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On oltava 
oikeassa 
paikassa 
oikeaan aikaan
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9.6.2020

Markkinoinnin 

päätehtävät

Hankkia kysyntää

Tuote 

Hinta

Markkinointiviestintä

PR, SP, mainonta…

Yrityskuva - mielikuvatekijät

henkilöstö

Tyydyttää tämä kysyntä

Jakelu

Saatavuus

Jakelutie 
(markkinointikanava)
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Markkinoinnin 

kilpailukeinot

Tuote

Hinta

Jakelu/saatavuus

Viestintä

Asiakkaat ja henkilöstö

Toimintatavat 

Toimintaympäristö

9.6.2020

Tuote

Jakelu/ 
saatavuus

Hinta

Viestintä

Asiakkaat 
ja 

henkilöstö

Toiminta-
tavat

Toiminta-
ympäristö

20/105



Kysyntä

Se määrä jotain tuotetta 
ja/tai palvelua, jonka 
asiakkaat ostavat 
tiettynä aikana tietyllä 
alueella

Kysyntään vaikuttavat:

Ostopäätös

Ostohalu

Ostokyky

Tarpeet

Kysyntään vaikuttavat 
joustot:

Kysyntäjousto

Tulojousto

Ristijousto

Hintajousto 
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9.6.2020

Kilpailu
Perusmarkkinarakenteet

Monopoli 

markkinoilla vain yksi 
tietyn 
tuotteen/palvelun 
tarjoaja

Oligopoli

markkinoilla vain 
harvoja tietyn 
tuotteen/palvelun 
tarjoajia

Polypoli

Paljon pieniä ostajia 
ja myyjiä, jotka eivät 
voi vaikuttaa 
hintoihin

Hyödykkeiden suhde 
toisiinsa:

Täysin samanlaiset

Erilaistetut 

Täysin erilaiset
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9.6.2020

Toimialan 
kilpailuun 
vaikuttavat 
tekijät

ostajien 
vaikutusvalta 

Alan mahdolliset 
tulokkaat 

Tavaran-
toimittajat Ostajat

Substituutit

Alan kilpailijat

kilpailu nykyisten 
yritysten kesken 

korvaavien tuotteiden 
tai palvelujen uhka 

tavarantoimittajien 
vaikutusvalta 

uusien 
tulokkaiden uhka
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Toimialan 

kilpailuun 

vaikuttavat 

tekijät

korvaavien 
tuotteiden tai 

palvelujen uhka 

toimittajien 
vaikutusvalta 

ostajien 
vaikutusvalta 

uusien 
tulokkaiden uhka

Alan mahdolliset tulokkaat: 
Potentiaaliset kilpailijat 

alueella

Toimittajat: 
Tavarantoimittajat, 

alihankkijat

Ostajat
isot, keskikokoiset, 

pienet, 
yksityisasiakkaat

Substituutit:
Korvaavat tuotteet 

tai palvelut

Alan kilpailijat

Nykyiset kilpailijat
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Kilpailun kolme perusstrategiaa

◦ Valitse yksi 

perusstrategia: 

kustannusetu, differointi

tai keskittyminen

Strateginen etu

Differointi:
esimerkiksi 

paikallinen/kotimainen 
omistus, nopea läpimeno, 

… 

Kustannusetu: 
esimerkiksi kilpailijoita 

edullisempi hinnoittelu, 
edullisemmat raaka-aineet, 

…

Keskittyminen:
esimerkiksi paikallisesti, tiettyyn toimialaan, 

tiettyyn tuotteeseen, …St
ra

te
gi

n
e

n
 k
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h
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e

koko 
ala

vain tietty 
segmentti

asiakkaan havaitsema 
ainutlaatuisuus

alhainen kustannustaso
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Markkinoinnin segmentointi

◦ Kysynnän sopeuttaminen

◦ Tarjonnan sopeuttaminen

◦ Segmentoinnin edellytykset
◦ Oleellisuus

◦ Segmentin koko ja kannattavuus

◦ Mitattavuus

◦ Asiakaskohderyhmän ominaisuuksien määriteltävyys ja luokiteltavuus

◦ Saavutettavuus

◦ Asiakaskohderyhmien kohdistettavuus ja segmenttien erottaminen 
toisistaan

Myynti

tuote x tuote y tuote z tuote å
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