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Ruotsalainen kahvia ja funktionaa-
lisia elintarvikkeita myyvä suora-
myyntiyritys Zinzino on Suomessa 
viranomaisten luupin alla. Yrityk-
sen päätuotteita ovat elimistön ras-
vahappojen tasapainon selvittävä 
verikoe sekä rasvahappoöljyt, -pir-
telöt ja -kapselit.

Helsingin poliisi aloitti esitutkin-
nan Zinzinosta viime vuonna. Ri-
kostarkastaja Markku Nisulan mu-
kaan poliisi selvittää onko yritystä 
syytä epäillä pyramidipelimallises-
ta rahankeräysrikoksesta. Pyrami-
dipelissä markkinoitavat tuotteet 
ovat vain rekvisiittaa ja rahaa teh-
dään uusia jäseniä ja näiden liitty-
mismaksuja hankkimalla. Nisulan 
mukaan poliisi selvittelee yrityksen 
taustoja ja esitutkinnan valmistumi-
sen aikataulu on auki. 

POLIISI käynnisti esitutkinnan Po-
liisihallituksen arpajaishallinnon 
aloitteesta. Suoramyyntiyrityksiä 
edustava Asiakkuusmarkkinointi-
liitto ASML ry ei ole tyytyväinen 
tyyliin, jolla viranomainen on kri-
tisoinut suoramyyntialaa julkisuu-
dessa. ASML lähetti joulukuussa po-

liisiylijohtaja Mikko Paaterolle hal-
lintokantelun, jossa se moitti arpa-
jaishallintopäällikkö Jouni Laihon 
kommentteja mediassa. 

”Laiholla on viranomaiseksi väri-
kästä vahvempi tapa antaa lausunto-
ja. Odotamme jonkinlaista rotia, ei 
tämä peli vetele”, ASML:n toimitus-
johtaja Jari Perko sanoo.

Laiho ei halua kommentoida kan-
telua, mutta kertoo, ettei hänellä ole 
mitään suoramyyntialaa vastaan. 

”Pyramidipeliepäilyihin liittyy 
aina yleisöltä tuleva tietopaine”, Lai-
ho sanoo. 

Usein yleisö haluaa tietää onko 
tiettyjen yritysten toiminta laillista 
tai vaatii viranomaisia puuttumaan 
epäilyttäviin ilmiöihin.

”Pyramidipeleille on ominaista, 
että liikkeellelähtö tapahtuu ikään 
kuin salaseuramaisesti, jolloin hy-
vin pienessä ajassa saadaan suuret 
joukot liittymään mukaan, mikä te-
kee esitutkinnasta poliisille erittäin 
työlään. Pyramidipelit pyritään hy-
vin usein verhoamaan lailliseksi 
suoramarkkinoinniksi kytkemällä 
toiminto muidenkin termien yhtey-
teen kuten monitasomarkkinointi, 
verkostomarkkinointi ja suosittelu-
markkinointi”, Laiho sanoo.

SUORAMYYNTI on pääasiassa nais-
ten kotoa käsin pyörittämää osa-ai-
kaista liiketoimintaa. Jälleenmyy-
jille maksettavat provisiot perustu-
vat tuotteiden myyntiin asiakkail-
le ja luotuun myyntiorganisaatioon.

Suomessa suoramyynnin arvo oli 
vuonna 2013 180 miljoonaa euroa ja 
alalla oli 80 000 ihmistä. Suurim-
pia suoramyyntiyrityksiä Suomessa 
ovat kosmetiikkayhtiö Oriflame ja 

hyvinvointituotteita myyvä Herba-
life. Oriflamen liikevaihto Suomes-
sa tilikaudella 2012 oli 15,2 miljoonaa 
ja tulos 1,1 miljoonaa euroa. Herbali-
fe International Finlandin liikevaih-
to vuonna 2013 oli 5,8 miljoonaa eu-
roa ja tulos on hienoisesti tappiolla.

Perko kertoo, että alalla on viime 
aikoina ollut rauhallista. Jälleen-
myyjien ja yritysten välisiin kiis-
toihin kantaaottava suoramyynnin 
eettinen asiamies ei ole saanut seit-
semään vuoteen käsiteltäväkseen 
yhtään tapausta.

”Monet suoramyyntiyritykset 
Suomessa ovat yllättävänkin pit-
käikäisiä. Yrityksillä on hyvät asia-
kaskäytännöt ja pitkät palautusajat. 
Mikroyritystasolla toimiville jäl-
leenmyyjille on ehdottoman tärke-
ää, että asiakastyytyväisyys ja -ko-
kemus pysyvät hyvinä”, Perko sa-
noo.

Perkon mukaan asialliset suora-
myyntiyritykset toimivat läpinäky-
västi. Ongelmia on luvassa, jos asia-
kas ei saa selvää kuka yritystä vetää. 

ESITUTKINNAN pitkittyminen on 
tukalaa Zinzinolle. Konsernijohta-
ja Dag Bergheim Pettersen ei halua 
markkinoida yritystään Suomessa 
enemmälti ennen kuin viranomai-
set ovat päättäneet kuinka yrityk-
seen suhtautuvat. Hänen mukaan-
sa yrityksen toiminta kestää päivän-
valoa ja hän on tarjoutunut esittele-
mään sitä viranomaisille. Zinzino on 
ASML:n jäsenenä sitoutunut nou-
dattamaan alan eettisiä itsesäänte-
lyohjeita.

Suomessa Zinzinon liikevaihdos-
ta 75 prosenttia tulee asiakkailta ja 
loput partnereilta eli jälleenmyy-

jiltä, mikä on perinteiselle suora-
myyntiyritykselle poikkeuksellista, 
Pettersen kertoo. 

”Emme tee enää niin paljon part-
nerirekrytointia. Se on muuttunut 
kolmen viime vuoden aikana. Ny-
kyään panostamme asiakaspalve-
luun aiempaa enemmän”, Petter-
sen sanoo.

Yritys on Pettersenin mukaan 
toimittanut viranomaisten pyytä-
mät materiaalit suomeksi, ruotsiksi 
ja englanniksi ja ehdottanut tapaa-
mista. 

”Pahinta on, jos mitään ei tapah-
du seuraavaan kahteen vuoteen. 
En ole huolissani yrityksestämme 
tai uskottavuudestamme vaan juo-
ruista. Meihin kriittisesti suhtautu-
vat käyttävät roikkuvaa esitutkintaa 
meitä vastaan.”

Pettersenin mukaan yritys pyr-
kii petraamaan suoramyynnin mai-
netta tukemalla partnereiden toi-
mintaa tehokkaalla suomenkielisel-
lä asiakaspalvelulla ja markkinointi- 
ja koulutusmateriaaleilla. 

Zinzino sai kuraa niskaan vuosi-

Poliisin esitutkinta 
vaikeuttaa suora-
myyntiyritys  
Zinzinon Suomen 
valloitusta.

Suoramyynti 
kamppailee 
huijausepäilyjen 
kanssa
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markkinointiviestintä ovat aloja, 
joilla työskentelevien täytyy vir-

kansa puolesta edustaa “edelläkävijyyttä”.
Tänä vuonna edelläkävijyys tarkoittaa 

sitä, että alan ihmiset ovat innoissaan ennen 
muuta sisältömarkkinoinnista, verkkovide-
oista ja mobiilikanavien entistäkin tehok-
kaammasta hyödyntämisestä.

Nämä ovat sikäli turvallisia edelläkävijyyden 
alueita, että kaikista on kohkattu jo useampi 
vuosi. Tämä taas on markkinointiviestintä-
palveluita ostavien yritysten kannalta sikäli 
hyvä asia, että suuri yleisökin alkaa pikku 
hiljaa ymmärtää mistä on kysymys. 

SISÄLTÖMARKKINOINTI tarkoittaa sitä, että 
yritys pyrkii puhuttelemaan asiakkaitaan 
suoraan, omilla – tai monissa tapauksissa 
sisältömarkkinointikumppanin kehittämillä 

– sisällöillä. Ennen vanhaan tämä tapahtui 
esimerkiksi asiakaslehdillä, nykyisin yhä 
enemmän digitaalisissa kanavissa. 

Ja mitäkö tällä tavoitellaan? Mainostajien 
liiton helmikuinen seminaari sen kertoo: 
”Miten tuotat eri kanaviin niin hyvää sisäl-
töä, että se kasvattaa businesta, hyödyttää, 
viihdyttää ja koukuttaa asiakkaitasi sekä 
houkuttelee uusia?”

Ei ihan helppo rasti. Ilmeinen haaste 
sisältömarkkinoinnissa on se, miten yritys 
varastaa digimaailman informaatiotulvassa 
huomion omalle viestilleen. 

SISÄLTÖMARKKINOINNISTA käyvät myös 
verkkovideot, joita jokaisen itseään kun- 
nioittavan yrityksen ja mediatalon nyt täytyy 
tuottaa hurjalla raivolla. 

Edelläkävijöiden mukaan videosta on 
tullut edelläkävijöiden keskuudessa tärkein 

tapa kuluttaa verkkosisältöjä. Hieman 
epäselväksi on tosin jäänyt, mistä löytyy niin 
paljon edelläkävijöitä, että jokaiselle verk-
koon tupatulle videolle riittää katsojia.

KOLMAS megatrendi on tietysti mobiilika-
navien kasvu. Tämä näkyy viimein Suo-
messakin, kun Symbian-puhelimista on 
alettu siirtyä varovaisin askelin kohti oikeita 
älypuhelimia.

Viimeistään tänä vuonna pienemmälläkin 
yrityksellä pitäisi olla verkkosivu, jossa voi 
operoida – ehkä jopa shoppailla – ongelmitta 
myös mobiililaitteella. 

Jos yritys saa vuonna 2015 omat verkko-
videonsa pyörimään ongelmitta asiakkaan 
mobiililaitteissa ja kykenee kaupan päälle 
ohjaamaan asiakkaan menestyksekkääseen 
maksutapahtumaan, se voi huoletta kutsua 
itseään edelläkävijäksi. 

Kirjoittaja on  
Kauppalehden  
uutispäällikkö

Edelläkävijän uusi vuosi
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na 2012–2013 asiakkaiden valitettua 
yrityksestä Kilpailu- ja kuluttajavi-
rastoon. Toiminta kasvoi tuolloin 
nopeasti eikä asiakaspalvelu pysty-
nyt hoitamaan kaikkia yhteydenot-
toja. 

Pettersenin mukaan asiakaspal-
velussa on nyt riittävästi väkeä. Ko-
kemus opetti, että tasainen kasvu 
on hyvä tavoite nykyisillä markki-
noilla, eikä lanseerausvaiheessa-
kaan kannata kiirehtiä.

”Kasvumme on jo noin 40 pro-
senttia vuodessa. Kiireettömyys on 

helpompaa asiakaspalvelulle, yhtiöl-
le ja brändille”, Pettersen sanoo.

PETTERSENIN mukaan yrityksen 
markkinointibudjetti on pieni. Yri-
tys sponsoroi muilla markkinoil-
la jalkapalloseuroja, pyöräilijöitä ja 
muita urheilijoita. Suomessa Zinzi-
no ei pidä suurempaa ääntä itses-
tään ennen kuin esitutkinta on val-
mistunut. 

”Suomessa panostamme mark-
kinointiin vasta kun tilanne on rau-
hoittunut. Muilla markkinoilla meil-

lä on hyvä maine. Suomessakin tar-
vitsemme viranomaiset puolellem-
me, ja se edellyttää kovaa työtä.”

Nasdaq First North -listalle joulu-
kuussa 2014 listautunut yritys mark-
kinoi sijoittajille kaikkea muuta kuin 
vaatimatonta kasvuvauhtia. Tänä 
vuonna yritys laajentaa toimintaan-
sa Saksaan, jonne se perustaa kont-
torin ja Kanadaan, jonka toimintaa 
pyöritetään Floridan konttorista. 

”Tavoittelemme miljoonaa asia-
kasta vuoteen 2020 mennessä”, Pet-
tersen sanoo.

Zinzino Ab
Aloitti toimintansa: 2003
Tekee: Myy funktionaalisia elintar-
vikkeita, kahvia ja kahvikoneita
Toimii: Ruotsissa, Norjassa, Tans-
kassa, Suomessa, Virossa, Latviassa, 
Liettuassa, Islannissa, Färsaarilla, 
Puolassa, Alankomaissa ja Yhdysval-
loissa
Pääkonttori: Göteborgissa, Ruot-
sissa
Konsernijohtaja: Dag Bergheim 
Pettersen 
Liikevaihto: 350 miljoonaa kruunua 
eli noin 36,8 miljoonaa euroa (2014 
ennuste)
Henkilöstö: 95
Jälleenmyyjiä: 10 000
Asiakkaita: 85 000
Muuta: Nasdaq First North -listalle 
joulukuussa 2014

Zinzino Oy
Perustettu: 2005 
Jälleenmyyjiä: 1000
Asiakkaita: 10 000
Liikevaihto: 5,1 miljoonaa euroa 
(2013)
Tulos ennen veroja: 20 300 euroa 
(2013)
Henkilöstö: 7

Suoramyynti
Yrityksiä Suomessa: 150
Suurimpia yrityksiä Suomessa: 
Oriflame, Herbalife, Amway, PartyLite
Yleisimmät tuotteet: Kosmetiikka, 
kodin somisteet, lastenvaatteet, keit-
tiöntarvikkeet
Arvo: Suomessa 180 miljoonaa eu-
roa, Euroopassa 23 miljardia euroa, 
Yhdysvalloissa 28 miljardia euroa
Jälleenmyyjiä: Suomessa 80 000, 
Euroopassa 12 miljoonaa, Yhdysval-
loissa 17 miljoonaa

Tuottaja Anna Juvonen 
Puhelin 010 6652416, email kl.markkinointiteema@kauppalehti.fi 

Toimitus Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki  
Postiosoite: PL 189, 00101 Helsinki
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Yli puolet suomalaisista uskoo mai-
nonnan luovan talouskasvua, ker-
too  markkinointiviestinnän ase-
maa edistävän yhteistyöfoorumin 
Mainonnan Neuvottelukunnan tuo-
re kysely. 

76 prosenttia kyselyyn vastan-
neista uskoo mainonnan luovan työ-
paikkoja, kun edellisellä kyselyker-
ralla, vuonna 2011, näin uskoi vain 
58 prosenttia suomalaisista. Eten-
kin 25–49-vuotiaiden mielestä mai-
nonta kykenee luomaan työpaikkoja 

itse alan ja median työllistävyyden 
lisäksi lisäämällä tuotteiden ja pal-
veluiden kysyntää.

Taantuman aikana kuluttajilla on 
tapana suhtautua mainontaan aiem-
paa kielteisemmin. Kyselyn mu-
kaan kielteisesti mainontaan suh-
tautuu 22 prosenttia suomalaisista, 
kun vuonna 2007 ennen talouskrii-
siä mainontaan suhtautui kielteises-
ti vain 11 prosenttia suomalaisista. 

Myönteisesti mainontaan suhtau-
tuu 65 prosenttia suomalaisista. Eri-
tyisen myönteistä suhtautuminen 
on yli 65-vuotiaiden keskuudessa. 
15–24-vuotiaiden suhtautuminen on 

muuttunut viime vuosia suopeam-
maksi. Naiset suhtautuvat mainon-
taan miehiä myönteisemmin.

Ihmiset kokevat yhä vahvemmin, 
että mainonta helpottaa valintojen 
tekemistä. 68 prosenttia vastaajista 
oli sitä mieltä, että mainonnasta on 
apua valinnoissa, kun vuonna 2011 
näin ajatteli 49 prosenttia kyselyyn 
vastanneista. 

Mainonnan Neuvottelukunnan 
IRO Researchillä teettämään kyse-
lyyn vastasi tuhat suomalaista tut-
kimusyhtiön valtakunnallisessa ku-
luttajapaneelissa marras–joulukuus-
sa 2014.

Kysely: Mainonta  
luo talouskasvua

Anna Juvonen
anna.juvonen@kauppalehti.fi

TNS Metrixin on määrä ottaa helmi-
kuun alussa käyttöön käyttäjäläh-
töinen hybridimittaus. Uusi mittaus- 
tapa selvittää monipäätekäytön pa-
neelin avulla. Nykyään saman käyt-
täjän eri päätelaitteilla tekemiä 
käyntejä pitää oikaista kyselytutki-
mukseen perustuvilla korjausker-
toimilla. 

”Yksi käyttäjä voi käyttää Kaup-
palehden sisältöä työ- ja kotikoneel-
la, älypuhelimella ja tabletilla sa-
man viikon aikana. Tämä käyttä-
jä rekisteröityy nykyisin vähintään 
neljäksi eri kävijäksi sivustolla”, sel-
ventää nykytilaa TNS Gallupin yksi-
könjohtaja Niina Sauvolainen.

Arvailujen varaan jäävät nyt 
myös samaa selainta käyttävien se-
kä evästeet poistaneiden kävijöiden 
määrä. 

Uusi mittaustapa, jossa selain-
pohjainen sivustomittaus yhdis-
tetään otantatutkimuksena teh-
tävään käyttäjäpaneeliin, antaa  
aiempaa paremman kuvan sivus-
tojen todellisista kävijämääristä. 
TNS:n 5000 henkilön paneeli mah-
dollistaa kävijämittauksen lisäksi 
laajan demografia- ja taustatietojen 
raportoinnin.

”Panelisteista on saatavilla kat-
tavat taustatiedot niille sivustoil-
le ja sivusto-osioille, jotka tavoitta-
vat noin 40 000 viikkokävijää viik-
kotasolla. Pienemmille sivustoille 
profiilitieto kertyy ajan myötä kat-
tavammaksi, kun sivustot tavoitta-
vat lisää panelisteja viikko viikolta”, 
Sauvolainen sanoo.

SAUVOLAINEN kuvailee TNS Met- 
rixin hybridimittausta verkon va-
luuttatutkimuksen aateliksi. 

”Hybridimittaus on tulevaisuu-
den suunta ja kansainvälinen trendi. 
Pääsemme medioiden vertailukel-
poisuudessa eteenpäin, kun verkos-
sakin syvätietämys kohdeyleisöistä 
kasvaa paneelin ansiosta valuutta-

tutkimuksen edellyttämälle tasolle, 
kuten printin Kansallisessa Media-
tutkimuksessa sekä tv- ja radiomit-
tauksessa on ollut jo pitkään. Kun 
median kulutus siirtyy yhä enem-
män verkkoon, tämä on kullanar-
voista dataa.”

Uudistus tarkoittaa mainostajil-
le ja mediatoimistoille Sauvolaisen 
mukaan perustellumpia mediain-
vestointia, koska mittaus kertoo si-
vustojen kävijäprofiileista, käynti-
määristä pää- ja alaosiotasoilla, net-
topeitosta ja päällekkäispeitosta.

TNS on tehnyt hybridimittausta 
syyskuusta alkaen ja mediatalojen, 
kuten Alma Median, MTV:n ja Sano-
ma Media Finlandin, luvut ovat saa-
tavilla takautuvasti viikosta 39 luki-
en. Sauvolainen huomauttaa, että 
luvut eivät ole suoraan verrannolli-
sia vanhan mittauksen kanssa. Eri-
tyisesti iltapäivälehtien luvut rojah-
tavat.

”Kolmen miljoonan viikkokävi-
jän pintaan olevat luvut ovat aika 
hurjia. Iltapäivälehtien välinen suh-
de ei muutu, joten mitään radikaalia 
ei ole tulossa”, Sauvolainen sanoo.

IL-Median markkinointijohtaja 
Minna Mäkinen ei ole Iltalehden lu-
kujen rojahtamisesta harmissaan.

”Iltapäivälehdet ovat tyypillises-
ti medioita, joiden sivuilla käydään 
useaan otteeseen päivän aikana ja 
siten monilta eri päätelaitteilta. Tä-
ten korjauskerroin ei välttämät-
tä ole ollut se luotettavin ’tekninen 
numero’ määrittämään eri kävijöi-
den määrää. Meidän näkökulmas-
tamme on olennaista, että mittaus 
on luotettavaa”, Mäkinen sanoo. 

Sovellusmittauksen on määrä olla 
mukana Metrixissä elokuussa. TNS 
kehittää iOS- ja Android-käyttöjär-
jestelmien lisäksi Suomea varten 
mittaussovelluksen Windows Pho-
nelle, koska sen osuus kokonaismo-
biililiikenteestä on vielä noin kol-
mannes, Sauvolainen kertoo.

Kauppalehti ja Iltalehti ovat osa 
Alma Mediaa.

TNS panee 
median kävijä-
luvut uusiksi
TNS Metrixin uusi käyttäjälähtöinen 
hybridimittaus pudottaa iltapäivä- 
lehtien kävijälukuja roimasti.

KILPAILU JATKUU. Monipäätekäytön karsinta laskee iltapäivälehtien  
kävijälukuja TNS Metrixissä, mutta se ei vaikuta lehtien kilpailu- 
asetelmaan.


