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Esittäytymiset – kuka sinä olet?
Satu Virtanen

Kauppatieteiden maisteri (2010) 
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Pääaine: markkinointi

Sivuaineet: johtaminen ja organisaatiot,  
yritysjuridiikka ja kasvatustiede

Ammatillinen opettaja (5/2019) 

Oulun ammattikorkeakoulu 

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Aluejohtaja, Terveystalo Julkiset palvelut Oy

Henkilöstöpalvelut Pohjois-Suomi

10 vuoden kokemus 
asiantuntijapalveluiden myynnistä, 
asiakkuuksien ja myynnin johtamisesta sekä 
liiketoiminnan kehittämisestä

Kouluttaja / valmentaja

Koulutus- / valmennuskeikkoja sivutoimisesti eri 
toimijoille - tavoitteena viedä suomalaista 
liiketoimintaosaamista, asiakkuuksien johtamista ja 
asiakaskokemusajattelua eteenpäin
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Virittäytyminen tunnelmaan..

• Mene osoitteeseen www.menti.com
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Markkinoinnin perusteita

Markkinoinnin 
perustehtävänä on saada 
asiakas kiinnostumaan 
tarjolla olevasta 
tuotteesta / palvelusta ja 
näin aikaansaada ”kauppa”

Luodun kokemuksen ja 
arvontuotannon avulla 
pyritään asiakkaan 
sitouttamiseen eli 
uudelleen ostoihin

Tyytyväinen asiakas palaa 
yhä uudelleen, mutta myös 
kertoo tyytyväisyydestään 
eteenpäin ja näin 
suosittelun kautta hankkii 
uusia asiakkaita

Aktiivisen kommunikaation 
kautta sitoutunut asiakas 
myös antaa palautetta, 
jonka avulla voimme 
kehittää toimintaamme ja 
tuotteitamme
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Markkinoinnin perusteita – STP-malli

• Segmentointi

• Targetointi (kohdentaminen)

• Positiointi (asemointi) & differointi (erilaistaminen)

• Tunnistetaan ne asiakasryhmät, joiden palvelemiseen yrityksellä on kilpailu- ja 
erikoistumisetuja, ja asemoidaan yritys näille markkinoille

• HOX! Kirjasto = julkinen palveluntuottaja, jolloin palvelua tuotetaan kaikille 
kuntalaisille / kaupunkilaisille, MUTTA eri toimintojen markkinointia varten tulee 
asiakasryhmiä segmentoida sekä markkinointia kohdentaa. On myös hyvä 
ymmärtää ketkä ovat kilpailijoitamme sekä mikä on  meidän asemamme 
markkinassa. Näin voimme ymmärtää, mikä on kirjastojen kilpailuetu eli miten 
erilaistamme palvelua, valikoimaa.. verrattuna kilpailijoihimme.
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Markkinoinnin perusteita - segmentointi

• Segmentointi = asiakkaiden jakamista toisistaan erottuviin asiakasryhmiin, joista 

yritys valitsee omat kohderyhmänsä, ja joille se suunnittelee ja toteuttaa ko. 

ryhmän tarpeita vastaavaa markkinointia

• Ryhmät koostuvat yksilöistä, joilla on yhteisiä, samanlaisia tarpeita ja joiden 

oletetaan reagoivan markkinointitoimenpiteisiin samalla tavalla

• Esimerkkejä erilaisista segmentointikriteereistä

• ikä

• sukupuoli

• sijainti

• kiinnostuksen kohteet

• sosioekonominen asema

• arvot, asenteet, elämäntyyli
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Markkinoinnin perusteita - segmentointi

Miksi segmentoida?

• Pystymme paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, kun ymmärrämme eri 

segmenttien tarpeita 

• Pystymme viestimään tuotteistamme / palveluistamme tehokkaammin, kun 

viestintä kohdistetumpaa vs. massamarkkinointi (hox! eri viestintäkanavat)

• Jokaiselle segmentille toimiva, erilaistettu markkinointiohjelma, joka houkuttaa ja palvelee

• Voimme aloittaa jostakin segmentistä ja laajentaa hallitusti uusiin segmentteihin

• Oppiminen ja vahvuus tiettyjen segmenttien osalta luo kokemusta ja sitä kautta asiakkaiden 

palvelutehokkuus ja tyytyväisyys kasvaa

• Muista! Tarpeeksi isot, toisistaan eroavat segmentit, jotka reagoivat 

markkinoinnissa erilaisiin asioihin!
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Markkinoinnin perusteita - kohdentaminen

• Perinteisesti arvioidaan segmenttien houkuttelevuutta ja valitaan niistä yksi tai 

useampi kohdemarkkina

• Segmentin koko ja kasvutavoite tulee miettiä suhteessa yrityksen omiin 

tavoitteisiin, kykyihin ja resursseihin

• Arvioidaan segmenttien rakenteellinen houkuttelevuus: kilpailun taso, korvaavat 

tuotteet, ostajien tai toimittajien suhteellinen valta

• Kirjastomaailmassa kohdentaminen

• Miten, mistä, missä ja milloin viestimme / markkinoimme eri segmenteille?

• Mitkä ovat parhaat markkinointikanavat kullekin segmentille?
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Markkinoinnin perusteita – positiointi ja differointi

• Positiointi = tuotteen / palvelun sijoittaminen haluttuun mielikuva-asemaan verrattuna 
kilpailijoihin

• Differointi = tuotteen / palvelun erottaminen kilpailijoiden tarjoomasta joillakin 
merkittävillä eroilla

• Tuotteella on oltava selvästi erottuva imago kohderyhmien silmissä vs. kilpailijoiden 
tuotteet

• Kilpailuetu = mitä arvoa voimme tarjota enemmän tuotteillamme suhteessa kilpailijoihin?

• Erilaisia differointikeinoja:
• Tuotteen differointi – Ominaisuudet, suorituskyky, laatu..

• Palvelujen differointi – Tilauksen helppous, toimitus, asennus, koulutus, huollot..

• Henkilökunnan differointi – Kompetenssi, uskottavuus, luotettavuus, kommunikaatiokyky..

• Jakelukanavadifferointi – Kattavuus, asiantuntevuus, suorituskyky..

• Imagon differointi – Identiteetti, symbolit, viestintä, tapahtumat..
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Markkinoinnin perusteita - markkinointiviestintä

• Markkinointiviestinnällä pyritään asteittain rakentamaan tuotteiden / palveluiden 
tunnettuutta, kiinnostusta, luottamusta ja paremmuutta suhteessa kilpailijoihin

• Tavoitteena:
• Tiedottaminen

• Huomion herättäminen

• Mielenkiinnon ja myönteisten asenteiden luominen

• Asiakkaalle tuotetun arvon ja hyödyn viestiminen

• Asiakassuhteen ylläpito

• Markkinointiviestinnällä on kolme eri vaikutustasoa:
• Tietoon vaikuttaminen

• Tunteisiin vaikuttaminen

• Toimintaan vaikuttaminen

Markkinointiviestinnän 

suunnittelu 

ensiarvoisen tärkeää ja 

helpottaa toteuttamista 

pitkässä juoksussa.. 

Hyvin suunniteltu on 

puoliksi tehty.. Esim. 

Vuosikello!

13.11.2019 Satu Virtanen 11



Markkinoinnin perusteita - kirjastoympäristössä

• Tunnistetaan eri segmentit

• Tunnistetaan eri segmenteille soveltuvat tuotteet / palvelut

• Kohdennetaan markkinointia / viestintää tarkemmin tehdyn segmentoinnin 
perusteella

• Voidaan valita tietyt segmentit, joista esimerkiksi aloitetaan tai joihin panostetaan 
enemmän havaitun potentiaalin perusteella

• Tunnistetaan kilpailijat ja asemoidutaan suhteessa kilpailijoihin  Mikä on 
kilpailuetumme, mitä arvoa tuotamme asiakkaillemme?

• Erottaudutaan selkeästi ja viestitään se vahvasti  toisto!

• Kuunnellaan asiakkaita
• Kerätään asiakaspalautetta aktiivisesti

• Otetaan asiakkaat mukaan kehittämiseen  ”vaikuttajamarkkinointi”?
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Markkinointi kirjastoympäristössä

• Otettava huomioon
• Kirjastojen yhteiskunnallinen tehtävä – laissa säädelty tehtävä

• Kirjastojen palvelut peruspalveluina, vahva kulttuuri- ja palveluajatuksen tausta

• Non-profit eli voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tavoitteena toiminnan jatkuvuus

• Kun tavoitteena ei ole voiton tuottaminen, mikä on missio, jonka takia toimitaan? 

• Toiminnan päämäärä ja strategia  miten päämääriin päästään

• Koko yhteiskunnan tarpeet  vastaavat yhteisön sosiaalisista ja arvoa ilmaisevista tarpeista 
rahoitus yhteiskunnalta

• Kuitenkin
• Markkinointia toteutetaan jo monessa kohtaa  tunnistetaanko markkinoinniksi?

• Markkinoinnin avulla kirjastojen palveluja voidaan tehdä tunnetummaksi  asiakasvirtojen 
kasvu ja sitoutuminen  asiakastyytyväisyyden lisääntyminen palvelun kautta  tavoitteena 
rahoituksen lisääminen

Markkinointi 
ajatuksena voi tuntua 
ristiriitaiselta sen 

kaupallisuuden ja 
voittoa tavoittelevan 

imagon vuoksi
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Markkinointi kirjastoympäristössä

• Markkinointiviestinnän avulla halutaan lisätä 
• Perussisältöjen ja palvelujen tunnettuutta
• Herättää kiinnostusta kirjaston eri toimintoihin

• Kirjastot tarjoavat
• Arvoa ja hyötyjä tuottavia palveluja, jotka liittyvät asiakkaiden tiedon lisäämiseen sekä tasa-arvoiseen 

saatavuuteen

• Kirjastot kilpailevat
• Muiden vapaa-ajan palvelu- ja elämysorganisaatioiden kanssa 

• elokuvateatterit, teatterit, kirjakaupat, äänikirjastot (maksulliset)

• e-kirjastopalvelujen luomat mahdollisuudet kilpailla yhä vahvemmin muiden vapaa-ajan palvelu- ja elämystuotteiden 
kanssa!

• Kirjastojen kilpailuetuja
• Asiantunteva ja osaava henkilökunta
• Henkilökohtainen ja kohdennettu palvelu

• Asiakkaalle ilmainen tai erittäin huokea
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Markkinointi kirjastoympäristössä

• Kaiken toiminnan lähtökohtana: Mitä lisäarvoa tuotamme asiakkaille?

• Perinteiset kirjaston palvelut

• ”Uudet” palvelut  esim. e-palvelut

• Ennen kaikkea asiakkaan palvelutarpeen tunnistaminen 

• Asiantuntevan henkilöstön kautta profiloituminen 

• Lisäarvona erinomainen palvelu, erilaisten palveluratkaisujen esittely ja suosittelu

• Markkinointi ei ole irrallinen osa kirjastojenkaan arkea vaan kuuluu jokapäiväiseen 

työhön ja toimintaan muun muassa ja erityisesti asiakaspalvelun kautta!

13.11.2019 Satu Virtanen 15



Markkinointi ja e-kirjastohanke

• Olemassa olevaa materiaalia mm.

• Segmentointi

• Vuosikello

• Markkinointimateriaalit ja pohjat

• Otetaan nämä aktiivisesti käyttöön

• Tarkastellaan segmenttien toimivuutta  sopivan kokoiset, voidaanko yhdistellä..

• Yhdistetään e-palveluiden vuosikello kirjaston markkinoinnin vuosikelloon  muistetaan 

miettiä kokonaisuutta, ei yksittäisiä osia!

• Otetaan markkinointimateriaalit aktiiviseen käyttöön ja tuotteistetaan e-kirjastoa vahvasti! 

• Tärkeää, että visuaalisesti tunnistettavaa  asiakkaat oppivat tunnistamaan markkinointiviestinnän 

koskevan e-palveluja!

• https://kirjastossatavataan.fi/materiaalipankki/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/Markkinointi-ideat.pdf

• https://kirjastossatavataan.fi/materiaalipankki/markkinointi-ja-viestinta/e-aineistomateriaalit/
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Ryhmätehtävä

Jakaudutaan n. 4 hengen ryhmiin, aikaa 20min

Pohtikaa ja kirjatkaa ylös

Purku yhdessä

• Mitä erilaisia asiakasryhmiä eli segmenttejä kirjastoissa voidaan havaita, mitä on jo hankkeen 
tiimoilta ja/tai muuten tunnistettu?

• Miten olemme kohdentaneet eri palveluita eri asiakasryhmille miten ja missä olemme 
viestineet tai voisimme viestiä niistä?

• Miten olemme asemoituneet suhteessa kilpailijoihin, mikä erottaa meidät kilpailijoista  miten ja 
missä olemme viestineet tai voisimme viestiä kilpailuedustamme?

• Olemmeko käyttäneet segmentointia, markkinointimateriaalia ja vuosikelloa hyväksi e-palveluita 
markkinoidessa? Jos kyllä, miten toiminut? Jos ei, miksi ja miten saisimme ne aktiiviseen 
käyttöön?

• Onko vuosikello yleisesti markkinoinnin osalta käytössä? Jos kyllä, onko e-palveluiden vuosikello 
yhdistetty yleiseen markkinoinnin vuosikelloon? Jos ei, miten vuosikello saataisiin luotua 
mahdollisimman matalan / nopean / helpon prosessin kautta?

• Mitä muuta keksitte? Esim. missä ja miten voitaisiin viestiä? 
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Markkinointi ja asiakaskokemus?

• Puhutaan asiakaskokemuksesta, palvelukokemuksesta, palveluasenteesta…

• Kaikilla kuitenkin sama tarkoitusperä, perinteistä asiakaspalvelu -ajattelua 

laajempi perspektiivi..

Asiakaskokemus on niiden kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summa, jonka asiakas organisaation toiminnasta muodostaa. 
Asiakaskokemus on ihmisen tekemien yksittäisten tulkintojen summa, eli se ei ole rationaalinen päätös vaan kokemus, johon 

vaikuttavat myös tunteet ja alitajuisesti tehdyt tulkinnat. 

Organisaatiot voivat valita, millaisia kokemuksia ne pyrkivät luomaan!
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Asiakaskokemus..

• Asiakaskokemus ei ole VAIN asiakaspalvelua vaan…

• Läpi organisaation menevä toimintamalli, jossa asiakas on aina keskiössä

• Kaikki organisaation toiminnot ovat suoraan tai välillisesti tekemisissä asiakkaiden kanssa

• Miten takaamme organisaationa sen, että asiakkuuksien kanssa tekemisissä oleva etulinja pystyy 

”back-officen” tuella luomaan sellaisia kokemuksia, jotka ylittävät odotukset??

• Luomme asiakkaalle ARVOA!

• Brändillä yritys viestii asiakkailleen, luo mielikuvia. Asiakaskokemuksen johtamisessa pyritään 

myös lunastamaan brändin antama lupaus.

• Tavoitteena uskollinen asiakas, joka myös suosittelee meitä!

• NPS

• Miksi julkisissa palveluissa pitäisi tuottaa / ajatella / panostaa asiakaskokemusta 

/ asiakaskokemukseen?
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Miksi ylivoimainen asiakaskokemus?

• Asiakkaan sitoutuminen  asiakasuskollisuus  asiakkuuden elinkaaren pidentäminen

• Asiakastyytyväisyyden lisääminen

• WOM eli word of mouth, joka on markkinoinnin keinoista voimakkain (ja ilmainen)
• Eli suosittelijoiden määrän lisääminen

• Ristiin- ja lisämyynnin potentiaalin kasvu

• Asiakas sitoutuu myös toiminnan kehittämiseen  lisää kehitysideoiden määrää

• Erottautuminen kilpailijoista  jätä asiakkaallesi muistijälki!

• Kriittisten tapahtumien, reklamaatioiden ym.. määrä vähenee
• Asiakkaan asenne toinen, jos sitoutunut / uskollinen asiakas

• Sitouttaa henkilöstöä  henkilöstötyytyväisyys kasvaa!

• Maksimoi asiakkaalle tuotetun arvon!

• Kasvattaa yrityksen tuottoja!
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Asiakaskokemuksen johtaminen

• Asiakaskokemuksen johtaminen strategiatasolta lähtien läpi koko organisaation on elintärkeää, 
jotta se toimii koko organisaation ajurina.

• Asiakaskokemuksen johtaminen ei ole projekti vaan prosessi!

• Perusperiaatteena on luoda jokaisessa kohtaamisessa asiakkaalle merkityksellisiä kokemuksia ja 
näin maksimoida yrityksen / organisaation asiakkaalle tuottama arvo.

• Asiakaskokemuksen luomiseen vaikuttavat kaikki mitä yritys / organisaatio on ja tekee! 
• Kosketuspisteet!

• Asiakaskokemuksen tasot:
• Satunnainen kokemus
• Ennalta odotettu kokemus

• Ennalta suunniteltu, riippumaton ajasta ja paikasta

• Johdettu kokemus
• Ennalta suunniteltu, riippumaton ajasta ja paikasta, Erottuva, Tuottaa arvoa

• Asiakaskokemuksen johtamisessa avaintekijänä on henkilöstön sitouttaminen ajatusmalliin!
• Organisaation tehtävänä ja tavoitteena varmistaa henkilöstön oikeanlainen osaaminen ja asenne
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Ylivoimainen asiakaskokemus kilpailuvalttina

Asenne

Asiakas näkee minut yritykseni  / organisaationi erinomaisena edustajana

Olen asiakaskohtaamisessa läsnä, lämmin ja helposti lähestyttävä

Toimin aina ratkaisukeskeisesti  

Viestintä

Kommunikoin asiakaskokemusta 

vahvistavasti, oikea-aikaisesti

Kuuntelen ja kunnioitan muiden näkemyksiä

Toiminta

Tartun toimeen aktiivisesti

Juoksen extramailin

Tue asiakkaan 

minäkuvaa

Yllätä ja luo 

elämyksiä

Jää 

mieleen!

Saa asiakas 

haluamaan 

lisää

13.11.2019 Satu Virtanen 22



13.11.2019 Satu Virtanen 23



Lopuksi

• Älkää ajatelko markkinointia liian vaikeasti tai monimutkaisesti..

• Teillä on olemassa jo ajatus eri asiakasryhmistä, markkinoinnin kohdentamisesta sekä 

asemoitumisesta ja erottautumisesta vs. kilpailijat

• Tehkää suunnitelma  mitä, milloin, kenelle ja miten  toteuttakaa suunnitelmaa täsmällisesti

• Pohtikaa fyysinen / paikan päällä tapahtuva viestintä, some, tapahtumat, vierailut, koulutukset.. 

suurin osa näistä ilmaista / huokeaa, vie lähinnä henkilöstöresurssia

• Ottakaa asiakaskokemuksen luominen sydämen asiaksi, tällöin halu ratkaista asiakkaan 

ongelma ohjaa teitä viestimään oikeista asioista (esim. e-kirjaston tuomat 

mahdollisuudet)

• Markkinointi on hauskaa, joskus saa myös vähän hullutella 

KIITOS!!
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