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Yrityskohtainen kehittämissuunnitelma + 
5 käytännön toimenpidettä myynnin ja markkinoinnin edistämiseksi 
 
YRITYSKOHTAINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA - STRATEGIA 
Yrityskohtainen kehittämissuunnitelma lähtee bisnesaluetarkastelusta.  
Siinä selvitetään, onko nykyisillä bisnesalueilla riittävä kasvun ja kannattavuuden mahdollisuudet 
yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja onko löydettävä uusia tai muotoiltava bisnessalkku uudelleen. 
 
Keskeiset asiat yrityskohtaisen kehittämissuunnitelman tekemisessä: 

- visio tulevaisuudesta 3 - 5 vuoden päähän, missio 
- bisnessalkun analyysi, kysyntä ja kannattavuus 
- asema kilpailukentässä 
- toimintaympäristön muutokset 
- SWOT yhteenveto, menestystekijät 
- strategiset tavoitteet 3 vuoden ajalle  
- toimenpiteet ed. saavuttamiseksi 
- strategiayhteenveto 
- seuranta 
- rahoitusratkaisuja 

  
  
Kohderyhmä: 
Kasvua tavoittelevat kotimarkkinoilla ja kansainvälisesti toimivat yritykset, esimerkiksi teollisuus-, 
yrityspalvelu-, rakennus-, saneeraus- ja LVIS. 
Kesto:  
Käytettävä kokonaisaika on 5 – 6 työpäivää + ½ päivän seuranta. Yrityskohtainen kehittämissuunnitelma 1-
1.5 työpäivää. Käytännön toimenpiteet myynnin ja markkinoinnin edistämiseksi 4 – 4.5 työpäivää. Seuranta 
½ työpäivää. 
Toteutus: 
Työ tehdään ennakkotöinä, etäyhteyksinä, tapaamisina ja yhteenvetoina. Toteutuspaikka on vapaa.  
 
  
KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET YRITYKSEN MYYNNIN JA MARKKINOINNIN EDISTÄMISEKSI 
Esimerkkinä on kuvattu 5 käytännön toimenpidettä, joiden tarkempi sisältö syntyy, kun tiedämme 
yrityksen nykytilanteen ja tavoitteet. 
  
1. Ylivoimainen liikeidea – erottautuminen muista 
2. Myynti ja markkinointisuunnitelma - myynti-/markkinointikonsepti 
3. Ratkaisuja myynnin kehittämiseksi - asiakaslupaus 
4. Tuotteen/palvelun kaupallistaminen – menestyvä tuote 
5. Kansainvälistyminen - vientikonsepti 
 
Yhteystiedot: 
Pekka Peltonen, 040 900 0322 
pekka.peltonen(at)markinvest.fi 
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1.YLIVOIMAINEN LIIKEIDEAN MYYNNIN JA MARKKINOINNIN NÄKÖKULMASTA JA TOIMENPITEET SEN 
SAAVUTTAMISEKSI 
Yrityksen menestyksen takana ovat ihmiset, jotka pitävät huolen siitä, että heidän yrityksensä business- 
ja tuotesalkusta löytyvät sellaiset eväät, joilla se pärjää tänään ja tulevaisuudessa. He tietävät sen, että 
yrityksen on oltava kilpailijoitaan selvästi parempi, valitsemille asiakkaille merkittävän tärkeässä asiassa. 
 
Ylivoimainen liikeidea – perusta kuntoon, erottaudu muista 
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. 
 
Tarkasteltavat asiat päätösten tekemiseksi ja käytännön suunnitelman laatimiseksi: 

1. Asiakassegmentti /asiakas/ostoprosessi /päättäjien valintakriteerit  

2. Kilpailijat ja niiden asema markkinoilla 

3. Millä saadaan valitsemaan meidän yritys /kuinka hoidetaan kaupan jälkeen asiakas /miten 

valmistellaan uusi kauppa 

4. Asiakastuote-palvelu /jälkimarkkinointi tuotteet  

5. SWOT yhteenveto, markkinoinnin menestystekijät 

6. Kilpailuylivoima, asiakaslupaus 

7. Tavoitteet, kasvu, kannattavuus, markkinoinnin toiminnot  

8. Toimintaohjelma, johtaminen/markkinointi 

9. Kehittämistoimenpiteet 3 vuotta 

10. Seuranta 

11. Rahoitusmahdollisuudet 

 

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

tarpeita ja toiveita ottaen huomioon kilpailu ja asiakkaat. 

 

 
Yhteystiedot: 
Pekka Peltonen, 040 900 0322 
pekka.peltonen(at)markinvest.fi 
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2. MYYNTI- JA MARKKINOINTSUUNNITELMA - MYYNTI-/MARKKINOINTIKONSEPTI 
Markkinoinnin tehtävä on lisätä tuotteen/palvelun myyntiä, sitouttaa ja saada asiakas ostamaan, 
ylläpitää ja aikaansaada kilpailuetua ja parantaa tuottoa. 
 
Lisää myyntiä, uusia asiakkaita, kannattavuutta 
Yrityksen on oltava kilpailijoitaan selvästi parempi jossakin valitsemilleen asiakkaille merkittävän tärkeässä 
asiassa. Jos tyydymme vain vastaamaan ostajien vaatimuksiin he tarkastelevat meitä hintalinssin läpi.  
 
Myynti- ja markkinointisuunnitelma työkaluksi jokapäiväiseen työhön 
Laaditaan yhdessä yritykselle myynti ja markkinointisuunnitelma, joka sisältää myynnin ja markkinoinnin 
nykytilan analyysit, yrityksen kasvutavoitteet sekä tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.  
 

Palvelussa käsiteltävät asiat: 

1. Analyysit 

Markkinoinnin analyysit ovat markkinoinnin perusta. 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, aikataulu ja budjetti  
- markkinoinnin johtaminen  
- toimenpiteet, aikataulu, vastuut, seuranta  
- budjetit 1 vuosi,  
- budjetti A jos menee hyvin,  
- budjetti B jos menee kuten nyt, budjetti C on kriisibudjetti 

 
4. Seuranta ja reagointi - toteutumisen turvaaminen, tuloksen seuranta, ohjaus ja reagointi  

Tehdyn suunnitelman seuraaminen näyttää, missä onnistimme ja mikä ei mennyt odotetusti. 
Reagointi poikkeamiin heti on parempi kuin ”katsotaan vielä seuraava kuukausi”.  

 
 
Yhteystiedot: 
Pekka Peltonen, 040 900 0322 
pekka.peltonen(at)markinvest.fi 
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3. RATKAISUJA MYYNNIN KEHITTÄMISEKSI - ASIAKASLUPAUS 

Myynnin merkitystä ja roolia ei voi liikaa korostaa. Myynti kantaa sisään koko sen rahapotin, josta 
yrityksen kulut kuten henkilöstön palkat maksetaan. Ilman asiakkaita yritys on merkityksetön. Asiakas on 
bisnes, tuote/palvelu ei. 
 
Hyvä myyjä on yritykselle kullanarvoinen 

Jos myynti takeltelee, ei yrityksellä ole pidemmän päälle toimintaedellytyksiä. Tästä syystä myynnin roolin 
ymmärtäminen on liiketoiminnan avainasia. 
 

Myynti on asiakasymmärrystä ja auttamista  

Myynti ja markkinointi rakennetaan asiakkaan tarpeen ja ostokäyttäytymisen ympärille. Myynti on 

asiakkaan ongelmanratkaisua, joten avain tulokselliseen myyntiin on asiakkaan tarpeiden ja ostoprosessin 

tunteminen. 

 

Myyntikonsepti - määrällä ja laadulla on väliä  

Asiakasvalinnalla, kontaktien määrällä, tarjousten määrällä on merkitys, mutta ne eivät yksin ratkaise 

myynnin tehokkuutta.  Määrän ohella tärkeää on laatu, sillä myyntityö menee hukkaan, jos sitä ei osata 

tehdä oikein. 

  

Myyntityön kehittämisen avainkohdat: 

1. Ylivoimainen liikeidea, kertaus 
2. Yrityksen ja tuotteen tunnettuuden kehittäminen 
3. Ratkaisuja myynnin kehittämiseksi 
- kontaktien määrä, ajankäyttö 
- asiakassuuntaus, valinnat 
- tuotesuuntaus, valinnat 
- laatu, lähtötaso ja toimenpiteet laadun parantamiseksi 
- myynnin argumenttianalyysi  
- asiakaslupaus 
- myyvä tarjous 
4. Myyntitavoitteet, toimintasuunnitelma ja seuranta 
5. Myyntikonseptin määrittely  
6. Rahoitusmahdollisuudet 

 
  

 

Yhteystiedot: 
Pekka Peltonen, 040 900 0322 
pekka.peltonen(at)markinvest.fi 
 
 
 

 
 
 
 



 
Markinvest Oy 
More Opportunities 

 
4. TUOTTEEN/PALVELUN KAUPALLISTAMINEN – MENESTYVÄ TUOTE 
Yrityksen/tuotteen on oltava kilpailijoitaan selvästi parempi. Jos tyydymme pelkästään vastaamaan 

ostajien vaatimuksiin samankaltaisella, mutta vain hiukan kehitetyillä tuotteella, ostajat tarkastelevat 

uutuutta hintalinssin läpi. Siksi tuotteen on oltava kilpailijoitaan selvästi parempi jossakin asiakkaille 

merkittävän tärkeässä asiassa. Kaupallistamisen ydinkysymys onkin, kuinka kilpailuetu/ylivoima 

saavutetaan, ylläpidetään tai vahvistetaan ja toiminnan on silti oltava kannattavaa. 

 

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.  

 

Kaupallistamisessa suunnitellaan, toteutetaan ja muokataan idea/tuote, niin että se on haluttu ja helppo 

ostaa.  

 
Tuotteessa on oltava muista selkeästi erottuvia ominaisuuksia, jotka antavat asiakkaalle lisäarvoa eli ovat 
ylivoimaisia valitun asiakkaan silmissä.  
 

Tarkasteltavia asioita:  

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

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

ja kilpailijoista 

3. Positiointi: hinta ja jakelu 

4. Kilpailevat ja korvaavat tuotteet, niiden ominaisuudet ja edut asiakkaalle – miksi niitä ostetaan  

5. SWOT yhteenveto, johtopäätökset, menestystekijät, tuotteen ylivoima 

6. Brändiarvo, ydinviesti ja markkinoinnin kärki  

7. Laaditaan toimintasuunnitelma tuotteen tunnetuksi tekemiseksi valitussa asiakassegmentissä ja 

vaikuttajakanavissa 

8. Rahoitusvaihtoehdot 

 

 

Yhteystiedot: 

Pekka Peltonen, 040 900 0322 

pekka.peltonen(at)markinvest.fi 
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5. KANSAINVÄLISTYMINEN - VIENTIKONSEPTI 

Markinvest Oy on suomalainen yrittäjävetoinen asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiakkailleen 

käytännönläheisiä palveluita erilaisissa kansainvälisen liiketoiminnan kartoittamiseen, käynnistämiseen 

ja kehittämiseen liittyvissä tilanteissa.  

 

Kansainvälistyminen ja kansainvälinen toimintaympäristö 
Liiketoiminta kansainvälistyy ja pk-yritysten on katsottava kasvupotentiaali välillisestä viennistä ja/tai 
panostettava suoraan vientiin.  
 
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.  

 

Kaupan esteitä voivat olla määräykset ja viranomaisvaatimukset, jotka hankaloittavat tavaroiden ja 

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

sertifiointivaatimukset.  

 
Vientikonsepti 
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 vaadittaviin osaamisalueisiin ja 
kustannuksiin yrityksessä. Kustannukset ovat monesti suunniteltua suuremmat ja vientitulojen saaminen 
odotettua hitaampaa.  
 

Kansainvälistymis-/vientistrategia ja toimintasuunnitelma:  

1. Vientivalmiusanalyysi, riskit 

2. SWOT yhteenveto ja johtopäätökset  

3. Kansainvälistymis-/vientitavoitteet 

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

5. Toimintasuunnitelma, budjetti ja seuranta  

6. Kansainvälistymis- /vientikonsepti 

7. Rahoitusmahdollisuuksia 

 

Yhteystiedot:  

Pekka Peltonen, 040 900 0322  

pekka.peltonen(at)markinvest.fi 
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Markinvest Oy yritysesittely 

Markinvest Oy on lahtelainen 1985 perustettu myynnin- ja markkinoinnin konsulttitoimisto. 

Markinvestissä on vankka kokemus toimimisesta kotimaassa ja vieraassa kulttuurissa. 

Asiakkaamme saavat avun liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin, kansainvälistymisen, viennin 

kehittämiseksi ja sertifiointipalvelut Euraasian Unionin maihin.  

 

Asiakaitamme ovat mm. kotimarkkinoilla ja kansainvälisesti toimivat teollisuus-, yrityspalvelu-, rakennus-, 
saneeraus-, LVIS – yritykset ja kaupat. Teemme yhteistyötä Business Finlandin, ELY- keskusten, 
kehityskeskusten ja kauppakamareiden kanssa. 
 
Työskentelemme suomen, englannin ja venäjän kielellä. 

 

Referenssejä 

2019 – 2020 Markinvest Oy on Yrittäjyysbuusti palveluntarjoaja Pirkanmaalla. Palvelumme ovat Yrittäjän 

tuki ja verkostot, Markkinointi- ja myyntiosaaminen ja Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen. 

 

Business Finlandin kanssa olemme toteuttaneet Innovaatioseteli toimeksiantoja ja Explorer projekteja. 

 

2020 Markinvest Oy on Kouvolassa palveluntuottajana Innovaationeuvonnassa. 

Innovaationeuvontapalveluiden tavoitteena on tukea keksijöitä ideoiden ja tuotteiden kehittämisessä ja 

kaupallistamisessa liiketoiminnaksi.  

Olemme työskennelleet Kasvu Open ”sparraajana” kohta kymmenen vuotta. 

 

Asiakasprojekteja: 

2020 - 2021 gotIT Oy, tekoäly-neuroverkko robotiikka, innovaation kaupallistaminen, positiointi ja 

asiakaslupaus, projektiesittely 

2019 - Allaway Oy, keskuspölyimuri järjestelmä, markkinatutkimus ja markkinoinnin suunnittelu 

Kazakstan 

2020 – Ambiable Oy, kännykkäsovellus oppilaskuljetusten järjestämiseksi/asiakashallinta, markkinatutkimus  

ja markkinoiohjelma, prändäys, positiointi ja asiakaslupaus  

 

Organisaatioille myynnin ja markkinoinnin kehittämistä varten tilattuja  

konsultointi- ja koulutusohjelmia: 

 1985              Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen, TOTI  

   (Tulos, Organisaatio, Työ, Ihminen – seminaarit ja materiaali), tilaaja Metalliteollisuuden 

keskusliitto 

1987 Menesty Messuilla, Messuidea, (seminaarit ja materiaali), tilaaja Vientikoulutussäätiö  

1988                Markkinoinnin johtaminen, METAMARK, (seminaarit ja materiaali), tilaaja  

                         Metalliteollisuuden keskusliitto 

1989                MARKE pienen yrityksen myynti ja markkinointi, Markinvest Oy:n oma ohjelma 

1988                Organisaation kokonaisviestintä myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta, 

                         TULOSVIESTINTÄ, Markinvest Oy:n oma ohjelma 



2001                Internet Venäjällä, koulutus ja kehittämisohjelma vientiyrityksille, tilaaja   

                         Helsingin kauppakorkeakoulu Mikkelin Pienyrityskeskus 

2011                Verkkokauppa Venäjällä, koulutus ja kehittämisohjelma vientiyrityksille 

                         pilottiverkkokauppa Venäjällä, tilaaja BusinessOulu 

1993                Alkaen sertifiointi Venäjällä 

2010                Alkaen sertifiointi Euraasian Unionissa 

    

Markinvest Oy on Suomen Yrittäjät ry:n, Kauppakamari ry:n, Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys 
ry:n (SVKK) ja Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry:n jäsen.  
 
Konsulttitoimisto Markinvest Oy soveltaa konsultointityössään eurooppalaista johdon konsultoinnin 
standardia SFS-EN-16114. 

Markinvest Oy:n perustivat Sinikka Karstila ja toimitusjohtaja Pekka Peltonen. Olemme olleet myös 
yrittäjänä Venäjällä Pietarissa ja Nižni Novgorodissa. ZAO MarkInvest SPb:n perustivat Pietariin johtaja 
Mihael Kuznetsov ja toimitusjohtaja Pekka Peltonen. Rekisteröintikirjan allekirjoittaja oli 21.2.1994 
nykyinen Venäjän Presidentti Vladimir Vladimirovits Putin.  

Markinvest Oy 

Yhdyshenkilö: Pekka Peltonen, 040 900 0322 

pekka.peltonen(at)markinvest.fi 

 
 
 
 


