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UNFAIR on Suomen ensimmäinen liini markkinointitoimisto. Tuotamme 
asiakkaillemme epäreilua kilpailuetua. Uskomme ketterään tekemiseen, 
hyvään fiilikseen ja arvoa tuottavaan bisnekseen. Synnytämme isoja tulok-
sia pienessä ajassa – Bootcampeilla jopa yhdessä yössä. Kerromme moni-
mutkaiset asiat yksinkertaisesti ja autamme rakentamaan hyvistä ideoista 
kannattavaa liiketoimintaa.

Liini markkinointi pohjaa The Lean Startup -menetelmiin, jossa ideat tes-
tataan ensin kevyesti, sitten mitataan tulokset ja keskitytään siihen, mikä 
varmasti toimii.

Liiniä markkinointia rakkaudesta lajiin -eBookin tarjoaa: 
UNFAIR  |  unfair.fi  |  etunimi@unfair.fi
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ESIPUHE: 
MIKSI LIINI MARKKINOINTI?

Miksi tehdä hitaasti, jos voi tehdä nopeasti? Junttaako markkinointiosas-
to omat ideansa läpi kysymättä loppuasiakkaan mielipidettä? Mikä mer-
kitys markkinoinnilla ylipäätään on tulevaisuuden liiketoiminnassa?

Tämän asian äärellä olemme olleet viimeisen vuoden ajan. Olemme rakas-
tuneet The Lean Startup -ajatteluun. Se avaa silmät sille, miten tuotekehi-
tyksessä pitää yhä enemmän ja aikaisemmassa vaiheessa kuunnella asiak-
kaita ja pystyä ketterästi vastaamaan heidän odotuksiinsa. 

Olemme tunnetusti tyyppejä, joilla kierrokset nousevat korkealle niin in-
nostuksesta kuin pettymyksestä. Nyt olemme olleet erityisen täpinöissäm-
me jo pidemmän aikaa – eikä into näytä laantuvan. The Lean Startup on 
yksinkertaisesti nerokasta. Ja kun sitä jalostaa vielä askeleen eteenpäin, 
syntyy liiniä markkinointia. Siinä luovat ideat testataan ensin kevyesti, mi-
tataan tulokset ja keskitytään siihen, mikä varmasti toimii. Ja se vasta in-
nostavaa onkin!

Väitämme, että liini markkinointi tulee haastamaan perinteiset isot ja ras-
kaat markkinointikoneistot, joissa tähän asti on asunut markkinoinnin vii-
saus. Vaikka puhumme liinistä markkinoinnista, kyse on koko bisneskentän 
muuttumisesta. Tulevaisuudessa pärjäävät yritykset, joiden liiketoiminta on 
asiakaslähtöistä, ketterää ja kustannustehokasta. 

Johanna & Taru
Joulukuu 2015, New York

JOHANNA RAISKIO on innostaja, sparraaja, yrittäjä koko sielultaan. Pit-
chauksen mestari, joka ei päästä asiakkaitaan helpolla. Käärii hihat ja ryh-
tyy hommiin. Mitä tiukempi tilanne, sen villimpi salaatti. Ainoa heikkous on 
huumaava nopeus.

p. 040 7366 809 | johanna@unfair.fi

TARU KUMPULAINEN on intohimoinen brändäri ja strategisen viestin ki-
teyttäjä. Suorapuheinen savolainen syttyy uuden konseptoinnista ja moni-
mutkaisten asioiden yksinkertaistamisesta. Taustoittaa tilanteen ja etenee 
loogisesti – vaikkei aina uskoisi.

p. 0400 806 379 | taru@unfair.fi 
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Tämän kirjan juuret kumpuavat syvältä markkinoinnin ja liinin tekemisen 
maailmasta. Alusta saakka meitä on yhdistänyt palo ravistella perinteistä 
mainosalaa ja tehdä asioita uudella tavalla – yhdessä asiakkaan ja lop-
puasiakkaan kanssa.  

Polkumme ristesivät ensimmäisen kerran jo 2000-luvun alkupuolella, mikä 
johti ensimmäisen yhteisen markkinointialan yrityksen perustamiseen. Vä-
lillä tiemme erkanivat, mutta ystävyys säilyi. Usean vuoden teimme uraa 
tahoillamme, toinen markkinoinnin ja viestinnän, toinen valmennuksen ja 
strategioiden parissa. 

Ja ollaan me ehdittykin. Tässä taannoin laskeskelimme, että vuosien varrel-
la on tullut perustettua yksi Tampereen suurimmista mainostoimistoista,  
yksi yritysvalmennusyritys, kaksi kasvavaa softa-alan startupia ja eräs jo 
sittemmin uuden omistajan saanut ravintola. On paiskittu duunia asiakkaan 
puolella pöytää yhdessä alansa johtavista ohjelmistotaloista, valmennettu 
iso liuta nuoria nälkäisiä yrittäjiä ammattikorkeakoulututkintoon sekä vie-
ty Lean Startup -ajattelua ja strategian kirkastamista satoihin yrityksiin eri 
puolilla Suomea. Nyt olemme tuomassa Lean Startup -ajattelua myös mark-
kinoinnin maailmaan.

Toimialasta riippumatta yrityksissä unohdetaan liian usein, että tuotteita ja 
palveluita ei kehitetä itselle, vaan asiakkaalle. Samoin on hukassa se, miksi 
ylipäätään ollaan olemassa ja miksi tehdään sitä, mitä tehdään. Nämä ovat 
asioita, joista aito ”greatness” syntyy, ja joita halusimme sormet syyhyten 
päästä ravistelemaan.

Rakkaudesta lajiin 

Digitalisoituminen, ketterästi tekeminen ja monimutkaisten asioiden yksin-
kertaistaminen on intohimomme. Vuonna 2015 tähdet asettuivat jälleen 
suotuisaan asentoon ja löimme hynttyyt uudemman kerran yhteen. Uusi 
alku poiki nopeasti uusia ideoita ja kontakteja. 

UNFAIRin myötä olemme nyt rakentamassa unelmien markkinointitoimis-
toa asiakkaillemme, työntekijöillemme ja itsellemme. Iso kiitos tästä kuuluu 
koko tallillemme; Emmille, Hannalle, Henkalle ja Tumelle siitä, että pysytte 
vauhdissamme ja että olette osaamisellanne antaneet unelmallemme sii-
vet. Ilman teitä emme olisi tässä, eikä tätäkään E-bookia olisi kirjoitettu.

KIRJOITTAJISTA:  
PITKÄ TARINA (MELKO)  
LYHYESTI
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1.
JOHDANTO:  

LIINI MARKKINOINTI TULEE  
– OLETKO VALMIS?

THE DISTINCTION BETWEEN SUCCESS AND FAILURE BOILS DOWN 
TO SIX WORDS. THE SUCCESSFUL ONES ”THINK BIG, START SMALL, 

LEARN FAST”. THE FAILURES DO NOT.  
– Chunka Mui, innovaatioguru – 
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Miten meni noin niinku omasta mielestä?

Markkinoinnissa pyörivät isot rahat, joten maaliin olisi hyvä osua kerrasta. 
Harmillisen usein mahdollinen epäonnistuminen huomataan liian myöhään. 
Liinin markkinoinnin idea on rakentaa ketterä markkinoinnin malli, jonka 
avulla viestin vaikuttavuus pystytään testaamaan loppuasiakkaalla mahdol-
lisimman kevyesti ja aikaisessa vaiheessa. Tavoitteena on saada mitattava 
varmistus sille, että suunta on oikea jo ennen kuin yhtään turhaa työtuntia 
on hukattu.

Liini markkinointi edellyttää uudenlaista sitoutumista myös asiakkaalta. 
Siilot ja saarekkeet kannattaa unohtaa heti kättelyssä. Markkinointi on 
nähtävä myynnin ja viestinnän tukena, ei erillisenä toimintona tai kuluna. 
Parhaisiin tuloksiin päästään, kun markkinointia suunnitellaan yhdessä 
tuotekehityksen, myynnin, markkinoinnin, viestinnän ja erityisesti johdon 
kanssa.

Otetaanpa alkuun pieni mielikuvaharjoitus. Asiakas on kutsunut mark-
kinointiväen koolle ja kertoo pääpiirteissään, mistä casessa on kysymys. 
Pöydän toisella puolella nyökkäillään, esitetään muutama kysymys ja 
poistutaan talosta. On tapahtunut briiffi. 

Vierähtää viikko tai pari, ehkä jopa kokonainen kuukausi. Mainostoimiston 
kaverit palaavat asiakkaan luokse ja esittelevät yhden tai parhaassa tapauk-
sessa jopa kaksi erilaista vaihtoehtoa, joista asiakas voi valita mieleisensä. 
On tapahtunut presentaatio. 

Periaatteessa kaikki menee hienosti. Asiakas saa uuden kampanjaidean 
tai visuaalisen ilmeen, jonka graafiset elementit pullautetaan näppärästi 
www-sivuille ja muihin markkinointimateriaaleihin. Lopuksi koko komeus 
tuupataan isolla rahalla ja peitolla eri kanaviin. On tapahtunut markkinoin-
titeko. 

Projekti on pulkassa ja kaikki taputtavat toisiaan selkään. Voidaan taas hen-
gittää ja jäädä toivomaan parasta. On tapahtunut oletus.

VIRITTÄYDY TUNNELMAAN

Liiketoiminnassa on aina kysymys  
asiakkaiden auttamisesta ja heidän ongelmiensa 

ratkaisemisesta. Markkinoinnilla voidaan kuorruttaa pintaa, 
mutta kuohkeinkaan kerma kakun päällä ei pelasta, jos maku  

ei miellytä asiakasta.
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2.
MITÄ ON

LIINI MARKKINOINTI?

LIFE IS TOO SHORT TO BUILD SOMETHING 
NOBODY WANTS. 

– Ash Maurya –
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Liini markkinointi pohjautuu Eric Riesin The Lean Startup -ajatteluun ja 
Steve Blankin Customer Development ja Lean Launchpad -liikkeen meto-
dologiaan, joissa uusia liiketoimintamalleja, tuotteita ja palveluita pyri-
tään tuomaan markkinoille yhä nopeammin.

On ymmärretty, että startup-yrityksen ensimmäinen ja ainoa 
tehtävä on löytää mahdollisimman nopeasti tuote tai pal-
velu, jonka asiakkaat haluavat ja josta he ovat valmiit 
maksamaan. Tämä edellyttää niin kutsutun ”lean 
thinking” -ajattelun sisäistämistä, joka tähtää asiak-
kaalle tuotettavan lisäarvon maksimointiin samal-
la, kun minimoidaan hukka ja resurssit.  

The Lean Startupin keskiössä on yksinkertainen ajatusmalli  
Kehitä – Mittaa – Opi (Build – Measure – Learn). Sama 

kaava toimii myös liinissä markkinoinnissa. Molem-
missa sekä tuotekehityksen että markkinoinnin pitää 

pystyä entistä paremmin kuuntelemaan asiakkai-
taan ja vastaamaan heidän odotuksiinsa. Oikea 
suunta tarkistetaan mittaamalla, analysoimalla ja 
oppimalla tuloksista.

KEHITÄ – MITTAA – OPI

BUILD

LEARN MEASURE

MIKSI RAKENTAA MIKROON 30 NAPPULAA, 
JOS ASIAKKAAT KÄYTTÄVÄT VAIN KAHTA? 

– Eric Ries –
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Peräänkuulutamme markkinointi-ihmisiltä
yhä vahvempaa liiketoimintaosaamista ja 
ymmärrystä erilaisista ansaintalogiikoista

– itsemme mukaan lukien.

Vaikka puhumme liinistä markkinoinnista, kyse on koko bisneskentän 
muuttumisesta. Tulevaisuudessa pärjäävät yritykset, joiden bisnes on 
asiakaslähtöistä, ketterää ja kustannustehokasta. Onnistumisessa on 
ennen kaikkea kyse oikeasta asenteesta sekä kyvystä ottaa vastaan 
palautetta ja suhtautua siihen oppimisen ja kehittymisen välineenä. 

Siinä missä Lean Startup -menetelmissä pyritään löytämään oikea liiketoi-
mintamalli, liinissä markkinoinnissa pyritään löytämään kampanjalle oikea 
vastaanottaja, viesti ja kanava. Perinteinen markkinointi puskee tuotetta tai 
palvelua maailmalle tyypillisesti vasta siinä vaiheessa, kun se on jo valmiiksi 
asti hiottu. Se hieroo ja hautoo ideoita, tekee suuria suunnitelmia ja odot-
taa loputtomia kommentointikierroksia. Liini markkinointi sen sijaan laittaa 
kädet saveen heti alkumetreillä. Se testaa ketterästi, hyödyntää digikana-
vien mahdollisuuksia ja seuraa statistiikan avulla reaaliajassa, mikä puree 
ja mikä ei. 

LIINI MARKKINOINTI ON REAALIAIKAISTA JA KETTERÄÄ

Hyppää syvään veteen ja uskalla haastaa

Liini prosessi edustaa ajattelun muutosta ja itsensä haastamista. Se on jat-
kuvaa iterointia, testausta, mittausta, oppimista ja parantamista. Vain oppi-
malla asiakkailta pystytään tekemään markkinoille se aidosti killeri kampan-
ja. Siksi arvokkainta on saada asiakkaat kritisoimaan alustavaa konseptia ja 
ampumaan se alas mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Työkaluja ja osaa-
mista on paljon. Yleensä siihen riittävät ihan arkijärkiset toimenpiteet, kuten 
kuuntelu, kysely ja ennakkoluuloton havainnointi. 

Jos mielimme aidosti oivaltaa loppuasiakkaiden aivoituksia, on heidän bis-
nekseensä tutustuttava pintaa syvemmältä. Liinissä markkinoinnissa ei läh-
detä liikkeelle sloganista, vaan liiketoimintamallista ja arvon tuottamisesta. 
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2010-luvun kynnyksellä maailman johtava yritysohjelmistojen valmistaja 
SAP oli uusien haasteiden edessä. Muutokset asiakkaissa ja markkinoissa 
olivat syöneet tulosta. Asiakkaat edellyttivät entistä ketterämpiä ja kus-
tannustehokkaampia vaihtoehtoja datan hyödyntämiseen aina pilvipal-
veluista mobiilisovelluksiin. 

SAPin johto ymmärsi, että uusiin asiakastarpeisiin vastaaminen edellytti 
ydintoimintojen laajentamisen ohella merkittävää muutosta markkinoinnis-
sa. Avainroolissa oli ymmärtää asiakastarpeita ja tukea niiden täyttymistä. 
Ongelma oli akuutti. Johtavien globaalien yritysten menestystekijänä tun-
nettu brändi ei enää puhutellut riittävästi kasvavaa pk-yritysten asiakaskun-
taa.

Markkinointitiimi tarttui haasteeseen usealla rintamalla. Merkittävin 
muutos näkyi yrityksen viestinnässä, joka käännettiin teknisestä jargonis-
ta asiakkaan omalle kielelle. Samalla SAPin vetovoimaisuus nostettiin uu-
delle tasolle useissa eri kanavissa mm. kekseliään sisältömarkkinoinnin, 
”SAP-heimon” hyödyntämisen ja urheilusponsoroinnin keinoin. 

CDO Jonathan Becher painottaa analytiikan merkitystä oikeiden markki-
nointitekojen pohjustamisessa. Hänen mukaansa jatkuva mittaus ja suun-

CASE: SAPin matka asiakaslähtöiseen markkinointiin

nan tarkistaminen ovat yksi yritysten tämän hetken suurimmista ja tär-
keimmistä  haasteista.

– Emme ole asian kanssa yksin. Kaikkialla yritysten markkinoinnissa miet-
tään, miten voidaan parhaiten priorisoida ja tehostaa markkinointia vastaa-
maan nykypäivän tarpeita mm. yhdistäen perinteistä ja digitaalista markki-
nointia sekä omaa ja kuratoitua sisältöä.  

Tulosten valossa SAPin esimerkki kannustaa valjastamaan markkinoinnin 
entistä tiiviimmin osaksi yrityksen liiketoimintatavoitteita. Yrityksen brän-
din arvo kasvoi muutamassa vuodessa huikeat 77 % samalla, kun sitoutumi-
sen ja konversion käyrät harppasivat ennennäkemättömiin lukemiin. 

I THINK ”BUSINESS FIRST, MARKETING SECOND.” 
FROM THAT COMES A MANTRA THAT MARKETING IS A BUSINESS, 

NOT JUST A DIVISION THAT SUPPORTS A BUSINESS.  
– Jonathan Becher, SAP –

Lähde: Matthew Quint, ”Run Marketing as a Business: The Transformation of SAP 
Marketing”. Columbia Business School 2013
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3.
MVP:STÄ MVC:HEN  
– WHAT THE F*CK?

A MINIMUM VIABLE PRODUCT IS THAT VERSION OF A NEW PRODUCT 
WHICH ALLOWS A TEAM TO COLLECT THE MAXIMUM AMOUNT OF 

VALIDATED LEARNING ABOUT CUSTOMERS WITH THE LEAST EFFORT. 
– Eric Ries, The Lean Startup -guru – 
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The Lean Startup -mallissa puhutaan usein MVP:stä eli Minimum Viable  
Productista. Termillä tarkoitetaan mahdollisimman yksinkertaisesti ja vä-
häisillä ominaisuuksilla rakennettua tuotetta, joka annetaan asiakkaiden 
käsiin ihmeteltäväksi ja testattavaksi. Saadun palautteen perusteella ol-
laan heti kättelyssä viisaampia siinä, mihin suuntaan lopullista tuotetta 
kannattaa lähteä kehittämään. 

Online-kenkäjätti Zapposin MVP:nä oli valokuvata erilaisia kenkiä kenkäkaupois-
sa, ladata kuvat nettiin ja testata, tilaako niitä sieltä kukaan. Kun ensimmäiset 
nettitilaukset tulivat, kengät käytiin kipin kapin ostamassa lähimmästä kivijalka-
putiikista ja postitettiin asiakkaalle. Muutaman testin jälkeen perustajat olivat 
varmoja siitä, että kenkiä todellakin voidaan myydä myös netin välityksellä. Testi 
kannatti. Tänä päivänä Zappos on yli 1,2 miljardin dollarin liikevaihdollaan yksi 
maailman suurimmista kenkien verkkokaupoista.

Unfairin liinissä markkinointimallissa ketterä kokeilu on ristitty MVC:ksi (Mini-
mum Viable Campaign). MVC on pienin mahdollinen kokonaisuus, jolla mark-
kinoinnissa voidaan lähteä liikkeelle. Yksinkertaisimmillaan se voi olla kevyt las-
keutumissivu eli landing page, sähköpostimarkkinointikampanja, minibudjetin 
Facebook-kampanja tai vain muutaman dian PowerPoint-presentaatio, jota myy-
jät pääsevät saman tien ulkoiluttamaan potentiaalisella ostajalla. 

MIKSI TEHDÄ HITAASTI,  
JOS VOI TEHDÄ NOPEASTI?

Ei heikkohermoisille

MVC:n tärkein tavoite on kerätä kentältä mitattavaa palautetta, jonka pohjalta 
tekemistä pystytään fokusoimaan ja skaalaamaan oikeaan suuntaan. Toisin sa-
noen tarkoituksena on löytää viestin terävin kärki sekä kohderyhmä, johon se 
parhaiten uppoaa. Paitsi, että MVC auttaa keskittymään oikeisiin asioihin, se avaa 
ovia myös oppimiselle. Analytiikan lisäksi oppimista voi ja kannattaa tehostaa ky-
symällä ja keskustelemalla suoraan loppuasiakkaan kanssa. 

Liini markkinointi ei sovi heikkohermoisille. Tehdessä altistuu vääjäämättä anka-
rallekin palautteelle ja toisinaan myös opettavaisille epäonnistumisille. Kritiikin 
sietäminen edellyttää itsensä likoon laittamista ja kykyä pysyä riittävän neutraa-
lina omille ajatuksille. Kill your darlings ja sitä rataa. Jos mielit liinin markkinoinnin 
mestariksi, on sinusta löydyttävä sopivassa suhteessa rohkeutta, intohimoa ja vii-
leää harkintaa – sekä kykyä tehdä, sietää ja oppia pienistä virheistä.

Liinin markkinoinnin tavoite ei suinkaan ole epäonnistua, vaan menestyä isosti 
kokeilemalla pienesti. Jos joskus menee metsään, siihen ei kuole, vaan siitä ote-
taan opiksi. Kun panokset pitää riittävän maltillisina, olennaista on, miten koke-
muksia ja palautetta hyödynnetään asiakkaan bisneksen ja alkuperäisen idean 
kehittämiseen.
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4.
ÄLÄ KUPSAHDA 

MARKKINOINNIN KUILUUN

AJOITUS ON KAIKKI KAIKESSA. 
– Geoffrey Moore –
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Kun MVC on varmistanut, että ideasi osuu ja uppoaa, on aika huutaa lujempaa 
ja skaalata konseptia. Riippuen siitä, millaista tuotetta tai palvelua olet mark-
kinoimassa, on hyvä tiedostaa kenelle sitä kannattaa ensimmäiseksi tarjota.

Everett Rogersin innovaation leviämisen teoria (Diffusion of Innovations 1962, 
2003) jakaa ihmiset viiteen ryhmään: innovoijiin, varhaisiin omaksujiin, varhai-
seen enemmistöön, myöhäiseen enemmistöön ja hitaisiin omaksujiin. Geoffrey 
Moore on puolestaan korostanut kysynnän kuilun merkitystä innovaatioiden 
markkinoinnissa (Chasm of Marketing 1991). 

Varsinkin uuden tuotteen tai brändin lanseerauksessa ainoa oikea kohderyhmä 
ovat käyrän alkupään visionäärit eli ne innovaattorit ja early-adapterit, jotka 
ovat kieli pitkällä valmiita kokeilemaan uusia asioita. He ovat pieni, mutta sitäkin 
merkittävämpi joukko. Näin siksi, että suuri massa – ja sen myötä myös suuri kas-
savirta – ei tutkitusti lähde liikkeelle ennen kuin se on saanut suosituksen näiltä 
ensimmäisiltä kokeilijoilta. 

Välttääksesi kompastumasta markkinoinnin kuiluun etene siis harkiten ja keskity 
olennaiseen. Tunnista huolella, kenet haluat ensimmäiseksi tavoittaa. Älä kaupit-
tele kaikille kaikkea, vaan pikemminkin pyri myymään niukkuutta harvoille ja vali-
tuille. Uskallamme väittää, että heidät löydettyäsi homma lähtee rullaamaan, jos 
pakettisi on muilta osin kunnossa. 

CHASM OF MARKETING

1.  Innovoijat eli edelläkävijät (2,5 %)  haluavat uusimmat vimpaimet ensimmäi-
senä käyttöönsä, vikoineen päivineen.

2. Varhaiset omaksujat eli visionäärit (13,5 %) hyödyntävät ketterästi uusia 
innovaatioita liiketoiminnassaan ja ovat valmiita maksamaan virheettömästä 
huipputuotteesta.

3. Varhainen enemmistö eli pragmaatikot (34 %)  haluavat toimintavarmuutta, 
turvallisuutta ja laatua. Arvostavat referenssejä ja kilpailuttavat hankinnat.

4. Myöhäinen enemmistö eli konservatiivit (34 %)  ottavat tuotteet käyttöön 
tarjouskorista, arvostavat edullisuutta ja ostavat usein valmiita paketteja.

5. Hitaat omaksujat eli vitkastelijat (16 %) haraavat innovaatioita vastaan, 
pelkäävät tekniikkaa tai pitäytyvät oman tiensä kulkijoina.

4. ...kupsahdat kuiluun!

1. Olet tässä

2. Fokusoi tähän

3. Jos tähtäät  
suoraan  tänne...

EDELLÄKÄVIJÄT VISIONÄÄRIT PRAGMAATIKOT KONSERVATIIVIT VITKASTELIJAT

Inspired by  
Rogers & Moore
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5.
EPÄREILUN LIINI  

MARKKINOINTIMALLI

FOCUS ON LEAN MARKETING.
DO MORE OF WHAT’S WORKING

AND GET RID OF WHAT’S NOT. 
– Harsh Agrawal, Problogger –
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Helppohan sitä on huudella, mutta konkreettisia käytäntöjä tarvitaan. Olem-
me tunnetusti meneviä ja mutkattomia mimmejä, joten haluamme pitää mo-
nimutkaiset asiat mahdollisimman yksinkertaisina. Koska emme mielestämme 
onnistuneet löytämään riittävän kompaktia ja helposti omaksuttavaa liinin 
markkinoinnin mallia, päätimme rakentaa sellaisen itse. 

Epäreilun liini markkinointimallimme on syntynyt rakkaudesta lajiin. Se on luo-
va yhdistelmä strategisen viestin kiteyttämistä sekä startup-maailmasta tuttua 
asiakkaan tunnistamista, arvolupauksen rakentamista sekä MVC-kampanjaidean 
ketterää testaamista ja mittaamista. 

Mallimme on syntynyt Lean Startup -guru ja Running Lean -kirjan kirjoittaja Ash 
Mauryan innoittamana, jonka kanssa meille tarjoutui mahdollisuus sparrata 
ideaamme henkilökohtaisesti taannoisella New Yorkin matkallamme. Pohjalla on 
käytetty myös Dave McClurenin Startup Metrics for Pirates -mallia, joka kuvaa 
online-asiakkaan polkua yritykseen aina ensikontaktista suosittelijaksi asti. Tätä 
niin kutsuttua AARRR-mallia avaamme lisää tuonnempana.

Puhtaimmillaan epäreilun liini markkinointimalli auttaa tunnistamaan oikeat 
asiakkaat, saa heidät rakastumaan yritykseesi ja suosittelemaan sitä onnellisena 
eteenpäin. Uutta on se, miten tämä tehdään aikaisempaa nopeammin ja huo-
mattavasti pienemmällä riskillä.

YKSINKERTAISTA, MUTTA TEHOKASTA
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EPÄREILUN LIINI MARKKINOINTIMALLI 
 (by Unfair)

Me Unfairissa emme usko kuukausien suunnitteluun, vaan synnytämme 
mittavia ja mitattavia tuloksia nopeasti ja tehokkaasti. Siksi myös liini mark-
kinointimalli menee suoraan yrityksen strategian ytimeen, eikä jää turhia 
hieromaan. Tässä kappaleessa käymme mallin kohta kohdalta läpi esimerk-
kien kera.  

Kirkasta WHY? - Miksi yrityksesi on olemassa?

Tunnista asiakas - On turha huutaa, jos kukaan ei kuuntele

Kiteytä arvolupaus - Ensimmäinen asia, joka erottaa sinut kilpailijoista

Rakenna ja testaa MVC - Lähde liikkeelle pienistä kokeiluista

Mittaa ja opi - Analysoi ja muuta suuntaa tarvittaessa 

Skaalaa onnistumiset ja sitouta fanit - Toista ja tarjoa faneille kerrottavaa

KITEYTÄ ARVOLUPAUS
Mikä on ydinsanoma?

RAKENNA JA TESTAA MVC
Miten testaat konseptin kevyesti?

MITTAA JA OPI
Mikä toimii, mikä ei?

SKAALAA ONNISTUMISET
JA SITOUTA FANIT
Miten toistat isosti?

TUNNISTA ASIAKAS
Kenen ongelmat ratkaiset?

“PEOPLE DON’T BUY 
WHAT YOU DO, 

THEY BUY WHY YOU 
DO IT.”

1.

3.

4.

5.
6.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Mitä maailma menettäisi, jos yrityksesi katoaisi kartalta? Tämä on kysy-
mys, jonka sijoittajat usein esittävät startupeille ja jonka aina esitämme 
asiakkaillemme. Yhtä oleellinen se on kaikille yrityksille, mukaan lukien 
omasi. 

Meistä on vaikea kuvitella, että yrityksessä on mahdollista saada aikaan 
suuria tekoja ilman vahvaa missiota. Tekemisen merkityksellisyys on meille 
ja asiakkaillemme kaikki kaikessa. Se näkyy ja kuuluu konttorissamme joka 
ikinen päivä. Siksi ei ole sattumaa, että myös mallimme keskiössä komeilee 
johtajuusguru Simon Sinekiltä tuttu lausahdus: ”People don´t buy what you 
do – they buy why you do it.”

Satoja pitchauksia kuulleina ja niitä sparranneina kuulemme usein saman 
stoorin. Tyypillisesti tarina starttaa vuolassanaisella tuoteominaisuuksien 
esittelyllä, jatkuu seikkaperäisellä teknologiaselonteolla ja lopuksi, jos aikaa 
jää, saatamme bonuksena kuulla muutaman sanan siitä, miten tuote tai pal-
velu käytännössä toteutetaan. Surullisen harvoin kuulemme tarinaa siitä, 
miksi tämä yritys tekee juuri tätä – tai miksi se ylipäätään on olemassa.

KIRKASTA WHY

Kokemuksesta voimme luvata, että WHY-jumppa ei ole koskaan helppo, 
mutta sitäkin antoisampi matka. Asiakkaan tunnetasolle ei ole helppo pääs-
tä. Mutta jos haluamme vaikuttaa ja vakuuttaa, sinne on yksinkertaisesti 
mentävä. On hyvä muistaa, että vahva arvopohja välittyy, vaikkei sitä olisi 
kirjoitettu kultakynällä strategiapumaskaan.  

WHY vahvistaa yrityksesi mainetta

Arvopohjaa ja vahvaa tahtotilaa pidetään yrityksissä usein itsestäänsel-
vyytenä tai korkeintaan työyhteisön sisäisenä korporaatiohumppana. On 
kuitenkin lukuisia firmoja, jotka ovat kääntäneet arvonsa epäreiluksi kilpai-
lueduksi ja markkinointinsa kärjeksi. Maailmalta esimerkkinä nousee yhä 
uudelleen Steve Jobs, joka päätti tietokoneiden tekemisen sijaan muuttaa 
ihmisten maailmankuvaa. Verkkokauppa Zapposin Tony Hsieh puolestaan 
halusi tuottaa onnellisuutta sekä työntekijöilleen että asiakkailleen. Suo-
messa Mikko Kuitusen perustamassa ohjelmistotalo Vincitissä ei saa vitut-
taa tulla töihin, ja saman alan Futuricella uskotaan läpinäkyvyyteen sekä 
avoimeen dialogiin kaikessa tekemisessä. 

Onnistunut WHY rakentaa ja vaalii yrityksesi mainetta lisäämällä luotta-
musta niin henkilöstössä kuin asiakkaissa. Kun firman hyvä fiilis välittyy 
ulospäin, muutkin haluavat siitä osansa. Kukapa enää kehtaisi suureen 
ääneen kritisoida kaiken voittanutta Vincitiä, koska silloin kyseessä oli-
si oltava Todella Mäntti Asiakas. Vahva WHY synnyttää ympärille heimon,  
joka puolustaa omiaan kaikissa tilanteissa.

Miksi yrityksesi on olemassa? Mitä haluatte saavuttaa? 
Kun pysähdytään pohtimaan näitä, kirkastetaan parhaat tarinat 

niin hissipuheisiin kuin asiakkaan hurmaamiseen.  

1.
KIRKASTA 

WHY?
KITEYTÄ

ARVOLUPAUS
RAKENNA JA 
TESTAA MVC

MITTAA 
JA OPI

SKAALAA  
ONNISTUMISET  

JA SITOUTA FANIT

TUNNISTA
ASIAKAS
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Kenen ongelman ratkaiset? On vaikea tehdä markkinointia saati tuottaa 
merkityksellistä sisältöä, jos et tiedä ketä sinun pitäisi ensisijaisesti pu-
hutella. Siksi myös liinin markkinoinnin toinen askel on tunnistaa oikea 
asiakas ja tehdä hänen ongelmastaan omasi.

Koko kansan kosiskelu tai niputtaminen yhdeksi massaksi ei vie puusta 
pitkälle. Jotta palaset loksahtava kohdalleen, on lukuisten houkuttelevian 
ehdokkaiden joukosta pystyttävä seulomaan ”Ne Oikeat”. Ja vieläpä avaa-
maan peli osuvalla iskurepliikillä. Tässä mielessä liini markkinointi muistut-
taa deittailua.

Siispä rajaa rohkeasti. Aloita yhdestä kohderyhmästä. Pohdi kenen kanssa 
yritykselläsi voisi olla eniten yhteistä ja karsi joukosta toivottomat tapauk-
set. Tämän jälkeen pyri katsomaan maailmaa ihanneasiakkaasi vinkkelistä. 
Mistä hän pitää ja mistä hän on kiinnostunut? Mikä häntä valvottaa öisin? 
Mitkä hänen ongelmistaan pystyt ratkaisemaan ja miten? Ja ennen kaikkea, 
millainen on hänen ostopolkunsa, eli miten hän löytää luoksesi? 

TUNNISTA ASIAKAS

VINKKI!

Näillä kysymyksillä pääset jo pitkälle:

    Kuka on asiakkaasi?

    Mitä hän oikeasti ostaa?

    Mistä hän sinut löytää?

On turha huutaa, jos kukaan ei kuuntele.
Mieti, keitä ovat ne, jotka ovat tuotteen tai palvelusi 

saadakseen valmiita yöpymään viikon ulko-
ovesi edessä. Sen jälkeen tavoita heidät.
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Mitä äiti haluaa? Kysymys on maailmaa muuttava tieto. Tämän oivalsi 
ajatushautomo The Mom Complexin perustaja Katherine Wintsch, joka 
kääntää modernin äitiyden haasteet tuottaviksi bisnesmahdollisuuksiksi. 
Wintschin tietopääoman perässä ovat nyt monet maailman merkittävim-
mistä suuryrityksistä. 

Mammat määrää, eikä vain netin keskustelupalstoilla. Naisten merkitys ko-
din kulutuspäätöksiin on suuri. Räikeimmin tämä näkyy Amerikassa, jossa 
85 % kuluttajien ostopäätöksistä on naisten tekemiä. Mammamarkkinoiden 
arvo on mammuttimainen. Yksin Y-äitisukupolven globaali ostovoima on ar-

CASE: The Mom Complex 

vioitu 2,45 biljoonan dollarin arvoiseksi. Wintschin mukaan tästä huolimat-
ta häkellyttävän moni äiti kokee, etteivät mainostajat ymmärrä äitiydestä 
tuon taivaallista. 

The Mom Complexin missiona on ymmärtää äitien todellista elämää ja tar-
peita pintaa syvemmältä. Ajatushautomo onkin onnistunut tuottamaan 
elämänmakuista, raakaa ja rehellistä totuutta äitien arjesta, joka on usein 
kaukana mainosmielikuvien pullantuoksuisesta supersankarittaresta. 

Wintschin mukaan fokusryhmät voi unohtaa: vieraassa ympäristössä ja 
outojen ihmisten edessä äidit eivät halua avautua haasteistaan. The Mom 
Complex on viitannut kintaalla myös kyselytutkimuksille, jotka eivät tahdo 
yltää äitiyden aitoihin iloihin ja kipuihin. 

Perinteisten markkinatutkimusmetodien sijaan Wintsch kollegoineen 
tahtoo tavoittaa äidit luonnollisimmillaan. Ajatushautomon teettämissä 
tutkimuksissa hyödynnetään usein älypuhelinsovellusta ja kotikäyntejä. 
Tuloksena on aivan uusia havaintoja äitiydestä, joita The Mom Complexin 
asiakasyritykset ovat menestyksekkäästi hyödyntäneet niin tuotekehityk-
sessä kuin markkinoinnissa. 

HARVASSA YRITYKSESSÄ PYSÄHDYTÄÄN AIDOSTI MIETTIMÄÄN 
ASIAKASTA JA TÄMÄN ELÄMÄÄ. KÄSITYKSET ÄITIYDESTÄ OVAT 

AIVAN  KÄSITTÄMÄTTÖMIÄ, KUIN SUORAAN 1950-LUVULTA. 
– Katherine Wintsch, The Mom Complex
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Mikä on ydinsanomasi? Hyvä arvolupaus rakentuu yrityksen todellisista 
vahvuuksista ja asiakkaalle tuotetusta arvosta. Se on ensimmäinen asia, 
joka erottaa sinut kilpailijoista, ja johon asiakkaidesi tulisi törmätä olles-
saan ensikosketuksessa yritykseesi. 

Arvolupauksen rakentaminen ei sekään ole helppo, mutta sitäkin tärkeämpi 
tehtävä. Hyvä arvolupaus vastaa kysymyksiin mitä ja kenelle. Raadollisim-
millaan arvolupaus määrittää sen, paljonko yrityksesi tuotteista ja palve-
luista ollaan valmiita maksamaan. 

Ash Maurya toteaa Running Lean -kirjassaan, että ensimmäistä kertaa 
www-sivuilla vieraileva potentiaalinen uusi asiakas viipyy landing pagel-
la keskimäärin vain noin kahdeksan sekuntia. Tässä ajassa hän tekee pää-
töksen siitä, onko yritys riittävän kiinnostava ja haluaako hän jatkaa siihen 
tutustumista. Siinä mielessä arvolupauksen merkitystä voidaan verrata en-
sivaikutelmaan esiintyessä. Meillä on vain ohikiitävä hetki aikaa vakuuttaa 
kuulija siitä, onko hän puolellamme vai meitä vastaan. Pahimmassa tapauk-
sessa olemme hänelle täysin yhdentekevä.

KITEYTÄ ARVOLUPAUS

UNIQUE VALUE PROPOSITION: A SINGLE, CLEAN COMPELLING 
MESSAGE THAT STATES WHY YOU ARE DIFFERENT 

AND WORTH BUYING. 
– Steve Blank, sarjayrittäjä–
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Arvolupaus ja WHY – same same but different?

Arvolupaus kiteyttää hyödyt. Se antaa asiakkaalle lupauksen siitä, miksi kan-
nattaa olla yrityksen asiakkaana. WHY puolestaan kirkastaa yrityksen mis-
sion, tarinan ja olemassaolon merkityksen. Se on perimmäinen syy kaikkeen 
tekemiseen ja vastaus siihen, miksi yrityksesi ylipäätään on olemassa. 

Esimerkkinä tässä voidaan käyttää Vincitiä, jonka WHY on omistaja Mikko 
Kuitusen mukaan kirjoitettu lasinaluseen perustamishetkellä. Arvolupaus 
on puolestaan muodostunut tinkimättömästä halusta palvella asiakkaita 
100 % tyytyväisyystakuulla.

WHY:  
"Maanantaina ei saa vituttaa tulla töihin."

Arvolupaus: 
"Aina huomenna tyytyväisemmät asiakkaat ja työntekijät kuin tänään."

Kerro hyödyt, älä ominaisuksia

Arvolupaukseen kiteytyy ajatus ”kerro hyödyt, älä ominaisuuksia.” Halutun 
vaikutuksen aikaansaamiseksi hyödyt on myös osattava sanottaa asiakkaan 
maailmankuvaan sopivaksi. Muista, että arvolupauksen tulee olla aito. Sitä 
ei voi liimata päälle, vaan se kumpuaa yrityksesi todellisista vahvuuksista ja 
identiteetistä. Hyvä arvolupaus osuu asiakkaan maailmaan ja kertoo, mitä 
hänen pitäisi tuntea käytettyään tuotetta tai palvelua (Maurya 2010). 

Arvolupauksen rakentamista voi helpottaa etsimällä ja koettelemalla muuta-
mia yritystäsi kuvaavia sanoja tai käsitteitä. Ohessa kaksi vapaasti mukaile-
maamme esimerkkiä autoilun ja urheilun maailmasta:

    Turvallisuus – Volvo
    Tehokkuus – BMW
    Design – Audi 

    Itsensä ylittäminen – Nike 
    Moderni spartalaisuus – Reebok
    Hauskanpito – Puma 
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Miten testaat konseptin kevyesti? Siinäpä kirjaimellisesti tuhannen taa-
lan kysymys. Liinissä markkinoinnissa pääosassa on rohkea ideoiden 
heittely, jossa määrä tuo laatua. Parhaat ideat jalostetaan ja kiteytetään 
kevyeksi MVC-konseptiksi, joka testataan loppuasiakkailla. Mikä onkaan 
parempi tapa testata kuin saada asiakkaat itse osallistumaan!

MVC eli Minimum Viable Campaign lähtee liikkeelle mahdollisimman pie-
nellä kokeilulla. Ketterä startti voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti esi-
merkiksi tarkasti kohdennetulla bannerikampanjalla, ajamalla rinnakkain 
useita erilaisia Facebook- ja Adwords-kampanjoita tai digitaalisia suorapos-
tituskampanjoita. Yhteistä näille kaikille on, että niiden avulla on helppo 
ohjata kävijöitä landing pagelle sekä analysoida statistiikkaa ja tuottaa läm-
pimiä liidejä myynnin tueksi. Olemme myös testanneet lukuisia MVC-kon-
septeja vain muutaman sliden PowerPoint-presentaatioilla ilman ensim-
mäistäkään varsinaista kampanjaelementtiä.

Testaus antaa suuntalinjoja luovalle suunnittelulle, terävöittää sisällöntuo-
tantoa ja antaa ylipäätään varmuutta markkinoinnin isompiin rahallisiin 
panostuksiin. Sen tarkoituksena ei ole voittaa Kultaisia leijonia saati Grand 
Prixeja, vaan saada suora ja nopea palaute siihen, resonoiko viesti vastaan-
ottajan päässä yhtään. Jos mitään ei tapahdu, otetaan uusi kurssi ja kokeil-
laan jotakin muuta. 

Painopisteen siirtyessä verkkoon ja digitaalisille alustoille markkinoinnin tes-
taaminen sen kun helpottuu. Ketterästä etenemisestä on tullut suorastaan 
elinehto, sillä etenkin uusia some-kanavia syntyy kuin sieniä sateella ja koh-
deryhmä pirstaloituu entisestään seuratessaan viimeisimpiä trendejä.

Seuraavalla aukeamalla annamme muutaman konkreettisen vinkin, miten 
MVC-testausta voi ja kannattaa tehdä ketterästi.

LEARN NOT TO ADD TOO MANY FEATURES RIGHT AWAY, 
AND GET THE CORE IDEA BUILT AND TESTED. 

– Leah Culver, Dropbox –
Startup-yrittäjä & ohjelmistokehittäjä

On vain tyhmää jättää testaamatta, 
kun siihen kerran on mahdollisuus. 

Lähde siis liikkeelle pienistä kokeiluista.

RAKENNA JA TESTAA MVC4.
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VINKKI 1.  

Koukuta kohderyhmä sisältömarkkinoinnilla

Sisältömarkkinointi on oiva keino MVC:n testaamiseen ja markkinoinnin imun 
synnyttämiseen. Vastaanottajalle merkityksellisen sisällön tarjoaminen luo 
mahdollisuuksia omien ideoiden testaamiselle sekä helpottaa asiakasta löy-
tämään tuotteesi tai palvelusi äärelle. Vaikka sisällön tuottaminen ottaa aina 
oman aikansa, satsaus yleensä kannattaa. Olemmehan sen avulla saaneet si-
nutkin kiinnostumaan liinistä markkinoinnista! 

Tyypillisiä sisältömarkkinoinnin keinoja ovat mm. tämän kaltaiset E-bookit, 
blogit, videot, podcastit, webinaarit, erilaiset whitepaperit, oppaat ja landing 
paget.

Tänä päivänä sisällöntuotantoa helpottamaan ja nopeuttamaan on onneksi 
syntynyt useita automatisoituja alustoja, kuten esimerkiksi toimituksellista ja 
sosiaalisen median sisältöjä yhdistävä Flockler tai vaikkapa sosiaalisen medi-
an hallintajärjestelmä Hootsuite.

Jotta pystyt mittaamaan oikeita asioita ja tekemään niiden pohjalta oikeita 
johtopäätöksiä, päätä ensin millaisia tavoitteita asiakkaan ostopolulle asetat. 

Vinkkipankki välipalaksi

PSSSST...
Millainen on asiakkaasi ostopolku? Mitä toivot asiakkaasi tekevän? 
Haluatko, että potentiaalinen asiakas esimerkiksi: 

     Täyttää lomakkeen
     Katsoo videon
     Liittyy sähköpostilistalle
     Lataa ja lukee E-bookin
     Ottaa yhteyttä
     Tekee ostoksen verkkokaupassa
     Jakaa twiittisi Twitterissä tai suosittelee muuten eteenpäin? 
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Acquisition: Miten saat asiakkaita tutustumaan itseesi?

Potentiaalinen asiakas tulee sivuillesi syystä tai toisesta.  
Hän on kuullut yrityksestä, käynyt blogissa tai lukenut twiitin.

Activation: Kokemus on positiivinen ja arvolupaus kiinnostava

Potentiaalinen asiakas jää sivuille ja jättää sähköpostiosoitteensa,  
koska haluaa saada yritykseltä postia tai ladata itseään kiinnostavaa materiaalia. 

Retention: Kävijästä tulee asiakas, joka käyttää tuotetta tai palvelua

Asiakas ostaa ja on tyytyväinen valintaansa. Hän aktivoituu ja haluaa seurata, 
mitä yrityksessä tapahtuu.

Referral:  Asiakas kertoo tuotteista eteenpäin.

Asiakas alkaa fanittaa yritystä ja kertoo siitä eteenpäin. 
Hän jakaa ja vertailee kokemuksia ystäviensä kanssa.

Revenue: Asiakas ostaa lisää

Asiakas haluaa maksaa tuotteista ja palveluista yhä uudelleen.  
Hän alkaa suositella niitä eteenpäin. 

CASE: AARRR – Suunnittele Online-asiakkaan polku

THIS IS A 5-STEP MODEL FOR CREATING A 
METRICS FRAMEWORK FOR YOUR BUSINESS & 
CUSTOMERS, AND HOW TO APPLY IT TO YOUR 

PRODUCT & MARKETING EFFORTS. 
– Dave McCluren – 
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VINKKI 2. 

Solahda sosiaaliseen mediaan

Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Youtube, Snapchat, Periscope… Rak-
kaalla lapsella on monta kanavaa. Sosiaalinen media on lyhyessä ajassa nous-
sut merkittäväksi osaksi yritysten markkinointiviestintää. Somessa ihmiset 
kautta maailman etsivät tietoa, antavat tukensa itseään kiinnostaville yrityk-
sille ja jakavat kokemuksiaan omissa verkostoissaan. 

Sosiaalinen media kattaa kirjavan kokoelman erilaisia kanavia, joista jokai-
sella on omat erityispiirteensä. Siksi ne myös vaativat omanlaisensa lähesty-
mistavan. Mieti, mitkä kanavista ovat olennaisia oman yrityksesi kannalta ja 
mitkä ovat omat resurssisi tuottaa niihin relevanttia sisältöä. Vähemmän voi 
olla myös enemmän.

MVC-testaus somessa by eTasku 

1. Aseta tavoite 
Haetko esim. sähköpostiliidejä, tykkääjiä vai liikennettä kotisivuille?

2. Testaa erilaisia mainoksia 
Kokeile mm. kuvia ja tekstejä ja niiden yhdistelmiä. Älä unohda 
testata eri kohderymillä.

3. Analysoi 
Mittaa, mikä mainos tuottaa parhaan tuloksen parhaaseen hintaan.

4. Skaalaa 
Valitse toimivimmat mainokset ja kasvata budjettia.

5. Toista ja aloita alusta
Tee koko ajan uusia kampanjoita ja tee sitä mikä toimii.

Somettaako? Älä tuuppaa joka tuuttiin, vain koska 
"muutkin ovat jo siellä". Riskinä on, että kanavan käytöstä 

tulee väkinäistä ja sitä myöten liian aikaa vievää. Liini 
markkinointi tapahtuu parhaillaan ketterästi ja omaehtoisesti.
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VINKKI 3. 

Houkuttele asiakas palaamaan remarketingilla

Digitaalisella kentällä perinteinen bannerimainonta pitää edelleen jalansijaa. 
Suosiota on viime aikoina kasvattanut etenkin remarketing. Siinä mainokset 
kohdennetaan niille potentiaalisille asiakkaille, jotka ovat jo aikaisemmin 
osoittaneet kiinnostuksensa yritystäsi kohtaan esimerkiksi käymällä verkko-
sivuillasi tai verkkokaupassasi. 

Remarketingin tehokkuus perustuu siihen, että asiakas harvoin ostaa mitään 
heti, vaan jää harkitsemaan ja puntaroimaan eri vaihtoehtoja. Remarke-
ting-mainos seuraa ja muistuttaa potentiaalista asiakasta olemassaolostasi  
houkutellen häntä palaamaan sivuillesi ja ottamaan yhteyttä. Jotta remarke-
tingilla saadaan tulosta, on asiakas ensin saatava kiinnostumaan ensimmäi-
sen kerran. 

VINKKI 4.

Kirjoita kuvitteellinen lehdistötiedote

Kuvitteellinen lehdistötiedote on kätevä tapa testata meneekö viestisi ym-
märrettävästi perille. Määritä arvolupaus ja kirjoita sen jälkeen tiedote, 
jonka annat arvioitavaksi kohderyhmällesi. Saat arvokkaan palautteen siitä, 
kiinnostaako asiasi ja koskettaako se tunnetasolla. Jos vastaus on kyllä, mi-
kään ei estä hyödyntämästä tehtyä työtä ja tekstiä lopullisessa lanseerauk-
sessa. Menetelmää käyttää mm. verkkokauppajätti Amazon.com. 

POTENTIAALINEN 
ASIAKAS

VERKKOSIVUSI TAI 
-KAUPPASI

NAPATAAN  
SEURANTAAN

ASIAKAS  
POISTUU

MAINOKSESI SEURAA 
MUUALLA VERKOSSA

ASIAKAS  PALAA SIVUILLESI
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Suomalainen Varusteleka on lyhyessä ajassa kimmonnut Euroopan suu-
rimmaksi armeijatavarakaupaksi ja somen suunnannäyttäjäksi. Yhden 
airsoft-harrastajan opiskeluajan sivubisneksestä ponnistanut verkko-
kauppa on tätä nykyä yli 50 henkeä työllistävä ja 8,4 miljoonan euron lii-
kevaihtoa tahkoava yritys. 

Varusteleka tunnetaan suorasukaisesta viestinnästään, joka on voittanut 
puolelleen niin kuluttajien kuin kilpailevien yritysten ihailun. Samaa menes-
tystä tavoitteleville verkkokauppayrittäjille Varustelekan perustaja ja "Val-
tias" Valtteri Lindholm suosittelee somea.

Lindholmilla on somestrategian suhteen selvät sävelet. Jos ei ole asiaa, ei 
päivityksiä parane tehdä. ”Ole yrityksenä somessa just niin kuin ihmise-
näkin” on Lindholmin luentokalvoissaan korostama yksinkertainen neuvo. 
Etenkin markkinointimielessä some on Varustelekalle osoittautunut kultaa-
kin kalliimmaksi.

– Enpä koskaan enää mainosta printtimediassa, kun netissä on niin halpaa 
ja helppoa mainostaa, lataa Lindholm Ylelle antamassaan haastattelussa.

CASE: Varusteleka vannoo somen nimeen

Somekanavien runsaudessa Lindholm kehottaa etenemään harkitusti. Va-
rusteleka suuntasi ensimmäiseksi Facebookiin.

– Facebook tavoittaa eniten, on helppo käyttää ja hyvä, kokonaisvaltainen 
mainosalusta. Se on myös hyvä harjoittelualusta muihin some-kanaviin, lin-
jaa Lindholm luentomateriaalissaan.

VARSINKIN PIENELLE YRITYKSELLE SOME JA 
SOMEMEDIOIDEN MUKANAAN TUOMAT MAINOSMUODOT 

OVAT TODELLA ARVOKKAITA. 
– Valtteri Lindholm, Varusteleka – 

Yle.fi haastattelu 26.2.2016
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Mikä toimii ja mikä ei? Liian usein markkinoinnin mittaamisessa tuijote-
taan kapeasti kävijöiden määrää tai korkeintaan generoituja kontakteja. 
Helposti unohdetaan kysyä, kuinka paljon markkinointi toi kauppaa? On 
suoraa hulluutta heittää rahoja hukkaan vain siksi, että mitataan vääriä 
asioita tai ei oteta opiksi siitä, mitä on tehty. 

Koska liini markkinointi on ennen kaikkea oppimista, on turha kuvitella, että 
maaliin mentäisiin heti kerrasta seitsemän oikein -jättipotilla. On uskalletta-
va testata useita ideoita useaan kertaan. Tämä vaatii kärsivällisyyttä, mutta 
maksaa itsensä takaisin. 

Liinin markkinoinnin malli pyrkii löytämään oikeat asiakkaat ja sitoutta-
maan heidät mahdollisimman ketterästi. Samalla se sitouttaa yrityksen 
oman henkilöstön mukaan markkinoinnin tekemiseen. Asiakkaiden kuunte-
lu on menestyvän yrityksen elinehto. Sitä eivät voi tehdä yksin yrityksen 
johtajat ja markkinointiosasto, vaan se on koko firman yhteinen tehtävä. 
Yksikään maine ei lähde lentoon ulkoa käsin. Se kumpuaa yrityksen sisältä 
ja rakentuu vähitellen perustuen oikeille teoille. Siihen, miten näitä oikei-
ta tekoja oikeasti tehdään, saa parhaiten oppia keskustelemalla avoimesti 
asiakkaiden kanssa.

MITTAA JA OPI

Tutkimuksia vai hutkimuksia? 

Perinteisten ulkoistettujen tutkimusten ongelmana on se, että et pääse itse 
keskustelemaan asiakkaasi kanssa kasvotusten. Etenkin digitaalisissa kyse-
lyissä työkalu odottaa sinun tietävän oikeat kysymykset, ja mikä pahempaa, 
myös oikeat vastaukset. 

Fokusryhmät ovat jo askel parempaan suuntaan, mutta niidenkin ongel-
mana on ryhmän hitsautuminen nopeasti yhteen. Kehittäessämme omaa 
urheilusovellusta huomasimme pian, että fokusryhmä pyrki yllättävän no-
peasti tuottamaan yhteisen näkemyksen. Toisin sanoen: emme päässeet 
aidosti asiakkaan pään sisään. Kun puolestaan teimme omaa tutkimusta, 
missä asiakas pääsi käytännössä testaamaan tuotetta ja antamaan sen poh-
jalta välittömän palautteen henkilökohtaisesti, pääsimme tuotekehitykses-
sä pienessä ajassa isosti pidemmälle.

Digitaalisessa markkinoinnissa mittarointiin ei enää vaadita laajoja markki-
natutkimuksia tai asiakaskyselyitä, vaan alkuun – ja melko pitkällekin – pää-
see kevyin työkaluin. Niistä lisää seuraavalla sivulla.  

Analysoi ja muuta suuntaa tarvittaessa. 
Tuo tutkimuksiin ensin laatua ja vasta sen jälkeen määrää.

5.
KIRKASTA 

WHY?
KITEYTÄ

ARVOLUPAUS
RAKENNA JA 
TESTAA MVC

MITTAA 
JA OPI

SKAALAA  
ONNISTUMISET  

JA SITOUTA FANIT

TUNNISTA
ASIAKAS
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Seurannan napakka työkalupakki

Google Analytics on verkkosivustolle asennettava ilmainen analytiikka-
työkalu, joka perkaa sivustosi liikenteen ja kävijätiedot kulkureittejä, sivu-
selauksia, istuntojen kestoa, tavoitteiden saavuttamisia ja verkkokaupan 
konversioita unohtamatta. Mainoseurojen ROI:n mittaamisen pettämätön 
apuri kertoo, miten yksittäinen mainoskampanja tai muu markkinointitoi-
menpide vastasi sille asetettuja tavoitteita tai miten verkkokauppasi vetää. 

Google Adwords on hakukonemarkkinoinnin alusta, jolla voit boosta-
ta oman brändisi tai tuotteesi näkyvyyttä ja löydettävyyttä määrittämällä 
yrityksellesi tärkeät hakusanat. Lisänäkyvyyttä saat maksamalla siitä, että 
yrityksesi listautuu mahdollisimman korkealle hakutuloksissa kyseisiä haku-
sanoja käytettäessä.

Mailchimp on veikeä ja helppokäyttöinen ”drag’n’drop”-uutiskirjetyö-
kalu, joka osaa asiansa. Mailchimpin avulla tavoitat koko asiakasrekiste-
risi helposti ja ohjaat liikennettä sivustollesi. Voit jaotella yhteystiedot eri  
segmentteihin ja kohdentaa viestisi tarkkaan. Kattava raportointi takaa 
analytiikan helpon hyödyntämisen. Työkalu mahdollistaa myös usean eri 
kampanjan rinnakkaisen A/B-testauksen.

Hootsuite on sosiaalisen median hallintajärjestelmä, joka mahdollistaa 
some-kampanjoiden hallinnoinnin ja seurannan keskitetysti samasta hal-
lintapaneelista. Järjestelmässä on myös mahdollista ajastaa ja organisoida 
some-viestintään liittyviä tehtäviä yrityksesi sisällä. Järjestelmään ovat lii-
tettävissä kaikki tärkeimmät sosiaalisen median yhteisöpalvelut sekä ylei-
simmät seuranta- ja optimointityökalut.

Leadfeeder kertoo, mitkä yritykset käyvät kotisivuillasi ja mitä ne siellä te-
kevät. B2B-myynnin työkalu paljastaa potentiaalisten asiakkaittesi kirjon ja 
kiinnostuksen kohteet. Huokea työkalu osaa muun muassa poimia populas-
ta parhaimmat prospektit esiin.

Seurataanko teillä markkinointitekoja? No pitäisikö?
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eTasku Solutions päätti laittaa lopullisen pisteen paperikuiteille ja pa-
perinmakuiselle markkinoinnille. Paras mobiilipalvelu 2015 -kilpailun 
parhaana palkittu yritys on pöllyttänyt perinteistä kirjanpitoalaa säh-
köistämällä menestyksekkäästi yritysten ja tilitoimistojen välisen kuittilii-
kenteen. Nuori startup onkin hyvää vauhtia matkalla Suomen suosituim-
maksi kulu- ja matkalaskuohjelmistoksi. 

– Kasvamme vauhdilla kahdella rintamalla. Sovelluksella on jo yli 10 000 
käyttäjää, minkä lisäksi puolet suomalaisista tilitoimistoista vastaanottaa 
kuitteja eTaskun kautta, kertoo eTaskun toimitusjohtaja Tommi Keränen.

Keräsen mukaan uuden digipalvelun lentoon lähdössä perustan pitää olla 
kunnossa. Ilman toimivaa markkinointia ei kuitenkaan oltaisi tässä.

– Tärkeää on, että asiakaspalvelu toimii, palvelun käyttöönotto on helppoa 
ja tuote on kunnossa. Olennaista on kuitenkin herättää tietoisuus palvelus-
ta. Vaikka moni tuskailee kuittirumban kanssa, harva osaa kaivata tai etsiä 
siihen valmista ratkaisua. Kynnys eTaskun käyttöönotolle on kuitenkin ma-
tala, kun siitä kuulee. 

Sähköisyys ei ole jäänyt vain kuittiliikenteeseen. Mobiilisovelluksen markki-
noinnissa eTasku on pyrkinyt kekseliäästi hyödyntämään eri digikanavia so-
velluksen helpon jakelun ja markkinoinnin mitattavuuden takia. 

CASE: eTasku

– Digimarkkinoinnin kohdennettavuus, mittaus sekä kustannusten hallinta 
on aivan omaa luokkaansa. Markkinoinnissa meillä kokeillaan paljon. Esi-
merkiksi mainoskampanjoissa saatamme testata somessa eri kuvia ja teks-
tejä nähdäksemme, mikä puhuttelee parhaiten. Kokeilun pohjalta löysimme 
myös toimivan tavan kannustaa kirjanpitäjiä kertomaan palvelustamme 
asiakkailleen. 

Keräsen mukaan eTaskun kovat kasvutavoitteet edellyttävät ketterää te-
kemistä jatkossakin. Paljon on vielä tehtävää, vaikka paperinmakua on jo 
ravisteltu kautta linjan. 

KIRJANPITO- JA TALOUSHALLINTOALA MIELLETÄÄN HELPOSTI
 HARMAAKSI JA TYLSÄKSI. HALUSIMME YRITYKSENÄ RIKKOA TÄTÄ 
ASETELMAA JA TUODA RAIKKAAMPAA KULMAA ESIIN. PÄÄTIMME 

TEHDÄ ETASKUN ILMEESTÄ AIDOSTI OMAN NÄKÖISEMME,  
EI KORPORAATIOVIRALLISTA. 

– Tommi Keränen, eTasku –
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Miten toistat isosti? The Lean Startup -ajattelussa skaalaamisella tarkoi-
tetaan tuotteen levittämistä laajasti. On löydetty oma markkina ja omat 
onnelliset asiakkaat. Skaalaamisen avulla kasvatetaan bisnestä. 

Liinissä markkinoinnissa skaalaus tarkoittaa tuotteen tai palvelun brändin 
levittämistä sekä MVC:llä toimivaksi todetun kampanjan isompaa toistamis-
ta. Todellisia menestystarinoita tehdään harvoin, jos koskaan, pelkän mark-
kinoinnin avulla. Avuksi tarvitaan sitoutuneita asiakkaita, jotka eivät vain 
palaa takaisin, vaan suosittelevat yritystä omatoimisesti eteenpäin.

Asiakkaasta faniksi
Tulevaisuuden asiakkaat ovat yrityksesi faneja. He haluavat osallistua ja 
tekevät ostopäätöksen usein jo ennen kuin myyntimies ehtii edes soittaa. 
Fanien sitouttaminen on epäreilun liinin markkinointimallimme viimeinen 
ja hankalin osa. 

Vaikka asioita tehtäisiin paperilla oikein, mutta käytäntö ontuu, on fanien 
joukkoa hankala rakentaa. Jos siis haluat saada aikaan aitoa muutosta, tar-
vitset tueksesi evankelistoja, jotka uskovat sinuun ja vievät ajatustasi rin-
nallasi eteenpäin. Samalla markkinointikriittisyys tulee kasvamaan. 

SKAALAA ONNISTUMISET 
JA SITOUTA FANIT

Toista ja tarjoa faneille kerrottavaa. 
Markkinointiprosessin on myös tuettava järkevää 

sisältöä. Siltä ostetaan, kuka kertoo kiinnostavimmat tarinat.

6.

IDEAS SPREAD FROM PERSON TO PERSON, 
NOT SO MUCH FROM YOU TO THEM. SO FIND YOUR 
BIGGEST FANS AND GIVE THEM A STORY TO TELL. 

– Seth Godin– 
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Makia Clothing on maanläheisellä brändillään ponnistanut punavuore-
laiskellarista aina pilviin asti ja saavuttanut vankan suosion. ”Aikuistu-
neille hulttiopojille” tyylikästä ja ajatonta muotia tarjoileva suomalaisyri-
tys kasvaa kansainvälisesti ennätysvauhtia. 

Coolista brändistä haluavat osansa kaikki. Brändin markkinoinnissa ovat 
esiintyneet muun muassa Jasper Pääkkönen, Esa Tikkanen, formulakuski 
Kimi Räikkönen ja taiteilija Vesa-Matti Loiri. Viimeisimpänä vaatemerkin li-
säsi valikoimiinsa Finnair. 

Jo ennen merkin perustamista lautailijataustaiset yrittäjät olivat reissan-
neet ympäri maailmaa ja luoneet verkostoja alan harrastajiin.  Tyyli.com:ille 
antamassaan blogihaastattelussa Malmi uskoo tämän olleen yksi merkittä-
vimmistä syistä Makian menestykseen.

- Se on ollut yksi tärkeimmistä voimavaroistamme. Meidän ensimmäisiä 
asiakkaitamme olivat juuri lautailun kautta tutuksi tulleet kauppiaat ja maa-
hantuojat, jotka uskalsivat ottaa riskin ja ottaa meidän vaatteitamme myyn-
tiin.

Makian perustajat uskovat ymmärtävänsä kohderyhmäänsä syvällisesti 
sekä tuntevansa asiakkaidensa arvostukset ja herkän kohdan. Fanijoukon 
sijaan Makia on kertonut tavoittelevansa aitoa ystävyyttä asiakkaidensa 
kanssa.

CASE: MAKIA nostattaa maanläheistä hypeä 

 YHTEISTYÖMME [JULKKISTEN KANSSA] PERUSTUU SILLE, ETTÄ MYÖS 
HE TYKKÄÄVÄT MEIDÄN VAATTEISTAMME JA SIITÄ HENGESTÄ,  

JOTA YRITÄMME VIESTITTÄÄ BRÄNDILLÄMME.  
– Joni Malmi, MAKIA –  

Tyyli.com haastattelu 17.6.2014



34

Vaikka ihmiset haluavat itse päättää mihin heimoon kuuluvat, on lajimme 
käytöksessä  edelleen havaittavissa varsin sopulilaumamaisia piirteitä. Eri-
tyisen huvittavasti ilmiö tulee esille metroissa. Sinnikkäästä odotuksesta 
huolimatta junaa ei kuulu, saati näy. Yhtäkkiä ihmiset ympärilläsi lähtevät 
yhtenä laumana rynnimään portaita kohti metrolaituria. Ennen pitkää huo-
maat kirmaavasi iloisesti joukon mukana olettaen, että oikea juna on juuri 
saapumassa raiteelle. Kukaan ei jää yksin odottamaan. Kukaan ei kysy, mi-
hin olemme menossa. 

Menestyksen avain on se, miten tavoitamme ja saamme tämän kriittisen 
massan liikkeelle riittävän nopeasti ja järkevin kustannuksin. Väitämme, 
että vastaus löytyy liinistä markkinoinnista ja epäreilun liinistä markkinoin-
timallista. 

Tunnistamalla oikeat asiakkaat ja early adapterit, kiteyttämällä heitä puhut-
televan arvolupauksen, testaamalla ja mittaamalla MVC:tä loppuasiakkaalla 
sekä hyödyntämällä ja oppimalla tuloksista pystymme ketterästi ja kustan-
nustehokkaasti rakentamaan purevan markkinointikonseptin, joka saa asi-
akkaasi kuuntelemaan, toimimaan ja fanittamaan.

LOPPUSANAT 

Muutetaan yhdessä tapa tehdä tuloksellista  
markkinointia – lähdetään liinaamaan! 

Tämä kirja on vasta ensimmäinen askel liinin markkinoinnin Suomen val-
loituksessa. Kiitos, että päätit jakaa arvokasta aikaasi sen parissa. Koska 
kahlasit koko opuksen tänne asti, voimme ehkä olettaa, että onnistuimme 
istuttamaan kipinän tehdä asioita toisin myös sinuun. Toivottavasti liekki 
leimahtaa täyteen roihuun ja sytyttää mahdollisimman monet muutkin.

Jatkamme liinin ilosanoman jakamista. Käytännön tekemisestä ja asiak-
kaidemme kokemuksista voit lukea yrityksemme sivuilta unfair.fi. Liity sa-
malla kasvavaan ja kurittomaan liinin markkinoinnin joukkoon osoitteessa:  
liinimarkkinointi.fi

Jos et muuta muista, niin muista tämä:

#LIINIMARKKINOINTI



LOPPU.
IDEAS SPREAD FROM PERSON TO PERSON, 

NOT SO MUCH FROM YOU TO THEM. SO FIND YOUR 
BIGGEST FANS AND GIVE THEM A STORY TO TELL. 

– Seth Godin– 
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