
Markinvest Oy 
More Opportunities 

YRITYSKOHTAINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA + KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET YRITYKSEN MYYNNIN JA 
MARKKINOINNIN EDISTÄMISEKSI  

Kohderyhmä: mikro-, pienet ja keskisuuret yritykset  
Kesto:  käytettävä kokonaisaika on 5-6 työpäivää  
Sisältö:  yrityskohtainen kehittämissuunnitelma + käytännön toimenpiteet yrityksen myynnin ja 
 markkinoinnin edistämiseksi. Toteutus tehdään henkilökohtaisena keskusteluna joko 
 yrityksessä tai Markinvest Oy:n toimistossa Karjalankatu 35 Lahti. 

 
YRITYSKOHTAINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA  
Ennen ensimmäistä tapaamista yritykselle toimitetaan kysymyslista asioista joita tullaan käsittelemään 
kehittämissuunnitelman tekemiseksi.  
 
Kysymyslista ja asiat kehittämissuunnitelmassa:  

 avuntarve heti ja tulevaisuudessa 
 onnistumiset, epäonnistumiset ja ongelmat 
 ketkä ovat yrityksen asiakkaita nyt ja tulevaisuudessa 
 kilpailijat ketä kohtaamme markkinoilla, mitä on tulossa 
 mitkä ovat yrityksen tuotteet/palvelut, minkä ongelman tuote/palvelu ratkaisee 
 mikä on arvolupaus asiakkaalle 
 mikä on ansaintamalli, mistä eurot tulevat 
 myynti; miten myynti on yrityksessä resursoitu, nykyinen tarjouskanta, tunnistettujen 

myyntiprospektien arvo 
 SWOT yhteenveto, johtopäätökset 
 kasvutavoitteet 3 vuotta 
 kehittämissuunnitelma 

 
Kehittämissuunnitelma tehdään kolmeksi vuodeksi. Sovitaan konkreettiset 5 askelta toiminnallisten ja 
kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Sovitaan toteutuksen vastuuhenkilö ja seurantatapa. 
 
KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET MYYNNIN JA MARKKINOINNIN EDISTÄMISEKSI  
Toimenpiteillä edistetään yrityksen myynnin ja markkinoinnin suunnitelmallisuutta, kehittämistä, 
kilpailukykyä ja tuloksentekokykyä.  
 
Esimerkeiksi on kuvattu 5 käytännön toimenpidettä. Tarkempi suunnitelma toimenpiteistä syntyy, kun 
tiedämme yrityksen tilanteen.  

1. Liikeidean kehittäminen myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta 
2. Myynti ja markkinointiohjelma 
3. Ratkaisuja myynnin kehittämiseksi  
4. Tuotteen/palvelun kaupallistaminen 
5. Kansainvälistyminen ja vienti 

 

Yhteystiedot: 
Pekka Peltonen 
040 900 0322 
pekka.peltonen(at)markinvest.fi 
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KANSAINVÄLISTYMINEN JA VIENTI – VIENTIKONSEPTI  

 

Kansainvälistyminen  

Liiketoiminta kansainvälistyy ja pk-yritysten on katsottava kasvupotentiaali välillisestä viennistä ja/tai 

panostettava suoraan vientiin.  

 

Kansainvälistymisen suunnittelun lähtökohtana ovat yrityksen toiminnalle asetetut strategiset tavoitteet 

sekä riittävien taloudellisten ja fyysisten resurssien olemassaolo.  

 

Vientimuodon valinta on tärkeä päätös, koska sillä on suuri merkitys muihin viennin toimiin ja kustannuksiin 

yrityksessä. Kustannukset ovat monesti suunniteltua suuremmat ja vientitulojen saaminen odotettua 

hitaampaa.  

 

Kansainvälinen toimintaympäristö  

Kansainvälinen kauppa eroaa kotimaankaupasta. Esimerkiksi toimintatavat, kulttuuri ja arvot sekä kysyntä 

voivat olla erilaisia. Kansainvälisillä markkinoilla onnistumisen edellytys on selkeä suunnitelma sekä 

kohdealueen riittävä tuntemus.  

 

Kaupanesteitä voivat olla määräykset ja viranomaisvaatimukset, jotka hankaloittavat tavaroiden ja 

palveluiden kauppaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi poikkeavat standardit, tarkastus-, testaus- tai 

sertifiointivaatimukset.  

 

Kansainvälistymis-/vientistrategia ja toimintasuunnitelma:  

1. Nykytilanteen analyysi, riskit 

2. SWOT yhteenveto ja johtopäätökset  

3. Kansainvälistymis-/vienti tavoitteet 

4. Vientiliikeidea, kansainvälistymis-/vientistrategia ja strategiset päätökset ja kehitystoimenpiteet  

5. Toimintasuunnitelma, budjetti ja seuranta  

6. Kansainvälistymis- /vientikonsepti 

 

Markinvest Oy on suomalainen yrittäjävetoinen asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiakkailleen 

käytännönläheisiä palveluita erilaisissa kansainvälisen liiketoiminnan kartoittamiseen, käynnistämiseen 

ja kehittämiseen liittyvissä tilanteissa.  

 

Yhteystiedot:  

Pekka Peltonen  

040 900 0322  

pekka.peltonen(at)markinvest.fi 
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LIIKEIDEAN KEHITTÄMINEN MYYNNIN JA MARKKINOINNIN NÄKÖKULMASTA – MARKKINOINNILLINEN 
LIIKEIDEA 

 
Taustaa kehittämissuunnitelmaan  
Yrityksen menestyksen takana ovat ihmiset jotka pitävät huolen siitä, että heidän yrityksensä business- ja 
tuotesalkusta löytyvät sellaiset eväät millä se pärjää tänään ja tulevaisuudessa.  
He tietävät sen, että yrityksen on oltava kilpailijoitaan selvästi parempi jossakin sen valitsemille asiakkaille 
merkittävän tärkeässä asiassa. 

 
Menestys ja sen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa uusissa asioissa onnistumista ja se on mahdollista, 
kun ihmiset ymmärtävät, sitoutuvat ja innostuvat. 
  
Menestyminen on yleensä omissa käsissä, mutta samoin epäonnistuminen on useimmiten omaa syytä. 

 
Kilpailukykyinen myynti ja markkinointistrategia 
 
Yrityksen on oltava kilpailijoitaan selvästi parempi jossakin sen valitsemille asiakkaille merkittävän tärkeässä 
asiassa. Valitun strategian ydinkysymys onkin, kuinka kilpailuetu saavutetaan, ylläpidetään tai vahvistetaan 
ja toiminnan on silti oltava kannattavaa. 

 
Tarkasteltavat asiat päätöksien tekemiseksi ja käytännön suunnitelman laatimiseksi: 

1. Asiakassegmentti /asiakas/ostoprosessi /valintakriteerit  

2. Kilpailijat ja niiden asema markkinoilla 

3. SWOT yhteenveto, menestystekijät  

4. Asiakastuote-palvelu /jälkimarkkinointi tuotteet,  

millä saadaan valitsemaan meidän yritys /kuinka hoidetaan kaupan jälkeen asiakas /miten 

valmistellaan uusi kauppa 

5. Markkinoinnillinen liikeidea, kilpailuylivoima /kannattavuus 

6. Toimintaohjelma, johtaminen/markkinointi 

7. Tavoitteet 1 vuosi 

8. Kehittämistoimenpiteet 3 vuotta 

 

Palvelun tarkka sisältö neuvotellaan asiakkaan kanssa, jotta se vastaa mahdollisimman hyvin 

asiakkaan tarpeita ja toiveita. 

 

 
Yhteystiedot: 
Pekka Peltonen 
040 900 0322 
pekka.peltonen(at)markinvest.fi 
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MYYNTI- JA MARKKINOINTIOHJELMA 

Lisää myyntiä 
Markkinoinnin tehtävä on saada lisättyä tuotteen/palvelun myyntiä, saada asiakas ostamaan, ylläpitää ja 
aikaansaada kilpailuetua ja ylläpitää ja parantaa tuottoa. 

Laaditaan yritykselle myynti ja markkinointisuunnitelma joka pitää sisällään myynnin ja markkinoinnin 
nykytilan ja analyysit sekä yrityksen kasvutavoitteet sekä tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden 
saavuttamiseksi.  

Markkinointiohjelmassa käsiteltävät asiat: 

1. Analyysit 

Markkinoinnin analyysit ovat markkinoinnin perustus.  

Analyyseistä valitaan ne jotka ovat kehitystyön kannalta merkittävät:  

- Markkina-analyysi, - Kilpailija-analyysi, - Yritysanalyysi, - Ympäristöanalyysi  

- SWOT yhteenveto edellisistä analyyseistä ja johtopäätökset sekä kriittiset menestystekijät 

 

2. Tavoitteet 
Kasvu 3 vuoden päähän, tunnettuustavoite. 
Toiminnalliset kehitystavoitteet 3 vuotta. 
 
3.   Markkinointiohjelma ja budjetti 
Johtaminen ja ulkoinen markkinointi, toimenpiteet, aikataulu, vastuut, seurantapisteet. 
Budjetit 1 vuosi, budjetti A jos menee hyvin, budjetti B jos menee kuten nyt, budjetti C on kriisibudjetti. 
 
4. Toteutumisen turvaaminen, tuloksen seuranta, ohjaus ja reagointi 

Markkinointi- ja myyntisuunnitelma ovat niitä jotka tavallisesti kirjoitetaan paperille, samoin toiminnan 

taloudellinen kuvaus eli budjetti.  

Näiden takana on ajatus siitä miten markkinat kehittyvät, mitä yrityksessä tehdään, mitä asiakkaissa ja 

kilpailussa tapahtuu. 

 

Suunnitelma on johtamisen työkalu 
Seuranta usein on parempi kuin harvoin. Reagointi poikkeamiin heti on parempi kuin ”katsotaan vielä 
seuraava kuukausi”.  

Kirjoitettu suunnitelma näyttää, mikä meni, kuten olimme ajatelleet ja mikä ei. 
 
Yhteystiedot: 
Pekka Peltonen 
040 900 0322 

pekka.peltonen(at)markinvest.fi 
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TUOTTEEN/PALVELUN KAUPALLISTAMINEN – MENESTYVÄ TUOTE 

 
Menestyvä tuote 

Onnistuneen kaupallistamisen tuloksena syntyy menestyvä tuote tai palvelu. 

Hyväkään idea tai palvelu ei tuo yrityksen kassaan rahaa, jos sitä ei pystytä muokkaamaan sellaiseen 

muotoon, että se saadaan myydyksi asiakkaille eli kaupallistettua.  

  

Kaupallistaminen tarkoittaa uuden tuotteen markkinoille viemisen suunnittelua ja toteutusta. Se on idean 

muokkaamista sellaiseksi tuotteeksi, jonka asiakas haluaa ja se on helppo ostaa. 

 

Yrityksen/tuotteen ylivoima 

Yrityksen/tuotteen on oltava kilpailijoitaan selvästi parempi jossakin sen valitsemille asiakkaille merkittävän 

tärkeässä asiassa. Valitun strategian ydinkysymys onkin, kuinka kilpailuetu/ylivoima saavutetaan, 

ylläpidetään tai vahvistetaan ja toiminnan on silti oltava kannattavaa. 

 

Tarkasteltavia asioita ovat asiakkaalle tehtävässä tuotteessa/palvelussa: 

1.  Mikä on tuote (ominaisuudet), mitä tuote tekee, mitä hyötyä siitä on asiakkaalle (argumentit) 

2. Markkinoinnillinen liikeidea: asiakkaat, asiakkaiden valinta- ja ostokriteerit, asiakkaiden mielikuva 

meistä ja kilpailijoista 

3. Millaisena tuote on ajateltu tuoda markkinoille, hinta ja jakelu 

4. Kilpailevat ja korvaavat tuotteet, tuotteiden ominaisuudet ja edut asiakkaalle – miksi sitä ostetaan  

5. SWOT yhteenveto analyysi, johtopäätökset, menestystekijät, tuotteen ylivoima 

6. Suunnitelma siitä millä saadaan tuote/palvelu halutuksi (ydintuote, lisäpalvelut, imagotekijät, 

arvolupaus, jakelu, hinta…)  

7. Laaditaan toimintasuunnitelma tuotteen tunnetuksi tekemiseksi valitussa asiakassegmentissä ja 

vaikuttajakanavissa 

 

Yrityksen/tuotteen on oltava kilpailijoitaan selvästi parempi   

Jos tyydytään pelkästään vastaamaan ostajien vaatimuksiin samankaltaisella, mutta vain hiukan 

kehitetyillä tuotteella, ostajat tarkastelevat uutuutta hintalinssin läpi.  

 

Yhteystiedot: 

Pekka Peltonen 

040 900 0322 

pekka.peltonen@markinvest.fi 
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