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Löydät podcastin kaikki jaksot Spotifysta ja 

https://uskallayrittaa.fi/podcast-jaksot/.

Osio 1: (kesto 00:01-19:33)
1) Mitä urheilussa tarvittavia taitoja ja ominaisuuksia haastateltava tuo esiin hyvinä 
työelämätaitoina?
V: Kilpailuhenkisyys, kurinalaisuus, tiimityö (tiimipelaaminen)

2) Mitä mainostoimistoissa tehdään? 
V: Kampanjoita TV:hen radioon, digitaalisiin kanaviin ja someen sekä tehdään brändistrategiaa ja 
kartoitetaan kuluttajaymmärrystä.

3) Miten markkinointi ja mainonta eroavat toisistaan? 
V: Markkinointi on kaikkea sitä, mitä yritys tekee myydäkseen tuotteitaan / palveluitaan, eli 
tuotekehitys, pakkaus, suunnittelu, sisäinen markkinointi – kaikki osa-alueet eli koko spektri. Mainonta 
on maksetussa mediassa tapahtuvaa toimintaa. 

4) Miten mainostoimisto pysyy mukana kilpailussa?
V: Tärkeitä ovat luovuus, asiakassuhteiden hyvä hoitaminen, jatkuva uudistumiskyky, rohkeus – hullutkin
ideat onnistuvat joskus, pitää olla rohkeutta ideoida.

5) Mainostoimistotyö on stressaavaa. Miten stressiä voi sietää?
V: On luotettava itsensä ja omaan tekemiseensä. Pitää olla paksunahkainen ja sietää sitä, että omat 
ideat eivät aina miellytä muita.

6) Miten pääsee mainostoimistoon töihin?
V: Työharjoittelun kautta, kun on aktiivinen ja hoitaa harjoitteluajan työt hyvin. Koulutus visuaalisen 
puolen koulutuslinjoilta: graafikon tai tuotanto-AD:n koulutus, 3D-taitajat, copywriterin koulutus, tai 
kaupallisen alan koulutus. Voi myös tehdä työnäytteen ja lähettää sen mainostoimistoon 
työhakemuksen kera.

Kausi 2, Jakso 8: Mainoskampanjan synty | Pia Dahlman
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JATKUU à
Osio 2: (kesto 19:40-36:37)
7) Miten huippuidea syntyy? Millainen prosessi se on?
 V: Asiakkaalta tulee ensin tiedote, jossa on haasteet, tavoitteet ja reunaehdot työtehtävälle. 
Mainostoimiston tiimi ryhtyy miettimään vastauksia haasteisiin. He profiloivat asiakkaan ja 
haastattelevat heillä olevasta kansanraadista tuota profiilia vastaavia henkilöitä saadakseen 
asiakasnäkökulmaa ja lisää inspiraatiota. Sen jälkeen tiimi ideoi ja pohtii ajatuksia monesta 
näkökulmasta ja valitsee sitten ideat, joita lähtevät kehittelemään hieman. Asiakas saa valita mielestään 
sopivimman tietystä määrästä ideoita, ja sitten sitä asiakkaan valitsemaa ideaa ryhdytään kehittämään 
kunnolla eteenpäin – tehdään käsikirjoitukset ym. Vielä enne kuvauksiakin asiakas sanoo mielipiteensä, 
että tiedetään, että lopputulos on varmasti asiakkaan toiveiden mukainen ja että saadaan tehtyä 
asiakkaalle mieluinen kampanja.

8) Millaiset mainoskampanjat voivat jatkua myös julkaisun jälkeen? Miksi?
V: Somekampanjat saattavat jatkua myös julkaisun jälkeen. Jos kampanja ei toimi, ts. ei tule klikkauksia, 
kampanjaa voidaan muuttaa, että ihmiset kiinnostuisivat siitä. Joskus jos kampanjasta nousee kova 
kohu, kampanjaa saatetaan muuttaa tai se saatetaan jopa poistaa kokonaan.

9) Miksi asiakas haluaa yleensä kilpailuttaa mainostoimiston käyttämät kuvaajat, kuvittajat ym. 
kampanjan toteutukseen tarvittavat osa-alueiden tekijät?
V: Asiakas haluaa varmistua siitä, ettei mainostoimisto sanele kampanjan hintaa mielivaltaisesti, vaan 
kustannukset pysyvät kohtuullisina.

10) Mitä elementtejä onnistunut mainoskampanja sisältää? 
V: Jokainen kampanja on yksilöllinen. Avainasemassa on asiakas, joka tunnistaa juuri sen parhaan idean 
ja uskaltaa valita sen toteutettavaksi monien ideoiden joukosta.

11) Mitä yrityksen on tärkeintä miettiä mainonnan suunnittelussa?
V: Miettii yrityksen oman kilpailuedun, jolla erottuu kilpailusta, ja tuo sen tehokkaasti esiin. 
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