
Markkinointi-investointien vaikutus 
Suomen kasvuun ja menestykseen 

 



Meillä on tehtävä, jotta  
 

…suomalaiset yritykset lisäisivät panostuksia 
markkinointiin, koska silloin 

 
…osaamisemme, teknologiamme ja 
tuotteemme saisivat ansaitsemansa 

kaupallisen menestyksen maailmalla ja sen 
seurauksena 

 
…Suomen talous kasvaisi ja kehittyisi, ja siten 

hyvinvointimme paranisi.  
 
 

 

 



Markkinointi lisää tuotteiden ja 
palveluiden kysyntää, kauppaa ja 

vaihdantaa. Tämä luo edelleen 
työpaikkoja, kasvua, hyvinvointia ja 

varallisuutta koko yhteiskuntaan.  
 



Suomen talous ei ole kasvanut muiden 
maiden tahtiin moneen vuoteen 



Markkinointiin panostaminen  
luo kasvua 

”Selvityksen mukaan niillä yrityksillä, jotka ovat kasvattaneet markkinointipanostuksiaan, 
liikevaihdon kasvu on ollut kaikkina tarkasteluvuosina selvästi nopeampaa kuin vähentäjillä.” 
”Näiden yritysten liikevaihto nousi edellisvuodesta keskimäärin 4,5 prosenttia. Vähentäjien 
liikevaihto puolestaan supistui keskimäärin 5,8 prosenttia.” 
      Kauppalehti 13.10.2014 Markkinointiin panostus lisää myyntiä 
 
 
”Supercell ei käytä yli 400 miljoonaa euroa vuodessa markkinointiin, koska Clash of Clans 
menestyy. Clash of Clans menestyy, koska Supercell investoi markkinointiin voimakkaasti. Se on 
Supercellin opetus suomalaiselle liiketoiminnalle.” 
   Kauppalehti 2015” Clash of Clans nousi App Storen historian tuottavimmaksi peliksi”  
 
 
”Useasti kun me ollaan niissä kasvajakyselyissä kysytty, että mitkä tekijät on edistänyt ja 
heikentänyt yrityksen mahdollisuuksia kasvuun, niin kyllä se markkinointi on yksi keskeinen 
osaamisalue joka nähdään niissä kasvuyrityksissä sellaisena tärkeänä elementtinä. Sillä on 
pystytty saamaan kasvua aikaiseksi.”        Ari Rajala 
 



Mainonnan ja mediapanostusten  
vaikutus BKT:een (1/2) 

 
Keskimäärin 1 punta mainontaan tuottaa 6 puntaa talouteen.  16 miljardia puntaa UK:ssa 2011 
mainontaan käytetty raha tuotti 100 miljardia UK:n talouteen 
           Advertising Pays, Deloitte 2012 
 
 
PK-yrityksillä mainonnan vaikutus on jopa suurempi:  1 punta mainostamiseen hyödyttää pk-yritystä 8 
kertaisesti suureen verrattuna    
           Advertising Pays 2, Deloitte 2013 
 
 
Tutkimus osoitti mainonnan ja BKT:n kasvun välillä olevan selkeän kausaalikorrelaation; mainonta 
mahdollisti noin 15% nousun BKT:ssa G20 maissa viimeisen vuosikymmenen aikana uuden 
liiketoiminnan generoinnin kautta.  

     Advertising as an Economic Growth Engine. McKinsey & Company.  
 
 

Jokainen mainontaan sijoitettu dollari  tuottaa keskimäärin 22 dollaria taloudellista tulosta = myyntiä.  
Jokainen miljoona dollaria vuosittaista panostusta mainontaan tukee 81 amerikkalaista työpaikkaa 

 IHS Global Insight inc. A report prepared for The Advertising Coalition, vuosina 2012-2017 

 



Mainonnan ja mediapanostusten  
vaikutus BKT:een (2/2) 

KTT Heikki Eerola (Medec Oy) on tutkinut Suomessa mediaeuron vaikutusta 
myyntieuroon vuodesta 2011. Viimeisimmän raportin mukaan  mainospanoksen 1 % 
lisäys on 2011-2015 tuottanut keskimäärin 0,44 %:n kasvun kaupan ja palvelujen 
myyntiin eli 1 mediaeuro = 22,2 myyntieuroa 

 

Maissa, jossa mediamainonnan investointiaste on korkein ovat niitä, joissa 
kulutusalttius on suurin 

Mainosinvestointiasteen lisäystä seuraa muutamien kuukausien jälkeen kasvu 
kulutuksessa 

Sektoreilla, joilla toteutetaan laajasti mainontaa, koetaan myös suurempaa kasvua 

  Advertising and Economic Growth, World Federation of Advertisers 

 

  





IHS Global Insight inc. A report prepared for The Advertising Coalition, vuosina 2012-2017 

Panostukset markkinointiin ja mainontaan 
lisäävät sekä myyntiä että työpaikkoja 



Deloitte Advertising Pays 2012 

Kansantalouden moottori – case UK 



Suomalaisten tunnetusti korkeatasoinen 
osaaminen ja innovaatiot jäävät  
osin hyödyntämättä sen vuoksi,  

että panostamme  
liian vähän markkinointiin 

 – eli tuotteistamiseen, 
kaupallistamiseen, myyntikanaviin ja 

markkinointiviestintään.  



Suomen kilpailukyvyn perusteet  
ovat vahvat… 

The Global Competitiveness 
Report 2015-2016 listasi 140 
maasta Suomen sijalle 8 (4).  
Maailman kilpailukykyisimmistä 
maista, Euroopassa Suomi on 
kilpailukyvyllään sijalla 4. 
 
 
Suomi luokitellaan innovaatio-
vetoiseksi maaksi ja on 
listauksen ensimmäisenä 
erityisesti innovaatioihin, 
koulutukseen ja sen laatuun sekä 
teknologiaan liittyvissä 
kategorioissa 
 
 
The Global Competitiveness 
Indexissä sijoittuminen 
listauksen kärkipäähän antaa 
kuvan Suomen potentiaalista 
olla erittäin kilpailukykyinen 
maa, jos sen resursseja ja kykyjä 
hyödynnetään oikein 



Tutkimus mittaa myös, kuinka 
onnistuneesti yritykset 
maassa hyödyntävät 
markkinointia tuotteiden ja 
palveluiden erottautumiseen 
– Suomi jää sijalle 39. 
 
 
Suomi saa niin monta 
tunnustusta koulutuksesta, 
R&D:stä, innovaatiosta. 
Mutta kun katsoo 
markkinointikenttää, niin 
tulokset ei tue Suomea 
innovaatiojohtajana.  
              Ann Sarimo 

…mutta voisimme hyödyntää potentiaalimme  
huomattavasti paremmin 

”In your country, how successful are companies 
 in using marketing to differentiate their products 
 and services? [1= not successful at all; 7=extremely successful]” 
 



Suomessa osataan suunnitella, valmistaa ja innovoida, mutta osaamattomuus markkinoinnissa estää 
tehokkaasti suomalaisia tuotteita ja palveluita valtaamasta markkinoita maailmalta. Tämä jättää myös 
suomalaiset yritykset haavoittuviksi kotimarkkinoilla. Tänne on ulkomaalaisten yrityksen ja tuotteen 
helppo tulla ja vallata merkittävä markkinaosuus.    
       Ami Hasan (Helsingin Sanomat, Mielipide, 13.12.2014) 
 
Suomalainen kuvittelee, että hyvä tuote myy itsensä. Jos ei myy, maailma on väärässä.”Kun maailma ei 
ymmärrä tuotteen erinomaisuutta, suomalainen loukkaantuu ja heittäytyy marttyyriksi. Tällainen käytös 
on bisneksen ja menestymisen kannalta erittäin vahingollista.” 
          Erkki Izzarra (Helsingin Sanomat 4.7.2015) 
 
Mä sanoisin että se on myös aika paljon henkisellä tasolla - ennen kaikkea uskallusta tehdä uusia asioita 
ja (..) tämmöset uudenaikaiset innovaatiot ja sitten tämä markkinointi ja myyntiosaaminen. Se on asia, 
mitä meidän pitäisi oppia myös täällä Suomessa. Kun maailma on nykyään hyvin kansainvälinen, niin 
tuota se ei riitä että me tehdään hyviä tuotteita vaan meidän pitää myös osata myydä ja markkinoida 
niitä globaaleilla markkinoilla.  
       Kjell Skoglund, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari  
       (Huomenta Suomi, Markkinaraati 14.10.2015) 
 
Suomi ei osaa markkinoida maataan ja erinomaisuutemme on "parhaiten säilynyt salaisuus" maiden 
joukossa.  Suomalaisilla ei ole markkinointiongelmaa vaan suomalaisilla on asenneongelma.   
          Ira Kalb, Business Insider 
 

 
 
 

Menetettyjä mahdollisuuksia 



 
 
 

Emme markkinoi maailmalle 

Suomalaiset yritykset eivät osaa markkinoida tuotteitaan, vaikka Suomen vientituotanto on 
laadultaan maailman toiseksi korkeinta Sveitsin jälkeen.  Pertti Haaparanta (Kaleva 7.3.2013) 
 
Jos me osattaisiin markkinoida meidän tuotteita paremmin, meille aukeis aika montakin polkua 
ulkomaillekin. Juuri sen takia, että meidän tuotteet on laadukkaita.  
                Sirpa Kirjonen 
 
Markkinataloudessa, kuten meillä Suomessa, markkinointiviestintä on yksi tärkeistä 
kilpailukeinoista. Vielä tärkeämpi se on lähdettäessä valloittamaan maailman vientimarkkinoita. 
               Ami Hasan 
 
Ymmärtävätkö ja tietävätkö suomalaiset firmat edes, mikä se taso on, millä samanlaiset firmat 
kansainvälisesti esimerkiksi Amerikassa tai edes Ruotsissa panostavat markkinointiin? Siitä en ole 
niinkään varma, eivät välttämättä tiedä.        Jaakko Aspara 
 
Tänä päivänä on todella harvinaista, jos olet sellaisessa markkinatilanteessa, että tuote myy ikään 
kuin itse itsensä. Kilpailu on joka alueella todella kova. 
               Pekka Soini 
 
Suuret vientiyritykset kun käydään läpi, sana markkinointi ei löydy numeroina vaan sanana sieltä 
täältä tavallisesti johtoryhmän titteleistä eikä muualta. 
              Kim Weckström 
 



Millä eväillä kansainvälisille markkinoille? 

Suomalaiset osaavat tehdä prototyyppejä, mutta toiminta siitä eteenpäin on heikoissa 
kantimissa. Emme osaa kaupallistaa tuotteitamme. Kaupallistaminen ei ole pelkästään 
myyntityötä. Siihen kuuluvat niin rahoitus, markkinointi kuin kaupallinen osaaminenkin. 
Suomella on hyvä rakenne ja kilpailukyky, mutta emme saa koneiston tehosta irti kuin 
puolet. Meillä on hyvän koulutusjärjestelmän tuottamaa osaamista sekä vakaa ja 
innovatiivisuudelle avoin toimintaympäristö. Jostain syystä tuotteemme eivät vain mene 
kaupaksi. 
         Marjo Matikainen-Kallström, lehti.tek.fi 
 
Suomalaiset B2C markkinoijat, jotka lähtee kansainvälistymään, nehän on yleensä vahvoja 
kotimarkkinoilla. Niillä on täällä iso markkinaosuus ja sitten ne lähtee vallottamaan Pietaria 
ja Tallinnaa, tämmösiä lähimarkkinoita. Mennään tohon lähelle ja sitten ei oo osaamista, 
vaan yritetään samaa markkinajohtajareseptiä jotenkin monistaa muihin markkinoihin. 
Tavallaan se kansainvälistyminen ei lähde ajatuksesta, että otetaan koko maailma haltuun 
haastajan keinovalikolla.          Tomi Härmä  
 
  

 
 



Suomessa tuet menevät tekniseen tuotekehitykseen 
markkinoinnillisen tuotekonseptoinnin ja 

palvelukehityksen sijaan 

Tämän päivän arvoketjussa tuotantoa edeltävien 
ja jälkeisten palvelujen rooli todella tärkeä. 
Tämän tehostamiseen tarvitaan myös rahaa. 



Menestys kansainvälisillä markkinoilla vaatii jatkuvaa tuotekehitystä, mutta pelkkä 
tuotekehitykseen keskittyminen tuo harvoin menestystä yritykselle, kuten myös Suomen 
viennissä on nähty.  
 
On osoitettu, että yritykset, jotka kansainvälistymisprosessissaan keskittyvät vain yhteen tekijään, 
esimerkiksi tuotekehitykseen, pärjäävät kansainvälisillä markkinoilla huomattavasti heikommin, 
kuin yritykset, jotka luovat tasapainon eri osa-alueiden välille. On siten parempi olla tasavahva 
monella eri osa-alueella kuin loistava yhdessä asiassa kansainvälistyessään.  
 

* De Brentani, U. & Kleinschmidt, E. (2004). Corporate Culture and Commitment: Impact on Performance of International 
New Product Development Programs. The Journal of Product Innovation Management 21, 309-333. 

 
 
Olen asunut täällä 15 vuotta ja olen myös ollut Isossa Britanniassa töissä. Olen nähnyt mobiilin ja 
digitaalisen mainonnan ja viettänyt paljon aikaa sekä brändien että toimistojen kanssa. 
Digitaalisen innovaation puute tuottaa minulle sellaisen kuvan, että Suomi on seuraaja eikä 
koskaan ole ottanut johtajuutta tai riskiä innovaatiossa. Minun on vaikea ymmärtää miksi, koska 
tämä maa on niin innovaatiorikas ja johtaa tutkimisessa ja kehityksessä (R&D) monella suunnalla. 
               Ann Sarimo 

 

 
 
 

…mutta tekninen tuotekehitys ei yksin riitä 



Yhteiskunnan rahoitus ja viennin tuki  
ei tue kaupallistamista eikä markkinointia 

-  case Tekes 
Tekesin projektiavustusten avulla voidaan rahoittaa esimerkiksi 
innovaatioita, kansainvälistymistä tai yrityksen tutkimus- ja 
kehitysprojekteja. Tekesin rahoituksen yleiset ehdot kieltävät 
kuitenkin rahan käytön markkinointitarkoituksiin. 

 
 



Heikko vetovoima kansainvälisessä 
investointikisassa 

Markkinointiosaamisen puute Suomessa johtaa siihen, ettei Suomi ole kiinnostava sijoituskohde ulkomaalaisille 
investoijille  Suomea ei maana osata myydä ja markkinoida sijoittajille, joka on johtanut investointien jatkuvaan 
vähenemiseen.  Vuonna 2010 Suomi sai 1,47 miljardia dollaria suoria investointeja Yhdysvalloista ja heikon tason 
lisäksi investoinnit romahtivat 26 prosenttia.  Verrattuna muihin Pohjoismaihin investointientaso Suomeen on 
täysin eri luokaa, vuonna 2010 Ruotsiin investoitiin 29 miljardia dollaria, Tankaan 9,8 ja Norjaan 34 miljardia 
dollaria.  Suomesta amerikkalaisyrityksiä katoaa, kun toimintoja karsitaan ja ne keskistetään yhteen maahan, 
yleensä Ruotsiin tai Tanskaan.  Suomi on Pohjoismaista ylivoimaisesti heikoin; Suomessa amerikkalaisyritysten 
Pohjoismaiden pääkonttoreita on kaksi, Ruotsissa 1200 
           Tekniikka&Talous, 19.9.2011, Raili Leino 

 
Meillä on paljon osaamista, mutta emme edelleenkään osaa markkinoida Suomea houkuttelevana 
toimintaympäristönä. Kansainväliset yritykset katsovat kaikkia Pohjoismaita yhtenä yhtenäisenä markkina-
alueena. Ne investoivat ja perustavat tytäryrityksensä sinne, missä olosuhteet vaikuttavat parhailta. 
          Kristiina Helenius, Helsingin Sanomat, 22.8.2015 
 
Useimpien kansainvälisten yritysten mielestä Ruotsi näyttää Pohjolan mielenkiintoisimmalta 
investointikohteelta. Peräti 75 prosenttia niistä on perustanut tytäryrityksen tai pääkonttorin sinne. Tanska on 
kakkonen 15 prosentin osuudella. Norja pääsee vertailussa kolmoseksi öljy- ja energiavarojensa ansiosta. Suomi 
tulee kaukana jäljessä. Vain 1,5 prosenttia haluaa investoida tänne.  
          Helsingin Sanomat, 22.8.2015, Eeva-Liisa Pere 
 
American Chamber of Commercen tutkimus: “Suomeen ei voida investoida, koska täällä ei osata markkinointia”. 
           Leif Fagernäs (Pohjalainen, 15.9.2008)  
 
Kun yhä useampi pääkonttori siirretään pois Suomesta, siirtyvät myös markkinointipäätökset yhä kauemmaksi. 



Huonon suhdanteen koittaessa suomalaiset 
yritykset vähentävät markkinointia  

suhteellisesti enemmän ja pitävät ne matalalla 
tasolla kauemmin kuin muissa maissa. 

Matalasuhdanteessa rohkeasti panostavat 
yritykset voittavat markkinaosuuksia 

kilpailijoilta.  



Markkinoinnilla ja sen määrällä on yhteys 
talouskasvuun ja kuluttamiseen 

 
 

Markkinointiviestintä liikaahtaa nopeammin kuin bruttokansantuote. Markkinointiviestinnän 
määrä ja bruttokansantuoteen välillä on kausaaliyhteys”        
            Ritva Hanski-Pitkäkoski 
 
 
Kuluttajapuolella Suomessa suhdanteet näkyvät ylisuurina meidän markkinointipanostuksissa 
verrattuna kilpailijamaihin. Eli jos BKT menee miinus 2 % markkinointipanokset menee miinus 
12 %.  Vastaavasti lyödään yli korkeasuhdanteessa.         
      Kim Weckström 
 
 
Olen itse tehnyt taulukkoa, niin bruttokansantuotteen ja mediamainonnan ero on suurin 
piirtein sellainen kolme prosenttia. Bruttokansantuote jos on esimerkiksi ollut -0,4, niin sitten 
mediamainonnan määrä on nyt -3,2.             
   Orvokki Tervo 
 
 
Yritysten kasvu seurailee aika paljon BKT:tä. Jopa kasvuyritysten määrä seuraa BKT:tä aika 
tarkasti. Se on kuitenkin yleisen taloustilanteen mittari se BKT, niin kyllä se heijastuu kaikkeen. 
Sitähän tässä yritetään nytkin saada aikaiseksi, puhaltaa kasvua tähän talouteen. Jos sitä nyt 
saataisiin markkinoinnilla ja muilla sellaisilla keinoilla, sitten ihmiset kuluttamaan, niin kyllähän 
se vaikuttaisi heti suoraan talouskasvuun, työllisyyteen ja kaikkeen muuhunkin.  
               Ari Rajala 
 



Mainonnan muutosten heittely suhdanteen 
mukaan on voimakkaampaa kuin BKT:n 



Taloudellisesti vaikeina aikona 
markkinaosuudet jaetaan uudestaan (1/2) 

 

Miksi markkinointipanosten kasvattaminen taantumassa toimii?  Suurin osa yrityksistä leikkaa 
markkinointipanostuksista taantumassa, yritykset voivat saavuttaa suurempaa share of voicea 
tällöin. Kokonaistaso mainos”melusta” mediassa vähenee, jolloin tuloksena yksittäisen 
mainoksen huomioiminen, havainnointi ja taivuttelu kuluttajaan kasvaa. Asiakkaat ovat 
vähemmän uskollisia ja opportunistisempia, brändiuskollisista tulee brändinvaihtajia, kun 
taloudellinen paine pakottaa kuluttajat arvioimaan uudelleen kulutustottumuksia. Kasvanut 
markkinointipanostus toimii, koska se houkuttelee kuluttajia kokeilemaan. – 
   Vincent‐Wayne Mitchell, Professor of Consumer Marketing, Cass Business  
   School, London 
 
 
Tutkimukset näyttävät, että monet yritykset jotka panostavat heikkoina taantuma-aikoina 
markkinointiin, pystyvät valtaamaan markkinaosuuksia kilpailijoilta. Jos katsotaan vaikka kaupan 
alaa, private labelit tuppaavat menestymään taantumassa, mutta osittain noidankehää ajaa se, 
että osa bränditaloista vähentää markkinointipanostuksia. Ongelma on se, että kun taantuma 
loppuu, asiakkaat eivät palaakaan brändien asiakkaiksi, vaan ne on menetetty lopullisesti. 
              Jaakko Aspara 
 



Taloudellisesti vaikeina aikona 
markkinaosuudet jaetaan uudestaan (2/2) 

Tästähän sanoo markkinoinnin teoriat ja fiksut ajattelijat, että silloin kun on lama ja huonot 
ajat, silloin jaetaan markkinaosuudet uudelleen. Ne jotka lakkaa kertomasta itsestään 
häviää ja ne jotka kertoo on silloinkin mielessä kun kaupankäynti taas alkaa.  
             Tarja Virmala  
 
Amerikkalaisyritysten PIMS-tietokannasta tehdyt analyysit vuonna 2002 osoittivat, kuinka 
markkinointi-investointinsa säilyttäneet tai niitä kasvattaneet yritykset näkivät 
markkinaosuutensa kasvavan taantuman jälkeisinä vuosina kaksinkertaisella nopeudella 
muihin yrityksiin verrattuna. Analyysi kattoi 3 500 yritystä.      
     Dagmar (28.08.2008) 
 
Jos on tilanne, että täytyy leikata, olisi ihan älyttömän tärkeää ymmärtää, että mistä 
leikataan, ettei vedetä sitä klassista juustohöylää, vaan ymmärretään millä tekemisillä on 
eniten vaikutusta ja kohdennetaan leikkaukset edes niin, että minimoidaan haitat.    
           Anna Sirkiä 
 
Niin kuin Ami Hasan sanoo; kun asiakkaat lakkaa käymästä, te lakkaatte niitä 
houkuttelemasta, että mikäs logiikka siinä on?     Tarja Virmala 
 

 
 



Roberts, Keith (2003). What strategic investments should you make during a recession 
to gain competitive advantage in the recovery? Strategy & Leadership 31:4, 31–39. ISSN 1087-8572 

Markkinointi-investointeja taantuman aikana  
kasvattavat yritykset nauttivat korkeammasta  

sijoitetun pääoman tuottoprosentista ja  
markkina-osuuden kasvusta taantuman jälkeen 



Taantuma-ajan markkinointi ja mainonta 

Tellis & Tellis 2009 kokosivat yhteen  tutkimuksia, jotka todistavat 
markkinoinnin hyödyt laman aikana (taantumat 1974-1975 ja 1982-
1982).  Markkinoinnin/mainonnan investointiluonteen todistamista ja 
lama-ajan markkinoinnin/mainonnan merkityksen osoitus 
  
Seuraavat kuviot osoittavat, että yritykset, jotka panostivat 
markkinointiin/mainontaan laman aikana eivätkä leikanneet siitä, 
pärjäsivät paremmin kuin ne yritykset jotka leikkasivat 
markkinoinnista/mainonnasta 

 
   Tellis, G.J. & Tellis, K. (2009). A Critical Review and Synthesis of Research on  
   Advertising in a Recession  
 
 

 
 



        
 Meldrum & Fewsmith , Inc. (1979) 

Taantuma-ajan 1974-1974 markkinointipanosten 
muutosten vaikutus myyntiin 



        
  McGraw-Hill (1985) 

Taantuma-ajan 1981-1982 markkinointipanosten 
muutosten vaikutus myyntiin 



Suomalaisten yritysten toimintaa  
leimaa kasvuhaluttomuus ja 

itseluottamuksen puute,  
mikä omalta osaltaan johtaa vähäisiin 

markkinointipanostuksiin.  



Alle puolet haluaa kasvaa 
Alle 10% panostaa kasvuun 



Amcham Finlandin toimitusjohtajaa Kristiina Heleniusta huolestuttaa Suomen apatiaan vaipunut 
ilmapiiri. Tuntuu, että lamavuosi seuraa toistaan, mistään ei tule mitään, ja talous vain vajoaa 
vajoamistaan. "Tämä on nykyisessä tilanteessa vihonviimeistä ajattelua. On turha vaipua 
synkkyyteen. Sen sijaan pitäisi lähteä vain reippaasti nokka tuulta päin.” Heleniuksen vastaus 
apatiaan on kansainvälistyminen. Häntä kismittää erityisesti kotimaisten yritysten turha 
vaatimattomuus. Mikseivät ne lähde ulkomaille hankkimaan kumppaneja aktiivisesti?  
      Kristiina Helenius (Helsingin Sanomat, 22.8.2015, Eeva-Liisa Pere) 
 
Suomessa ei ole välttämättä ymmärretty, kuinka huonossa kunnossa talous on. Holmströmin 
mukaan harhaanjohtavaa uskomusta saattavat pönkittää erilaiset kansainväliset vertailut, joissa 
Suomi on maailman innovatiivisin ja parhaiten koulutettu valtio. 
”Suomalaiset ovat varmaan maailman turvallisuushakuisimpia. Suomalaiset ajattelevat, että 
palkkojen pitäisi olla kaikille suunnilleen samat. Erilaisia epäterveitä tukiaisia on vaikka kuinka 
paljon ja epäonnistumista pelätään. Suomessa ei ole ymmärretty, että epäonnistuminen on 
oppimista”. 
       Bengt Holmsröm, (Helsingin Sanomat, 19.8.2015, Petri Sajari) 
 
 

Emme uskalla ottaa riskejä ja  
taantuma-ajattelu vaivaa 



Osaavatko start-upit markkinoida? 

 
Olen esimerkiksi käynyt Slushissa sen perustamisesta alkaen ja siellä olen pääsääntöisesti tehnyt töitä 
start-up yritysten kanssa. Kun katson suomalaisten start-upien esitelmiä, niin heidän kyvyttömyys 
nousta esiin ja esitellä sekä artikuloida näkyy. Se voi olla kielikysymys, mutta suurin osa täällä puhuu 
hyvää englantia ja jos aikoo olla globaali yritys, niin suurin osa on kansainvälisiä osaajia. Jopa 
markkinointipäälliköt (CMO) olivat kyvyttömiä nousta esiin antamaan kunnon esitelmää ja todella 
myydä. Myyntihenkisyyttä ei ole. Se on totta kai kulttuurikysymys osaltaan, mutta se estää kasvua.   
                 
      Ann Sarimo 
 
Vuosien aikana olen tehnyt paljon töitä korkeateknologisten start-up yritysten kanssa. Yritykset 
koostuvat täysin insinööreistä ja minä olen tullut mukaan markkinointihenkilönä saamaan heidän 
markkinoinnin, yrityssuunnitelman ja niin edelleen käyntiin. Ongelma jonka olen huomannut on se, 
että kun täällä lähdetään juttelemaan sijoittajien kanssa, niin yritysten insinöörit eivät ole ainoat, jotka 
eivät ymmärrä, että markkinointiin pitää satsata, vaan sijoittajayhteiskunta on samanlainen. He 
katsovat esimerkiksi mitä on tapahtunut Dropboxille, jossa kaikki lähti räjähdysmäisesti käyntiin, 
ymmärryksellä että markkinointiin ei ole satsattu ollenkaan. Se ymmärrys että voi kasvaa ilman että 
panostaa markkinointiin on valhe. Olen istunut monissa kokouksissa sijoittajien kanssa yrittäen puhua 
markkinointiallokaation puolesta, kun he taas sanovat että sinun pitää leikata markkinointirahat ja 
investoida ne muualle sekä samalla tehdä kasvua.         Ann 
Sarimo 
 

 
 
 
 



Suomalaisessa yrityskentässä korostuvat 
yritykset, joilla on harvalukuisesti suuria 

B2B-asiakkaita, joita palvellaan 
henkilökohtaisella myyntityöllä.  

Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa 
yrityksellä ei ole laajamittaisen 

markkinoinnin resursseja tai osaamista, 
eikä niiden tarvetta tiedosteta. 



Markkinointiosaamiseen puutteella  
 on myös historialliset syynsä… 

Suomi lähti siitä että tuli sotakorvausteollisuus toisen maailmansodan jälkeen, jolloin meillä oli valtavan 
suuri tarve insinööreille. Insinöörejä koulutettiin ja insinöörit on meillä ollut perinteisesti yritysten 
johdossa diplomi-insinöörejä varmaan kaikkein eniten jos per capita ruvettaisiin mittaamaan länsimaissa, 
joka tietysti ohjaa ajattelua tiettyyn suuntaan ja se on hirveän prosessiorjentoitunutta, 
tuoteorjentoitunutta ja sitten sitä tuotetta hiotaan loppuun asti, niin että varmaan kaikki ominaisuudet 
ovat viimeisen päälle ja siitä puuttuu se käyttäjälähteisyys.     Pirjo Airaksinen 

 

Jos miettii meidän valmistavaa teollisuutta, paperia tai metallia, niin kysymyshän on ollut siitä, että idän 
kaupalla on ollut keskeinen rooli… ja sitten loput perustuu tosi pitkiin ennakoitaviin toimittajasopimuksiin. 
              Kim Weckström 

Oli idänkauppa ja suljettu talous, eikä hir veästi kilpailuakaan. Kotimarkkinoillakin pärjäsi kun sattui 
olemaan sen alan ainoa pelaaja.          Jaakko Aspara 

 

Suomessa on menestytty muilla keinoilla kuin markkinoinnilla.      Kim Weckström 

 

Kuitenkin meillä on melkein samat lähtökohdat. Toki Ruotsi on perus varakkaampi maa ja teollisuus on 
ollut vähän toisenlaista, mutta se on huikea ero.       Pekka Soini 

 

50- 60-luvulla me ollaan siinä kohtaa jääty 25 vuotta jälkeen ja nyt me kurotaan sitä umpeen.   
           Kirsti Lindberg-Repo 

 
 

 



Suuryrityksemme ovat edelleen teollisuuspainotteisia, 
kauppa- ja palvelutoiminnan sijaan 



Suomi on pk-yritysten maa 

Suomessa on 283 290 yritystä poislukien maa- metsä- ja kalatalous 
98,9 % näistä yrityksistä on alle 50 henkilön yrityksiä  
93,4 % näistä yrityksistä on alle 10 henkilön yrityksiä   
Lukumäärällisesti alle 10 henkilön yrityksiä on 264 435  
           Tilastokeskus, Yritysrekisteri 2013 
 
Pitää aina muistaa se, että täällä on sellaisia muutaman hengen yrityksiä ihan valtava 
määrä, ja niissä ei ole sellaista markkinointiosastoa tai funktiota, vaan jonkun pitää tehdä se 
vähän vasemmalla kädellä.          Lauri Sipilä 
 
Kun puhutaan siitä, että on niin tärkeätä, että kaikki perustavat oman pikku firman, niin 
minä olen eri mieltä. Minun mielestä se ei tuo kasvua, se ei tuo sellaista kollektiivista 
kasvua.           Kirsti Lindberg-Repo 
 
Suomessa painotetaan usein, että kaikkien täytyy perustaa oma pieni yrityksensä - 
Ruotsissa mennään ensin oppimaan suurilta tekijöiltä kuinka asiat tehdään. 
Ruotsalaiset ovat harjoitelleet myymistä kauan. Ikea perustettiin vuonna 1943, H&M 
vuonna 1947. “Moni ruotsalainen on käynyt heillä töissä ja oppinut, miten ketjutetaan, 
brändätään, tuotteistetaan ja verkostoidutaan.” 
         Marina Vahtola (Helsingin Sanomat, 4.7.2015) 



Suomi-Ruotsi –maaottelu 
markkinoinnissa 

 

Se on kulttuuri-elinkaarikysymys.  Esimerkiksi Ruotsi on niin monta kymmentä vuotta meitä 
edellä tässä elinkeinon harjoittamisessa, eli elinkaaren vaiheessa. Ne ovat jo tulleet siihen 
kohtaan, että he ymmärtävät että pitää kuunnella asiakasta ja pitää käydä vuoropuhelua. Se 
markkinoinnillinen ajattelu on niillä myötäsyntyistä paljon varhemmin kuin meillä. Me vaan 
yksinkertaisesti tullaan jäljessä.          Tarja Virmala 

 
Ruotsihan on onnistunut ihan hemmetin hyvin kaupallistamisajattelussa. Laajennetaan 
markkinointi tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiseen, niin kyllähän ne jotenkin osaa sen niin 
paljon paremmin. Osaa sen kansainvälistymisen paljon paljon paremmin, varsinkin 
kuluttajabisneksessä.            Tomi Härmä 
 
Ruotsalaisuuteen kuuluu semmonen markkinointihenkisyys ihan eri tavalla kuin meihin, ne ei oo 
semmonen insinööri -ja talouspainotteinen.         Sirpa Kirjonen 

 
Me ollaan niin kamalan kaukana kaikesta tästä, että meillä olisi niin paljon opittavaa tuosta 
länsinaapurista. Miten toimitaan ja siellähän tämä on ollut ihan arkipäivää monta kymmentä 
vuotta. Siellä Ruotsissa ajatellaan heti markkinalähtöisesti, käyttäjälähtöisesti, kenelle tätä 
tehdään, mikä on se tarve mikä meidän pitää ja jos ei ole tarvetta, niin me voidaan luoda se 
tarve kun me tiedetään että ihmiset käyttäytyvät tällä tavalla ja tarvitsevat tietynlaisia asioita. 
              Pirjo Airaksinen 

 



…ja Ruotsi voittaa 

Marina Vahtola listaa ruotsalaisten menestysreseptin:  

1. Ruotsissa yrityksissä ajatellaan pitkällä aikavälillä. Suomalaiset ajattelevat lyhyellä – 
esimerkiksi leikkaamalla kustannuksista tuloksen parantamiseksi. 

2. Ruotsalaiset viilaavat tuotteen valmiimmaksi kuin suomalaiset.  Olen nähnyt miten 
lähdetään liikkeelle keskeneräisellä konseptilla. Siinä näen Suomessa paljon tehtävää. 

3. Ruotsalaiset etsivät sinnikkäästi parhaita ammattilaisia. Keskinkertainen ei riitä. 

4. Ruotsalaiset luottavat tutkimustietoon enemmän kuin suomalaiset. 

5. Ruotsalaiset myyvät aggressiivisesti ja panostavat markkinointiin paljon. 

     Helsingin Sanomat, Ruotsalaiset tekevät jopa sukasta menestystuotteen –    

     miksi suomalaiset eivät osaa myydä yhtä hyvin?, 4.7.2015 

Ruotsalaiset ovat eurooppalaisempia ja heillä on vähän valloittajakansan historiaa sekä ovat 
kommunikatiivisempia. Suomalaiset sen sijaan ovat aina olleet alamaiskansa.    Lauri Sipilä 
 
Markkinoinnin ammattilaisten määrä Ruotsissa suurempi kuin Suomessa. Minulla on vähän 
sellainen mutu-tuntuma, että niitä ei ole kaksi kertaa enemmän vaan kolme kertaa enemmän, 
koska näitä ei ole ulkoistettu mainos- ja markkinointiviestintätoimistoille. Nämä funktiot ovat 
Ruotsissa vielä yrityksissä.         Kirsti Lindberg-Repo 
 

 



Suomen viennistä vain murto-osa 
muodostuu kuluttajatuotteista tai –

palveluista.  
Suomen vientitilastoissa ei ole edes 

omaa kohtaa kuluttajaviennille.  
Myös pk-yrityksistä vain harva harjoittaa 

vientiä. 



Markkinoille ei lähdetä,  
pysytään kotona 



Suomen viennistä kuluttajatuotteiden – ja palveluiden osuus on hyvin pieni  
eikä se esiinny omana eränään viennissä 



Miksi suomalainen yritys ei vie? 
 
Nokia on ainoa Suomen kymmenestä suurimmista vientiyrityksestä joka käsittelee myyntiä ja 
markkinointia laajasti vuosikertomuksessaan 2014. Ainoana Nokia ilmoittaa myös myynnin ja 
markkinoinnin panokset jotka olivat 974 miljoonaa euroa. Kaikki muut suuret vientiyritykset kun 
käydään läpi, sana markkinointi ei löydy numeroina vaan sanana sieltä täältä tavallisesti johtoryhmän 
titteleistä.             Kim Weckström 
 
Suomalaiset B2C markkinoijat, jotka lähtee kansainvälistymään, nehän on yleensä vahvoja 
kotimarkkinoilla. Niillä on täällä iso markkinaosuus ja sitten ne lähtee vallottamaan Pietaria ja Tallinnaa, 
tämmösiä lähimarkkinoita. Mennään tohon lähelle ja sitten ei oo osaamista, tavallaan se 
kansainvälistyminen ei lähde ajatuksesta, että otetaan koko maailma haltuun, vaan yritetään samaa 
menestysreseptiä jotenkin monistaa muihin markkinoihin, ilman että onkaan sitten riittävää osaamista. 
              Tomi Härmä 
 
Viennissä on rakenteellisia ongelmia, joilla ei ole tekemistä kilpailukykyindikaattoreiden kanssa muuta 
kuin välillisesti. Suomalaiset yritykset eivät osaa markkinoida tuotteitaan, vaikka Suomen 
vientituotanto on laadultaan maailman toiseksi korkeinta Sveitsin jälkeen. Tämänkin valossa 
suomalaisten yritysten kyvyttömyys myydä tuotteitaan on hämmästyttävä.        
            Pertti Haaparanta (7.3.2013) 
  



Jos maailmalle lähdetään,  
yritetään yksin 



Suomalaiset yritykset perustavat kilpailukeinonsa 
vähemmän markkinoinnillisiin tekijöihin kuin 

kansainväliset kilpailijansa. 
Suomalaiset yrittävät yhä kilpailla tuotteiden 

teknisillä hienouksilla tai alhaisemmilla hinnoilla.  
Markkinoinnin aidot kilpailutekijät ovat 

tuotteiden houkutteleva design, käytön helppous 
sekä mainonnan vetoavuus – mitkä 
mahdollistavat korkeammat hinnat. 

 



Tuotteiden tekninen laatu  
ja hinta keskiössä 

 
Kyllähän se fakta on, että aika paljon sitä suomalaisissa firmoissa ajaa puhtaasti se insinööri-
tuotekehitys. Ei siitä mihinkään pääse.  
Suomelle on tyypillisiä tällaiset over-engineered tuotteet, jotka on täynnä kaiken maailman 
ominaisuuksia ja jotka insinöörin mielestä on hienoja. Näin tehdään kun ei oikein tiedetä mitä se 
asiakas haluaa tai arvostaa, niin sitten ajatellaan, että pannaan kaikki, all-in, ja saadaan tuotteita niin 
kuin Nokian, jotka oli tosi täynnä ominaisuuksia, hienouksia ja teknisestikin hyviä.  
                 
       Jaakko Aspara 
 
 
Kyllä se on perinteinen suomalainen insinööriajattelu, että tarpeeksi hyvä tuote niin kyllä ne ostajat 
tulee, mutta vaikea sanoa suoraan, että näin on tai näin ei ole.     Emma 
Storbacka 

 
Suomessahan mennään niin, että meillä on nyt nämä suunnitelmat ja meillä on nyt tämä 
tuotekehitys, mutta tavallaan se kilpailutilanteen analysointi jää aika ohueksi monessa kohtaa. 
                 
        Tomi Härmä 

 
 
 
 



Missä asiakkaiden, markkinoiden ja 
markkinoinnin ymmärrys? 

 
Kun ei oikein ymmärretä sitä kohdeasiakasta tai ei välttämättä osata segmentoida ja valita 
kohdeasiakkaita, niin sitten ei myöskään tiedetä, että mitä ne nyt oikeastaan tarvitsee ja haluaa. Sitten 
kun tätä ei tiedetä, niin sitten sinne laitetaan kaikki. Käy helposti niin, että ne tuotteet ei puhuttele ja 
miellytä ketään.  Itse näen tietysti tämän tuotteen ja palveluiden kehittämisen niin kuin oleellisena 
osana sitä markkinointia tai ikään kuin markkinalähtöisyyttä parhaimmillaan.  
                  
       Jaakko Aspara 
 
Markkinalähtöisyydestä/markkinointilähtöisyydestä on turha puhua, ellei yritys määrittele sitä itse mitä 
se tarkoittaa. Yritys voi olla markkinointilähtöinen vaikka sillä ei ole markkinointijohtajaa. 
Asiakaslähtöisyys on helppo sanoa, mutta vaikeampi toteuttaa.  Luulen, että suomalaiset yritykset 
toimivat aika markkinalähtöisesti ja ne toimii sen visionsa perusteella mitä tarvitaan, mutta meillä on 
eri käsitys siitä mitä se markkinalähtöisyys on verrattuna Ruotsiin.   
                 
      Kirsti Lindberg-Repo 
 
Niissäkään organisaatioissa, joissa markkinointi on nimellisesti siellä prosessissa mukana se ei 
välttämättä mene niin, että sitä kehitystä tehtäisiin brändilähtöisesti, eli kuluttajaymmärrykseen 
pohjautuen.                 
     Anna Sirkiä 
 
Tässäkin kehitys luojan kiitos menee oikeaan suuntaan, kun Siperia opettaa ja markkinatalous toimii.  
                 
      Tarja Virmala 

















Suomalaiset brändit eivät pärjää 
kansainvälisessä kilpailussa.  

Emme ole onnistuneet luomaan 
kansainvälisesti vahvoja tai kestäviä 

brändejä, toisin kuin muut Pohjoismaat. 



Heikot suomalaiset brändit 

Ami Hasan on vuosikaupalla sanonut, että tämä on keskeinen syy siihen, että Suomi on 
esimerkiksi niin heikko brändimaa, koska meillä sitoutuu niin suuri osa meidän 
markkinointibudjetista tarjousmainontaan.  Suomi on aina ollut pienenä myöhään kehittyneenä 
markkinana puristuksissa tämän hirveän vahvan kotimaisen tarjousmainontavyöryn ja isojen 
kansainvälisten Unileverin, P&G:n, Coca Colan, bränditalojen välissä. Suomen space 
kuluttajamarkkinoilla, suomilähtöiselle bränditekemiselle, suurelle markkinoinnille on ollut tosi 
pieni ja ahdas.            Kim Weckström 

 
 
Suomessa ei ole tällaista kuluttajabrändien osaamista tai perinnettä.     Tarja Virmala 
 

 



Suomalaisia ei ole maailman 
arvokkaimpien brändien listalla 

Pohjoismaiset brändit 
maailman vahvimpien 
brändien listalla  
(määrä, paras sijoitus) 

 
• SUOMI: 0 (0) 
• RUOTSI: 7 (51)  
• NORJA: 3 (342) 
• TANSKA: 3 (173) 



 

Pohjoismaiden arvokkaimmat brändit   
(Talouselämä, 17.8.2013) 
 
Kaikkien listalle päässeiden brändien 
yhteenlaskettu arvo on  Brand Financen mukaan 
115 miljardia dollaria. Listalle päässeiden 
ruotsalaisten brändien arvo on yli puolet tästä 
summasta. 

 
Suomalaisten brändien arvo jää alle 9 miljardin 
dollariin ja on puolet norjalaisten brändien 
arvosta. Norjassa listalle päässeiden brändien 
arvoksi on laskettu 22 miljardia dollaria.  
Pelkästään Ikean arvoksi yhtiö arvioi 16,5 
miljardia dollaria. 

 
Listalta puuttuu monet suomalaisten parhaiten 
tuntemat brändit kuten Fazer, Finnair ja Kone. 

 
Konsulttiyhtiö Brand Finance on tehnyt 
tutkimuksen. Laskutavassa painavat erityisesti 
brändin arvostuksen suhde mahdollisuuksiin 
hyödyntää brändiä. 

 
  



 
Suomen talouselämää ovat perinteisesti hallinneet 
yhtiöt, joiden asiakkaita ovat toiset yritykset. Tämä 
näkyy myös selvityksen listalla: kuluttajabrändien 
liikevaihto jää kauas kotimaisten yritysjättien kuten 
Koneen, Stora Enson tai Metson luvuista.   
 
Myös Ruotsin brändijättiläisiin verrattuna 
suomalaiset ovat kääpiöitä. Selvityksessä mukana 
olevien brändien yhteenlaskettu liikevaihto 
ulkomailla oli viime vuonna runsaat 16 miljardia 
euroa, kun taas Ikean myynti Ruotsi mukaan lukien 
oli yli 29 miljardia. Vaateketju H&M:n myynti oli 
viime vuonna yli 14 miljardia euroa.  
Helsingin Sanomat, Juhani Saarinen, 5.4.2014 

 
 

Kirpaisee, kun vilkaisee ruotsalaisia. Heillä on Ikea, 
meillä Isku. Heillä on Absolut, meillä Kossu. Heillä 
on H&M, meillä oli Vaatehuone. Heillä on Volvo, 
meillä ei mitään. Ruotsi suorastaan pursuaa 
kansainvälisiä brändejä.  
Helsingin Sanomat, Mikko-Pekka Heikkinen, 
4.7.2015 

 



Forbes 500 Most Valuable Brands  

Suurimmat mainostajat (ja näiden sijoitus brändin arvo listalla) 



Jopa kuluttajatuote- ja palveluyrityksissä 
markkinointi nähdään pääosin  

lyhyen tähtäimen taktisina tekoina ja 
kuluina, ei strategisena pitkäjänteisenä 

investointina eikä kasvun generaattorina. 



Strategisuuden ja pitkän tähtäimen 
näkymän puute 

Kun katsoo markkinointi-investointeja, niin osa on taktista, jonka tarkoitus ois johtaa siihen, että ihmiset tulee ja 
ostaa mahdollisimman nopeasti ja toinen on strategista, joka on brändin luomista. Veteen piirretty viiva, missä on 
ero. Kuitenkin pitää muistaa on nimenomaan se, että strategista markkinointia ja brändin rakentamista sä teet ja 
sun pitää tehdä koko ajan.               
 Pekka Soini 
Suomalaisista yrityksistä… 

55 % ei ole jalkauttanut tärkeimpiä kohderyhmiään käytännön operaatioihinsa 
22 % ei ole määritellyt asiakaslupaustaan, tai se on määritelty muttei dokumentoitu mihinkään 
32 % ei ole ryhtynyt jalkauttamaan mitenkään markkinoinnin strategian tavoitteita 
Markkinointistrategian jalkauttaminen on vaikeaa – jopa sen peruselementiksi luettavat asiat, kuten 
kohderyhmävalinta ja yritysten arvolupaus asiakkailleen, ovat edelleen monessa yrityksessä pelkkä 
ajatus johdon mielessä 

             Marketing Clinic, 6.11.2014 
 
Kun se ei ole siellä yritysjohdon agendalla ja se ei ole siellä strategiassa, niin että se olisi investointi.    

           Pirjo Airaksinen 
 
Suomalaiset yritykset eivät osaa markkinoida tuotteitaan. Yrityksissä markkinointia ei ajatella osana strategiaa. 
Insinöörivetoinen yritysjohto pitää markkinointia kevyenä höttönä, eikä siitä keskustella yritysten 
kulmahuoneissa.           Cilla Bhose, 27.3.2015, Kauppalehti 

 
 
 
 
 



Taktisten tekojen ja lyhyen tähtäimen 
tulosten korostuminen 

 
Täähän menee entistä enemmän taktiseen suuntaan. Entistä enemmän se menee tähän lyhyen 
tähtäimen myynnin tulosten mukaan suunniteltavaksi ja taktiseksi.  Tarja Virmala 

 
Nyt varsinkin tänä aikana kun tiukkoja aikoja edetään, niin pitäisi sen kassakoneen käydä, niin nyt 
minusta korostuu se lyhytjänteisyys. Tuntuu että toimeksiannotkin on sellaisia, että ne on 
tällaisia heti taktisia toimenpiteitä joilla voidaan jollakin tavalla nopeasti auttaa myyntiä. Luulen, 
että se niin kuin korostuu tällaisina aikoina, mutta ei meillä ole kyllä Suomessa ollut sellaista isoa 
ajattelua koskaann.           Pirjo Airaksinen 
 
Markkinoinnin roolihan on edistää myyntiä. Kaikki se mitä markkinointi voi tehdä myynnin 
edistämiseksi kannattaa tehdä, koska se on yleensä halvempaa, tehokkaampaa ja fiksumpaa ajan 
käyttöä kun se tehdään keskitetysti ja firman brändin mukaan. Sitten tietenkin kun kaikkea tätä 
voi automatisoida, niin vielä parempi. Mutta olen nähnyt, että markkinoinnilla on ainoastaan se 
ihan yläfunnelli, eli awareness, brändi ja verkkosivut. Itse kauppahan tapahtuu paljon 
myöhemmin funnelissa ja siellä markkinoinnin rooli ei ole mikään.    Emma Storbacka 
 
 

 
 



Markkinointi nähdään usein vain kuluna  

Investoinnin ja kulun ero on, että investointi tuottaa ja kulu ei. Tätä ei Suomessa aina ymmärretä. Tuotteiden 
menestymiseksi tarvitaan rohkeaa rahoitusta, tehokasta markkinointia ja yritysten yhteistyötä. Se, että 
sijoittaa toiseen tai lyö hynttyyt yhteen, ei ole itseltä pois. Yhdessä olemme enemmän.    
        Marjo Matikainen-Kallström, TEK 
 
Mikä on mainonnan tehtävä? Se on investoinnin takaisinmaksuajan lyhentäminen. Myös markkinoinnin. 
Tarkottaa tietysti sitä, että jos sä teet jotain hyvää juttua, mut ku kukaan ei oo kuullut siitä mitään eikä tiedä 
siitä mitään, niin kestää aika kauan, että rupeet pääsemään siihen virtaan, että maksetaan mm. 
tuotekehityskulut. Kun sä teet markkinointia ja teet itses tunnetuksi ja haluttavaksi, prosessi on nopeempi, 
jolloin investoinnin takaisinmaksuaika lyhenee.        Lauri Sipilä 
 
Markkinointia ei nähdä edes kuluna, sitä ei nähdä olemassa olevana suurissa suomalaisissa 
teollisuusyrityksissä.           Kim Weckström 
 
Toki markkinointiin budjetoidaan, mutta ei sitä sillä tavalla mielletä markkinointipanostusta pitkäaikaisesti 
tuloa tuottavaksi. Suomalainen kirjanpitokäytäntö myös vaikuttaa, Suomessa ei markkinointipanostuksia ei 
aktivoida taseeseen omaisuudeksi, jolloin sitä ei kirjanpidollisessa ajattelussa käsitellä investointina vaan se on 
vuosikulu. Kun sitä ei viedä investointina taseeseen, sitä käsitellään kulubudjetissa ja kululuonteisesti. 
             Ari Rajala 
 
Markkinoinnin strategiset panostukset on investointia, mutta taktikoinnit ovat kulua. Kolikon kaksi puolta.   
            Kirsti Lindberg-Repo 

 
Kuluna markkinointi korostuu pienissä firmoissa. Pistetään ilmoitus johonkin hakemistoon.  
             Ritva Hanski-Pitkäkoski 
 

 
 

 
 

 
 
 



Markkinoinnin ammattilaiset eivät edes 
itse aina osaa perustella investointia 

En ole hirveän usein nähnyt sellaista tilannetta, jossa markkinoinnissa on esimerkiksi 
itse osattu laskea business case sille investoinnille. On myös ehkä totuttu siihen, että 
me ollaan se kulu ja tuodaan vaan esille, että näin paljon se maksaa, ja näin kaikki 
muutkin tekevät. Täten ei ole mikään ihme että ei saada sitä positiota, kun ei pystytä 
puhumaan samalla kielellä, kuin millä ne päätökset tehdään ylimmässä johdossa. 
            Emma Storbacka 
 
Jos me itse olemme sitä mieltä, että markkinointi on investointi, niin meidän pitää 
puhua siitä investointina ja pitää pystyä kertomaan ja kommunikoimaan se asia 
numerokielellä ja Exceliin laitettuna.   
Nyt suurin asia minusta meidän kaikilla alalla toimijoiden kesken on, että pitäisi saada 
aikaiseksi, että syntyisi se ymmärrys tuolla ylimmässä johdossa. Että markkinointi 
tarkoittaa sitä, että se pitää olla investointi ja se pitää käsitellä investointina ja se on 
sen strategian jalkauttamista käytännön toimenpiteillä ja sitä kautta myynnin 
edistämistä.                
                                                                                Pirjo Airaksinen 
 

 
 



Jos on tarve saada optimoitua tai parannettua tulosta tai päästä johonkin tavoitteeseen totta kai silloin 
leikataan sellaisista, jotka ei aiheuta sen firman välitöntä alasajoa. Kyllä sä voit yhden mainoskampanjan jättää 
väliin, ei se firma siihen kaadu. Mutta jos on tämmönen pidempi aikainen tilanne, taantuma, ja leikataan 
rankimmalla kädellä markkinoinnista, silloin voidaan mennä pahastikin pieleen. Yhtä hyvin voi nähdä, että kun 
menee huonosti, kannattaisi tehdä jopa extrapanostuksia.           
       Jaakko Aspara 

 
Valitettavasti markkinoinnista on nopea ottaa, ilman että lyhyellä tähtäimellä välttämättä huomataan sitä, 
mutta sitten tietysti pidemmällä tähtäimellä huomataan ja, kun lähtee käyrä laskuun voi olla jo liian myöhäistä, 
siihen että se saadaan oikaisemaan.           Lauri Sipilä 
 
Periaatteessa mitä tunsin oli, että on tietynlainen piilevä pessimismi tai pelko, joka johtuu monista 
taloudellisesti huonoista vuosista. Tämä johtaa leikkauksiin ja markkinointi vaikuttaa ottavan kovimman iskun. 
Kun ei taloudellista elpymistä näy, markkinoinnista leikataan vielä enemmän, jotta muita osa-alueita voidaan 
rahoittaa.               Ann Sarimo 
 
Kyllä meillä näkyy se, että jos yhtiöllä menee huonosti, niin markkinointibudjetit leikataan aika nopeasti media 
–ja markkinointipuolella. En tiedä miten hyvin ne pystyy mittaamaan sitä investoinnin tuottoa 
markkinoinnissa, kun normaalissa investoinnissa pystyy kuitenkin helpommin mittaamaan, mitä joku tuote 
myy, markkinoinnissa se voi olla vaikeampaa.         Ari Rajala 
 
Markkinoinnin johto ja markkinoinnin päätöksentekijät monta kertaa ovat itse ensimmäisenä leikkaamassa, 
eivätkä lähde puolustamaan tai nostamaan sitä omaa häntäänsä. Markkinointi-ihmiset ei vaan voi syytellä, 
että tämä on niin väärin, vaan kyllä siinä pitää itsekin tehdä sen arvostuksen eteen.  Pekka Soini  

 
 
 
 

 
 

Markkinointikulusta on helppo leikata 



Markkinoinnin määritelmä  
vaihtelee yritysten välillä ja sisällä.   

Ei ole vakiintuneita näkemyksiä siitä,  
mitä markkinointiin pitäisi sisällyttää. 
Useimmissa tapauksissa markkinointi 

nähdään kuitenkin liian kapeasti 
pelkkänä valmiiden tuotteiden 

mainontana.     



Markkinoinnin tiliöinti? 

Suomalaiset yritykset tiliöi markkinoinnin täysin väärin. Karkeasti se oikea tapa olisi tiliöidä 
suunnittelu, tuotanto ja medianäkyvyys. Eli working ja non-working dollars. En ole vielä 
törmännyt yhteenkään asiakasyritykseen, kansainvälisiä jättejä lukuun ottamatta, jotka tekisivät 
näin. 
Mainosalalla ja media-alalla on erilaisia laskutuskäytäntöjä, joissa laskun loppusumma saattaa 
sisältää jotakin rahaa joka menee mediatoimistolle ja jotakin rahaa joka menee mainostoimistolle 
ja jotakin rahaa joka menee mediaan, niin niitä ei ole mitenkään eroteltu siellä tiliöinnissä. Jos se 
on medialasku, niin se menee mediaan vaikka sieltä tuloutuis rahaa näihin muihin. 
Suomalaiset yritykset eivät merkitse brändin arvoa taseeseen. 
              Ami Hasan 
 
Siinä vaiheessa kun haluttaisiinkin lähteä selvittämään sitä, että kuinka tehokasta markkinointi on, 
niin aika monessa organisaatiossa tulee vastaan se että nimenomaan tilikartat on niin 
rajoittuneet. Seuranta on ihan surkealla tolalla.          
        Anna Sirkiä 
 
Aina ei voi olla varma, mitä yritykset markkinointikuluihin sisällyttävät. Lisäksi tieto on selvästi 
strateginen.  Kilpailusyistä sitä ei haluta kertoa julkisuuteen.  Ari  Rajala, KL 13.10.2014 
 



Mitä markkinointiin lasketaan? 
 
Tilinpäätösinformaatio on aika säädeltyä ja siihen ei kuulu esimerkiksi sitä, että yritykset kertoisi sitä 
kuinka paljon ne käyttävät markkinointiin, hallintoon, IT:hen.       Ari Rajala 
 
 
 40 % markkinointibudjetista on IT:tä.           
 Veli-Pekka Ääri 
 

 
Yksi iso haaste on se, että kun puhutaan mediabudjetista ja, kun se on se iso määrittävä tekijä, niin sitten 
se ohjaa koko tekemistä. Markkinointibudjetin pitäisi olla suhteutettuna myyntiin. Sinulla pitäisi olla joku 
myyntivastuu ja sitten kulubudjetti joka liittyy sen myynnin toteuttamiseen.    Emma Storbacka 
 
 

Mittaamisen ja analysoinnin budjetit tulevat yleensä eri budjetista, senhän pitäisi olla myynnin 
erä, tällähän kasvatetaan myyntiä. MUTTA kun se markkinointibudjetti on jaettu sinne TV-
mainonta, lehtimainonta, radiomainonta, painotyöt, niin ei sieltä voi nyt mistään ottaa kun siellä 
ei ole sellaista riviä mistä se laitetaan sinne ostojärjestelmään.      Tomi Härmä 
 



 
Markkinointia budjetoidaan 

liian usein sattumanvaraisin perustein 
tai peräpeiliin katsoen – edellisen 
vuoden lukujen tai kilpailijoiden 

panostusten perusteella .  



Mihin markkinointibudjetit 
perustuvat? 

 
Markkinointibudjetti on enemmän historiapohjainen kun näkemys tai tulevaisuuspohjainen. Pekka Soini  
 
Isoissa mainostajissa kun budjetit tehdään, niin kuin viime vuoden toteuman mukaisesti, ja sitten sieltä ehkä 
leikataan tai lisätään joku prosentti.   Johtaa siihen, että kehitys ei kehity ja myös todella typeriin 
investointipäätöksiin, eli halutaan vain käyttää se budjetti, jotta siitä ei leikata ensi vuonna   
           Emma Storbacka 
 
Sen voin allekirjoittaa, tai ainakin mitä oma kokemus on, niin kyllähän katsotaan aika pitkälti mitä siihen on 
viime vuonna katsottu. Sitten jos on jotain uusia tuotteita, niin sitten sitä vähän nostetaan. Jos edellisellä 
vuodella oli joku tuotelanseeraus, niin voi olla että sitä lasketaan.       Ari Rajala 
 
Rumimmillaan se on sitä, että kun se budjetti vyörytetään alas sinne tuotepäällikölle, niin sen tuotepäällikön 
tehtävä on käytännössä saada se budjetti hyvin tuhlattua. Vuoden lopussa tulee aina että; apua, minulla on 
näin paljon tätä budjettia jäljellä, että minun on pakko tuhlata tämä, koska muuten minä en saa ensi 
vuodelle budjettia.              Tomi Härmä 
 
Usein ne tavoitteet ja suunnitelmatkin on historiaan perustuvia, ei ainoastaan se, että se budjetti on 
historiaan perustuva, mutta firmat tuppaa tekemään samalla tavalla asioita vuodesta toiseen.  
               Jaakko Aspara 



Kuka markkinoinnin budjetoi? 

Ruotsissa markkinointi on ylimmän johdon tehtävä osana liiketoimintastrategiaa ja markkinoinnin budjetti 
säilyy tällöin, kun se on ylin johto, joka tekee sen budjetin. Ylin johto tekee sen markkinointistrategian ja 
budjetin siihen. Suomessa se ei ole ylin johto.         Kirsti Lindberg-
Repo 
 
Kyllä sitä nyt varmaan edelleen aika paljon tapahtuu, että se on annettu markkinointipäällikölle. Tuossa on 
sinun raha, tee sillä parasta mahdollista. Joku muu on silloin jo päättänyt, että tuolla rahalla sinä toimit. 
Niukkuutta jaetaan joka paikassa.               
  Sirpa Kirjonen 
 
Teollisella puolella myyntijohtaja käy hyvinkin läheistä keskustelua talousjohtajan kanssa kun on kyse 
liiketoimintasuunnittelusta ja liikevaihtoennusteista ja niin edelleen. Markkinointijohtaja harvoin istuu 
talousjohtajan kanssa ja tekee liiketoimintasuunnitelmaa ja sellaista.   Kim Weckström 
 
 
Eniten aikaa käytetään budjettiallokointiin, miten allokoit sen tuotteille tai mediaryhmille tai miten jaksotat 
sen. Kyllähän kaikki keskittyy siihen budjetin tuhlaamiseen tehokkaasti. Aika harvoin käydään sellaista 
keskustelua, tai en ole törmännyt, että mikä tämän meidän budjetin nyt oikeasti pitäisi olla?    
                 
       Tomi Härmä 
 
Suomalaisilla ole enää markkinointibudjetteja, kaikki markkinointibudjetit ohjataan Tukholmaan.  
Suomessa on sitten pelkkä maajohtaja, jolla ei oo mitään budjettia. Tämä on juuri seurausta tästä näin, että 
kun markkinoinnin vaikuttavuusbudjetit pienenee koko ajan, sen vaikuttavuus pienenee, niin ei täällä oo 
enää kenenkään kansainvälisen yrityksen markkinointijohtajia.      Kirsti Lindberg-Repo  

 
 
 
 



Lyhyen vai pitkän tähtäimen 
budjetointiperuste? 

Se pitäisi pohjautua molempiin. Se brändin rakentaminen, se brändin arvo ja kaikki mitä siihen liittyy, 
haluttavuus ja muut, niin se on se toinen puoli jota pitäisi pystyä arvioimaan hyvin tieteellisesti ja 
analyyttisesti, ja toinen on sitten lyhyen aikavälin myynnillinen vaikutus. Totta kai niiden molempien pitää 
olla balanssissa.            Pekka Soini  
 
Siihen pitää nimenomaan hakea se balanssi että huomioidaan molemmat. Usein koko allokointi menee 
sen mukaan mitä tehtiin viime vuonna, niin en edes oikein tiedä onko se lyhyt vai pitkä tähtäin vai mitä se 
on. Valitettavan usein se ei perustu siihen, että määriteltäisiin mitkä ne tavoitteet on ja miten ne saadaan 
kiinni. 
              Anna Sirkiä 
 
Myynti on yleensä järjestäytynyt niin, että sinulla on enemmän myyjiä niille hyville isoille asiakkaille ja 
sitten sitä pientä dealia hoitaa yksi tai pari. Markkinoinnin budjetti allokaatio harvoin näyttää tältä, vaan 
se on aika tasapaksua. Kutsutaan kaikki sinne messuille, ja ollaan kaikki siellä messuilla kun sinne pääsee 
kaikki, sen sijaan, että me alettaisiin järjestäytymään fiksummin. Budjetointi tehtäisiin myynnillisesti, että 
ketä me halutaan asiakkaaksi ja mitä me tehdään niiden saamiseksi. 
              Emma Storbacka 

 
 
 



Lukittu vai joustava budjetti? 

Ylipäätänsä tällainen rullaava budjetointi ajattelu pitäisi olla vähän kaikessa. Nyt tehdään hyvin tiukasti 
vuositason budjetteja, mutta paljon enemmänhän se pitäisi olla tällaista tilanneherkkää budjetointia, josta 
tulee tällainen jatkuva rullaava budjetointi. Se on markkinoinnissa pahin mahdollinen, että se on ikään kuin 
tällainen momentti. Että kun meillä on nyt rahaa X, niin meidän pitää käyttää rahaa X.    
               Pekka Soini 
 
Monessa suomalaisessa yrityksessä on vuosibudjetointi ja tästähän pitäisi mennä tähän rullaavaan 
budjetointiin. Kattoo aina muutaman kvartaali eteenpäin eikä niin että vuosi eteenpäin, kun maailma muuttuu 
niin tosi nopeasti. Ei se suunnittelusykli saa niin kun jäykistää.       Tarja Virmala 
 
Zalandolla ei ole kiinteätä markkinointibudjettia, vaan se on rajaton niin kauan kuin transaktiokustannus, eli 
myynnin ja markkinoinnin kustannukset kohdistettuna transaktioihin, pysyy tietyissä rajaluvuissa.   
              Kim Weckström 
 
Ajattelutapa on väärä täällä meilläpäin. Jos on laskettu että 0,5 miljoonan investointi nyt tuottaa 10 miljoonaa 
seuraavan kolmen vuoden aikana, niin sitä ei voi tehdä koska meillä on vuosibudjetti ja se ei mahdu siihen se 
0,5 miljoonaa. Eli koskaan ei pystytä tekemään investointeja. Tämän ajattelutavan täytyy muuttua jos halutaan 
pärjätä.             Emma Storbacka 
 
Suunnitelmallisuus ja lukkoon lyödyt suunnitelmat ja budjetit, niin ne ohjaavat niin paljon sitä 
päätöksentekoa. Pahimmillaan kilpailutilannetta analysoidaan vain kerran vuodessa.   Tomi Härmä 
 
Kun on tullut uusi kilpailija markkinoille tai halutaan muuttaa kilpailu-asemaa, niin asemoinnin muuttamiseen 
pitää satsata todella paljon rahaa ja se menee markkinointibudjetista.    Kirsti Lindberg-Repo 
 
 



Markkinoinnin mittaaminen ja tulosten 
arvioiminen on joka tapauksessa 

haasteellista  
– niin kuin monen muunkin asian.  

 
 



Markkinoinnin mittaaminen 
-  haastavaa, mutta välttämätöntä! (1/2) 

ROI-ajattelu: Se, että oikeasti pystyy osoittamaan että tämä investointi on tuottanut näin paljon sekä 
systemaattisesti toistamaan analyysin ja sen avulla johtamaan toimintaa.     Tomi Härmä 
 
Kyllä valitettavasti markkinointi on kulu josta leikataan ensimmäisenä, mutta siinä markkinointi ihmisten 
pitää katsoa myös peiliinkin. Markkinointi ihmisten pitäisi myös itse lähestyä sitä tieteellisemmin ja 
analyyttisemmin. Tullaan brändimittareihin ja ROIhin ja siihen miten mitataan markkinoinnin teho. 
               Pekka Soini 
 
Enemmänkin rasite tai jarru on se, että halutaan matemaattisesti osoittaa liian pitkälle niitä asioita. Kun 
on riskin oton paikka, sitä vältetään, koska ei ole todisteita toimivuudesta.    Lauri Sipilä 
 
Aika paljon perustuu markkinoinnin arvostukseen, vähän mittarien heikkouteen ja sitten, että 
markkinointi ei ole sillä tavalla tieteellinen. Laskentatoimi on tiedettä, kaikki mikä liittyy laitteisiin ja niiden 
suunnitteluun on tiedettä, markkinointi on vähän  kevyesti otettava asia, missä markkinointi ihmiset 
puhuu mitä puhuu, mutta niillä ei ole mitään näyttöä siitä, että se toimii. Se on monen asian summa.   
              Pekka Soini 
 
Ei pystytä välttämättä sanomaan mitkä tulot tulevat juuri markkinoinnista.     Emma Storbacka 
 
Varmaan eri toimialoilla on erilaisia mittareita ja luulen, että se mitä edelleen vähemmän tehdään on 
nimenomaan se sinun asemointi ja vertailu kilpailija brändeihin nähden. Sellainen arvopohjainen tai 
haluttavuuspohjainen mittaaminen, niitä näkee harvemmin, mutta näitä tietyllä tavalla yksinkertaisia 
volyymimittareita, niin niitä varmaan seurataan aika paljon.     Pekka Soini 
 

 
 



Kun me ollaan niin mittausorientoitunut kansa, insinöörikansa, niin meillä mitataan asioita. Pitää 
argumentoida sillä kielellä, että se menee perille.          
              Pirjo Airaksinen 
 
Markkinoinnin tehosta ei saada kaikkea irti tällä hetkellä. Asiakaslähtöisyys, analytiikka, 
hyväksikäyttö… vielä paljon irrotettavaa ja tehostettavaa.   
             Ritva Hanski Pitkäkoski 
 
Markkinointipäälliköiden ajasta suuri osa menee erilaisten kustannusexcelien täyttämiseen. 
Ajasta, jonka ne voisi käyttää siihen, että miten voi tehostaa markkinointi-investointia.   
               Tomi Härmä 
 
Suomalaisista markkinointipäättäjistä 61 % näkee markkinointitoimenpiteiden tehon 
mittaamisen olevan merkittävä haaste. Tulosten perusteella tämä on markkinointipäättäjien 
haasteista vakavin 

”Budjetit ovat sen verran pieniä että eletään monesti kädestä suuhun kun puhutaan aktiviteeteista. 
Tällöin ollaan tyytyväisiä kun saadaan edes tehdä jotain, saati sitten ostaa tutkimuksia tai seurantaa. 
Aktiviteeteissa korostuu sisäänmyynnin osuus eikä seurata ulosmyyntiä jälleenmyyjien tasolla.”  
B2B/B2C markkinointipäällikkö 

          Marketing Clinic, 6.11.2014 
 

 

Markkinoinnin mittaaminen 
-  haastavaa, mutta välttämätöntä! (2/2) 



Suomalaisissa yrityksissä markkinointi 
nähdään mainontaa ja viestintää 
toteuttavana tukitoimintona, eikä 

yrityksen ydinprosesseissa: 
tuotekehityksessä, asiakassuhde-

johtamisessa ja kysyntä-tuotantoketjun 
johtamisessa – kuten kuuluisi.    



Markkinoinnin rooli organisaatioissa 

B2B-puolella markkinointi nähdään 
yleisimmin tukifunktiona yrityksessä 

 
Markkinoinnin viestinnällinen ja 
myyntiä tukeva rooli korostuu 
yrityksen koosta ja toimialasta 
riippumatta Suomessa 

 
Suurissa yrityksissä markkinoinnilla on 
useammin strategisesti tärkeä rooli 
kuin pienissä yrityksissä 
 
 Marketing Clinic, 6.11.2014 



Kuluttajapuolen tyypillisesti isoja amerikkalaisia yrityksiä, joissa markkinointi nähdään aidosti driverina, 
businessdriverina, joka omistaa brändin ja sen asiakasinsightin kautta rakentaa kasvua, että kasvustrategia 
on aidosti markkinoinnin toimenkuvassa.   Toinen ääripää on nimenomaan tällainen suomalainen 
insinöörivetoinen teollisuusyritys, jossa puhutaan, että onko jotain esitteitä joita voisi tehdä.    
                 
     Anna Sirkiä 
 
On helppo opettaa, että markkinointi on kaikkea tuotteen ja palvelun suunnittelemisesta, kehittämisestä 
ja designista hinnoitteluun ja jakelukanaviin, markkinointiviestinnän lisäksi. Mutta tietenkin käytäntö on 
se, että suuremmissa firmoissa markkinointi funktiona käsittää useimmiten markkinointiviestintää ja PR 
ja näin poispäin. Sitten yleensä tuotanto tai insinöörit päättää hinnat ja kehitysinsinöörit päättää 
minkälainen design. Välttämättä markkinointifunktiolla ei ole hirveästi sanomista.   
Yleensä käytännössä ainakin suomalaisissa firmoissa markkinointiviestintään kohdistuu se markkinoinnin 
funktio.                 
      Jaakko Aspara  
 
Pelkällä mainonnalla on enää vaikeaa luoda elintilaa tuotteille, siksi markkinointi on nähtävä 
tuotteistamisena ja kaupallistamisena, olennaisena osana yrityksen strategista ajattelua ja ylimmän 
johdon työtä.               (Juha 
Partanen, Pohjalainen 15.9.2008) 
 

Markkinoinnin rooli organisaatioissa 



Tukifunktioajattelu 
Markkinoinnilla ei ole sijaa pk-yritysten strategiassa. Markkinointia pidetään tukifunktiona ”oikealle” 
liiketoiminalle, eikä sitä nähdä yrityksen keskeisenä kilpailutekijänä. 
     Kauppalehden ja Marketing Clinicin yhteisselvitys, haastateltiin 200 toimitusjohtajaa tai  
     markkinoinnista vastaavaa henkilöä (2013) 

 
Kyllä se painottuu edelleen siihen, että se on tukifunktio. Harvemmin se vieläkään on siellä 
hallituskeskusteluissa, että hallituksessa käytäisiin läpi markkinointia. Hyvin paljon tässä olisi tehtävää.   
              Sirpa Kirjonen 
 
Onhan talous, hallinto, HR ja niin edelleen tukifunktioita, mutta se riippuu siitä, miten markkinointia 
tukifunktiona hyödynnetään firmassa.       Ritva Hanski-Pitkäkoski 
 
Tyypillisesti markkinointi nähdään tukifunktiona, siihen ei panosteta riittävästi ja sen roolia ei ymmärretä, sitä 
osaamista ei osata ulosmitata.            Anna Sirkiä 
 
Sehän on tukirooli, markkinointi on tukirooli, mutta sen tehtävä on minun mielestä tukea sitä yrityksen 
strategiaa ja viedä yrityksen strategiaa ja auttaa sen strategian toteuttamisessa.    Pirjo Airaksinen 
 
Sdp:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Antti Rinne oli jopa herännyt siihen, että Suomen kaksi talouden 
tukipilaria, metsäteollisuus ja Nokia, eivät enää maata kannattele. Pitäisi keksiä uusia tuotteita, joita myydä. 
Yksikään poliitikoista ei sanallakaan maininnut sitä, että harva tuote menee kaupaksi, jos sitä ei osata 
markkinoida. Surullista on, että edelleen liian monessa suomalaisyrityksessä markkinointia pidetään vain 
tukitoimena, ei suinkaan osana yrityksen strategiaa. Täällä ajatellaan liian usein, että mitä sitä turhia 
huutelemaan, kyllähän ihmiset tulevat ja ostavat, jos tuote on hyvä.  Cilla Bhose, 27.3.2015, Kauppalehti 
 
 

 
 
 
 

 



Yhdysvalloissa myynti ja markkinointi  nähdään yleensä tasapuolisiksi 
toisiinsa integroiduiksi toiminnoiksi organisaatiossa.   

 Suomessa markkinointi on usein myynnin tukifunktio 

THE CMO SURVEY, Feb. 2015, Christine 
Moorman, 49 



Markkinoinnin kevyt maine 

Suomessa alan ulkopuolella käsitys on, että myynti on tyrkytystä ja markkinointi huijausta. 
               Lauri Sipilä 
 
Suomessa markkinointia pidetään vähän semmoisena markkinointihöpöhöpönä. Sen mielikuva ei 
tee kunniaa mahdollisuuksille.           Anna Sirkiä 
 
Me ollaan niin totisia torvensoittajia kansana, että me markkinointikin nähdään semmosena 
humpuukina. Muistan kerran kun sanoin, että olen markkinointipäällikkö, niin ”ai sä kehut siellä 
niitä teidän tuotteita.           Tarja Virmala 
 
Markkinointi ja myynti ovat perinteisesti olleet Suomessa aliarvostetussa asemassa tuotantoon, 
hallintoon ja rahoitukseen verrattuna.    Juha Partanen (Pohjalainen, 15.9.2008) 
 
Kolme vuotta sitten tilanne oli se, kun mä tulin tänne, että liiketoimintajohto sano että niin sä 
oot noita mainosvempuloita me ollaan kanssa noita brändihommia kokeiltu, mutta ei ne S-
ryhmässä toimi. Ja nyt sitten puhutaan ihan liiketoimintajohdon puolesta valikoimamielikuvista ja 
näin edespäin.           Veli-Pekka Ääri 

 



B2B yritysten markkinointi 

B2B:ssä markkinointi on enemmän tukifunktio kuin mitä se on B2C:ssä. 
              Kirsti Lindberg-Repo  

 
B2B kulma, jossa myyntiprosessi tai myynti on niin keskiössä, että siellä tämä asiakkuusajattelu on 
selkeästi selkeämpää ja nyt tavallaan sitä pystytään laajentamaan sinne markkinointiin. B2B 
yrityksissä on usein enemmän CRM:ää, asiakassegmentointia ja luokittelua, johon asiakkuuksien 
johtaminen mun mielestä perustuu. 
             Tomi Härmä 
 
B2B-puolella markkinoinnin rooli ei ole ollenkaan niin merkittävä tulon tuoja tai edes sellainen joka 
voisi vaikuttaa bisnekseen millään lailla. Meitä nähdään sellaisena joka tekee verkkosivuja, 
brosareita ja messutapahtumia.          Emma Storbacka 
 
Kyllä se markkinointi teollisella puolella valitettavasti on sitä, että tehdään vähän tukimateriaalia, 
esitteitä ja siinä kaikki.          Lauri Sipilä 

 



B2C yritysten markkinointi 

 

B2C puolella on totuttu tekemään mainontaa ja siellä täytyy useammin opetella se 
asiakkuusajattelu.            Tomi Härmä 
 
Markkinoinnin rooli vähittäiskaupassa on merkittävä, mutta siinä on muu kuin puhtaasti 
markkinoinnin ja myynnin edistämisen taktiikka. Se on oma bisneksensä jossa on tupla-ansainta. 
              Kim Weckström 
 
41 % suomalaisista B2C yrityksistä kokee, että puutteellinen osaaminen uusista 
markkinointiviestinnän kanavista on merkittävä haaste. 
35 % suomalaisista B2C yrityksistä kokee, että osaamisen puute kohderyhmille relevantin sisällön 
tuottamisessa on merkittävä haaste. 
Erityisesti kuluttajamarkkinointiorganisaatioissa vaivaa puute uusien kanavien osaamisesta – 
yrityksille markkinoivat organisaatiot eivät näe tilannetta yhtä pahana  
            Marketing Clinic, 6.11.2014 
 
Markkinoinnin roolitus on edelleen väärä. Päätöksentekoa ei tehdä kuluttajalähtöisesti, vaan se 
tehdään tuotantolähtöisesti.             Anna Sirkiä 

 
 

 



Markkinoinnin rooli Ruotsissa  

Yritysjohto ei tunne tai ymmärrä markkinoinnin mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä. Sitä 
käytetään väärin monella tavalla. Tässä suomalaiset eroavat radikaalisti esimerkiksi ruotsalaisista. 
            Mika Aalto, Marketing Clinic 
 
Markkinointi on kaikessa mukana, kaikissa liikkeenjohdon ylimmissä prosesseissa, mikä tarkoittaa 
sitä, että sillä on myös siinä organisaatiokulttuurissa oma paikkansa.      
             Kirsti Lindberg-Repo 
 
Ruotsi vertailun kun ottaa, lähimaa, siellä on ihan toinen perinne ja kuluttajabrändit. Siellä on ihan 
toisenlainen perinne sille tekemiselle ja toisenlainen maailma siellä. Ei tämmöstä lamasentimenttiä 
kuin Suomessa. Markkinoinnin ja mainonnan rooli on meillä selvästi vähäisempi kuin monessa 
naapurimaassa.             Pekka Soini 
 
Kaksi asiaa mitkä Ruotsissa markkinointijohtajilla on; niillä on tämä heritage, ne ovat olleet pitkään 
mukana ja niillä on asema jo siellä johdossa, ja sitten niillä on prestige, arvostus organisaatiossa.   
             Kirsti Lindberg-Repo 
 



Markkinointipanokset ovat Suomessa 
vain noin puolet siitä, mitä ne ovat 

vastaavilla yrityksillä kilpailevissa maissa. 
Myös ruotsalaiset yritykset käyttävä 
markkinointiin ja mediaan enemmän 

panoksia kuin suomalaiset 
 -  hyvillä tuloksilla 



THE CMO SURVEY, Feb. 2015, Christine 
Moorman, 26 

Markkinointipanostukset USA:ssa 



Mainostajien Liitto, Mainosbarometri elokuu 2015 







Ero mainonnan ja markkinointitutkimuksen alan koon välillä 
Suomessa ja Ruotsissa on huomattava 



Mittakaavaongelma panostuksissa 

Voi olla, että käytetään neljännesosa siitä mitä pitäisi, että saataisin tuloksia aikaan. Ehdottomasti 
liian vähän käytetään.         Kirsti Lindberg-Repo 

Verrattuna Ruotsiin me ollaan alempana markkinointipanostuksissa, se on selvä.    Lauri Sipilä 

Suomessa käytetään erittäin vähän. Me ollaan tuolla vanhojen Itä-Euroopan maiden tasolla kun 
katsotaan markkinointipanostuksia Suomessa.       Pekka Soini 
 
Näet mitä kollegat tekee ja kuinka isot resurssit niillä on ja, kun kaikilla on liian vähän, niin sitten 
todetaan että näin tämän varmaan pitää olla.      Emma Storbacka 
 
Vakiintuneita käytäntöjä on paljon, mutta minkä suuruisia niiden pitäisi olla, niin se liittyy taas 
mittaamiseen ja ymmärrykseen siitä, mitä sillä investoinnilla on saatu aikaan. Tomi Härmä 
 
Luulen, että monet seuraavat sitä omaa panostusta suhteessa kilpailijoihin, enemmän kuin sitä mitä 
pitäisi tehdä.            Pekka Soini 
 

Suomalaisista markkinointipäättäjistä 50 % kokee sisäisten ja ulkoisten resurssien puutteen olevan 
vakava haaste. Resurssipula koetaan toiseksi eniten haastavimpana asiana 

”Riittämättömät henkilöstöresurssit. Ydinhenkilöt tekevät pitkää päivää ja keskittyvät 
vääriin asioihin, jolloin iso kuva hämärtyy.” –B2B markkinointipäällikkö              
        Marketing Clinicin tekemässä tutkimus 
6.11.2014 



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ruotsin suuri mainoskakku 100 89 96 102 103 101 103

Suomen suuri mainoskakku 100 86 90 94 94 87

Ruotsi BKT 100 95 100 103 103 104 107

Suomi BKT 100 92 94 97 96 94 94
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Lähteet mainoskakuille: 
IRM (Ruotsi), TNS Gallup 
(Suomi)  
Lähteet BKT:lle: 
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(Suomi), 
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(OECD, Ruotsi)  



IRM, Lehdistötiedote, 17.6.2015 

Ruotsi on suurin mainosmaa liikevaihdollisesti, 

toisena on Norja, kolmantena Tanska ja pienimpänä 

Suomi 

Asiakaslukuun nähden Norjalla on suurimmat 

investoinnit ja toisena on Ruotsi, kolmantena Tanska 

ja viimeisenä Suomi 

Ruotsin mainosmarkkinat kasvavat nopeinten 

Pohjoismaissa. 

Paikallisilla valuutoilla laskettuna Ruotsissa nähtiin 

1,5 % kasvu, ja Ruotsi on myös ainoa maa jossa oli 

kasvua vuonna 2014 

Suurin lasku tapahtui Suomessa ja Norjassa 

 

IRM, Lehdistötiedote, 28.5.2015 

Ruotsissa odotetaan uutta ennätystä media 

investoinneissa vuonna 2016.  

Pohjoismaiden panostukset mainontaan  
– Suomi pienin 



Ruotsin suurimpien mainostajien 
panostustasot 



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Suomi 100 86 91 96 93 86 85

Ruotsi 100 87 88 93 93 93 93

Tanska 100 83 87 93 92 90 94

Norja 100 93 100 106 109 111 107

Saksa 100 91 96 100 97 98 100

Iso-B 100 88 96 99 101 105 112
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Suomi on ainoa maista, jossa mainontamäärät 
jatkavat edelleen laskua vuoden 2008 jälkeen  



Mediamainonta Länsi-Euroopassa 

Länsi-Euroopan mediamainonnan 
panostuksia verratessa Suomi jää 
mittauksen viimeiseksi joka vuosi 

 
2014 Global Media Intelligence Report, 
eMarketer 



Myös markkinointiala itse keskittyy Suomessa 
mainosmedialajien väliseen mittaamiseen ja 

panostusten jakoon sen sijaan, että 
keskityttäisiin markkinoinnin 

kokonaispanostuksiin.  
Markkinointiviestinnässä tehtävät 
mediapanostukset ovat vain osa 

markkinoinnin kokonaispanostuksista, mutta 
saavat silti keskeisen osan ja huomion 

markkinoinnin mittaamisesta ja tilastoinnista.   
 





Suomessa ainoat kasvavat markkinoinnin 
osa-alueet panostusmääriltään ovat 
digitaalisen mainonnan kanavat sekä 

asiakastietojärjestelmät (CRM).  
Digitaalisen markkinoinnin taso on silti 

kaukana kilpailijamaista. 





Verkkomainonta on ainoa, joka Suomessa nousee. Sanomalehti -, 
aikakausilehti -, televisio - ja ilmaislehtimainonta laskevat. 



Jos lukee suomalaisia raportteja, niin ne kertovat, että digitaalinen kulutus 
on noussut näin ja näin paljon. Se saa näyttämään siltä, että ollaan 
tekemässä kehitystä, mutta totuus on, että suhteellisesti puhuen maa on 
todella perässä.       Ann Sarimo 





Digitaalinen mainonta vaatii  
uutta ymmärrystä 

 

Se kertoo jotain se peukkujen määrä, mutta eihän se sitten kerro sitä totuutta. Kaikki sosiaaliset 
mediat on vielä erilaisia. Facebook käyttäytyy eri tavalla kuin Twitter ja Insta, ja niin edelleen. 
Pitää ymmärtää niiden lainalaisuudet ja miten siellä pitää toimia, että sillä on vaikuttavuutta sillä 
mitä tehdään. Ei voida ajatella, että laitetaan tosiaan se sama juttu joka paikkaan, että sehän ei 
toimi.            Pirjo Airaksinen 

 

Suomessa seurataan banneri mainoksia, kun taas esimerkiksi USA:ssa seurataan kaikkea eri 
onlinemainontaa.           Ann Sarimo 

 

Elokuussa enää 0,4 verkon kasvu. Kun viime vuonna elokuussa se oli 23,5. 

              Orvokki Tervo 

 

Meille tuli 2000 Facebook tykkäystä, sitten voi kysyä että so what, mitä sillä oli vaikutusta 
kauppaan ja riittikö tämä teille asiakaskunnaksi? Jos tämän tyyppistä mennään johtoryhmään 
selittämään, niin ei se ainakaan lisää markkinoinnin arvostusta. Se on tällä hetkellä semmonen 
markkinoinnin puolella ärsyttävä piirre.        Sirpa Kirjonen 

 

 



Suomalaiset yritykset panostavat mieluiten 
sellaiseen markkinointiin, joka on digitaalista 

tai perustuu tietotekniikkaan.  
Tätä selittänee digitaalisten alustojen ja  

CRM-järjestelmien teknologiaintensiteetti, 
joka vetoaa suomalaiseen insinöörisieluun.   

 





Digitaalisen markkinoinnin tehon 
todentaminen?  

On 31,25 kertaa suurempi mahdollisuus voittaa palkinto arpajaisissa (Mega Millions) 
kuin, että klikkaisi bannerimainosta. 

On 475,28 kertaa suurempi mahdollisuus selvitä lentokone onnettomuudesta kuin, 
että klikkaisi bannerimainosta.      (Business Insider 29.6.2011) 

 

23 % mainoksista jotka ostetaan automatisoiduilta reaaliaikaisilta markkinoilta 
joutuvat url-peittämisen kohteiksi. Eli mainoksen julkaisijat vääristelevät ostajille 
nettisivunsa osoitteen.        (Advertising Age 30.10.2014) 

 

Kraft kieltäytyy 75–85 %:lle kaikista digitaalisista näyttökerroista mitä tarjotaan, koska 
on epäilystä petoksesta, laadusta tai jokin muu ongelma.  

           (Advertising Age, 29.20.2014) 



Klikkaatko –  vaikuttaako? 

DoubleClick on benchmarking-työkalu jonka avulla 
voi nähdä mikä klikkausprosentti (clickthrough 
rate, CTR) nettisivujen mainoksilla on:  

• Huhtikuussa 2015 kaikkien 
nettimainostyyppien ja sijoitteluiden CTR 
oli 0,06 % (Smart Insight, 21.4.2015) 

• Rikkaan median (video, audio ja muut 
interaktiiviset elementit) CTR oli 
huhtikuussa 2015 0,27 % (Smart Insight, 
21.4.2015) 

• Suomen kokonaismääräinen CTR vuonna 
2009 oli 0,05 % (Smart Insight, 21.4.2015) 



Suomessa yritysten ylimmässä johdossa 
(toimitusjohtajana, johtoryhmissä, 

hallituksissa) on vain vähän  
markkinointitaustaisia henkilöitä. 
Markkinointi organisoidaan usein 

operatiiviselle alatasolle organisaatiossa.  
Tämä heikentää markkinoinnin ymmärrystä  

– markkinointi ei ole yritysten agendalla. 
 
 



Markkinointiammattilaisia ei juurikaan 
yritysten ylimmässä johdossa 

Mitä koulutustaustaa tai kokemuspohjaa toimitusjohtajat edustaa, niin se on varmaan ensimmäinen 
selitys sille, mikä on odotusarvo markkinoinnille ja miten markkinointi ylipäätänsä nähdään. Siellä 
on aika paljon insinööritaustaisia, harvan yrityksen johdossa on markkinoinnin ammattilaisia. 
           Anna Sirkiä  

 
Suomessa lähes puolet pörssiyritysten toimitusjohtajista on saanut teknillisen koulutuksen, 
verrattuna Harvard Business Reviewin listaukseen maailman sadasta parhaasta toimitusjohtajasta 
neljännes oli diplomi-insinöörejä  
          Kauppalehti Optio, Anni Erkko 5.3.2015 
 
Meillä on Suomessa perinne, että toimitusjohtajilla on insinööritausta, joten naisia on 
kannustettava kouluttautumaan sille alalle.  
      Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa 
 
Markkinointifunktio ei ole muun muassa johtoryhmässä läsnä. Se on minun mielestä aika hyvä kun 
katsoo pelkästään yritysten johtoryhmien rakennetta, että keitäs siellä istuu. Markkinointi ehkä 
siellä saattaa olla joissakin yrityksissä kun on tämä viestintä. Vaikka pörssiyhtiö, niin silloin on 
tärkeää mitä viestitään ja pörssiyhtiön pitää kaikki sanoa oikein, niin siellä saattaa viestintäjohtaja 
istua. Mutta niin kuin markkinointia ei nähdä sellaisena niin kuin isolla kuvalla.   
               Pirjo Airaksinen 

 
 
 
 
 



Johtajien koulutustaustat Suomessa 
pörssiyhtiöissä 



Johtajien koulutustaustat Suomessa  
valtio-omisteisissa yhtiöissä 



S&P 500 ranking, Route to the Top 2006, Meghan Felicelli and Kelley Allen, Spencer 
Stuart, Chicago, Illinois.  

 

Kansainvälisten suuryritysten toimitusjohtajien 
taustat:  talous, liiketoimintajohto tai 

markkinointi 



Yritysjohdon ymmärrys markkinoinnista? 

 
Niillä johtoryhmällä ei ole minkään näköistä ymmärrystä siitä millä tavalla mainonta ja markkinointi toimii, 
mutta mielipiteitä heillä on aina niistä välineistä joita siihen käytetään.   Ami Hasan 

 
Markkinointi on niitä harvoja osa-alueita, mihin kaikilla on mielipide ja mihin kaikilla on ikään kuin oikeus 
kertoa mielipiteensä totuutena. Harvassa johtoryhmässä kukaan rupeaa kyseenalaistamaan jonkun 
lakiasiajohtajan esityksiä jostain tietystä yksityiskohdasta, vaan hän on oman alansa asiantuntija ja tietää 
miksi tehdään näin. Markkinoinnissa jokainen pitää itseään ihan yhtä pätevänä kommentoimaan sitä, onko 
valitut linjaukset oikeita.            Anna Sirkiä 
 

Kuinka paljon annetaan markkinoinnille A) budjettia, B) tilaisuuksia, C) nähdään se strategisena 
työkaluna sen liiketaloudellisen voiton saavuttamiseksi?   Kirsti Lindberg-Repo 
 
Muutos tehdään johdon kautta. Markkinointiymmärrystä pitää saada kasvatettua johdossa ja sitä 
kautta valutettua alaspäin.           Anna Sirkiä 
 

 



Markkinointi ei mahdu yrityksiin 

 

Insinöörimäinen kaavamaisuus on leimannut suomalaista myyntityötäkin. Suomalaiset 
ajattelevat kaupanteon tapahtuvan vain selkeästi määritellyissä tilaisuuksissa, kuten 
asiakastapaamisilla ja messuilla.  
Suomessa mietitään markkinointia vasta sitten, kun tavara on valmis. Se on liian myöhäistä. 
        Erkki Izzarra (Helsingin Sanomat 4.7.2015) 
 
 
Haaste on se, että ei ole ymmärrystä siitä mitä markkinointi on ja miten se pitäisi nähdä. Se 
varmaan johtuu tästä meidän osaamisen matalasta tasosta.      
        Tarja Virmala 
 
Ei ole odotusarvoa, ei ymmärretä mitä se voisi olla niin ei myöskään osata vaatia.   
              Anna Sirkiä 
 
Markkinointi on ihan sidoksissa liiketoimintaan, se on täysin ja ihan keskeisesti liiketoiminnan 
kehittämistä - markkinointi joskus ymmärretään aivan liian kapea alaisesti.   
           Sirpa Kirjonen 
 
 

 



Markkinointia ei ole myöskään muilla 
päätöksentekofoorumeilla 

 

Markkinointi ei nouse investorisuhteiden viestinnän agendalle missään 
muodossa. Eli sijoittajia ja sitä kautta ylintä johtoa ja hallituksia ei 
kiinnosta tuon taivaallista miten nämä yritykset markkinoi. Täähän on 
ainut johtopäätös, jonka voi tehdä. Ei katsota, että markkinoinnilla on 
mitään merkitystä heidän menestykselle.         
       Kim Weckström 

 

Nythän meillä alkaa olla aika paljon hallitusammattilaisia, mutta nekin 
tulee sieltä omasta toimialastakaan, ne alkaa olemaan tätä 
senioritason jengiä, joka on jo päivätyönsä tehnyt ja ollut tietyllä 
toimialalla töissä ja se syvä osaaminen tavallaan siitä. Mutta siellä ei 
ole markkinoinnin ammattilaisia.          
     Pirjo Airaksinen 

 

 

 

 



Markkinoinnin puolestapuhujia ei 
yrityksissä juurikaan ole 

Suomalaisista markkinointipäättäjistä 32 % kokee haasteena ylimmän johdon sitoutumisen 
puutteen markkinointia kohtaan 

”Kaikki eivät miellä markkinointia strategiseksi osaksi liiketoimintaa jolloin myöskään 
markkinointipanostusten tärkeyttä ei ymmärretä - - sitoutuminen ei riittävällä tasolla 
- - panostuksesta ei saada irti haluttua lopputulosta, (mikä) vahvistaa ensiksi 
mainittua käsitystä markkinoinnista.” -B2B markkinointijohtaja 

            Marketing Clinic, 6.11.2014 
 
Yksi tutkimuksen päähavainnoista oli, että markkinointiorganisaation aktiivisella roolilla yrityksen 
strategian suunnitteluun ja toteutukseen on selvä vaikutus yritysten kasvuun ja kannattavuuteen.   
2/3 yrityksistä on johtoryhmässä markkinoinnin kokemusta, hallituksissa alle puolella 

        Timo Leino (Booz Allen Hamilton 2006) 
 

Kun vertaa Suomen yritysjohtoa globaaleihin esimerkiksi Amerikkalaisiin yrityksiin, niin täällä 
Suomessa saattaa olla kommunikaatiopäällikkö (Corporate Communications), mutta nämä eivät 
tyypillisesti ole markkinoijia vaan taloustyyppejä jotka tekevät talousraportoinnin ja johtavat 
kriisikommunikaatiota talousasioista.  Jos muistan oikein niin 20:stä liikevaihdollisesti 
suuremmasta yrityksestä, niin neljällä tai viidellä oli oikea markkinointipäällikkö (CMO) ja lopulla 
oli nämä kommunikaatiopäälliköt. Jos katsoo muualla maailmassa, niin yleensä 
markkinointipäällikköfunktiossa se henkilö on varapuheenjohtaja (executive vice president) ja 
markkinointipäällikkö (CMO). He olevat todella aktiivisia johtoryhmässä. 
              Ann Sarimo 

 
 



Markkinoinnin ammattilaiset ovat itse 
keskeisessä roolissa markkinoinnin 

arvostuksen nostamisessa.  
 
 



Arvostus on ansaittava 
Siihen täytyy sanoa kyllä, että kyllä tämä meidän ala saa katsoa itseänsä peilistä. Täällä on niin kuin 
vuosikymmenet puhuttu luovien ehdoilla.         Pirjo Airaksinen 
 
Siitä tulee monta kertaa se, että asiakkaat naureskelevat näille kaiken maailman palkinnoille, että siellä ne nyt 
taas palkitsee toisiaan. Totta kai ne tulee mielellään pokkaamaan ja on mukana, mutta siitähän tulee tällainen 
että joojoo ala taas palkitsee toisiaan. Edistääkö tämä muka meidän juttuja ja näin?    Pirjo Airaksinen 
 
Enemmän tässä oman porukan kesken voivotellaan aisaa liikaa, pitäisi tehdä sen puolesta. Voitaisiin hypätä 
sen kynnyksen yli ja ruveta näyttämään mitä markkinointi oikeesti on, mitä sillä tehdään, mitä sillä 
saavutetaan, seurataan mittareita, kerrotaan niistä, miten ne toimii, tämmönen systemaattinen tapa voisi olla 
sen edistymisessä. Suomessa me markkinoidaan hirveen paljon heikommin kuin ruotsalaiset keskimäärin.  
              Sirpa Kirjonen 
 
Ethän sä etene urallakaan, jos sä et oo osoittanut, että susta on jotain arvoa yritykselle. Semmoinen 
lapsellinen ”markkinoinnin pitää päästä kulmahuoneeseen” mantra, hokemallahan se ei sinne mene, se voi 
avata oven, että toimitusjohtaja huomaa, että meillä on markkinointiosastokin ja pääset keskustelemaan, 
mutta sitten sulla pitäisi olla kanssa jotain kerrottavaa.          Tomi Härmä 
 
 
 
 



Arvostus on ansaittava 
Markkinointijohtajien pitää itse tehdä se, ottaa vastuu ja valta teoin. Arvostus pitää ansaita.   Lauri Sipilä 
 
Markkinointi ei ole itsekään osannut riittävästi markkinoida sitä mikä on sen merkitys ja miten sitä voidaan 
seurata, mittareita ymmärtää kaikki.         Sirpa Kirjonen 
 
Jos toimari osaa vaatia, eikä markkinointi-ihminen pysty kertomaan, mitä niillä haluamillaan resursseilla aikoo 
saada aikaan, niin eihän se arvostus mihinkään kehity.      Anna Sirkiä 
 
Markkinoinnin päätöksentekijöiden pitäisi itse tehdä paljon enemmän oman alansa arvostuksen eteen 
Suomessa. Siinä tulee se koko analytiikka, systemaattisuus, seurannat ja itse sen nostaminen sille tasolle, että 
se on uskottavaa.              Pekka Soini 
 
Sitten on myöskin sellainen juttu, että pitää uskaltaa haastaa asiakasta. Me ollaan markkinoinnin 
ammattilaisia, meidän pitää uskaltaa olla sitä mieltä mitä me ollaan ja meidän pitää pystyä perustelemaan 
meidän mielipiteet.           Pirjo Airaksinen 
 
15 vuotta täällä töitä tehneenä voin todeta, että markkinoijat täällä ovat todella riskejä välttäviä. Kukaan ei 
halua nousta esiin ja tehdä esimerkiksi kokeiluja, kun taas vaikkapa Isossa Britanniassa kokeiluja tehdään koko 
ajan ja opitaan siitä.             Ann Sarimo  
 
 

 
 



Suomessa ei opeteta markkinointia 
osana ammatillisia tutkintoja, 

 eikä Suomeen synny kansainvälisesti 
verrattuna korkeatasoisia 

markkinointipositioita. 



Markkinointia pidetään 
 ”pehmeänä” opetusaineena 

Jos palataan siihen miksi markkinointia ei haluta mennä lukemaan koulussa koska se on aivan 
höttöä, niin kyllä se palautuu siihen, että jos siellä kauppiksen markkinoinnin perusteet kurssilla 
olisi käyty läpi se investointi ja tuloslähtöinen lähestymistapa eikä vaan näytetty mainoskuvia, 
niin se olisi eri.           Emma Storbacka 
 
Markkinoinnin pääaineeseen valikoituu ihmisiä, joille se saattaa olla ensisijainen kriteeri, että ne 
ajattelee ettei tarvii sitten niin paljon laskea. Suurin kysyntä on sellaisille markkinoinnin 
ammattilaisille, jotka osaavat laskea ja perustella myös luovat asiat analyyttisesti.   
               Jaakko Aspara 
 
Esimerkiksi Helsingin kauppakorkeakoulussa markkinointi ei ole ollut suosituimpia pääaineita, ja 
jos suomalainen markkinoinnin koulutus ei houkuttele lahjakkaimpia opiskelijoita, on vaara että 
he lähtevät hakemaan markkinointioppinsa ulkomailta ja jäävät sille tielle.  
          Juha Partanen, (Pohjalainen 15.9.2008) 



Markkinoinnin oppimismahdollisuudet  

Rahaa pienestä maasta löytyy aina vain rajallisesti. Onneksi markkinointi on myös taitolaji. Niinpä 
markkinoinnin volyymin kasvattamisen ohella kannattaa panostaa markkinointiosaamisen 
parantamiseen esimerkiksi koulutuksen, valmennuksen ja harjoittelun avulla kaikilla tasoilla, niin 
koulun penkillä kuin jo työelämässäkin mukana olevien kohdalla. 
       Ami Hasan (Helsingin Sanomat, Mielipide, 13.12.2014 
 
Esimerkiksi Slush start-up messuilla kysyttäessä juuri suomalaisilta start-upeilta puuttuu 
markkinointi- tai go-to-market strategia kokonaan.  Edelleen uskotaan, että asiakkaat löytävät 
uuden tuotteen itsestään.           Ami Hasan 
 
Ehdotin lapseni opettajalle, että miksi ette tekisi samaa kun minun koulussani tehtiin, eli tällainen 
”Show and Tell”, jossa kerrotaan jostain esineestä jonka on tuonut mukanaan. Tämä oli siis osa 
koulua ja joka päivä joku piti esityksen. Opettaja rupesi tekemään tätä, mutta hän perui sen koska 
lapset olivat liian peloissaan. Ja minä sanoin että sehän on se idea, heitä täytyy vähän pushata 
jotta nämä kyvyt kehittyvät. USA:ssa painopiste on enemmän myyntihenkisyydessä ja 
esittelytaidoissa sekä artikuloinnissa ja kommunikaatiossa.     Ann Sarimo 
 
 



Siksi markkinointia! 



Haastattelut henkilöt 

• Pirjo Airaksinen, Superson 

• Jaakko Aspara, Hanken Svenska 
Handelshögskolan 

• Ritva Hanski-Pitkäkoski, Mainostajien 
Liitto 

• Ami Hasan, hasan&partners 

• Marja Honkaniemi, TNS Gallup 

• Tomi Härmä, Media Metrics Finland 

• Heidi Jaara, Balmuir 

• Sirpa Kirjonen, Sanomalehtien Liitto 

• Kirsti Lindberg-Repo, tutkijatohtori 

• Perttu Pöyhönen, Brandworxx 

• Ari Rajala, Kauppalehti 

 

• Leena Saarinen, 
hallitusammattilainen 

• Ann Sarimo, hasan&partners 

• Lauri Sipilä, MARK Suomen 
Markkinointiliitto 

• Anna Sirkiä, Marketing Clinic Finland 

• Pekka Soini, Sanoma Media Finland 

• Emma Storbacka, Avaus Marketing 

• Jari Taipale, Brandworxx 

• Orvokki Tervo, TNS Gallup 

• Tarja Virmala, MTL Markkinoinnin, 
teknologian ja luovuuden liitto 

• Kim Weckström, Avaus Marketing 

• Veli-Pekka Ääri, S-ryhmä 

 
Saimme haastatelluilta käyttöömme myös taustamateriaalia ja 
tutkimustuloksia, mistä heille suuret kiitokset! 



Työryhmä ja tekijät 

Tutkijat, kauppatieteiden ylioppilaat 

    Lauri Laaksonen, Svenska Handelshögskolan 

    Miia Lahtinen, Vaasan Yliopisto 

    Laura Mörsky, Vaasan Yliopisto 

Opiskelijoiden akateeminen ohjaus 

    Pirjo Laaksonen, Vaasan Yliopisto  

Rahoittajat   Viestintäalan tutkimussäätiö 

    Sanoma Media Finland 

    (tutkijoille maksettiin palkkaa, muu työ on tehty talkoilla) 

Liittoyhteistyökumppanit  

    Mainostajien Liitto 

    MARK, Suomen Markkinointiliitto 

    MTL, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto 

Kummit   Ami Hasan, Anne Korkiakoski ja Kimmo Tolonen 

 


