
markkinointiviestinnän ja 
Venäjän-kaupan kumppani

Viuleva (adjektiivi) komparatiivi viulevam-
pi, superlatiivi viulevin, tarkoittaa ’mukavaa, 
hyvää, jännittävää, siistiä, tyylikästä, upeaa, 
koskettavaa, vaikuttavaa, miellyttävää, ikimuis-
toista, leppoisaa’ tai mitä tahansa myönteistä. 

Viuleva voi määrittää kaikkea. Tavoittee-
namme on, että yhteistyötä, työyhteisöä, 
yrityskulttuuria, tuotteita ja palveluita, mark- 
kinoinnin ja viestinnän saavutuksia, 

asiakas- ja työntekijäkokemusta, brändiä, ar-
vopohjaa, myynnin ja tunnettuuden kehitystä 
sekä viime kädessä yrityksen tuloksia voidaan 
kuvata sanalla viuleva.

Viuleva vähentää yrityksenne resurssi-
pulasta johtuvia paineita ja yllätyksiä  
ottamalla vastuun markkinoinnista ja viestin-
nästä. Kokonaan tai osittain. Viuleva toimii 
myös asiantuntijana ja kielimuurin murtajana 
Venäjän-kaupan eri vaiheissa.



Viuleva Päällikkö -paketit 

Viuleva Päällikkö

Viuleva päällikkö -paketteihin sisältyy

• on ulkoistettu markkinointipäällikkö, viestintä-
päällikkö tai markkinoin-nin/viestinnän projek-
tipäällikkö 

• vapauttaa yrityksenne johtajien ja työntekijöi-
den aikaa ydintekemi-seen

• on osa toimintaanne sovitun ajan kuukausit-
tain

• on kokenut asiantuntija, jolla on käytössä myös 
laajan verkoston asiantuntemus

• kantaa vastuun koko markkinointi-viestinnästä 
tai sovitusta osa-alueesta, projektista tai työstä  

• briiffi
• avainhenkilöiden aloitushaastattelu
• työn suunnittelu ja johtaminen

• suunnittelee, aikatauluttaa, budjetoi, resur-
soi, mittaa, seuraa ja raportoi - strategianne 
ja yhdessä sovitun mukaisesti

• toimii määrätietoisesti asetetun tavoitteen 
ohjaamana 

• tekee erinomaista jälkeä, koska toivoo  
sopimukselle jatkoa ja tietää suosittelumark-
kinoinnin tärkeyden

• työskentelee sydän roihuten ja luo viulevaa 
ilmapiiriä inspiroiden koko työyhteisöä

• sovittu määrä päällikkötyöskentelyä kuukau-
sittain 

• yhteenveto ja lopputapaaminen

Onko yrityksessänne väliaikainen tai määräaikainen tarve ottaa markkinointi ja viestintä  
haltuun, mutta ette halua palkata kokopäiväistä työntekijää? –Viuleva Päällikkö on ratkaisu pul-
maanne!

Viuleva Päällikkö -sopimuksen vähimmäisvoimassaoloaika on kolme (3) kuukautta. 

Jokainen tehköön, mitä parhaiten osaa 
– Viuleva on päällikkö markkinointi-

viestinnässä!

Viuleva Päällikkö Total XL L M S XS

Työsketely pv/kk Kaikki arkipäivät 12 8 4 2 1



Markkinointistrategiat ja toimintasuunnitelmat
• Autamme asettamaan markkinoinnin ja 

viestinnän strategiset päämäärät yrityksen 
strategiaa peilaten

• Kun kaipaatte päätöksentekoon ulkopuo-
lista ja objektiivista näkökulmaa, olemme  
apuna ja palloseinänä

• Tekstintuottaminen: artikkelit, lehdistötiedot-
teet, sidosryhmäviestintä, julkaisut, käsikir-
jat, uutiskirjeet, some-päivitykset, tekninen  
dokumentaatio, monikielinen viestintä jne.

• Visuaalinen ja graafinen suunnittelu: mainok-
set, esitteet, monikieliset markkinointimate-
riaalit, lanseerauskokonaisuudet, asennus-, 
käyttö- ja huolto-ohjeet jne.

• Markkinointimateriaalit, markkinoinnin pro-
jektit ja kokonaisuudet – pienet ja suuret 

• Lisäresurssi Venäjän-kaupan eri tarpeisiin: 
markkinaselvityksiin, verkostoitumiseen, tar-
jouksiin, neuvotteluihin, sopimuksiin, vienti-
kaupan dokumentointiin, messuihin jne.

• Ratkaisu yritysten kielimuurin murtamiseen: 
kaupalliset ja tekniset käännökset ja tulkka-
ukset myös erikoisaloille

• Puhumme venäjää ja olemme Venäjällä kuin 
kotonamme

Mainostoimistopalvelut Venäjä-palvelut

Riikka Autio (LinkedIn-profiili) on markkinoinnin 
ja kansainvälisen, erityisesti Venäjän-kaupan 
asiantuntija. Hän on urallaan vastannut b2b-puo-
len pk-yritysten markkinointiviestinnästä ja vetänyt 
niin suuria kuin pieniä projekteja, kuten lansee-
rauksia, tapahtumia, kansainvälistymishankkeita, 
messuja, julkaisuja sekä verkkosivuhankkeita. 

Riikan vahvuutena on laaja pk-yrityksen prosessien 
ja toiminnan haasteiden ymmärrys. Kokemuksen-
sa ansiosta hän pystyy katsomaan maailmaa asiak-
kaan silmin ja tuomaan asiakkaan liiketoimintaan 
lisäarvoa markkinointiviestinnän ja myös muun  
toiminnan kehittämisen kautta.
 

 

Leo Osipov (LinkedIn-profiili) on graafinen suunnit-
telija ja digitaituri. Leolla on yli 15 vuoden kokemus 
b2b-markkinoinnista pk-yrityksissä. Hän tuottaa  
tyylikästä visuaalista ilmettä ja nauttii niin yksit-
täisten materiaalien kuin isojen kokonaisuuksien  
suunnittelusta. 

Sekä Riikka että Leo puhuvat äidinkielenään 
suomea ja lisäksi sujuvasti venäjää ja englantia.  
Riikalta taipuu myös ruotsi. Verkoston kautta  
haltuun saadaan kieliä joka tarpeeseen. 
 
Verkosto on vahvuus ja etu. Asiakkaan tarve mää-
rittää sen, minkä alan asiantuntijoita ja erikois-
osaajia projek-teissa tarvitaan. Hankimme mukaan 
juuri oikeat tekijät. Verkostomalli tekee toiminnasta  
ketterää ja nopealiikkeistä sekä ennen muuta  
kustannustehokasta, kun ylimääräisiä resursseja 
ei tarvitse ylläpitää.

 

Asiantuntijat & verkosto

• Suunnittelemme markkinoinnin ja viestinnän 
toimenpiteet, joilla saavutatte tavoitteenne

https://www.linkedin.com/in/riikka-autio-17260183/
https://www.linkedin.com/in/leo-osipov-b7119228/


Joka tarpeeseen on Viuleva ratkaisu!
Päällikkö Resurssi Tietty

Tarve? markkinoinnin, viestinnän 
tai projektin osa- tai 

määräaikainen vetovastuu 

markkinoinnin tai viestin-
nän projektin vetovastuu 

tai tuki 

materiaalit & sisällöt
kielipalvelut

Yrityksen koko? mikroyritykset, pk-yritykset, 
suuryritykset

pk-yritykset, suuryritykset mikroyritykset, pk-yrityk-
set, suuryritykset

Realiteetit? Yrityksen tunnettuuden  
kasvu on edellytys myynnin
kehitykselle ja yrityksen 
toiminnan jatkuvuudelle.

Omia kiinteitä kuluja ei 
aiota kasvattaa palkkaa- 
malla kokoaikainen työnteki-
jä, mutta kuitenkin on halu 
kasvattaa myyntiä ja sitä 
varten selkeä tarve määrä-
tietoiselle markkinoinnille. 

Monien yritysten strategi-
nen valinta on, että osa 
markkinoinnista ulkoiste-
taan muuttuviksi kuluiksi. 

On myös tilanteita, joissa 
tarvitaan ulkoistettua 
palvelua työkuorman jaka-
miseen.

Vuosisopimuksiin ja 
isoihin kokonaisuuksiin 
liittyvien töiden ohella 
tulee ajoittain tarve tilata 
ulkopuolelta erillisiä tai 
pienempiä töitä. 

Hyvästä suunnittelusta 
huolimatta ilmestyy myös 
yllättäviä ad hoc -tarpeita, 
jotka vaativat nopeaa rat-
kaisua ulkoisin resurssein

Arjen haasteet? Yrityksen strategiana on 
keskittää omat resurssinsa 
ydintuotteensa kehittämi-
seen ja myyntiin ja käyttää 
ulkoistettuja resursseja 
tukipalveluihin, kuten mark-
kinointiviestintään.

Yrityksellä ei ole in-house 
-markkinointia eikä osa 
mista, joten avuksi tarvitaan 
sekä asiantuntemusta että 
tekeviä käsiä.

In-house-markkinointi tar-
vitsee tukea kokonaisval-
taiseen, projektikohtaiseen 
tai yksittäisen työn suunnit-
teluun ja/tai toteutukseen 
oman osaamisen tai re-
surssin riittämättömyyden 
takia.

Erikoistilanteissa halutaan 
jotain in-house-tuotan-
non tai nykykumppanien 
tuotannosta, tyylistä tai 
valikoimasta poikkeavaa

In-house-markkinointi  
toimii, mutta resurssit 
eivät hetkellisesti riitä.
Erikoistilanteissa halu-
taan jotain erilaista tai 
muuta kuin omaan osaa-
miseen tai nykykumppa-
nien tarjontaan kuuluvaa. 

Esimerkkejä 
tarpeista, joihin 
palvelu sopii

halu tehostaa myynnin ja 
tunnettuuden kehitystä 
määrätietoisesti, uusasia-
kashankinta, strategian jal-
kauttamisen tehostaminen, 
muutoshanke jne.

muutoshanke, uutuustuot-
teen lanseeraus, messut, 
juhlavuosi, tilaisuus, 
julkaisu, artikkelisarja, 
logon tai yritysilmeen suun-
nittelu, erikoiskampanja

yritysesittely, tuote-esitte-
ly, esite, lehdistötiedote, 
artikkeli, joulutervehdys
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