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Suomi sijoittuu sijalle 84, kun mitataan, miten 
yritykset onnistuvat hyödyntämään mark-
kinointia tuotteiden ja palveluiden erottau-

tumiseen. Innovaatiokyvyssä Suomen sijoitus on 
kolmas. Kyseessä on arvostettu IMD:n Global 
Competitiveness Index 
-kilpailukykyvertailu. 
Tilanne on Anne Korkia-
kosken mukaan lähinnä 
tragikoominen.

”Tuotteisiin panoste-
taan, mutta markkinoin-
tiin ei.” 

Anne Korkiakoski on 
Suomen kokeneimpia markkinoinnin ja viestinnän 
ammattilaisia. Hän istuu yhdeksän yrityksen ja 
organisaation hallituksessa, ja toimii Siksi markki-
nointia -hankkeen vetäjänä. Kyseessä on projekti, 
jonka tarkoitus on kannustaa yrityksiä kasvatta-
maan myyntiä markkinoinnin avulla.

”Jokainen myyty tuote vahvistaa Suomen talout-
ta ja sitä kautta mahdollisuuksia ylläpitää hyvin-
vointiyhteiskuntaa”, sanoo Korkiakoski.

Anne Korkiakoski vertaa Suomen ja Ruotsin 
BKT-kehitystä ja panostuksia markkinointiin. 
Ruotsissa on ollut vahva kasvu sekä BKT:ssä että 
markkinointipanostuksissa, mutta Suomen osalta 
molemmat ovat alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 
2008.

”Markkinointipanostukset vaikuttavat suoraan 
yritysten myyntiin ja talouskasvuun. Minkä takia 
Suomessa ei panosteta markkinointiin varsinkin 
silloin kun talous ei kasva?”

ARVOSTUS NOUSUUN FAKTOILLA
Markkinointiin liittyvää salaperäisyyttä olisi 
Korkiakosken mukaan syytä hälventää. Alalle on 
pelkkää haittaa, jos sitä pidetään epämääräisenä 
tukifunktiona, jossa käytetään erilaisia poppakons-
teja näkyvyyden aikaansaamiseksi.

Markkinoinnin vähäiseen arvostukseen ja pie-
niin budjetteihin löytyy syitä muun muassa mark-
kinointiväen ja yritysjohdon erilaisista taustoista. 
Suuri osa suomalaisista toimitusjohtajista tulee 
tuotannosta tai taloushallinnosta, ja vain harvalla 
on esimerkiksi myyntitausta. Markkinoinnista vas-
taavan henkilön on osattava puhua toimitusjohtajal-
le hänen omalla kielellään, jotta viesti menisi perille.

”Käytä lukuja, faktoja ja konkreettisia esimerk-
kejä. Markkinoinnin ammattilaisten pitää osoittaa, 
että markkinoinnilla on mahdollista kasvattaa 
liikevaihtoa ja yrityksen arvoa.”

Monella kasvuyrityksellä on haasteita järjestää 
rahoitusta markkinointiin. Toisin kuin esimerkiksi 
tuotantotiloihin tai kiinteistöihin tehtäviä inves-
tointeja, markkinointiin tehtäviä investointeja ei 
voida jaksottaa tilinpäätöksessä, eivätkä ne sen 

vuoksi näy myöskään taseessa. 
”Kirjanpidossa ja yrityksen investointeina 

markkinointi käsitellään aina lyhyen tähtäimen 
kuluna, ja se johtaa siten myös ajatteluun, jossa 
markkinointi on yritysjohdon silmissä lyhyen 

tähtäimen kulu.”
Tekesin myöntämää rahoi-

tusta ei myöskään saa käyttää 
markkinointiin, ainoastaan 
markkinaselvityksiin.

“Markkinointiin liittyvät 
rahoitushaasteet ovat osasyy 
siihen, että monia suoma-
laisia startupeja myydään 

ulkomaille hyvin varhaisessa vaiheessa.”

VERKKOKAUPASSA ON PALJON VOITETTAVAA
Suomi on perinteinen B2B-maa, jossa teollisuuden 
yritykset muodostavat talouden selkärangan. Nämä 
yritykset ovat kuitenkin tuntemattomia suurelle 
yleisölle, varsinkin kansainvälisellä areenalla.

”Suomikuva jää maailmalla kapeaksi, sillä 
maabrändin vahvistaminen vaatii tuekseen isoja 
ja tunnettuja kuluttajabrändejä. H&M:n ja Ikean 
kaltaiset yritykset vaikuttavat Ruotsin imagoon 
maailmalla.”

Erot Suomen ja Ruotsin välillä näkyvät myös 
verkkokaupassa. Ruotsalaiset yritykset hakeutuvat 
heti kansainvälisille markkinoille ja panostavat 
markkinointiin. Verkkokauppojen kielivalinnat 
kertovat Korkiakosken mukaan tavoitetasosta: 
suuri osa ruotsalaisista verkkokaupoista tarjoaa 
palvelua kymmenellä kielellä, siinä missä moni 
suomalainen kilpailija tyytyy puoleen.

Lopputuloksena ruotsalaiset, norjalaiset ja 
tanskalaiset verkkokaupat tuovat paljon enemmän 
rahaa omaan maahan. Suomi on tällä hetkellä hä-
viäjien joukossa, koska raha liikkuu maasta pois.

PIENEMPI KOHDERYHMÄ VOI RIITTÄÄ
Suomella on Korkiakosken mukaan runsaasti hyö-
dyntämättömiä mahdollisuuksia. Mallia voi ottaa 
naapurimaista. Esimerkiksi Tromssan kaupunki 
Norjassa on onnistunut tekemään revontulista 
suuren matkailuvaltin, ja Tromssan lentokentälle 
matkustaa vuosittain lähemmäs kaksi miljoonaa 
matkustajaa.

”Matkailijat jäävät tulematta, jos heille ei kerrota 
mitä on tarjolla.”

Osa suomalaisista matkailualan yrityksistä 
voisi Korkiakosken mukaan kohdistaa palvelunsa 
pienemmille kohderyhmille ja jopa nostaa hintoja 
merkittävästi.

”Myös pienemmät kävijämäärät riittävät, jos 
kohderyhmä on valmis maksamaan enemmän 
hyvästä ja ainutlaatuisesta palvelusta, puhtaasta 
ilmasta ja vedestä, ja jopa hiljaisuudesta.” 
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Anne Korkiakosken 
esitykset markkinoinnin 
vaikutuksesta Suomen 
kasvuun. Aineisto 
on ladattavissa ja 
käytettävissä. Rehtori, kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki, 

Maanpuolustuskorkeakoulu
Korkiamäellä on pitkä ura Puolustusvoimissa, alkaen 
kouluttajan tehtävistä Panssariprikaatissa. Hän 
on palvellut myös kriisinhallintatehtävissä KFOR-
operaatiossa Kosovossa.

 Toimitusjohtaja Jukka Kurttila, 
Finlayson 
Kurttila tunnetaan räväköistä 
mainoskampanjoista ja brändin innovatiivisesta 
uudistamisesta. Hänen johdollaan Finlayson 
on noussut uudestaan suomalaisten 
huippubrändien joukkoon. Mainos- ja 
mediatoimistouran lisäksi hän on työskennellyt 
TKK:n tutkijana ja tutkimusjohtajana 
Taloustutkimuksella. 

Toimitusjohtaja Jarkko Nordlund, MTV
Nordlund on kokenut viihdealan ja maksutelevisio-
liiketoiminnan ammattilainen. Ennen MTV:n johtajuutta 
Nordlund toimi Universal Musicin Suomen ja Baltian 
toiminnoista vastaavana johtajana. Sitä ennen hän 
toimi maksutelevisio Viasat Finlandin sekä Canal+:n 
toimitusjohtajana.

Perustaja, kaupallinen johtaja Marianne Saarikko Janson, 
Fondia 
Vuonna 1999 juristiksi valmistunut Saarikko Janson perusti  2004 
uudenlaisen lakipalveluyrityksen Fondian, joka on ollut muuttamassa 
konservatiivista lakialaa. Financial Times palkitsi yrityksen 2015 yhtenä 
toimialaa eniten muuttaneista eurooppalaisyrityksistä ja Managing 
Partners’ Forum kilpailussa hyvin johdetuista asiantuntijayrityksistä.

Toimitusjohtaja Raija Tapio, 
Lääkärikeskus Aava 
Raija Tapio on noussut suomalaisen 
lääkärikeskuksen laboratoriohoitajasta 
sen toimitusjohtajaksi. Aikaa 
siihen kului 17 vuotta. Urapolku 
on tuonut ymmärrystä toimialasta, 
asiantuntijaorganisaation johtamisesta 
ja innostavan työyhteisön luomisesta.

Maajohtaja 
Antti Järvinen, 
Google
Antti Järvinen aloitti 
Googlen maajohtajana 
kesällä 2016. Hän siirtyi 
tehtävään Sanoma 
Media Finlandin 
kaupallisen johtajan paikalta. Ennen 
Sanomaa hän toimi Omnicom Media 
Groupin Suomen toimitusjohtajana.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, 
UPM-Kymmene 
Jussi Pesonen on toiminut 
metsäteollisuusyhtiö UPM-Kymmene 
Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2004. 
Pesonen on Keskuskauppakamarin 
hallituksen puheenjohtaja.

Suunta-seminaari tuo 
huippupuhujat Haminaan

Suunta-johtamisseminaari juhlistaa 100-vuotiaita Suomea ja suomalaista 
kauppakamaritoimintaa. Seminaarin teeman - Leading Passion - mukaisesti kahdeksan 

mielenkiintoista yritysjohtajaa kertoo, miten he saavat henkilöstön syttymään ja innostumaan 
kerta toisensa jälkeen.  Suunta-seminaari kerää jo seitsemännen kerran esimiehiä ja johtajia 

Haminaan jakamaan kokemuksia johtamisesta ja verkostoitumaan. Tapahtuman isäntänä toimii 
toimittaja Arto Nyberg. 
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Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen,  
Suomen Yrittäjät
MIkael Pentikäinen on toiminut pitkään media-
alalla mm. Etelä-Saimaan, STT:n, Helsingin 
Sanomien ja Maaseudun Tulevaisuuden 
päätoimittajana. Hän on koulutukseltaan 
metsänhoitaja ja reservin yliluutnantti. 

Suunta-seminaari 15.11.2017 RUK:n Maneesi, Hamina. Ilmoittautumiset: www.kymenlaaksonkauppakamari.fi/tapahtumat


