ostotapah-

tumaan vaikuttaa yleensä useat henkilöt. (Bergström & Leppänen 2009, Ojasalo & Ojasalo 

2010) 

 



 18 

Markkinoijan näkökulmasta eri ostajaryhmiä tulee käsitellä eri tavoin. Yksittäisiä kuluttajia 

on paljon, joten markkinointi perustuu suuriin massoihin. Ostavia organisaatioita on usein 

vain vähän, joten markkinoinnin on oltava yksilöllisempää ja tarkoin kohdennettua. Organi-

saatioiden ostotarpeet tulee selvittää usein yksilöllisesti jokaisen asiakkaan kanssa erikseen. 

Kun ostaja tai myyjä havaitsee jonkin ongelman tai puutteen ostajan puolella, saattaa myyjän 

markkinoinnilla olla merkittävä vaikutus kaupanteon syntymiseen. Potentiaalisen kaupan 

synnyttämiseksi pyritään löytämään ratkaisu ongelmaan. Tyytyväinen asiakas mahdollisesti 

ostaa uudelleen, suosittelee myyjää muille ja asiakassuhde jatkuu. Tyytymätön asiakas etsii 

usein uuden toimittajan tai etsii muita vaihtoehtoja. (Bergström & Leppänen 2009, Ojasalo & 

Ojasalo 2010) 

 

Organisaatioiden ostokäyttäytyminen ei ole kuitenkaan niin rationaalista kuin voisi ajatella. 

Ostopäätökset tekevät yksittäiset ihmiset, joihin vaikuttaa usein samat tekijät kuin kuluttaja-

markkinoihin. Vaikuttavat tekijät ovat ostavan ja myyvän organisaation koko, henkilöstö, 

toimipaikka, strategiat, yrityskulttuuri, mielikuvat ja imago. Myyvän osapuolen huono maine 

voi vahingoittaa ostavan organisaation imagoa vaikka tuote olisikin kaikin puolin hyvä. 

(Bergström & Leppänen 2009, Ojasalo & Ojasalo 2010) 

 

Tärkeimmät tekijät ostavalle organisaatiolle Bergströmin ja Leppäsen (2009) mukaan ovat: 

- tuotteen ominaisuudet, ongelmanratkaisukyky ja kokonaisuus 

- tuotteen ja tuotekokonaisuuksien helppo saatavuus ja toimitusvarmuus 

- myyjän luotettavuus ja asiantuntemus 

- hintatason ja kaupan ehtojen sopivuus 

- toimitusten pitävyys ja nopeus sekä laatustandardien noudattaminen 

- informaation saaminen 

- asiantuntevuus asiakaspalvelussa ja asiakassuhteiden hoidossa 

- oston jälkeiset palvelut, kuten takuu, huolto ja ylläpitopalvelut 

 

2.4 Markkinoiden segmentointi 

 

Segmentoinnilla yritys pyrkii löytämään sille sopivimmat asiakasryhmät siten, että valitun 

kohderyhmän tarpeet pystytään tyydyttämään kilpailijoita paremmin ja kannattavasti. Seg-
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mentointi on kilpailukeinojen perusta, jossa tuotetarjooma ja asiakaspalvelu on suunniteltava 

kohderyhmittäin. Markkinointiviestintä suunnitellaan kohderyhmittäin ja asiakassuhteiden 

hoitotapa saattaa vaihdella segmenteittäin. Ilman segmentointia asiakaslähtöinen markkinointi 

ei menesty. Segmentoinnissa tunnistetaan erilaiset asiakasryhmät tiettyjen eroavaisuuksien ja 

kannattavuuden mukaan. Mahdollisista kohderyhmistä yrityksen on järkevää valita itselleen 

suosiollisimmat ja joihin yrityksen tarjoamat resurssit riittävät. (Bergström & Leppänen 2009, 

Kotler 2011) 

 

Segmentoinnissa on kyse kohderyhmien valinnasta, jotka perustuvat yrityksen liike-ideaan. 

Huono menestys markkinoilla johtuu usein segmentoinnin puutteesta; yritetään myydä kaikil-

le kaikkea, jolloin resurssit eivät riitä hoitamaan asiakassuhteita riittävän hyvin. On tärkeää 

osata luopua suuresta osasta potentiaalisia asiakkaita ja keskittyä markkinalohkoihin, joissa 

on menestyksen mahdollisuus. (Bergström & Leppänen 2009, Rope 2000) 

 

Segmentointi kannattaa tehdä tarkasti, koska usein yrityksillä on rajallinen markkinointi-

resurssi. Vähäisten resurssien levittäminen laajaan asiakaskuntaan johtaa usein siihen, etteivät 

voimavarat riitä kunnolla mihinkään. Silloin resursseja tuhlataan asiakasryhmiin, joissa yritys 

tuotteinensa ei ole vahvimmillaan, jolloin potentiaalisemmat ryhmät jäävät vähäiselle huomi-

olle. Laaja-alainen markkinointi ei yleensä herätä riittävästi huomiota suhteessa saatavaan 

hyötyyn. Markkinointipanostus on hyvä suunnata tarkalle kohderyhmälle, jolloin hyöty on 

suurempi. Kohdistettu markkinointi on myös koskettavampaa, jolloin kiinnostus herää var-

memmin. Tarkka ja rohkea segmentointi vahvistaa yrityksen profiilia, jonka vaikutus pitäisi 

näkyä myös tuloksessa. (Bergström & Leppänen 2009, Kotler 2011) 

 

2.5 Markkinointiviestintä 

 

Markkinointiviestinnän tärkeimmät muodot ovat mainonta ja henkilökohtaisen myyntityö. 

Niitä täydennetään myynninedistämisellä sekä tiedotus- ja suhdetoiminnalla. Yritykseltä yri-

tykselle myynnissä käytetään henkilökohtaista myyntityötä ja tarkoin kohdennettua suora-

mainontaa. Markkinointiviestinnän budjetointi on yrityksille usein hankala tehtävä. Markki-

nointiin käytettävään rahamäärään vaikuttavat monet asiat, kuten esimerkiksi myytävä tuote 

tai palvelu, tavoitteet, uusi vai vanha tuote tai yritys, kilpailutilanne, kilpailijoiden viestintä, 
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markkinat ja ostovoima. Kuluttajille suunnattuun markkinointiin voidaan käyttää 30–50 pro-

sentin osuus liikevaihdosta kun teollisuudelle markkinoitaviin palveluihin tai tuotteisiin riittää 

10–20 prosentin osuus liikevaihdosta. Markkinointibudjettia laadittaessa tulisi arvioida aina-

kin seuraavat kustannukset: mainonnan suunnittelu-, tuotanto- ja julkaisukustannukset, esit-

teet, tiedotteet, julkaisut, myynnin tukimateriaali, kuten esittelyvideot ja internet sivut, mes-

sumateriaalit, muut myynninedistämistoimet, kuten kilpailut ja sponsorointi, muut julkisuu-

den ja suhdetoiminnan kulut, kuten asiakastilaisuudet. (Bergström & Leppänen 2009, Rope 

2000) 

 

Markkinointiviestinnän budjetoinnissa on käytössä neljä yleistä tapaa. Ensimmäisessä vaihto-

ehdossa budjetoidaan sen verran kuin on varaa. Tämä saattaa vaikuttaa järkevältä, mutta hyö-

ty on usein huono. Panostettu raha koetaan kustannuksena eikä investointina. Kun yrityksellä 

menee taloudellisesti heikosti, ei markkinointiin panosteta, ja kun rahaa on paljon, voidaan 

mainostaakin. Usein pitäisi toimia kuitenkin juuri päinvastoin. Kun töitä on vähän, pitää pa-

nostaa viestintään, jotta saadaan lisää myyntiä. Pienten yritysten ongelma on usein markki-

nointiviestinnän suunnittelemattomuus. Viestitään satunnaisesti sen mukaan miten rahaa sat-

tuu olemaan. Tällöin tuloksetkin ovat usein heikkoja. (Bergström & Leppänen 2009, Frösén 

& Tikkanen 2011, Srinivasan et al. 2011) 

 

Toinen ja yleisesti käytetty menetelmä on tietyn osuuden budjetointi liikevaihdosta. Se on 

nopea ja helppo tapa. Lähtökohtana voi olla edellisen, kuluvan tai tulevan vuoden liikevaihto. 

Tässä menetelmässä on kuitenkin sama ongelma kuin edellisessä; jos käytetään edellisen vuo-

den liikevaihtoa ja kulunut vuosi on ollut heikko, on budjetoitava summa mahdollisesti liian 

pieni tavoitteisiin nähden. Toisaalta jos edellinen vuosi on ollut erittäin hyvä, saattaa budjetti 

olla ylimitoitettu. Usein onkin hyvä käyttää tulevan vuoden ennakoitua ja tavoiteltua liike-

vaihtoa. (Bergström & Leppänen 2009, Frösén & Tikkanen 2011) 

 

Kolmas menetelmä on käyttää saman verran kuin kilpailijat. Käytännössä tietoja voi olla vai-

keaa ja kallista hankkia. Yrityksen on tärkeää seurata kilpailijan viestintää. Budjettiperusteena 

voi olla tiedot markkinaosuuksista ja kilpailijoiden mainospanoksista. (Bergström & Leppä-

nen 2009, Frösén & Tikkanen 2011) 
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Neljäs tapa budjetoida markkinointiviestintää, on tavoite ja tehtävä -menetelmä. Siinä asete-

taan ensi tavoite, johon viestinnällä pyritään. Tavoite voi olla esimerkiksi tietty markkina-

osuus, mahdollisista asiakkaista tietyn osuuden tavoittaminen tai saada tietty määrä potentiaa-

lisista asiakkaista kokeilemaan yrityksen tuotteita tai palveluita. Kun tavoitteet on asetettu, on 

pohdittava oikeat viestintätavat ja välineet, joilla tavoitteeseen päästään. Lopuksi lasketaan 

paljonko kaikki maksaa. Tässä menetelmässä voidaan myös tehdä vaihtoehtoisia laskelmia, 

joilla tutkitaan miten budjetin muuttaminen vaikuttaa saavutettavaan tulokseen. Laskelmien 

teossa kannattaa usein käyttää viestinnän ammattilaisia. Kokeneella yrittäjällä saattaa olla 

hyvä näkemys ilman laskelmia viestinnän tarpeesta jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. (Berg-

ström & Leppänen 2009, Frösén & Tikkanen 2011) 

 

2.5.1 Myyntityö 

 

Myyntityö on tärkeä osa markkinointiviestintää. Se on prosessi, jossa myyjä tuottaa toimin-

nallaan arvoa asiakkaalle niin, että asiakas on tyytyväinen, asiakassuhde jatkuu ja yrityksen 

tavoitteet toteutuvat. Myyntityö on erityisen tärkeä, kun tuotteet ja asiantuntijapalvelut koh-

dennetaan toisiin yrityksiin ja organisaatioihin. Myyntityö voidaan jakaa karkeasti toimipaik-

kamyyntiin ja kenttämyyntiin. Toimipaikkamyynnissä asiakas tulee myyjän luo ja kenttä-

myynnissä myyjä menee asiakkaan luo. Yritysten välinen myynti on usein joukkuetyötä, jossa 

myyjä tarvitsee monenlaista osaamista. Myyjän tukena on yrityksestä riippuen monia henki-

löitä ja toimintoja, jotka tekevät esimerkiksi myyntimateriaalia ja esityksiä, hankkivat ja ana-

lysoivat asiakasrekistereitä, tekevät markkinaseurantaa ja analyysejä myynnin suunnittelun 

tueksi ja voivat tehdä asiakastutkimuksia ja muita selvityksiä. Tukihenkilöt voivat myös sopia 

myyjän puolesta asiakaskäyntejä ja myyjien tekninen tuki auttaa teknisissä asioissa. (Berg-

ström & Leppänen 2009, Ojasalo & Ojasalo 2010) 

 

Yritysten välisessä myynnissä korostuu arvomyynti. Siinä on tarkoitus pyrkiä kumppanuuteen 

asiakkaan kanssa ja kehittää sen liiketoimintaa tiiviissä yhteistyössä. Myynnin tarkoitus on 

luoda ja kehittää molempia osapuolia tyydyttävä pitkä asiakassuhde. (Bergström & Leppänen 

2009, Hernberg 2013) 
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2.6 Asiakassuhdemarkkinointi 

 

Asiakassuhdemarkkinoinnilla luodaan, ylläpidetään ja kehitetään asiakassuhteita jatkuvasti 

siten, että tuotetaan arvoa asiakkaalle suhteen ollessa taloudellisesti kannattavaa ja molempia 

tyydyttävää. Asiakassuhdemarkkinoinnin perusedellytyksenä ovat asiakastietokannat, joiden 

avulla tarjooma ja markkinointiviestintä kohdennetaan tarkasti eri segmenteille tai jopa yksit-

täisille asiakkaille. Asiakkuuksia johdetaan asiakastiedon ja asiakasanalyysien avulla. Niissä 

nykyiset, uudet ja mahdolliset asiakkaat voidaan ryhmitellä. Ryhmille voidaan asettaa omat 

tavoitteet. Tavoitteiden rinnalla suunnitellaan asiakassuhdemarkkinoinnin strategiat, miten 

nykyasiakkaiden ostoja lisätään ja uusia asiakkaita hankitaan. (Bergström & Leppänen 2009, 

Ojasalo & Ojasalo 2010) 

 

Asiakasrekisterin ylläpito on erityisen tärkeää yritysten välisessä liiketoiminnassa. Rekisteris-

tä löytyvät helposti valmiina laskutus ja yhteystiedot, sekä tietoa ostokäyttäytymisestä. Rekis-

teriin on hyvä kirjata yhteydenotot ja tehdyt toimenpiteet, kuten tarjoukset. Asiakastietojen 

ylläpito ja oikeellisuus on tärkeää, koska vanhentuneiden tietojen perusteella saatetaan tehdä 

turhaa työtä ja mahdollisesti loukata asiakasta. (Lotti 2001, Bergström & Leppänen 2009) 

 

Asiakkaiden analysoinnissa olennaista on mahdollisimman hyvä asiakasryhmittely. Karkea 

jaottelu voidaan tehdä seuraavasti: potentiaalinen asiakas kuuluu yrityksen tavoittelemaan 

asiakasryhmään, mutta se eivät ole vielä ostanut; satunnaisasiakas, joka ostaa silloin tällöin, 

kanta-asiakas, joka ostaa toistuvasti ja säännöllisesti; entinen asiakas, joka on lopettanut ostot 

pettymyksen, huonon palvelun tai jonkin muun syyn takia. (Lotti 2001, Bergström & Leppä-

nen 2009) 

 

Jakoa voidaan tarkentaa karkeasta hieman tarkemmaksi jakamalla asiakkaat edellisten ryhmi-

en sisällä tarkemmin. Potentiaalisissa asiakkaissa on suspekteja, joista ei tiedetä paljoakaan, ja 

prospekteja, joista on yhteystiedot ja jotain tietoa mahdollisesta ostopotentiaalista. Satun-

naisasiakas voi olla ensiostaja, tai satunnaisesti ostoja tekevä uusintaostaja. Ensiostajat pitää 

saada tyytyväisiksi, jotta he ostaisivat uudelleen. Kanta-asiakkaat jaetaan perusasiakkaisiin ja 

yrityksen kaikkein tärkeimpiin asiakkaisiin, avainasiakkaisiin. Entiset asiakkaat voidaan jakaa 

asiakassuhteen katkeamisen syyn perusteella. Edellisten lisäksi rekisteriin kannattaa kirjata 

myös suosittelijoita. Siihen kuuluu ihmisiä tai yrityksiä, jotka suosittelevat yritystä muille, 
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mutta eivät tee itse merkittäviä ostoja. Yrityksellä olisi hyvä olla eri asiakasryhmille omat 

markkinointitavat. (Bergström & Leppänen 2009, Kotler 2011) 

 

Yritys voi lisätä myyntiään joko lisäämällä nykyisten asiakkaiden ostoja, tai hankkimalla uu-

sia asiakkaita. Kannattavampaa on yleensä lisätä nykyisten asiakkaiden ostoja, koska uusien 

asiakkaiden saaminen on usein työlästä. Uusia asiakkaita kuitenkin tarvitaan korvaamaan me-

netettyjä asiakkaita. Myynnissä olisi hyvä käyttää esimerkiksi 30 prosenttia ajasta uusien asi-

akkaiden etsintään. Loppuaika kannattaa käyttää nykyisien asiakassuhteiden ylläpitoon. Kun 

yrityksen sisäinen markkinointi on onnistunut, on usein koko henkilökunta valjastettu uus-

asiakashankintaan. Uusien asiakkaiden hankinnassa kannattaa hyödyntää mahdollisimman 

laajasti nykyisiä asiakkaita ja verkostoja. Uusasiakasmarkkinointi on suhdemarkkinoinnin 

vaikeimpia osa-alueita, jossa tarvitaan riittävästi resursseja, osaamista ja motivaatioita. (Rope 

2000, Bergström & Leppänen 2009) 

 

Asiakassuhteen ylläpitoon kannattaa yrityksessä panostaa. Yrityksen menestykseen vaikuttaa 

paljon, että avainasiakkaita palvellaan mahdollisimman hyvin. Usein 20 prosenttia asiakkaista 

tuo 80 prosenttia tuloksesta. Kanta-asiakkaat arvostavat tuttuutta, turvallisuutta ja henkilökoh-

taista palvelua. Kanta-asiakkaiden tyytyväisyyttä voi lisätä esimerkiksi nopeuttamalla tuotteen 

tai palvelun saatavuutta. Kanta-asiakkaille voidaan tarjota lisäpalveluita, kun tunnetaan asiak-

kaan ostokäyttäytyminen ja toimintatavat. (Bergström & Leppänen 2009, Sounio 2010) 

 

Asiakassuhteen seurannassa tarkastellaan asiakastyytyväisyyttä, asiakasuskollisuutta ja asia-

kaskannattavuutta. Tulosten perusteella asiakassuhdetta voidaan kehittää yritystä ja asiakasta 

tyydyttävämpään suuntaan siten, että toiminta on myös kannattavaa. Asiakassuhdemarkki-

noinnin ydin on asiakaspalaute. Sitä tulisi kerätä säännöllisesti. Asiakastyytyväisyyttä voidaan 

seurata spontaanein palauttein, tyytyväisyystutkimuksilla ja tarkastelemalla asiakkaan suosi-

tuksia yrityksestä. Spontaanit palautteet voivat olla kehuja, moitteita, valituksia, toiveita tai 

kehittämisideoita. Palautteen antaminen tulisi olla asiakkaalle mahdollisimman vaivatonta. 

(Mäntyneva 2002, Bergström & Leppänen 2009) 

 

Tyytyväisyystutkimuksilla selvitetään nykyisten asiakkaiden mielipiteitä yrityksen toiminnas-

ta ja tuotteista suhteessa asiakkaan odotuksiin. Asiakkaan odotukset, ja niiden toteutuminen, 

on tärkeä tieto. Ostomäärät eivät välttämättä kerro totuutta asiakkaan tyytyväisyydestä yrityk-
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seen. Saattaa olla, että asiakas ei ole löytänyt muuta tarjoajaa tuotteelle, joten se tyytyy siihen 

mitä saa, mutta vaihtaa heti yritystä, jos sellainen ilmaantuu. (Mäntyneva 2002, Bergström & 

Leppänen 2009) 

 

Asiakastyytyväisyyskyselyssä tyytyväisyyttä ja tyytymättömyyttä voi ryhmitellä Bergströmin 

et al. (2009) mukaan esimerkiksi seuraavasti: 

 

1. Tyytyväisyys henkilökontakteihin, esimerkiksi saavutettavuus, asiantuntemus ja pal-

velutapa. 

2. Tyytyväisyys tuotteeseen tai palveluun, esimerkiksi tuotteen toiminta ja käyttöominai-

suudet, kestävyys. 

3. Tyytyväisyys tukitoimintoihin, esimerkiksi internet sivujen toiminta, laskutuksen toi-

minta, takuu-asiat ja huoltotoiminta. 

4. Tyytyväisyys palveluympäristöön, esimerkiksi selkeys, siisteys, saavutettavuus, tur-

vallisuus, ruuhkat ja jonotus 

 

Tyytyväisyysasteista kiinnostavimpia ovat tulosten ääripäät. Erittäin tyytyväiset antavat hyvin 

palautetta ja kertovat hyvästä palvelusta muillekin. Näiden asiakkaiden kanssa toteutettuja 

toimintatapoja kannattaa ylläpitää. Erittäin tyytymättömät asiakkaat lopettavat helposti asia-

kassuhteen, eivät valita yritykselle, mutta herkästi kertovat huonosta kokemuksestaan muille. 

Kyseiset asiakkuudet on syytä selvittää tarkemmin ja korjata toimintatavoista havaitut syyt, 

jotka ovat aiheuttaneet tyytymättömyyttä. (Bergström & Leppänen 2009) 

 

2.7 Strateginen markkinointi 

 

Strategisen markkinoinnin vaikutusta suomalaisten yritysten menestykseen on tutkittu Aalto-

yliopiston ja Hanken Svenska Handelshögskolanin markkinoinnin yksiköiden StratMark-

tutkimushankkeessa. Tutkimustulosten perusteella suomalaisten yritysten markkinointiosaa-

minen on suhteellisen heikkoa. Maailmanlaajuinen taantuma ei ole ainoa syy yritysten heik-

koon kannattavuuteen viime vuosina, vaan markkina ja asiakastuntemus ovat olleet heikkoa ja 

siihen liittyvä osaaminen puutteellista. Taantuman aikanakin ne yritykset, jotka ovat muunta-
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neet liiketoimintamallinsa markkina- ja asiakassuuntautuneeksi, ovat menestyneet. (Frösén & 

Tikkanen 2011) 

 

2.7.1 Markkinoinnin tuloksellisuus 

 

Markkinointitoimenpiteiden on todettu useissa tutkimuksissa vaikuttavan positiivisesti yritys-

ten tulokseen. Tuloksellisuuden mittaaminen on kuitenkin usein haastavaa. On vaikeaa osoit-

taa numeroin, miten markkinointi vaikuttaa tulokseen. Markkinointitavat vaikuttavat asian 

tutkimiseen. Esimerkiksi promootiot ja myyntikampanjat lisäävät myyntiä, joka on helppo 

osoittaa, mutta pitkäaikainen tuotekehitys ja brändin rakennus saattavat tuottaa tulosta vasta 

vuosien päästä. Hyvä brändi kuitenkin vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen, ja asiakas saattaa 

olla jopa maksamaan sen vuoksi enemmän tuotteesta suhteessa kilpailijoihin. Markkinoinnilla 

aikaan saatava vaikutus asiakkaisiin näkyy ostokäyttäytymiseen usein ajan myötä, ja sitä kaut-

ta se on sijoitus tulevaisuuteen. (Sounio 2010, Frösén & Tikkanen 2011) 

 

Koska markkinointi vaikuttaa usein pitkäaikaisesti, on vaarallista, jos tuloksellisuudessa tuijo-

tetaan vain yksittäisiä mittareita. Esimerkiksi hintaa pudottamalla on helppo lisätä markkina-

osuutta, mutta myynnin katteet pienenevät, jolloin toiminta ei voi olla pitkäkestoista. Tuloksia 

on syytä tarkastella, mutta niitä olisi osattava soveltaa tulevaisuuden suunnitteluun. Taloudel-

liset luvut eivät ota huomioon tulevaisuuden potentiaalia, jolloin päätöksenteko saattaa olla 

lyhytnäköistä, ja pahimmillaan kannustaa karsimaan investointeja tulevaisuuden tuottojen 

kustannuksella. Markkinointikustannukset nähdään usein vain kustannuksina, koska on vaike-

aa osoittaa niiden hyöty mittarein. (Lotti 2001, Frösén & Tikkanen 2011) 

 

Markkinoinnin tuloksellisuutta kannattaa mitata, koska mittaamisosaamisen on osoitettu ole-

van yhteydessä hyvään liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Tämä johtuu siitä, että kun seuran-

tajärjestelmät ovat kunnossa, voidaan ongelmiin tarttua nopeasti ja hyödyntää aiempia koke-

muksia tulevaisuuden suunnitelmissa. Mittaaminen ja seurantajärjestelmät vaativat kuitenkin 

resursseja, joten yrityksessä tulee tarkkaan pohtia mittaamisen laajuus ja siitä saatava hyöty 

suhteessa panostukseen. (Lotti 2001, Frösén & Tikkanen 2011) 
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2.7.2 Suomen talous ja sen erityispiirteet 

 

Suomen talous on kasvanut voimakkaasti viimeisen sadan vuoden aikana. Suomi on yksi va-

rakkaimmista länsimaisista yhteiskunnista. Suomen talous on voimakkaasti riippuvainen vien-

titeollisuudesta, joka on pääasiassa B2B -painotteista. Suomen ainoa globaalisti tunnettu ku-

luttajabrändi on Nokia. Suomen talous voidaan jakaa neljään vaiheeseen: merkantilismiin, 

teolliseen kapitalismiin, finanssikapitalismiin ja globaaliin kapitalismiin. Merkantilismin ai-

kakaudella 1600-luvun lopusta 1870 luvulle liiketoiminta koostui pienistä perheyrityksistä 

tuotteiden ollessa lähinnä raaka-aineita ja puolivalmisteita. Niiden jalostusarvo oli pieni, joten 

vaurautta tuli vain rajallisesti. Suomen ainutlaatuinen tuote, jota suomalaiset olisivat voineet 

kaupata hyvään hintaan, oli terva. Tervan kauppa oli kuitenkin ruotsalaisten hallussa ja brän-

dätty Stockholm Star nimiseksi. (Pekkarinen & Sutela 2002, Frösén & Tikkanen 2011) 

 

Teollinen kapitalismi alkoi 1800-luvun puolessa välissä, kun alettiin perustaa tehtaita uuden 

koneteknologian ja höyryvoiman avulla. Teollistuminen ja talouskasvu olivat nopeaa aina 

1900-luvun puoleenväliin saakka. Metsäteollisuus oli johtava toimiala. Tuotteina olivat raaka-

aineiden ja puolivalmisteiden lisäksi teolliset puutuotteet sekä tekstiili- ja metalliteollisuuden 

tuotteet. Kaupankäynnissä käytettiin kartelleja, jotka keräsivät kattavasti markkinatietoa. Kar-

tellit kiellettiin 1990-luvulla kotimaisen kilpailulainsäädännön ja EU:n lainsäädännön mukai-

sesti. Kartellien ja yhteisten myyntiorganisaatioiden avulla teollisuuden toimialat saivat myy-

tyä tuotteitaan maailmalle. (Hjerppe & Pihkala 1989, Karonen & Ojala 2006) 

 

Finanssikapitalismi alkoi 1900-luvun alussa kestäen 1990-luvun puoliväliin. Sotien jälkeen 

investoinnit teollisuuteen kasvoivat voimakkaasti ja valtio perusti omia yhtiöitään keskeisille 

toimialoille kehittääkseen suomalaista teollisuutta. Rahoituslaitokset olivat talouden kehityk-

sessä keskeisessä roolissa. Sotien jälkeen sotakorvaukset ja jälleenrakennus auttoivat teolli-

suuden nopeassa kehityksessä. Keskeisiä toimialoja olivat metalliteollisuus, kuten laivanra-

kennus- ja koneteollisuus metsäteollisuuden rinnalla. Yritysjohtajat olivat tyypillisesti insi-

nöörejä tai laskentaekonomeja, koska keskeinen osaaminen liittyi teknologiaan, tuotantotalou-

teen ja kustannuslaskentaan. 1990-luvun laman myötä investoinnit vähenivät, mutta talouden 

kasvu jatkui tietotekniikan kasvun myötä. (Hjerppe & Pihkala 1989, Karonen & Ojala 2006) 
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Globaali kapitalismi alkoi 1980-luvun puolivälissä, kun yhtiöt alkoivat kehittyä monikansalli-

seen suuntaan ja tuotantolaitoksia alettiin perustaa ja siirtää ulkomaille. Ulkomaankauppaa 

ovat nopeuttaneet rahoitusmarkkinoiden vapautuminen, valtionyhtiöiden yksityistäminen, 

kartellien kielto ja suomen EU -jäsenyys. Viennissä tapahtui rakennemuutos, kun elektroniik-

ka- ja teknologiateollisuus ohitti puu- ja metalliteollisuuden viennin. (Hjerppe & Pihkala 

1989, Karonen & Ojala 2006, Kaukiainen 2006) 

 

Suomi on luonnonvaroiltaan ja kotimaan markkinoiltaan rajallinen maa. Sen vuoksi ulko-

maankauppa on ollut aina välttämätöntä. Raaka-aineiden ja puolivalmisteiden viejästä on ke-

hittynyt pitkälle jalostettujen tuotteiden viejä. Globaalissa liiketoiminnassa on kuitenkin muu-

tokset nopeita, kun tuotteiden valmistus on helppoa viedä halvemman kustannustason maihin, 

joista on nykyään saatavissa myös laadukasta insinööriosaamista. Vaikka Suomi on ollut no-

pea oppimaan ja talouden kasvu on ollut voimakasta, olemme olleet viime vuosina varsin hi-

taita kääntämään osaamistamme tieto- ja palveluyhteiskunnan markkina- ja asiakassuuntautu-

neisiin liiketoimintamalleihin. (Frösén & Tikkanen 2011) 

 

2.7.3 Suomen kilpailuedut 

 

1940-luvulle saakka Suomen teollisuuden kilpailuetuna olivat halvat metsäraaka-aineet ja 

matalat työvoimakustannukset. Sotien jälkeen talouskasvua vauhdittivat sotakorvausten suo-

rittamiseen, jälleenrakentamiseen ja hyvinvointivaltion rakentamiseen käytetyt investoinnit. 

1970-luvulta lähtien tutkimus- ja kehitysmenoja on lisätty, mutta ei niin paljon kuin ulkomail-

la. Suomen menestys onkin perustunut yleensä ulkomailta tuotuun teknologiaan. Kotimainen 

tutkimus- ja kehitystoiminta on lähtenyt kunnolla käyntiin vasta 1980-luvulla, mutta vielä-

kään emme osaa kunnolla kaupallistaa uutta teknologiaa ja luoda sen ympärille liiketoimintaa.  

(Karonen & Ojala 2006, Frösén & Tikkanen 2011) 

 

Elektroniikka- ja teknologian vientimenestys 1990-luvun laman jälkeen perustui osittain al-

haisiin työvoimakustannuksiin suomessa, jolloin insinöörin palkkataso muihin teollisuusmai-

hin verrattuna oli pieni. Tämä kilpailuetu on kuitenkin menetetty viimeisten vuosikymmenten 

aikana palkkatasojen noustessa. Syvällistä kansainvälistä liiketoimintaosaamista on suomessa 
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vain harvalla suuryrityksellä. Yleisesti suomalaisten yritysten johdon kokemus markkinoin-

nista ja myynnistä on vähäistä. (Asplund & Maliranta 2006, Frösén & Tikkanen 2011) 

 

Kartellien aikana kotimainen kilpailu oli olematonta ja yritykset perustivat yhteisiä vientior-

ganisaatioita, jolloin toiminta oli viennissä yhtenäistä. Toimintatapa kuitenkin ajoi yritykset 

suuntaan, jossa tuotantoa ja sen tehokkuutta kasvatetaan jatkuvasti, mutta uusien liiketoimin-

tamahdollisuuksien etsintä jäi vähemmälle, joka pidemmällä aikavälillä nakertaa kilpailuetua. 

(Frösén & Tikkanen 2011) 

 

2.7.4 Suomen menestystoimialat 

 

Kansainvälisesti kilpailukykyisimmät toimialat Suomen taloudessa ovat olleet metsä- ja me-

talliteollisuus. Viime vuosikymmeninä elektroniikka- ja teknologiateollisuus ovat nousseet 

tärkeimmäksi tuottavuuden ja kannattavuuden osalta. Suomen teollisuuden nousu alkoi met-

sävarallisuuden hyödyntämisellä. Metsäteollisuudella oli merkittävä vaikutus Suomen tekno-

logiseen kehitykseen, koska puunjalostusteollisuuden kehittämisen ohessa syntyi suomalainen 

konepajateollisuus. Metallinjalostusteollisuuden myötä myös kaivosteollisuus on kehittynyt 

Suomessa. Metalliteollisuus palveli aluksi maataloutta ja puolustusvoimia sekä sellu- ja pape-

riteollisuutta. Sotien jälkeen kasvu nopeutui ja metalliteollisuus laajentui laiva- ja koneteolli-

suuden alueilla, joilla on edelleen suuri merkitys Suomen taloudelle. Useimmat globaalisti 

menestyneet toimialat ovat vahvasti teollisia. Teknologia- ja tuotekehitysosaaminen on vah-

vistettu tehokkaalla logistiikalla ja tuotantokoneistolla ja niillä on ollut vahvaa myyntiosaa-

mista. (Hjerppe & Jalava 2006, Frösén & Tikkanen 2011) 

 

Vaikka Suomi on monilla mittareilla maailman koulutetuin kansakunta, ei globaaleja menes-

tystarinoita ole juurikaan ollut abstraktien käsitteellisten tuotteiden, kuten sosiaalisen median, 

koulutuksen tai taiteen aloilla. Niissä saattaa olla parantamisen varaa kaupallistamisessa ja 

toimivien liiketoimintamallien rakentamisessa, ja myös yrittäjä- ja markkinointihenkisyydes-

sä. (Frösén & Tikkanen 2011) 

 

Poikkeuksen aineettomien tuotteiden aloista tekee peliteollisuus, joka on viime vuosina me-

nestynyt hyvin globaaleilla markkinoilla. Saavutettu asema on pitkän ja suunnitellun työn 
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tulosta. Peliteollisuus on kasvanut voimakkaasti vuosituhannen alusta lähtien. Teollisuu-

denalaa on tuettu Tekesin toimesta voimakkaasti ja määrätietoisesti. Peliala on alkanut lähin-

nä alan osaajien harrastuneisuudesta pelejä kohtaan. Pelien kehittelyyn on käytetty paljon 

aikaa ja vaivaa. Pikkuhiljaa niitä on esitelty muille alan harrastajille alan tapahtumissa. Varsi-

nainen murros pelialalla tapahtui, kun alkoi digitaalisen jakeluketjun aikakausi. Siinä avautuu 

kerralla globaalit markkinat ilman fyysisiä jakeluketjuja. (Hiltunen et al. 2013) 

 

2.7.5 Suhdanteet 

 

Suomen ulkomaankauppa on aina ollut suhdannevaihtelusta riippuvainen. Suhdanteiden vaih-

telut ovat tehneet Suomen taloudesta epävakaan. Joskus suhdanteiden vaihtelu on ollut myös 

Suomen vientiteollisuudelle hyväksi. Esimerkiksi 1930-luvun maailmanlama antoi Suomen 

metalliteollisuudelle kasvusuojaa. 1990-luvun alun lamassa ymmärrettiin, että vanhojen tuki-

pilareiden, metsä- ja metalliteollisuuden ja konetekniikan alojen tulee siirtyä kohti korkean 

teknologian toimialoja. Vuoden 2008 USA:n pankkikriisistä alkanut maailmanlaajuinen taan-

tuma ravisteli yrityksiä globaalisti. Suomen talous kärsi silloin enemmän kuin kilpailija- ja 

naapurimaat. Suomen vienti laski vuodesta 2008 vuoteen 2009 30 prosenttia (Tulli 2014). 

Taantumassa b2b-kaupan määrä putoaa nopeasti, kun yritykset leikkaavat investointejaan. 

Tässä tilanteessa menetetty liiketoiminta ja markkinaosuus on usein vaikeaa saada takaisin 

kaupan valuessa Aasiaan halvan tuotannon maihin. Talouden mullistuksissa parhaiten selviy-

tyvät ne yritykset, jotka osaavat mukautua uuteen tilanteeseen. (Hjerppe 1988, Asplund & 

Maliranta 2006, Frösén & Tikkanen 2011) 

 

2.7.6 Strategisen markkinoinnin tehtäväkenttä 

 

Markkinoinnin tehtäväkenttä määräytyy sen mukaan, miten yrityksen toiminta on suuntautu-

nut. Asiakassuuntaisessa toiminnassa liikkeenjohdon, eli toimitusjohtajan ja johtoryhmän, 

tärkein vastuualue on markkinointi. Siitä voi delegoida muualle merkittäviä osia, kuten mai-

nostus ja markkinointitutkimus. Liiketoiminnan ydin ja strategisen markkinoinnin päätehtä-

väkenttä rakentuu kolmen ydintoiminnon ympärille, jotka ovat tuotekehityksen johtaminen, 
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tilaus- ja toimitusketjun johtaminen ja asiakassuhteiden johtaminen. (Frösén & Tikkanen 

2011) 

 

Tuotekehitys tuottaa tuotteita tai palveluja jotka tyydyttävät asiakkaiden tarpeita. Tuotekehi-

tyksen johtamiseen kuuluu asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseen tarvittavan asiantuntevuuden 

hallinta, sekä asiakkaiden tarpeiden muutosten ennakointi ja markkinoiden muutosten huomi-

oon ottaminen. Tilaus- ja toimintaketjun johtamiseen kuuluu varmistaa, että kaikki tarvittava 

materiaali, asiantuntijuus ja resurssit ovat saatavissa asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseen sovi-

tussa aikataulussa. Asiakassuhteiden johtamiseen kuuluu asiakassuhteiden systemaattinen ja 

tavoitteellinen kehittäminen yrityksen arvon kasvattamiseksi. Asiakassuhteiden hoito on yri-

tyksen keskeisimpiä tehtäviä. Siihen kuuluu uusien asiakkaiden hankinta, tarvittaessa kannat-

tamattomien asiakkaiden karsinta, ja yksittäisten asiakkaiden suhteen kehittäminen. Asiakas-

suhteiden johtamisella pyritään luomaan kannattavia ja pitkäkestoisia asiakassuhteita. Edellis-

ten kolmen ydintoiminnon lisäksi strategisen markkinoinnin tehtäviin kuuluu myös sidosryh-

mien suhteiden hallinta ja johtaminen. (Frösén & Tikkanen 2011) 

 

2.7.7 Markkinaorientaatio 

 

Frösén ja Tikkanen (2011) ovat StratMark -hankkeessa perehtyneet useisiin kansainvälisiin 

tutkimuksiin, joissa osoitettiin markkinaorientaation olevan yhteydessä liiketoimina tuloksel-

lisuuteen. Hankkeessa toteutetussa Markkinoinnin tila -kyselytutkimuksessa tarkasteltiin 

markkinaorientaation suhdetta ydinliiketoimintaprosesseihin ja sitä kautta yrityksen menes-

tykseen suomalaisissa yrityksissä. Kyselytutkimuksessa odotettiin markkinaorientoituneen 

yrityskulttuurin vaikuttavat yrityksen menestykseen tuotekehityksen johtamisen, tilaus- ja 

toimitusketjun johtamisen ja asiakassuhteiden johtamisen kautta. Eri ydintoiminnot käsiteltiin 

rinnakkain, jolloin niiden vaikutusta pystyttiin vertailemaan. (Frösén & Tikkanen 2011) 

 

Tutkimusaineisto on kerätty vuosilta 2008 ja 2010, jolloin on saatu myös nousukauden ja 

taantuman vaikutus selville. Tutkimuksessa havaittiin, että nousukaudella erityisesti asiakas-

suhteiden, ja jossain määrin tilaus- ja toimitusketjun johtaminen vaikuttaa tuloksellisuuteen 

tuotekehityksen merkityksen ollessa vähäinen. Taantuman aikana tilanne kääntyi toisinpäin. 

Vuoden 2010 aineistosta selvisi, että tuotekehityksen johtamisen vaikutus korostui. Asiakas-
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suhteiden johtaminen pysyi vaikuttavana tekijänä, mutta sen merkitys väheni jonkin verran. 

Tilaus- ja toimitusketjun johtaminen ei vaikuttanut markkinaorientaation ja tuloksellisuuden 

suhteeseen lainkaan. (Frösén & Tikkanen 2011) 

 

Frösén ja Tikkanen (2011) selittävät vuosien 2008 ja 2010 erojen johtuvan markkinasuhteiden 

toimintalogiikalla. Nousukaudella ostopäätöksiä saatetaan tehdä kevein perustein, kun taas 

taantumassa asiakkaat ovat tarkkoja ja vaativat tuotteilta selkeää arvontuotantoa. Taantuman 

aikana tärkeimpiä kilpailutekijöitä ovat luottamukselliset asiakassuhteet ja yrityksen tarjoo-

mat, jotka ovat asiakkaalle tarkoituksenmukaisimpia ja vastaavat tehokkaasti tarpeeseen. 

Nousukaudella ostoihin vaikuttaa enemmän nopea ja helppo saatavuus ja sopivat toimituseh-

dot. Tutkimuksella todettiin se odotusarvo, että asiakassuhteiden johtaminen on keskeinen 

tekijä yrityksen menestykseen talouden tilanteesta riippumatta. (Frösén & Tikkanen 2011) 

 

Markkinaorientoitunut toimintakulttuuri vaikuttaa yrityksen innovointikykyyn positiivisesti, 

joka vaikuttaa tulokseen. Markkinaorientoituneet yritykset ovat herkkiä ympäristön signaalei-

hin ja pystyvät nopeasti vastaamaan liiketoimintaympäristön muutoksiin. (Frösén & Tikkanen 

2011, Hernberg 2013) 

 

2.7.8 Asiakaskohtaiset toimintasuunnitelmat 

 

Avainasiakkaiden palvelemista varten on hyvä laatia toimintasuunnitelmat. Sen avulla asia-

kasstrategiaa toteutetaan käytännössä. Toimintasuunnitelma sisältää tärkeimmät tiedot asiak-

kaasta tiivistetyssä muodossa. Toimintasuunnitelmaan kirjataan asiakaskohtaiset tavoitteet ja 

toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan. Suunnitelmalla on sekä strateginen että taktinen 

merkitys. Strateginen osa voi olla esimerkiksi kolmen vuoden asiakassuhteen suunnan määri-

tys ja myynnin tavoitteet. Asiakaskohtaisen toimintasuunnitelman avulla on helppoa viestiä 

omalle esimiehelle ja ylimpään johtoon. Suunnitelma voi sisältää tiivistelmän oleellisimmista 

kohdista, kuten etenemissuunnasta, toimenpiteistä ja vaatimuksista. Toimenpiteet ja johtopää-

tökset on hyvä perustella. Toimenpiteisiin liittyvät resurssit ja kustannukset on hyvä sisällyt-

tää suunnitelmaan kuin myös vastuuhenkilöt, aikataulut, mahdolliset riskit, varasuunnitelmat, 

tulosten mittaustavat ja tavoitteiden arvioinnin ajankohta. (Ojasalo & Ojasalo 2010) 
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2.8 Markkinointi suomalaisyrityksissä 

 

Suomalaisten yritysten liikkeenjohdon mielestä tärkeimmät kilpailukeinot ovat operatiiviset 

asiat, kuten tehokkuus, osaava henkilökunta, maine alalla ja laadunvalvonta. Toisena tulevat 

aineettomat asiat, kuten brändi ja innovointiosaaminen, ja viimeisenä strategiseen markki-

nointiin liittyvät tekijät. Näillä tekijöillä on kuitenkin pärjätty tähän saakka, mutta markki-

naympäristö on muuttunut viime aikoina nopeasti, kun tarjonta ja kilpailu lisääntyvät. Suoma-

laisen liikkeenjohdon keskeisimmät haasteet nousukaudella ja taantumassa ovat järjestyksessä 

seuraavat: myyntitavoitteiden saavuttaminen, kannattavuus- tai markkinaosuustavoitteiden 

saavuttaminen ja kustannusten kontrollointi. Kaikki haasteet liittyvät taloudelliseen tulokseen. 

Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen ja tyydyttäminen seuraa vasta taloudellisten tavoitteiden 

jälkeen. (Sounio 2010, Frösén & Tikkanen 2011) 

 

2.9 Työn tavoitteet 

 

Työn ensisijaisena tavoitteena on tutkia kannattavuuteen vaikuttavat yrityksen sisäiset ja ul-

koiset tekijät. Työssä tutkitaan onko taloustaantumalla ollut merkitystä myynnin kehitykseen 

ja mahdollista vaikutusta verrataan kansantalouden yleiseen tilanteeseen. Toisena tavoitteena 

on vähentää kannattavuutta heikentävien tekijöiden vaikutusta ja lisätä kannattavuutta vahvis-

tavien tekijöiden vaikutusta. Tähän liittyy olennaisena tiedostaa yrityksen hyvin ja huonosti 

toimivat tuotesegmentit, joten ne täytyy selvittää. Eri segmenttien erot tutkitaan ja tuloksena 

saadaan numeerista tietoa, jonka avulla löydetään tavoiteltavat tulevaisuuden toimialat. Tule-

vaisuuden toimialojen valintaan vaikuttavat aikaisemmat kokemukset kyseisistä aloista, asi-

akkaiden näkemykset omista toimialoistaan sekä tämänhetkiset ennusteet. 
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3. AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Tutkimusmenetelminä käytettiin kvalitatiivisia aineistonhankintamenetelmiä, kuten haastatte-

luja ja havainnointeja. Haastatteluissa käytettiin kyselytutkimuksen menetelmiä. Haastattelut 

olivat jäsentelemättömiä, eli haastattelun kysymykset olivat vain karkeasti ennalta määrättyjä. 

Haastattelut tehtiin puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisilla haastatteluilla. Ennen 

haastatteluja valikoidulle haastateltavien joukolle lähetettiin sähköposti, jossa kerrottiin haas-

tattelun tarkoitus. Havainnoinneissa tarkasteltiin toimialojen artikkeleita, uutisia, toimialara-

portteja ja Mikpoliksen talouslukuja sekä asiakastietoja. 

 

Aineistona myynnin kehityksen tutkimisessa käytettiin empiiristä aineistoa, joka on kerätty 

Mikpolis Oy:n talousluvuista vuosilta 2007–2014. Kyseiseltä ajalta asiakkaista tehtiin asia-

kaskohtainen selvitys myynnin kehityksestä. Asiakkaat segmentoitiin tuotteiden ja palvelui-

den mukaan. Ennen varsinaista tutkimusta tehtiin pieni esitutkimus, jossa listattiin oletetut 

tuotesegmentit lyhyellä haastattelulla. Haastattelun kohteena oli puutekniikan henkilöstö. 

Tuotesegmentit jaettiin kahdeksaan pääryhmään, joiden osa-alueille tehtiin tarvittaessa tarken-

tavia segmenttejä. Segmentin luonnin perusteena käytettiin selkeästi eroteltavia tekijöitä, ku-

ten tuotteen lopullisen käyttökohteen toimiala. Esimerkiksi muottien ja mallien valmistukses-

sa käytettävät raaka-aineet ja työmenetelmät ovat usein täysin samoja riippumatta siitä, onko 

lopullinen käyttökohde sarjatuotannossa olevan ajoneuvon komponentti, tai messuilla esitel-

tävän tuotteen prototyyppi. Tarkennetuista segmenteistä koottiin havaintomatriisi, josta muo-

dostui yrityksen tarjooma. Tarjooman valikoima koostuu päätuoteryhmistä ja lajitelma esi-

merkiksi loppuasiakkaan toimialasta tai päätuoteryhmän alaisuudessa olevasta tuotteen vari-

oinnista. Tarvittaessa lajitelmaa pilkottiin kolmannen polven alaryhmiin. 

 

Myynnin kehityksen tutkiminen oli kvantitatiivista, jossa tilastoitiin jokainen myyntitapahtu-

ma ajalta 2007 – 2014. Tilastoon kirjattiin myyntitapahtuman perustiedot, kuten asiakas, päi-

väys, toimeksiannon kuvaus ja hinta. Lisäksi jokainen myyntitapahtuma lokeroitiin esitutki-

muksessa laadittuihin omiin segmentteihin. Tämä työvaihe oli erittäin tärkeä myynnin tarkas-

telua varten, jotta vuosien aikana koottu materiaali saadaan operationalisoitua, eli muunnettua 

mitattavissa olevaan muotoon. Operationalisointi vaati valintoja eri vaihtoehtojen välillä ja 

tulkintaa suoritetuista toimeksiannoista. Osassa toimeksiannoista jouduttiin käyttämään myös 
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parhainta mahdollista arvausta, koska tietyt suoritetuista toimeksiannoista ovat olleet niin 

luottamuksellisia, ettei lopullista käyttökohdetta ole ollut tiedossa. Oletettaessa käyttökohdetta 

yhdisteltiin asiakastietoja ja asiakkaaseen liittyvää uutisointia ja vertailtiin niitä toimeksian-

toon. Näiden tietojen perusteella epäselvissä tapauksissa tehtiin segmentointipäätös. 

 

Tutkimuksen validius, eli luotettavuus, riippuu paljon toimeksiantojen segmentoinnin onnis-

tumisesta. Merkitys on kuitenkin pieni, koska vaikutus rajoittui vain segmentoinnin osa-

alueeseen. Verrattaessa myynnin kehitystä kansantalouteen käytettiin jokaisen vuoden kaikkia 

toimeksiantoja, jolloin segmentoinnilla ja sen onnistumisella ei ole merkitystä. Segmentoinnin 

pienten virheiden mahdollisuus ei vaikuttane kuitenkaan niidenkään käyttökelpoisuuteen. 

Epävarmoja toimeksiantoja oli vain pieni määrä, joten eri segmenttien suhteet säilynevät luo-

tettavina. 

 

Tuotesegmentit koottiin yhteenvetotaulukoihin, joissa esiteltiin jokainen tutkittava vuosi erik-

seen. Lisäksi koottiin yhteenvetotaulukko koko tutkittavalta aikajaksolta. Tulosten luotetta-

vuuden lisäämiseksi taulukoinnin apuna käytettiin tarkastuskaavoja, joilla tarkastettiin koko-

naismyynnin avulla eri segmenttien oikeellisuus. Toisin sanoen laskettiin eri segmenttien 

muodostama myynti yhteen ja verrattiin lukemaa tilinpäätöksien kokonaismyyntimäärään. 

Summien erotuksen täytyi olla nolla, muutoin jossain laskelman vaiheessa oli virhe. Esitutki-

muksessa esiin tulleet segmentit, joille ei tullut yhtään osumaa, karsittiin tarjoomasta pois. 

Tuloksena tästä vaiheesta saatiin Mikpolis Oy:n puutekniikan tarjooma, joka esitellään koko-

naisuudessaan liitteissä. Toinen tulos, joka saatiin tästä vaiheesta, on eri vuosien myynti seg-

menteittäin ja päätuoteryhmittäin arvojärjestyksessä. 

 

Eri vuosien arvon mukaan järjestettyjä segmenttejä arvioitiin vuosien mukaan. Jokaisesta 

vuodesta poimittiin kolme parasta segmenttiä, joiden sijoitusta arvojärjestyksessä analysoitiin 

peilaamalla sijoitusta yrityksen ulkopuolisiin tekijöihin. 

 

Samassa taulukossa, johon tehtiin segmentointi, koottiin myyntimäärät asiakkaittain. Näin 

saatiin selville asiakkaiden myyntimäärät eri vuosina ja kokonaismyynti tutkittavalla aika-

akselilla. Myyntimäärien perusteella asiakkaat lajiteltiin kolmeen ryhmään. Avainasiakkaisiin 

(A), jotka toivat 60 % liikevaihdosta, B -asiakkaisiin, jotka toivat 25 % liikevaihdosta ja C -

asiakkaisiin, jotka toivat 15 % liikevaihdosta. 
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Tuloksena saatiin selkeä listaus kolmesta asiakasryhmästä. Listan avulla saatiin tietoa, mihin 

yksittäisiin asiakkaisiin kannattaa jatkossa erityisesti panostaa. Listasta saatiin selville yksit-

täisen asiakkaan myynnin kehitys tutkittavalla aika-akselilla. Lisäksi tuloksista selvisi poik-

keamia, joita pohdittiin tuloksissa. Selkeänä oletuksena ainakin asiakkaiden konkurssit näkyi-

vät listassa välittömästi, kun konkurssitiedot yhdistettiin tilastoon. Muut poikkeamat pyrittiin 

selvittämään vertaamalla yksittäisen asiakkaan kehitystä kansantalouden kehitykseen. Avain-

asiakkaille tehtiin toimintasuunnitelma vuosille 2015–2017. 

 

Työn päätavoitteeseen, kysymykseen ovatko taloustaantuma ja muut mahdolliset tekijät vai-

kuttaneet yrityksen kannattavuuteen, päästiin käsiksi kunnolla vasta, kun edellä mainitut vai-

heet olivat suoritettu. Tutkimuksen viimeinen vaihe oli kvalitatiivinen, jossa myynnin kehi-

tyksen syitä pyrittiin ymmärtämään. Ulkoisten tekijöiden syitä etsittiin tilastoista, uutisten 

sekä tiedotteiden sisällöistä, joita verrataan Mikpoliksen talouslukuihin. Avainasiakkaista 

tarkasteltiin myös niiden toimiala ja verrattiin toimialan yleistä kehitystä Suomen ja maailman 

talouteen. Tuloksena tästä vaiheesta saatiin tavoiteltavat toimialat tulevaisuudessa. Niiden 

valintaan vaikuttivat aiemmat kokemukset kyseisistä toimialoista ja myös oman yrityksen 

osaaminen sekä tuotetarjooma kyseisille aloille. Tavoiteltaviin toimialoihin valittiin sellaisia 

aloja, joihin yrityksellä on mahdollisuus tarjota osaamistaan. 

 

Tutkimukseen otettiin muutama yritysesimerkki tyypillisestä asiakkaasta joltakin vahvalta 

segmentiltä. Esimerkit valittiin siten, että tärkeimmät segmentit olivat tasaisesti edustettuina. 

Tutkimuksen tämä vaihe oli kvalitatiivinen, jossa tietoa kerättiin havainnoimalla uutisia ja 

raportteja sekä haastateltiin eri toimialojen yritysedustajia. Haastatteluja tehtiin, jotta päästiin 

kommunikoimaan ja laajentamaan havainnoimalla saatua tietoa. Haastatteluilla selvitettiin 

syitä havainnoimalla saatuun tietoon haastateltavan toimialan myynnin kehityksestä. Lisäksi 

tavoitteena oli saada tietoa yritysten ja toimialojen tämän hetken tilanteesta ja näkemyksiä 

tulevaisuudesta. 

 

Yrityksen sisäisiin tekijöihin vaikuttaviin asioihin kerättiin kokemukseen perustuvaa tietoa 

yhteen. Sisäisiin tekijöihin luettiin muun muassa kilpailu, yrityksen omat vahvuudet, heik-

koudet, uhat ja mahdollisuudet, kysyntä, asiakassuhteiden hoito sekä markkinointi. 
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4. TULOKSET 

 

4.1 Talouden yleinen nykytilanne 

 

Talouden ja työllisyyden tilanne syksyn 2013 aikana julkaistun Alueelliset kehitysnäkymät -

raportin mukaan on lähes koko Suomessa tavanomaista heikommat. Talouden nousu on ollut 

odotettua hitaampaa, ja heikon tilanteen odotetaan jatkuvan työ- ja elinkeinoministeriön mu-

kaan vielä seuraavat puoli vuotta. Seuraavan vuoden päähän ulottuvat arviot ovat positiivi-

sempia. Myönteisin tilanne odotusten suhteen on Pohjanmaalla sekä Lappeenrannan, Vakka-

suomen ja Loimaan seuduilla. (Nieminen 2013) 

 

Teknologiateollisuus ry:n mukaan Eurooppa ja kehittyvät taloudet jarruttavat maailmantalou-

den kasvua, koska näillä alueilla yritysrahoitusmarkkinat ovat kiristyneet. Yhdysvaltojen ta-

lous on tällä hetkellä myönteisellä linjalla. Tuotantomäärät ovat yhdysvalloissa jo korkeam-

malla tasolla kuin ennen talouskriisiä aktiivisen rahapolitiikan ja edullisen energian ansiosta. 

Myös alueen asuntomarkkinat ovat piristyneet, mutta ovat vielä kaukana 2000-luvun alusta. 

Euroopan teollisuuden kasvun odotetaan nousevan, mutta tilausten määrän kehitys on ollut 

vaatimatonta. (Palokangas & Rautaporras 2014) 

 

Suomen teollisuuden tuotannon määrä on pudonnut vuoden 2008 jälkeen neljänneksi eniten 

EU-maista. Teknologiateollisuuden tilauskanta vuosilta 2005 – 2013 näkyy kuvassa 1. Teolli-

suuden osuus bruttokansantuotteesta on pudonnut 19 prosenttiin, kun se oli 1990 – luvun la-

man aikaan oli 22 prosenttia. Näin heikko tilanne on ollut aiemmin Suomen itsenäisyyden 

ensimmäisinä vuosina. Nykyisen hallitusohjelman mukainen verojen korotus heikentää enti-

sestään talouskasvun edellytyksiä. Oikea suunta olisi leikata valtion ja kuntien menoja pysy-

västi 10 prosentilla. (Palokangas & Rautaporras 2014) 
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Kuva 1. Teknologiateollisuuden tilauskanta Suomessa (Palokangas & Rautaporras 2014) 
 

Suomen taloudellinen tilanne on EU:n ja euroalueen yleisesti huonon tilanteen parhaasta pääs-

tä. Siitä kertoo muun muassa parhaan luottoluokituksen säilyminen. EU:n tilanne vaikuttaa 

kuitenkin monella tapaa Suomen talouteen. Vienti euroalueelle ei vedä, kauppa ja vaihtotase 

ovat kääntyneet miinukselle ja samalla Suomen kansantalous on velkaantunut entisestään. 

(Lehtinen 2012) 

 

4.2 Mikpoliksen tuotteet ja myynnin kehitys 

 

Tuotteina Mikpolis Oy:llä on liitteen 1 mukainen tuotetarjooma. Päätuoteryhmät ovat NC-

koneistuspalvelut, muu koneistus, puumateriaalien karakterisointi, muu myynti, asiantuntija-

palvelut, opetuspalvelut, laitevuokraus ja 3D-tulosteet. 

 

Kun tarkastellaan päätuoteryhmiä, niin niissä arvojärjestys myyntimäärän mukaan on seuraa-

va: 

- NC-koneistuspalvelut, 63 % 

- Puumateriaalien karakterisointi, 24 % 
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- Asiantuntijapalvelut, 6 % 

- Laitevuokraus, 3 % 

- Muu koneistus, < 2 % 

- Opetuspalvelut, > 1 % 

- Muu myynti, < 0,5 % 

- 3D tulosteet, < 0,5 % 

 

Yrityksen taloudellinen tilanne on seurannut vahvasti yleistä taloustilannetta. Strategisen ana-

lyysin (Nylén 2012) mukaan teollisuuden suhdannetilanteet näkyvät suoraan yrityksen talou-

dessa. Asia on nähtävissä puutekniikan myyntimääristä kuvassa 2. Myynnin kehitys seuraa 

hyvin yleisiä tilastoja (kuva 1, kuva 3 ja kuva 4), kuten strategisessa analyysissä on todettu.  

 

 
Kuva 2. Mikpolis Oy:n myynnin kehitys 2007 - 2014, (1-4 / 2014) 

 
Kuva 3. Liikevaihdon trendi, kaikki toimialat (Nieminen 2013) 
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Kuva 4. Liikevaihdon kehitys puutuoteteollisuuden aloilla ajalta 2008–4/2013 ja lähiajan en-
nuste (Loukasmäki 2013) 
 

Toimeksiantojen määrä on pudonnut yleisen taloustilanteen mukana (kuva 5). Kuvaajasta 

havaitaan, että toimeksiantojen määrä on kasvanut kuitenkin vuoteen 2009 saakka. Toimek-

siantojen määrän laskentaan vaikuttaa kyseisenä aikana toteutettu tihennetty laskutus asiak-

kaiden maksuvaikeuksien vuoksi.  

 

 
Kuva 5. Toimeksiantojen määrä 2007 - 2014 (1-4 / 2014) 
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Toimeksiantojen keskihinnan kehitystä voi seurata kuvasta 6. Heikentynyt kokonaismyynti 

yhdessä tihentyneen laskutusvälin kanssa aiheuttaa toimeksiannon keskihinnan pudotusta 

2007–2009. Keskihinnat ovat kuitenkin olleet viime vuosina hieman nousussa. 

 

 
Kuva 6. Toimeksiantojen keskihinnan kehitys 
 

4.3 Segmentit ja niiden kehitys 

 

Työn tuloksena selvisivät Mikpolis Oy:n puutekniikan tärkeimmät segmentit, jotka esitetään 

kuvassa 7. Arvokkaimmaksi segmentiksi nousee vuosina 2007 – 2014 muottien ja lestien 

valmistus vene- ja laivateollisuudelle ja niiden alihankkijoille. Kymmenen parhaan segmentin 

joukosta valtaosan muodostaa puu- ja lasikuituteollisuuden muottien ja mallien valmistus. 

Vahvana on myös puumateriaalien karakterisointi, erityisesti taivutustestaukset.  

 

Kymmenen tärkeintä segmenttiä vuosien 2007 – 2014 aikana myyntimäärän mukaan arvojär-

jestyksessä ovat: 

 

- NC-koneistuspalvelut, lasikuitu, laivat ja veneet, 12,4 % 

- NC-koneistuspalvelut, lasikuitu, ajoneuvot, koneet ja laitteet, 11,7 % 

- NC-koneistuspalvelut, puuteollisuus, muotit, 10,3 % 

- Puumateriaalien karakterisointi, taivutustestaus, 10,1 % 

- Asiantuntijapalvelut, 6,3 % 
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- NC-koneistuspalvelut, puuteollisuus, prototyypit ja mallit, 6,0 % 

- Puumateriaalien karakterisointi, muut testaukset, 4,9 % 

- NC-koneistuspalvelut, puuteollisuus, yleinen, piensarjatuotanto, 4,7 % 

- Puumateriaalien karakterisointi, CE-alkutestaus, 4,5 % 

- NC-koneistuspalvelut, koneiden ja laitteiden rakennus, 4,3 % 

 

 

 
Kuva 7. Segmentit arvojärjestyksessä ajalta 2007 - 2014 
 

Seuraavaksi tarkastellaan eri vuosien kärkisegmentit ja vuosien erityispiirteitä liitteiden 2 ja 3 

mukaan. 

 

Vuonna 2007 kolme suurinta segmenttiä olivat (1) lasikuituteollisuuden laiva ja veneprojek-

teihin liittyvien muottien ja lestien valmistus, (2) ajoneuvoihin, koneisiin ja laitteisiin liittyvi-

en muottien ja lestien valmistus sekä (3) puuteollisuuden muottien valmistus. Taloudellisesti 
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vuosi oli hyvä ja maailmantaloudessa meni hyvin. Suomen varustamoilla rakennettiin useita 

loistoristeilijöitä ja uusia tilauksia alalla oli tulossa. Muutoinkin vienti veti hyvin ja koti-

maanmarkkinat olivat hyvässä kehityksessä. 

 

Vuonna 2008 kolme suurinta segmenttiä olivat (1) lasikuituteollisuuden laiva ja veneprojek-

teihin liittyvien muottien ja lestien valmistus, (2) puuteollisuuden muottien valmistus ja (3) 

puumateriaalien karakterisointi ja erityisesti CE-alkutestaukset.  Pääasiallisia syitä vuoden 

2008 huonompaan tulokseen verrattuna edellisvuoteen on kaksi: emoyhtiö Mamk Oy ei osta-

nut enää lainkaan opetuspalvelua, ja lasikuituteollisuuden teettämät toimeksiannot vähenivät 

merkittävästi. Puumateriaalien karakterisoinnissa CE-alkutestauksiin tuli piikki, koska lujuus-

lajitellun sahatavaran merkintäpakko piti tulla alun perin voimaan vuonna 2009. Merkintä-

pakko sai jatkoaikaa vuoteen 2012. 

 

Vuonna 2009 kolme suurinta segmenttiä olivat (1) puuteollisuuden muottien valmistus, (2) 

taivutustestaukset ja (3) tuulivoimaprojektit. Talouden alamäki oli vaikuttanut vahvasti töiden 

määrään. Puuteollisuuden muottien myynti jatkui kuitenkin vahvana. Valonpilkahduksen toi 

pieniä tuulivoimaloita valmistavan yrityksen kanssa tehty yhteistyö.  

 

Vuonna 2010 kolme suurinta segmenttiä olivat (1) ajoneuvoihin, koneisiin ja laitteisiin liitty-

vien muottien ja lestien valmistus, (2) lasikuituteollisuuden laiva ja veneprojekteihin liittyvien 

muottien ja lestien valmistus ja (3) tuulivoimaprojektit. Syynä aiemmin vahvan segmentin, 

puuteollisuuden muottien valmistuksen, myynnin romahtamiseen alle puoleen aiemmasta oli 

Mikpoliksen toiseksi suurimman asiakkaan konkurssi. Menetetty asiakas oli merkittävä koti-

maisen huonekaluteollisuuden alihankkija, jolla oli myös jonkin verran vientiä ulkomaille. 

 

Vuonna 2011 myynnissä tapahtui käänne ylöspäin. Kolme suurinta segmenttiä olivat (1) tai-

vutustestaukset, (2) laiva ja veneprojektit ja (3) prototyyppien ja mallien valmistus. Suurin 

asiakas oli ajautunut konkurssiin suurten laivaprojektien hiipuessa Suomessa ja sen ostot ro-

mahtivat ennen konkurssia noin kymmenesosaan parhaista ajoista. Samaan aikaan puuteolli-

suus teetti aiempaa enemmän testausta tuotekehitykseen. 

 

Vuonna 2012 asiantuntijapalvelut - segmentti nousi ensimmäiselle sijalle. Toisena oli koneita 

ja laitteita valmistavan teollisuuden tilaukset ja kolmantena taivutustestaukset. Asiantuntija-
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palveluiden myynnin kasvu johtuu suurista puuteollisuuden tutkimushankkeista yhdessä emo-

yhtiön kanssa. Mikpolis möi paljon asiantuntijuutta kyseisiin hankkeisiin. Lisäksi emoyhtiön 

hankinnat laboratoriopalveluissa kasvoi merkittävästi henkilöstöjärjestelyiden vuoksi. Kone- 

ja laitevalmistuksen kasvu johtui onnistuneesta asiakassuhteen kehityksestä uudella markkina-

alueella. 

 

Vuosi 2013 oli myynnin määrässä heikoin taantuman aikana. Aiempien vuosien tärkeimmät 

asiakkaat ovat vaikeuksissa tai konkurssissa. Korvaavia asiakassuhteita ei ole syntynyt. Tär-

keimmät segmentit olivat: (1) puuteollisuuden vaihtelevat työt ja piensarjojen valmistus, (2) 

yksittäiset testaukset ja (3) prototyyppien ja mallien rakennus. Kolmen kärki koostui hyvin 

vaihtelevista projekteista eikä niillä ole yhtä suurta nimittäjää. Tärkeimmän segmentin pääasi-

allinen myynti koostui emoyhtiön tilaamista tuotteista, jotka muotoilun opiskelijat olivat 

suunnitelleet Nollasarja -opintojaksossa. Pienenä valonpilkahduksena on kuitenkin puuteolli-

suuden muottien valmistuksen määrän kasvu. Se on piristynyt jo vuoden 2012 aikana. Piris-

tykseen on vaikuttanut vahvasti UPM:n lanseeraama lämpömuovattava Grada -puulevy, johon 

liittyviä muotteja on tehty useille eri asiakkaille. Taivutustestausten määrä on romahtanut. 

Syynä siihen on voimaan tullut sahatavaran CE-merkintä, jolloin valmistajat takaavat oma-

valvonnalla tuotteensa laadun, eikä ulkopuolista laadunvarmentajaa enää tarvitse käyttää. 

 

Kuluva vuosi 2014 on kesken, mutta sen suurimmat segmentit ovat tällä hetkellä (1) puuteol-

lisuuden muottien valmistus, (2) prototyyppien ja mallien valmistus ja (3) opetuspalvelut. 

Puuteollisuuden muottien valmistus on jatkoa pääasiassa Grada-tuotteiden muoteille. Emoyh-

tiö ostaa seitsemän vuoden tauon jälkeen opetuspalvelua, joka on positiivinen asia. Alkuvuo-

den ennusteen mukaan vuodesta on tulossa hieman viime vuotta heikompi. 

 

4.4 Asiakkaiden toimialojen näkymiä 

 

Asiakkaina Mikpoliksella on yrityksiä, julkisyhteisöjä tai yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä. 

Asia oli ennenkin tiedossa, mutta tutkimuksessa selvitettiin niiden suhde. Yrityksiä asiakkais-

ta on 78 prosenttia, julkisyhteisöjä tai yhdistyksiä on 7 prosenttia ja yksityishenkilöitä 15 pro-

senttia. Tärkeimpiä asiakasryhmiä ovat lasikuituteollisuuden, josta erityisesti laivateollisuu-
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den osa-alue, huonekaluteollisuuden ja laite- ja koneenrakennusteollisuuden yritykset, sahata-

varan valmistajat ja emoyhtiö, jonka toimiala on koulutus. 

 

Huonekalujen valmistuksen toimialaraportin (Loukasmäki 2013) mukaan huonekaluteollisuu-

teen taantuma vaikutti hieman myöhemmin, mutta myös nousu alkoi hitaammin. Sama asia on 

havaittavissa Mikpoliksen segmenttien arvojärjestyksestä (Liite 2). Taantuman eriaikaisuus 

johtunee siitä, että ala on voimakkaasti kotimarkkinavetoinen. Laman vaikutukset näkyvät 

ensin vientiteollisuudessa ja vasta myöhemmin suomen markkinoilla toimivissa yrityksissä. 

Toimialaraportti arvioi, että merkittävää parannusta ei taloustilanteeseen eikä huonekalujen 

myyntiin ole tulossa vuoden sisällä. Huonekalujen valmistajilla on tällä hetkellä vaikeaa ja 

useita suuria valmistajia on kaatunut äskettäin konkurssiin (Harma 2014). 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön raportin (Felin & Mella 2013) mukaan meriteollisuus on nimetty 

äkillisen rakennemuutoksen toimialaksi. Asia näkyy myös Mikpoliksen vuoden 2013 (Liite 2) 

segmentin, laivat ja veneet, katoamisena. Lisäksi kansainvälisen talouden suhdannevaihteluil-

le ja kiristyvälle kilpailulle herkät alat, kuten metallien valmistus, kone- ja laitevalmistus sekä 

metsäteollisuus ovat vähentäneet toimipaikkoja tai toimintojaan tai jopa lakkauttaneet tuotan-

tolaitoksiaan viime vuosina (Felin & Mella 2013). Esimerkiksi STX Finlandin Turun telakalla 

on tulossa lehtitietojen mukaan (Anttila 2014) vaikea kevät. Telakalla olevat TUI-risteilijät 

ovat valmistumassa. Yhtiö ei ole onnistunut saamaan korvaavia töitä ja jo tilattu uusi laivati-

laus menetettiin vakavien rahoitusongelmien vuoksi. 

 

Turun telakan johtaja ja STX Finlandin varatoimitusjohtaja Jari Anttila uskoo että Turussa 

rakennetaan risteilijöitä vielä vuosienkin päästä. Tämän hetken tilanne johtuu rahoitusongel-

mista. Muilla vastaavilla telakoilla tilauksia on paljon. Turun yliopiston merenkulkualan eri-

koistutkija Tapio Karvosen mukaan STX:n rahoitus pitäisi saada nopeasti vakautettua valtion 

avulla. Järjestely olisi lyhytaikainen ja pitkällä aikavälillä telakan pitäisi olla kilpailukykyinen 

ilman valtion tukea. Tammikuussa 2014 tehdyn lakimuutoksen avulla valtio voisi halutessaan 

ryhtyä telakan omistajaksi. (Saarinen 2014 a) 

 

Suomessa on yleisesti pohdittu arktisen alueen luomista mahdollisuuksista telakkateollisuu-

den pelastajana. Asiaa on hehkutettu ehkä liikaa. Jäänmurtajien rakentamisen osaamista on 

paljon muuallakin kuin Suomessa, vaikka maailman jäänmurtajista 60 prosenttia on valmistet-
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tu Suomessa. Alan kilpailu on kovaa ja rahoitusvaikeuksien takia jopa Suomen liikennevira-

ton oma jäänmurtajatilaus saattaa päätyä ulkomaille. Jäänmurtajien rakentaminen on myös 

taloudellisesti tuottamattomampaa kuin loistoristeilijöiden. Yhtä loistoristeilijää vastaa kym-

menen jäänmurtajaa. Yhdysvaltojen talouden elpyminen lupailee uutta kysyntää risteilyaluk-

sille viiden – kymmenen vuoden kuluessa. Myös Aasian elintason nousu synnyttää uusia 

markkinoita. Tällä hetkellä maailman suurten telakoiden tilaukset käsittävät 26 risteilijäalusta 

vuosien 2014 - 2017 aikana (Taulukko 1). Suurin osa niistä, noin 40 prosenttia, on Fincan-

tierin telakoilla Italiassa. Toiseksi eniten tilauksia on saksalaisella Meyer Werftillä. Aasiasta 

Mitsubishi pyrkii samoille markkinoille. Muualla Aasiassa keskitytään helpompiin ja monis-

tettaviin työlaivoihin. (Saarinen 2014 a) 

 

Telakka Tilattujen risteilijöiden määrä Tilausten arvo, milj. dollaria 

Fincantieri, Italia 12 4 210 * 

Meyer Werft, Saksa 7 6 430 

STX Ranska 1 1 300 

STX Suomi 2 1 250 

Mitsubishi, Japani 2 1 290 

CSC, Kiina 1 500 

Chesapeake, Yhdysvallat 1 40 

Taulukko 1. Telakoiden risteilijätilaukset vuosille 2014–2017 (Saarinen 2014 a) *summa si-
sältää seitsemän risteilijän hinnan, viiden tilauksen hinta on auki. 
 

Teknologiateollisuus ry:n julkaisun mukaan kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten liike-

vaihto Suomessa oli noin 26,3 miljardia euroa vuonna 2013. Liikevaihto supistui edellisvuoti-

sesta kuusi prosenttia. Taantumaa edeltävänä vuonna 2008 kone- ja metallituoteteollisuuden 

liikevaihtoa kertyi Suomessa kaikkiaan 32 miljardia euroa. Toimialan tilauskanta oli vuoden 

2013 lopulla alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin samaan aikaan. Kysynnän paranemisesta 

ei ole vielä raportin mukaan varmoja merkkejä. (Palokangas & Rautaporras 2014) 
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4.5 Asiakkaiden omia näkemyksiä toimialojen tilasta 

 

Tähän osioon koottiin Mikpoliksen tärkeimmiltä ja mielenkiintoisilta asiakastoimialoilta yri-

tysten edustajien kommentteja ja näkemyksiä taantuman vaikutuksista omaan toimialaan. Li-

säksi pyydettiin kuvailemaan nykytilannetta ja arvioimaan tulevaisuuden näkymiä. 

 

4.5.1 Case 1: Laivateollisuuden alihankinta 

 

Taantuma on vaikuttanut tähän lujitemuovialaan voimakkaasti. Ilman velkasaneerausta tai 

konkurssia ei ole selvinnyt kuin 2-3 merkittävää lujitemuovialan yritystä vuosien 2005 – 2014 

aikana. Perinteinen alihankinta on merkittävästi vähentynyt. Suuret sarjat ovat siirtyneet hal-

vemman valmistuskustannusten maihin kuten Puolaan, Kiinaan ja Viroon. Tällä hetkellä esi-

merkiksi Puolassa valmistetaan paljon veneitä, jotka on Suomessa alun perin kehitetty. Jäljel-

le on jäänyt suhteellisen pieniä sarjoja tai projektityyppisiä kauppoja. 

 

Ongelmana alalla on saada joustavasti tehtyä lukuisia pieniä sarjoja, kun yhteen erilliseen 

työhön ei voi satsata paljoakaan. Jokainen valmistaja kehittää nykyään myös omia tuotteitaan 

ja pyrkii vähentämään alihankinnan osuutta. Yrityksemme on pyrkinyt erikoistumaan voi-

makkaasti aloille, joissa ei ole vielä paljoakaan kilpailua, ja jotka vaativat teknistä osaamista, 

hyväksyntöjä ja kokonaisuuksien toimittamista. Tällä strategialla emme ole saavuttaneet yhtä 

korkeata volyymiä, mutta kannattavuus on parempi ja voimavarat voidaan keskittää vain 

muutaman menetelmän kehittämiseen. 

 

Tulevaisuuden vahvuuksina näemme tämän erikoiskomposiitteihin perustuvan valmistuksen. 

Perinteisiin menetelmiin, kuten käsinlaminointiin ja ruiskulaminointiin on vaikea saada tule-

vaisuudessa työntekijöitä. Lisäksi menetelmiin liittyvät ympäristö- ja työhygieniaan liittyvät 

ongelmat tulevat voimakkaammin esille, ja tuotanto siirtyy senkin takia pois Suomesta. Suo-

messa työn hinta kokonaisuudessaan on merkittävästi korkeampi kuin jo esimerkiksi Virossa. 

Suomessa sivukuluineen lujitemuovialalla palkka on noin 25–30 €/h kun Virossa vastaava 

luku on 9-12 €/h. 
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Pitkällä aikajänteellä komposiittiala tulee kuitenkin varmasti pärjäämään, koska tarvitaan en-

tistä keveämpiä ja pitkäkestoisempia rakenteita. Lisäksi energian tuotannossa on pakko mennä 

enemmän uusiutuviin energianlähteisiin, jolloin esimerkiksi tuulivoimalat, aurinkolämpöke-

räimet ja aaltovoimalat tulevat merkittävästi lisääntymään. Niissä perinteisesti on käytetty 

paljon komposiittiosia. 

 

Perinteiset toimialat kuten laivanrakennus ja ajoneuvovalmistus tulevat Suomessa vähene-

mään entisestään, jolloin valmistajien on koko ajan etsittävä uusia aloja pärjätäkseen. Markki-

nointiin ja myyntiin on satsattava tuotekehityksen rinnalla paljon, ja vientiä on saatava selväs-

ti nykyistä enemmän. Kierrätettävyys täytyy myös tulevaisuudessa saada paremmaksi, jonka 

vuoksi esimerkiksi erilaisten kuitujen kehittämistyötä täytyy tehdä. 

 

4.5.2 Case 2: Vene ja kuljetusvälineteollisuuden alihankinta 

 

Taantuma on vaikuttanut erittäin voimakkaasti veneteollisuuden tilauksiin. Veneet ovat en-

simmäisiä tuotteita, jonka hankinnasta kuluttajat luopuvat taantuma aikana. Pienet tilausmää-

rät ja suuri valmistuskapasiteetti ovat ajaneet veneteollisuuden epäterveeseen hintakilpailuun, 

jossa sopimusvalmistaja ei pärjää. Kiskokalustotoimialaan taantumalla ei ole juurikaan vaiku-

tusta, koska hankinnat tekevät pääasiassa valtion omistamat tahot kuten VR ja HKL. 

 

Venepuolen tämän hetken tilanteeseen on luvassa yleisesti kasvua. Vaikutus omaan yrityk-

seemme on kohtalainen. Kiskokalustossa on voimakas kasvu, koska asiakkaan investoinnit 

alkavat työllistää yritystämme vuodesta 2015 alkaen paljon. Lisäksi VR käynnistää noin sa-

dan uuden kaksikerrosvaunun hankinnat vuoden 2014 aikana. 

 

Tulevaisuudessa yrityksemme tulee olemaan 2-3 M€ yritys, joka keskittyy pääasiassa kisko-

kalustoon ja erikoisajoneuvojen osien suunnitteluun ja valmistukseen. Veneteollisuuden osuus 

liikevaihdosta tulee olemaan noin 20 prosenttia. 
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4.5.3 Case 3: Kuljetusvälineteollisuus 

 

Haastattelu saatiin yrittäjältä, joka ajautui vuoden 2014 alussa konkurssiin rahoitusvaikeuksi-

en vuoksi. Yritys oli ollut useita vuosia yrityssaneerauksessa, ja tilauskanta konkurssihetkellä 

oli hyvä. Rahoittajat eivät nähneet kuitenkaan tulevaisuutta, jota yritys oli 21 vuoden aikana 

tehnyt useiden tuotekehityshankkeiden ja uusien tuotekonseptien kanssa. Yritys suuntasi uu-

sille toimialoille kevyillä lujitemuoviratkaisuilla, joiden tuotteisiin on perinteisesti käytetty 

teräsrakenteita. Kuljetusvälineteollisuudelle suunnatut tuotteet ovat kevyempiä ja läm-

möneristävyydeltään parempia teräksisiin verrattuna. Työt ovat olleet projektiluonteisia, kuten 

junanvaunujen rakennustöitä, joten ennustettavuus on ollut vaikeaa. 

 

Oman tuotekehityksen tuotteet, joita ovat kevytrakenteiset tavarankuljetuskontit, ovat kärsi-

neet voimakkaasti Euroopan Unionin päätöksistä muuttaa kuorma-autojen konttien mittoja. 

Asia on tuonut alalle epävarmuutta. Useat kuljetusliikkeet, joilla olisi investointitarpeita, aja-

vat vanhalla kalustolla, kunnes asiaan tulee selkeä päätös sallituista mitoista. Kaivoksiin 

suunnattujen kevyiden tavarankuljetuskonttien kehityshankkeen pysähtyivät, kun talouden 

romahdettua metallien maailmanmarkkinahinnat romahtivat ja alan yritykset ajautuivat rahoi-

tusvaikeuksiin. 

 

Yrityksen kehittämän teknologian avulla kuljetusvälineteollisuus on pystynyt parantamaan 

kuljetuskapasiteettia, vähentämään alhaisten lämpötilojen aiheuttamaa jäätymistä ja paranta-

maan näiden seikkojen avulla kuljetusten ympäristöystävällisyyttä. Tulevaisuus yrityksen 

tilauskannan ja tuotteiden puolesta näytti valoisalta, mutta rahoittajat olivat toista mieltä. Tä-

män hetken visiona on myydä tuotelisenssit ja menetelmät toiselle alan yrittäjälle, joka voisi 

jatkaa tuotekehitystyötä. 

 

4.5.4 Case 4: Kuljetusvälineteollisuus 2  

 

Haastateltava yritys on 1990-luvun alussa perustettu ohutlevyteknologiaan erikoistunut metal-

liteollisuusyritys. Taantuma ei ole näkynyt juurikaan yrityksen liikevaihdossa, koska yrityk-

sen strategiset ratkaisut tuotannossa ovat tuottaneet tulosta. Heikosti kannattavat tuotteet ja 
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asiakkaat on saatu hallitusti karsittua pois, ja tällä hetkellä yrityksen liikevaihto on palautunut 

hyvin taantumaa edeltävälle tasolle. Avainasiakkaiden määrää on saatu kasvatettua, eikä toi-

minnan kannattavuus ole enää vain muutaman asiakkaan varassa. 

 

Taantuman tuntuvimmat vaikutukset näkyvät tavaran varastoinnissa ja asiakkaiden rahoituk-

sessa. Asiakkaat eivät tällä hetkellä halua varastoida itse tuotteitaan, ja toimeksiantojen mak-

suajat ovat pidentyneet, vaikka asiakasyrityksillä ei ole rahoitusongelmia. Muutoinkin rahan 

käytön suhteen on tällä hetkellä pidettävä tiukkaa linjaa. Tuotekehitysprojektit etenevät hi-

taasti, koska asiakasyrityksillä ei ole riittävästi suunnitteluresurssia. Tämä johtaa uusien mal-

lien tuotantoon saattamisessa aikataulujen venymistä. Euroopan Unionin päätökset muuttaa 

puutavara-autojen kuormien mitoituksia ja asian pitkittyminen aiheuttivat epävarmuutta toi-

mialalle. Sen vuoksi siihen liittyvät toimeksiannot vähenivät merkittävästi. Asia kuitenkin 

ratkesi syksyllä 2013, jonka jälkeen toimeksiannot ovat piristyneet. 

 

Hyvän menestyksen ansiota on myös yrityksen tekninen etumatka kilpailijoihin. Yritys käyt-

tää tekniikkaa, jota Suomesta ja muista Pohjoismaista ei vielä muualta löydy. Lähimmät vas-

taavat toimijat löytyvät keski- ja etelä Euroopasta. Toimimalla lähellä asiakasta ja tarjoamalle 

täyden palvelun ratkaisuja on yritys saanut luonut asiakkaille toivottua lisäarvoa nopeiden 

toimitusten ja hyvän laadun ansiosta. Asiakaskunnassa on havaittavissa sellainen muutos, että 

suuria asiakkaita ei nykyään enää kiinnosta toimittajan asemassa olevan yrityksen menestys. 

Isot asiakkaat kilpailuttavat töitään globaalisti ja tilaavat tuotteet halvimmalta toimittajalta. 

Kovan kilpailun ja kasvottoman ahneuden seurauksena osa toimittajista kaatuu. Keskisuuret 

ja varsinkin perheyritykset sen sijaan ovat hyviä asiakkaita, koska niitä usein kiinnostaa oman 

menestyksen lisäksi myös toimittajien menestys. Hyvän yhteistyön ansiosta molemmille toi-

mijoille jää hyvät katteet toiminnasta. 

 

Tulevaisuus näyttää valoisalta. Kuluva vuosi näyttää pysyvän viime vuoden tasolla, mutta 

seuraavaksi vuodeksi on odotettavissa kasvua. Kiristyvät päästömääräykset aiheuttavat laite-

valmistukseen tuotekehitystä, jonka seurauksena työn määrä yrityksessä lisääntyy. 
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4.5.5 Case 5: Huonekaluteollisuus 

 

Taantuma on näkynyt selvästi esimerkiksi projektikohteiden vähentymisenä, mutta tällä het-

kellä tilanne näyttää piristyvän. Kotitaloudet ovat varovaisia rahankäytön suhteen. Hyvä mit-

tari on muun muassa Stockmannin hullut päivät, jonka myynnissä oli laskua verrattuna aiem-

piin vuosiin. 

 

Nykyinen tilauskanta on hyvä, pääosin laivaprojekteja, mutta myös kotimaan kohteita. Vienti 

on alkanut vetää, mutta ongelmana on edelleen Suomalaisen työn kallis hinta globaalissa 

markkinataloudessa. Jokainen sentti vaikuttaa hinnoittelussa käsityövaltaisella alalla, eikä 

automatisointia voi olla enempää. Katteet ovat erittäin ohuet, ja rationalisointia täytyy tehdä. 

Tulevaisuutemme tavoite on jäädä henkiin. Huonekaluteollisuus pääosin katoaa Suomesta, 

kuten myös vaatetus- ja kenkäteollisuus, jotka ovat työvoimavaltaisia aloja. Toisaalta aina 

johonkin erikoistuva yritys jää toimialalle. 

 

Olemme tehneet aiesopimuksen yhteistyökumppanimme kanssa tuotantojen yhdistämisestä ja 

siten saamme suuremman yksikön, joka toivottavasti pärjää kilpailussa. Toimimalla vain ko-

timarkkinoilla kotimaiset jälleenmyyntiketjut puristaa valmistajista viimeisetkin mahdollisuu-

det toimia ottamalla jatkuvasti suurempia katteita. Kuluttajahinnoissa ei ole kuitenkaan varaa 

korotuksiin, joten korotukset ovat valmistajien hinnoista pois. Sen vuoksi on pakko hakea 

lisää kauppaa viennistä, koska tulevaisuus kotikalusteissa on huono, ellei jopa mahdoton. Il-

man muuta kauppaa ei kotikalusteita voi tehdä. 

 

4.5.6 Case 6: Puun testaus 

 

Haastattelun kohteena oli melko uusi tarkastustoimija, joka tarkastaa sahatavaranvalmistajien 

toimintaa. 

 

Taantumalla on sekä positiivisia, että negatiivisia vaikutuksia yrityksemme toimintaan. Posi-

tiivista on, että uuden yrityksemme oli helpompi tulla taantuman aikana markkinoille, koska 

tarjottavan palveluotteemme hinta-laatusuhde on kilpailijoita parempi. Yritykset katsovat tar-
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kemmin kulurakennettaan ja pyrkivät tekemään säästöjä. Tällaisten seikkojen merkitys on 

vähäisempi noususuhdanteessa, koska yritykset keskittyvät ydinosaamiseensa ja tuotantoon, 

jolloin merkityksemme kustannusketjussa pienenee. Pitkittynyt taantuma antaa lisäaikaa uu-

delle yritykselle lisätä markkinaosuuttaan. 

 

Negatiivinen asia on, etteivät kokonaismarkkinat kehity. Taantumassa uusia yrityksiä 

ei synny, joten palvelutuotteiden tarve ei kasva. Päinvastoin kokonaismarkkinat supistuvat ja 

palvelutuotteiden kokonaismäärä vähenee. Yritykset supistavat tuotantoaan, sulkevat toimi-

pisteitään tai jopa lopettavat tuotannon kokonaan. Lisäksi syntyy yrityskauppoja, jois-

sa yritysten toimintoja yhdistellään, ja se puolestaan vähentää palvelutuotteiden kokonaismää-

rää. Jotkut yritykset ovat erittäin varovaisia investoinneissaan taantuman aika-

na. Noususuhdanteessa näiden yritysten liikevaihto ja tulos kehittyy keskimääräistä hitaam-

min. Tulorahoituksen suhde menopuoleen vääristyy, koska muut kustannukset, kuten viran-

omais- ja lupamenettelyyn liittyvät kustannukset pysyvät vähintäänkin ennallaan tai jopa kas-

vavat. 

   

Tällä hetkellä näyttää siltä, että toimialan supistuminen jatkuu edelleen, ja investoinnit toi-

minnan kehittämiseen ovat vähäisiä.  Tästä huolimatta uskomme, että yrityksen asema mark-

kinoilla jatkaa kasvua. Tulevaisuudessa kokonaismarkkinatilanne ei tule kasvamaan Suomes-

sa merkittävästi jatkossakaan ilman uusia palvelutuotteita. Uudet standardit ja ohjeet yhtenäis-

tävät menettelytapoja ja mahdollistavat kokonaismarkkinoiden kasvattamisen uusilla alueilla. 

Kilpailu palvelutuotteiden tarjonnasta tulee jatkumaan tiukkana. Toimialojen laajentaminen 

on välttämätöntä toiminnan merkittävälle kasvulle. Tämä vaatii yhteistyön lisäämistä ja ver-

kostoitumista muiden toimijoiden kanssa. 

 

4.5.7 Case 7: Esittävä kulttuuri 

 

Taantuman vaikutus toimialaan näkyy lähinnä teosten myynnissä ja valtiolta saatavien avus-

tusten leikkauksissa. Verstastasolla taantuma on vaikuttanut siten, että kaikesta huolimatta 

tuotantomäärät ovat pysyneet samana, tai jopa hieman kasvaneet. Edelleen pyritään tuotta-

maan sama määrä ensi-iltoja kuin ennen taantumaa.  Kiireen vuoksi on jouduttu käyttämään 

paljon osa-aikaisia työntekijöitä ja ottamaan joitakin kokonaisuuksia alihankintana. Taantu-
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man vuoksi hyviä ja tunnettuja osa-aikatyöntekijöitä on ollut hyvin tarjolla. Toimitilojen rajal-

linen koko asettaa osa-aikaisten määrälle rajat. Alihankintojen kanssa asia ei ole ollut ihan 

yhtä hyvä. Muutamia alihankkijoita on kokeiltu, mutta niiden laatu ei vastaa vaadittua laatua. 

Tämän vuoksi joudumme tekemään itse kohtuuttoman paljon ylimääräistä työtä. 

 

Mikpolis on osoittautunut hyväksi alihankkijaksi. Tuotteet ovat olleet tilausten mukaisia ja 

sillä laadulla kuin on sovittu. Tämän kauden teosten osalta myynti on ollut hyvää, koska 

myyntiä ja markkinointia on tehostettu. Tähän vaikuttaa myös taiteellisen johdon ohjelmisto-

valinnat jotka, näyttävät tämän kauden osalta olleen varsin onnistuneita. 

 

Toimialamme ja yrityksemme tilanne on tämän vuoden ja ensi vuoden osalta hyvä. Meillä on 

hyvä ohjelmisto tällä kaudella, ja ensi kauden ohjelmisto vaikuttaa myös siltä että on lupa 

odottaa sen tiimoilta hyvää kautta. Ensi kausi tulee myös verstas tasolla olemaan jopa haasta-

vampi ja kiireisempi kuin viime kausi; tulossa olevien isojen ensi-iltateosten johdosta ja jou-

dumme miettimään vielä enemmän ja tarkemmin alihankintoja ja keikkatyövoiman käyttöä 

läpi koko kauden.  

 

Kaikkea tätä varjostaa kuitenkin se tosiasia, että valtiolta saatava avustus on jäädytetty viime 

vuonna vuoden 2013 tasolle vuoteen 2017 saakka. Kaikki kustannukset kuitenkin nousevat 

joka vuosi, ja tässä valossa joudumme ankarasti miettimään kuinka saamme rahoituksen va-

jeen lähivuosina hoidettua niin, ettei se vaikuta teosten taiteelliseen tasoon. 

 

Tällä hetkellä tulevaisuus näyttää kiireiseltä, ja nähtäväksi jää kuinka vuoteen 2017 mennessä 

valtion avustukselle käy. Pahimmassa tapauksessa sitä jopa leikataan lisää, tai sitten se pysyy 

luvatulla tasolla. Olemme varovaisia asian suhteen, koska kulttuuriministeri, joka lupasi avus-

tuksen jäävän tälle tasolle, irtisanoutui, ja uusi kulttuuriministeri voi muuttaa päätöstä. Yhtälö 

on hankala, koska pitäisi pystyä tuottamaan yhtä paljon ensi-ilta teoksia kuin nyt tai jopa 

enemmän. Jos avustuksia leikataan, se tarkoittaa automaattisesti tuotannon sopeuttamista.  

Suurimman kustannuserän muodostavat palkkakustannukset. Verstaamme toimii minimi mie-

hityksellä. Tällä hetkellä pohdimme oman toiminnan tehostamista mahdollisen rahoituksen 

supistamisen vuoksi. Suunnittelemme esimerkiksi uuden teknologian hankkimista, jolla hel-

potettaisiin ja tehostettaisiin tiettyjä tuotannon vaiheita, jotka tukisivat ja täydentäisivät talon 

sisällä tehtävää käsityötä. 
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4.5.8 Case 8: Urheiluvälineteollisuus  

 

Taantuma on koetellut yrityksen tilannetta jonkin verran, mutta viime vuosina tehdyn tuote-

strategian ansiosta myynti on kasvanut hyvin kilpailijoiden kustannuksella. Tänä vuonna esi-

tellään tuotteissa uutuusmalli, jonka kehittelyssä Mikpolis on ollut mukana. Toimialallamme 

tulevaisuus näyttää tällä hetkellä valoisalta. 

 

4.5.9 Case 9: Taide 

 

Ihmiset ovat olleet taantuman vuoksi varovaisia taidehankinnoissa. Teosten hintaa katsotaan 

tarkemmin taantumassa kuin nousukaudella. Suomessa kuitenkin hyvin harva taiteilija elää 

pelkästään teosten myynnillä, koska taidetta ostetaan vain vähän riippumatta suhdanteista. 

Taantuman aikana suurten julkisten mittatilaustöiden kysyntä on vähentynyt merkittävästi 

Suomessa ja muissa pohjoismaissa. Yritysten tilaamat työkykyä ylläpitävät toimeksiannot 

ovat myös loppuneet. Taantuman aikana päihdeongelmaisten ja syrjäytyneiden ihmisten tar-

vitseman tukitoiminnan kysyntä on kasvanut. Syynä ilmiöön on luultavasti jatkuva säästämi-

nen ja leikkaukset työpaikoilla ja yleensäkin Suomessa. Tulevaisuus näyttää hyvältä, koska 

kokonaismyynti on pysynyt melko samana huolimatta talouden tilanteesta. Kysyntä on muut-

tanut muotoaan. 

 

4.6 Asiakkaat ja markkina-alueet 

 

Asiakkaista on koottu tämän työn aikana kattava asiakasrekisteri, jossa on asiakkaan perustie-

dot, kuten yhteystiedot, kontaktihenkilö(t), ostomäärät eri vuosina, asiakkaan toimiala, asia-

kasviestintään liittyvät asiat, kuten viestintäkanavat, asiakaspalautteet, asiakkaan kanssa käyty 

yhteydenpito. Asiakasrekisteri sisältää paljon luottamuksellista tietoa, joten sitä ei ole liitteis-

sä. Asiakasrekisterin konkurssiin ajautuneiden yritysten määrä seurailee tilastokeskuksen kaa-

vioita (Kuva 9). Markkina-alueena Mikpolis Oy:llä on pääasiassa Suomi (Kuva 8). 
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Kuva 8. Mikpolis Oy:n markkina-alueet (Nylén 2012) 
 

 
Kuva 9. Konkurssit ja yritysmäärän nettomuutos (Loukasmäki 2013) 
 

Asiakasrekisterissä on omat osiot seuraavasti: 

- Avainasiakkaat (Ryhmä A) 

- Kanta-asiakkaat (Ryhmä B) 

- Ensiostajat ja satunnaisasiakkaat (Ryhmä C) 

- Prospektit (mahdolliset asiakkaat, joihin on saatu jonkinlainen yhteys) 

- Suspektit (kohderyhmään kuuluva mahdollinen asiakas) 

- Suosittelijat 

 

Asiakasrekisterissä seulotaan asiakkaat paremmuusjärjestykseen. Työkaluna tähän käytetään 

kuvassa 10 esitettyä mallitaulukkoa. 
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Kuva 10. Asiakkaiden priorisointityökalu 
 

4.7 Tavoiteltavat toimialat 

 

Menestyäkseen liiketoiminnassa, kannattaa valita toimialoja, jotka ovat menestyviä. Frösénin 

ja Tikkasen (2011) mukaan taantuman aikana tulevaisuuden näkymät ovat yleisesti heikkoja, 

mutta positiivisia näkymiä ovat esittäneet seuraavat toimialat: 

- ympäristöhuolto 

- koulutus 

- rakentaminen 

- kulkuneuvojen valmistus 

- elintarvikkeiden ja juomien valmistus 

- kaivostoiminta ja louhinta 

 

Seuraavassa tarkastellaan hieman tarkemmin edellä mainittuja aloja, joiden toimialaraportit 

on julkaistu syksyllä 2013. 

  

Työ- ja elinkeinoministeriön raportin (Jääskeläinen 2013) mukaan taantuma ei ole koskettanut 

ympäristöalan kone ja laitevalmistajia samalla tavalla kuin yleensä kone- ja laitevalmistajia. 

Ympäristöalan kone- ja laitevalmistajien liikevaihto on pudonnut vain noin 10 prosenttia 

vuonna 2009, kun koko kone- ja laiteteollisuuden toimialalla pudotus oli keskimäärin noin 30 

prosenttia. Ympäristöosaamisen toimialasta odotetaan muodostuvan vuosisadan suurin kas-

vusektori. Toimiala on kiinnostava sen hyvien kasvuennusteiden vuoksi. Saattaa kuitenkin 
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olla, ettei Mikpoliksella ole tarvittavaa osaamista toimialan projekteihin. Alaa kannattaa kui-

tenkin seurata ja tutkia tarkemmin. 

 

Kaivosteollisuuden toimialaraportin (Kokko 2013) mukaan kaivostoiminta on kasvuala pitkäl-

lä aikavälillä. Ala on vahvasti sidoksissa kehittyvien maiden talouden kasvuun. Mikpolis 

Oy:n myynnin osuus kaivosalan hankkeisiin on erittäin pientä, vain 0,2 prosenttia vuosien 

2007 – 2014 aikana. Koska ala on pitkällä aikajänteellä kasvava, olisi järkevää tavoitella toi-

meksiantoja kaivosteollisuudesta. Mikpoliksen tunnettuus on alalla heikko, joten tavoite on 

haastava. Lisäksi yritys, jonka kanssa alan projekteja on ollut, meni hiljattain konkurssiin. 

 

Kulkuneuvojen valmistusta harjoittava Scania osti Lahden autokorin tammi-helmikuussa 

2014. Lahden autokori ajautui konkurssiin kun Scania ilmoitti siirtävänsä tuotannon Puolaan. 

Tuotantonäkymät vaikuttavat tällä hetkellä valoisilta Scanian viestintäjohtaja Hans-Åke Da-

nielssonin mukaan. Euroopan linja-automarkkinat ovat muutaman heikon vuoden jälkeen el-

pymässä. (Saarinen 2014 b) 

 

Mikpoliksella oli ennen taantumaa hyvin kauppaa Lahden kanssa, mutta kaupankäynti ei ollut 

suoraa, vaan ketjun välissä oli yhteistyökumppani, joka on ajautunut konkurssiin. Tämän het-

ken uutisten myötä yhteistyön toivotaan palautuvan. Töiden saaminen edellyttäisi kuitenkin 

uusien korimallien kehittämistä Scanialta tai uusien tuotteiden tarjoamista sekä kontaktien 

luomista, ja käytännössä uuden asiakassuhteen synnyttämistä. 

 

Joitakin toimialoja, joilla on 2007 – 2014 aikana ollut yksittäisiä toimeksiantoja, ja jotka saat-

taisivat olla tavoittelemisen arvoisia: autoteollisuus, yhteistyöt arkkitehtitoimistojen kanssa, 

urheiluväliteollisuus, pienkoneteollisuus, teattereiden lavasteet ja metallivalimot. 

 

4.8 Kysyntä 

 

Yritykset tilaavat kokemuksen mukaan tällä hetkellä testauksia ja palveluja vain todelliseen 

tarpeeseen. Tilausten määrä ja ajoitus eivät ole systemaattista. Tuotekehitykseen liittyvä tes-

taustoiminta on tällä hetkellä hiljaista. Pk-yrityksille suuret kustannukset varsinkin testaus-

toiminnassa saattavat estää kaupanteon syntymisen. Uusia puuraaka-aineeseen pohjautuvia 
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tuotteita tulee kaupallistamisvaiheeseen, joihin soveltava tutkimus ja prototyyppien ja koesar-

jojen valmistus tuovat lisäarvoa niille, jotka palvelua ostavat. 

 

Taivutustestauksen kysyntä on vähentynyt voimakkaasti poliittisen ja yhteiskunnallisen ym-

päristön muuttuessa. Rakennesahatavarassa on otettu käyttöön nykyään pakollinen CE-

merkintä, jonka seurauksena sahatavaran ulkoisen laadunvarmennuksen tarve valmistajilla on 

vähentynyt. Ennen CE-merkintää sahatavaravalmistajien piti testauttaa tuotteitaan kerran 

vuodessa ulkopuolisella testauslaboratoriolla, kuten Mikpolis Oy:llä. 

 

On ollut havaittavissa että Puupolin (Mikpolis Oy:n vuokraamat toimitilat) mahdollinen 

alasajo on vähentänyt mahdollisia asiakkaita. Vanhat asiakkaat kysyvät usein, että vieläkö 

teillä on toimintaa. On koettu asiakkaiden muuttuneen varovaisiksi, koska Mikpoliksen toi-

minnasta tuntuu puuttuvan pitkäjänteisyys. 

 

Laivanrakennusteollisuus työllisti muottien ja lestien valmistuksessa hyvin vuoteen 2011 

saakka. Vuonna 2012 oli vielä joitain töitä. Mikpoliksen valmistamat tuotteen menivät lähin-

nä loistoristeilijöihin, joita tällä hetkellä Suomen telakoilla ei valmisteta. Laivanrakennusteol-

lisuuden alihankintaketjut ovat todella pitkiä ja Mikpolis on ketjun loppupäässä. 

 

Pienten tuulivoimaloiden valmistajat koettivat ponnistaa juuri ennen taantumaa ja sen aikana. 

Ala työllisti varsinkin 2009 ja 2010 hyvin. Toimiala on kuitenkin ajautunut jossain määrin 

vaikeuksiin, joten viime vuosien toimitukset ovat olleet olemattomia. 

 

Lujitemuoviteollisuudelle valmistettavat muotit, lestit ja mallit valmistetaan pääasiassa mdf-

levyistä kootuista aihioista. On ollut havaittavissa, että kysyntää olisi ehkä enemmän epoksi- 

ja/tai uretaanipohjaisille materiaaleille, jotka ovat alan asiantuntijoiden mukaan ominaisuuk-

siltaan puupohjaista materiaalia parempia. Asiasta on informoitu yrityksen johtoon jo useita 

vuosia, mutta tarvittavia investointeja ei ole pohdittu. Uudet tuotantotekniikat vaatisivat liike-

vaihtoon suhteutettuna merkittäviä laiteinvestointeja. 
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4.9 Kilpailu 

 

Muotinvalmistus saavutti jossain määrin ennen taantumaa hyvän brändin aseman, koska asi-

akkailta saatu palaute on ollut usein seuraavaa: ”Ette ole halvin, mutta ostamme teiltä, koska 

laatunne on huomattavasti parempi kuin kilpailijoilla. Myös toimitusajat ovat nopeita.” Tämä 

tilanne on kuitenkin melko varmasti murentumassa, koska laitekannan vanhetessa laatua ei 

ole kyetty parantamaan ja toimitusvarmuus on huonontunut, mutta hintataso on noussut enti-

sestään. 

 

Mikpoliksen strategiaraportin mukaan (Nylén 2012) yrityksen pienuus on sekä etu että haitta: 

"Ketteryys on pitänyt meidät markkinoilla, mutta pienuus on riski. Myös luotettavuus, validi-

teetti voi tulla asetetuksi kyseenalaiseksi" Mikpoliksen osaaminen, yrityksen ketteryys ja lai-

tekanta ovat kilpailuetuja, jotka on tunnistettu. Mikpolis on tunnettu myös joustavuudesta. 

Asiakkaamme ovat kertoneet tilauksensa perustuneen tiedostettuihin kilpailuetuihin: "Asiak-

kaat ovat ottaneet yhteyksiä maineemme perusteella”. Nylénin (2012) strategiaraportin pie-

nuuden pitämistä etuna tukee Fiegenbaumin & Karnanin (1991) tutkimus, jossa todetaan pie-

nen yrityksen olevan joustava tuotannossaan. Strategiaraportti (Nylén 2012) käsittelee Mikpo-

liksen tuotteita lähinnä testauspalveluiden osalta. 

 

Kilpailijoita testauksen osalta ovat: 

• julkiset puuntutkijat 

– Laitokset: VTT, Metla 

– Yliopistot ja amk:t: Aalto, LUT, TUT, HY, UEF, Lamk, Savonia 

• Yritysten omat tutkimuslaitokset:  

– UPM: Lahden T&K-keskus 

– Useat valmistajat tekevät tehtailla joitain yksinkertaisia perustestauksia 

• Ulkomaat: 

– Julkiset puuntutkimuslaitokset esimerkiksi Latviassa (MeKA), Ruotsissa (mm. 

SP Trä), Keski-Euroopassa useita toimijoita 

 

NC-koneistuspalveluissa ja muottien valmistuksessa kilpailijoina ovat yksityiset alan yrityk-

set, ammattikorkeakoulut ja ammattikoulut. Kilpailijoina julkisrahoitteiset laitokset, kuten 

koulut ovat hankalia, koska on ollut havaittavissa niiden polkevat hintoja mahdollisella oppi-
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lastyön käytöllä. Tämän vuoksi myös Mikpoliksen toiminnalta odotetaan usein jopa ilmaista 

valmistusta, koska emoyhtiömme on oppilaitos. 

 

Itä-Euroopan maiden kehitys on tuonut alalle kilpailijoita. Osa asiakkaista on siirtänyt tuotan-

toaan pois Suomesta halvemman valmistuksen ja alihankinnan perässä. Toisaalta Itä-

Euroopasta on tullut muutamia kyselyitä ja sinne on jo toteutettukin asiakastöitä. Potentiaali-

set asiakkaat pitäisi löytää sieltä. Ongelmana on paikallisten yritysten kontaktien puute. 

 

4.10 Mikpolis Oy:n SWOT – analyysi 

 

Alla esitettyyn SWOT-analyysiin (Taulukko 2) on sisällytetty emoyhtiö Mamkin toimintoja. 

Analyysi kuvaa koko Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Mikpolis Oy:n puupuolen toimintoja. 

 

Vahvuudet 
- Ainutlaatuinen puutekniikan tutki-

mus- ja testausympäristö Suomessa  
- Osaava ja motivoitunut henkilöstö 
- Keskeinen sijainti Suomen puuteolli-

suuteen nähden 
- Kilpailukykyinen hintataso 
- Nopea palvelu 

Uhat 
- Asiakkaiden toiminnan muutto ulko-

maille 
- Kilpailevat laboratoriot Suomessa ja 

ulkomailla 
- Asiakkaiden huono kannattavuus ja 

sen seuraukset 

Heikkoudet 
- Vanheneva laitekanta 
- Akkreditoimaton laboratorio 
- Rajallinen kapasiteetti 
- Puutekniikan opetusohjelman puute 
- Markkinointi- ja myyntiresurssin puu-

te 

Mahdollisuudet 
- Laiteinvestoinneilla mahdollisuus laa-

jentaa palvelutarjontaa 
- Aseman vakiinnuttaminen Suomen 

puutestauksen keskuksena 
- Puualan pk-yritykset 
- Yhteistyö puuteollisuuden materiaali- 

ja laitetoimittajien kanssa 
- Akkreditointi 
- Asiakkaiden ulkopuolisten tki-

tarpeiden kasvu 
- Markkinointiin panostaminen 

Taulukko 2. SWOT-analyysi (Levonen 2014) täydennettynä Strategia-analyysin (Nylén 2012) 
kohdilla 
 

Viime aikoina paljon julkisuudessa hehkutetulla 3D-tulostuksella saattaisi olla hyvät kasvu-

mahdollisuudet. Siinä voisi olla mahdollisuus suuntautua jonkin erikoisalan 3D-

tulostamiseen, kuten esimerkiksi lääketeollisuus tai hammaslääketiede. 
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4.11 Asiakassuhteiden ylläpito 

 

Asiakassuhteista pyritään pitämään kiinni toimimalla sopimusten mukaisesti ja täysin luotta-

muksellisesti. Usein toimeksiannot ovat tuotekehitykseen liittyviä, joten jo senkin vuoksi luot-

tamus on tärkeää. Asiakkaisiin pyritään olemaan säännöllisesti yhteydessä. Mikpoliksella ei 

ole olemassa varsinaista menetelmää asiakassuhteiden hoitamiseen. Jokainen henkilö, joka on 

kontaktissa asiakkaiden kanssa, hoitaa asiakassuhdetta omalla tavallaan. 

 

4.12 Uusien asiakkaiden hankinta 

 

Uusien asiakkaiden hankinta on haastavaa, varsinkin talouden nykytilanteessa, jossa potenti-

aalisten asiakkaiden määrä tuntuu olevan laskusuunnassa. Uusia asiakkaita on kuitenkin taan-

tumankin aikana saatu hankittua. Uusien asiakkaiden hankintaan Mikpoliksella ei ole tehty 

järjestelmällistä työtä. Tämä johtuu osittain töiden resursoimisesta olemassa olevien asiakas-

suhteiden ja töiden hoitoon. Uudet asiakkaat ovat useimmin tulleet vanhojen kontaktien tai 

henkilökohtaisten suhteiden avulla. 

 

4.13 Mikpoliksen markkinointi 

 

Mikpoliksen markkinointi on ollut aina melko huonossa tilassa. Strategisen analyysin (Nylén 

2012) mukaan henkilöstön puutteena on markkinointiosaaminen. Tavoitteena on, että nyky-

henkilöstöstä joku ottaisi markkinoinnin hoitaakseen. Markkinoinnin avulla näkyvyyttä ja 

tunnettuutta voisi lisätä. Joitakin työn ja pohdinnan alla olevia markkinointitoimenpiteitä 

ovat: 

– Nettisivujen päivitys puutekniikan osalta 

– Markkinointiesitteen tekeminen 

– Mainostaminen alan lehdissä (Puumies-lehti) 

– Artikkelien laatiminen ammattilehteen 
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5. TULOSTEN TARKASTELU 

 

Kun tarkastellaan eri segmenttien suuruutta ja kehitystä vuosien 2007 – 2014 aikana, on sel-

keästi havaittavissa NC-koneistuksen olevan pääasiallinen tukijalka toiminnalle. Jos segment-

tiä katsoo tarkemmin, on erityisesti lasikuituteollisuus, josta laivojen, ajoneuvojen, koneiden 

ja laitteiden merkitys suuri. Kaikki nämä alat näyttäisivät olevan toimialaraporttien mukaan 

herkkiä maailman talouden heilahteluihin. Taantuman aikainen myynnin romahtaminen on 

selkeästi havaittavissa tuloksista ja siitä aiheutunut epävarmuus on merkittävä ongelma. Puu-

teollisuudelle valmistettavat muotit ovat myös tärkeä tukijalka. Siihen talouden heilahtelut 

vaikuttavat hieman eri ajoituksella, koska markkinat alalla ovat vahvasti kotimaiset. EU:n ja 

yhdysvaltojen talouksien kehittyminen näyttäisi vaikuttavan Mikpoliksen puutekniikan talou-

teen. Näin ei välttämättä kuitenkaan olisi, jos asiakkaiden toimialat olisivat jotakin muuta. 

Shamanin (1993) mukaan joillakin toimialoilla taantuman aikana kysyntä jopa lisääntyy. 

Haastateltavista yrityksistä urheiluvälineteollisuus ja taide tietyiltä osin ilmoittivat kysynnän 

lisääntyneet taantuman aikana. Myös esittävällä kulttuurilla tuotantomäärät ovat lisääntyneet. 

 

Testauspalveluiden kysyntään vaikuttaa voimakkaasti lainsäädännön ja EU-direktiivien vaiku-

tukset sahatavaravalmistajien toimintaan. Vaikutus on ollut erittäin negatiivinen tiettyjen tes-

tauspalveluiden kysynnän romahdettua olemattomiin. EU-lainsäädäntö on vaikuttanut myös 

asiakkaiden toimialoilla. Etenkin ajoneuvoteollisuuden alihankkijat ovat kärsineet päätösten 

epävarmuudesta ja hitaudesta. Ajoneuvojen käyttäjillä olisi tarvetta uusia kalustoaan, joten 

kysyntää olisi, mutta he eivät uskalla toteuttaa investointeja epävarmuuden aikana. 

 

Asiantuntijapalvelut emoyhtiön hankkeissa ja opetustyöt ovat erittäin tärkeä lisä tulonlähtei-

siin. Emoyhtiön soisi tarjoavan vastaavia toimeksiantoja enemmänkin, joskin hankerahoituk-

sen kerääminen yrityksiltä on muuttunut haasteellisemmaksi. Laitevuokraus oli odotetusti 

melko pientä, mutta toisaalta ei se merkityksetönkään ole. Ilman laitevuokrausta koneiden 

käyttöaste olisi selkeästi pienempi. 

  

Asiakkaista saatiin seulottua myyntimäärän perusteella ryhmät A, B ja C. Avainasiakkaat (A) 

tuovat 60 prosenttia myynnistä, kanta-asiakkaat (B) 25 prosenttia myynnistä ja muut 15 pro-

senttia. Asiakkaat saatiin listattua arvojärjestykseen. 
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Asiakkaiden analysoinnin tuloksena havaittiin, että iso osa merkittävimmistä asiakkaista oli 

ajautunut konkurssiin taantuman aikana. Konkurssiin joutuneet asiakkaat olivat olleet tiedossa 

aiemminkin, mutta suuruus selvisi tarkan analysoinnin jälkeen. Muutamien suurimpien asiak-

kaiden konkurssit ovat koetelleet Mikpoliksen taloutta ja myyntiä rajusi. Asiakkaiden kon-

kursseihin ovat vaikuttaneet rahoitusongelmat, taantuma, risteilijätilausten puute kotimaisilta 

varustamoilta sekä kotimaan huonekaluteollisuuden huono tilanne. Merkitys on Mikpoliksen 

kannalta suuri, koska korvaavien asiakkaiden saaminen on työlästä. Jatkossa prospektien ja 

suspektien kanssa on syytä tehdä enemmän töitä niiden saamiseksi asiakkaiksi. Korvaavia 

asiakkaita on löydettykin jonkin verran, mutta niiden myyntimäärät eivät ole olleet verratta-

vissa parhaiden vuosien avainasiakkaiden myyntimääriin. 

 

Walther (2011) päätyi tutkimuksessaan siihen, että yrityksen kannattaa keskittyä pitkäaikai-

siin ja kannattaviin asiakassuhteisiin tehokkaan asiakassuhdejohtamisen avulla. Tätä strategi-

aa Mikpoliskin on käyttänyt, mutta asiaa hankaloittaa erittäin paljon edellä mainittu havainto 

merkittävimpien asiakkaiden konkursseista. 

 

Tulevaisuuden tavoiteltavia toimialoista varteenotettavimpia, ottaen huomioon Mikpoliksen 

osaamisen ja resurssit sekä asiakkaiden haastattelut, ovat koulutus, kulkuneuvojen valmistus 

ja jossain määrin kaivostoiminta ja louhinta. Lisäksi, koska laivanrakennus ja huonekaluteol-

lisuus ovat aiemmin olleet erittäin vahvoja tukijalkoja, kannattaa niitä pitää myös tavoitelta-

vana toimialana. Myöskään testaustoimintaa ei pidä unohtaa, koska se on erikoisosaamisalu-

etta, jolla on vähän kilpailua, ja asiakkaat ovat vakiintuneita. Lisäksi haastatteluiden perus-

teella esittävällä kulttuurilla saattaisi olla tarvetta laajemminkin yrityksen koneistuspalveluil-

le. Ala on hyvin käsityövaltainen, mutta tietyt lavasteiden komponentit ovat kustannustehok-

kaita valmistaa NC-tekniikalla. 

 

Yrityksen ulkopuoliset tekijät näyttäisivät vaikuttavan merkittävästi myyntimääriin. Maail-

mantalous vaikuttaa Mikpoliksen myynnin kehitykseen lähes kaikissa segmenteissä. Taantu-

man aikana myyntimäärät ovat pudonneet samankaltaisesti Suomen ja globaalin talouden 

kaavioiden kanssa. Taantumalla ja markkina-asemalla on tutkittu olevan merkitystä yrityksen 

menestykseen (Srinivasan et al. 2005). Srinivasan et al. (2005 & 2011) mukaan taantumat 

aiheuttavat tasaisin väliajoin kysynnän vähenemistä, joka vaikuttaa myyntimäärän suuruuteen. 

Tässä tutkimuksessa saadut tulokset tukevat Srinivasan et al. (2005) tutkimuksen tulosta. 
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Shaman (1993) mukaan erityisesti pienet yritykset ovat alttiita jo pienillekin muutoksille kan-

santaloudessa. Tämä johtuu Shaman (1993) mukaan siitä, että toimintaympäristön ja yrityksen 

toimintastrategiat ovat sidoksissa voimakkaasti toisiinsa. 

 

Mikpoliksen heikentynyttä myyntiä taantuma ei kuitenkaan kokonaan selitä. Srinivasan et al. 

(2005) mukaan taantuma ei vaikuta kaikkiin yrityksiin negatiivisesti. Osa yrityksistä näkee 

tilanteen mahdollisuutena vahvistua suhteessa kilpailijoihin, joka havaittiin myös haastatte-

luista. Tämä tapahtuu Srinivasan et al. (2005) mukaan investoimalla voimakkaasti ja luomalla 

jonkin kilpailuedun suhteessa kilpailijoihin. Kilpailijat saattavat pitää taantumaa uhkana, jon-

ka vuoksi ne leikkaavat kustannuksiaan ja jäävät passiivisesti odottamaan uutta nousukautta. 

Toisaalta Waltherin (2011) tutkimus osoittaa, ettei investointien leikkaamisella ole taantuman 

aikana merkittävää vaikututusta yrityksen menestykseen. Menestyäkseen, yrityksen pitää 

Waltherin (2011) mukaan investoida sekä taantuman että nousukauden aikana. Haastattelui-

den tuloksena ilmeni, että uuteen tekniikkaan investoineet yritykset ovat saaneet palautettua 

liikevaihtoaan ja kannattavuuttaan taantumaa edeltävälle tasolle. 

 

Tutkimuksissa (Srinivasa et al. 2005 & Walther 2011) ilmenee, ettei taantuma ole ainoa syy 

yritysten menestyksen heikkenemiseen, jonka vuoksi on syytä pohtia myös muita tekijöitä. 

Näyttää siltä että Mikpolis on ajautunut tilanteeseen, jossa tuotteiden kehitykseen ei ole pa-

nostettu. Tuotetarjoomasta kannattaa tarkastella suurimpia palveluita. Toiseksi suurin myyn-

tiartikkeli on puumateriaalien karakterisointi. Sen myynnin heikkenemiseen on vaikuttanut 

paljon lainsäädäntö ja CE-merkintäpakko, joka on romahduttanut kysynnän. Asiaan on yrityk-

sen kannalta vaikeaa saada muutosta. Tilanteeseen on sopeuduttava, koska asiakkaat eivät 

teetä testauksia ulkopuolisilla testauslaitoksilla turhaan. Suurin tuoteryhmä on NC-

koneistuspalvelut. Sen segmenteissä korostuu lasikuituteollisuuden lukuisat toimialat. Tämän 

tutkimuksen havainnoista ilmenee, että kysyntää saattaisi olla toisenlaisista materiaaleista 

valmistetuista tuotteista, eli alalla on käynnissä rakennemuutos. Asia on huomioitu jo vuosia 

sitten, mutta yrityksen johto ei ole reagoinut tilanteeseen. Näyttää siltä että odotellaan uutta 

nousukautta ilman panostusta palveluiden kehittämiseen ja laitteisiin, joilla palveluita tuote-

taan. 

 

Airaksinen (2012) pohtii artikkelissaan syitä yritysten heikkoon menestykseen taantuman ai-

ka. Hän yleistää syyt kolmeen pääryhmään, jotka ovat alojen rakennemuutokset, taantuma ja 
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yrityksen ”laiskistuminen”. Mikpoliksen tuotteisiin näyttää kohdistuvan näitä kaikkia syitä. 

Testauspalvelut ovat käyneet läpi rakennemuutoksen, joka on romahduttanut tärkeimpien 

segmenttien myynnin. Taantuma ja rakennemuutos ovat vaikuttaneet koneistuspalveluiden 

kysyntään ja yritys on laiskistunut, koska tarvittavia kehitystoimenpiteitä ei ole tehty. 

 

Airaksisen (2012) mukaan tilanteeseen on kuitenkin tehtävissä parannuksia. Taantumat ovat 

aina ohimeneviä talouden syklejä, jotka toistuvat säännöllisesti. Taantuman ajan tärkein tavoi-

te yrityksillä on pysyä hengissä. Rakennemuutoksissa on tärkeää tiedostaa mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa tulevat muutokset. Testaussegmenteissä CE-merkintäpakon seuraukset 

olivat tiedossa jo silloin, kun asia tuli ilmi Mikpoliksen alkuajoilla. Koneistuspalveluissa ra-

kennemuutos ja laiteinvestointien tarve on havaittu, joten asiaan pitäisi puuttua. Airaksisen 

(2012) mukaan laiskistuneen yrityksen ohjaaminen kilpailukykyiseksi on pitkä ja vaativa työ. 

 

Sisäisistä tekijöistä selvisi, ettei yrityksen henkilökunnalla ole riittävää osaamista markki-

noinnin alalta eikä siihen liittyvissä asioissa. Tulos oli odotettu ja se oli ollut jo tiedossa ai-

emminkin. 

 

Vertailtaessa tätä tutkimusta muihin tutkimuksiin ja artikkeleihin vastaavista tilanteista, joissa 

tutkitaan syitä talouden muutoksiin, voi todeta muuttujia olevan useissa tapauksissa lukuisia. 

Esimerkiksi Okko (2013) tutki Pro gradussaan yleisömäärän selittäviä muuttujia ja niiden 

vaikutuksia jääkiekkoseurojen talouksiin. Tutkimuksessa selvisi että muuttujia on paljon ja 

esimerkiksi taantuman merkitys näyttäisi olevan hyvin vähäinen. Airaksisen (2012) mukaan 

syitä yritysten heikkoon menestykseen taantuman aikana on kolme. Syitä ovat alojen raken-

nemuutokset, taantuma ja yrityksen ”laiskistuminen”. Waltherin (2011) tutkimus osoittaa että 

taantuma vaikuttaa erilaisissa yrityksissä eri tavoin. Waltherin (2011) mukaan yritys, jolla 

kaikki osa-alueet ovat kunnossa, menestyvät usein myös taantuman aikana. Waltherin (2011) 

tulosta tukee myös osan haastateltavien yritysten kertomukset onnistuneista strategioista ja 

investoinneista taantuman aikana, joiden avulla yritykset ovat tällä hetkellä hyvässä markki-

natilanteessa. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Asiakastoimialojen vaikutukset yrityksen myynnin kehitykseen näyttäisi olevan tulosten pe-

rusteella selkeä ja merkittävä. Taantuman seuraukset asiakastoimialoihin vaikuttaa myynnin 

määrään. Nopeus, jolla taantuma vaikuttaa, riippuu toimialasta ja sen erityispiirteistä. Talou-

den muutosten on jo aiemmin havaittu yrityksen sisäisissä analyyseissä vaikuttavan myyntiin. 

Aiemmat analyysit eivät ole kuitenkaan pystyneet tarkentamaan asiaa segmenttitasolle, joka 

tässä työssä tuli selville. 

 

Asiakastoimialoilla tapahtuvat rakennemuutokset vaikuttavat myynnin kehitykseen. Joidenkin 

segmenttien myyntimääriin EU:n lainsäädäntö vaikuttaa voimakkaasti. EU:n lainsäädäntö 

vaikuttaa voimakkaasti myös ajoneuvoteollisuuden yritysten toimintaan. Puumateriaalien ka-

rakterisointitoimeksiantojen määrä on romahtanut rakennesahatavaran CE-merkintäpakon 

myötä. Ennen merkintäpakkoa asia tosin toi myyntiin selkeän kasvupiikin. Erittäin tärkeän 

toimialan, lasikuituteollisuuden, rakennemuutos tuotteiden materiaalivaatimuksissa kannustaa 

ottamaan muutoksen huomioon viimeistään nyt. Mikpoliksen kannattaisi yhdessä emoyhtiön 

kanssa panostaa merkittävästi palveluiden kehittämiseen ja laitteiden uusimiseen. Vanheneva 

laitekanta on havaittu swot -analyyseissä merkittäväksi uhaksi. Lisäksi akkreditoimaton labo-

ratorio saattaa olla testaustoiminnassa uhka. Analyysin mahdollisuudet ovat hyvät ja realisti-

set ja toteutuessaan lisäisivät myynnin määrää. 

 

Strateginen markkinointiajattelu vaikuttaisi olevan Mikpolis Oy:ssä melko vähäistä. Tätä ei 

voi kuitenkaan suoraan sanoa, koska tämän työn tekijä ei ole yrityksen johtotehtävissä vaan 

toimii oman tehtäväkentän asiantuntijana. Viitteitä asiasta kuitenkin on havaittavissa. Toimi-

henkilöille on muodostunut kuva, ettei yritysjohdolla ole selkeää näkemystä toiminnasta ja 

sen tavoitteista. Viimeisten vuosien aikana toimintaa on uhannut lakkauttaminen vaikka toi-

minta on ollut taloudellisesti kokonaisuudessaan kannattavaa. Lisäksi on ilmeistä, ettei mark-

kina-asema ole tiedossa eri segmenteissä, koska niitä ei ole selvitetty. Markkina-aseman sel-

vittäminen olisi tärkeä tieto, jonka avulla voisi tehdä tarkempaa suunnittelua myynnin lisää-

miseksi. Tällä hetkellä Mikpoliksessa ei tiedetä, onko jokin segmentti markkinajohtajan, haas-

tajan tai seuraajan asemassa. Haastatteluiden ja tutkimusten perusteella onnistuneet strategiat 

tuotetarjoomassa ja markkinoinnissa tuottavat hyviä tuloksia myös talouden taantuman aika-

na. 
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Myynnin kehitykseen vaikuttaa osaltaan myös onnistunut ja kattava markkinointi. Se vaatii 

osaamista ja aikaa, joten yrityksen kannattaisi harkita markkinoinnin osittaista ulkoistamista, 

koska aiemmissakin selvityksissä on todettu siinä olevan puutteita. Mainonnan lisäämistä eri 

segmenttien mukaan kannattaisi harkita. Esimerkiksi lasikuituteollisuudelle tarjottavaa muot-

tivalmistusta pitäisi mainostaa sen teollisuudenalan julkaisuissa, kun taas puuteollisuudelle 

tarjottava muotinvalmistus markkinoidaan sille sopivassa kanavassa. Useat haastatellut yri-

tykset korostivat markkinoinnin tärkeyttä. 

 

Myynnissä kenttämyyntiä olisi syytä käyttää enemmän. Asia on kuitenkin hankala töiden re-

sursoimisen ja osaamisen suhteen. Jos henkilöstö on kenttämyynnissä, ei tuotannossa ole riit-

tävästi kapasiteettia, joka heikentää toimitusvarmuutta ja pidentää toimitusaikoja. Nykyisellä 

henkilömäärällä työtilanne tullee jatkossakin olemaan vaihtelevaa: kun tilauksia on paljon, ei 

ole aikaa uusien hankkimiseen, ja kun työt taas vähenee, on aikaa etsiä uusia tilauksia. 

 

Eri segmenttien myyntimäärien tarkka selvittäminen oli erittäin hyödyllistä. Aiemmin asiasta 

on ollut vain ”mutu” – tietoa, mutta nyt tilanne on toinen. Eri segmenttien myyntimääristä 

selviää nopeasti, mitkä toimialat ja tarjotut tuotteet sekä palvelut ovat tavoittelemisen arvoisia. 

Lisäksi asiakkaiden kategorisoiminen A-, B- ja C-ryhmiin antaa uuden näkökulman asiakkai-

siin, joihin todella kannattaa panostaa. Tämäkin asia on aiemmin ollut ”mutu” tasolla. Avain-

asiakkuuksien loppuminen konkurssien vuoksi on huolestuttavaa. Korvaavia asiakkuuksia 

pitäisi saada tilalle. Uusia asiakkuuksia on kuitenkin haastavaa saada, koska markkinoinnissa 

on selkeitä puutteita ja tarjottavat tuotteet eivät vastaa täysin nykyvaatimuksia. 

 

Suurimpien asiakkaiden toimeksiantojen kannattavuutta kannattaisi selvittää. Tämän työn 

aikana laadituilla työkaluilla ei kannattavuuteen päästy käsiksi. Kannattavuuden laskeminen 

vanhoista töistä on mahdollista, koska valtaosassa suurimmista töistä on olemassa tarkat tie-

dot käytetystä työajasta ja materiaaleista. Kannattavuustiedot tulee kirjata asiakaskohtaisiin 

toimintasuunnitelmien yhteyteen. Osa kannattamattomista tuotteista on todennäköisesti kui-

tenkin järkevää tehdä, koska niillä pidetään asiakassuhdetta yllä. Asiakassuhteen kehittymisen 

myötä on parempi mahdollisuus saada parempia töitä, joissa on parempi kannattavuus. 
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Asiakastyytyväisyyttä olisi syytä seurata säännöllisesti. Tällä hetkellä tilanne on lähes sellai-

nen, ettei tiedetä juuri lainkaan millaisia toiveita ja tarpeita asiakkailla saattaa nykyisten toi-

meksiantojen lisäksi olla. Ne selvittämällä saattaa olla mahdollisuus merkittävään lisämyyn-

tiin ilman suuritöistä uusasiakashankintaa, jota pitäisi myös harjoittaa määrätietoisemmin kuin 

tällä hetkellä. 

 

Osa markkinointitehtävistä ja selvityksistä olisi luultavasti järkevää teettää alansa ammattilai-

silla, koska on havaittu selkeä markkinointi- ja myyntiresurssien puute. Ulkoistamalla esimer-

kiksi potentiaalisten asiakkaiden seulonnan, voisi oman vähäisen markkinointiosaamisen pa-

nostaa vain todennäköisiin kohteisiin. Myös pitkäjänteisessä markkinointisuunnittelussa ja 

tutkimuksessa voisi olla tarvetta ulkopuoliselle avulle. 

 

Oma tietous markkinoinnista ja asiakastoimialojen vaikutuksista yrityksen myynnin kehityk-

seen kasvoi työn tekemisen aikana valtavasti. Työn tekeminen auttaa ymmärtämään maailma-

talouden vaikutuksia ja markkinoinnin merkitystä ja sen suomia mahdollisuuksia yrityksen 

menestymisessä. 
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