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Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miten 
markkinointiviestintää käytetään edistämään 
innovaatioiden leviämistä. Markkinointivies
tinnän käyttöä tarkasteltiin sekä omaksuj a- 
luokittain että tuotteen elinkaaren eri vai
heissa.

Lähdeaineisto

Tutkimuksen aineistona käytettiin kirjallista 
aineistoa (alan kirjallisuus ja artikkelit) 
ja haastatteluja. Empiirisen tutkimuksen ai
neisto kerättiin haastattelemalla erään yri
tyksen pienten kodinkoneiden osaston markki- 
nointiviestinnästä vastaavia henkilöitä kolmen 
esimerkkituotteen osalta.

Tutkimusmenetelmä

Tutkimusmenetelmä on lähinnä deskriptiivinen. 
Aluksi on selvitetty innovaation leviämisen 
yleistä luonnetta. Tämän jälkeen on analysoitu 
markkinointiviestinnän osuutta leviämisproses- 
sissa. Lopuksi on analysoitu case-tyyppisesti 
kolmen esimerkkituotteen leviämistä ja markki
nointia ja siinä käytettyä markkinointivies
tintää .

Tutkimuksen tulokset

Innovaation leviämiseen vaikuttavat monet eri 
osatekijät, joista osaan markkinoija pystyy 
vaikuttamaan. Markkinointikommunikaation osa
tekijöistä tarvitaan sekä henkilökohtaisia 
että joukkoviestintäkanavia. Tärkeintä on nii
den kumulatiivinen vaikutus. Leviämisproses- 
sissa vaikuttavat myös monet ulkoiset tekijät, 
joihin markkinoija ei ainakaan kokonaan pysty 
vaikuttamaan (esimerkiksi tuttavaviestintä).

innovaatio, markkinointikommunikaatio, tuotteen 
elinkaari

Avainsanat
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1

JOHDANTO
1,1 }
Tutkimuksen aihealue
1.1.1

Innovaatioiden merkitys yritykselle

Nykyaikaiselle yritykselle on tärkeää markkinaosuuten
sa ylläpitämiseksi ja yrityksen tulevaisuuden turvaa
miseksi kehittää jatkuvasti uusia tuotteita. Toisaalta 
uusien tuotteiden kehittämiseen liittyy paljon riskejä. 
Uusien tuotteiden epäonnistumisprosentti on erittäin 
korkea.

Suuri osa tuotteista hylätään jo kehittelyvaiheessa. 
Tässä vaiheessa tuote ei aikaansaa ollenkaan tuloja, 
vaan ainoastaan kustannuksia. Kustannusten määrä 
yleensä kasvaa, mitä lähemmäksi lanseerausvaihetta 
tullaan. Tuotteen elinkaaren alkuvaiheissa kustannuk
set ovat edelleen suuremmat kuin tulot, kunnes riittä
vä myynnin taso saavutetaan ja tuotteesta saatavat 
myyntitulot kattavat kustannukset ja voittoakin al
kaa kertyä. Myöhemmin myynti ja voitto jälleen piene
nevät. Se, kuinka suureksi voitto kokonaisuudessaan 
muodostuu, riippuu useasta tekijästä, mutta pohjimmil
taan tärkeintä on täyttää kuluttajien tarpeet parhai
ten - eli samalla turvata suuri markkinaosuus. Luulta
vasti paras strategia tällaisen aseman saavuttamiseksi 
on olla ensimmäisenä markkinoilla, vaikkakin sama voi
daan joskus saada aikaan myös tuomalla markkinoille 
pioneeri tuo tetta parempi tuote toisena, kolmantena tai 
jopa vielä myöhemmin. On kuitenkin todettu tuoton pää
omalle olevan sitä suurempi, mitä suurempi on markkina
osuus. Yrityksen kannattaa siis tavoitella mahdolli-

1 Midgley 1977, 177-180
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simman suurta markkinaosuutta.

Markkinoille ensimmäisenä tulevan yrityksen uusi tuote 
valtaa yleensä markkinat (edellyttäen, että se on onnis
tunut), sillä se saa vanhat tuotteet näyttämään vanhen
tuneilta ja toisaalta sen jälkeen tulevat kilpailijat 
vaikuttavat pelkiltä kopioilta. Siksi useimmissa tapauk
sissa yritykselle on edullista koettaa saada uusi tuot
teensa ensimmäisenä markkinoille ja saavuttaa siten 
hallitseva osuus. Yrityksen tulee siis koko ajan pyrkiä 
kehittämään tuotteita, jotka ovat entisiä parempia, vaik
ka nämä olisivatkin edelleen menestyviä. Jos yritys ei
itse syrjäytä vanhentuvia tuotteitaan innovaatioilla,

1tekee sen joku toinen yritys.

Innovaatioilla ymmärretään uuden kaupallisen tuotteen 
tai palvelun käyttöönottoa tai uutta menetelmää niiden 
tuottamisessa.^ Tässä työssä käsitellään vain uusia 
tuotteita eli tuoteinnovaatioita.

Uuden tuotteen määrittelemisessä on yleensä käytetty 
neljää kriteeriä: 1) tuotteen uutuutta olemassa ole
viin tuotteisiin verrattuna tai 2) markkinoillaoloajan 
suhteen, 3) tuotteen markkinaosuutta (tuote on uusi, 
kun se ei ole saavuttanut esim. 10 % osuutta potenti
aalisista markkinoista) tai 4) uutuutta asiakkaille. 
Näistä kriteereistä relevantein tuoteinnovaation ta
pauksessa on se, että omaksujayksilö tai -ryhmä kokee 
hyödykkeen uudeksi. Tämän määritelmän mukaan tuote on 
voinut olla markkinoilla jo jonkin aikaa, tai se voi 
muistuttaa kovastikin olemassa olevia tuotteita, mut
ta on silti innovaatio, jos se on kuluttajien mielestä 
uusi. Toisaalta markkinoijan mielestä aivan uudenlai-

1 Midgley 1977, 177—180
2 Hölttä 1985, 4
3 Robertson 1971, 4-7
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nen ja äskettäin lanseerattu tuote ei ole innovaatio, 
jos se ei ole uusi lopullisten käyttäjien mielestä. Täs
sä piileekin eräs syy uusien tuotteiden epäonnistumiseen: 
markkinoija ei tunne kuluttajien tarpeita riitävästi. 
Toisaalta innovaatioiden leviämiseen ja omaksumiseen liit
tyviä tekijöitä ei tunneta tarpeeksi hyvin, jolloin syy 
epäonnistumiseen voi olla myös markkinoinnissa, vaikka 
tuote olisikin aivan hyvä kuluttajien mielestä.

Innovaatioprosessilla tarkoitetaan koko tapahtumasarjaa 
uusien ideoiden syntymisestä innovaatioiden oston kaut
ta aina tuotteen uutuusasteen häviämiseen ja tuotteen 
markkinoilta poistumiseen saakka.1 Innovaatioiden dif
fuusio- eli leviämisprosessi kuvaa innovaatioiden levi
ämistä syntylähteestään lopullisille käyttäjille tai 

2omaksujille, ja on siten vain osa innovaation kehityk
sestä.

Perinteisen määritelmän mukaan innovaatioiden leviämi
nen on prosessi, jossa välitetään tietoa innovaatiosta 
sosiaalisen ympäristön jäsenille tiettynä aikana kom
munikaatiokanavia pitkin. Tähän määritelmään sisältyy 
siis neljä diffuusion elementtiä : innovaatio, kommuni- 
kaatiokanavat, aika ja sosiaalinen ympäristö. Tämä 
määritelmä on kehittynyt lähinnä sosiologian piirissä 
ja sisältää sen vuoksi useita sosiologisia elementte
jä, kuten kommunikaatio ja sosiaalisen ympäristön jä
senet . ^

Markkinoinnin mielenkiinto kohdistuu markkinointitoi
menpiteiden mahdolliseen kykyyn vaikuttaa innovaatioi
den leviämiseen. Kun tämä yhdistetään leviämisen teo
riaan, saadaan paremmin markkinoinnin näkökulmaa kuvaa
va määritelmä: leviäminen on prosessi, jossa sosiaali
sen alueen kuluttajat omaksuvat innovaation tiettynä 
aikana ja johon markkinointitoimenpiteet vaikuttavat.^

1 Hölttä 1985, 5
2 Robertson 1971, 25A
3 Rogers 1983, 10
A Paltschik 1985, 30 
5 Robertson 1971, 53



9

Tämän määritelmän pääkohdat ovat : sosiaalinen ympäris
tö , kuluttajien omaksuminen, innovaatio, aika ja mark
kinointitoimenpiteet.

Sosiaalinen ympäristö tai alue (social system) on keske
nään yhteenkuuluvien yksilöiden joukko, jolla on yhtei
nen päämäärä.1 Sosiaalinen ympäristö on määritelty usein 
maantieteellisesti, mutta se voidaan rajata myös iän, 
tulojen, sosiaaliluokan tai muiden segmentointikritee- 
reiden perusteella. Sosiaalisen alueen ominaisuudet vai
kuttavat voimakkaasti innovaatioiden leviämiseen sen si
sällä . ^

Innovaatioiden leviämisen ehdoton edellytys on niiden 
omaksuminen yksilötasolla. Mikäli kukaan yksittäinen ku
luttaja ei omaksuisi innovaatiota, ei se myöskään voisi 
levitä kokonaispopulaatioon.

Kestokulutushyödykkeillä omaksuminen vastaa tuotteen os
tamista, kun taas usein ostettavilla tuotteilla omaksu-

..... 3minen tarkoittaa tuotteen jatkettua käyttöä.

Tuote on innovaatio silloin, kun kuluttajat kokevat sen 
uudeksi. Kuluttajat eivät kuitenkaan omaksu kaikkia uu
sia tuotteita yhtä nopeasti ja helposti. Kuluttajien 
kokemat innovaatioiden ominaisuudet ovat yksi omaksumi
seen vaikuttava tekijä. Näitä ominaisuuksia ovat suh
teellinen edullisuus, yhteensopivuus, monimu tkais u-u s , 
jaettavuus ja viestittävyys.

1 Rogers 1983, 2 4
2 Robertson 1971, 43-45
3 Robertson 1971, 254

)



1 innovaation suhteellinen edullisuus tarkoittaa sitä,
minkä verran tuotetta pidetään markkinoilla jo ole-^
via tuotteita parempana. Innovaation 'objektiiviset
edut eivät niinkään merkitse, kuin se, pitääkö kulut

.. .. 1taja innovaatiota hyvänä.

2. Yhteensopivuudella tarkoitetaan, miten hyvin innovaa 
tiota pidetään potentiaalisten omaksujien arvoihin, 
kokemuksiin ja tarpeisiin sopivana. Jos innovaatio 
ei ole sosiaalisen yhteisön arvojen ja normien kans
sa yhteensopiva, sen omaksuminen kestää kauemmin.

3. Monimutkaisuus kuvaa sitä, miten vaikea kuluttajan on 
ymmärtää tai käyttää innovaatiota. Mitä monimutkaisem
pi innovaatio on, sitä todennäköisemmin omaksuminen- 

... 2kin tapahtuu hitaasti.

A. Jaettavuus ilmaisee, miten innovaatiota voidaan ko
keilla osina. Jos innovaatiota voidaan kokeilla vä
hän kerrallaan, se ei ole niin epävarma kuluttajalle, 
mikä vaikuttaa positiivisesti omaksumisen nopeuteen.

5. Viestittävyys tarkoittaa sitä, missä määrin kulutta
ja voi välittää tietoa innovaation ominaisuuksista 
muille kuluttajille. Helposti havaittavat tuotteet, . 
kuten vaatteet, ovat vies tittävimpiä. Myöskin sellai
silla tuotteilla, joita voidaan esitellä ystäville 
(esimerkiksi stereot), on korkea viestittävyyden aste

1 Rogers 1983, 15-16
2 Hölttä 1979, A3
3 Robertson 1971, A6-47



Markkinoija haluaa useimmiten saavuttaa uudelle tuot
teelle mahdollisimman suuren diffuusion - erityisesti, 
jos tuote kuuluu sellaiseen tuoteryhmään, jossa ei kil
pailla varsinaisesti hinnalla. Yleensä markkinoijat 
pyrkivät myös saavuttamaan mahdollisimman suuren dif
fuusion mahdollisimman lyhyessä ajassa - ennen kuin 
kilpailijat tulevat markkinoille j äljitelmineen. Si
ten aika onkin tärkeä ulottuvuus leviämisprosessissa. 
Innovaation omaksuminen on monivaiheinen tapahtumasar
ja, johon eri yksilöiltä kuluu eripituinen aika. Omak
sumiseen kuluva aika on tärkeä, sillä mitä lyhyempi on 
omaksumisprosessi, sitä nopeammin tapahtuu leviäminen. 
Aika on myöskin tutkimuksia vaikeuttava tekijä, jonka 
vuoksi sitä ei useinkaan oteta huomioon, vaan tehdään 
ns. poikkileikkaustutkimuksia.

Markkinointiparametrit, joilla voidaan vaikuttaa inno
vaatioiden leviämiseen jossain määrin, ovat : tuote, 
hinta, jakelu ja viestintä. Niiden käyttö vaihtelee 
tuotteen elinkaaren (product life cycle, PLC) eri vai
heissa. Tässä tutkielmassa keskitytään nimenomaan mark
kinointikommunikaation asemaan innovaatioiden leviämi
sessä.

Yritys ei kuitenkaan yleensä ole innovaationsa kanssa 
yksin markkinoilla - tai ei ainakaan kauan. Sen vuoksi 
innovaation leviämiseen vaikuttaa myös jäljitelmien ja 
modifikaatioiden leviäminen. (Käyttäjät eivät välttä
mättä osaa erottaa toisistaan innovaatiota ja kilpai
lijoiden tuotteita.) Uuden tuotteen leviäminen ei ole
kaan pelkästään ajan, sosiaalisen prosessin ja innovoi- 
jan sanoman funktio, vaan myöskin kasvavan ja vaihtele-

1 Robertson 1971, 51



van yritysjoukon sanomien yhteisvaikutus. Kysyntä ja
leviäminen syntyvät siten osittain koko tarjonnan seu- 

1rauksena.

Leviämisprosessi liittyy läheisesti tutumpaan tuotteen 
elinkaari -teoriaan. Tietyn tuotteen diffuusio on tuot
teen omaksujien suhteellinen osuus potentiaalisista 
omaksujista tiettynä aikana sosiaalisen ympäristön tai
markkinasegmentin sisällä. Elinkaari puolestaan perus-

2tuu absoluuttisiin myyntilukuihin.

Tuotteen elinkaari - teorian tarkoituksena on pyrkiä 
löytämään tuotteen myynnin kehityksessä tietyt erilli
set vaiheet. Näihin vaiheisiin liittyvät erilaiset 
mahdollisuudet ja ongelmat koskien markkinointistrate
giaa sekä voittopo tentiaali a. Tunnistamalla, missä vai
heessa tuote on, yritykset voivat kehittää parempia 
markkinointisuunnitelmia. Elinkaarikäsitteen hyödylli
syyden osoittaa myös yhteys elinkaaren ja yleisen inno- 
vaatioteorian välillä : innovatiivinen käyttäytyminen ku
vaa omaksumista eli innovaation ostamista - elinkaari 
saadaan , kun huomioidaan myös uus in taos tot.^

1 ) Brodin 1 976 , 2 A

2 ) Robertson 1971, 30 
3) Kotler 1980, 289

A) Midgley 1977, 171-172



1.1.2
Innovaatioiden leviäminen kuluttajille

Helposti voitaisiin kuvitella, että kuluttajien inno
vaatioiden ostopäätöksiä olisi luonnollista tutkia 
tavallisten ostopäätösmal1ien perusteella. Näin ei 
kuitenkaan ole, koska innovaatioiden leviämisessä ko
rostuu viestintä sosiaalisen järjestelmän sisällä pi
kemmin kuin yksilön informaation käsittely. Kulutta
jien käyttäytymisen ja innovaatioiden leviämisen tut
kimussuunnat eroavat toisistaan ensinnäkin siinä, et
tä kuluttajan käyttäytymismallit keskittyvät itse os
toon, kun taas omaksumis tutkimus keskittyy innovaation 
jatkettuun käyttöön. Omaksuminen ja leviäminen ovat 
riippuvaisia sosiaalisista rakenteista ja kommunikaa
tioverkoista, toisin kuin kuluttajan käyttäytyminen, 
jonka tutkimus kohdistuu yksittäisten kuluttajien 
henkilökohtaisiin ja sosiaalisiin ominaisuuksiin. Li
säksi leviämisen ja omaksumisen problematiikka on 
luonteeltaan vielä poikkitieteellisempää kuin kulut
tajan käyttäytyminen.1

Innovaatioiden leviäminen perustuu kahdenlaisiin pro
sesseihin: kognitiivisiin ja sosiaalisiin. Kognitiivi
set prosessit ovat yksilöiden sisäisiä omaksumispro
sesseja. Sosiaaliset prosessit saadaan laskemalla yh
teen yksilöiden kognitiiviset prosessit viestintäver
kostoissa. Yksilöiden henkisistä prosesseista tiede
tään huomattavasti vähemmän kuin sosiaalisista, mutta
toisaalta sosiaaliseet vaikutukset ovatkin tärkeämpiä

2uuden tuotteen markkinoinnissa.

Yritykselle prosessien ymmärtäminen on tärkeää markki
noiden tuntemisen ja markkinoinnin suunnittelun kan
nalta. 1 2

1 Engel & ai. 1986, 528-529
2 Midgley 1977, 25



Kognitiivisesta prosessista eli kuluttajien innovaati
oiden omaksumisprosessista on kehitetty useita erilai
sia malleja. Kaikille on yhteistä se, että omaksumis
ta käsitellään tapahtumasarjana eikä yhtäkkisenä ta
pahtumana. Toisaalta vaiheiden lukumäärä, järjestys 
ja luonne vaihtelevat malleissa.1

Sosiologiassa kehitettiin 1950-luvulla paljon käytet
ty omaksumisprosessikaavio, jonka vaiheet ovat:

1. Tietoisuus. Yksilö saa tietää uudesta tuotteesta, 
mutta hänellä ei ole riittävästi tietoa siitä. 
Tietoisuusvaihe on omaksumisen perusedellytys.

2. Mielenkiinto. Henkilö kiinnostuu tuotteesta ja 
etsii siitä lisää tietoa.

3. Arviointi. Henkilö arvioi innovaation soveltu
vuutta nykyiseen tilanteeseensa ja päättää, ko
keileeko sitä.

4. Kokeilu. Yksilö kokeilee tuotetta pienessä mitta
kaavassa, jotta voisi päättää sen hyödyllisyydestä.

5. Omaksuminen. Yksilö hyväksyy innovaation ja ryh
tyy käyttämään sitä.

Kuluttaja voi hylätä tuotteen missä vaiheessa tahan
sa. Todellisuudessa eri vaiheet menevät päällekäin, 
eivätkä kuluttajat välttämättä tiedosta niitä.^ 1 2

1 Robertson 1971, 56-58
2 Hölttä 1979, 26



Koska hylkäämisen mahdollisuus on siis olemassa, olisi 
ehkä parempi puhua omaksumispäätösprosessista kuin pel
kästä omaksumisprosessista. Toisaalta tuotteen omaksu
minen ei ole todellisuudessa aina kognitiivinen tapah
tumasarja - kuluttaja ei ehkä varsinaisesti tee päätök
siä, vaan saattaa omaksua tuotteen lähes huomaamattaan."'

Rogers on kehittänyt mallin kuvaamaan kognitiivista 
päätöksentekoprosessia, joka esitetään kuviossa 1.1. 
Innovaatio-päätös -prosessi on tapahtumasarja, jonka 
läpi yksilö (tai muu päätöksentekoyksikkö) kulkee. 
Prosessin viisi vaihetta ovat:
1) tietoisuus (knowledge), 2) uskomus (persuasion),
3) päätös (decision), A) toteuttaminen (implementation) 
ja 5) vahvistus (confirmation).^

Kuvio 1.1.
Innovaatio-päätös -prosessi

Edellytykset:
1. aikaisempi 

kokemus
2. havaitut 

tarpeet, 
ongelmat

3. innovatii
visuus

A. sosiaalisen 
alueen normit

'V
I. TIETOISUUS

ti
Päätöksenteko- 
yksikön omi- 
naisuudet:
1. sosioeko
nomiset omi
naisuudet
2. luonteen
piirteet
3. viestintä- 
käyttäytyminen

VIESTINTÄKANAVAT

i

III. PÄÄTÖS'\ IV. TOTEUTTAMINEN
V

V. VAHVISTUS

IInnovaation >1 .
koetut omi- 
naisuudet:
1 . suhteel
linen etu ^ *
2. yhteen
sopivuus
3. monimut
kaisuus
A. jaettavuus 
5. viestittävyys

Omaksuminen

Hylkääminen

---5» Omaksumisen
j atkaminen 

__ Myöhemoi 
^ __ omaksuminen 

" ^ Keskeyttäminen
■---^ Jatkettu

hylkääminen

Lähde: Rogers 1983, 165

1 Robertson 1971, 56-58
2 Rogers 1983, 20-22



Yksilö on prosessin ensimmäisessä vaiheessa, kun hän saa 
tietää innovaation olemassaolosta ja sen ominaisuuksista 
Uskomusvaiheessa henkilö etsii aktiivisesti tietoa uudes 
ta tuotteesta ja muodostaa sen perusteella mielipiteensä 
- joko myönteisen tai kielteisen. Mielipiteen muodos tumi 
seen vaikuttavat innovaation koetut ominaisuudet. Päätös 
vaiheessa yksilö joko hylkää tai hyväksyy innovaation.^

Kun henkilö ottaa uuden tuotteen käyttöönsä, hän on to
teuttamisvaiheessa. Viimeisessä vaiheessa yksilö etsii 
tukea tekemälleen päätökselle. Jos hän ei saa vahvistus
ta päätökselleen, hän voi peruuttaa sen. Jos henkilö on 
aikaisemmassa vaiheessa hylännyt tuotteen, hän voi omak
sua sen myös tässä vaiheessa.^

Tuotteen käytön keskeyttäminen (discontinuance) vahvis
tusvaiheessa on vakava ongelma markkinoijille. Ihmiset, 
jotka omaksuvat tuotteen myöhemmin, näyttävät myös kes
keyttävän todennäköisemmin kuin aikaisemmat omaksujat.
On myös havaittu, että keskeyttäminen on todennäköisintä,
kun uusi tuote ei ole yhdenmukainen kuluttajan tapojen

2ja elämäntyylin kanssa.

On vaikea selvittää, minkälaisia potentiaalisten omaksu
jien päätöksentekoprosessit todella ovat, mutta useat 
tutkimukset ovat antaneet tukea sille, että ne koostui
sivat useammasta vaiheesta. Vaiheiden järjestys sen si-3jaan vaihtelee eri tutkijoiden mielestä.

1 Rogers 1983, 20-24
2 Engel & ai 1986, 541
3 Rogers 1983, 191-193



Vaikkakin nykyiset omaksumismallit ovat melko teoreet
tisia, ovat ne kuitenkin toimineet viitekehyksinä omak
sumisen selvittämisessä. Täytyy muistaa, että ei ole 
olemassa yhtä yleispätevää mallia, joka sopisi kaik
kiin tilanteisiin, vaan malleja tulisi olla useita eri
laisia. Prosessin vaiheiden lukumäärää ei voi määrätä 
tarkalleen - kuitenkin niitä tulisi olla vähintään kak
si. Eri vaiheilla ei ole myöskään mitään määrättyä jär
jestystä, vaan jokaisessa mallissa pitäisi olla mahdol
lisuus jättää tarv i t tae s.s a joitakin vaiheita väliin tai 
toisaalta palata aikaisempiin vaiheisiin.^

Viestintäteoriana innovaatioiden leviämisen teorian eri
tyisenä kohteena on henkilöiden välinen viestintä sosi
aalisten järjestelmien sisällä. Sosiaalisilla järjes
telmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi 
kaikkia kotitalouksia tai kaikkia perheenemäntiä.

Ensimmäinen tarkasteltava sosiaalinen prosessi on tie
dostamisen ja omaksumisen välinen suhde (diffuusiovai- 
kutus). Diffuusiovaikutus on kumulatiivisesti kasvava 
vaikutus yksilöön joko omaksua tai hylätä innovaatio 
seurauksena sosiaalisen järjestelmän kasvavasta inno
vaation tiedostamisen ja omaksumisen tai hylkäämisen 
asteesta.^

Kuten aiemmin on mainittu, laskemalla yhteen yksilöi
den kognitiiviset prosessit saadaan sosiaaliset pro
sessit: kumulatiivinen tiedostaminen ajan suhteen sekä 
kumulatiivinen omaksuminen ajan suhteen. Nämä on esi
tetty kuviossa 1.2. Kuviosta nähdään, että tieto inno

1 Robertson 1971, 67-69
2 Midgley 1977, 29-30



vaatiosta leviää nopeammin kuin sen omaksuminen. Tie-1dostaminen lisääntyy myös ennen omaksumista. Tämä 
tuntuu järkevältä sikäli, että yleensä tuotetta ei 
voi ostaa, jollei tiedä sen olemassaolosta.

Kuvio 1 . 2
Kaksi sosiaalista prosessia

kumulatiivinen osuus 
'populaatiosta

tiedosta
minen omaksuminen

aika

Lähde: Midgley 1977, 30

Voidaan myös osoittaa, että tiedostamisen lisäänty
essä sosiaalisessa yhteisössä vastaava vaikutus yk
silöiden omaksumiseen lisääntyy samoin. Tätä suhdet-1ta kuvataan kuviossa 1.3.

1 Midgley 1977, 29-32



Kuvio 1.3 
Diffuusiovaikutus

omaksumisas te

tietoisuusaste

Lähde : Midgley 1 977, 31

Kuviossa esitetään tiedostamisen suhde omaksumiseen. 
Siitä voidaan nähdä, että tiedostamisella on tietty- 
kynnystaso (20 %), jonka alapuolella omaksumista ei 
juurikaan tapahdu. Kun tämä taso on saavutettu, li
sääntynyt tiedostaminen lisää omaksumista kasvavassa 
määrin. Kynnyskohta lienee kohdassa, jossa vaikutta- 
jayksilöt (mielipidejohtajat) alkavat suosia tuo te t-

1 Midgley 1977, 31
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Mielipidejohtajat ovat henkilöitä, joilta toiset etsi
vät informaatiota tai neuvoja.1 Mielipidejohtajien ikä 
vaihtelee tuoteluokittain, sosiaaliselta asemaltaan he 
ovat yleensä suunnilleen samanlaisia kuin heiltä neu
voa pyytävät. Mielipidejohtajilla on yleensä enemmän 
tietoa ko. tuotteesta, he kannattavat enemmän sosiaa
lisen ryhmänsä normeja ja ovat enemmän sosiaalisessa
kanssakäymisessä kuin muut. He ovat myöskin muita in-2novatiivisempia.

Mielipidejohtajuuden käsite syntyi osana kommunikaati
on siirtymisen kaksivaihemallia (two-step flow model), 
jossa oletetaan, että kommunikaatiosanomat kulkevat 
sanomien syntylähteistä joukkoviestimien kautta mieli
pidejohtajille, jotka puolestaan välittävät ne edel
leen seuraajille. (Kuvio 1.A.)1 2 3

Kuvio 1.A
Kommunikaation kaksivaihemalli

Kommunikaatio

Lähde: Robertson 1971, 126

1 Kotler 1980, ЗАЗ
2 Robertson 1971, 179
3 Rogers 1983, 307-310



21

Ensimmäinen vaihe - lähteistä mielipidejohtajille - on 
pääasiassa informaation siirtoa, kun taas toiseen vai
heeseen - mielipidejohtajilta seuraajille - voi sisäl-

1tyä myös vaikuttamista.

Kaksivaihemalli on käyttökelpoinen viitekehys joukko- 
viestintävirran tutkimiseen, mutta usein tarvitaan 
myös toisenlaisia malleja. Joskus tiedotusvälineillä 
saattaa olla suora vaikutus vastaanottajiin (yksivai- 
hemalli). Toisissa tapauksissa vaiheita saattaa olla 
enemmän kuin kaksi (monivaihemal1i). Lisäksi mieli
pidejohtajat eivät ole ainoita joukkoviestinten käyt-

......... 1täjiä, vaan myös seuraajat voivat käyttää niitä.

Yli 2/3 väestöstä voi olla mielipidejohtajia tietys
sä yhteydessä. Mielipidejohtajuus riippuu tilanne
kohtaisista tekijöistä. Jonkun tuotteen mielipidejoh
taja ei olekaan välttämättä mielipidejohtaja toiselle 
tuotteelle. Siten mielipidejohtajuuden käsitteistä 
ei olekaan juuri hyötyä innovaation leviämisen selit
tämisessä.^

Mielipidejohtajien käytännön merkitys markkinoijalle 
on lähinnä se, että he lisäävät tietoisuutta tuot
teesta ja tukevat näin massakommunikaatiota. He ei
vät kuitenkaan aina osta tuotetta, eivätkä siten saa 
kokemusta tuotteen ominaisuuksista.

1 Rogers 1983, 273-274
2 Midgley 1977, 96-104
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1.1.3
Innovatiivisuuden merkitys innovaatioiden leviämiselle ja 
niiden markkinoinnille

Innovatiivisuus tarkoittaa yksilön innovaatioiden omak- 
sumispäätösten riippumattomuutta muiden henkilöiden vä
littämistä tiedoista ja kokemuksista. Vähemmän innova
tiivinen henkilö luottaa enemmän henkilökohtaiseen vies
tintään ja toisten mielipiteisiin kuin joukkoviestin
tään . 1

Innovatiivisuus voidaan määritellä ajan suhteen : inno
vatiivisuus tarkoittaa sitä, missä määrin aikaisemmin 
yksilö omaksuu uusia ideoita verrattuna sosiaalisen ym
päristön muihin jäseniin.^

Usein uusia tuotteita markkinoidaan mahdollisim
man laajalle potentiaaliselle ostajajoukolle. Tällä 
strategialla on kuitenkin haittansa: markkinointikus- 
tannukset ovat suuret ja se kattaa suuren määrän huk
kakon tak te j a. Siksi usein onkin kannattavinta suunnata 
markkinointi heavy user -ryhmälle. Tämänkin ryhmän si
sällä on kuitenkin havaittu olevan hyvin heterogeeni
nen os taj aj oukko tuotteesta kiinnostumisen ja omaksu
misen ajankohdan suhteen. Sen vuoksi on kehittynyt 'ai
kaisten omaksujien' teoria, jonka mukaan markkinointi 
pitäisi kohdistaa niille henkilöille, jotka ovat to
dennäköisimpiä omaksumaan tuotteen aikaisemmin. Teo
rian mukaan aikaisilla omaksujilia on joitakin ominai
suuksia, jotka erottavat heidät myöhäisemmistä omaksu
jista, aikaiset omaksuj at ovat usein mielipidejohtajia 
ja siten auttavat uuden tuotteen leviämistä muille
henkilöille ja lisäksi eri omaksujaryhmät voidaan

3tavoittaa tehokkaasti medioilla.

1 Midgley 1 977 , 4 9
2 Rogers 1983, 22
3 Kotler 1980, 342
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Rogers on tutkinut yli 500 diffuusiotutkimusta ja pää
tellyt niiden perusteella olevan olemassa viisi omaksu- 
jaluokkaa innovatiivisuuden suhteen (kuvio 1.5):
1 ) innovaattorit
2) aikaiset omaksuj at
3) aikainen enemmistö
4) myöhäinen enemmistö
5) vitkastelij at

Kuvio 1. 5
Rogersin omaksujaluokittelu

:o
G 400) w 
G -H

С Ю 
<D 40 
G И 

■H *H
40cti

+ 2 + 1 -1

<korkea Innovatiivisuuden 
as te

> alhainen

Lähde : Midgley 1 977 , 53
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Nämä viisi luokkaa ovat ihannetapauksia, jotka perustu
vat todellisiin tutkimuksiin, mutta joita on muunneltu 
hieman, jotta niitä voitaisiin vertailla. Omaksuj aj akau- 
man on todettu lähenevän normaalijakaumaa ja se on jaet
tu omaksumisajan mukaan suhteellisiin luokkiin.1

Ensimmäinen luokka, innovaattorit, muodostaa 2,5 % kai
kista omaksujista. He ovat innokkaita kokeilemaan uusia 
ideoita ja tuotteita. Yleensä innovaattorit ovat parempi
tuloisia, paremmin koulutettuja, kosmopoliittisempia ja 
aktiivisempia myös sosiaalisen ympäristönsä ulkopuolel
la kuin ei-innovaattorit. He eivät ole niin riippuvaisia 
ryhmän normeista ja ovat itsenäisempiä. Innovaattorit
etsivät informaatiota usein tieteellisistä lähteistä ja

2asiantuntijoilta.

Aikaiset omaksujat edustavat 13,5 % :ia tuotteen omaksu
jista. He eivät ole aivan ensimmäisiä, mutta omaksuvat 
tuotteen sen elinkaaren alkuvaiheessa. Aikaiset omaksu
jat ovat riippuvaisempia ryhmän normeista ja arvoista 
kuin innovaattorit. He ovat todennäköisesti myös mieli
pidejohtajia, koska he ovat läheisessä yhteydessä ryh-

.... 2 maan.

Aikainen enemmistö, 34 % omaksujista, harkitsee tark
kaan ennen tuotteen omaksumista. He keräävät informaa
tiota enemmän ja arvioivat eri merkkejä. Sen vuoksi 
omaksuminen kestää heillä kauemmin. He luottavat ryh
mään tiedon välittäjänä, mutta he eivät itse ole mi e -21ipidej ohtajia.

Myöhäistä enemmistöä, joka muodostaa 34 % omaksujista, 
kuvataan skeptisiksi. He omaksuvat innovaation, koska 1 2

1 Rogers 1983, 245-248
2 Assael 1984, 441-443
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useimmat heidän ystävistään ovat omaksuneet sen. Kos
ka hekin luottavat ryhmän normijärjestelmään, he omak
suvat ollakseen yhdenmukaisia ryhmän kanssa. Tämä ryh
mä on yleensä vanhempaa joukkoa ja koulutukseltaan ja 
tulotasoltaan keskitason alapuolella. He luottavat 
etupäässä henkilökohtaiseen viestintään.

Viimeinen ryhmä, vitkastelijat, edustaa 16 % koko omak
su j a j oukos ta . He eivät, innovaattoreiden tavoin, myös
kään tukeudu ryhmän normeihin. He ovat itsenäisiä, kos
ka he ovat sitoutuneita tapoihin ja perinteisiin. Sii
nä vaiheessa, kun vitkastelijat omaksuvat tuotteen, 
sen on tavallisesti korvannut jo uusi tuote. Vitkas- 
telijoiden omaksumisaika on pisin ja he ovat sosioeko- 
nomisesti alimmalla tasolla. He suhtautuvat uusiin 
tuotteisiin epäluulolla ja ovat vieraantuneita nope
asti muuttuvasta yhteiskunnasta.

Koska useimmat tutkimukset keskittyvät innovaattorei
hin, joiden osuus koko omaksujajoukosta on määritelty 
edellisen luokittelun mukaan 2,5 % :ksi, tarvitaan näi
den tavoittamiseksi erittäin suuri otosjoukko. Tämän 
vuoksi useissa tutkimuksissa onkin supistettu omaksu- 
jaluokkien määrä kahteen : innovaattorit ja myöhäiset 
omaksuj at, joista edellinen luokka on innovaattorei
den ja aikaisten omaksujien yhdistelmä ja jälkimmäi
nen sisältää kaikki muut omaksujaluokat (Kuvio 1.6). 
Tässä työssä käytetään pääasiassa kahden luokan ja
ottelua, koska se on käytännöllisempi ja yksinkertai
sempi käyttää, sekä samalla yhdenmukainen aikaisem
man tutkimuksen kanssa.

1 Assael 1984, 441-443
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Kuvio 1.6
Yksinkertaistettu omaksujaluokittelu

innovaat- myöhäise t 
V omaksujattorit

4
korkea innovatiivisuuden

aste
4>
alhainen

Lähde : Midgley 1 977, 5A

Kuvion 1.6 luokittelu vaatii - kuten aikaisempi luokit
telukin - normaalijakauman oletuksen. Lisäksi tämän luo 
kittelun heikko kohta on raja innovaattoreiden ja myö
häisten omaksujien välillä. Rajanveto on pakostakin mie 
livaltaista. Omaksujaluokkien jako kahteen on kuiten
kin perusteltavissa sillä, että myöhäisten omaksujien 
innovatiivisuus riippuu luultavasti sekä kommunikaa
tion että persoonallisuus tekijöiden yhteisvaikutukses
ta eikä pelkästään persoonallisuus tekijöistä. Myöhäis
ten omaksujien luokan pilkkominen osiin ei siten luul
tavasti auttaisi innovatiivisuuden tutkimista.”'

1 Midgley 1977, 55
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Innovaattoreilla on tärkeä rooli innovaatioiden leviä
misessä. He testaavat uuden tuotteen ja välittävät 
omia kokemuksiaan (suotuisia tai epäsuotuisia) siitä 
toisille kuluttajille. Tällä henkilökohtaisella kom
munikaatiolla on suuri vaikutus kuluttajien ostopää
tökseen . 1 Innovaattoreiden saamat positiiviset koke
mukset rohkaisevat muita kuluttajia ostamaan tuotteen. 
Toisaalta innovaattorit levittävät myös tietoa tuot
teen negatiivisista ominaisuuksista edesauttaen huo
non tuotteen epäonnistumista.

Innovaattoreiden reagointi tuotteeseen on tärkeä myös
vähittäisportaalle. Jos tuote liikkuu hyvin, se roh-

2kaisee heitä tilaamaan ja mainostamaan sitä.

Koska innovaattoreiden tavoittaminen on tärkeää mark
kinoijalle, on ollut tarpeen myös tarkentaa innovaat- 
toreille ominaisia piirteitä. Ei ole löydetty mitään 
pysyvää innovaattoreiden ryhmää, vaan innovatiivisuu
teen vaikuttavat myös tilannekohtaiset tekijät. Inno- 
vaatoreiden ominaisuudet vaihtelevat sen mukaan, onko 
kyseessä "suurempi" innovaatio (esim. kestokulutus
hyödyke) tai "vähäisempi" innovaatio (esim. elintar
vike, jonka omaksumiseen ei liity suurta riskiä).In
novaattorin olennaiset elementit (halu ottaa riskejä, 
itsenäisyys päätöksenteossa) löytyvät kaikissa tilan
teissa, muut ominaisuudet eroavat huomattavasti eri-

3tyyppisten innovaatioiden kohdalla.

1 Midgley 1977, 70-71
2 Robertson 1971, 112-116
3 Midgley 1977, 59-61
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Erityisesti kestokulutushyödykkeiden innovaattorit 
näyttävät poikkeavan muodin innovaattoreista, jotka 
taas poikkeavat ruokatavaroiden innovaattoreista. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että samat henki
löt olisivat aina uusien kojeiden ja laitteiden tai 
kaikkien muotitavaroiden tai kaikkien elintarvikkei
den innovaattoreita. Todellinen tilanne on monimut
kaisempi. Tästä syystä on järkevämpi tarkastella 
kolmea potentiaalisten innovaattoreiden erillistä
joukkoa, joiden keskuudesta uusien tuotteiden in-

1novaattorit tulevat. Innovaattoreita voi etsiä 
esimerkiksi tuotteen käytön perusteella. Innova
tiivisuuden ja tuoteluokan käyttömäärän välillä on 
huomattu olevan yhteys eli samanlaisten tuotteiden 
suurkuluttajat ovat todennäköisemmin innovaatto- 
reita. (Ks. liite 1 )1 2

Jokaisessa tuoteluokassa innovaattorin omaksuminen 
riippuu todennäköisesti myös tilannekohtaisista te
kijöistä. Siten innovatiivisen käyttäytymisen mää
rittämisessä ei tulekaan nojautua pelkästään inno
vaattoreiden kolmen päätyypin persoonallisuusteki- 
jöihin, vaan ottaa huomioon kuhunkin yksilöön ja 
uuteen tuotteeseen liittyvät tilannekohtaiset te
kijät. Persoonal1isuustekijöistä on luonnollisesti 
apua kohdeyleisön tai kyselyyn vastaajien löytämi
sessä. (Tilannekohtaisia tekijöitä on kolmenlaisia: 
yksilöön liittyviä - rahapula, tavaran rikkoutumi
nen jne., viestintään liittyviä - eri yksilöt vas
taanottavat henkilökohtaista informaatiota eri ta
voin, ja kyseiseen innovaatioon liittyvät ominai
suudet.)"1

1 Midgley 1977, 62-64
2 Midgley 1977, 60
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Tärkeää kuitenkin on, että innovaattori todella näyt
tää poikkeavan myöhemmistä omaksujista. Toisin sanoen 
minkä tahansa uuden tuotteen innovaattorit eroavat muis 
ta omaksujista. Markkinoijan ongelmaksi jää, kuinka par 
halten tavoittaa nämä innovaattorit. Jos innovaattorit 
ovat tunnettuja (eli, jos markkinoija on pitänyt rekis
teriä edellisten uusien tuotteiden ostajista), sopiva 
keino voi olla suoramarkkinointikampanja. Jos taas on 
tiedossa vain oman tuoteluokan innovaattoreiden ominai
suuksien profiili, täytyy pyrkiä valitsemaan sopiva 
viestintäkanava, jolla voidaan tavoittaa ko. kohderyh
mä. Samanaikaisesti on korostettava tuotteen uutuutta, 
jotta se kiinnittäisi innovaattoreiden huomion, sekä
huolehdittava sopivasta jakelukanavasta ja tuotteen 

1saatavuudesta.

1 . 2
Tutkielman tavoitteet

Innovaatioiden leviäminen ja markkinointi ovat pitkä 
ja monivaiheinen prosessi. Tässä tutkielmassa keskity
tään siten vain osaan innovaatioiden leviämistä: inno
vaatioiden markkinointiin ja vielä tarkemmin innovaa
tioiden leviämisessä käytettävään markkinointiviestin
tään.

Tutkielmani tavoitteena on selvittää, miten markki
nointiviestintää käytetään edistämään innovaatioiden 
leviämistä.

Tämä pääongelma jakautuu seuraaviin alaongelmiin :

1. Miten markkinointiviestinnän eri keinoja (mainon
taa, henkilökohtaista myyntityötä, myynnin edistä
mistä sekä julkisuutta ja PR :ää) voidaan käyttää 
edistämään innovaatioiden leviämistä?

1 Robertson 1971, 115-118
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2. Miten tuotteen elinkaaren vaiheet vaikuttavat mark
kinointiviestinnän eri keinojen käyttöön?

3. Mitä eri markkinointiviestinnän keinoja - ja miten 
- käytetään eri omaksujaryhmissä?

1 . 3
Rajaukset ja oletukset

Tutkielmassa käsitellään vain kulutushyödykkeiden mark
kinointia tavallisille kuluttajille - ei organisaatioi
hin. Innovaatioiden leviämistä ei tarkastella alueelli
sesti vaan kohderyhmätasolla. Ongelman tarkastelussa 
ei käytetä apuna matemaattisia malleja, eikä myöskään 
ennusteta tulevaa myyntiä.

Uuden tuotteen kehittämistä ja siihen liittyviä teki
jöitä ei tutkita, vaan oletetaan, että tuote on jo ke
hitetty ja valmis markkinoitavaksi.

Koska kesto- ja kertakulutushyödykkeiden markkinointi 
poikkeaa suuresti toisistaan, käsitellään tässä työs
sä vain kestokulutusinnovaatioita. Näin asian käsitte
ly ei ole liian yleistä.

1 . 4
Tutkimuksen suorittaminen ja rakenne

Tutkielman tutkimusote on lähinnä deskriptiivis-ana- 
lyyttinen. Tutkielmassa tarkastellaan ensin innovaa
tioiden leviämistä ja markkinointia artikkelien ja 
muun kirjallisuuden avulla. Sen jälkeen tutkitaan, mi
ten kolmen samanmerkkisen pienkoneinnovaation markki
noinnissa käytetään markkinointikommunikaation osate
kijöitä. Empiirinen tutkimus on tehty haastattelutut
kimuksena.
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2
MARKKINOINTIKOMMUNIKAATION OSUUS INNOVAATIOIDEN LEVIÄMI
SESSÄ JA MARKKINOINNISSA

2.1

Markkinoijan mahdollisuudet vaikuttaa innovaatioiden leviä
misen osatekijöihin

Markkinoijan tulee seurata innovaation leviämistä sekä 
myöskin pyrkiä vaikuttamaan tuotteensa leviämisen no
peuteen.

Markkinoijan vaikutusmahdollisuudet liittyvät leviämis- 
prosessin neljään osatekijään: sosiaaliseen järjestel
mään, kuluttajan omaksumiseen, tuotteeseen ja aikaan.1

Sosiaalisen järjestelmän ominaisuudet vaikuttavat voi
makkaasti innovaatioiden leviämisen malliin. Kriitti
nen tekijä leviämisen onnistumisessa on se, missä mää
rin innovaation ominaisuudet ovat yhteensopivia vastaan
ottavan sosiaalisen järjestelmän kulttuurin ominaisuuk
sien kanssa. Esimerkiksi USA :ssa television leviämises
sä vaaditut kulttuurin erityispiirteet olivat keskita
son koulutus, pienehköt tulot ja halu seurata viihdy
tystä passiivisena katselijana. Nämä tekijät yhdistyi- 
alemmassa sosiaaliluokassa, joten se omaksui television 
kaikkein nopeimmin. Saman sosiaaliluokan sisälläkin 
saattaa olla eroja innovaation leviämisessä. Esimer
kiksi innovaatio voi levitä nopeammin sellaisten ihmis
ten keskuudessa, jotka ovat sosiaalisesti aktiivisem
pia, kuin eristäytyvien ihmisten keskuudessa.1

Segmentoimalla voidaan etsiä sellaiset sosiaaliset jär
jestelmät, joissa innovaatio leviää todennäköisesti 
parhaiten. Myynnin edistämistä, hinnoittelua ja jakelu-

1 Robertson 1971, 42-45
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strategiaa sopivasti yhdistelemällä voidaan tavoittaa 
nämä tietyt sosiaaliset alueet.^

Pohjimmiltaan leviäminen riippuu kuitenkin yksittäises
tä kuluttajasta, jonka täytyy päättää, kannattaako hä
nen omaksua uusi tuote. Omaksumisprosessi koostuu use
asta eri vaiheesta, joihin useimmiten lasketaan kuulu
van tietoisuus-, mielenkiinto-, arviointi-, kokeilu-, 
ja omaksumisvaihe. Useiden tutkimusten mukaan eri vies-
tintäkeinot eivät ole yhtä tehokkaita omaksumisproses-

2sin eri vaiheissa. Markkinoijan tulee valita markki
nointikeinonsa sen mukaan, missä vaiheessa kuluttajien 
oletetaan olevan. Ja koska ostopäätös riippuu useiden 
kommunikaatio1 ähteiden yhteisvaikutuksesta, on tärkeää, 
että markkinointikeinojen avulla yritetään siirtää ku
luttajia koko omaksumisprosessin läpi.

Markkinointitoimenpiteiden avulla voidaan etsiä sellai
nen kuluttajaprofiili, joka on todennäköisin omaksumaan 
uuden tuotteen. Markkinointiviestintä, hinnoittelu ja 
jakelu voidaan kohdistaa tähän kuluttajaryhmään. Aikais
ten omaksujien jälkeen pyritään tavoittamaan muut omak- 
sujaryhmät vaihtelemalla markkinointistrategiaa. Esi
merkiksi mainonnan tulisi olla erilaista aikaisille 
omaksujille kuin myöhäisille omaksujille.^

Uuden tuotteen leviäminen riippuu luonnollisesti paljon 
tuotteen ominaisuuksista, sen suhteellisesta edullisuu
desta vanhaan tuotteeseen nähden, yhteensopivuudesta ku
lutustottumuksiin, monimutkaisuudesta, jaettavuudesta 
ja viestittävyydestä. Tärkeintä on, kuinka kuluttajat 
kokevat nämä ominaisuudet. Markkinointitoimenpiteillä 
voidaan määritellä tuoteidea paremmin ja lisätä tuot

1 Robertson 1971, 54
2 Turnbull & Meenaghan 1980, 22-26
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teen leviämistä korostamalla oleellisimpia tuoteattri- 
buu tteja.^

Usein uudella tuotteella halutaan saavuttaa mahdolli
simman suuri lyhyen tähtäimen penetraatio, joskus taas 
noudatetaan hitaampaa segmentointistrategiaa. Se, mitä 
strategiaa noudatetaan riippuu paljon siitä, kuinka to
dennäköistä on kilpailijoiden tulo markkinoille. Esi
merkiksi Polaroid-kameran on ollut mahdollista patent
tisuojan vuoksi etsiä parhaat markkinasegmentit korke
ammalla hinnalla. Jos taas tuote on helposti jäljitel
tävissä, ensimmäisenä markkinoille tulleen on pyrittä
vä nopeasti turvaamaan itselleen suurin markkinaosuus. 
Markkinointitoimenpiteillä voidaan vaikuttaa omaksumi
sen ja leviämisen nopeuteen. Esimerkiksi alhaisen hin
nan strategialla, suurella mainospanostuksella, ilmai
silla näytteillä sekä jakeluportaaseen kohdistuvilla 
toimenpiteillä voidaan rohkaista omaksumista ja le
viämis tä. 1

Tässä tutkielmassa keskitytään markkinointikommunikaa
tion käyttöön innovaatioiden markkinoinnissa. Eri 
kommunikaatiokeinojen vaikutus vaihtelee sen mukaan, 
mikä omaksujaryhmä tai tuotteen elinkaaren vaihe on 
kyseessä. Lisäksi viestinnän osatekijöiden yksit
täisiä vaikutuksia on vaikea havaita, koska ne vai
kuttavat yleensä kumulatiivisesti. Seuraavissa lu
vuissa tarkastellaan lähemmin eri kommunikaatiokei
no j a.

1 Robertson 1971, 46-54
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Erilaiset kommunikaatiomuodot

Kommunikaatiolla tarkoitetaan kaikkea yritystä j a/tai 
sen tarjoamaa toimintakokonaisuutta koskevan infor
maation siirtämistä, jonka tarkoituksena on vaikut
taa asiakkaan ostopäätökseen.^ Tässä tutkimuksessa 
keskitytään yrityksen innovaatioita koskevaan in
formaation välittämiseen ja siinä käytettyihin kom
munikaatiomuotoihin. Kommunikaatiomuodot voidaan ja
kaa kahteen luokkaan sen mukaan, voiko markkinoija 
vaikuttaa niihin suoraan. Markkinoijan valvottavis
sa olevia kommunikaatiomuotoja ovat mainonta, henki
lökohtainen myyntityö ja myynnin edistäminen. Sellai
sia kommunikaatiomuotoja, joita markkinoija ei voi 
ainakaan täysin valvoa, ovat julkisuus ja muu uuti
sointi sekä henkilöiden välinen viestintä (inter-

2personal communication) .

2.2.1

Markkinoijan valvottavissa olevat kommunikaatiomuodot

Markkinoijan valvottavissa oleva kommunikaatio (eri
tyisesti mainonta) on useimmiten kuluttajille ensim
mäinen sekä lisäinformaation lähde, kun taas muu kom
munikaatio on usein viimeisin ostoa edeltävä tieto
lähde (ks. liite 2).^

Eri kommunikaatiomuodot eivät ole yhtä tehokkaita os- 
topäätösprosessin eri vaiheissa. Erityisesti mainon
nan asema muuttuu prosessin edetessä; aluksi mainon
ta on tärkeä informaation lähde, mutta sen tärkeys 
vähenee kuluttajan lähetessä päätöksentekoa.1 2

1 Hyvönen & ai 1980, A3
2 Robertson 1971, 15A-155
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Markkinoijan valvottavissa oleva kommunikaatio voidaan 
jakaa joukkoviestintään ja henkilökohtaiseen viestin
tään. Näistä joukkoviestinnän merkitys on suurimmil-

1laan tietoisuusvaiheessa. Joukkoviestinnällä on si-
2ten informatiivinen rooli viestintäprosessissa. Hen

kilökohtaisen kommunikaation merkitys puolestaan ko
rostuu kuluttajan omaksumisprosessin myöhemmässä vai
heessa, kun kuluttaja päättää, omaksuuko hän innovaa
tion vai ei.''

Useimpien kulutushyödykkeiden kohdalla mainonta, hen
kilökohtainen myyntityö ja myynnin edistäminen ovat 
voimakkaita vaikuttajia. Vaikka kuluttaja haluaisi
kin etsiä tietoa puolueettomasta tietolähteestä, ei
sellaista ole välttämättä suuren yleisön tavoitetta- 

3vissa. Toisaalta kuluttaja voi joskus erehtyä pitä
mään markkinoijan lähettämää tietoa puolueettomana. 
(Esimerkiksi tuotteiden tes taus tiedot, joita mark
kinoija on saattanut muokata itselleen edullisem
paan muotoon.)

Markkinoijalähtöisillä kommunikaatiomuodoilla on eri
laisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat kommunikaa
tion tehokkuuteen ja vaikutukseen. Jotkut kommunikaa
tiomuodot ovat persoonattomia, toiset taas sallivat 
henkilökohtaisen kontaktin. Kommunikaatiomuodot ovat 
erilaisia myös siinä suhteessa, voiko kuluttaja an
taa palautetta saamastaan informaatiosta (ks. liite 
3) .

1 Midgley 1977, 86-88
2 Turnbull & Meenaghan 1980, 2A
3 Robertson 1984, 484-489



36

Mainonta on luonteeltaan persoonatonta ja sallii si
ten vain yksisuuntaisen viestinnän, koska kuluttaja 
ei voi vastata, vaikka hän voikin käsittää väärin 
tai esimerkiksi lopettaa mainoksen katsomisen kes
ken. Mainonnan suurin etu on sen hyvä saavutetta
vuus kuluttajille. Mainontaan ei useinkaan luoteta 
kovasti, mutta se tarjoaa kuitenkin monista tuot- 
teista yleistä tietoa helpossa muodossa.

Henkilökohtaisen myyntityön tavoitteena on tietyn 
informaation tarjoaminen potentiaalisille asiak
kaille ja oston aikaansaaminen. Myyjä esittelee 
tuotetta ja sen käyttöä suoraan kuluttajalle ja 
voi vaikuttaa ostopäätöksen syntymiseen. Henkilö
kohtaisen myynti työn etuna on molemminpuolinen kom
munikaatio, jolla on positiivinen merkitys ostopää
töksen syntymisessä, ts. se korvaa jossain määrin

2henkilöiden välistä kommunikaatiota. Kommunikaa
tion sisältö voidaan kohdistaa tietyn kuluttajan 
erityisiin tarpeisiin. Haittana on henkilökohtai
sen myyntityön huono saavutettavuus. Se on myöskin 
hyvin kallista. Yleensä kuluttajan täytyy olla jo 
melko pitkällä ostopäätösprosessissaan, jotta hen
kilökohtainen myyntityö olisi tehokasta. Henkilö
kohtainen myyntityö on puolueellista ja suostutte- 
levaa, kuten mainontakin, mikä voi heikentää sen 
tehokkuutta ja saada kuluttajat karttamaan ko. ti
lanteita. 1

Myynnin edistämisellä tarkoitetaan kaikkea maksettua, 
persoonatonta yrityksen ja sen tuotteiden esittelyä 1 2

1 Robertson 1971, 158
2 Hölttä 1975, 61
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tarkoituksena suostutella ostajat omaksumaan myöntei
set asenteet tai myönteisen markkinakäyttäytymisen.
Se sisältää mm. näytteet, maistiaiset, kilpailut ja 
esittelytilaisuudet. Myynnin edistämisen voidaan si
ten katsoa tukevan ja ohjaavan mainontaa ja henkilö-

'Jkohtaista myyntityötä. Myynnin edistämisellä on pal
jon samoja ominaisuuksia kuin mainonnalla ; se on per
soonatonta, yksisuuntaista ja suos tuttelevaa, mutta 
ei välttämättä yhtä hyvin saavutettavissa.

Markkinoijan ei-valvottavissa olevat kommunikaatiomuodot

Henkilöiden välinen vuorovaikutus ei ole markkinoi
jan kontrolloitavissa. Se on henkilökohtaista ja kak
sisuuntaista. Viestinnän sisältö ei ole täysin tuote
kohtaista ja tietyn tuoteinformaation mukaan sisällyt
täminen voi olla vaikeaa. Saavutettavuus on usein on
gelma. Henkilöiden välinen kommunikaatio on objektii
vista ja siten antaa tietoa tuotteen sekä hyvistä et
tä huonoista puolista. Tämä parantaa sen luotetta
vuutta. Kuluttaja tarvitsee henkilöiden välistä vies
tintää selvittääkseen, millaisia mielipiteitä toisil
la on erilaisten tuotteiden kulutuksesta sekä vähen
tääkseen uuden tuotteen omaksumiseen liittyvää ris
kiä. 1 2

Julkisuudella ja muulla uutisoinnilla on vähäisempi 
merkitys kuluttajalle. Se on persoonatonta ja sallii 
vain yksisuuntaisen viestinnän. Kulutukseen liitty
vän aineiston osuus tässä viestinnässä on melko pie
ni eikä se ole kuluttajan hyvin saavutettavissa.2

1 Hyvönen & ai. 1980, 44-45
2 Robertson 1971, 158-159
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Julkisuus ei ole markkinoijan suoraan valvottavissa 
oleva viestintäkanava, mutta markkinoija voi omalla 
tiedotustoiminnallaan pyrkiä vaikuttamaan siten, et
tä julkisuus olisi sille mahdollisimman edullista.

Useat tutkimukset osoittavat, että mainituista kom
munikaatiomuodoista ¡'yleisesti tehokkain on henkilöi-

1den välinen viestintä. Tuttavaviestinnän tärkeys 
useimmille yksilöille johtuu siitä, että kahdenkes
kinen viestintä sallii vastaanottajan viestiä takai
sin ja siksi saada tarvitsemansa tieto, joten sano
mat ovat yksilöllisempiä ja samalla uskottavampia. 
Sosiaalisten kohteliaisuuden normien takia henkilöi
den välinen viestintä saa enemmän huomiota. Vastaan
ottaja ei voi valikoida sanomia, kuten massaviestin-

2nan ollessa kyseessä.

Henkilökohtaisen kommunikaation merkityksen yksilön 
päätöksenteossa on havaittu olevan suuri erityisesti, 
jos tuotteen hinta on korkea, se on harvoin ostetta
va tuote ja siihen liittyvä riski koetaan suureksi 
tai jos tuotteella on korkea sosiaalinen arvo.
Siten esimerkiksi useiden kodinkoneiden ostossa tut- 
tavaviestintä voi olla tärkeä kommunikaatiomuoto.

Henkilöiden välisen viestinnän sisältöä ei ole juuri
kaan tutkittu. Kuitenkin viestinnässä on ratkaise
vaa, onko se kielteistä vai myönteistä. Kielteinen 
tuttavavies tintä ehkäisee tehokkaasti innovaation 
hyväksymistä ja leviämistä. Itse asiassa kielteinen 
tuttavaviestintä voi olla tehokkaampaa kuin myöntei-

1 Robertson 1971, 163-164, 
Ram 1987, 211, ym.

2 Midgley 1977, 91
3 Kotler 1980, 484
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nen. Tästä syystä markkinoijan kannattaa useissa ta
pauksissa pyrkiä vaikuttamaan henkilöiden väliseen 
viestintään, jotta se olisi yritykselle ja sen tuot
teelle mahdollisimman myönteistä.

2.2.3
Markkinoijan keinot vaikuttaa henkilöiden väliseen vaikut
tamiseen

Mainonta koko markkina-alueelle on usein edullisempaa 
kuin yrittää hallita henkilökohtaista vaikuttamista 
erilaisten viestintäkeinojen avulla. Siksi markkinoi
jan on harkittava, onko henkilöiden välinen vaikutta
minen tärkeää juuri hänen tuotteelleen.

Jos tuttavavies tin tään halutaan vaikuttaa, tuntuu loo- 
gisimmalta ensin etsiä mielipidejohtajat ja antaa hei
dän tavoittaa seuraajat. Ongelmana on kuitenkin ensin 
löytää mielipidejohtajat ja sen jälkeen saada heidät 
kertomaan positiivisia asioita tuotteesta. Tämä stra
tegia on myöskin yleensä huomattavasti kalliimpi kuin 
mainostaa kaikille ja antaa tuttavaviestinnän hoitua 
itsestään. Lisäksi koska mielipidejohtajat ovat vain 
suhteellisesti muita vaikutusvaltaisempia, saattaa 
olla sopivampaa identifioida ne kuluttajat, joiden
mielipidejohtajuuden aste on keskimääräistä korkeam-

2pi kuin yrittää tunnistaa erityiset vaikuttajat.

Esimerkiksi innovaattorit ovat vaikutusvaltaisempia 
kuin useimmat muut ryhmän jäsenet. Myös sellaiset 
yksilöt, joilla on paljon kontakteja eri ihmisten 
kanssa voivat olla korkealla mielipidejohtajuuden

1 Arndt 1967, 292
2 Robertson 1971, 210-213
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asteella. On kuitenkin otettava huomioon, etteivät täl
laiset ihmiset ole mielipidejohtajia kaikkien tuotte!- 
den kohdalla. Esimerkiksi kotitalousopettajat voisi
vat toimia mielipidejohtajina kodinkoneiden ostossa, 
mutta eivät ehkä autojen kohdalla.

Henkilöiden väliseen vaikutusprosessiin voidaan yrit
tää vaikuttaa myös määrittelemällä mielipidejohtajien 
erityispiirteet, kuten heidän mediakäyttäytymisensä, 
ja sitten suuntaamalla markkinointiviestintä tälläi- 
selle kohdeyleisölle. Ongelmana on, että sanoma voi 
olla täysin vääränlainen ei-johtajille, jotka kuiten
kin myöskin voivat vastaanottaa sen.1

Mainonnalla voidaan simuloida henkilöiden välistä vai
kuttamista korvaten tai vähentäen kuluttajan tarvet
ta kääntyä toisten ihmisten puoleen sadakseen in
formaatiota tai neuvoja. Mainonta voi esim. vakuuttaa 
kuluttajan siitä, että hänen referenssiryhmänsä jäse
net ostavat tuotetta ja, että myös hänen tulisi tehdä 
niin. Vaihtoehtoisesti mielipidejohtajuutta voidaan 
myöskin luoda "testimonial"-mainonnalla.1 2

Mainonnalla voidaan vahvistaa henkilökohtaista vaikut
tamista. Esimerkiksi runsaalla lehti-ilmoittelulla, 
iskevillä mainoslauseilla ja viihdyttävällä mainon
nalla voidaan rohkaista kuluttajia keskustelemaan tuot
teesta. Voidaan myös käyttää sellaisia strategioita, 
joilla rohkaistaan mielipidejohtajia jakamaan tuotein
formaatiota ja seuraajia pyytämään sitä.2

1 Robertson 1971, 211-213
2 Robertson 1971, 213-216
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Henkilökohtaisen vaikuttamisen tarkkailu voi tuottaa 
informaatiota siitä, mitä mieltä kuluttajat ovat tuot
teesta. Mikäli mainonnassa korostetaan eri asioita, 
kuin kuluttajien välisissä keskusteluissa tai kulut
tajat kertovat tuotteesta negatiivisia asioita, kan
nattaa mainontaa sopeuttaa vahvistamaan positiivisen 
informaation leviämistä ja kohdistaa se tuoteattri- 
buutteihin, joita kuluttajat pitävät oleellisimpina.^

Henkilökohtainen myynti työ on yleensä tärkeämpää os- 
topäätösprosessin myöhemmässä vaiheessa. Myyjä voi 
pyrkiä toimimaan siten, kuin kuluttajan tuttava toi
misi, ja saada siten vahvistettua kuluttajien välis
tä vaikuttamista. Kuitenkin kuluttajiin vaikuttavat 
yleensä heidän tuttavansa — ryhmän hyväksymisen saa
minen on tärkeää. Sen vuoksi kannattaa ehkä myydä so
siaalisen järjestelmän rajojen sisällä, kohdistaa 
erityisiin ryhmiin niissä ja keskittää aluksi myyn- 
tiponnistelut korkean mielipidejohtajuuden yksilöi
hin. Joissain tapauksissa voi olla myös tärkeää so
vittaa yhteen myyjän ja sosiaalisen ryhmän jäsenten 
ominaisuudet. Myytäessä seuraaville ryhmän jäsenille 
voi olla hyödyllistä osoittaa, että mielipidejohta-
j uuden asteeltaan korkeammalla olevat henkilöt ovat

2jo ostaneet tuotteen.

Paras tapa tehdä tuote tunnetuksi on antaa kulutta
jien konkreettisesti tutustua tuotteeseen. Siten he 
todennäköisemmin välittävät oikeaa tietoa tuottees
ta. Myynnin edistämisen keinoista kestokulutushyö
dykkeille sopivat parhaiten esittelyt esimerkiksi 
tavarataloissa. Myös tuotteen sijoittamiseen kau
passa tulee kiinnittää huomiota, jotta se houkutte- 
lisi kuluttajaa tutustumaan tuotteeseen.^

1) Robertson 1971, 216
2) Robertson 1971, 218-219
3) Robertson 1971, 221
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2.3
Markkinointikommunikaation käyttö tuotteen elinkaaren 
eri vaiheissa

2.3.1
Tuotteen elinkaari

Kulutushyödykkeet voidaan luokitella sen mukaan, onko 
todennäköistä, että kuluttaja ostaa tuotteen vain ker
ran, silloin tällöin, vaiko usein. Tuotteet, joita to
dennäköisesti ostetaan vain kerran, ovat erittäin kal
liita, ainutlaatuisia tai tiettyjä uutuuksia. Tietyn 
kokoisessa populaatiossa ei myyntiä enää tapahdu, kun 
kaikki potentiaaliset ostajat ovat ostaneet tuotteen. 
Vain kerran ostettavan tuotteen oletettu myyntikäyrä 
on seuraavanlainen (kuvio 2.1):

Kuvio 2.1
Vain kerran ostettavan tuotteen myyntikäyrä

myynti 
voitto 
( mk )

aika

Lähde : Robertson 1 971 , 252
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Myynti kasvaa ensin kussakin ajanjaksossa ja laskee 
myöhemmin, kun yhtään potentiaalista asiakasta ei ole 
jäljellä. Käyrä on eräs versio tutusta tuotteen elin
kaaresta. Kuvio 2.2 esittää samanlaista tilannetta1kumulatiivisena käyränä.

Kuvio 2.2
Vain kerran ostettavan tuotteen elinkaari (kumula
tiivinen )

myynti

Lähde :

д^гjikj^r^p^t^r^i^a íLL. —

aika
Robertson 1971, 252

Tässä muodossa käyrä kuvaa markkinapenetraation as
tetta ja lähestyy raja-arvoa, joka on markkinapoten
tiaali eli saavutettavissa oleva kokonaismyynti. Jos 
potentiaalisten asiakkaiden määrä ei ole kiinteä, 
käyriä täytyy modifioida.1

Silloin tällöin ostettavia tuotteita ovat monet kes
tokulutushyödykkeet, kuten autot, jääkaapit sekä tie
tyt vaatteet. Näiden tuotteiden myyntikäyrissä on 
korvaussyklejä, jotka johtuvat joko tuotteen fyysi
sestä kulumisesta tai sen psykologisesta vanhenemi-

1 Robertson 1971, 251-254
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sesta esimerkiksi muodin muuttuessa. Tälläisten tuot
teiden myyntiennuste käsittää yleensä erilliset ar
viot ensios töille sekä korvaaville ostoille. ( Kuva 2.3)''

Kuvio 2.3
Silloin tällöin ostettavien tuotteiden myyn tielinkaari

myynti

korvaavat ostot

ensiostot

aika

Lähde : Robertson 1 971, 253

Koska tässä työssä käsitellään vain kestokulutushyö
dykkeitä, jotka kuuluvat edellä mainittuihin ryhmiin, 
ei usein ostettavien tuotteiden elinkaarta tarkastella 
lainkaan.

Tuotteen elinkaari -käyrä voidaan jakaa neljään vai
heeseen : esittely, kasvu, kypsyys ja lasku (kuva 2.4).
Myynnin ja voiton kehitystä voidaan seurata vaiheit-
«- • 2 tain.

1 Robertson 1971, 251-254
2 Kotler 1980, 290
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Kuvio 2.4
Tuotteen elinkaaren eri vaiheet

myynti
voitto

myynti

voitto

aikaesi t- kas- kypsyys las-

Lähde: Kotler 1980, 290

Esittelyvaihe on hitaan kasvun vaihe, jolloin tuote 
lanseerataan markkinoille. Voittoa ei saada juuri 
lainkaan, koska tuotteen esittelykustannukset ovat 
erittäin suuret. Kasvuvaiheessa markkinat hyväksyvät 
nopeasti tuotteen ja voitto paranee huomattavasti. 
Kypsyysvaiheessa myynti hidastuu, koska useimmat po
tentiaaliset ostajat ovat jo ostaneet tuotteen. Voit
to on tässä vaiheessa korkeimmillaan ja alkaa laskea, 
koska markkinointipanosta täytyy lisätä kilpailun ta
kia. Laskuvaihe alkaa, kun myynti laskee edelleen ja

1voitto pienenee kohti nollaa.

Edellä esitetty kuvio on esitys ideaalitapauksesta ja 
vain yksi mahdollinen tuotteen elinkaari. Erilaisia 
elinkaarimalleja on löydetty ainakin 12. Joissakin 
malleissa varsinaista laskuvaihetta ei pääse alka
maan, sillä myynti alkaa kasvaa uudelleen. Joidenkin 
tuotteiden elinkaari taas etenee hyppäyksittäin alus

1 Kotler 1980, 290



ta alkaen (scalloped life-cycle pattern). Elinkaar
ten muodossa esiintyvien erojen lisäksi on selviä 
eroja yksittäisten vaiheiden kestossa eri tuotteilla.^

Itse asiassa elinkaaren muotoon vaikuttaa alunperin 
se, onko kysymyksessä tuoteryhmä, tuotemuoto vai tuo
temerkki. Tuoteryhmien (esim. keittiön pienkoneet) 
elinkaaret ovat ajallisesti pisimpiä. Tuotemuodot 
(esim. monitoimikone) tuntuvat noudattavan tarkem
min s tandardielinkaaria. Tuo temuodo t käyvät yleensä 
läpi esittelyvaiheen, nopean kasvun, kypsyys- sekä 
laskuvaiheen. Tuotemerkkien (esim. Philips Monitoimi
kone) myynti voi toisaalta olla hyvin epäsäännöllis
tä, koska muuttuvat kilpailustrategiat ja - taktiikat 
voivat aiheuttaa huomattavia nousuja ja laskuja myyn
tiluvuissa ja markkinaosuuksissa, ja jopa saada kyp
sän tuotteen uudelleen nopean kasvun vaiheeseen.^

Tuotteiden elinkaarten kehittymisen ja vaiheiden kes
ton ennustamista vaikeuttaa se, että elinkaaret lyhe
nevät koko ajan. Yritysten täytyy siten kehittää yhä 
nopeammin uusia tuotteita markkinoille.

Elinkaaria on periaatteessa olemassa yhtä paljon kuin 
erilaisia tuotteitakin. Ei ole myöskään olemassa yhtä 
ainoaa elinkaaristrategiaa. Tuotteen elinkaari - teoria 
on kuitenkin eräs tärkeä markkinointimahdollisuuksien 
analysoinnin osa. Elinkaaren ennustamisesta on etua 
markkinoijalle. Ensiksikin se pakottaa omaksumaan laa
jemman käsityksen tuotteiden luonteesta. Toiseksi se 
luo pitkän tähtäyksen suunnitelman, jolla markkinoin
tiponnistusten ajoituksen ja määrän suunnittelu hel
pottuvat. Kolmanneksi sen avulla aikaansaadaan aktii
vinen tuotepolitiikka pelkän kilpailijoiden toimenpi-pteisiin reagoinnin tilalle.

1 Lilien & Kotler 1983, 609-610
2 Foster 1972, 118
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Markkinointikommunikaation vaikutus on suurimmillaan 
ns. low-involvement -innovaatioiden - eli sellaisten 
innovaatioiden, jotka vaativat omaksujiltaan vain vä
hän oppimista ja kognitiivista prosessointia - kohdal
la. Markkinoinnin vaikutus muihin tuotteisiin on pi
tempiaikaista ja vähemmän dramaattista. Kummankaan- 
laisten tuotteiden kohdalla markkinointi ei kuitenkaan 
todennäköisesti vaikuta leviämiskäyrän malliin, vaan 
voi muuttaa leviämisnopeutta ja suurinta penetraation 
astetta.^

2.3.2
Tuotteen elinkaaren vaikutus kommunikaatiokeinon valitse
miseen

Kommunikaation tehokkuus vaihtelee tuotteen elinkaa
ren eri vaiheissa. Esittelyvaiheessa markkinat eivät 
vielä tunne tuotetta. Tällöin myynti saadaan lähte
mään käyntiin parhaiten mainonnan ja myynnin edistä
misen avulla, joilla molemmilla voidaan tavoittaa 
suhteellisen edullisesti useita kuluttajia. Myynnin
edistäminen herättää mielenkiintoa ja helpottaa ko- 2keilua. Myynnin edistämisen ihanteellinen käyttöti
lanne on uuden tuotemerkin esittely, jolloin saadaan 
nopeutettua tuotemerkin siirtymistä kasvuvaiheeseen.^ 
Yleisesti ottaen kaikkien markkinointitoimenpiteiden 
tarkoitus esittelyvaiheen aikana on ko. vaiheen kes
ton lyhentäminen, koska se on heikommin kannattava, 
kuin tulevat vaiheet/ Esittelyvaihetta voidaan 1y-

1 Gatignon & Robertson 1985, 859-860
2 Kotler 1980, 494
3 Rotschild 1987, 506
4 May 1961, 145
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hentää tiedottamalla uudesta tuotteesta mahdollisim
man tehokkaasti ja pyrkimällä aikaansaamaan kokeilua. 
Uusi tuote saa usein helposti myös julkisuutta, mikä 
kannattaa käyttää hyväksi. Omassa markkinointiviestin- 
nässään yrityksen on hyvä käyttää useita eri medioita 
ja paljon toistoa.

Kasvuvaiheessa tuttavaviestintäprosessit alkavat toi
mia voimakkaasti uuden tuotteen hyväksi (mikäli tuo
te on kuluttajien mielestä hyvä) ja osittain korvaa
vat tai täydentävät yrityksen vies tintäponnistuksia. 
Jos yritys haluaa nostaa markkinaosuuttaan, sen tu
lisi jatkaa voimakkaasti mainontaa ja myynnin edistä- 

1mistä. Tässä vaiheessa käytetään kuitenkin hieman
erilaisia medioita kuin esittelyvaiheessa - sellaisia,

2jotka vetoavat tiettyihin kohderyhmiin. Viestinnän 
tavoitteena on vakuuttaa markkinat siitä, että tämä 
innovaatio on parempi kuin kilpailijoiden vanhemmat 
tuotteet.

Kypsyysvaiheelle on ominaista tehostunut markkinoin
tiviestintä koventuneen kilpailun takia ja tuotteen 
uusien käyttömahdollisuuksien ja ominaisuuksien mai
nostamiseksi. Mainonta ei ole enää tässä vaiheessa 
niin tärkeä, kuin muut keinot.1 Tässä vaiheessa et
sitään uusia kohderyhmiä sekä pyritään säilyttämään 
entinen markkina-asema. Markkinointiviestintään käy
tettävä rahamäärä on suurimmillaan kokonaisuudessaan,
mutta suhteellisesti alhaisempi tuotetta kohti ver-

2rattuna muihin elinkaaren vaiheisiin. 1 2

1 Kotler 1980, 494
2 May 1961, 30
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Laskuvaiheessa useat yritykset vähentävät markkinoin- 
tiviestintämenojaan parantaakseen voittoaan. Julki
suutta ei käytetä lainkaan, myyntimiehet eivät panosta
tuotteeseen juuri ollenkaan ja mainontaa käytetään vain

1muistuttamiseen. Itse asiassa kuhunkin uuteen tuottee
seen käytetyn markkinointiviestinnän määrä riippuu yri
tyksen sen hetkisestä tilanteesta - onko yrityksellä 
muita uusia tuotteita esittely- tai kasvuvaiheessa, 
vai pyrkiikö se saamaan vanhan tuotteensa uudestaan me
nestymään .

Kaiken kaikkiaan, mitä aikaisemmassa elinkaaren vai
heessa innovaatio on, sitä suurempi vaikutus markki
noijan valvottavissa olevilla kommunikaatiovälineillä 
(kuten joukkotiedotusvälineillä) on innovaatioiden vas
tustuksen vähentämiseen. Ja toisaalta, mitä myöhempi 
elinkaaren vaihe on kyseessä, sitä voimakkaammin vai
kuttavat ne kommunikaatiokeinot, joihin markkinoija ei 
voi vaikuttaa.^

2.4
Markkinointikommunikaation suuntaaminen eri omaksuj aryhmille

Useimmat kuluttajat tarvitsevat sekä joukkoviestintää 
että henkilöiden välistä viestintää, jotta he omaksui-

3sivat uuden tuotteen. Eri kommunikaatiovälineiden te
hokkuus riippuu monesta tekijästä: yksilön kognitiivi
sen prosessin vaiheesta, tuotteen eri ominaisuuksista 
ja kuluttajan innovatiivisuuden asteesta.

1 Kotler 1980, 494
2 Ram 1987, 211
3 Midgley 1977, 87
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2.4.1
Markkinointikommunikaation vaikutus eri omaksujaryhmiin

Aikaisemmat omaksuj at tarvitsevat vähemmän aikaa siir
tyäkseen tietoisuusvaiheesta toteuttamisvaiheeseen eli 
heidän innovaatio-päätös -prosessinsa on lyhyempi kuin 
vitkastelijoiden. Tämä voi johtua siitä, että heillä 
on suotuisampi asenne uusiin ideoihin ja siten viestin 
nällä on pienempi vastustus voitettavanaan. Toisaalta 
innovaattoreiden innovaatio-päätös -prosessin lyhyys 
voi johtua myös siitä, että he usein käyttävät tekni
sesti tarkempia viestintäkanavia ja -lähteitä tai ky
syvät suoraan asiantuntijoilta sekä luottavat enemmän
...... 1näihin lähteisiin kuin keskivertokuluttaja.

Yleisesti ottaen joukkoviestintä on tärkeämpää ja te
hokkaampaa innovaatio-päätös -prosessin alkuvaiheessa. 
Toisaalta henkilöiden välinen viestintä on tärkeämpää 
siinä vaiheessa, kun yksilö päättää omaksuuko hän tuot 
teen vai ei. Eri omaksujaryhmät painottavat eri vies
tintämuotoja omaksumispäätöstensä teossa. Erittäin in
novatiiviset ihmiset (aikaisemmat omaksujat) luottavat 
vähemmän henkilöiden välisiin kanaviin. He seuraavat 
joukkoviestintää tietoisuusvaiheessa, mutta eivät juu
rikaan kiinnitä huomiota kumpaankaan siinä vaiheessa,
kun he tekevät päätöksensä. Toisin sanoen he tekevät

2omaksumispäätöksensä itsenäisesti.

Sitä, miksi henkilöiden välinen viestintä on monille 
omaksujille tärkeää päätöksenteon apuna, on tutkittu 
erityisesti sosiaalipsykologiassa. Ensinnäkin henkilö
kohtainen kommunikaatio sallii vastaanottajan viestiä

1 Rogers 1983, 205-206
2 Midgley 1977, 87
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takaisin ja hankkia juuri sellaista informaatiota, 
kuin hän tarvitsee. Siten viestejä voidaan mukauttaa 
paremmin vastaanottajan tarpeisiin ja ne saattavat 
olla suostuttelevampia. Toiseksi henkilöiden välinen 
kommunikaatio saa enemmän huomiota sosiaalisten käyt
täytymisnormien takia. Vastaanottaja ei voi vältellä 
näitä sanomia niin valikoivasti, kuin joukkoviestin- 
nan ollessa kyseessä. Tuttavien välisessä keskuste
lussa eivät osapuolet välttämättä edes halua valikoi
da keskustelukumppaninsa välittämiä sanomia. Ystävil
tä usein nimenomaan kysytään mielipiteitä uusista 
tuotteista, halutaan neuvoja ja tukea ostopäätöksille.

Puhuttaessa henkilöiden välisestä viestinnästä täytyy 
ottaa huomioon, että aikaisten omaksujien kohdalla 
henkilöiden välinen viestintä on aivan erilaista kuin 
myöhäisten omaksujien kohdalla. Myöhemmille omaksujil
le henkilöiden välinen viestintä on kokemusten vaihtoa, 
kun taas innovaattoreille se antaa lähinnä asiapitois
ta, yleistä tietoa. Siksi kuviossa 2.5, jossa kuvataan 
erilaisten viestintäkanavien tärkeyttä erilaisille 
omaksujille, on eritelty kahdenlainen henkilöiden vä
linen viestintä : kokemusten viestintä ja tietoisuus.^

Innovaattorit tarvitsevat tietoa uudesta tuotteesta 
ja etsivät sitä aktiivisesti joukkotiedotusvälineistä 
sekä ystäviltään (joiden ei tarvitse olla itse inno- 
vaattoreita ollakseen hyviä informaation lähteitä toi
sille). Innovaattorit etsivät siis nimenomaan tietoa 
uudesta tuotteesta, eivätkä tarvitse tuekseen toisten 
omaksujien kokemuksia innovaatiosta. Innovaattorit ja 
myöhäiset omaksuj at saavat tietää uusista tuotteista 
samojen lähteiden kautta, mutta eroavat siinä, että

1 Midgley 1977, 91-93
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innovaattorit päättävät itsenäisesti omaksumisestaan, 
mutta myöhemmät omaksuj at omaksuvat vasta, kun jotkut 
heidän tuttavapiiriinsä kuuluvat ovat omaksuneet tuot
teen ensin.

Kuvio 2.5
Innovatiivisuus ja kanavan tärkeys

tieto ■11 ^ päätöksenteko

a) innovaattori

tieto päätöksenteko

b) myöhäinen omaksuja

Lähde: Midgley 1977, 92
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Kuviossa 2.5 ilmiö on kuvattu dynaamisena, jollainen 
se todellisuudessa onkin. Täytyy myöskin muistaa, että 
sanomien sisältö on aina riippuvainen kyseessä olevas
ta tuotteesta, ja etenkin henkilöiden välisessä vies
tinnässä usean innovaation yhteistutkimukset voivat

1olla harhaanjohtavia.

2. A.2
Mediavalinnan tärkeys innovaation leviämisprosessissa

Innovaatioiden leviämisen tutkimuksissa pyritään usein 
löytämään ne kuluttajat, jotka ostavat uuden tuotteen 
ensimmäisinä sen markkinoille tulon jälkeen. Näitä ku
luttajia kutsutaan aikaisiksi omaksujiksi ja heidän yh 
teiset ominaisuutensa yritetään löytää. Tarkemmin otta 
en aikaisia omaksujia eivät kuitenkaan ole ne, jotka 
ostavat tuotteen pian sen lanseerauksen jälkeen, vaan 
ne, jotka ostavat tuotteen pian sen jälkeen, kun ovat 
saaneet tietää siitä. Näillä ostajilla on luultavasti 
enemmän yhteisiä piirteitä, jotka markkinoijan tulisi 
selvittää.

Useissa tähän astisissa tutkimuksissa omaksumisen ajan 
kohta on määritelty suhteessa innovaation markkinoille 
tuloon. Mediasuunnittelun kannalta ero ajankohdissa 
- innovaation markkinoille tulo vai kuluttajan tiedon 
saamisen hetki - on merkittävä. Täytyisikin tutkia tar 
kemmin, mitkä mediat välittävät sanomat nopeimmin vas
taanottajille. Viestintävälineet saattavat erota toi
sistaan siinä, kenet ne tavoittavat ensin. Toisaalta 
ei ole tutkittu myöskään tarpeeksi sitä, miksi ihmiset
luottavat tiettyihin medioihin ja onko siinä eroja ai-

2kaisten ja myöhäisten omaksujien välillä.

1 Midgley 1977, 93
2 Kotler & Zaltman 1976, 9
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Kuten aiemmin on todettu, joukkoviestintä antaa enim
mäkseen tietoa, kun taas henkilökohtaiset suositukset 
vaikuttavat pääasiassa yksilöiden omaksumiseen. Mainon
ta on siten pikemminkin informatiivista kuin suostute
levaa. Yleensä henkilöiden välisen kommunikaation suos
tuteleva vaikutus lisääntyy, kun innovaation omaksumi
seen liittyvä riski suurenee ja siksi henkilöiden väli
sellä kommunikaatiolla olisi suurin vaikutus kestokulu
tushyödykkeiden omaksumiseen. Toisaalta eräissä tutki
muksissa on havaittu merkittävää tuttavaviestinnän vai
kutusta myös vähäisen riskin innovaatioiden omaksumises
sa. Mainonnalla saattaa olla myös avustava rooli henki
löiden välisen kommunikaation virkistämisessä.1

Tuotteen esittelyvaihe on ehkä kriittisin tuotteen elin
kaaren vaihe. Tänä aikana markkinoijan tulee saada ai
kaan tarpeeksi myyntiä vähittäismyynnin kehittämistä 
ja ylläpitämistä varten. Huomattava joukko aikaisia 
ostajia täytyy houkutella ostamaan tuote.1 2 Näiden in
novaattoreiden välittämät sanomat tuotteesta saavat 
omaksumisprosessin alkuun. Mikäli innovaattoreiden 
välittämät sanomat ovat suotuisia tuotteelle, varmis
tuu omaksumisen jatkuminen. Mikäli ne ovat epäsuotui
sia, innovaatio saattaa olla epäonnistunut.1

Jos suurin osa omaksujajoukosta omaksuu ainoastaan saa 
tuaan positiivista henkilöiden välistä informaatiota, 
on omaksumisaika riippuvainen siitä, milloin nämä vies 
tit saadaan. Tämä taas riippuu pääasiallisesti siitä 
kullekin henkilölle yksilöllisestä reitistä, jota pit
kin sanoma kulkee ja saavuttaa hänet. Tämän reitin

1 Midgley & Dowling 1978, 233-234
2 Summers 1972, 43



55

muodostumiseen vaikuttavat lähinnä paikalliset ja sa-
1tunnaiset tekijät.

Monet yksilöt tulevat luokitelluiksi myöhäisiksi omak
sujiksi, koska he omaksuvat melko pitkän ajan kuluttua 
tuotteen lanseerauksesta. Tosi asiassa he saattavat 
omaksua aivan pian sen jälkeen, kun ovat saaneet tie
tää tuotteesta. Kuitenkin heidän viestintätothumuksen
sa eroavat niiden tavoista, jotka omaksuvat uuden tuot 
teen heti sen lanseerauksen jälkeen. Siksi täytyisikin 
käyttää erilaisia medioita, jotta tavoitettaisiin nope 
ämmin myös ne henkilöt, jotka saavat yleensä tietää 
tuotteista myöhään, mutta ovat muuten aikaisia omak
sujia. Voi olla tarpeen käyttää myös erilaisia media-

2strategioita näiden henkilöiden tavoittamiseksi.

Markkinoija ratkaisee tapauskohtaisesti kannattaako 
markkinointiviestintää rajata erittäin tarkasti suh
teellisen pienelle aikaisten omaksujien kohderyhmälle, 
jos kyseessä ei ole kovin kallis kulutushyödyke.

2.4.3
Pienkoneinnovaatioiden markkinointiviestintä kohderyhmille

Markkinoijalla on kaksi vaihtoehtoista tapaa pyrkiä 
vaikuttamaan innovaation leviämiseen : kerman kuorin
ta- tai penetraatios trategia. Kerman kuorinta -peri
aate tähtää hitaaseen leviämisen nopeuteen. Hinta ase
tetaan aluksi suhteellisen korkealle. Markkinoinnin 
kohderyhmänä onkin pieni, mutta demograafisilta ja 
elämäntyyliin liittyviltä tekijöiltään tarkasti mää-

1 Midgley & Dowling 1978, 233-234
2 Kotler & Zaltman 1976, 15
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ri tel ty, hlntajoustamaton segmentti. Kerman kuorinta 
-periaatetta käytetään yleensä hyvin uudentyyppisillä 
innovaatioilla, joilla on kilpailijoita vain vähän. 
Mainonta on luonteeltaan informatiivista, jotta se 
loisi tietoisuutta ja antaisi tarvittavaa teknistä 
informaatiota. Toinen vaihtoehtoinen strategia on 
penetraatioperiaate. Markkinoija pyrkii tällöin no
peaan ja laajaan leviämiseen lanseeraamalla innovaa
tion alhaisella hinnalla. Tarkoituksena on yrittää 
myydä laajemmalle kohderyhmälle. Mainonnassa ei käy
tetä niinkään faktoja tuotteesta, vaan kuvakieltä ja 
symboliikkaa. Penetraatiostrategiaa käytetään usein 
jatkuvilla innovaatioilla eli uusilla tuotteilla, 
jotka eivät ole varsinaisesti teknologisesti uusia, 
eivätkä muuta juurikaan kuluttajien käyttäytymistot- 
tumuksia. Tälläisillä tuotteilla on yleensä paljonIkilpailijoita.

Kun alkuperäinen strategia on päätetty, markkinoija 
voi di ffuusio teorian avulla muuttaa markkinointistra
tegiaa sen mukaan, missä kohdassa tuote on elinkaa
rellaan. Esimerkiksi kerman kuorinta -periaatteella 
lanseeratun tuotteen hinta alenee ajan mittaan ja 
sitä markkinoidaan laajemmalle kohderyhmälle.^

Tuotteen uutuusaste vaikuttaa pitkälti siihen,minkä 
markkinointistrategian yritys valitsee. Strategian 
valinta puolestaan vaikuttaa käytettäviin markkinoin
tiviestinnän osatekijöihin. Todella uudentyyppisiä 
innovaatioita markkinoidaan yleensä ensin suppeammal
le kohderyhmälle, kun taas vähemmän innovatiivisten 
uusien tuotteiden kohderyhmä on alusta alkaen laajem
pi.

1 Assael 1984, 455-457
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Kun markkinoija suunnittelee uuden tuotteensa markki
noinnin kohderyhmää, hänen tulee ottaa huomioon usei
ta tekijöitä. Uuden tuotteen leviäminen tulisi saada 
käyntiin mahdollisimman nopeasti, joten markkinointi
viestinnällä tulisi pyrkiä tavoittamaan aikaisia omak
sujia. Jotta leviäminen myös jatkuisi, tulisi näiden 
omaksujien olla mielellään vaikuttajayksilöitä ja käyt 
tää itse tuotetta paljon. Lisäksi nämä omaksujat tuli
si tavoittaa mahdollisimman pienillä kustannuksilla.

Kohderyhmänä olevien innovaattoreiden tai aikaisten 
omaksujien määrittelemisessä voi olla ongelmia. Koh
deryhmän tulee olla tarpeeksi suuri, jotta se muodos
taa järkevän kokoisen markkinasegmentin. Ko. innovaa
tiosta voi aiheutua myös ongelmia innovaattoreiden 
määrittelemiseen. Jos innovaatioksi luetaan myös esim. 
kolmantena markkinoille tuleva uusi tuotemerkki, joka 
ei tuotteena juurikaan poikkea edeltäjistään, eivät 
ensimmäisen ja kolmannen tuotemerkin innovaattorit ole 
kuitenkaan vertailtavissa keskenään. Innovaattorikäsi- 
te on tarkoituksenmukaisempi tuoteinnovaatioiden kuin 
tuotemerkki-innovaatioiden kohdalla.1

Yleistä innovaattoria - joka olisi innovatiivinen suh
teessa kaikenlaisiin hyödykkeisiin - ei varmastikaan 
ole olemassa. Toisaalta yhden tietyn tuotteen inno
vaattoreiden määrittäminen on liian kallista ja myös
kin tarpeetonta, koska tiedot tuotteen omaksujista 
saadaan kerätyksi liian myöhään kyseisen tuotteen 
markkinointia ajatellen. Käytännössä innovaattorei- 
ta on löydetty tuoteryhmittäin. (Katso liite A - ko
dinkoneiden innovaattorit.)

1 Robertson 1971, 87
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Laitteiden innovaattoreiden profiili on erityisen sel
vä. (Liite 1.) Yleensäkin innovaattorin profiili on si-

1tä selvempi, mitä tarkemmin määritelty tuoteryhmä on.

Jos markkinointiviestinnän ensisijaiseksi kohderyhmäk
si on valittu innovaattorit, täytyy selvittää keinot, 
joilla nämä tavoitetaan parhaiten. Mikäli yrityksellä 
on rekisterejä aikaisempien uusien tuotteiden innovaat- 
toreista, kannattaa näitä käyttää apuna. Tälläisiä re
kisterejä saadaan esim. takuukortistois ta. Rekisteriin
kuuluville henkilöille voidaan lähettää suoramainontaa

1(mikäli se ei tule liian kalliiksi).

Jos yrityksen lanseeratessa uutta tuotettaan markkinoil
la on jo vastaavanlaisia tuotteita, kannattaa yrityksen 
harkita markkinointinsa kohderyhmää. Mikäli tuotemerkki
ei ratkaisevasti poikkea toisista, voitaisiin parempana

2kohderyhmänä pitää myöhempiä omaksujia. Koko tuotteen 
elinkaari täytyy luonnollisesti ottaa huomioon. Jos tuo
te on vielä elinkaarensa alussa, voi esimerkiksi toisena 
markkinoille tuleva vielä tavoitella innovaattoreita. 
Saattaahan olla, että ensimmäisen tuotemerkin markkinoin
tiviestintä ei ole onnistunut tavoittamaan potentiaali
sia omaksujia tai tuote itsessään on epäonnistunut jol
lain tavalla.

Innovaation leviämisessä tarvitaan sekä joukkoviestin
tää että tuttavaviestin tää. Markkinoijan tulisikin 
käyttää informatiivista mainoskampanjaa houkutellak
seen niitä, jotka eivät tunne tuotetta ja stimuloidak- 
seen suosiollista tuttavaviestintää, jotta sillä roh
kaistaisiin edelleen omaksumista. Tuttavaviestintää 
tarvitaan sekä sosiaalisten ryhmien sisällä että eri 
ryhmien kesken. Koska innovatiivisuuden ja mielipide-

1 Robertson 1971, 115
2 Robertson 1971, 87
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johtajuuden välillä on vahva yhteys, innovaattorit 
ovat usein sopivia viestimään uusista tuotteista.1

Yleisesti ottaen innovaattorit lukevat todennäköisem
min sanoma- ja aikakauslehtiä kuin myöhemmät omaksu
jat. Innovaattoreiden mediakäyttäytymisessä on myös 
eroja. Eräässä kuuden eri tuoteluokan innovaattoreiden 
vertailussa selvisi, että innovaattorit olivat valikoi
via joukkoviestinnän suhteen. Innovaattorit lukivat 
erityisesti sellaisia lehtiä, joiden toimituksellinen 
sisältö liittyi tuoteryhmään. Siten markkinoijalle on 
tehokkaampaa valita media tuotteen perusteella.^

Pienten koneiden kohdalla on havaittu negatiivista 
riippuvuutta innovatiivisuuden ja romanttisten viih- 
delehtien lukemisen välillä, suurten koneiden kohdal
la innovatiivisuuden ja television katselun välillä. 
Tämä selittynee osittain sillä, että television kat- 
selu ja romanttisten lehtien lukeminen ovat kääntäen 
suhteessa tuloihin, kun taas innovatiivisuus pienten 
ja suurten koneiden kohdalla on suoraan verrannol1i- 
nen tuloihin.

Kuluttajien havainnot tuotteen ominaisuuksista ovat 
paljon tärkeämpiä kuin kuluttajien demograafiset te
kijät ja persoonallisuuden piirteet. Tämä viittaa sii
hen, että yksilöstä tulee todennäköisemmin innovaatto
ri tuotteen ominaisuuksien takia eikä omien persoonal
lisuus teki j öidensä takia. Pienet koneet ovat usein 
erittäin näkyviä, mutta vaikeasti kokeiltavissa, suh
teellisen monimutkaisia ja niihin liittyy suurehko 
riski. Tämän vuoksi niiden omaksumisessa henkilökoh
tainen vaikuttaminen on erittäin tärkeää. 1 2 3

1 Assael 1984, 443-444
2 Assael 1984, 454
3 Summers 1972, 45
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2.5
Oletukset empiirisen tutkimuksen pohjaksi

Aikaisemmissa luvuissa on käynyt ilmi, että eri kom
munikaatiomuotojen merkitys vaihtelee leviämisproses- 
sissa sen mukaan, mikä elinkaaren vaihe on kyseessä, 
miten innovatiivinen omaksuj a on tai millainen itse 
innovaatio on.

Empiirisessä osassa tutkitaan kolmen samanmerkkisen 
pienkoneinnovaation leviämisessä käytettyä markkinoin
tiviestintää. Edellisen kirjal1isuusanalyysin perus
teella voidaan olettaa, että markkinoija pyrkii aluksi 
suuntaamaan markkinointikommunikaationsa innovatiivi- 
sills kuluttajille sekä kuluttajille, joiden mielipide- 
johtajuuden aste on keskimääräistä korkeampi. Markki
noija pyrkinee ensisijaisesti saamaan innovaattorit os
tamaan tuotteen ja toisaalta saamaan henkilöiden väli
sen viestinnän alkuun. Henkilöiden välistä vaikuttamis
ta voidaan vahvistaa mainonnan avulla, osittain korvata 
sitä henkilökohtaisella myyntityöllä, ja tuotetta voi
daan tehdä tunnetuksi myynnin edistämisen keinoin.

Elinkaaren esittelyvaiheessa markkinoija painottanee 
mainontaa ja myynnin edistämistä, tiedottanee uudesta 
tuotteesta mahdollisimman tehokkaasti ja pyrkinee saa
maan sille julkisuutta. Voidaan käyttää useita eri me
dioita sekä paljon toistoa.

Kasvuvaiheessa - jos halutaan nostaa markkinaosuutta 
- markkinoija jatkanee voimakkaasti mainontaa ja myyn
nin edistämistä. Kypsyysvaineessa mainonta ei enää lie
ne niin tärkeä. Tällöin etsittäneen myös uusia kohde
ryhmiä. Laskuvaihessa julkisuutta ei käytettäne lain
kaan, henkilökohtaiseen myyntiin ei oletettavasti pa
nosteta ja mainontaa käytetään vain muistuttamiseen.
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3
EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN SUORITUS

3.1
Empiirisen tutkimuksen tarkoitus

Seuraavassa luvussa tarkastelen toisaalta innovaatioi
den myyntiä ja toisaalta niiden markkinoinnissa käy
tettyjä viestintäkeinoj a. En ole ottanut mukaan mark
kinointiin käytettyjä markkamääriä, vaan tutkin, mi
ten/mitä markkinointikommunikaation osatekijöitä on 
käytetty. Samalla seuraan myös tuotteen elinkaarta. 
Koska aika on tärkeä dimensio leviämisprosessissa, on 
se pyritty ottamaan huomioon seuraamalla kolmea inno
vaatiota, jotka ovat elinkaaren eri vaiheissa.

Näiden kolmen tuotteen markkinointia ei varsinaisesti 
pyritä vertailemaan keskenään. Yleensäkin on vaikea 
vertailla keskenään eri tuotteisiin käytettyä markki
nointi panos tus ta, sillä esimerkiksi mainoksen tehoon 
vaikuttaa toisto, ilmoituksen koko, mainospalan pi
tuus jne. eikä pelkkä käytetty rahamäärä.

Tässä tutkimuksessa ei olekaan pyritty vertailemaan 
tietyn markkamääräisen markkinointipanostuksen ai
kaansaamaa myyntiä, vaan tutkimaan, mitä viestintä
keinoj a on painotettu tuotteen elinkaaren eri vai
heissa ja eri omaksuj aryhmille. (Eri kommunikaatio- 
keinojen itsenäistä vaikutusta ei tietietäkään, vaan 
esim. mainonta vaikuttaa yhdessä muiden markkinointi
keinojen kanssa, mutta yhtälailla myös muiden, ei niin 
helposti valvottavien tekijöiden kanssa, esim. muiden 
jakelun ja kilpailijoiden toimintojen kanssa.1)

S
1 Arndt & ai 1985, 57
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3.2
Tuotteiden valinta

Tutkimuksen kohteeksi on valittu kolme samanmerkkistä 
tuotetta, koska kilpailullisista syistä olisi ollut 
vaikea saada vertailukelpoista tietoa saman tuotteen 
kilpailevista merkeistä. Toisaalta tuotemerkin vaiku
tus tuotteen menestymiseen markkinoilla voi olla suu
ri, erityisesti kestokulutushyödykkeiden kohdalla. 
Siksi tämä vaikutus onkin pyritty eliminoimaan tarkas
telemalla samanmerkkisiä tuotteita.

Tuotteiksi valittiin kolme keittiön pienkonetta. Inno
vatiivisuuden on todettu olevan tuoteryhmäkohtaista, 
siksi tuotteiden haluttiin olevan samankaltaisia. 
Tuoteryhmänä keittiön pienkoneet todettiin hyväksi, 
koska aikaisemmissa tutkimuksissa tuotteen elinkaa
ri -käsitteen on havaittu toimivan erinomaisesti 
juuri sähköisten kodinkoneiden kohdalla. Tälle alal
le on ominaista jatkuva uusien tuoteinnovaatioiden ja 
tuoteryhmien kehittäminen. (Esim. monitoimikone, sa- 
vuhälytin, höyrykiharrin)

Tutkimuksen kohteiksi valittiin Philips Yleiskone, 
Philips Monitoimikone U Philips Näppärä) sekä 
Philips Jäätelökone. Yleiskone ja monitoimikone oli
vat tästä tuoteluokasta kiinnostavat esimerkit, kos
ka niiden elinkaaret liittyvät tavallaan toisiinsa: 
yleiskone on tähän asti ollut suositumpi, mutta nyt 
monitoimikoneet lisäävät osuuttaan markkinoilla ja 
toisaalta yleiskoneisiin tehdään tuoteparannuksia, 
joilla ne alkavat muistuttaa enemmän monitoimiko
neita. Kuluttajat sekoittavat jonkin verran nämä 
laitteet toisiinsa. Tuotteet ovat kuitenkin erilai
set ja mielestäni monitoimikoneen voimakas leviami-

1 Harrell & Taylor 1981, 68-75



nen osoittaa, että se on erillinen innovaatio. Yleis 
kone on vanhempi keksintö, jonka käyttöominaisuudet 
ovat painottuneet kakkujen ja pullan leipomiseen. Sa 
maan runkoon voidaan vaihtaa leipomiskulhon ja -väli 
neiden lisäksi erilaisia leikkureita ja raastimia,te 
hosekoitin, sitruspuserrin tai lihamylly. Monitoimi
kone on tarkoitettu ensisijaisesti hienontamiseen, 
soseuttamiseen ja sekoittamiseen sekä raastamiseen 
ja suikalointiin. Monitoimikoneissa on yleensä yksi 
kulho, jonka sisään vaihdetaan leivonta-, leikkuu-, 
raastin-, tai soseutusterät. Erillisiä monitoimiko
neisiin liitettäviä laitteita ovat esim. mehulinko 
ja sitruspuserrin.

Tässä tutkimuksessa käsiteltävä jäätelökone on säh
köinen laite, jonka j äähdytysosa täytyy ennen jää
telön valmistusta jäähdyttää pakastimessa. Jääte- 
lökoneen omaksuminen edellyttää siten pakastimen 
omistamista. Suomen markkinoilla ei ole muita säh
köisiä jäätelökoneita samassa hintaluokassa. Muut 
laitteet ovat joko huomattavasti kalliimpia (jo
ten eivät sovellu niin hyvin kuluttajakäyttöön) 
tai käsikäyttöisiä.

Uuden tuotteen elinkaaren muotoon vaikuttaa tuot
teen uutuusaste. Tuotteet voidaan luokitella uu- 
tuusasteen mukaan kolmeen luokkaan : uudet tuote- 
innovaatiot, uudet tuotemerkit ja uusi malli, tyy^ 
li tai pakkauskoko. Viimeisessä tapauksessa yri
tyksen tuote on sekä yritykselle itselleen että 
markkinoille vain keinotekoisesti uusi. Uusi tuo
temerkki on uusi yritykselle, mutta ei markki
noille. Tällainen tuote on Philips Monitoimikone. 
Kuluttajat pitävät tuotetta osana jo olemassaole
vaa tuoteryhmää, jolloin tapahtuu vähemmän oppi
mista verrattuna aivan uuteen tuotteeseen. En-



simmäinen luokka - aivan uudet innovaatiot - on uusi
isekä yritykselle että markkinoille. Täi1äisenä voi 

pitää Philips Jäätelökonetta. Philips Yleiskoneen voi 
si sijoittaa asteikossa uusien tuotteiden ja tuote
merkkien välimaastoon. Lopullisesti tuotteen uutuu
den ratkaisee kuitenkin kuluttaja, joka päättää, on
ko markkinoille tullut tuote aidosti uusi.

3.3
Empiirisen tutkimuksen tiedonkeruu

Koska tutkimuksessa haluttiin saada luotettavaa, kva
litatiivista tietoa kvantitatiivisten tuotemyynti tie
tojen lisäksi, tarvittava tieto päätettiin kerätä hen 
kilökohtaisilla haastatteluilla. Valitusta yritykses
tä haastateltiin ko. tuotteiden markkinointiviestin- 
nästä sekä markkinointitutkimuksesta vastaavia henki
löitä. Haastatteluissa käytettiin pääasiassa avoimia 
kysymyksiä. (Haastattelurunko liitteessä 5.) Lisäksi 
tarvittavaa tilastotietoa saatiin myös yrityksestä. 
Haastattelut suoritettiin 21.8.-5.10.1989 välisenä 
aikana.

1 Lilien & Kotler 1983, 700
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4
MARKKINOINTIKOMMUNIKAATION KÄYTTÖ KOLMEN PIENKONEINNOVAA- 
TION MARKKINOINNISSA

4 . 1
Markkinointikommunikaation käyttö Philips Ahkeran markki
noinnissa

Yleiskoneita on ollut Suomen markkinoilla jo 1950- 
luvun alkupuolelta lähtien. Myynti on ollut kuitenkin 
melko vähäistä, kunnes se 1 970-luvun puolivälissä al
koi hiljalleen nousta. Philipsin lanseeratessa Ahkera- 
yleiskoneen 1978 markkinoilla oli jo muita merkkejä. 
Ahkera poikkesi niistä paitsi halvemman hintansa, myös 
sen puolesta, että siinä olivat kaikki tarvittavat 
osat samassa paketissa. Muissa koneissa piti perusko- 
neeseen ostaa erikseen lisälaitteita.1 Normaalisti 
innovaation jaettavuus, eli mahdollisuus kokeilla tuo
tetta vähän kerrallaan, vaikuttaa positiivisesti omak
sumisen nopeuteen. Tässä tapauksessa ilmeisesti hin
nan edullisuus kompensoi jaettavuutta. Ahkera koettiin 
ilmeisesti myös vähemmän monimutkaisena kuin muut lait
teet, mikä oli markkinoijan tarkoitus. Ahkeran nopeasti 
saavuttama markkinajohtajuus osoittaa, että Ahkera koet
tiin innovaationa, uutena muihin verrattuna.

4.1.1
Philips Ahkeran markkinoinnin kohderyhmät

Ahkeran markkinoinnissa kohderyhmänä ovat olleet kotona 
leipovat ihmiset. Tällaiset henkilöt ovat n. 25-49- 
vuotiaita, työväestöä tai toimihenkilöitä, joiden ta
louteen kuuluu 3-4 henkilöä ja talouden vuositulot ovat 
n. 100 000 mk.^ 1 2

1 Lehtomäki, syyskuu 1 989
2 Raita, lokakuu 1989
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Kohderyhmä on muuten pysynyt pääasiassa samana, mutta 
ko. ryhmän yhä pienentyessä vuonna 1986 otettiin kaksi 
uutta mainonnan kohderyhmää : nuorehkot aikuiset, jotka 
haluavat syödä hyvin ja terveellisesti sekä nuoret,
jotka haluavat tehdä itse pirtelöitä ym. pieniä jälki-

1ruokia tai välipaloja.

Yleiskoneiden markkinoinnissa ongelmalliseksi on tul
lut leipomisinnostuksen väheneminen. Kotona leipojat 
ovat pääasiallisesti vanhempia ihmisiä, mutta Ahkeran 
markkinoinnissa on pyritty tavoittamaan myös nuorem
mat ihmiset, jotka ovat esimerkiksi oman kodin perus
tamisvaiheessa. Tässä vaiheessa hankitaan tai saadaan

1lahjaksi erilaisia keittiökoneita.

Markkinoinnin suunnittelussa ei ole käytetty omaksu- 
jaluokkajaottelua eli ei ole pyritty tavoittamaan in- 
novaattoreita ja aikaisia omaksujia Ahkeran elinkaa
ren alkuvaiheissa eikä muitakaan omaksujaluokkia myö
hemmissä vaiheissa.

Kuluttajien mielipidejohtajia ei ole erityisesti etsit
ty, vaan seurataan ajan trendejä (esim. "perheet eivät
syö enää yhdessä", "vihannesten terveellisyys") ja käy-1te tään näitä hyväksi mainonnassa.

4.1.2
Philips Ahkeran viestintästrategiat

Elinkaaren alkuvaiheissa Ahkeran markkinoinnissa käy
tettiin enemmän työntöstrategiaa eli markkinointipon- 
nistelut kohdistettiin pääasiassa vähittäiskauppapor- 
taaseen sekä keskusliikkeisiin. Samanaikaisesti myös 
kuluttajille kerrottiin uudesta tuotteesta. 1980-lu- 
vun loppupuolella markkinointi on muuttunut enemmän 
kuluttajapainotteiseksi. Tosin kuluttajamainonta pal-

1 Raita, lokakuu 1989
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velee myös kaupan intressejä ja kertoo, kuinka paljon 
valmistaja uskoo ja panostaa tuotteeseen. Ahkeran kal
taisen tutun tuotteen kuluttajamainonnan välitön vai
kutus kauppaan onkin suurempi kuin kuluttajiin.1

4.1.3
Markkinointiviestinnän käyttö Ahkeran elinkaaren eri 
vaiheissa

Kuviosta 4.1 voidaan nähdä, että yleiskoneen elinkaa
ri muistuttaa perinteistä s-elinkaan ta, kun taas Ahke
ra-tuotemerkin elinkaari on lähinnä eksponentiaalinen.

Ahkera lanseerattiin vuonna 1978, jolloin yleiskoneen 
elinkaari oli kääntynyt esittelyvaiheesta jo nopean 
kasvun vaiheeseen (kuvio 4.1). Tämä luultavasti no- 
peuttikin Ahkeran elinkaarta, joka lähti heti voimak
kaaseen kasvuun.

Ahkeran elinkaaren alkuvaiheissa käytettiin runsaas
ti tv-mainontaa tuotteen tekemiseksi tunnetuksi. Te
levision ohella toinen tärkeä kommunikaatiomuoto on 
ollut tuote-esittely, jolla on pyritty vähentämään 
uuden tuotteen omaksumiseen liittyvää epävarmuutta. 
Vuosittain mainonnan painopiste on ollut syksyllä ja 
ennen joulua (sekä aluksi myös ennen äitienpäivää). 
Vuoden 1982 syksyllä kokeiltiin myös elokuvamainon- 
taa, jota ei kuitenkaan myöhemmin jatkettu.1

Vuoden 1985 keväällä tehtiin ensimmäinen aikakausleh
tikampanja 11 lehdessä. Radiomainontaa kokeiltiin ke
väällä 1986 yhdessä tv-mainonnan ja iltapäivälehti- 
ilmoittelun kanssa. Yleiskoneelle pyrittiin tekemään 
nuorennusleikkaus, koska samanaikaisesti kilpailija 
mainosti monitoimikonetta uutena ja parempana keittiö- 
koneena. 1

1 Raita, lokakuu 1989
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Vuonna 1987 mainosbudjettia pienennettiin. Sanomaa 
ei enää pyritty kohdentamaan eri segmenteille. Mai- 
nossanomana oli, että yleiskone on nopea. Aikakaus- 
lehtimainoksen yhteydessä oli resepti parantamassa 
huomioarvoa. Seuraavana vuonna idea oli sama, mutta 
lisäksi järjestettiin aikakauslehtimainonnan yhtey
dessä Ahkeran 1 О-vuotis kakkureseptikilpailu. Myös 
tv :ssä mainostettiin Ahkeraa marras-joulukuun vaih
teessa. 1

Vuoden 1989 keväällä on käytetty houkuttimena kau
panpäällisinä saatavia lisäkulhoa ja ruokaohjekin— 
jaa. Mainonta on ollut tuotekeskeistä ja siinä on 
korostettu Ahkeran olevan Suomen suosituin yleis
kone . 1

Ahkeran (ja yleiskoneiden yleensäkin} elinkaari al
kaa ilmeisesti olla kääntymässä laskuun (kuvio 1), 
vaikkakin myynti voi vielä heilahdella sykäyksit- 
täin ylöspäin voimakkaan markkinointiviestinnän 
tai tuoteparannusten ansiosta.

Ahkeran kohdalla tuoteparannuksia on käytetty ai
kaisemmin mm. vuonna 1984 (peruspakettiin lisättiin 
uusia osia) ja vuonna 1985 (uusittiin ulkonäköä).1

1 Raita, lokakuu 1989
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Kuvio 4.1
Yleiskoneen (tuote) ja Philips Ahkera-tuotemerkin elin
kaaret

МУУл/Г/
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-2¿> (?oo

/о OOû

Lähde : Tuomainen, syyskuu 1989



Markkinointikommunikaation käyttö Philips Monitoimikoneen 
markkinoinnissa

4.2

70

Ensimmäiset monitoimikoneet lanseerattiin Suomessa 1 970- 
luvun loppupuolella. Toisten valmistajien monitoimikonei 
den alkaessa tunkeutua yleiskoneiden markkinoille, täy
tyi myös Philipsin tuoda markkinoille monitoimikone vuon 
na 1982, vaikka se kilpailikin myös oman Ahkera-yleisko-
neen kanssa. Ahkeran vahvaa asemaa yleiskonemarkkinoilla

1ei haluttu aikaisemmin horjuttaa.

Kuluttajat eivät täysin erota yleiskonetta ja monitoimi
konetta toisistaan. Monet monitoimikoneen ostajat pet
tyivät aluksi, koska he odottivat yleiskoneen ominai
suuksia monitoimikoneelta. Kuluttajat eivät vieläkään 
tiedä, mitä monitoimikoneella voi tehdä. Tämä on aihe
uttanut epävarmuutta ja siten hidastanut monitoimiko
neen omaksumista. Philips Monitoimikoneen kohdalla epä
varmuutta aiheuttavia tekijöitä on tutkittu ja niitä 
on pyritty poistamaan informatiivisella mainonnalla 
ja selkeillä käyttöohjeilla. Myös tuotteen käyttö on 
tehty helpommaksi ja yksinkertaisemmaksi.1

Koska ruokailutottumusten muuttuminen terveellisem- 
pään suuntaan ja toisaalta ajan puute suosivat monitoi
mikonetta, on se myös Philipsille strategisesti tär
keä tuote.1

Varsinaisesti Philipsin monitoimikoneita on kaksi eri 
hintaluokkaan kuuluvaa: iso monitoimikone ja pieni mo
nitoimikone "Näppärä", mutta niitä käsitellään tässä 
pääasiallisesti yhtenä, koska näin on menetelty myös 
erilaisissa tilastoinneissa kilpailijoidenkin merkki
en kohdalla.

1 Lehtomäki, syyskuu 1989
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A . 2.1
Monitoimikoneen markkinointi

Philips Monitoimikone tuotiin markkinoille pienin mark- 
kinointiponnisteluin, koska aluksi ei haluttu horjuttaa 
Ahkera-yleiskoneen asemaa. Syyskaudella 1988 aloitettiin 
kuitenkin kampanja, jolla pyrittiin saamaan iso Philips- 
monitoimikone luokkansa markkinajohtajaksi. Samalla py
rittiin positioimaan Philips-monitoimikoneet markkinoi-

1noiden parhaiksi vaihtoehdoiksi.

Kampanjatoimenpiteisiin kuuluivat oman henkilöstön mo
tivointi, jakeluportaan informointi, koulutus ja kiin
nostuksen herättäminen, alan neuvontajärjestöjen in
formointi, myymälämateriaalin sekä käyttö- ja ruokaohje-
kirjan tuottaminen, tuote-esittely myymälöissä, mainon-

1ta ja jäl1eenmyyjämainonnan tukeminen.

Vaikkakin kaikki markkinointitoimenpiteet yhdessä muo
dostavat tärkeän kokonaisuuden, mainontaa on pidetty 
niistä tärkeimpänä. Sillä pyritään herättämään kiin
nostus tuotetta kohtaan. Ensin täytyi saada kuluttajat 
tietoisiksi Philips-monitoimikoneiden olemassaolosta, 
sillä vahvin kilpailija on ollut markkinoilla kauem-

1min ja saavuttanut 70 % markkinaosuuden vuonna 1987.

Markkinointia jakeluportaalle ja kuluttajille pidetään 
suunnilleen yhtä tärkeinä. Tosin pienemmän monitoimi
koneen kohdalla täytyy panostaa hieman enemmän mark
kinointiin kaupalle. Erittäin tärkeää on molempien 
kohdalla jälleenmyyjämainonnan tukeminen antamalla 
valmista materiaalia kauppiaiden käyttöön ja osallis-

1tumalla 50/50-ehdolla jälleenmyyjämainoskustannuksiin.

1 Lehtomäki, syyskuu 1989
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Philips Monitoimikoneen kohderyhmät

Markkinoinnin kohderyhmänä ovat ensisijaisesti nuo
rehkot kaupunkilaiset perheenemännät.1 Kuluttajien mie
lipide j ohtajia ei ole varsinaisesti etsitty, mutta ko
neita on annettu koekäyttöön erilaisille neuvontajär
jestöille, joista kuluttajat saattavat hakea tietoa.1 2

Mainontaa ei ole kuitenkaan pyritty kohdentamaan kovin 
rajatuille ryhmille, sillä Suomen markkinoilla tällai
set ryhmät ovat niin pieniä, että tämä tulisi liian 2kalliiksi.

4.2.3
Markkinointiviestinnän käyttö elinkaaren eri vaiheissa

Philips Monitoimikoneen elinkaari muistuttaa monitoi
mikoneiden elinkaarta. Esittelyvaiheessa myynti on en
sin tasaisen pientä, kunnes se lähtee voimakkaaseen 
kasvuun (kuvio 4.2).

Philips Monitoimikoneen markkinointi esittelyvaiheessa 
oli hyvin vähäistä. Philipsin strategiana oli suojata 
hyvin menestyvää yleiskonettansa ja toisaalta pysytel
lä kehityksessä mukana tuomalla myös monitoimikoneen 
markkinoille. Monitoimikonetta mainostettiin ainoas
taan muiden tuotteiden ohella - omaa erillistä kampan
jaa ei tehty. Tuotetta mainostettiin ennen joulua. 
Vuosina 1 984-1 985 SOK-j ärj es tö teki oman kampanjansa, 
jossa se markkinoi aktiivisesti Philips Monitoimikonet
ta. Philips osallistui kampanjan kustannuksiin.1

1 Lehtomäki, syyskuu 1989
2 Raita, lokakuu 1989
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Kuvio 4.2
Monitoimikoneen (tuote) ja Philips Monitoimikone- 
tuotemerkin elinkaaret
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Lähde : Tuomainen Eino, syyskuu 1989
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Vuonna 1988 tilanteen katsottiin muuttuneen siten, että 
päätettiin alkaa pyrkiä markkinajohtajaksi laajan mark
kinointikampanjan avulla. Kampanja jaettiin kahteen 
osaan : ison monitoimikoneen kampanjaan syksyllä 1 988 ja 
keväällä 1989 sekä pienen monitoimikoneen kampanjaan 
syyskaudella 1989. Tavoitteena oli kuluttajan tietoisuu
den lisääminen monitoimikoneesta sekä virheostopelkojen
eliminointi ja lisäksi Philips-monitoimikoneiden posi-1tiointi markkinoiden parhaiksi vaihtoehdoiksi.

Tärkein osa kampanjoinnissa oli mainonnalla. Syksyllä 
1988 käytettiin kuutta erilaista ilmoitusta, joita 
vaihdeltiin lehden sisällön mukaan siten, että samas
sa aikakauslehdessä oli 2-3 eri ilmoitusta. Kevätkau
della käytettiin kahta kokosivun ilmoitusta, joissa 
esitettiin monitoimikone tärkeänä osana lopputuotteen 
valmistusta. Ilmoituksessa oli aina resepti sekä mai
ninta ruokaohjekirjas ta. 1

4-värinen käyttöohje- ja ruokaohjekirja oli tärkeä osa 
myynninedistämismateriaalia ja tuli kaupanpäällisenä 
kuluttajille. Monipuolista myymälämateriaalia, kuten 
argumentoivaa standya, testiesitettä (jossa testitulok
sia Ruotsista) sekä 8-sivuista esitettä kuluttajille,

1käytettiin myös myynnin edistämisessä.

Käytön opastamiseen käytettiin henkilökohtaista esit
telyä myymälöissä 110 päivän ajan.

1 Lehtomäki , syyskuu 1989
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Ison monitoimikoneen kampanjalla päästiin tavoittee
seen eli saavutettiin markkinajohtajuus isojen moni
toimikoneiden luokassa. Pienen monitoimikoneen kam
panjalla syksyllä 1989 pyritään myös pienen monitoi
mikoneen markkina-aseman luomiseen ja sitä kautta 
alan markkinajohtajuuteen.1

Myös pienen monitoimikoneen kampanjassa aikakausleh- 
timainonnalla on tärkeä osuus. Kampanjan kesto on 
syys-lokakuun sekä joulukuun 1989. Mainonnassa koros
tetaan pienen koneen kätevyyttä pienille perheille 
sekä raastinominaisuuksia. Viimeksi mainittua ominai
suutta tuodaan esille myös tes tiesit teissä, joita on 
myymälämateriaalina. Pienen monitoimikoneen myynnin 
edistämisessä käytetään myöskin käyttöohje- ja ruoka- 
ohjekirjaa, joka on suunniteltu erikseen pienelle mo
nitoimikoneelle. 1

4 . 3
Markkinointikommunikaation käyttö Philips Jäätelökoneen 
markkinoinnissa

4.3.1
Philips Jäätelökone innovaationa

Jäätelökoneita on ollut markkinoilla jo kauan ennen 
Philips Jäätelökonetta, mutta ne ovat olleet joko kä
sikäyttöisiä ja siten hankalempia tai huomattavasti 
kalliimpia normaaliin kuluttajakäyttöön sekä enemmän
tilaa vaativia. Markkinat ovat olleet erittäin pie-1net aikaisemmin Suomessa.

1 Lehtomäki, syyskuu 1 989
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Voidakseen omaksua ja ottaa käyttöön Philips Jäätelö-
koneen , kuluttajan täytyy omistaa pakastin, koska jää-
telökoneen jäähdytyslevy tai -kori täytyy pakastaa en- 

2nen käyttöä.

Philips-jäätelökoneita on kahta mallia, joista isom
massa on jäähdyttävänä elementtinä jäähdytyslevy ja 
pienemmässä mallissa "kori". Periaatteessa molemmis
sa malleissa jäätelön valmistus tapahtuu samalla ta
valla: j äähdytysosa jäähdytetään ensin pakastimessa 
ja laitetaan sitten tarvittavien raaka-aineiden kans
sa koneeseen, joka sekoittaa ja jäähdyttää seoksen 
valmiiksi. Kuitenkin jäähdytyskori vie hieman enem
män tilaa pakastimessa eikä vastaa täysin alkupe- 
raistä ideaa. Isompi malli onkin päätuote.

Philipsille Jäätelökone on toistaiseksi ollut ongel
mallinen tuote. Se on kuitenkin tärkeä lisä muiden 
joukossa, jolla voidaan korostaa Philipsin osaamis
ta keittiökonepuolella ja osoittaa, että Philips ke
hittyy ja luo uutta. Jääte1ökoneen avulla voidaan 
seurata tämän päivän trendejä: kuluttajat haluavatOterveellisempää, lisäaineetonta ruokaa.

4.3.2
Philips Jäätelökoneen kohderyhmät

Markkinoinnin kohderyhmiä ovat kulinaristit, lapset 
sekä erilaisia erikoisruokavalioita noudattavat hen
kilöt (laihduttajat, allergikot, 1 aktoosi-in toieran-

2tit, diabeetikot).

1 Lehtomäki, syyskuu 1989
2 Raita, lokakuu 1989
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Innovaattorit ja aikaiset omaksuj at muodostaisivat 
aivan liian pienen kohderyhmän, siksi markkinointia 
ei ole varsinaisesti kohdistettu heille. Tärkeimpänä 
kohderyhmänä on pidetty lapsiperheitä.1

4.3.3
Philips Jäätelökoneen elinkaari ja markkinointiviestintä

Kuviossa 4.3 kuvataan sähkökäyttöisen jäätelökoneen 
(tuotteena) sekä Philips Jäätelökoneen elinkaaria, 
jotka ovat alkuvaiheessa. Käsikäyttöisiä jäätelöko- 
neitahan on ollut markkinoilla jo kauan aikaisemmin.

Markkinointiviestinnän keinoista jäätelökoneen koh
dalla on pidetty tärkeimpänä mainontaa. Televisiota 
on käytetty kanavana pääasiassa vain yhdessä 7 spo
tin kampanjassa. Pääasiallisena mainoskanavana pi
detään aikakauslehtiä. Mainonnan avulla pyritään te
kemään tuotetta tutuksi kuluttajille sekä korosta
maan koneella tehtävien jälkiruokien helppotekoi- 
suutta, terveellisyyttä ja herkullisuutta.1

Konsulentteja on käytetty paljon tuoteidean outouden 
vuoksi poistamaan omaksumiseen liittyvää epävarmuut
ta. Myynnin edistämisessä on lisäksi käytetty run
saasti myymälämateriaalia : hyllypuhujia, ikkunasomis- 
teita ja julisteita. Jäätelökoneen ostaja saa kaupan 
päälliseksi reseptikinjasen, jossa on erilaisten jää-

1 Raita, lokakuu 1989
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telöiden ja muiden jälkiruokien ohjeita."'

Jäätelökoneen markkinointi aloitettiin melko hiljai
sesti. Varsinaisesti vasta keväällä 1989 tehtiin en
simmäinen mainoskampanja, jolloin Jäätelökonetta 
mainostettiin kymmenessä aikakauslehdessä. Sitä en
nen ilmoituksia on ollut lähinnä Philipsin tarjous- 
lehdissä. Kuluttajia on pyritty tutustuttamaan Jää- 
telökoneeseen myös tarjoamalla sitä säiliöpakasti- 
mien ostajille kaupanpäällisiksi sekä kilpailujen 
palkintoina. Tätä kautta on pyritty saamaan henki
lökohtainen vaikuttaminen ja tuttavaviestintä liik
keelle .

Koska Philips Jäätelökone on innovaatio eli uusi tuo
te, monet lehdet ovat olleet siitä kiinnostuneita ja 
pyytäneet informaatiota ja julkaistavaa materiaalia. 
Siten Philipsin ei ole tarvinnut pyrkiä saamaan jul
kisuutta .

Jotta myynti lisääntyisi, pitäisi mainontaan panos
taa huomattavasti enemmän. Myöskin vähittäisporras- 
ta voisi rohkaista ja vakuuttaa tuotteen hyvyydestä 
mainostamalla enemmän. Mainontaa pitäisi myöskin 
suunnata erilaisille kohderyhmille erikseen. Tällä 
hetkellä mainonta pitää volyymiä yllä, mutta ei kas
vata sitä.^

1 Raita, lokakuu 1989
2 Lehtomäki, syyskuu 1989
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Kuvio 4.3
Jäätelökoneen (tuote) ja Philips Jäätelökoneen (tuote
merkki ) elinkaaret

nVYNTt (£?<-)
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Lähde : Tuomainen, syyskuu 1989
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4.4
Johtopäätökset

Tutkimuksessa käsiteltyä kolmea Philipsin pienkonet
ta voidaan tarkastella esimerkiksi Boston Consulting 
Groupin portfolioanalyysin avulla (kuvio 4.4).

Kuvio 4.4 
Portfolioanalyysi
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STARS QUESTION MARKS

Philips Philips
Monitoimikone Jäätelökone

CASH COWS DOGS

Philips Ahkera

Suhteellinen markkinaosuus 
(= tuotteen markkinaosuus verrattuna 

seuraavaan kilpailijaan)

Philips Ahkeralla on vahva markkinaosuus yleiskoneis- 
ta. Kasvupotentiaalia ei kuitenkaan ole enää juuri 
näkyvissä, sillä yleiskoneiden elinkaari on käänty
nyt laskuun. Philips Ahkera on toistaiseksi vielä 
"cash cow", jonka tehtävänä on tuottaa voittoa tois
ten tuotteiden markkinoinnin tukemiseksi. Monitoimi
koneiden elinkaari on kasvuvaiheessa. Philips Moni
toimikone, joka on markkinajohtaja, on siten "tähti". 
Ajan mittaan Philips Monitoimikoneesta tulee luulta-
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vasti Philipsille "cash cow". Philips Jäätelökone on 
toistaiseksi "kysymysmerkki". Se tarvitsee paljon pa
nostusta myynnin tason säilyttämiseksi ja erityises
ti sen kasvattamiseksi. Koska sähköisten jäätelöko- 
neiden elinkaari on vielä toistaiseksi esittelyvai- 
heessa, on odotettavissa useiden kilpailijoiden tu
loa markkinoille. Philips Jäätelökoneen markkinoin
tiin tulisi panostaa huomattavasti enemmän, mikäli 
siitä halutaan tehdä "tähti".

Philipsin pienkoneiden tuoteryhmässä on tuotteita 
elinkaaren eri vaiheissa. Esimerkiksi tähän tutki
mukseen valituista tuotteista yleiskone on laskuvai- 
heessa, monitoimikone kasvuvaiheessa ja jäätelökone 
esittelyvaiheessa. Ahkera-yleiskoneen elinkaaren esit- 
telyvaihe oli erittäin lyhyt. Esittely- ja kasvuvai
heen välille onkin vaikea vetää tarkkaa rajaa. Näiden 
vaiheiden aikana käytettiin runsaasti televisiomainon
taa. Myös tuote-esittelyyn panostettiin voimakkaasti. 
Ahkeran kypsyysvaiheen aikana käytettiin mainontaa 
edelleen paljon. Painopiste oli siirretty televisio
mainonnasta aikakauslehtimainontaan, myös iltapäivä- 
lehti-ilmoittelua käytettiin. Kypsyysvaiheessa mainos- 
budjettia alettiin jo pienentää. Elinkaaren käännyt
tyä laskuun mainontaa on ollut lähinnä aikakausleh
dissä ja se on ollut hyvin tuotekeskeistä. Ahkeran 
kohdalla markkinoija on siis käyttänyt markkinointi
viestintää melko tyypillisesti elinkaaren eri vaiheis
sa. Eri omaksuj aluokkia ei sen sijaan ole otettu huo
mioon; markkinointiviestintää ei ole pyritty kohdis
tamaan Philips Ahkeran elinkaaren esittelyvaiheessa 
erityisesti innovaattoreille, eikä toisaalta myöhem
missä vaiheissa muille omaksujaluokille. Tosin Ahke
ran markkinoilletulovaiheessa yleiskoneiden elinkaari 
oli jo kasvuvaiheessa, joten yleiskoneiden innovaatio-
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rit olivat jo todennäköisesti kokeilleet tuotetta ja 
joko omaksuneet tai hylänneet sen.

Philips Monitoimikoneen esittelyvaiheessa ei käytet
ty merkittävästi markkinointiviestintää, niin kuin 
yleensä käytetään tuotaessa uusi tuote markkinoille. 
Markkinoija halusi siten suojella edellistä vahvaa 
tuotettaan, yleiskonetta, vaikka lanseerasikin sen 
kanssa kilpailevan tuotteen. Philips Monitoimikoneen 
myynti lähti liikkeelle melko verkkaisesti. Myös mo
nitoimikoneiden (tuotteena) elinkaaren esittelyvaihe 
kesti monta vuotta. Philips Monitoimikoneen varsinai
nen kampanjointi aloitettiin vasta kasvuvaiheessa, 
Monitoimikoneen oltua markkinoilla jo useamman vuo
den. Markkinointiviestintää käytettiin monipuolises
ti - tärkein osa oli kuitenkin aikakauslehtimainon- 
nalla. Ilmoituksissa mainittiin ruokaohj ekirj a, joka 
muodosti tärkeän osan myynnin edistämismateriaalia. 
Jälleenmyyjiä varten oli lisäksi esitteitä annetta
vaksi kuluttajille. Henkilökohtaista esittelyä käy
tettiin myös myymälöissä. Innovaattoreita tai aikai
sia omaksujia ei pyritty tavoittamaan, vaan kohderyh
män valintaperusteina olivat muut syyt kuin kulutta
jan innovatiivisuus (- lähinnä demograafiset tekijät).

Kuluttajille tarkoitettuja sähkökäyttöisiä jäätelö- 
koneita ei ole juurikaan ollut Suomen markkinoilla 
ennen Philips Jäätelökonetta, joka lanseerattiin 
1986. Philips Jäätelökoneen markkinointiviestintä 
aloitettiin varsinaisesti vasta kolmantena vuonna 
sen markkinoille tulon jälkeen. Jäätelökoneen myyn
nin taso onkin ollut melko alhainen. Philips Jäätelö- 
koneen markkinointiviestintänä on käytetty etupäässä 
mainontaa. Jäätelökonetta on mainostettu pääosin ai
kakauslehdissä - televisiota on käytetty vain yhdes-



sä kampanjassa. Mainontaa tukemassa on käytetty hen
kilökohtaista tuote-esittelyä sekä myynnin edistämi
sessä reseptikirj asta ja myymälämateriaalia. Julki
suutta ei ole tarvinnut erikseen hakea Jäätelökoneel 
le, koska monet lehdet ovat oma-aloitteisesti olleet 
kiinnostuneita ja kirjoittaneet siitä. Philips Jääte 
lökone on levinnyt myös muuten kuin myynnin kautta 
- sitä on jaettu palkintoina erilaisissa kilpailuis
sa sekä kaupanpäällisenä säiliöpakastimien ostajille 
Tämä on toisaalta voinut edistää tuttavaviestintää, 
mutta toisaalta Jäätelökoneen tätä kautta saaneet 
kuluttajat eivät välttämättä ole olleet kaikkein in
novatiivisimpia ja valmiita levittämään positiivis
ta informaatiota tuotteesta tuttavilleen. Jäätelö- 
koneen leviämiselle on voinut olla suorastaan hait
taa siitä, jos Jäätelökoneen palkintona tai kaupan
päällisenä saaneet kuluttajat eivät ole varsinaises
ti halunneetkaan tuotetta, ovat pettyneet siihen ja 
ovat kertoneet tästä tuttavilleen tai ystävilleen. 
Philips Jäätelökone on edelleen esittelyvaiheessa 
ja tarvitsisi voimakkaampaa panostusta markkinointi
viestintään, jotta se siirtyisi kasvuvaiheeseen.

Yleensä ensimmäisenä markkinoille tuleva tuote tai 
tuotemerkki saa määräävän aseman ja voi syrjäyttää 
edelliset, jo vanhentuneet tuotteet - edellyttäen, 
että se itse on kuluttajia tyydyttävä. Markkinoille 
toisena tulevalla merkillä voikin olla jo vaikeuk
sia saada jalansijaa ja olla vaikuttamatta pelkältä 
kopiolta. Mikäli ensimmäinen tuotemerkki epäonnis
tuu kuluttajien tarpeiden tyydyttämisessä, toisena 
tullut voi oppia sen virheistä ja saavuttaa johto
aseman .1 Philips Monitoimikone ei tullut ensimmäi
senä markkinoille, mutta onnistui saavuttamaan mark
kinajohtajuuden monitoimikoneista, kun sen markki-

1 Midgley 1977, 180



nointipanostus ta lisättiin muutaman vuoden hiljaisen 
alun jälkeen. Ensimmäisinä markkinoille tulleet moni 
toimikoneet eivät siis vastanneet kuluttajien odotuk 
siä tai epäonnistuivat markkinoinnissaan. Saattaa oi 
la, etteivät ne erottuneet tarpeeksi yleiskoneista 
markkinointiviestinnässään, eikä niitä ehkä pidetty 
todella uusina tuotteina.

Kuluttajilla ei ole ollut selvää käsitystä siitä, 
mikä on yleiskone ja mikä monitoimikone. Näyttää 
siltä, että jotkut markkinoijat ovat edelleen se
koittamassa markkinoinnissaan näiden kahden tuot
teen ominaisuuksia ja tehtäviä. Tämä johtunee siitä, 
että yleiskoneen elinkaari on kääntynyt jo laskuun, 
eikä perinteinen yleiskone mene enää niin hyvin 
kaupaksi. Toisaalta kuluttajan kannalta käyttöomi
naisuudet ratkaisevat eikä nimi, joten tuotteita 
ehkä kannattaakin kehittää samansuuntaisesti.

Philips Jäätelökoneen myynti ei ole Suomessa lähte
nyt niin ripeään nousuun kuin esimerkiksi Ruotsis
sa. Tähän voi olla syynä se, että jäätelön tekemi
nen kotona on koettu liian vaikeaksi ja monimutkai
seksi, jollaista se on ollut aiemmin käsikäyttöi
sillä koneilla. Toisaalta Philips ei ole myöskään 
panostanut kovin voimakkaasti sen markkinointivies
tintään. Mainonta ei ehkä ole tavoittanut innovaat- 
toreita - jotka muuten olisivat kiinnostuneita elin
kaarensa alussa olevasta innovaatiosta - tai sen sa
noma ei ole ollut tarpeeksi vakuuttava. Oma vaiku
tuksensa voi olla Philips-tuotemerkillä. Philips on 
ilmeisen tunnettu ja kuluttajien mielestä luotettava 
merkki. On mahdollista, että Philips-tuotteita osta
vat kuluttajat, jotka arvostavat laatua ja luotetta
vuutta, eivät uskalla vielä omaksua jäätelökonetta,
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koska se on niin uusi, eivätkä he ole kuulleet ystä
viltään tai tuttaviltaan kokemuksia siitä. He saatta
vat toisin sanoen olla myöhäisiä omaksujia.

Kaiken kaikkiaan yhdenkään esimerkkituotteen kohdal
la Philips ei ole käyttänyt kuluttajan innovatiivi
suutta segmentointikriteerinä eikä ole kohdistanut 
erityyppistä markkinointiviestintää omaksujaluokit- 
tain. Osasyynä tähän on ollut Suomen markkinoiden 
pienuus - ja siten esimerkiksi innovaattoreiden vä
häinen lukumäärä. Toisaalta, mikäli Philips-merkkis- 
ten tuotteiden ostajät ovat myöhäisiä omaksujia, ei 
markkinointi aikaisille omaksujille tai innovaatto- 
reille ole tietysti järkevää. Myöskään mielipidejoh
tajia ei ole erityisesti pyritty tavoittamaan. Elin
kaari teoriaa sen sijaan on käytetty jossain määrin 
hyväksi - eli on seurattu tuotteiden etenemistä elin
kaarillaan ja sopeutettu markkinointiviestintää sen 
mukaan.

5
YHTEENVETO

Markkinointitoimenpiteillä voidaan vaikuttaa innovaa
tion leviämisen nopeuteen - ei leviämiskäyrän muotoon. 
Markkinointi parametrei11 a on pitkäaikainen, kumulatii
vinen vaikutus leviämiseen. Markkinoijan tehtävänä 
on pyrkiä maksimoimaan kumulatiivinen vaikutus huo
lehtimalla siitä, että massakommunikaatio ja henkilö
kohtainen kommunikaatio täydentävät toisiaan. Erilai
set omaksuj at tarvitsevat erityyppistä kommunikaatio
ta omaksuakseen innovaation.

Kuluttajat voidaan jaotella innovatiivisuutensa perus
teella innovaattoreihin, aikaisiin omaksujiin, aikai-
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seen enemmistöön, myöhäiseen enemmistöön ja vitkaste
li j oihin . Kulutushyödykkeiden markkinoinnissa näin 
tarkka jaottelu on tuskin tarpeellinen, vaan jako 
innovaattoreihin (johon kuuluisivat edellisen jaot
telun aikaiset omaksuj at innovaattoreiden lisäksi) 
ja myöhäisiin omaksujiin on varmastikin riittävä.

Aikaisemmat omaksuj at tarvitsevat vähemmän aikaa 
päättääkseen omaksuva tko he uuden tuotteen vai ei 
eli heidän innovaatio-päätös -prosessinsa on lyhy
empi kuin myöhempien omaksujien. Tämä johtuu siitä, 
että innovaattoreilla on suotuisampi asenne uusia 
ideoita kohtaan, joten tarvitaan vähemmän viestintä- 
sanomia uudesta tuotteesta vastustuksen vähentämi
seksi. Lisäksi voi vaikuttaa se, että innovaatto
rit käyttävät teknisesti tarkempia viestintälähtei
tä ja -kanavia, ja he luottavat näihin kanaviin 
enemmän kuin kuluttajat keskimäärin. Innovaattorit 
seuraavat joukkoviestintää saadakseen tietoa siitä, 
mitä uusia tuotteita on markkinoilla. He luottavat 
vähemmän henkilöiden välisiin kanaviin, vaikkakin 
etsivät tietoa innovaatioista myös näistä lähteis
tä. Innovatiiviset kuluttajat tekevät kuitenkin 
omaksumispäätöksensä itsenäisesti.

Myöhäisille omaksujille henkilöiden välinen viestin
tä on usein hyvin tärkeää päätöksenteon apuna. Tut- 
tavaviestintä on erityisen tärkeää, jos tuotteen hin
ta on korkea, se on harvoin ostettava tuote ja sii
hen liittyvä virheoston riski koetaan suureksi tai, 
jos tuotteella on korkea sosiaalinen arvo. Kieltei
nen tuttavaviestintä voi olla tehokkaampaa kuin myön
teinen ja ehkäistä tehokkaasti innovaation hyväksy
mistä ja leviämistä.
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Julkisuudella ja muulla uutisoinnilla ei ole kovin 
paljon merkitystä kuluttajalle. Henkilökohtainen 
myyntityö on yleensä tehokasta vain, jos kuluttaja 
on jo melko pitkällä ostopäätösprosessissaan. Myyn
nin edistäminen tukee ja ohjaa mainontaa ja henkilö
kohtaista myyntityötä. Uuden tuotteen markkinointi
viestintä tulisi kokonaisuudessaan suunnitella si
ten, että ensin pyrittäisiin tavoittamaan innovaat
torit ja saamaan myönteinen tuttavaviestintä liik
keelle .

Kommunikaation tehokkuus vaihtelee myös tuotteen elin
kaaren eri vaiheissa. Esittelyvaiheessa voidaan mai
nonnan ja myynnin edistämisen avulla tavoittaa suh
teellisen edullisesti paljon potentiaalisia omaksu
jia ja tehdä tuotetta tunnetuksi. Myynnin edistäminen 
sopii erityisesti mielenkiinnon herättämiseen ja ko
keilun helpottamiseen. Kasvuvaiheessa tuttavaviestin- 
nän prosessit alkavat toimia voimakkaasti uuden tuot
teen hyväksi (mikäli tuote on onnistunut) ja osittain 
korvaavat tai täydentävät yrityksen markkinointivies
tintää. Jos markkinoija haluaa nostaa markkinaosuut
taan, sen tulisi jatkaa voimakkaasti mainontaa ja 
myynnin edistämistä. Kypsyysvaiheessa lisääntyneen 
kilpailun ja tuotteen uusien käyttömahdollisuuksien 
ja ominaisuuksien takia tehostetaan yleensä myös 
markkinointiviestintää; mainonta ei kuitenkaan ole 
enää niin tärkeää kuin aikaisemmin. Laskuvaiheessa 
usein vähennetään kaikkia markkinointiviestintämeno- 
j a voittojen parantamiseksi.

Käytännön markkinoinnissa tuotteen elinkaaren käsite 
on varmastikin usein käytetty apukeino. Markkinoin ti
ja markkinointiviestintäkeinoja pyrittäneen sopeutta
maan kulloiseenkiin elinkaaren vaiheeseen. Toisaalta 
myös koko tuotesortimenttia kehitettäneen siten, et
tä tuotteita olisi elinkaaren eri vaiheissa täydentä
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mässä toisiaan. Innovaatioiden leviämisen ja omaksu
misen teoria sen sijaan eivät ole ilmeisesti kovin 
käytettyjä. Markkinoijalle olisi kuitenkin epäile
mättä hyötyä innovaatioiden leviämisen teoriasta 
uuden tuotteen markkinoinnin suunnittelussa. Poten
tiaalisia aikaisia omaksujia kannattaisi kartoit
taa esimerkiksi keräämällä tietoa saman tuoteryh
män aikaisemmista omaksujista. Markkinointiviestin
nän suunnittelussa tulisi muistaa sekä joukkovies
tinnän että henkilökohtaisen viestinnän tärkeys 
tuotteen menestymiselle.
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LIITE 1

KOJEIDEN JA LAITTEIDEN KULUTTAJIEN INNOVATIIVISUUTEEN 
LIITTYVÄT TEKIJÄT
Table 4.4 Factors Related to Consumer Innovativeness for Appliances

Number of Stuidies and Relationships Shown*
Characteristic Positive None Negative

Demographic Factors
Age 0 3 2
Education 5 0 0
Income 6 0 0
Occupational Status 5 1 0
Number of Children 0 4 1

Communication Behavior
Print Readership 2 1 0
Television Viewership i 1 0

Social Interaction Factors
Social Participation:

Informal 4 1 0
Formal 2 1 0

Opinion Leadership 4 0 0
Cosmopolitanism 0 2 0
Social Mobility 1 0 0
Norm on Innovation 2 0 0

Attitudinal, Perceptual, and
Personality Factors

Venturesomeness 2 0 0
Perceived Risk 0 1 0
Personality:

Inventories! 1 1 0
Other-Directedness 0 1 0
Generalized Self-confidence 0 0 0

Attitude toward Innovation 3 0 0
Value Factors

Religious Participation 0 0 0
Values 0 0 0

Consumption Patterns
Product Category Usage Rate 3 0 0
Number of Stores Shopped 0 0 1
Willingness to Try New Products 2 0 0
Brand Loyalty 0 0 0

* In the derivation of this table, a number of judgments had to be made. Not all studies 
reported significance levels of results, and a variety of statistical techniques was used 
when significance levels were reported. Certain definitional difficulties were also involved, 
since what appeared to be equivalent concepts were not always presented as such; 
or, operational definitions did not always suggest equivalent concepts, 
f By personality “inventories” is meant administration of instruments measuring a variety 
of traits. Other studies discussed in this chapter have sometimes shown specific variables 
to be related to personality.

Source: Based on research as reported by Adrettest Research, Inc. (1958) : Andrus (1965) ; William E.
Bell (1963) and Lazer and Bell (1966) ; Gorman (1966) ; Robertson (1966) ; Robertson (196Ы) and
Robertson and Myers Í1969) ; and Whyte (1954).

Lähde : Robertson 1971, 102
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ERI INFORMAATIOKANAVIEN KÄYTTÖ PIENKONEIDEN OSTOPÄÄTÖS- 
PROSESSISSA :

KANAVA Ensimmäinen Muu Tärkein 
tietolähde

Markkinoijan valvottavissa 
olevat :

Mainonta 48
Henkilökohtainen myynti 1

( yMyynnin edistäminen 9
Markkinoija ei voi valvoa : 
Henkilökohtainen vaikuttaminen

Ystävät, naappurit, sukulaiset(xx 23
Lähin perhe 8
Asiantuntijan neuvo 6

Lehdet ja uutismateriaali 1
Ei osaa sanoa 4

Yhteensä (N=99) 100 %

23 8
1 1

7 9

41
7
8 
0

1 3
10 0 %

53 
1 1 

1 3 
1 

4
10 0 %

Käytetyt kysymykset :
1. Kuinka saitte tietää tästä tuotteesta ensimmäisen kerran?
2. Mistä muualta saitte tietoa siitä ennen ostoa?
3. Mikä näistä oli tärkein informaatiolähde, joka vaikutti 

päätökseenne ostaa tämä tuote?

x) Sis. näytteet, näytteillepanon, pakkauksen 
xx) Mukaanlukien varsinaisten keskustelujen lisäksi myös 

tuotteen huomaamisen tai kokeilemisen esimerkiksi ys
tävän kotona.

Lähde : Robertson 1971, 156
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KOMMUNIKAATIOKANAVIEN OPERATIONAALISET JA RAKENTEELLISET PIIRTEET, 
TEHTÄVÄT JA OSUUS OSTOPÄÄTÖSPROSESSISSA

Communication
Channel

Structural and 
Operational 

Features
General

Functions

Major Roles 
in Purchase 

Decision Process

Marketer-controlled

Advertising Impersonal
Easily accessible 
Content of gen

eral interest 
One-way com

munication

Providing informa
tion to a mass 
audience

Inducing favor
able attitude 
toward the 
product

Encouraging sales

Awareness
Knowledge
Some level of atti

tude change or 
formation

Personal selling Personal
Not readily 

accessible 
Content of spe

cific interest 
Two-way com

munication

Providing specific 
information to 
potential cus
tomers

Closing sales

Instruction in 
product usage 

Some ability to 
persuade “may
be” buyers 

Closing sales

Sales promotion Impersonal 
Sometimes 

accessible 
Content of spe

cific interest 
One-way com

munication

Coordinating and 
supplementing 
advertising and 
personal selling

Awareness 
Knowledge 
Instruction in 

product usage

Consumer-controlled

Interpersonal
communication

Personal
Not always 

accessible 
Content gen

erally of non- 
product-re
lated interest 

Two-way com
munication

Friendship
Solidarity
Mutual aid
Social status 
Recreation

Knowledge 
Attitude change 
Instruction in 

product usage 
Help in decision 

making

News and edi
torial material

Impersonal
Not readily 

accessible 
Content of gen

eral interest 
One-way com

munication

News of new 
products 

Evaluation of 
products

Awareness 
Knowledge 
Attitude change 
Help in decision 

making

Source : Based in part on Wilkening (1956).

Lähde : Robertson 1971, 157
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KODINKONEIDEN INNOVAATTOREILLE OMINAISET PIIRTEET :

1 ) Demografiset tekijät:

Innovaattorit ovat nuorehkoja, korkeammin koulutettuja 
ja heillä on korkeampi asema sekä suuremmat tulot.

2) Sosiaaliset tekijät:

Innovaattorit osallistuvat normaalia tiiviimmin sosiaali 
seen kanssakäymiseen. Sosiaalinen liikkuvuus on heidän 
joukossaan suurempi ja he ovat usein mielipidejohtajia.

3) Persoonanisuustekijät:

Innovaattorit ovat halukkaita ottamaan riskin, eivätkä 
he pidä uusien tuotteiden ostamista niin riskialttiina 
kuin myöhäisemmät omaksujat. He ovat myös kiinnostuneem
pia uusista tuotteista.

4) Mediatottumukset:

Innovaattorit etsivät tietoa innovaatiosta lähinnä paine 
tusta tekstistä.

5) Kulutusominaisuudet:

Innovaattorit omistavat todennäköisesti enemmän kodinko
neita ja yleensä uusia tuotteita.

Lähde :
Wind 1978, 329
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HAASTATTELUN RUNKO

1 Tuotteen markkinatilanne (yleiskone/monitoimikone/jäätelökone)

1.1 Minä vuonna myynti aloitettu Suomessa?
1.2 Kokonaismyynti vuosittain (—> elinkaari)
1.3 Mikä on nykyinen penetraatioaste?

(Montako % kotitalouksista omistaa tuotteen?)
1.4 Eri merkkien osuudet markkinoista?
1.5 Mikä olisi arvioitu markkinoiden saturaatioaste?
1.6 Voidaanko erottaa omaksumisostot ja uus in taos tot?

(Esim. keskimääräisen käyttöiän avulla ; omaksumis
ostot = leviäminen)

2 Kunkin tuotemerkin (Philips) myynnin ja markkinoinnin kehitys

2.1 Milloin ja minkälaiseen tilanteeseen lanseerattu?
(Millaisia muut tuotteet?)

2.2 Myynnin kehitys vuosittain
2.3 Miten tuotemerkki eroaa kilpailijoista?
2.4 Mitkä ovat tärkeimmät seikat, jotka vaikuttavat tuotteen 

leviämiseen?
- Mikä markkinointikeino on tärkein?
- Mikä markkinointiviestinnän osatekijä on tärkein?

2.5 Kumpi on tärkeämpää : markkinointi kuluttajille vai 
vähittäisportaalle?

Kohderyhmät

2.6 Onko Philipsillä tiettyjä pääkohderyhmiä vai markkinoi- 
daanko segmentoimattomille markkinoille? (Mitä segmen- 
tointikriteerejä on käytetty? )

2.7 Onko pyritty tavoittamaan eri omaksujaryhmät (esim. ai
kaiset omaksujat/myöhäiset omaksujat)? Millä kommuni- 
kaatiokeinoilla?

2.8 Onko pyritty vaikuttamaan kuluttajien mielipidejohta
jiin? Keitä he mielestänne ovat?
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Elinkaari

2.9 Käytetäänkö tuotteen elinkaari -teoriaa apuna markki
noinnissa? Jos kyllä, niin miten?

2.10 Miten kukin tuote on lanseerattu? Mitä kommunikaatio- 
keinoja on käytetty? Mikä on niiden merkitys?

2.11 Mitä kommunikaation osatekijöitä on käytetty elinkaa
ren kasvu-, kypsyys- ja laskuvaiheissa?
a) mainonta (lehti-, tv-, radio-, uiko-, suoramainonta) 
b ) henkilökohtainen myynti työ
c) myynnin edistäminen (miten käytetty?)
d) suhdetoiminta ja julkisuus (miten käytetty?)

2.12 Onko em. kommunikaatiokeinoja käytetty jaksottain/ 
tasaisesti?

2.13 Mitä keinoja on painotettu?
2.1 A Mikä on tavoiteltu elinkaaren muoto?

(s-käyrä/eksponentiaalinen käyrä/muu)
2.15 Onko käytetty apuna Philipsin kokemusta kansainvälisil

lä markkinoilla?


