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1 JOHDANTO 

Tämä pro gradu –tutkimus käsittelee markkinointiviestintää julkisen 

tutkimusorganisaation sisällä muodostetun tutkimusryhmän näkökulmasta. Tässä 

luvussa lukija johdatetaan aiheeseen ja esitetään perustelut tutkimusaiheen valinnalle, 

jonka jälkeen esitetään tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset. Tämän jälkeen 

esitellään lyhyesti tutkimuksessa käytetyt tutkimusmetodit -ja menetelmät. Lopuksi 

käydään läpi tutkimuksen rakenne.  

1.1 Perustelut aiheen valinnalle ja tieteellinen tutkimusaukko 

Perustelu tämän tutkimuksen aiheen valinnalle voidaan löytää valtion tutkimus- ja 

innovaatiopolitiikan linjaamista muutoksista, jotka pakottavat julkiset 

tutkimusorganisaatiot kilpailemaan julkisesta rahoituksesta ja etsimään lisäksi 

ulkoista rahoitusta. Rahoituksen saamiseksi Suomessa julkisen tutkimusorganisaation 

on kyettävä luomaan suhteita yrityksiin ja muihin tahoihin jotka rahoitusta 

myöntävät. Rahoitusta voi myöntää yritysten lisäksi muun muassa Tekes, Suomen 

Akatemia, erinäiset EU-hankkeet ja säätiöt. On selvää, että jos tutkimusorganisaatio 

ei kykene viestimään omaa osaamistaan ja akateemista prestiisiä, rahoituksen 

saaminen on huomattavasti epätodennäköisempää. Vaikka markkinointiviestintää on 

yleensä erheellisesti pidetty yksinomaan yksityisen sektoriin kuuluvana asiana, tällä 

hetkellä on saatavilla jo paljon tutkimusmateriaalia jonka mukaan myös julkinen 

sektori voi saavuttaa hyötyjä soveltaessaan markkinaorientoitunutta johtamista ja 

markkinoinnin keinoja (Graham 1995). Rahoitusmallin muutos on kuitenkin 

suhteellisen uusi asia, sillä uusi rahoitusmalli astui voimaan vasta 2013 alkaen ja 

siksi markkinointiviestinnän mallista tässä kontekstissa ei ole olemassa paljoa 

syvällistä tutkimusta. Tätä taustaa vasten markkinointiviestinnän tutkiminen 

tutkimusryhmässä on perusteltua. 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on luoda tutkimusryhmälle selkeä markkinointiviestinnän 

malli. Aihetta lähestytään tutkimalla tutkimusryhmien markkinoinnin kentän taustoja, 

kuten yhteiskunnalta annettua roolia, rahoitusmallin muuttumista ja luonnetta, 
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kriittisiä asioita ja haasteita. Tästä edetään integroidun markkinointiviestinnän 

teorioihin, jonka jälkeen analysoidaan sopivia markkinointiviestinnän työkaluja ja 

tutkitaan miten nämä työkalut voidaan kytkeä osaksi sitä kommunikaatiota, mitä 

tutkimusryhmän markkinointiviestinnässä tarvitaan. Lopuksi luodaan 

markkinointiviestinnän mallin prosesseineen tutkimusryhmän tarpeisiin. 

Tutkimuksessa pyritään vastaamaan kysymykseen:  

 

 Millainen markkinointiviestinnän malli sopii tutkimusryhmän 

tarpeisiin? 

Pääkysymykseen vastataan tutkimalla seuraavia alakysymyksiä:  

 Millainen organisaatio tutkimusryhmä on? 

 Mitä erityispiirteitä tutkimusryhmän markkinointiviestinnässä tulee 

ottaa huomioon? 

 Mitkä markkinointiviestinnän keinot, kanavat ja kohdeyleisöt ovat 

tutkimusryhmän markkinointiviestinnän tavoitteisiin sopiva? 

1.3 Tutkimusmetodit – ja menetelmät 

Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa sovelletaan toiminta-analyyttista 

tutkimusotetta. Tutkimuksen menetelmäksi valikoitui toimintatutkimus, jossa 

tuotetaan uutta tietoa käytännön kehittämiseksi. Tietoa luo tutkija itse osallistumalla 

ja vaikuttamalla tutkittavan organisaation toimintaan. Kuvio 1 havainnollistaa 

toimintatutkimuksen luonnetta. Se ei ole suoraviivainen vaan syklinen prosessi, 

johon kuuluvat erottamattomasti neljä vaihetta: suunnittelu, toiminta, havainnointi ja 

reflektointi. Jatkuvuus on toimintatutkimukselliselle työkäytäntöjen uudistamiselle 

ominaista. 
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Kuvio 1: Toimintatutkimuksen vaiheet – sovellettu (Heikkinen et al., 1999:66) 

Aineistoa kerätään tarkkailemalla ja osallistumalla tutkimusryhmän palavereihin ja 

toimintaan, haastattelemalla tutkimusryhmän jäseniä, sekä tutkijan omalla 

osallistumisella tutkimusryhmän toimintaan.  

Haastattelut toteutetaan puolistrukturoituna teemahaastatteluna tutkimusryhmän 

jäsenten ollessa fokusryhmänä. Puolistrukturoitu haastattelu on strukturoidun ja 

strukturoimattoman haastattelun välimuoto. Se mahdollistaa haastattelijalle 

joustavuutta kysymysten suhteen antamalla keskustelun johtaa itseään ennalta 

asetettujen teemojen turvin (Wilson, 2010:147). 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimusraportin ensimmäisessä luvussa esitellään tutkimusaihe, teoreettiset 

perusteet tutkimukselle sekä tutkimusaukko. Tässä yhteydessä käydään läpi myös 

tutkimuskysymykset ja esitellään lyhyesti tutkimusmetodologia. 
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Toisessa luvussa tarkastellaan aluksi työn kontekstia: miksi tutkimusorganisaatio 

tarvitsee markkinointiviestintää ja mitä muutoksia julkisten tutkimusorganisaatioiden 

rahoitusmallissa on tapahtunut 2010-luvulla. Lisäksi organisaatioteorioiden 

tarkastelulla määritellään tarkemmin tutkimusryhmät rajat ja mihin se vertautuu. 

Kolmannessa luvussa käydään läpi integroidun markkinointiviestinnän teorioita ja 

muodostetaan organisaatioteorioiden ja integroidun markkinointiviestinnän 

tutkimuskenttien pohjalta tutkimukselle teoreettinen viitekehys.  

Neljäs luku esittelee lukijalle työn tutkimusmetodologian ja empiirisen aineiston sekä 

aineiston keruumenetelmät. Tässä luvussa kerätty tutkimusaineisto myös 

analysoidaan teoreettisen viitekehyksen mukaisesti. 

Empiria, eli käytännön tutkimus tutkimusryhmässä käsitellään tutkimuksen 

viidennessä luvussa. Tutkimusryhmän markkinointiviestintää tarkastellaan 

lähtökohtien, tavoitteiden ja keinojen, sekä toimeenpanon näkökulmista ja lopuksi 

esitellään tutkimusorganisaation markkinointiviestinnän malli. 

Lopuksi kuudennessa luvussa vastataan esitettyihin tutkimuskysymyksiin tuoden 

tutkimustulokset esille. Tuloksien teoreettista kontribuutiota analysoidaan ja 

kontekstiin sopivia liikkeenjohdollisia päätelmiä tuodaan esille. Viimeinen luku 

sisältää myös tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin arviointia sekä 

jatkotutkimusehdotukset. 
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2 TUTKIMUKSEN KONTEKSTI 

Tämä luku käsittelee tutkimuksen kontekstia, eli sitä missä ympäristössä ja 

olosuhteissa tutkimusilmiö tapahtuu. Luku jakautuu kahteen kappaleeseen: tutkimus- 

ja innovaatiopolitiikkaan ja tutkimusryhmän määrittelyyn. Tutkimusryhmän käsitteen 

teoreettista pohjaa ja tutkimus- ja innovaatiopolitiikan taustoja tutkitaan, jotta lukija 

saisi selkeän käsityksen tutkimuksen kontekstista. 

2.1 Tutkimus- ja innovaatiopolitiikka 

2.1.1 Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan taustaa 

Tutkimus- ja innovaatiopolitiikka vaikuttaa oleellisesti tutkijoiden ja 

tutkimusryhmien toimintaan. Tämän tutkimuksen kannalta on siis tärkeää avata tuon 

politiikan sisältöä ja suuntia. 

”Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan 

koulutus- tutkimus- ja innovaatiopoliittisen (KTI) linjaraportin, jossa 

esitetään linjaus kansallisista toimista ja rahoitusratkaisuista 

seuraavaa hallituskautta varten. Hallituskauden 2011-2015 linjausta 

valmisteltiin epävakaana aikana. Toimintaympäristöön ja sen 

kehittämiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten henkisiä ja taloudellisia 

voimavaroja ja muita kasvutekijöitä koskevat kansainvälisen työnjaon 

muutokset ja epäjatkuvuudet, kuten pitkään kestäneen talouskasvun 

päättyminen syksyllä 2008 taantumaan. Entistä avoimempi ja 

dynaamisempi toimintaympäristö asettaa haasteita Suomen 

kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille 2010-luvulla ja tästä syystä 

innovaatiojärjestelmä on voimakkaassa muutostilassa.” (Tutkimus- ja 

innovaationeuvosto: KTI-linjaus 2010.)  

KTI-linjauksessa on muun muassa määritelty seuraavaa:  

”Tutkimusorganisaatioiden tutkijankoulutusyhteistyö toteutetaan 

yhteisrahoitteisesti. Tutkimusyhteistyötä ja liikkuvuutta lisätään 
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sektorirajojen yli yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kesken.” 

(Koulutus ja tutkimus vuosina 2011-2016 kehittämissuunnitelma. Opetus- ja 

kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:1) 

Tämä näkyy myös tutkimusryhmien toiminnassa, sillä tutkimusryhmät koostuvat 

professoreiden ja yliopistotutkijoiden lisäksi myös jatko-opiskelijoista. Käytännössä 

kaikki tutkimusryhmät tekevät yhteistyötä muiden tutkimusorganisaatioiden ja 

yritysten kanssa KTI-linjauksen ”huipputason tutkimuksen” tavoitteiden mukaisesti. 

(Tutkimus- ja innovaationeuvosto: KTI-linjaus 2010). 

2.1.2 Rahoitusmallin muutos 

Julkisen sektorin tutkimustyön roolin muuttuminen asettaa haasteita julkisten 

tutkimusorganisaatioiden olemassaololle. Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan 

muutokset ovat pakottaneet julkiset tutkimusorganisaatiot kilpailemaan uudesta 

julkisesta rahoituksesta ja etsimään ulkoista rahoitusta tutkimukselle. Lisäksi 

nykyään vaaditaan enemmän painoarvoa tutkimuksen innovaatiopotentiaalille, siinä 

missä aiemmin tutkimusta on harjoitettu ”tutkimuksen itsensä vuoksi”. 

Innovaatiopotentiaalia voidaan realisoida perustamalla läheisiä yhteistyösuhteita 

yrityksien ja julkisen tutkimuksen välille. (Yläranta 2006:53.) 

Olennaisena osana KTI-linjaraporttia on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 

rahoitusmallin uudistaminen. Uuden mallin tarkoituksena on tukea opetuksen ja 

tutkimuksen laadun parantamista, kansainvälistymistä, tutkimustulosten 

hyödyntämistä, vaikuttavuutta ja korkeakoulujen profiloitumista vahvuusalalleen. 

Myös tutkimuksen laadun painoarvoa yliopistojen ohjauksessa ja rahoitusmallissa on 

aikomus vahvistaa. Tämä on tarkoittanut käytännössä opetusorganisaatioille myös 

yksityisen sektorin osuuden nousua kahteen kolmasosaan rahoituksesta. (Tutkimus- 

ja innovaationeuvosto: KTI-linjaus 2010). Tutkimusryhmien käytännön 

näkökulmasta rahoitusmallin muuttuminen on tarkoittanut entistä tiukempaa 

kilpailua rahoituksesta. Tutkimuksen tavoitteiden ja tuloksien täytyy olla selkeästi 

määriteltyjä ja pysyä aikatauluissaan. 
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2.2 Tutkimusryhmän organisaatiomallin määrittely 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on luoda markkinointiviestinnän malli 

tutkimusryhmälle. Markkinointiviestinnän kannalta tutkimusryhmän määritelmän 

tietäminen on oleellista, sillä konteksti vaikuttaa merkittävästi 

markkinointiviestinnän luonteeseen ja tavoitteisiin (Pickton ja Broderick 2005:9). 

Koskinen, Alasuutari ja Peltonen (Koskinen et al., 2005: 158) puoltavat myös 

käsitteen analysoimista lukijalle. Heidän mukaansa tapaustutkimuksen keskeinen 

metodologinen ongelma liittyykin käsitteeseen ”tapaus” ja ehdottavat, että monesti 

tapaus kannatta hahmottaa pikemminkin tutkimusongelmaksi kuin lähtökohdaksi. 

Jotta tämän tutkimuksen päämäärä voidaan tavoittaa, täytyy määritellä, mikä 

tutkimusryhmä on: mikä on tutkimusryhmän organisaation luonne ja mihin se 

vertautuu? Kun halutaan määrittää minkälainen organisaatio on ja mihin sitä voidaan 

verrata, voidaan esittää kysymyksiä: kuten missä organisaatio toimii (ympäristö), 

mikä on liikevaihto tai henkilökunnan määrä (koko), kuka omistaa 

(pääomasijoittaja), mitä tuotteita valmistetaan tai välitetään (tavoitteet, toimiala) ja 

millä menetelmillä (tuotantoprosessi tai –teknologia) (Lehtimäki 1996: 25). Näillä 

tekijöillä organisaatioita voidaan kuvata, paikantaa ja kategorisoida. 

Lehtimäki (1996) esittää tietointensiivisyyttä korostavan organisaatiotypologian 

(kuvio 2), joka on muodostettu organisaation tuottamien tuotteiden ja käyttämän 

tuotantoteknologian perusteella. Tässä typologiassa tuotteet on jaettu tavaroihin, 

konkreettisiin palveluihin ja tietopalveluihin. Tuotantoteknologian kolme vaihtoehtoa 

ovat tuotannon ydinhenkilökunnalta vaadittavan osaamisen syvyys. Jakona on 

käytetty tuotannon jakoa taito-, tietotaito ja tietämysperusteisiin teknologioihin. 
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 Kuvio 2: Organisaatioiden typologia - sovellettu (Lehtimäki 1996: 25) 

Typologiakuvion (Kuvio 2) ylin rivi edustaa tieto-organisaatioita ja vasemman 

puoleinen sarake asiantuntijaorganisaatioita. Lehtimäki (1996) lukee molemmat 

organisaatiotyypit tietointensiivisen organisaatiokategorian (knowledge-intensive 

organization) alaisuuteen. (Lehtimäki 1996: 25-26.) 

Tutkimusryhmä voidaan tulkita palveluiden tuottajaksi, sillä se tuottaa tutkimusta 

tutkimusyhteisöille ja yrityksille. Tätä taustaa vasten tutkimusryhmän voidaan 

käsittää vertautuvan asiantuntijaorganisaatioon, jotka ovat henkilöintensiivisiä 

yrityksiä jotka myyvät tietoja, taitoja ja tunteita. Tuotteiksi/palveluiksi nähdään 

asiantuntijapalvelut, jotka ovat vaikeasti määriteltäviä ja niiden myyminen, 

ostaminen sekä hyödyntäminen ja käyttäminen edellyttävät paljon tietoa, mistä 

syystä näillä yrityksillä on usein pitkäaikainen suhde asiakkaisiinsa. (Sipilä 1999:15; 

Ahrnell ja Nicou 1991:16). Asiantuntijaorganisaatioita on useita erilaisia ja 

Lehtimäen (1996) organisaatiotypologia auttaa organisaatiotyypin luokittelemisessa. 

Typologiassa tutkimusryhmän tuotetyyppi voidaan katsoa asettuvan kohtaan 

”tietopalvelu” ja tuotantoprosessi kohtaan ”tietämys”, mikä sijoittaisi 

tutkimusryhmän vasempaan yläreunaan ”ymmärrysperusteinen tietopalvelu” –

kategoriaan. 
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Tutkimusryhmässä on myös virtuaaliorganisaation piirteitä, joskin virtuaalisen 

organisaation tarkasta määritelmästä ei ole yhteisymmärrystä. Riemer ja Vehring 

(2012) totesivat tutkimuksessaan että on olemassa hyvin erilaisia tulkintoja 

virtuaalisesta organisaatiosta ja että monista tällaisista organisaatiohahmotelmista 

puhutaan saman termin alla. Yleensä virtuaaliset organisaatiot käsitetään ihmisten 

välisiksi yhteistyöverkostoiksi, jonka jäsenet tuovat organisaatioon lisäarvoa omalla 

erityiskompetenssillaan (Riemer ja Vehring 2012). Useat tutkijat ovat kuitenkin 

samaa mieltä siitä, että virtuaaliset organisaatiot rakentuvat yhteisen tavoitteen 

ympärille ja että sähköiset kommunikointiteknologiat ovat informaation vaihdannan 

päävälineenä (Crespo et al. 2012, Riemer ja Vehring 2012, Ivan et al. 2012).  

Näitä teorioita tarkastelemalla tutkimusryhmä voidaan luokitella tässä tutkimuksessa 

julkisena tietointensiivisenä organisaationa, jossa on tieto-organisaation, 

asiantuntijaorganisaation sekä virtuaalisen organisaation piirteitä. (Sipilä 1999:15, 

Lehtimäki 1996:25, Crespo et al. 2012, Riemer ja Vehring 2012, Ivan et al. 2012). 

Tutkimusryhmää voidaan verrata Iskaniuksen, Laineen ja Marttilan (2011) 

osaamisyhteisöön, jonka he kuvailevat olevan useamman eri toimijan muodostama 

yhteisö, joka vapaaehtoisuuteen perustuen kokoontuu jakamaan asiantuntemustaan ja 

kokemustaan tavoitteena luovalla tavalla löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuja 

kulloinkin käsiteltävään teemaan. He esittävät, että osaamisyhteisö tarjoaa 

eräänlaisen sosiaalisen kehikon tiedon luomiselle ja hyödyntämiselle. 

”Rakenteeltaan, kooltaan tai yhteydenpito- ja toimintatavoiltaan 

osaamisyhteisöt voivat olla hyvin erilaisia ja ne organisoituvat jäsenten 

tarpeiden mukaisesti. Niillä on kuitenkin muutamia yhteisiä piirteitä. 

Yhteisön jäsenillä on yhteinen identiteetti eli yhteinen mielenkiinnon 

kohde, joka on heille tärkeä ja merkityksellinen. Yhteisöllä on yhteinen 

toimintakulttuuri ja yhteiset tavoitteet. Jäsenet kokoontuvat 

epävirallisesti mutta säännöllisesti ja heillä on aito halu jakaa 

osaamistaan ja kokemustaan. Keskeistä on, että osaamisyhteisössä on 

ihmisiä, joilla on keskenään erilaista, mutta toisiaan täydentävää 

osaamista. He ovat yhdessä vahvempia kuin yksilönä. Jäsenet toimivat 

yhteisössä tasavertaisina asiantuntijoina.” (Iskanius et al., 2011) 
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Tutkimusryhmällä on myös erityispiirteensä. Sen rakenne eroaa perinteisistä 

organisaatioista joissa on selkeät hierarkiat ja raportointisuhteet. Täytyy kuitenkin 

muistaa, että tutkimusryhmän jäsenet ovat yliopisto-organisaatiota, jota kohtaan 

heillä on raportointisuhteita ja muita velvollisuuksia, kuten opetus ja hallinnolliset 

tehtävät. Ryhmän jäsenillä on yhteinen identiteetti, joka tässä tapauksessa näkyy 

yhteisten mielenkiinnon kohteiden ja tavoitteiden fokuksena. Tutkimusryhmä tarjoaa 

ryhmän jäsenille tukiverkoston, joka mahdollistaa useamman eri toimijan 

asiantuntemuksen ja kokemuksen kohdata – luoden näin synergiaetuja jotka tekevät 

ryhmän toiminnasta tehokkaampaa kuin mitä yksittäinen tutkija voisi olla. Vaikka 

tutkimusryhmät koostuvat pääasiassa yliopistotutkijoista, tutkimusryhmän toiminta 

itsessään perustuu vapaaehtoisuuteen. Työajan tehtävien priorisointi on jo 

vakiintunutta ja näin ollen tutkimusryhmän markkinointi nähdään ikään kuin 

ylimääräisenä ja vapaaehtoisena velvoitteena. Tämä ongelma voidaan ymmärtää 

myös toimintatapojen muutosvastarinnaksi ja se asettaa haasteita 

markkinointiviestinnän vastuualueille. 

2.3 Markkinoinnin erityspiirteitä julkisella sektorilla 

Mitä eroja julkisen ja yksityisen sektorin markkinoinnin välillä sitten on, vai onko 

niitä lainkaan? Tutkimusta aiheesta on tehty runsaasti ja monet tutkijat ovat 

painottaneet tutkimuksissaan niitä rajoituksia ja esteitä joita julkisella sektorilla voi 

tulla vastaan sovellettaessa kaupallisia markkinointikeinoja (Graham 1995). 

Kova kilpailu asiakkaista, kuluttajista, loppukäyttäjistä ja rahoituksesta on ollut 

todellisuutta myös julkiselle sektorille jo pitkään. Siksi ne julkisen sektorin 

organisaatiot, jotka ovat halukkaimpia investoimaan hyväksi todettuihin 

markkinointiviestinnän keinoihin saavuttaakseen sidosryhmänsä, menestyvät. Suurin 

osa ongelmista joita syntyy kampanjoiden toteuttamisessa, johtuvat yksinkertaisesti 

huonosta suunnittelusta, huonosta ajoituksesta ja resurssien puutteesta. (Matson 

1994). Graham (1995) puolestaan toteaa, että julkisen sektorin organisaatioilla voi 

olla ongelmia määritellä missä määrin asiakaskeskeisiä ollaan ja hyödynnetään 

yksityisestä sektorista tuttuja markkinoinnin keinoja. Markkinoinnin ei pitäisi olla 

itseisarvo, vaan apuväline päämäärän saavuttamisessa. Tämän takia julkisen 
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organisaation tulisi aina määritellä mihin tavoitteisiin pyritään ja miten ne 

saavutetaan. (Graham 1995). 

Mitä enemmän taloudellista vaihdantaa organisaatiolla on, sitä enemmän käytössä on 

myös kaupallisia markkinoinnin keinoja. Silti markkinoitumisesta huolimatta 

julkisella sektorilla vallitsevat erilaiset ideologiat ja motiivit kuin yksityisellä 

sektorilla. Julkisella sektorilla on erilainen luonne ja tarpeet siinä mitä se tekee ja 

miten se toimii. Yhdyn Grahamin (1995) mielipiteeseen siitä, että huolimatta näistä 

perustavaa laatua olevista eroista, markkinoinnin ymmärtäminen julkisella sektorilla 

voi lisätä sen tehokkuutta ja kykyä reagoida vallitseviin olosuhteisiin. (Graham 

1995.) 

Tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa, julkisen tutkimuksen rahoitusmallin muutosta, 

tutkimusryhmän rakennetta ja markkinointia julkisella sektorilla käsiteltiin siis siksi, 

että markkinointiviestinnän konteksti vaikuttaa oleellisella tavalla 

markkinointiviestinnän luonteeseen ja toteutukseen (Pickton ja Broderick 2005:9). 

Seuraavaksi lukijalle esitellään markkinointiviestinnän teoriaa, jota tutkimalla tutkija 

on pyrkinyt valikoimaan tutkimusryhmän käyttöön sopivia markkinointiviestinnän 

käytäntöjä, sekä kartuttamaan itsellensä tietotaitoa markkinointiviestinnän mallin 

kehittämistä varten. 
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3 MARKKINOINTIVIESTINTÄ 

Tässä luvussa käydään läpi mitä markkinointiviestintä ja erityisesti integroitu 

markkinointiviestintä (IMV) pitävät sisällään. Ensiksi avataan 

markkinointiviestinnän käsityksiä ja ymmärrystä yleisesti, jonka jälkeen siirrytään 

kuvailemaan integroidun markkinointiviestinnän syntyä, kehitystä ja keskeisimpiä 

käsitteitä. Tämän jälkeen avataan tutkimusryhmän markkinointiviestinnän 

kontekstille oleellisia IMV:n käsitteitä ja työkaluja. Erityisesti sidosryhmät, kanavat, 

sisältö ja tulokset ovat tutkimuksen keskiössä. Luvun viimeinen kappale yhdistää 

toisen ja kolmannen luvun kirjallisuuskatsauksen yhteenvetoon, josta syntyy 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 

3.1 Mitä on markkinointiviestintä?  

Markkinointiviestinnästä tulee helposti mieleen televisiomainokset ja mainostaulut, 

mutta ne ovat vain osa mainonnan työkaluja. Viime vuosikymmenen aikana 

markkinointiviestinnästä on tullut tutkijoiden ja alan harjoittajien suosituin termi 

kuvaamaan kaikkia markkinointi mix:n elementtejä, jotka koskettavat organisaation 

ja sen kohdeyleisön välistä viestintää kaikilla osa-alueilla, jotka vaikuttavat 

markkinoinnin suorituskykyyn. Kyseessä ei siis ole markkinaviestintä, vaan 

markkinointiviestintä. Markkinointiviestinnässä täytyy ottaa huomioon useampia 

osapuolia kuin määritellyt markkinoiden osapuolet. Jotta markkinointi olisi 

menestyksekästä, viestintäprosessiin täytyy ottaa mukaan ihmisiä sekä organisaation 

sisältä että sen ulkopuolelta. Picktonin ja Broderickin (2005: 4) puhuvat mieluummin 

kohdeyleisöstä kohdemarkkinoiden sijaan. (Pickton ja Broderick 2005: 4.) Tämän 

tutkimuksen kontekstissa on kuitenkin mielekkäämpää puhua sidosryhmistä, joten 

kohderyhmistä ja sidosryhmistä puhutaan synonyymisesti. 

Keskeistä markkinointiviestinnän ymmärtämiselle on ymmärtää 

markkinointiviestinnän prosessi: miten viestintä etenee lähettäjältä vastaanottajalle? 

Jotta markkinointiviestintä toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää viedä 

oikeanlaista viestiä, kohderyhmälle sopivalla oikealla tavalla, oikeille ihmisille, 

oikeassa paikassa ja oikealla ajalla. Pickton ja Broderick (2005) esittävät integroidun 

markkinointiviestinnän prosessien mallin (kuvio 3), jossa laatikko 
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”markkinointiviestinnän konteksti” kuvaa neljää elementtiä jotka havainnollistavat 

markkinointiviestinnän prosessia yksinkertaisimmillaan. Kokonaisuudessaan malli 

ottaa huomioon myös sen, että markkinointiviestintä voi epäonnistua eikä viestintä 

tavoitakaan kohdeyleisöä kokonaisuudessaan tai ollenkaan.  

 
Kuvio 3: IMV:n prosessimalli (sovellettu: the IMC Process Model, Pickton ja Broderick 2005:5) 

Mallissa markkinointiviestinnän kontekstilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä 

makro- ja mikroympäristöä, missä viestintä tapahtuu. Edellisessä luvussa todettiinkin 

jo konteksti vaikuttavan merkittävästi markkinointiviestinnän luonteeseen ja 

tarkoituksiin. Viestintälenkki (communications loop) kuvaa viestinnän 

kaksisuuntaista luonnetta, viestinnän ulosantia ja ymmärtämistä sekä 

makroympäristön viestinnän kohinaa.  Yksisuuntaista viestintä olisi esimerkiksi siinä 

tapauksessa, että viestitään suoraan kohdeyleisölle ilman palautetta ja dialogia.  Jos 

suoritetaan markkinatutkimusta tai kerätään asiakaspalautetta, voidaan viestintää 

kutsua kaksisuuntaiseksi ja epäsymmetriseksi viestinnäksi. Kaksisuuntaista 

symmetristä viestintää pidetään viestinnän kattavimpana muotona, jossa lähettäjän ja 

vastaanottajan välillä syntyy keskustelua. Nykyinen teknologia mahdollistaa 

kaksisuuntaisen symmetrisen viestinnän monin eri tavoin ja medioin. Hyvänä 

esimerkkinä tästä ovat muun muassa sosiaalisen median hyödyntäminen 

asiakaspalautekanavana.  Myös tutkimusryhmä nojaa vahvasti sosiaaliseen mediaan 

markkinointiviestinnän kanavana. Vastaanottajan reaktioihin voi kuulua asenteita, 

assosiaatioita ja käyttäytymismalleja kuten havaittu arvo (perceived value) ja 

lojaliteetti (loyalty). Nämä reaktiot synnyttävät brändipääomaa. Ajan kulumisella 
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(ajan kuluminen + 1) tiedostetaan se tosiasia, että brändipääomaa rakennetaan ajan 

kuluessa ja aikaisemmat valinnat prosessissa vaikuttavat edelleen prosesseihin ja 

viestintään ja käynnistävät ”uuden kierroksen”. (Pickton ja Broderick 2005:4-9.) 

Tämän takia viestinnän, kuten asiantuntijablogin kirjoittamisen, säännöllisyys on 

äärimmäisen tärkeää brändin rakentumisen kannalta. 

3.2 Integroitu markkinointiviestintä 

Nykytalouden maailmanlaajuisilla ja säännöstelemättömillä markkinoilla 

tarkoituksenmukaisen ja monipuolisen markkinointiviestinnän lähestymistavan on 

katsottu olevan elintärkeää. Myös internetin ja mobiilikanavien ilmestyminen uusina 

todellisesti kaksisuuntaisina viestintäkanavina on muuttanut oleellisesti 

markkinointiviestinnän tarpeita. Integroitu markkinointiviestintä (IMV) on syntynyt 

vastaamaan tähän nyky-yhteiskunnan uuteen viestimistarpeeseen (Garber ja Dotson 

2002; Gurâu 2008; Smith 2006). Integroidun markkinointiviestinnän tutkimus on 

kasvanut ja kehittynyt pitkälle sen kehittämisestä 1980-luvulla. Se on kehittynyt 

alkuaikojen rajoittuneesta viestintätyökalujen tarkoituksenmukaisesta 

yhteistoiminnasta strategiseksi prosessiksi (Madhavaram et al. 2005 via Kliatchko 

2008). Vaikka IMV:ää on tutkittu jo pian kolme vuosikymmentä, akateemikot eivät 

ole yhtä mieltä sen määritelmästä (Gurâu 2008, Kliatchko 2008, Pickton ja Broderick 

2005). Swain (2004) totesi omassa tutkimuksessaan että IMV:n määritelmän 

tutkimista on suositeltavaa jatkaa. Kliatchko (2008) vahvistaa Swainin (2004) 

näkemystä toteamalla integroidun markkinointiviestinnän kaipaavan yksimielisyyttä 

sen perusperiaatteille, sillä se olisi iso harppaus IMV:n yleisen ymmärtämisen ja 

toteuttamisen mallille. 

 

3.2.1 Taustaa ja avainkäsitteitä 

Integroidulle markkinointiviestinnälle löytyy useita määritelmiä 

markkinointitutkimuksen kirjallisuudesta monilta tutkijoilta ja instituutioilta. 

Yksinkertaisimmillaan se voidaan käsittää markkinointiviestinnän konseptiksi, joka 

yhdistää kaikki markkinointiviestinnän aktiviteetit. Taulukko 1 esittää synteesin eri 
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tutkijoiden määritelmistä selkeän taulukon muodossa (Pickton ja Broderick  2005: 

25; Kliatchko 2008).  

Laatija Määritelmä 

Duncan, 2002 Integroitu markkinointiviestintä on brändipääomaa 

kasvattava ja asiakassuhteiden hallintaa auttava prosessi. 

Tämä prosessi luo ja vaalii tuottoisia suhteita asiakkaisiin 

sekä muihin sidosryhmiin kontrolloimalla viestintää 

strategisesti sekä pyrkimällä tarkoitukselliseen 

tietopohjaiseen vuoropuheluun heidän kanssaan. 

Shimp, 2000 Organisaation yhdistetty, koordinoitu pyrkimys edistää 

brändin tunnettuutta ja erityisyyttä monien 

viestintäkanavien kautta puhumalla ”yhdellä äänellä”. 

Kotler et al., 1999 Integroitu markkinointiviestintä on konsepti, jonka alle 

yritys integroi ja koordinoi sen monia viestintäkanavia 

toimittaakseen selkeän, johdonmukaisen ja 

mukaansatempaavan viestin organisaatiosta ja sen 

tuotteista. 

Kliatchko, 2008 IMV on yleisövetoinen liiketoimintaprosessi, jossa 

sidosryhmä-, sisältö-, kanava-, ja brändiviestintäohjelmia 

hallitaan strategisesti. 

Betts et al,. 1995 Integroitu markkinointiviestintä on strateginen valinta 

markkinointiviestinnän elementtejä, jotka tehokkaasti ja 

taloudellisesti vaikuttavat organisaation ja sen olemassa 

olevien ja potentiaalisten asiakkaiden väliseen 

vaihdantaan. 

Schultz, 1993 Integroitu markkinointiviestintä on markkinointiviestinnän 

suunnittelun konsepti, joka tuo organisaatiolle lisäarvoa 

tunnistamalla ja arvioimalla monien viestinnän 

tiedonalojen strategiset roolit – kuten yleinen mainonta, 

suoramarkkinointi ja PR – ja yhdistämällä näistä 

tiedonaloista selkeän, johdonmukaisen ja maksimaalisen 

viestinnän kokonaisvaikutuksen.  

Taulukko 1: IMV:n määritelmiä - sovellettu (Pickton ja Broderick 2005:25) 
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Vaikka monet tutkijat ovat yhtä mieltä siitä että IMV:n perimmäinen tarkoitus on 

tuottaa organisaatiolle yhtenäistä viestiä ja lähestymistapaa, täytyy myös muistaa että 

voi olla täysin tarkoituksenmukaista harkita erilaisten lähestymistapojen ja viestinnän 

yhdistämistä eri kohdeyleisöille. Viestin sisällön on syytä olla erilaista 

osakkeenomistajille tai rahoittajille kuin esimerkiksi työntekijöille tai 

asiakaskunnalle. Tällainen monikanavainen viestintä vaatii kurinalaista organisointia 

ja johtamista että hämmennystä voidaan välttää. Pickton ja Broderick (2005) 

kuitenkin toteavat, että on tyypillistä ja hyvää toimintaa tiivistää organisaation tai 

tuotteen brändi muutamaan hyvin valittuun sanaan tai väittämään, johon kaikki 

kohdeyleisöt voivat samaistua. Markkinointiviestinnän organisointivaiheessa tulisi 

siis miettiä tarkkaan halutaanko lähettää yhdenmukaistettua viestiä vai erilaisia mutta 

sisällöltään johdonmukaisia viestejä. (Pickton ja Broderick 2005:27.) 

Tutkimusryhmän markkinointiviestinnän organisointiin palataan myöhemmässä 

luvussa (ks. 5.3). 

 

Duncan ja Moriarty (1998) toteavat viestinnän roolin ymmärtämisen olevan erittäin 

tärkeä tekijä tuottoisien sidosryhmäsuhteiden hallinnassa. Vaikka integroitu 

markkinointiviestintä on kiistelty teoria, sen hyödyistä vallitsee yksimielisyys: oikein 

toteutettuna IMV on tehokas ja hyödyllinen markkinointiviestinnän lähtökohta. 

Integroidun markkinointiviestinnän hyötyjen lähtökohta on synergia, jota kuvailee 

kattavasti lause ”kokonaisuus on suurempi kuin osiensa summa” (Pickton ja 

Broderick 2005:27). Smith et al. (2006) esittävät, että synergia eri mediaelementtien 

välillä on tärkeää, sillä panostaminen yhteen mediaan voi vahvistaa toisen 

tehokkuutta. On kuitenkin muistettava, että huonosti toteutettu markkinointiviestintä 

voi johtaa niin sanottuun negatiiviseen synergiaan (Pickton ja Broderick 2005:27). 

Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, kun viestinnän sanoman teho hukkuu sen 

ylenpalttisuuteen. Tämän tutkimuksen tarpeisiin, eli tutkimusryhmän markkinoinnin 

mallin luomiseen, integroitu markkinointiviestintä on luonteva valinta lähtökohdaksi 

sen laajan teoriapohjan ja yleisesti hyväksyttyjen hyötyjen takia.  

 

Kliatchko (2008) esittää selkeän mallin neljästä elementistä, jonka varaan IMV 

rakentuu. Nämä neljä elementtiä ovat: sidosryhmät, sisältö, kanavat ja tulokset 

(Kuvio 4). Näiden ”IMV:n neljän pilarin” avulla selkeytetään tutkimusryhmän 

markkinointiviestinnän suunnittelua tässä tutkimuksessa. 
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Kuvio 4: IMV:n 4 pilaria – sovellettu (Kliatchko 2008) 

 

Tämä integroidun markkinointiviestinnän lähestymistapa noudattaa niin sanottua 

”suljetun silmukan mallia”. Kaikki neljä elementtiä toimivat sekä syinä että 

seurauksina toisillensa. Tuloksista saatavat tiedot voivat parantaa jokaisen elementin 

tehokkuutta ja jokaisen elementin muutos vaikuttaa erikseen toisiin elementteihin. 

(Kliatchko 2008.) 

 

Integroidun markkinointiviestinnän ensimmäinen pilari on sidosryhmät. Terminä 

sidosryhmät viittaavat merkityksellisiin yleisöihin tai markkinoihin, joiden kanssa 

yritys on vuorovaikutussuhteessa. Merkitykselliset sidosryhmät voidaan jakaa 

ulkoisiin ja sisäisiin yleisöihin. Ulkoisilla yleisöillä viitataan yrityksen ulkopuolisiin 

tekijöihin, kuten asiakkaisiin ja kuluttajiin, siinä missä sisäisillä yleisöillä 

tarkoitetaan työntekijöitä, johtajia ja muita yrityksen sisäisiä tekijöitä. (Kliatchko 

2008.) 

 

Koska integroitu markkinointiviestintä on asiakaskeskeinen liiketoimintamalli, sen 

liiketoimintaprosessien syvällinen ymmärtäminen alkaa siitä, kun annetaan 

sidosryhmien tarpeiden ohjata markkinoinnin ja brändäyksen tavoitteita ja 

strategioita. Minkä tahansa brändin kohdeyleisön identifiointi on äärimmäisen 

tärkeää IMV:n suunnittelun kannalta (tutkimusryhmän sidosryhmät identifioidaan 

kappaleessa 5.1.2). Sidosryhmien hallinta ei tarkoita sidosryhmien manipulointia tai 

ohjailemista, vaan IMV pyrkii olemaan herkkä kuuntelemaan ja vastaamaan 
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asiakkaiden tarpeisiin, haluihin ja pyrkimyksiin, ja tätä kautta syventämään 

asiakassuhteita. Kliatchko mainitsee myös eettisten, moraalisten ja sosiaalisten 

standardien vaikutuksen kuluttajan valintoihin. (Kliatchko 2008.) Tässä 

tutkimuksessa kuluttajat eivät kuitenkaan ole fokuksessa. 

 

Toinen IMV:n pilari on sisältö. Kaikki lähtee asiakkaan tai kohderyhmän syvällisestä 

ymmärtämisestä, joka johtaa houkuttelevan sisällön luomiseen. IMV:n sisältö 

voidaan jakaa viesteihin ja insentiiveihin. Viesteillä viitataan brändiin, ideoihin, 

assosiaatioihin, arvon ymmärtämiseen ja muihin kohdeyleisölle viestittäviin asioihin, 

siinä missä insentiivillä tarkoitetaan lyhyt kestoisia tarjouksia ja mahdollisuuksia 

palkinnoksi siitä, että kohdeyleisö on käyttänyt tai kuluttanut yrityksen tuotteita tai 

palveluja. On myös muistettava, että viime kädessä kuluttaja itse tekee heille 

kohdennetusta markkinointiviestinnästä merkityksellistä, sillä nykyisessä 

sirpaloituneessa markkinointikentässä ja median kulutuskäyttäytymisessä kuluttaja 

itse valitsee mitä medioita hän seuraa ja kuinka paljon seuraa. Sisällön tulee olla 

merkityksellisen lisäksi myös luovaa, vakuuttavaa, asiallista ja ennen kaikkea – 

johdonmukaista. Aiempaa hankalammaksi johdonmukaisen sisällön tuottamisesta 

tekee sosiaalisen median ilmaantuminen markkinoinnin kenttään, sillä kuluttajat ja 

kohdeyleisöt ovat nykyään samanaikaisesti sekä sisällön kuluttajia, että sisällön 

tuottajia. He voivat lisätä omaa tekstiä, omia kuvia, videoita, musiikkia ja paljon 

muuta valitsemiinsa kanaviin. Tämä niin sanottu käyttäjän luoma sisältö (user-

generated content, USG) on käynnistänyt monia innovatiivisia ilmiöitä, kuten blogit, 

wikit, Youtube, Facebook ja monia muita, joiden parissa miljoonat ihmiset ympäri 

maailmaa viettävät aikaa päivittäin. Kuvio 5 kuvaa perinteisen ja interaktiivisen 

markkinointiviestinnän sisällöntuoton perustavaa laatua olevia eroja. (Kliatchko 

2008.) 
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Kuvio 5: Sisällöntuottomalli – sovellettu (Kliatchko 2008) 

  

Integroidun markkinointiviestinnän kolmas pilari on kanavat. Schultz ja Schultz 

(2004 via Kliatchko 2008) toteavat, että on olemassa kaksi asiaa joita tulisi pohtia 

miettiessä mitkä kanavat ovat kaikkein hyödyllisimpiä kohdennetussa 

markkinointiviestinnässä. Ne ovat relevanssi (relevance) ja preferenssi (preference). 

IMV ei tarkoita sitä, että kohdeyleisöä lähestytään kaikilta rintamilta yhtenäisen 

viestin kanssa. Päinvastoin - integroidun markkinointiviestinnän ideana on lähestyä 

oikeiden kanavien valintaa kohdeyleisön näkökulmasta, jotta voidaan päättää 

tehokkain kanava kohdeyleisön saavuttamiseksi. Selvittämällä kohdeyleisön 

”ostopolun” markkinoija voi määrittää mitkä kontaktipinnat ja kanavat ovat 

relevantteja ja mitkä kohdeyleisö asettaa itse etusijalle (kohdeyleisön preferenssi) 

informaation lähteeksi. (Kliatchko 2008). Tutkimusryhmän sidosryhmien preferoidut 

markkinointiviestinnän kanavat avataan lukijalle myöhemmässä luvussa (ks. 5.2). 

Markkinointiviestinnän välineitä ovat kaikki viestin välittämiseen yhdelle tai 

useammalle taholle pystyvät välineet. Kun mediakanava valitaan oikein, haluttu 

viesti välittyy toivotulle kohdeyleisölle ilman, että viesti välittyy kohderyhmään 

kuulumattomille. Huonosti valittu kanava puolestaan ei saa aikaan suuria vaikutuksia 

sen kohdentuessa väärälle yleisölle tai liian harvoille ihmisille. Osa viestinnästä 

hukkuu muiden joukkoon, joten viestintäkanavan valinnalla on tässäkin suuri rooli. 

Integroitua markkinointiviestintäsuunnitelmaa tehtäessä on kriittistä valita juuri oikea 

kombinaatio eri medioita ja luoda kokonaisuus, jossa eri kanavien viestit tukevat 

toisiaan parhaiten. (Pickton ja Broderick 2005:122). Nykyinen laaja ja 

monikanavainen markkinoinnin kenttä on kuitenkin johtanut kohdeyleisöjen 
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jatkuvaan ja yhtäaikaiseen markkinoinnin altistukseen ja kuluttamiseen, mikä 

vaikeuttaa entisestään markkinoijien työtä. Käytännössä myös perinteiset 

markkinoinnin tehokkuuden mittauskeinot ovat vanhentuneet. (Kliatchko 2008.) 

 

Neljäs ja viimeinen pilari on tulokset. Jotta markkinointiviestintä olisi tehokasta, on 

välttämätöntä tarkastella ja arvioida tuloksia. Vaikka tuloksien mittaaminen ei 

itsessään ole mitään uutta markkinoinnissa, se on alati vaikeampaa nykyisessä 

monimutkaisessa markkinointiviestinnän miljöössä. Integroidun 

markkinointiviestinnän ytimessä onkin pyrkimys tulosvastuullisuuteen: IMV 

ohjelmien täytyy voida osoittaa vaikuttavan liiketulokseen. Yksi keino tähän on 

mitata asiakkaan arvoa ja arvioida asiakkaaseen investoitujen voimavarojen 

vaikutusta liiketulokseen (return-on-customer-investment, ROCI). Näitä arvoja 

mitataan tietyissä pisteissä ajan kuluessa, jotta saadaan arvio IMV ohjelmien 

tehokkuudesta. Tämä prosessi auttaa arvioimaan minkä arvoinen tietty kohdeyleisö 

on yritykselle ja mihin kohdeyleisöön kannattaa investointeja sijoittaa. Mittaaminen 

auttaa myös päättämään mitkä kanavat ovat tehokkaimpia saavuttamaan halutut 

kohdeyleisöt ja näkemään mahdollisia keinoja kasvuun. (Kliatchko 2008.) Myös 

tutkimusryhmän markkinointiviestinnän tuloksia on seurattu ja niistä päättelemässä 

on tehty korjaustoimenpiteitä viestintään (ks. 5.3.2). 

 

3.2.2 Integroidun markkinointiviestinnän haasteet 

Kaikista integroidun markkinointiviestinnän yleisesti hyväksytyistä hyödyistä 

huolimatta koko konseptilla on myös merkittäviä esteitä ja haasteita, joista osa on 

organisaatioon liittyviä ja osa ulkoisiin tekijöihin liittyviä. Suurin osa integroidun 

markkinointiviestinnän käyttöönottoa estävistä tai hidastavista tekijöistä on ulkoisia 

tekijöitä, joihin organisaatiolla ei ole vaikutusvaltaa. Sisäisiin tekijöihin sen sijaan 

voidaan tyypillisesti vaikuttaa myönteisesti jos tahtotila löytyy. (Pickton ja Broderick 

2005:39.) 

 

Pickton ja Broderick (2005: 36) listaavat yhdeksän organisaation sisäistä tekijää, 

jotka voivat estää tai hidastaa integroidun markkinointiviestinnän käyttöönottoa. 

Nämä tekijät ovat (1) mielentila, (2) luokittelu ja kieli, (3) organisaation rakenne, (4) 
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elitismi, (5) tehtävän suuruus, (6) budjetti, (7) johtajien kyvykkyys, (8) palkkiot ja 

(9) integraation ulottuvuudet. 

 

Mielentila on Picktonin ja Broderickin (2005:36) mukaan syynä siihen, että monet 

markkinointiviestintäalan ihmiset eivät välttämättä kannata integraation ideaa. 

Heidän ajatusmallinsa ja asenteensa estävät sen, sillä mielentila rakentuu vuosien 

tekemisen aikana ja estää heitä ajattelemasta markkinointiviestinnän integraatiota 

laajemmasta näkökulmasta. 

 

Markkinointiviestinnän ja markkinointimixin luokittelu ja kieli voivat estää 

integroidun markkinointiviestinnän ajatustasolla: mainostaminen, yritysidentiteetti ja 

henkilökohtainen myyminen ymmärretään toisistaan irrallisiksi käsitteiksi. 

 

Organisaation rakenne voi vaikeuttaa yhteisen tehtävän suorittamista yhteistyössä. 

Tämä pätee isompiin organisaatioihin, joissa on selkeä hierarkkinen rakenne tai 

useita erillisiä ryhmiä. Ryhmittymät tai yksilöt voivat tulla suojelevaisiksi omaa 

osaamistaan kohtaan ja vaikeuttaa näin yhteisen päämäärän toteutumista. 

 

Organisaatiorakenne voi johtaa myös elitismiin myös markkinointitoimintojen 

sisällä. Brändiasiantuntijat voivat pitää itseään korkeammalla pallilla kuin 

mainostajat ja päinvastoin. Tämä johtaa todennäköisesti erimielisyyksiin siitä, mikä 

toimenpiteet ovat parhaita markkinointiviestinnän tavoitteiden saavuttamiselle. 

 

Tehtävän suuruus koetaan isoimmaksi uhaksi integroidun markkinointiviestinnän 

toteutumiselle. Niin sanotun ”ison kuvan” muodostaminen ja varsinkin tehtävän 

suuruuden viestiminen on useimmille vaikeaa: integroitu markkinointiviestintä vaatii 

koko organisaation työpanosta johtajasta alaspäin. 

 

Toiseksi suurimmaksi uhaksi Pickton ja Broderick (2005:38) mainitsevat budjetin. 

Todella useasti IMV:n budjetti on asetettu lyhyelle ajalle ja sitä ajatellaan kuluna, ei 

sijoituksena. Riittävän pitkän aikavälin tavoitteet ja rahoitus ovat oleellisia 

onnistuneelle integroidun markkinointiviestintä ohjelman aloittamiselle. 
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Johtajien kyvykkyydet voivat estää IMV:n käyttöönottoa, sillä vaaditut taidot 

menestykselliseen toteuttamiseen ovat laajat ja monitieteiset eivätkä monet pysty 

niitä oppimaan. 

 

Yhdysvalloissa palkkiot voivat olla syynä sille, että näkyvyysvetoiset 

mainostoimistot suosivat mainosaktiviteetteja muiden aktiviteettien kustannuksella ja 

huonontavat näin laajemman markkinointiviestinnän kokonaisuuden muodostumista. 

Euroopassa erilaiset ja nykyään myös Yhdysvalloissa muuttuvat mainostoimistojen 

veloitusperusteet alkavat nyt voittaa integroinnin esteitä. 

 

Viimeisenä esteenä mainitaan integraation ulottuvuudet. Saavuttaakseen integroidun 

markkinointiviestinnän, on mietittävä kokonaisuutta kaikkien ulottuvuuksien 

kannalta. Näitä ulottuvuuksia ovat esimerkiksi markkinointimix, sisäinen viestintä, 

luovat elementit ja tietokannat. Integroitu markkinointiviestintä ei siis tarkoita 

pelkästään markkinointimixin yhdistämistä, vaan täytyy osata ajatella niin, että 

integraatio koskee kaikkia ulottuvuuksia. (Pickton ja Broderick 2005:35-38). 

3.3 Markkinointiviestinnän suunnittelu 

Markkinointiviestinnän suunnittelua voidaan lähestyä useammilla malleilla, joista 

tunnetuimpiin kuuluu RABOSTIC–malli. Sen suosiota selittää sen yksinkertaisuus, 

ymmärrettävyys ja lähestyttävyys (Kliatchko 2008) ja näiden syiden takia sitä 

hyödynnetään markkinointiviestinnän suunnitteluun myös tämän tutkimuksen 

kontekstissa.  

RABOSTIC -mallin nimi tulee sen vaiheista research and analysis, audiences, 

budget, objectives, strategy, tactics, implementation ja control. Suomennettuna nämä 

tarkoittavat tutkimusta ja analysointia, kohdeyleisöjä, budjettia, tavoitteita, 

strategiaa, taktiikoita, täytäntöönpanoa ja kontrollia. Nämä vaiheet eivät välttämättä 

kulje täsmälleen prosessikaavion kuvaamassa järjestyksessä, mutta sen vaiheet ovat 

käytännössä yhteisiä kaikelle yleiselle liiketoiminnalle ja markkinoinnin 

suunnittelulle. Huolimatta siitä mitä suunnitteluprosessilla haetaan, sen tarkoituksena 

on johtaa selkeisiin päätöksiin siitä, mitä halutaan tavoittaa ja miten ne voidaan 

tavoittaa. Pickton ja Broderick (2005: 290) toteavakin että suunnitelmien pitäisi olla 
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toiminnallisia. On kuitenkin muistettava, että suunnitelmista huolimatta mikään 

tilanne ei ole staattinen, vaan elää joka hetki. Tästä syystä suunnitelmiakaan ei voida 

pitää kiveen kirjoitettuna, vaan myös suunnitelmien on mukauduttava tilanteeseen. 

Budjetti tai organisaation tavoitteet voivat muuttua ja näihin muutoksiin on 

varauduttava. Informaatiovirta kuuluu osana Picktonin ja Broderickin (2005: 288) 

RABOSTIC-mallin sovellusta ja esittää lisäinformaation vaikuttavan kaikkiin 

prosessin osiin. Informaatiovirtaa voivat olla esimerkiksi yleisötutkimus, tietokanta-

analyysi, konseptin testaus ja moni muu tietoa lisäävä toiminto. Kuvio 6 

havainnollistaa mallin prosesseja, sen eri vaiheiden tehtäviä ja informaatiovirran 

vaikutusta vaiheisiin. 

 

Kuvio 6: IMV:n RABOSTIC-malli - sovellettu (Pickton ja Broderick 2005: 288) 
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3.4 Teorian yhteenvetoa ja teoreettinen viitekehys 

Tutkimus- ja innovaatiopolitiikka on laittanut liikkeelle muutoksen akateemisessa 

maailmassa. Yksityisen rahoituksen painotus julkisten tutkimusorganisaatioiden 

rahoituksessa on pakottanut tutkijat ja tutkimusryhmät yhtälailla kilpailemaan entistä 

raivokkaammin rahoituksesta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että oman tutkimuksen 

markkinoinnista on tullut yhä tärkeämpi osa tutkijan työtä. Enää ei riitä julkaisujen 

esittäminen seminaareissa ja julkaiseminen journaaleissa, vaan lisäksi on laajalti 

otettu myös sähköinen markkinointi: tutkimusryhmillä on kotisivuja, blogeja ja 

sosiaalisen median profiileja. 

Tutkimusryhmä itsessään on kontekstista riippuvainen käsite. Tässä tutkimuksessa 

eri organisaatioteorioiden ja tutkijan omien havaintojen ja haastattelun perusteella 

tutkittava tutkimusryhmä on julkinen tietointensiivinen organisaatio, joka parhaiten 

vertautuu Iskaniuksen, Laineen ja Marttilan (2011) osaamisyhteisöön (ks. 2.2). 

Tutkimusryhmän erityispiirteisiin kuuluu eräänlainen toimintaprosessien 

muutosvastarinta, joka johtuu yliopistokontekstista: markkinointia ei nähdä osana 

yliopistotutkijan työtehtäviä ja sen integroiminen osaksi työtehtäviä koetaan hyvin 

vaikeaksi vaikka sen tarpeellisuus tiedostetaan. Pickton ja Broderick (2005:36) 

mainitsevatkin yhdeksi IMV:n haasteeksi mielentilan. 

Akateemisessa kirjallisuudessa on monta eri määritelmää integroidulle 

markkinointiviestinnälle (taulukko 1), mutta yhteisenä tekijänä kaikilla määritelmillä 

on viestinnän strategisen roolin ymmärtäminen. Teoriana integroitu 

markkinointiviestintä sopii tähän tutkimukseen, koska se on laajalti tutkittu teoria ja 

sen hyödyt ovat monessa tutkimuksessa todennettu (Gurâu 2008, Kliatchko 2008, 

Pickton ja Broderick 2005). Erityisesti IMV:n organisointimalli RABOSTIC auttoi 

tutkimusryhmän markkinointiviestinnän organisoimisessa ja se toimi myös 

sovellettuna haastattelurunkona haastattelussa (liite 1). 

Läpikäytyä kirjallisuutta tutkimalla rakennetaan tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

(kuvio 7), jota sovelletaan seuraavassa empiria-luvussa. Teorioiden ja seuraavassa 

luvussa esiteltävän tutkimuksen metodologian tutkimisen roolina on antaa tutkijalle 

tarvittava osaaminen tutkimusilmiön tulkitsemiseen ja muokkaamiseen. 
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Kuvio 7: Tutkimusryhmän markkinointiviestinnän kehittämisen suunnittelu tutkimuksen aikana 

Kuvio on jaettu strategiseen ja taktiseen näkökulmaan, joissa strateginen näkökulma 

perustuu RABOSTIC-malliin ja taktinen näkökulma sovellettuun online-ympäristön 

integroidun markkinointiviestinnän malliin (Gurâu 2008) ja Kliatchkon (2008) 

IMV:n neljään pilariin. Picktonin ja Broderickin (2005:288) mainitsema 

informaatiovirta vaikuttaa jatkuvasti sekä strategiseen että taktiseen näkökulmaan. 

Tätä teoreettisen viitekehyksen mallia voidaan käyttää markkinointiviestinnän mallin 

kehittämiseen jatkuvalla periaatteella, eli tutkimusryhmän markkinointiviestinnän 

malli ei ole staattinen, vaan adaptoituva. Se siis muuttuu tuloksien ja vallitsevien 

olosuhteiden analysoinnin mukaan.  

Tutkimuksen aikana markkinointiviestinnälliset toimenpiteet eivät noudattaneet 

mallia järjestyksellisesti, vaan niitä tehtiin koko tutkimuksen ajan tutkijan itsensä 
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toimesta. Tutkimuksen loppua kohden markkinointiviestintä muuttui alati 

järjestelmällisemmäksi. 
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4 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 

Tässä luvussa lukijalle esitetään tutkimuksen metodi ja tutkimusmenetelmät, sekä 

syvennytään aineiston hankintaan ja sen käsittelyyn. Luvun tarkoituksena on antaa 

lukijalle selkeä käsitys tutkimuksessa käytetyistä menetelmistä, eli millä 

menetelmillä tutkimus on toteutettu ja mitä välineitä analyysivaiheissa on sovellettu. 

Luvun loppupuolella esitellään tapausorganisaatio ja kerrotaan kuinka empiirinen 

aineisto on saatu hankittua. 

4.1 Tutkimuksen metodi 

Tutkimusasetelma on toiminta-analyyttinen tapaustutkimus, jonka 

kohdeorganisaationa toimii akateeminen tutkimusryhmä. Tutkimusote on toiminta-

analyyttinen, jolla tarkoitetaan tutkimuksen tavoitetta ymmärtää tutkittavaa ilmiötä. 

Toiminta-analyyttisen tutkimusotteen keskeisimmät piirteet ja tavoitteet ovat 

tutkimusilmiön ymmärtäminen ja empirian esittäminen harvojen havaintoyksiköiden 

kautta, jolloin tutkimusmenetelmät ovat suhteellisen monipuolisia. (Neilimo ja Näsi 

1980:35.) Tapaus- eli casetutkimus on yleisimpiä liiketaloustieteellisen tutkimuksen 

laadullisia menetelmiä. Se tarkoittaa tutkimusta, jossa tutkitaan yksi tai muutama 

tietyllä tarkoituksella valittu tapaus. Tapaustutkimus tuo yksityiskohtaisuutta ja 

monimutkaisuuden tajua liiketaloustieteisiin, joissa ei aina ole varaa puhdasoppiseen 

teoretisointiin (Koskinen et al, 2005:156). Tämä tutkimus onkin otteeltaan 

tarkoituksellisen pragmaattinen. 

Tutkimusmetodina toimii kvalitatiivinen – eli laadullinen tutkimus, jonka 

perimmäisenä tarkoituksena on tarkastella maailmaa ja tutkittavaa ilmiötä sellaisena 

kuin se on. Kvalitatiiviseen maailmankuvaan kuuluu siis olettamus, että todellisuus 

on moninainen, eikä laajasti yleistettävissä. (Alasuutari ja Peltonen 2005:42.) 

Laadullisen tutkimuksen aineistot voidaan jakaa karkeasti neljään luokkaan, 

haastattelu -ja havainnointimenetelmiin, dokumentteihin ja erilaisiin narratiivisiin 

diskurssi- ja keskusteluaineistoihin. Alasuutari ja Peltonen (2005:45) painottavat, että 

tutkimuksessa valitun menetelmän pitää olla ennen kaikkea perusteltu, sillä huonosti 
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valittu tutkimusmenetelmä on yksi keskeisimmistä tutkimuksen uskottavuutta 

uhkaavista asioista. (Alasuutari ja Peltonen 2005:45.)  

Toimintatutkimuksen ytimessä on perusolettamus, että oppiminen on 

kokemuksellinen ja reflektoiva prosessi. Niin ikään oletetaan, että ihminen voi 

havainnoida käyttäytymistään, tekemisiään ja niistä johdettuja muutoksia 

objektiivisesti ja johtaa niistä kehitysideoita toimintaan. Toimintatutkimus painottaa 

kehitettävän toiminnan etenemistä suunnittelun, toiminnan, havainnoinnin, 

reflektoinnin ja uudelleensuunnittelun jatkuvana kehänä, joita kuvio 8 kuvaa. Monet 

toimintatutkijat ovatkin huomanneet että työkäytäntöjen uudistaminen ja 

kehittäminen ei pääty koskaan, vaan se on jatkuva prosessi. Toimintatutkimuksen 

syklit voidaan tarkemmin määritellä konstruoiviksi ja rekonstruoiviksi. 

Konstruoivassa toiminnassa luodaan uutta toimintaa, kun taas rekonstruoivassa 

vaiheessa havainnoidaan ja arvioidaan konstruoivan syklin muutoksia. (Heikkinen, 

Huttunen ja Moilanen 1999: 37; Heikkinen, Rovio ja Kiilakoski 2006: 78-79.) 

 

Kuvio 8: Toimintatutkimuksen sykli - sovellettu (Heikkinen et al., 1999: 37) 
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Toimintatutkimus valikoitui tämän tutkimuksen menetelmäksi, koska 

toimintatutkimuksessa tuotetaan tietoa käytännön kehittämiseksi. Tutkija itse 

osallistuu ja vaikuttaa tutkittavan organisaation toimintaan. Heikkinen, Huttunen ja 

Moilanen (1999:25) tähdentävätkin, että tutkija tietää olevansa tekemässä 

toimintatutkimusta, jos hän toimii yhteisössä, jossa yksilöt 

 pohtivat (eli reflektoivat) ja kehittävät työtään 

 analysoivat, kuinka toiminta on historiallisesti kehkeytynyt nykyiselleen 

 kehittelevät vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi ja tavoitteiden 

saavuttamiseksi 

 tuottavat toiminnasta uutta tietoa (teorioita) 

Tämän tutkimuksen osalta tutkijan tehtävät vaativat kaikkia yllämainittuja kohtia. 

Koska kaikki kriteerit täyttyvät ja menetelmä sopii tutkimuksen pragmaattiseen 

luonteeseen, voidaan todeta toimintatutkimuksen olevan tutkimusstrategisena 

lähestymistapana perusteltu. 

 

4.2 Tapausorganisaation esittely 

SHARP-tutkimusryhmä on Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin 

yksikön palvelututkimuksen tutkimusryhmä ja koostuu tällä hetkellä kuudesta 

tohtorista ja seitsemästä tohtoriopiskelijasta. Ryhmän perimmäinen tarkoitus on 

edistää teoreettista ymmärrystä ja johdollista tietämystä palveluliiketoiminnan saralla 

tutkien liiketoimintaa huomioiden palveluverkostojen ja muiden tekijöiden roolin 

asiakkaan arvontuotannossa. SHARP on yksi neljästä Martti Ahtisaari Instituutin alla 

olevista tutkimusryhmistä ja osa COMPANION-tutkimusyhteisöä Oulun yliopiston 

kauppakorkeakoulussa.  
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4.3 Aineiston hankinta ja käsittely 

Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto hankittiin havainnoimalla ja 

puolistrukturoidulla fokusryhmähaastattelulla. Osallistuvalla havainnoinnilla 

tarkoitetaan tutkimusotetta, jossa tutkija viettää aikaansa kohteen parissa ikään kuin 

yhtenä tutkitun organisaation, yhteisön tai ryhmän jäsenenä ja osallistuu sen toimiin 

tutkijanroolinsa rajoissa. Laadullisessa tutkimuksessa havainnointitutkimuksella 

tarkoitetaan tutkimusta, jossa havainnoidaan luonnollisia tilanteita erilaisissa 

ympäristöissä (Koskinen, Alasuutari ja Peltonen 2005: 77). Tämän tutkimuksen 

tapauksessa tutkija toimii tutkimusavustajana tapausorganisaatiossa tehtävänään 

tutkia ja kehittää tapausorganisaatiolle markkinointiviestinnän malli. Työtehtäviin 

kuului lisäksi myös muita tutkimusta avustavia tehtäviä. Jotta tämän tutkimuksen 

tavoite voitaisiin tavoittaa, on saatava yleiskuva toimintakentän erityispiirteistä ja 

vallitsevasta tilanteesta. Informaatiota tätä varten voi hankkia niin sanotuista 

toissijaisista (secondary) ja pääasiallisista (primary) lähteistä. Toissijaisella 

tutkimuksella tarkoitetaan niin sanottua työpöytätutkimusta: lähteet ovat yleensä jo 

olemassa olevia ja julkisia, sekä helposti saatavilla. Lähteet voivat olla ulkoisia, 

kuten esimerkiksi Tilastokeskuksen tarjoama informaatio, tai sisäisiä, kuten 

organisaation myyntitilastot. Pääasiallinen tutkimus tehdään aina itse ja on yleensä 

sovellettu vastaamaan suoraan tutkimuskysymykseen. Aineiston 

hankintamenetelmänä voi olla joko laadullinen tai kvantitatiivinen menetelmä. 

(Pickton ja Broderik 2005: 291.) 

Lisätietoa empiriaa varten hankittiin haastattelun muodossa. Haastattelut ovat yleinen 

osa kvalitatiivisen tutkimuksen strategiaa, mutta niitä ei kuitenkaan voida pitää täysin 

ongelmattomana tiedonkeruu metodina, sillä siihen sisältyy oletus siitä että 

haastateltava on ammattimainen ja vilpitön totuudenkertoja. Haastattelu vaatii 

tutkimuksen tiedonkeruumetodina eri taitojen hyödyntämistä, kuten intensiivistä 

kuuntelua ja muistiinpanojen tekemistä, sekä tarkkaa suunnittelua ja riittävää 

valmistautumista. Tutkimukseen soveltuvien tulosten ja vastausten saamiseksi 

tutkijan täytyy kehittää riittävä tietämys tutkimusaiheesta relevanttien 

haastattelukysymyksien tekemiseksi (Sandy ja Dumay 2011). Tutkija kokeekin, että 

riittävän tietämyksen kehittäminen haastattelukysymyksiä varten oli yksi 

tutkimuksen haastavimmista vaiheista. (Wilson 2010:142.) 
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Haastattelut ovat rakenteeltaan puolistrukturoituja - eli teemahaastatteluja, jotka 

sallivat haastateltavalle enemmän vapauksia: tutkija määrää kysymykset, mutta 

haastateltava voi vastata niihin omin sanoin ja joskus ehdottaa uusia kysymyksiä 

(Koskinen et al. 2005: 104). Puolistrukturoitu teemahaastattelu valikoitui 

haastattelumuodoksi, koska se sopii käytettäväksi haastatteluissa, joissa kohteena 

ovat intiimit, arat tai heikosti tiedostetut aiheet (Metsämuuroinen 2008:41). 

Haastateltavat ovat tutkimusryhmän päätutkijoita ja haastattelut suoritettiin Oulun 

Kauppakorkeakoulun neuvotteluhuoneissa. Haastatteluiden kysymyksien linja 

muodostui tutkimuksen edetessä, tutkijan syvennyttyä ryhmän toimintatapoihin ja 

tilanteeseen. Havainnointitutkimuksessa onkin tyypillistä, että uusia kysymyksiä 

luodaan sekä kentällä ollessa että aineiston keruun jälkeen. Kysymysten kehittely on 

siis osa tutkimusprosessia, ei tapahtuma tutkimuksen alussa. (Koskinen et al. 2005: 

84). 

Fokusryhmähaastattelu on ryhmäkeskustelutekniikka, joka on sopiva mihin tahansa 

tilanteeseen jossa kaikki ryhmän jäsenet ovat yhtä päteviä vastaamaan kysymyksiin 

tai antamaan merkittävää tietoa haastatteluun ilman tarvetta selventävään 

keskusteluun kahden kesken. Tutkija kokee tutkimusryhmän päätutkijoiden olevan 

likimain yhtä päteviä vastaamaan haastattelukysymyksiin, joten 

fokusryhmähaastattelu on haastattelumenetelmänä perusteltua. Tällä tekniikalla 

voidaan käydä läpi nopeasti merkittävä määrä aineistoa ja se tarjoaa haastattelulle 

synergiaetuja, mutta se myös vaatii haastattelijalta taitoa pitää keskustelu tiukasti 

tutkittavan asian rajoissa. (Pickton ja Broderick 2005: 259.) Fokusryhmähaastattelu 

on menetelmänä nopea ja tehokas, mutta se aiheuttaa myös ongelmia tutkimuksen 

reliabiliteettiin. Ulkoapäin tiiviinkin tuntuiset yhteisöt jakaantuvat ryhmiin, 

klikkeihin ja nurkkakuntiin, joiden suhteet vaihtelevat. Sitoutuminen yhteen tahoon 

voi lyödä ovia kiinni muualla. Ongelma tästä syntyy, jos tutkija sitoutuu johonkin 

osapuoleen tietämättään, sillä seurauksena voi olla pahasti vinoutunut näkökulma. 

(Koskinen et al. 2005: 85.) Tutkimuksen fokusryhmähaastattelu suoritettiin 

3.helmikuuta 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun neuvottelutiloissa. Paikalla 

olivat haastattelijan lisäksi haastateltavat tutkimusryhmän perustajajäsenet. 

Seuraavassa luvussa empiiristä aineistoa analysoidaan peilaamalla aineistoa ja niiden 

implikaatioita luvuissa 2 ja 3 läpikäytyihin teorioihin. 
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5 MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 

TUTKIMUSRYHMÄSSÄ 

Tässä luvussa lukijalle esitellään minkälainen tutkimusryhmän markkinointiviestintä 

ja sen edellytykset ovat ennen tutkimuksen alkua olleet, mitä keinoja on saavuttaa 

asetetut markkinointiviestinnän tavoitteet, miten markkinointiviestintä on 

tutkimuksen aikana muuttunut ja onko markkinointiviestintä saavuttanut 

tavoitteensa. Viimeinen kappale kokoaa empirian yhteenvedon ja esittelee 

empiirisesti perustellun mallin tutkimusryhmän markkinointiviestinnälle julkisella 

sektorilla.  

Seuraavaksi esitellään haastatteluista ja havainnoista johdettua tietoa 

markkinointiviestinnän lähtökohdista, tavoitteista ja keinoista, sekä toimeenpanosta 

kappaleissa 5.1 ja 5.2. Kappaleessa 5.3 lukijalle selitetään seikkaperäisesti 

tutkimuksen toteutus tutkijan työsuhteen alkamisesta aina loppuraportin esittämiseen 

saakka.   

5.1 Lähtökohdat 

Tutkimuksen lähtökohdat selkeytyivät vasta tutkimuksen kuluessa, kun oma 

tietämykseni markkinoinnin organisoinnin teorioista oli kehittynyt. Kuten aiemmin 

mainittu, tämän tutkimuksen pääasiallinen aineisto on kerätty haastattelemalla 

tutkimusryhmän jäseniä ja omilla havainnoillani omasta toiminnastani 

tutkimusryhmän jäsenenä. Tutkimusta varten haastattelin siis tutkimusryhmän neljää 

päätutkijaa. Haastattelu suoritettiin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun 

neuvottelutiloissa suojassa häiritseviltä tekijöiltä. Toissijainen aineisto on saatu 

saatavilla olevista dokumenteista, kuten tutkimussuunnitelmista, sekä havainnoimalla 

osallistumalla tutkimusryhmän kokouksissa ja keskusteluissa. 

5.1.1 Markkinointiviestinnän alkutilanteen analysointi 

Markkinointiviestinnän tutkiminen alkoi tutkimuksen lähtökohtien purkamisesta, eli 

analysoimalla alkutilanteen markkinointiviestinnän näkökulmasta. Tämä tarkoittaa 

luonnollisesti myös tämän tutkimuksen kontekstin analysoimista: mikä on SHARP 
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tutkimusryhmä? Kuka sen perusti ja miksi se perustettiin? Tutkimusryhmän 

käsitteeseen syvennyttiin yleisellä tasolla johdannossa, jossa todettiin 

tutkimusryhmän olevan julkinen tietointensiivinen organisaatio, jossa on tieto-

organisaation, asiantuntijaorganisaation sekä virtuaalisen organisaation piirteitä. 

(Sipilä 1999:15, Lehtimäki 1996:25, Crespo et al. 2012, Riemer ja Vehring 2012, 

Ivan et al. 2012) ja sitä voidaan verrata Iskaniuksen, Laineen ja Marttilan (Iskanius et 

al.,2011) osaamisyhteisöön. 

Luvussa 4 selitettiin mikä SHARP ryhmä on: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun 

markkinoinnin yksikön palvelututkimuksen tutkimusryhmä. Sen perustivat ryhmän 

päätutkijat. Heidän perimmäisenä tarkoituksenaan oli muodostaa ryhmä, joka luo 

puitteet tutkimukselliselle synergialle.  

”(Syy sille että, SHARP-ryhmä perustettiin on) se että me ollaan sitten 

tutkimuksellisesti parempia yhdessä kuin yksin. Kun tutkimukseen 

kuuluu kaikki julkaisut ja akateemiset meriitit ja jatko-opiskelut ja 

rahoitus – niin kaikki olisi helpompaa ja sitä rahoitusta on helpompi 

hakea tällaisena yhtenäisenä ryhmänä.” 

Koettiin, että oli tarve olla formaalimpi, jäsentyvämpi ja näkyvämpi tiimi ja tuoda 

omaa profiilia vahvemmin esiin. Identifioituminen ja näyttäytyminen muille 

palvelumarkkinoinnin, palveluliiketoiminnan tutkimuksen ja yhteisen kontekstin 

näkökulmasta nousi vahvasti esiin. Tarve viestiä ulkopuolisille tahoille 

tutkimusryhmän halua tutkia nimenomaan palveluita eri näkökulmista koettiin 

erittäin tärkeäksi. Yhteisen identiteetin koetaan auttavan viestimään tutkimusryhmän 

omaa osaamista myös kansainvälisesti universaalilla tutkimuksen kielellä.  

”Tutkimusryhmä on sellainen (käsite) että se ymmärretään 

kansainvälisestikin - että se heti luo sellaisen mielikuvan että siellä on 

päteviä senioritutkijoita ja niillä on yhteinen fokus.” 

Vaikka tutkimusryhmän muodostamisen laukaisevaksi tekijäksi koettiin Martti 

Ahtisaari Instituutin tutkimusryhmähaku, päätutkijat kokevat rahoituksen olevan 

tutkimusryhmän toiminnan kannalta vain yksi aspekti. Yhteiset mielenkiinnon 
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kohteet ja erityisesti yhdessä toimiminen on tärkeintä – rahoituksen koetaan 

käytännössä vain vahvistavan tutkimusryhmän motivaatiosta ponnistavia 

mahdollisuuksia. 

Tutkimusryhmä nähdään keinona näkyä pitkäjänteisemmällä aikavälillä. 

Haastateltavat kertovat, että vaikka tutkijat pärjäisivät yksinäänkin tutkimuksellisesti, 

ryhmän perustaminen antaa mahdollisuuden ylläpitää suhteita sidosryhmiin ja 

syventää ryhmän yhteistä osaamistaan ja menestyä ryhmänä vielä kymmenenkin 

vuoden päästä. Tutkimusaiheitakin pyritään vastaisuudessa valitsemaan suhteessa 

tutkimusryhmän tekemisiin. 

”Kyllä se tutkijankin näkökulmasta on ollut sellaista yksinyrittämistä 

pitkään. Jokainen on tehnyt niitä omia juttujaan. Niin tällainen ryhmä 

kuitenkin tuo sellaista fokusta siihen omaan työskentelyyn ja siihen 

omaan työskentelyyn saa myös omaa suuntaa. Että tällainen 

strateginen näkökulmakin siinä on – sellainen pitkän tähtäimen 

näkökulma että mihin suuntaan on kehitytty ja tämän ryhmän puitteissa 

sinne päästy.” 

Tutkijat haluavat tehdä selväksi myös selkeän eron sellaisiin tutkimusryhmiin, jotka 

ovat perinteisesti olleet vahvasti hierarkkisia. SHARP-tutkimusryhmän jäsenet 

kokevat ryhmän olevan tasa-arvoinen toimintakulttuuriltaan ja toteavat, ettei tämän 

tyyppisiä tutkimusryhmiä ole aikaisemmin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun 

puolella ollut. Aikaisemmin tutkimusryhmäajattelu on ollut enemmän 

laitosrakenteita mukailevaa, mutta nykyään koko yliopiston tahtotila on että näitä 

organisaatiorakenteita ei enää noudatettaisi tutkimuksen ryhmittymisessä. Vaikka 

laitostasolla on mietitty yhteisiä tutkimus-strategioita, sen on koettu käyvän ajan 

mittaan yhä keinotekoisemmaksi.  

”Koska jokainen kuitenkin löysi omat väylänsä kenen kanssa haluaa 

tehdä ja kenen kanssa ei halua tehdä yhteistyötä. Ehkä se on tässä iso 

ohjaava voima. Kun se on tämä tahtotila että pitää vapaaehtoisesti 

löytää toisemme niin se on ehkä jotenkin leimallista että tällaista 

toimintaa ei voi organisatorisesti pakottaa. …Täytyy tässä sitten 
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kuitenkin muistaa, että tässä on tämä kilpailu koko ajan – että me 

keskenämmekin kilpaillaan - puhumattakaan kaikkien muitten kanssa. 

Kyllä sellainen pakotettu toiminta on varmaan huomattu että ei toimi 

näin kilpaillussa tilanteessa, että kyllä se täytyy vapaaehtoisesti löytyä 

se tahtotila ja suunta mihin tahtoo mennä.” 

Tutkimusryhmä on siis vapaaehtoisesti järjestäytynyt, tutkimuksellista synergiaa 

tavoitteleva tutkijoiden yhteenliittymä, jonka jäsenten kesken käydään myös 

kilpailua rahoituksesta ja paremmista asemista työyhteisössä. Tutkimusryhmän 

vapaaehtoisuus ja vielä kehittymättömät rutiinit markkinointiviestinnän tehtävissä 

tuovat oman haasteensa tutkimusryhmän markkinointiin, sillä 

markkinointiviestinnälliset toimenpiteet koetaan ylimääräisinä työrasitteina. 

5.1.2 Sidosryhmät 

Tutkimusryhmän sidosryhmät selkeytyivät havainnoinnin menetelmällä 

arkikeskusteluissa päätutkijoiden kanssa jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Lopullisen 

hyväksynnän määritetyt sidosryhmät saivat 3.helmikuuta 2014 pidetyssä 

fokusryhmähaastattelussa, jossa olivat paikalla kaikki neljä tutkimusryhmän 

perustajaa. Yritykset, opiskelijat, tiedeyhteisö ja rahoittajat koettiin olevan 

keskeisimmät sidosryhmät tutkimusryhmän markkinointiviestinnälle. Kliatchko 

(2008) toteaakin, että sidosryhmien identifiointi on äärimmäisen tärkeää IMV:n 

suunnittelun kannalta. 

Yritysten ymmärretään haluavan tutkimusryhmältä tutkimustuloksia ja omien 

päätösprosessien vahvistavaa tutkimusta. Lisäksi yrityksille halutaan viestiä mitä 

tutkimusryhmä tarkalleen ottaen tekee, jotta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä. 

Yrityksiä eivät kiinnosta tutkimusryhmän julkaistujen artikkelien määrä, tai kuinka 

paljon TEKES-rahaa on budjettiin saatu, vaan miten tutkimusta voidaan hyödyntää 

käytännön liiketoiminnassa. Haastatteluista käy ilmi tutkimusryhmän halu etsiä 

rooliaan Pohjois-Suomen hyvinvoinnin luomisessa. Yritysyhteistyötä halutaankin 

lisää, sillä se lisää myös lehdistön mielenkiintoa tutkimuksiin. 
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”Niin ja lehdethän mielellään tekee mielenkiintoisista tutkimuksista 

juttua ja ne monesti sitten kysyykin, että voitteko liittää sen johonkin 

yritykseen, tai antaa esimerkin yrityksen kautta. Ei niinkään sitä 

meidän tutkimusta, vaan sitä että ”tälle yritykselle tehtiin jotakin” on 

siinä keskiössä. Se on ihmisille paljon helpompi ymmärtää, että mitä 

oikeasti tapahtuu.” 

Rahoittajat ovat sidosryhmänä niin erilaisia, että niille voisi olla omat erilliset 

viestintästrategiansa. Rahoitusta voi saada useasta paikasta: on olemassa 

aluerahoitusta, kaupunkikohtaista- ja EU-rahoitusta ja lisäksi niin sanottua 

huippurahoitusta – joka on kansainvälisesti kilpailtua akatemiatutkimuksen 

rahoitusta. Kansainvälisen akatemiatutkimuksen rahoittajille täytyy pystyä 

viestimään akateemisella ja artikkeleiden kielellä, joten se eroaa merkittävästi 

yrityksille viestimisestä. Alue, - kaupunki- ja EU-tahoille viestiminen taas muistuttaa 

enemmän yritysviestintää, sillä siellä täytyy myös löytyä käytännön hyöty. 

Tiedeyhteisölle viestitään pääasiassa akateemisilla julkaisuilla, mutta tapahtumat ja 

seminaarit ovat myös etenevissä määrin tärkeitä akateemisessa viestinnässä. 

Esimerkiksi Northern Service Day -tapahtuma nähdään merkkinä siitä, että 

tutkimusryhmä on mukana laajemmassa akateemisessa kontekstissa ja myös 

paikallisen alueen kehittämisessä – tapahtumassa kun oli mukana sellaisia toimijoita 

kuin VTT ja OAMK sekä kymmeniä paikallisten yritysten edustajia. Haastateltavat 

ovat sitä mieltä, että viestinnän tulisi vakuuttaa akateeminen lukija tutkimusryhmän 

akateemisesta pätevyydestä ja siitä, että tutkimusryhmältä tulee säännöllisin väliajoin 

uutisia tutkimusyhteisölle. Tutkijoille julkaisut ja konferenssipaperit ovat ne 

pääasialliset markkinointikeinot tuoda omaa nimeään julki, joten julkaisujen esille 

tuominen voidaan nähdä yhtenä markkinointiviestinnän tavoitteena. 

”…on se akateemiselle yleisölle monesti kuitenkin ne paperit – 

artikkelit ja konffapaperit mistä muistaa nähneensä jonkun nimen tai 

huomaa itse käyttävänsä jotain paperia jossa nimi toistuu - ja sitten 

menee googlaan sen. Niin kyllä se viestintä sinne menee että pitää olla 

se konkreettinen ´joku´.” 
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Opiskelijat nähdään tärkeänä sidosryhmänä tutkimusryhmän tulevaisuuden kannalta. 

Ryhmään halutaan houkutella kansainvälisiä huippututkijoita – eli laadukkaita jatko-

opiskelijoita jotka turvaisivat tutkimusryhmän jatkuvuuden. Jatko-opiskelupaikat 

ovat jo nykyään kilpailtuja, mutta haastateltavat näkevät sen vielä kiristyvän. 

”Kilpailu varmaan menee aivan kauheaksi ja ei varmaan mitään 

laitospaikkoja ole tulossa muutaman vuoden päästä. Että kaikki on 

näitä vähintään yliopistotasolla kilpailtavia ja jos yksi SHARPin jatko-

opiskelija saa sellaisen kilpaillun paikan nii se ois hirmuinen meriitti 

meille. Se on oikeastaan elinehto meille sillä ilman jatko-opiskelijoita 

aika staattinen ryhmä ollaan keskenään täällä.” 

Vaikka kotimaisista tutkinto-opiskelijoistakin voi tulla hyviä jatko-opiskelijoita, 

valtiolta saadaan kaksinkertainen määrä rahoitusta ulkomaalaisen kouluttamisesta. 

Siksi tutkimusryhmän viestinnällinen merkitys kasvaa, sillä on erittäin tärkeää saada 

viestityksi mitä tutkimusryhmässä tehdään, mitä jatko-opiskelijalta edellytetään ja 

mitä ryhmä voi jatko-opiskelijalle tarjota. Haastateltavat näkevät mahdollisuutena 

myös viestimisen perustutkinto-opiskelijoille, jotka nähdään mahdollisuutena 

rekrytoida tulevia jatko-opiskelijoita ja luoda suhteita tulevaisuuden 

yrityskumppaneihin. Heille voidaan parhaassa tapauksessa esittää opetuksen lomassa 

tutkimusryhmän omaa tutkimusta ja tarjota opinnäytetöiden aiheita.  

”…eli aika monenlaisessa roolissa niitä opiskelijoita voidaan nähdä, eivätkä 

monet välttämättä kiinnitäkään huomiota näihin.” 

 

5.1.3 Budjetti 

Tutkimusryhmän markkinointiin ei ole suoranaisesti budjetoitu varoja, mutta 

jonkinlaiset investoinnit on kuitenkin katsottu tarpeellisiksi. Tarpeellisiksi 

ulkopuolisiksi hankinnoiksi on katsottu tutkimusryhmän graafinen ilme eli logo, 

powerpoint-pohjat ja roll-upit, jotka hankittiin mainostoimistosta. Näiden 

alkuinvestointien jälkeen markkinointiviestintään ei ole käytetty suoria rahallisia 
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resursseja lukuun ottamatta tutkimusavustajan henkilötyötunteja. Kuitenkin tarve 

budjetille nähdään selvästi: 

”Tulihan nyt ensimmäinen keskustelu siitä että alustavasti pitäisi 

varata että olisi sellainen budjetti tällaisiin juokseviin asioihin mitä 

saattaa joutua tilaamaan - esitteitä tai jotain sellaista.  Kyllä me jotain 

tarvitaan että saadaan jotenkin markkinoitua tätä.” 

1000-2000 euroa katsotaan olevan sopiva juoksevien markkinointikulujen budjetti, 

mutta yliopistossa budjettia ei eri ryhmillä ole samalla tavalla kuin yrityksissä, vaan 

rahaa saadaan perusteltujen tarpeiden mukaan. Haastateltavat huomauttavat, että he 

pystyvät maksattamaan joitain kuluja - kuten kahvituksia ja tilavuokria seminaareja 

varten – Martti Ahtisaari Instituutin kautta. Työajan käytöstä markkinointiviestintään 

haastateltavat ovat epävarmoja. Kovin kokonaisvaltaisen markkinoinnin ei katsottu 

olevan ollenkaan realistista, sillä täytyy huomioida, ettei markkinointi kuulu 

haastateltavien normaaleihin työtehtäviin. Sopivaksi ajalliseksi panokseksi katsottiin 

0-2 tuntia viikossa. 

5.2 Tavoitteet ja keinot 

5.2.1 Tavoitteet 

Haastattelun aikana saatiin kirkastettua myös tutkimusryhmän 

markkinointiviestinnän tavoitteita. Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että parasta 

akateemista mainontaa olisi se, että tutkimusryhmän tutkimuksiin viitataan myös 

muissa akateemisissa julkaisuissa: 

”Yksi näkökulmahan siinä tosiaan on se, että kun nämä sitaatiot 

näyttää nousevan niin kuin RAE:ssa (Research Assesment Excercise) 

opittiin. Että kuinka paljon meidän juttuihin joku viittaa – että 

nämähän on ihan markkinointitoimenpiteitä. Minun mielestä yksi 

meidän viestintätavoitteista on myöskin se, että meidän juttuihin 

viitattaisi.” 
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Tutkimusryhmän seuraajat ja tykkääjät sosiaalisessa mediassa ovat kiistaton merkki 

siitä, että päivityksiä seurataan. Siksi sosiaalisen median profiilien seuraajien määrän 

kasvattaminen koetaan merkitykselliseksi ja niiden täydellinen puute suoranaisesti 

noloksi. Vaikka näkyvyys on kiistatonta, fanien ja seuraajien määrää on vaikea 

kasvattaa kun kyseessä on suurelle yleisölle tuntematon tutkimusryhmä. 

Rahoittajatahojen saaminen seuraajiksi ja tykkääjiksi lisättiin kuitenkin 

markkinointiviestinnän tavoitteiden listaan, sillä ne koetaan konkreettisiksi 

markkinointiviestinnän onnistumisen mittareiksi. Yhdeksi mittariksi ehdotettiin myös 

yhteydenottoja.  

”Olis mahtavaa kun voitais vaikka seurata paljonko meille tulee 

yhteydenottoja ja kuin moni niistä sitten realisoituu jotenkin...joku 

systeemi.” 

Haastateltavat kokevat että mitattavuus on tärkeää ja että olisi hienoa voida näyttää 

muillekin sidosryhmille jotain konkreettista, kuten yhteydenottojen ja seuraajien 

määrää.  

”Niin sitten kun me saadaan nyt nämä nettisivut ja muut kuntoon niin 

on tärkeää mitata näitä että voidaan perustella, että me panostettiin 

tähän ja sitä kautta saatiin näin monta liidiä tai yhteydenottoja ja niin 

edelleen.” 

Tutkimusryhmän markkinointiviestinnän tavoitteiksi siis muodostuivat seuraavat 

asiat: Tutkimusryhmän julkaisuihin viittaamisen määrän kasvaminen, 

tutkimusryhmän sosiaalisen median profiilien seuraajien ja tykkääjien määrän 

kasvaminen – erityisesti rahoittajatahot halutaan seuraajiksi ja tykkääjiksi, sekä 

lisääntyneet yhteydenotot. 

5.2.2 Strategia 

Markkinointiviestinnän strategiaa muokattiin useaan otteeseen tutkimuksen kuluessa. 

Edellisessä kappaleessa (ks. 5.1) mainitut budjetointiaspektit vaikuttivat 

luonnollisesti strategian laajuuteen: oli otettava huomioon tutkimusryhmän jäsenten 
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rajalliset mahdollisuudet käyttää työaikaa markkinointiviestinnällisiin toimintoihin. 

Lisäksi tutkijoiden vaihteleva tietotekniikkaosaaminen ja viestinnän tavoitteet 

ohjasivat realistisen strategian muodostamista. 

Tutkimusryhmän kesken ei ollut keskusteltu strategiasta aikaisemmin. Haastattelun 

aikana haastateltavat puivat strategiaa ja päätyivät olemaan yhtä mieltä siitä, että 

tutkimusryhmällä pitäisi olla visio, missio ja strategia.  

”Vision pitää olla sellainen mitä me ei oikeasti vielä olla, kai me 

halutaan olla siellä – eikö tuo meidän logo viittaa siihen missä me 

halutaan olla: siellä terävimmässä kärjessä. Senhän pitää olla 

sellainen aika rohkea. Tämmöistä strategiapohdintaahan me ei olla 

tehty… Kai me tarvittais se visio ja missio joskus, että pitäis meidän 

suunnitella että millä me saadaan se järisyttävä julkaisu aikaiseksi. 

Kohta se pitää nostaa se kissa pöydälle ja tehdä se suunnitelma siitä 

jättiläpimurrosta.” 

Keskustelun kuluessa mietittiin, minkälaisten ohjenuorien mukaan tutkimusryhmä 

elää ja toimii.  Huomattiin, että kauppakorkeakoulun missio sopii todella hyvin myös 

tutkimusryhmän noudatettavaksi. Kauppakorkeakoulun missio kuuluu seuraavasti: 

”Edistämme liiketoiminnan ja talouden osaamista yhteistyössä 

tiedeyhteisön, liike-elämän kumppaniemme ja muun yhteiskunnan 

kanssa. Koulutamme opiskelijoitamme asiantuntijuuteen ja luomme 

edellytyksiä johtajaksi kasvamiselle. Tuomme kansainvälisen 

näkökulman liiketoiminnan ja talouden kehittämiseen erityisesti 

Pohjois-Suomessa.” 

Tutkimusryhmä siis pyrkii toimimaan kauppakorkeakoulun mission mukaisesti, 

mutta sen lisäksi tärkeäksi koettiin myös tasa-arvoisuus, ammattitaitoisuus, 

vastuullisuus yhteisönä ja yksilöinä ja tekeminen ja innovaatio. Nämä arvot ovat 

hyvin samankaltaiset kauppakorkeakoulun arvojen kanssa:  



46 

”Toimintamme kolme perusarvoa ovat asiantuntijuus, vastuullisuus 

itseä ja muita kohtaan sekä edelläkävijyys.” 

Tutkimusryhmän päätutkijat antoivat minulle tehtäväksi keksiä sopiva strategia. 

Ottaen huomioon tavoitteet, julkisen sektorin ja kyseisen tutkimusryhmän 

erityispiirteet ja rajoitteet, päädyin suosittelemaan strategiaksi tieteellisten 

julkaisujen, esitelmien ja SHARP-tutkimusryhmän brändin markkinoinnillista 

tukemista sähköisen markkinoinnin, erityisesti sosiaalisen median, keinoin. 

Seuraavassa kappaleessa esittelen ne keinot ja kanavat, jotka parhaiten sopivat 

kyseenomaiselle tutkimusryhmälle. 

5.2.3 Taktiikat 

Markkinointiviestinnän taktiikoita on todella paljon, mutta tutkimusryhmän 

markkinoinnin keskeisenä sisältönä pysyvät siis julkaisut, seminaarit ja tapahtumat. 

Kotisivuja käytetään tukevana markkinointi, -yhteydenotto -ja 

informaationjakokanavana. Sosiaalinen media tulee toimimaan tutkimusryhmän 

pääasiallisena sähköisen markkinoinnin keinona. Tapahtumien markkinoinnin lisäksi 

myös jälkimarkkinointi on myös oleellista, eli tapahtumista on kirjoitettava 

sosiaaliseen mediaan ja kotisivuille ennen tapahtumaa ja tapahtuman jälkeen. On 

äärimmäisen tärkeää, että sosiaalisessa mediassa osallistutaan keskusteluihin ja 

jaetaan sisältöä. Kaksi tärkeintä sosiaalisen median yhteisöä ovat Twitter ja 

Facebook.  

Twitterin ja Facebookin lisäksi aktiivisuutta täytyy kasvattaa tutkijoiden omassa 

sosiaalisessa mediassa Research Gate –palvelussa ja ammatillisen verkostoitumisen 

suurimmassa palvelussa LinkedIn:ssä. Haastateltavat ovat yhtä mieltä siitä, että 

varsinkin Research Gate on otettava paremmin haltuun. LinkedIn on myös palveluna 

vähän käytetty, vaikka haastateltavat huomaavat itsekin sen aktiivisen käyttämisen 

tuoman näkyvyyden: 

”Niin no aika harvoin itsekin tulee käytyä (LinkedIn:ssä) mutta heti 

tulee kyllä mieleen yksikin tyyppi joka siellä aina näkyy – tutkija – 

mutta myös kyllä muissa sosiaalisissa medioissakin. Että on selkeästi 
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olemassa tämmöinen strategia että haluaa olla läsnä siellä, mutta se 

vaatii sitten valtavasti aikaa että teet niitä päivityksiä sinne koko ajan.” 

Sosiaalisen median aktiivisuuden lisäksi myös sisällöntuottaminen on tärkeää. 

Haastateltavat ovat samaa mieltä varsinkin asiantuntijablogien valtavasta kasvusta.  

Blogi nähdään erittäin hyvänä pätevyyskuvan rakentajana ja keinona tavoittaa eri 

sidosryhmiä: 

”Nuorethan siitä pitäisi kertoa, esim. jatko-opiskelijoita ja ihan jopa 

gradutyöntekijöitä, jotka vois kertoa minkälaista se on työskennellä 

tällaisessa ryhmässä ja houkutella sitä kautta jatko-opiskelijoita. 

Samalla lailla se vois olla yritysyhteistyökumppanin kirjoittamaa niin 

kuin yrityksillä on monesti, että laitetaan uusi työntekijä kirjoittamaan 

omista kokemuksista.” 

Haastateltavat toivoivat minun suunnittelevan heille suuntaviivat bloggaamiselle ja 

sosiaalisen median käytölle ylipäänsä.  

”Niin ja olisi hyvä saada sitten sellainen selkeä linja siihen, että 

lopetetaanko me ne aina esimerkiksi kysymyksiin vai miten – saako 

sellaisia koulutuksia jostain, olisiko se mahdollista mitenkään? Ja siis 

minkälainen on hyvä postaus, siis pitääkö siinä aina olla kuvia?” 

Tässä vaiheessa syntyi ajatus yksinkertaisesta tutkimusryhmän sosiaalisen median 

käyttöoppaasta, joka luotsaa lukijansa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 

viikkotehtävien läpi. Näin markkinointi olisi ohjattua ja mahdollisimman 

yksinkertaista. 

Haastateltavat tiedostavat blogin säännöllisen kirjoittamisen vaikeuden mutta 

ymmärtävät sen tärkeyden, sillä heidän aikaisempien kokemuksien mukaan 

blogikirjoituksia on seurattu ulkomaita myöten kun niitä on pitkäjänteisesti tehty. 

Kirjoittaminen myös tapahtumista ja seminaareista koettiin hyvänä ideana: 
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”Niin ja voisiko sitä ajatella niin, että me blogattaisi vaikka niin kuin 

oli viime viikolla se NSD jossa olin vaan seuraamassa niin olihan siellä 

ihmisiä se lähemmäs kolmesataa – niin sellaisista tapahtumista missä 

ihmisiä on ollut – sellaista jälkimarkkinointia.” 

Haastattelun aikana tunnistettiin tarve viestiä erilailla eri sidosryhmille, sillä 

katsottiin, että sidosryhmät haluavat ja voivat saada tutkimusryhmältä eri asioita. 

Vaikka epäsymmetrisen viestimisen - eli eri sidosryhmille räätälöityjen viestien - 

tarve nähtiin, tutkimuksen aikana päädyttiin yhtenäiseen viestimiseen ajallisten 

resurssien takia. Pickton ja Broderick (2005:27) toteavatkin, että on tyypillistä ja 

hyvää toimintaa tiivistää organisaation brändi muutamaan väittämään, johon kaikki 

kohdeyleisöt tai sidosryhmät voivat samaistua.  

Kun otetaan huomioon tutkimusryhmän ja kontekstin erityspiirteet ja 

tutkimusryhmän päätutkijoiden sosiaalisen median kokemuksen ja IT-taidot, 

tutkimusryhmän markkinointiviestinnän taktiikkana on siis rakentaa mahdollisimman 

nopea ja yksinkertainen keino tuoda tutkimusryhmää, sen tutkimusta ja jäseniä esille 

sosiaalisessa mediassa. Täksi keinoksi muodostui tutkimuksen kuluessa tehokas 

sosiaalisen median tilien linkittäminen toisiinsa ja yksinkertaiset ohjeet, jotka 

kertovat mitä pitää tehdä. 

Ottaen huomioon ulkomaisten tutkijoiden houkuttelemisen tavoitteen, viestinnän 

pääasialliseksi kieleksi valikoitui englanti, vaikka tutkimusryhmän kesken sovittiin, 

että myös suomea voi käyttää ajoittain varsinkin sosiaalisen median päivityksiin. 

 

5.3 Toimeenpano 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa tutustutaan siihen, miten minä olen tutkinut ja 

kehittänyt tutkimusryhmän markkinointiviestintää, missä järjestyksessä ja mitä 

tutkimusprosessin aikana on tapahtunut. Kuvio 9 esittää tutkimuksen tärkeimpien 

rajapyykkien ajallista sijoittumista ja antaa lukijalle kokonaiskuvan tutkimuksen 

kulusta. Kuvio ja markkinointiviestintään liittyvä toiminta on rakentunut 
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toimintatutkimuksen syklien ympärille. Syklit ovat suunnitelma, toiminta, reflektointi 

ja uudelleensuunnittelu. Ilmoitettujen päivämäärien välissä kirjoitin gradua. 

 

Kuvio 9: Tutkimuksen eteneminen 
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5.3.1 Tutkimuksen toteutus 

Minun osaltani tutkimus alkoi konkreettisesti 27. syyskuuta 2013, jolloin aloitin 

työni osa-aikaisena tutkimusavustajana kyseenomaisessa tutkimusryhmässä. Tärkein 

työtehtäväni tutkimusta avustavien tehtävien ohella oli tutkimusryhmän markkinointi 

– käytännössä tarkoitus oli luoda ryhmälle kotisivut, blogi ja kehittää sosiaalisen 

median presenssiä ja ulkoista viestintää. Ehdotin pian tutkimusryhmän päätutkijalle 

onko minun mahdollista suorittaa aiheesta pro gradu –tutkimus. Ehdotus hyväksyttiin 

ja minä olin innostunut pääsemään tekemään mielenkiintoisen tutkimuksen lisäksi 

myös käytännön työtä. Tutkimusongelma ja oma roolini organisaatiossa olivat aluksi 

minulle aluksi hieman epäselviä, mutta asia selveni kun ehdimme pitää palaverin 

aiheesta. 

Kuten aiemmassa luvussa mainittiin, tutkimus jossa tutkija osallistuu tutkittavan 

organisaation toimintaan ja pyrkii muuttamaan sen käytäntöjä, kyseessä on 

todennäköisesti toimintatutkimus, jonka tarkempana tutkimusmenetelmänä toimii 

osallistuva havainnointi. Koskinen, Alasuutari ja Peltonen (Koskinen et al., 2005:82) 

mainitsevat kirjassaan, että havainnointitutkimuksen kentälle tulo alkaa lupien 

hankkimisesta. Tutkimusluvan saaminen voi olla hyvinkin hidasta, riippuen 

organisaatiorakenteesta: erityisen epävarmaa se on asiantuntijaorganisaatioissa, 

joissa tosiasiallinen päätösvalta on hajautettu suorittavaan työhön. Tässä 

tutkimuksessa luvan saaminen kuului oleellisena osana tutkimuksen 

mahdollistamiseen ja näin ollen tutkimusluvan hyväksyntä kuului luonnollisena 

oletuksena tutkimuksen aloittamiseen. 

Virallisissa yhteisöissä kuten yritysorganisaatioissa on tyypillisesti jotain keskeisiä 

aktiviteetteja, jotka auttavat ymmärtämään yhteisön toimintaa. Tällaisia aktiviteetteja 

ovat tyypillisesti olleet esimerkiksi erilaiset kokoukset ja koulutustilaisuudet 

(Koskinen et al. 2005: 78). Suurimman osan tämän tutkimuksen osallistuvasta 

havainnoinnista suoritin osallistumalla aktiivisesti ryhmää koskeviin kokouksiin, 

palavereihin ja keskusteluihin sekä tekemällä tutkimusta tutkimusryhmän taustoista, 

tarkoituksesta ja toimintakontekstista. 
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Pian työtehtävieni selkeydyttyä ryhdyin tekemään toimintasuunnitelmaa siitä, miten 

markkinointiviestintä voidaan järjestää parhaalla mahdollisella tavalla ottaen 

huomioon toimintakentän. Aloitin koostamalla tutkimukselleni loogisen sisäisen 

rakenteen. Markkinointiviestinnällisten toimenpiteiden edellytykset loin tutkimuksen 

edetessä sitä mukaa, kuin se oli mahdollista. Näihin edellytyksiin kuuluivat muun 

muassa kotisivujen luominen, yhtenäinen sähköpostiosoite ja sosiaalisen median 

profiilit. Näitä toimenpiteitä ei siis tehty missään tutkimuksen tietyssä vaiheessa, 

vaan kokemuksen ja teoriatiedon karttuessa tutkimuksen kuluessa. 

10.lokakuuta 2013 esitin graduryhmälleni ja ohjaajilleni alkuraporttini. Tässä 

vaiheessa selvää oli ainoastaan tutkimuksen tavoite: kehittää tutkimusryhmälle 

sopiva markkinointiviestinnän malli. Teoreettiset perustelut tutkimukselle, 

tutkimusmetodologia ja teoriaosuuden kirjallisuus olivat vielä täysin jäsentymättä, 

vaikkakin tutkimuksen rakenne oli pääpiirteissään mietittynä. Alkuraportin jälkeen 

ryhdyin etsimään sopivaa kirjallisuutta organisaatioteorioista ja integroidusta 

markkinointiviestinnästä, jotta pystyn määrittelemään mikä tutkimusryhmä oikein on 

ja minkälaisia keinoja on tarjolla yhtenäiseen markkinointiviestintään. Teorian 

kirjoittamista ja teoreettisen viitekehyksen viilaamista kesti loppuraportin 

palauttamiseen saakka. 

Osana tutkimusryhmän markkinointiviestinnän strategiaa, joka käsitellään tarkemmin 

myöhemmin (ks. 5.2.2), ovat julkaisujen, seminaarien ja markkinoinnillinen tuki. 

Tämä tarkoittaa myös brändinrakennustoimia. Päätutkijat olivat valinneet jo ennen 

minun palkkaamistani tutkimusryhmän logon, powerpoint-esityspohjien, roll-uppien, 

esitteiden ja tarrojen toimittajaksi mainostoimisto Markkinoinnin Työmaan. 

25.lokakuuta 2013 minä ja kaksi tutkimusryhmän päätutkijaa olimme 

mainostoimiston tapaamisessa, jossa meille esiteltiin kaksi eri vaihtoehtoa logosta. 

Seuraavana päivänä minä ja kaikki neljä päätutkijaa arvioimme logot ja päätimme 

yksimielisesti valita logon, jossa oli vuoristoteema. Ilmoitimme mainostoimistolle, 

että he voivat ryhtyä valmistelemaan powerpoint-pohjaa valitun logon teeman 

mukaisesti. 

Tutkimusryhmän nettisivut olivat tärkeä saada valmiiksi mahdollisimman pian, joten 

järjestin minun ja päätutkijoiden kanssa nettisivupalaverin 30.lokakuuta 2013. 
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Palaverissa haastattelin tutkijoita siitä, miltä nettisivujen tulisi näyttää, kuinka paljon 

markkinointiin voidaan panostaa, miten halutaan identifioitua. Koska haastateltavilla 

ei ollut kokemusta kotisivujen suunnittelusta, palautteena oli tässä vaiheessa vain se, 

että kotisivujen tulisi kuvastaa logon teemaa ja värimaailmaa. Alkaessani työstämään 

kotisivuja 5.marraskuuta 2013, huomasin värimaailmaan vaikuttamisen olevan 

mahdotonta, sillä Oulun yliopiston kaikkien laitosten, tutkimusryhmien ja 

tutkimusyhteisöjen kotisivujen tulee olla tehty yliopiston yhtenäistetyn viestinnän 

sääntöjen pohjalta.  

Kyselin palaverissa myös toivomuksia domain-osoitteesta ja halukkuudesta näkyä 

sosiaalisessa mediassa. Domain-osoitetta www.sharp.oulu.fi ja www.oulu.fi/sharp 

ehdotettiin ja otettuani asiasta selvää, ilmeni että www.sharp.oulu.fi on yliopiston 

viestinnän sääntöjen vastainen. Näin domain-osoitteeksi valikoitui 

www.oulu.fi/sharp. Sosiaalisen median puolella haluttiin näkyä Twitterissä ja 

LinkedInissä, mutta Facebookin hyödyllisyydestä haastateltavat olivat sitä mieltä, 

ettei välttämättä kannata tuhlata aikaa siihen. Myöhemmin (ks. 5.3.1) ideoimani 

sosiaalisen median profiilien linkittäminen ratkaisi tuon ajankäyttöongelman, joten 

Facebook on osana tutkimusryhmän markkinointiviestintää. Myöhäisemmässä 

fokusryhmähaastattelussa kävi ilmi myös tarve näkyä tutkijoiden omassa 

sosiaalisessa mediassa Research Gate – palvelussa (ks. 5.2.3). 

 19.marraskuuta 2013 SHARP-tutkimusryhmä järjesti Oulun yliopistolla seminaarin 

”Co-creation of value in modular business processes”, jossa ryhmä teki 

ensiesiintymisensä. Esityskäytössä olivat neljää päivää aikaisemmin saadut 

tutkimusryhmän teetetyt powerpoint-pohjat. Tapahtumaa oli mainostettu sekä 

tutkimusryhmän että kauppakorkeakoulun kotisivuilla ja osanotto oli toivotun 

suuruista. Tutkimusryhmän kotisivuille kirjoitin englanniksi kuvaavan kertomuksen 

seminaarin kulusta. 

17.12.2013 loin tutkimusryhmälle oman sähköpostilistan, jonka tarkoituksena on 

helpottaa ryhmän keskinäistä ilmoitusviestintää. Listan jäsenet ovat siis 

tutkimusryhmän jäseniä ja voivat postata listalle, toisin kuin listan ulkopuoliset 

lähettäjät, joiden viestejä listan hallinnoijat voivat moderoida.  
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Kahta päivää myöhemmin 19.12.2013 valmistauduin väliseminaariin, jossa esitin 

siihen mennessä tekemäni tutkimuksen. Tähän päivämäärään asti olin keskittynyt 

kehittämään tutkimusryhmän kotisivuja ja tekemään muita tutkimusta avustavia 

tehtäviä. Siksi tässä vaiheessa tutkimusta teoreettinen viitekehys oli vielä 

muotoutumatta ja täten markkinointiviestinnän suunnitelmallinen kehittäminen vielä 

lapsenkengissään. Tutkimus oli kuitenkin menossa oikeaan suuntaan ja sain hyviä 

neuvoja jatkoa ajatellen. Erityisesti kehotus syventyä toimintatutkimukseen helpotti 

huomattavasti tutkimuksen jatkoa ja teoreettisen viitekehyksen muotoutumista.  

Joululoman jälkeen vuoden 2014 tammikuu oli tutkimuksen osalta nopeasti etenevää 

aikaa. Kuun lopussa pidettävää Northern Service Day –palveluliiketoiminnan 

tapahtumaa varten valmistauduttiin koko tammikuu. Valmistelimme tapahtuman 

logistisia ja sisällöllisiä aspekteja, sekä tutkimusryhmän oman workshopin sisältöä. 

Kymmenes päivä saimme vihdoin mainostoimistolta tutkimusryhmän logot 

sähköisessä muodossa käytettäväksi ja painomateriaaleja varten. 

17.1.2014 tutkimusryhmä sai omat Twitter -ja Facebook – profiilinsa. Twitter on niin 

sanottu mikro-bloggaus –työkalu, jonka julkaisut ovat rajoitettu 140 merkkiin. 

Twitter on hyvä työkalu tavoittaa asiakkaita ja synnyttää keskustelua omasta 

brändistä, palveluista tai tuotteista. Se on myös ideaalinen työkalu, jolla rakentaa 

kestäviä suhteita keskeisten sidosryhmien kanssa. Facebookilla on yli 400 miljoonaa 

aktiivista käyttäjää ja on maailman suosituin sosiaalisen median sivusto. 

Facebookilla on myös mahdollisuus kohdistaa organisaation viestiä tarkasti ja se 

tarjoaa myös kattavat analysointityökalut verkkoliikenteelle. (Henning-Thurau et al., 

2010.)  

Näin suuria vaikutuskanavia ei voi sivuuttaa, joten siksi tutkimusryhmä sai myös 

Facebook- ja Twitter -profiilit. Organisaation Twitter-tilin luominen oli helppoa ja 

profiili oli helposti muokattavissa tutkimusryhmän oman logon värimaailman 

mukaisesti. Facebook-profiili tuotti enemmän vaikeuksia: koska kaikilla 

tutkimusryhmän jäsenillä ei ole omaa henkilökohtaista Facebook-profiilia ja 

muutosvastarinta sellaisen luomiseen ja käyttämiseen on korkea, halusin luoda yhdet 

tutkimusryhmän omat tunnukset koko tutkimusryhmän käyttöön. Tämä ei kuitenkaan 

onnistunut, vaan organisaation profiili on luotava kytköksiin henkilökohtaisen 
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profiilin kanssa. Loin siis tutkimusryhmälle oman profiilin, joka oli kytköksissä 

omaan tiliini. Oman tilini kautta pystyin hallinnoimaan tutkimusryhmän profiilia, 

mutta huomasin pidemmän päälle, ettei tämä ole kestävä ratkaisu. Tavoitteenani oli 

luoda niin yksinkertainen tapa markkinointiviestinnän johtamiseen kuin mahdollista, 

eikä Facebook-tilien organisaatio-profiilien hallinnoimisoikeuden myöntämisen ja 

poistamisen ohjeistus mahtunut tähän suunnitelmaan. Siksi tein päätöksen luoda 

kuvitteellisen henkilökohtaisen profiilin ”Tutkija Toivosen”, joka on aina 

kytköksissä tutkimusryhmän profiiliin. Näin minun olisi mahdollista luoda 

geneerinen ohjeistus markkinointiviestinnällisiin toimenpiteisiin. 

Koska tavoitteena oli saada viestiä sidosryhmille päin, halusin saada tutkimusryhmän 

sosiaalisen median profiilien seuraajiksi yrityksiä, opiskelijoita, rahoittajia ja muita 

tutkijoita ja tutkimusyhteisöjä. Siksi ryhdyin sosiaalisen median tileillä myös 

tykkäämään ja seuraamaan oululaisia yrityksiä, opiskelijajärjestöjä, rahoittajatahoja – 

kuten TEKES ja Suomen Akatemia – sekä muita tutkijayhteisöjä. Näin 

tutkimusryhmä sai ensimmäisen pienen kontaktin noihin sidosryhmiin. Aika tulee 

näyttämään tulevatko ne vastavuoroisesti seuraamaan tutkimusryhmän profiileja. 

Kaikki on kiinni markkinointiviestinnän aktiivisuudesta. 

Sovimme markkinointitoimiston kanssa tutkimusryhmän roll-upin suunnittelusta, 

valmistamisesta ja toimittamisesta tammikuun alussa ja sain 24.1.1014 ilmoituksen, 

että se on valmis. Sovimme markkinointitoimiston yhteyshenkilön kanssa, että he 

toimittavat sen 29. päivä Hotelli-ravintola Lasarettiin, missä 30.päivä pidettäisiin 

Northern Service Day. 

27.1.2014 linkitin tutkimusryhmän Twitter –ja Facebook tilit yhteen. Tarkoituksena 

tässä oli se, että Twitterissä julkaistu postaus näkyisi automaattisesti myös Facebook-

profiilissa. Tämä yksinkertaistaisi ja helpottaisi tutkimusryhmän 

markkinointiviestintää. Testasin onnistuneesti linkityksen toimivuutta mainostamalla 

tulevaa järjestyksessään toista Northern Service Day –tapahtumaa. 

SHARP-tutkimusryhmä näkyi Northern Service Day –tapahtumassa 30.1.2014 

yhtenä workshopin pitäjänä yhdessä Barents Logistics –hankkeen kanssa. Vaikka 

molemmat esiintyivät tapahtumassa Oulun Yliopiston edustajina, kummankin 



55 

ryhmän markkinointimateriaalia oli nähtävissä. SHARP-ryhmällä oli esillä oma roll-

up Martti Ahtisaari-instituutin roll-upin vieressä ja pöydällä tutkimusryhmän 

esitteitä. Workshopin teemana oli palveluliiketoiminta triadissa. 

Markkinointiviestinnällisesti tapahtuma oli tutkimusryhmälle suotuisa myös 

tapahtuman loputtua: Julkaisin Twitterissä kuvalliset kiitokset tapahtumaan 

osallistujille ja merkitsin osallistujaorganisaatioiden Twitter-nimet postaukseen, jotta 

terveiset menevät kohdistetusti perille. Kiitokseen reagoi ainakin TEKES, joka alkoi 

seurata Sharp-tutkimusryhmää Twitterissä. Merkittävää tästä tekee sen, että TEKES 

on yksi tavoitelluista rahoittajatahoista. 

Tutkimuksen fokusryhmähaastattelu suoritettiin kolmas helmikuuta 2014. 

Haastattelun runkona käytin teoreettisen viitekehyksen strategista näkökulmaa, joka 

perustuu markkinoinnin organisointimalli RABOSTIC:iin. Mallin vaikutus näkyy 

myös luvun 5 rakenteessa. 

11.helmikuuta 2014 päätutkijat olivat saaneet kerättyä tutkimusryhmän tärkeimpiä 

julkaisuja kotisivuja varten. Latasin julkaisujen tiedot kotisivuille ja tällä teolla 

tutkimusryhmän kotisivut olivat perussisällöllisesti viimein valmiit. 

Tutkimusryhmän asiantuntijablogin luominen oli minulle selkeä tavoite jo 

tutkimuksen alussa ja päätös vahvistui vielä fokusryhmähaastattelun jälkeen. 

Asiantuntijablogi on voimallinen ja globaali tapa hyötyä organisaation omalla 

asiantuntijuudella. Blogit antavat organisaatiolle mahdollisuuden perustaa ja rakentaa 

merkittäviä suhteita sidosryhmiinsä. Asiantuntijablogia voi käyttää 

markkinointityökaluna tarjoamalla paikan, jossa voi tarjota neuvoja ja vinkkejä, 

julkaista tutkimuksia, vastata kysymyksiin, kerätä asiakaspalautetta ja julkisesti 

vastata sidosryhmien kommentteihin keskusteluissa. (Castronovo ja Huang 2012.)  

Neljäs helmikuuta vertasin Blogger ja Wordpress –blogialustapalveluita ja päädyin 

Wordpressiin internetistä löytämieni suositusten perusteella. Loin blogin osoitteeseen 

sharpresearcher.wordpress.com ja pyysin Pauliinaa kirjoittamaan aloittavan 

blogikirjoituksen. Asiantuntijablogin ensimmäinen postaus tapahtui 19.helmikuuta, 

eikä se saanut juurikaan näkyvyyttä internetissä. Tämä ei ole tavatonta, sillä 

menestyäkseen bloggaajan on jaksettava kirjoittaa säännöllisesti mahdollisesti kauan 
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aikaa (Kilpi 2006:10). Minä myös muokkasin julkaisun yksityiskohtia ja taktiikoita 

oppiessani paremmin, mikä toimii ja mikä ei. Seuraavassa kappaleessa tutkitaan 

markkinointiviestinnän analytiikkaa ja tuloksia tarkemmin. 

Vaikka pyrkimyksenäni on tuottaa mahdollisimman yksinkertainen 

markkinointiviestinnän malli tutkimusryhmän käyttöön, mallin kuvaaman 

markkinointiviestinnällisen toiminnan suorittaminen vaatii hiukan ohjeistusta. 

24.2.2014 suunnittelin ensimmäisen version tutkimusryhmän markkinointiviestinnän 

opasvihkosta päätutkijoita varten. 18.päivä maaliskuuta tutkimusryhmä julkaisi 

ensimmäisen blogikirjoituksensa opasvihkon avulla. Ensimmäisen blogikirjoituksen 

virheistä oli opittu ja toisen blogikirjoituksen näkyvyys internetissä oli jo paljon 

suurempaa (ks. 5.3.2). 

Koska sisällöntuottaminen on yksi vaikeimmista haasteista mitä sosiaalinen media 

voi tuoda, 7.4.2014 mietin miten voisin luoda helposti uutta sisältöä tutkimusryhmän 

sosiaalisen median tileille ilman, että siihen täytyisi kuluttaa suhteettomasti aikaa. 

Tutustuin selainpohjaiseen paper.li –palveluun, joka luo automaattisesti kerran 

päivässä tai kerran viikossa uutislehtimäisen julkaisun etsimällä käyttäjän 

valitsemien avainsanojen perusteella sisältöä internetistä. Päätin kokeilla miten 

palvelu toimii ja loin julkaisun nimeltä Sharp Service Business News, joka kerää 

yhteen julkaisuun uutisia hakusanoilla palveluliiketoiminta, palvelumuotoilu, service 

business, business design ja service design. Palvelun maksullinen versio voi julkaista 

automaattisesti uuden koosteen käyttäjän valitsemilla sosiaalisen median tileillä, 

mutta ottaen huomioon tutkimusryhmän budjetin rajoitteet, päädyin palvelun 

ilmaiseen versioon. Sharp Service Business News on tarkoitus sisällyttää osaksi 

tutkimusryhmän passiivista markkinointiviestintää: se luo kaivattua säännöllistä 

sisältöä sosiaalisen median tileille ja tukee aktiivista markkinointia. 

5.3.2 Kontrolli 

Kappaleessa 5.2.1 esitin tutkimusryhmän markkinointiviestinnän tavoitteet. Tässä 

kappaleessa on tarkoitus mitata markkinointiviestinnän toimivuutta ja tehokkuutta. 

Seuraavaksi avaankin lukijalle missä määrin tavoitteet on saavutettu ja mitä 

korjaavia toimenpiteitä on tehty, jotta tavoitteet saavutettaisiin myöhemmin. Täytyy 
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ottaa huomioon, että markkinoinnin malli ja itse tutkimusryhmän markkinointi ovat 

vasta ottamassa ensiaskeleitaan eikä kaikkia asetettuja tavoitteita ole realistista 

tavoittaa nopeasti. Taulukko 2 esittää markkinointiviestinnän tavoitteet, keinot ja 

kanavat niiden saavuttamiseen, sekä tavoitteiden onnistumisen. 

Taulukko 2: IMV:n tavoitteiden onnistuminen 

Julkaisuihin viittaamisen määrän kasvu on luonnollisesti sidoksissa julkaisujen 

määrään ja laatuun. Tietoutta julkaisuista voi kuitenkin lisätä seminaariesityksillä ja 

viittaamalla julkaisuihin esimerkiksi blogikirjoituksissa ja sosiaalisessa mediassa. 

Sidosryhmät, jotka viittaavat tutkimusryhmän julkaisuihin ovat todennäköisesti 

tutkijoita, jotka voidaan parhaiten tavoittaa juuri seminaareissa ja sosiaalisessa 

mediassa eritoten Research Gate -ja LinkedIn –palveluissa. Näiden kahden 

sosiaalisen median palveluiden käyttäminen on täysin tutkimusryhmän jäsenten 

omasta aktiivisuudesta kiinni, sillä niitä ei ole mielekkäällä tavalla mahdollista liittää 

markkinointiviestinnän yksinkertaiseen malliin. 

Tutkimusryhmän sosiaalisen median profiilin seuraajien ja tykkääjien määrän 

kasvattaminen on hidasta, sillä tutkimusryhmä on epärelevantti suurimmalle osalle 

sosiaalisen median keskivertokäyttäjistä, eikä se tarjoa viihdearvoa. Tärkeää onkin 

tavoittaa kiinnostuneet tahot ja tuoda henkilökohtaisuutta tutkimusryhmän profiiliin. 

Tavoite Keinot ja kanavat Onnistuminen 

Julkaisuihin 

viittaamisen 

määrän kasvu 

Seminaarit, 

julkaisut, blogi 

(Sosiaalisesta 

mediasta Research 

Gate, LinkedIn) 

Tutkimus ei ole kestänyt riittävän kauan 

aikaa, että vertailua aikaisemman tilanteen 

kanssa voisi tehdä mielekkäästi. 

Tutkimusryhmän 

sosiaalisen 

median profiilien 

seuraajien 

määrän 

kasvaminen 

Facebook, Twitter, 

Google+, blogi 

(Seuraajien määrä 22.4.2014) 

Facebook: 42 

Twitter: 20 

Google+: 0 

Blogi: 1 

Lisääntyneet 

yhteydenotot 

Seminaarit, 

julkaisut, 

sosiaalinen media, 

kotisivut, blogi 

Tutkimus ei ole kestänyt riittävän kauan 

aikaa, että vertailua aikaisemman tilanteen 

kanssa voisi tehdä mielekkäästi. 
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Kiinnostuneita tahoja on yritetty tavoittaa tykkäämällä ja seuraamalla sosiaalisessa 

mediassa tutkimusryhmälle tärkeitä aiheita ja organisaatioita. Facebook –ja Twitter -

profliileilla on seurattu muun muassa TEKESiä, Suomen Akatemiaa, Horizon 2020 –

yhteisöä, Research Gatea ja VTT:a. Tämä siksi, että näin myös muut 

kyseenomaisisia organisaatioita seuraavat näkevät myös tutkimusryhmän olevan 

seuraaja – näin antaen mahdollisuuden seurata myös tutkimusryhmän profiilia. 

Facebook-profiili on saanut 16.4.2014 mennessä 42 seuraajaa ja Twitter-profiili 16 

seuraajaa. Merkittäviä seuraajia Twitterissä ovat VTT, Kauppakamari, 

Professoriliitto, FSA ja BusinessOulu.  

Google+ on osa markkinointiviestinnän mallia vain hakukoneoptimoinnin takia. 

Blogikirjoitukset ja Twitter-postaukset menevät automaattisesti julkaistavaksi myös 

Google+-palvelussa – näin luodaan ristilinkitystä ja sitä kautta hakukoneoptimointia. 

Lisäksi googlen hakukonealgoritmit suosivat Google+ -profiileja (ks. 6.1.1). Vaikka 

olisi hakukoneoptimoinnin kannalta hyvä, että Google+ -profiilissa olisi enemmän 

seuraajia, sitä ei oteta tavoitteeksi, sillä se tekisi markkinointiviestinnän 

ohjeistuksesta liian monimutkaisen ja markkinointiviestinnällisien toimenpiteiden 

suorittamisesta liian aikaa vievän. 

Yksi suosituimmista sosiaalisen median sisällöntuoton muodoista on bloggaaminen. 

Blogosfäärissä informaatio virtaa erittäin nopeasti ja laajalle niiden kytköksellisen 

luonteen ansiosta. Tämän takia blogit ovatkin usein hakukonetulosten kärkipäässä. 

Blogille on ominaista se, että se saa tilaajia vasta määrätietoisen ja säännöllisen 

julkaisemisen kautta (Kilpi 2006:4). Tutkimusryhmän blogiin on julkaistu 16.4.2014 

mennessä kolme blogikirjoitusta. Tavoitteena kuitenkin on, että myös blogin tilaajien 

määrä kasvaa pitemmällä aikavälillä. 

Tutkimalla markkinointiviestinnän työkalujen analytiikkaa huomasin, että 

postauksen tai julkaisun sisällöllä on eri levinneisyysvaikutus eri kanavissa. 

Vertaamalla kuvia blogin analytiikasta (kuva 1) ja Facebook-profiilin analytiikasta 

(kuva 2) voidaan huomata, että siinä missä blogikirjoitus nimeltä ”#Smoukahontas, 

#customer_experience and #big_data trends #expertblog about #servicebusiness” on 

saavuttanut näkyvyyttä 21.3.2014 Facebookissa 184:ssä profiilissa, varsinaisen 

blogin kyseenomaisen kirjoituksen sivulla on käynyt 16.4.2014 mennessä vain 



59 

seitsemän vierailijaa. Blogikirjoitus ”Sharp Thinking #experblog about 

#servicebusiness” puolestaan on vierailluin sivu SHARP-blogissa ja Facebookissa se 

on levinnyt vain kahden profiilin seinälle. Tästä voidaan päätellä blogosfäärin olevan 

aktiivisempi toimintaympäristö ammattimaisten mielipiteiden esilletuomiseen kuin 

Facebook. Facebookin käyttöä ei voida kuitenkaan sivuuttaa, sillä se tuo näkyvyyttä 

muihin sidosryhmiin.    

 

Kuva 1: Tutkimusryhmän blogin suosituimpien julkaisujen analytiikka 

 

Kuva 2: Tutkimusryhmän Facebook-profiilin julkaisujen analyysi 
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Julkaisujen tehokkuus on myös kasvanut seuraamalla analytiikkaa. Huomattuani, että 

tutkimusryhmän verkkolehti ei saanut näkyvyyttä Facebookissa, päätin julkaista sen 

uudelleen muokatulla otsikolla. Kuvassa 3 englannin kielisellä otsikolla ”Read Sharp 

Service Business News – today’s top stories via Marc_McLau @MarjoStaring 

@lailabrocker http://t.co/YU7bps6Zbl” julkaisu sai näkyvyyttä Facebookissa 

kahdeksassa profiilissa. Kun julkaisin saman uutisen uudelleen otsikko 

suomenkielisenä ”Lukekaa tästä näppärästi viikon #kootut_uutiset 

#palveluliiketoiminta an liittyen http://t.co/YU7bps6Zbl” levikki oli huomattavasti 

suurempi: julkaisu näkyi 56:ssa profiilissa. Suomenkielinen otsikointi on kuitenkin 

ristiriidassa päätöksen kanssa, jossa todettiin markkinointiviestinnän kielen olevan 

kansainvälisempi englanti. Tässä tapauksessa on kuitenkin perusteltua käyttää 

suomenkieltä sen saaman paremman näkyvyyden kannalta. Kun tutkimusryhmän 

profiilit saavat kartutettua enemmän verkkonäkyvyyttä, voidaan miettiä uudelleen 

englannin kielisen otsikoinnin mielekkyyttä. 

 

Kuva 3: Tutkimusryhmän Facebook-profiilin julkaisujen analyysi 2 

Julkaisujen tehokkuutta on parannettu tutkimuksen aikana jatkuvasti ja sitä tulisi 

jatkaa vastaisuudessakin. Ymmärrän kuitenkin tämän ehdotukset haasteet, sillä 

tutkimusryhmän kaikilla jäsenillä ei välttämättä ole sosiaalisen median työkalujen 

tehokkaaseen käyttämiseen tarvittavia taitoja tai mielenkiintoa. Tutkimusryhmän 

tulisi harkita vastuuhenkilön nimittämistä kyseenomaiseen tehtävään myös tämän 

tutkimuksen päätyttyä. 
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5.4 Empirian yhteenveto ja empiirisesti perusteltu malli tutkimusryhmän 

markkinointiviestinnästä 

Voidaan sanoa, että tutkimusryhmän markkinointiviestintä koostui ennen tämän 

tutkimuksen aloittamista pääasiassa tutkimusryhmän jäsenten tieteellisistä 

julkaisuista ja seminaareista. Tutkimusryhmällä on kuitenkin selkeä tavoite kehittää 

omaa markkinointiviestintäänsä ja tästä selkeimpänä esimerkkinä ovat päätös 

hankkia tutkimusryhmälle yhtenäinen visuaalinen ilme ja tutkimusavustajan 

palkkaaminen kehittämään ryhmän markkinointia. 

Tutkimusryhmän markkinointiviestinnällä on tunnistetut sidosryhmät ja tarpeeseen 

sidottu tiukka taloudellinen budjetti. Tutkimuksen kuluessa 

markkinointiviestinnälliset tavoitteet selkeytyivät ja strategia muotoutui saatavilla 

olevien markkinointiviestinnän työkalujen, tutkimusryhmän erityispiirteiden ja 

budjetin rajaamana. 

Markkinointiviestinnän kehittäminen ei ole ollut selkeä yksisuuntainen prosessi, vaan 

markkinointiviestinnän suuntaa ja taktiikoita on kehitetty yrityksen ja erehdyksen 

kautta. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää tutkimusryhmälle 

markkinointiviestinnän malli, joka antaa mahdollisuuden kehittää markkinointia 

jatkuvalla periaatteella. 

Tutkimuksen aikana suurimmaksi esteeksi markkinointiviestinnän kehittämiselle 

paljastui yliopistokontekstin vaikuttavuus tutkijoiden vallitseviin 

toimintakäytäntöihin. Markkinointia ei ole aiemmin nähty tarpeelliseksi osaksi 

tutkijan työtehtäviä. Vaikka julkisen tutkimuksen rahoitusmallin muuttumisen 

yksityistä rahoitusta painottavaksi tiedostetaan lisäävän markkinoinnin tarvetta, 

markkinoinnin lisääminen totuttuihin työtapoihin koetaan erittäin vaikeaksi. Tämä 

tosiasia on vaikuttanut markkinointiviestinnän mallin muodostumiseen ja tulee 

vaikuttamaan markkinointiviestinnän onnistumiseen perinpohjaisesti. 

Sosiaalinen media valikoitui tutkimusryhmän pääasialliseksi markkinointiviestinnän 

kanavaksi sen helppokäyttöisyyden ja käyttökustannuksien takia (Lehtimäki et al. 

2009). Ottaen huomioon tutkimusryhmän erityispiirteet, eli tutkijoiden rajalliset 
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ajankäytölliset mahdollisuudet, muutosvastarinnan markkinointiviestinnällisiin 

toimenpiteisiin (vrt. Picktonin ja Broderickin 2008:36 IMV:n esteet: mielentila, 

ks.3.2.2), sekä mallin yksinkertaisuuden tarpeen - tutkimusryhmän 

markkinointiviestinnän malli muotoutui kuvion 10 mukaisesti. Siniset laatikot 

merkitsevät mallissa hakukonenäkyvyyteen vaikuttavia tutkimusryhmän sähköisen 

markkinoinnin keinoja ja harmaat laatikot tutkimusryhmän sidosryhmiä. 

  

Kuvio 10: Tutkimusryhmän markkinointiviestinnän malli 

Tutkimusryhmän tieteelliset julkaisut ja seminaarit muodostavat tutkimusryhmän 

markkinointiviestinnän pääasiallisen sisällön sosiaalisen median toimiessa niitä 

tukevina markkinointiviestinnän toimenpiteinä. Asiantuntijablogin tavoitteena on 

tuottaa kerran viikossa ajankohtainen ja laadukas julkaisu tutkimusryhmän 

fokusalueisiin liittyen. Blogijulkaisujärjestelmä on linkitetty Twitter-palveluun, joten 

julkaistu blogikirjoitus näkyy myös Twitter-postauksena. Twitter on puolestaan 

linkitetty Facebook-palveluun ja Googlen omaan Google+ -yhteisöpalveluun, jota 

Google preferoi hakutuloksissa. Facebook-postaukset puolestaan näkyvät 

tutkimusryhmän virallisilla kotisivuilla. Näin on saatu aikaan tehokas julkaisuketju, 

jonka tarkoituksena on nostaa tutkimusryhmän näkyvyyttä hakukoneissa. Lehtimäki 

et al., (2009) toteavatkin, että sosiaaliset verkostosivustot voivat suoda 

organisaatiolle hakukoneoptimointia (search engine optimization, SEO) ja maineen 
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hallinnan hyötyjä ja ne voivat parhaimmillaan auttaa saamaan arvokkaita uusia 

kontakteja. 

Valkoisella ”Tapahtuma, julkaisu” –laatikolla viitataan tutkimusryhmän (tai muiden 

organisaatioiden järjestämiin) seminaareihin tai julkaisuihin, joita voidaan 

markkinoida julkaisuketjulla. Tutkimusryhmän automaattisesti viikoittain 

generoituva paper.li –palvelun Sharp Service Business News –verkkolehti toimii 

myös yhtenä verkkonäkyvyyttä tuovana julkaisuna. Näistä tapahtumista ja 

julkaisuista saadaan lisää sisältöä yhtenäiseen viestiin joka julkaistaan joko blogiin 

tai Twitteriin. Sinisillä nuolilla viitataan viestinnän kaksisuuntaisuuteen ja 

sidosryhmien markkinointiviestintäkanavien koettuihin preferenssiin. 

Tutkimusryhmän kotisivut ovat ainoa yksisuuntaisen viestinnän kanava. Kaikkien 

näiden kanavien kautta toivotaan viestinnän tavoittavan kaikki neljä sidosryhmää ja 

muodostavan keskusteluyhteyden tutkimusryhmän ja sidosryhmien välille. Tätä 

kautta saatavan palautteen avulla markkinointiviestintää voidaan tehostaa 

entisestään. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen teoreettinen kontribuutio ja vastataan 

tutkimuskysymyksiin. Sen jälkeen arvioidaan tutkimuksen rajoituksia ja 

luotettavuutta ja lopuksi pohditaan tutkimuksen antia ja esitetään ehdotukset 

jatkotutkimukselle. 

6.1 Teoreettinen kontribuutio ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Teoreettisessa kontribuutiossa, eli tutkimuksen teoreettisissa johtopäätöksissä 

tutkimuksen tulokset tuodaan ilmiön teorian tasolle. Näin voidaan tarkastella 

laajemmalla perspektiivillä tulosten merkitystä yleisen teorian tasolla. 

Taulukko 3 antaa lukijalle yksinkertaistetun kuvan aineistoon sovelletuista teorioista 

ja pääasiallisista lähteistä tutkimuskysymyksiin vastattaessa. Näihin alakysymyksiin 

vastaamalla saadaan siis vastaus päätutkimuskysymykseen: ”Millainen 

markkinointiviestinnän malli sopii tutkimusryhmän tarpeisiin?” 

Tutkimuskysymys Teoriat Lähteet 

Miten ”tutkimusryhmä” 

määritellään? 

 

Organisaatioteoria: tieto-

organisaatiot, 

asiantuntijaorganisaatiot ja 

virtuaaliorganisaatiot 

julkisessa kontekstissa 

Sipilä (1999)  

Lehtimäki (1996) 

Crespo et al. (2012) 

Riemer ja Vehring (2012) 

Ivan et al. (2012) 

Tutkijan omat havainnot ja 

haastattelut 

Mitä erityispiirteitä 

tutkimusryhmän 

markkinoinnissa tulee 

ottaa huomioon? 

 Tutkijan omat havainnot ja 

haastattelut 

Mitkä 

markkinointiviestinnän 

keinot, kanavat ja 

kohdeyleisöt ovat 

tutkimusryhmän 

markkinointiviestinnän 

tavoitteisiin sopiva? 

IMC:n neljä pilaria. 

Integroitu 

markkinointiviestintä, 

RABOSTIC-malli 

Online-ympäristön IMV-

malli 

Kliatchko (2008) 

Pickton ja Broderick 

(2005) 

Gurâu (2008) 

Tutkijan omat havainnot ja 

haastattelut 

Taulukko 3: Tutkimuskysymyksien vastaamiseen käytetyt teoriat ja lähteet 
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Pickton ja Broderick (2005: 9) toteavat kontekstin vaikuttavan merkittävästi 

markkinointiviestinnän luonteeseen ja tavoitteisiin. Myös Koskisen, Alasuutarin ja 

Peltosen (Koskinen et al., 2005: 158) mukaan tapaustutkimuksen ”tapaus” kannatta 

hahmottaa mieluummin tutkimusongelmaksi lähtökohdan sijaan. Siksi 

tutkimusryhmän markkinointiviestinnän kannalta tutkimusryhmän määritelmä on 

oleellinen. Tutkimuskysymykseen ”miten tutkimusryhmä määritellään” saatiin 

vastaus kappaleessa 2.2, jossa todetaan tutkimusryhmän olevan julkinen 

tietointensiivinen organisaatio, jossa on asiantuntijaorganisaation sekä virtuaalisen 

organisaation piirteitä (Sipilä 1999:15, Lehtimäki 1996:25, Crespo et al., 2012, 

Riemer ja Vehring 2012, Ivan et al., 2012.)  

Tutkimusryhmää voidaan verrata asiantuntijaorganisaatioon, joille ominaisia piirteitä 

ovat henkilöintensiivisyys ja tiedon, taitojen ja tunteiden tuottaminen (Sipilä 

1999:15). Nämä tuotteet voidaan lukea asiantuntijapalveluiksi, jotka empiria-luvussa 

voidaan tulkita tutkimusryhmän palveluiksi haastateltavien ilmaistessa yritysten 

haluavan tutkimusryhmältä tutkimustuloksia, omien päätösprosessien vahvistavaa 

tutkimusta ja käytännön hyötyjä liiketoimintaan. 

Vaikka virtuaalisten organisaatioiden määritelmästä ei ole yksimielisyyttä, konsensus 

on, että virtuaaliset organisaatiot rakentuvat yhteisen tavoitteen ympärille ja että 

sähköiset kommunikointiteknologiat ovat informaation vaihdannan päävälineenä. 

(Riemer ja Vehring 2012, Ivan et al. 2012). Haastattelusta käy ilmi, että 

tutkimusryhmän yhteisenä tavoitteena on lisätä tutkimusryhmän jäsenten julkaisujen 

sitaatioita, kasvattaa verkkopresenssiä ja tunnettuutta, sekä lisätä ulkoisten 

yhteydenottojen määrää. Niin ikään haastatteluun perustuen tutkimusryhmän 

strategiaksi muodostunut tieteellisten julkaisujen, esitelmien ja tutkimusryhmän 

brändin markkinoinnillinen tukeminen sähköisen markkinoinnin keinoin puoltavat 

tutkimusryhmän omaavan virtuaalisen organisaation piirteitä. 

Haastattelusta selviää selkeä yhdenmukaisuus Iskaniuksen, Laineen ja Marttilan 

(Iskanius et al., 2011) osaamisyhteisöön, jonka ominaispiirteiksi he listaavat yhteisen 

identiteetin, toimintakulttuurin ja tavoitteet, sekä tasa-arvoisuuden ja 

tutkimuksellisen synergian. Tutkimusryhmän jäsenet kokevat olevansa yhdessä 

tutkimuksellisesti vahvempia. Heillä on halu identifioitua muille 
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palvelumarkkinoinnin ja palveluliiketoiminnan tutkimuksen näkökulmasta ja 

kyseenomaisen yhteisen identiteetin koetaan auttavan viestimään tutkimusryhmän 

kompetenssia. Tutkimusryhmän toimintakulttuuri mielletään tasa-arvoiseksi ja 

yhteiset mielenkiinnon kohteet ja yhdessä toimiminen koetaan tärkeiksi. 

Vastaus kysymykseen ”mitä erityispiirteitä tutkimusryhmän markkinoinnissa tulee 

ottaa huomioon?” saatiin tutkimuksen aikana tutkijan omien huomioiden ja 

havaintojen, sekä tutkimushaastattelun perusteella. Erityispiirteiden analysoiminen 

auttaa määrittelemään, missä määrin yksityisestä sektorista tuttuja markkinoinnin 

keinoja voidaan hyödyntää. Julkisen sektorin organisaatioilla onkin todettu voivan 

olla ongelmia tällä alueella (Graham 1995). 

Tutkimusryhmän jäsenten markkinointiviestinnän toimenpiteisiin nähden vajavainen 

tietotaito sähköisen markkinointiviestinnän työkalujen käyttämisessä tuli ilmi 

haastattelussa ja havainnoissa. Tutkimusryhmän jäsenten markkinointiviestinnän 

opasvihkon hyödyntämisen havainnointi nosti esille opasvihkon muokkaamisen 

tarpeen. Opasvihkoa uudelleensuunniteltiin toimintatutkimuksen syklien mukaisesti 

palautteiden jälkeen paremmin tarpeisiin vastaavaksi. 

Johtuen julkisen sektorin erilaisesta luonteesta ja tarpeista siinä mitä se tekee ja 

miten se toimii, julkisen sektorin ideologiat ja motiivit ovat erilaiset kuin yksityisellä 

sektorilla (Graham 1995). Matson (Matson 1994) toteaakin julkisen sektorin 

markkinointiviestinnän kampanjoiden toteutuksen suurimmiksi ongelmiksi huonon 

suunnittelun, huonon ajoituksen ja resurssien puutteen. Tässä yhteydessä on siis 

huomioitava tutkimusryhmän markkinointiviestinnän kehittämisestä vastaavan 

henkilön verrattain vähäinen kokemus markkinointiviestinnän organisoimisesta. 

Laajemman kokemuksen puute vaikutti merkittävällä tavalla markkinointiviestinnän 

suunnitteluun. Myös resurssien puute nousi vahvasti esiin haastatteluissa ja 

havainnoissa: ajalliset resurssit markkinointiviestinnälle ovat vaatimattomat. Tämän 

voidaan ajatella johtuvan totutusta työajan tehtävien priorisoinnista ja 

toimintaprosessien muutosvastarinnasta. 

Markkinointiviestintään vaikuttavat tutkimusryhmän erityispiirteet ovat siis 

tutkimusryhmän jäsenten sähköisen markkinointiviestinnän keinojen tietotaidon taso, 

ajallisten resurssien puute, sekä toimintaprosessien muutosvastarinta. 
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Viimeiseen kysymykseen ”mitkä markkinointiviestinnän kohdeyleisöt, kanavat ja 

keinot ovat tutkimusryhmän markkinointiviestinnän tavoitteisiin sopiva?” saatiin 

vastaus reflektoimalla integroidun markkinointiviestinnän teoriaa, tutkijan omia 

havaintoja ja reflektioita, sekä tutkimushaastattelun tuloksia. RABOSTIC-mallia 

sovelletaan tämän tutkimuskysymyksen vastauksen saamiseen, sillä malli sisältää 

kohdeyleisöjen, kanavien ja keinojen analysointia. Lisäksi mallin yksinkertaisuus, 

ymmärrettävyys ja lähestyttävyys (Kliatchko 2008) puoltavat sen käyttämistä tässä 

tutkimuksessa. Kliatscko toteaa myös, että kohdeyleisön identifiointi on äärimmäisen 

oleellista integroidun markkinointiviestinnän suunnittelussa. 

Tässä tutkimuksessa on mielekkäämpää puhua kohdeyleisöjen sijaan sidosryhmistä. 

Tutkimusryhmän sidosryhmät selkeytyivät varhaisessa vaiheessa arkikeskusteluissa 

tutkimusryhmän jäsenten kanssa. Haastattelut vahvistivat tutkimusryhmän 

markkinointiviestinnän kannalta oleellisimmiksi määritellyt sidosryhmät yrityksiksi, 

opiskelijoiksi, tiedeyhteisöksi ja rahoittajiksi. 

Integroidulle markkinointiviestinnälle on ominaista sen asiakaskeskeisyys ja siksi 

sidosryhmien tarpeiden tulisi ohjata markkinoinnin tavoitteita ja strategioita 

(Kliatschko 2008). Markkinointiviestinnän tulisikin vastata asiakkaiden tarpeita, 

haluja ja pyrkimyksiä ja pyrkiä tätä kautta syventämään suhteita. 

Haastattelussa selvisi tutkijoiden ymmärtävän, että yritykset haluavat 

tutkimusryhmältä tutkimustuloksia, omien päätösprosessien vahvistavaa tutkimusta 

ja käytännön liiketoiminnan sovelluksia. Alue, - kaupunki- ja EU -rahoituselimille 

täytyy myös löytyä käytännön hyöty. Kansainvälisen akatemiatutkimuksen 

rahoittajat puolestaan tarvitsevat informaatiota tutkimustuloksia, tutkimusaiheista ja 

sovelluksista akateemisen tutkimuksen ja artikkeleiden avulla. Myös tiedeyhteisölle 

viestitään akateemisilla julkaisuilla, tapahtumalla ja seminaareilla. Opiskelijoiden 

puolestaan ajatellaan haluavan tietoa jatkotutkintomahdollisuuksista, sen 

edellytyksistä ja mitä tutkimusryhmä voi jatko-opiskelijalle tarjota. 

Markkinointiviestinnän kanavia valitessa on mietittävä mitkä kanavat ovat 

hyödyllisimpiä kohdennetussa markkinointiviestinnässä. Voidakseen valita 

tehokkaimman kanavan saavuttaakseen sidosryhmäviestinnän tavoitteet, oikeiden 
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kanavien valintaa täytyy lähestyä kohdeyleisön näkökulmasta (Kliatschko 2008). 

Lisäksi eri kanavien on tuettava toisiaan ja on oleellista valita oikea kombinaatio eri 

medioita (Pickton ja Broderick 2005:122). Tutkimusryhmän erityispiirteet kuitenkin 

rajoittavat kanavien valintaa merkittävällä tavalla. Ajallisten resurssien rajallisuuden 

takia epäsymmetristä, eli sidosryhmäkohtaista viestintää ei ole mielekästä toteuttaa. 

Haastattelussa todettiinkin, että näiden rajoitteiden takia tutkimusryhmän 

markkinointiviestinnässä tulisi toteuttaa samaa viestintää kaikille sidosryhmille. 

Samat rajoitteet rajasivat eri medioiden käyttöä, sähköisen markkinoinnin medioiden 

valikoiduttua tutkimusryhmän markkinointiviestinnän kanaviksi. 

Tutkimusryhmän markkinointiviestinnän keinot valikoituivat edellä mainittujen 

rajoitteiden, valittujen kanavien, havaintojen, reflektoinnin ja haastattelun 

perusteella. Jotta tutkimusryhmä saavuttaisi markkinointiviestinnälliset tavoitteensa 

rajoituksiensa rajoissa, markkinointiviestinnän keinoiksi muodostuivat 

mahdollisimman yksinkertainen markkinointiviestinnän malli joka keskittyy 

sähköisiin medioihin, sekä yksinkertainen ohjevihko mallin hyödyntämiseksi. 

Vastaamalla näihin kysymyksiin, saadaan vastaus päätutkimuskysymykseen, joka 

kuuluu: ”Millainen markkinointiviestinnän malli sopii tutkimusryhmän tarpeisiin? 

Markkinointiviestinnän malli esiteltiin kappaleessa 5.4. 

Toimintatutkimus tutkimusmenetelmänä on syynä empiirisen aineiston 

yksipuolisuuteen, joka voi heikentää tutkimuksen luotettavuutta ja tutkimusryhmän 

markkinointiviestinnän mallin yleistettävyyttä muihin samankaltaisiin 

organisaatioihin. Perustelen aineiston rajoittuneisuutta tämän tapaustutkimuksen 

kohteena olevaan tutkimusryhmään sillä, että toimintatutkimus on menetelmänä 

sellainen, että tietoa kerätään käytännön kehittämiseksi vuorovaikutuksessa 

kehityskohteen ja siinä olevien ihmisten kanssa. Tutkimuksesta saatava tieto on näin 

ollen ainutlaatuista ja kontekstisidonnaista, mutta siinä tapahtuvat vaiheet ja 

havainnot voivat olla yhdistettävissä myös muiden vastaavanlaisten organisaatioiden 

markkinointiviestinnän organisointiin. Tämän tutkimuksen kohteena olleen 

tutkimusryhmän ja Iskaniuksen, Laineen ja Marttilan (2011) osaamisyhteisön 

ominaisuuksien samankaltaisuuden takia uskon muidenkin osaamisyhteisöön 

vertautuvien organisaatioiden voivan hyötyä tutkimusryhmän markkinointiviestinnän 
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mallista. Erityisesti uskon, että kuvio 7 (tutkimusryhmän markkinointiviestinnän 

kehittämisen suunnittelu tutkimuksen aikana) on laajemmin yleistettävissä, koska se 

pohjautuu laajasti tutkittuihin integroidun markkinointiviestinnän teorioihin ja 

malleihin. 

6.2 Tutkimuksen rajoitukset ja luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan usein validiteetin ja reliabiliteetin käsitteillä. 

Validiteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin tutkimustulos vastaa todellisuutta ja 

miten menetelmä sopii juuri tutkittavan sen ilmiön tutkimiseen. Validiteetin käsite 

pohjautuu ajatukseen tosiasioiden ja väitteiden vastaavuudesta, eli 

korrespondenssista. Reliabiliteetti, eli toistettavuus, kertoo tutkimuksen tulosten 

pysyvyyttä ja alttiutta satunnaisvaihteluille. Validiteetin ja reliabiliteetin käsitteet 

eivät kuitenkaan sovi sellaisinaan toimintatutkimukseen. (Heikkinen et al. 2006: 147 

-149; Heikkinen et al. 1999: 113). 

Tutkimus- ja haastattelumenetelmien tiedetään vaikuttavan tutkimuksen 

luotettavuuteen. Toimintatutkimuksessa validiteetin tekee hankalaksi se, että 

tutkimuksesta vedettävät tulkinnat rakentavat sosiaalista todellisuutta, johon väitettä 

verrataan. Koska toimintatutkimuksella pyritään muutoksiin eikä niiden 

pysäyttämiseen, reliabiliteetti on mahdoton luotettavuuden mittari, sillä toistettavuus 

olisi tutkimuksen pyrkimysten vastaista. Toimintatutkimuksessa tiedon ajallis-

paikallinen ja historiallinen luonne korostuu – intervention avulla hankittu tieto on 

siis pätevää siinä ajan ja paikan määrittämässä hetkessä, jossa se saavutettiin. Tämän 

tutkimuksen osalta sekä tutkimusmenetelmä että haastattelumenetelmä toivat 

haasteita tutkimuksen luotettavuuteen. (Heikkinen et al., 2006: 114; 147 - 149.)  

Toimintatutkimusta voidaan paremmin tarkastella validiteetin sijaan validoinnilla. 

Heikkinen, Rovio ja Syrjälä (2006:149) ehdottavatkin, että toimintatutkimuksen 

arvioimiseksi voidaan käyttää viittä periaatetta, jotka ovat historiallinen jatkuvuus, 

reflektiivisyys, dialektisuus, toimivuus ja havahduttavuus. Heidän mukaansa 

tutkimuksen laatua ei voida arvioida kriteeri kerrallaan, vaan kokonaisuus on 

enemmän ja toisenlainen kuin osiensa summa ja monet laatuperiaatteet limittyvät 

keskenään.  
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Historiallisen jatkuvuuden periaatteella tarkoitetaan sitä, että tutkijan on huomioitava 

toiminnan historia ja kyettävä luomaan syy-seuraussuhteita ymmärtääkseen 

toiminnan nykytilannetta. Tapahtumat esitetään usein ajallisesti etenevänä sarjana, 

vaikka historiallisen jatkuvuuden periaate ei velvoita rakentamaan kertomukselle 

alkua, keskikohtaa ja loppua. Tutkimuksessa voi tutkijan päättäessä käyttää myös 

keskeneräisyyden estetiikkaa. Reflektiivisyydellä viitataan tutkijan kykyyn 

reflektoida oman identiteetin ja roolinsa rakentumista suhteessa 

tutkimuskohteeseensa. Tutkijan siis tulisi ymmärtää oman tietämisen ja toimintansa 

mahdollisuuksia, rajoitteita ja ehtoja. Dialektisuus puolestaan tarkoittaa totuuden 

rakentumista teesien, eli väitteiden ja antiteesien, eli vastaväitteiden tuloksena siten, 

että tuloksena on synteesi. Näin voidaan ymmärtää myös sosiaalisen toiminnan 

rakentuminen toimintatutkimuksessa. Toimivuusperiaatteella voidaan arvioida 

tutkimuksen käytännön vaikutusten, kuten hyödyn tai osallistujien voimaantumisen 

kannalta. Heikkinen, Rovio ja Syrjälä toteavatkin osuvasti, että toimivuusperiaate vie 

pätevyyden arvioinnin pohjimmiltaan pragmatismiin, eli käytännön hyötyihin. 

Ajatuksena on siis, että totuus on sidoksissa ideoiden toimivuuteen tai 

hyödyllisyyteen. Tämä ei automaattisesti tarkoita sitä, että tutkimuksen kokeilut 

olisivat hyödyllisiä. Epäonnistumiset voivat kuitenkin tuottaa arvokasta tietoa ja 

tuloksettoman kokeilun rehellinen arviointi voi auttaa tutkimuksen lukijaa tai tutkijaa 

toimimaan entistä paremmin. Periaatteen ytimenä on se, että tutkija kuvaa 

tutkimuskohteen käytännön ja kehittämisprosessin vahvuudet ja heikkoudet. 

Havahduttavuudella tarkoitetaan kirjaimellisesti tutkimuksen kykyä havahduttaa 

ajattelemaan ja tuntemaan asioita uudella tavalla. Tällaisia validoinnin menetelmiä 

on kutsuttu myös luoviksi analyysikäytänteiksi. (Heikkinen et al., 2006: 149 - 160.) 

Historiallisen jatkuvuuden huomioiminen näkyy tutkimuksessa siinä, että olen 

ottanut huomioon tutkijoiden historialliset käytännöt heidän työtehtävissään. 

Markkinointi ei ole kuulunut heidän arkirutiineihinsa ja tämän vaikutus näkyy 

tutkimuksessa pyrkimyksenä luoda mahdollisimman yksinkertainen ja vähän aikaa 

vievä markkinointiviestinnän malli.  

Reflektiivisyys kuuluu jo oletuksena toimintatutkimuksen tekemiseen ja olen 

tutkimuksen alusta saakka joutunut pohtimaan syvällisesti tutkimuksen kontekstia ja 

toimialaa, koska ne eivät ole olleet minulla tuttuja. Tiedon ja ymmärryksen puute 



71 

hidastivat aluksi tutkimuksen etenemistä, mutta projektin edetessä sekä konteksti että 

toimiala muuttuivat ymmärrettäväksi.  

Dialektisuuden periaate näkyy tutkimuksessa selkeänä rakenteena ja tuomalla esiin 

selkeästi tutkimuksen etenemisen vaiheet kappaleessa 5.3. Tutkimuksen 

empiriaosuudessa on pyritty myös esittämään markkinointiviestinnän eri osa-

alueisiin liittyviä mielipiteitä ja tuntemuksia. Lisäksi olen pyrkinyt tuomaan esille 

omat mielipiteeni havaintoihin ja ymmärrykseeni perustuen.  

Tutkimuksen johtopäätökset ja tutkimusryhmän markkinointiviestinnän malli 

voidaan nähdä väitteiden ja vastaväitteiden synteesinä, jossa yhdistetään tutkimuksen 

teoria ja empiria ja esitetään tutkimuksen lopputulema.  

Toimivuusperiaatteen voidaan katsoa myös onnistuneen osittain, sillä osa 

markkinointiviestinnän tavoitteista on saavutettu. Vaikka tutkimus johti käytännön 

kehittämiseen, olen pyrkinyt tuomaan esille myös tutkimuksen ongelmakohtia ja 

kehittämistarpeita.  

Tutkimuksen viimeinen luotettavuuden periaate eli havahduttavuus on haasteellisin 

saavuttaa. Olen pyrkinyt teoilla, keskusteluilla ja graduseminaareissa haasteellisia 

asioita esille tuomalla vaikuttamaan tutkimuksen havahduttavuuteen. 

Empiriaosuudessa havahduttavuus on saavutettu tutkimusryhmän päätutkijoiden 

suorilla lainauksilla. Tekstistä on myös karsittu ylimääräistä tekstiä pois 

tarkoituksena saada tutkimus mahdollisimman yksinkertaiseen ja luettavaan 

muotoon.   

 

6.3 Käytännölliset johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotus 

Markkinointiviestintä on hyödyllistä niin yksityisille kuin julkisille organisaatioille, 

eikä tutkimusryhmä ole tässä asiassa poikkeus. SHARP-tutkimusryhmälle kehitetty 

markkinointiviestinnän malli panostaa yhtenäiseen viestintään kaikille sidosryhmille 

pääasiassa sähköisen markkinoinnin työkaluilla. Se, että tutkimusryhmän sosiaalisen 
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median profiileilla on seuraajia ja niiden määrä on tasaisesti kasvanut, ei voida vielä 

tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä markkinointiviestinnän muiden tavoitteiden 

saavuttamisesta. Selvää on kuitenkin se, että markkinointiviestintää on harjoitettava 

saadakseen rahoitusta. Tämän tutkimuksen aikana kehitetty markkinointiviestinnän 

malli voi toimia tutkimusryhmän markkinointiviestinnän lähtölaukauksena jos 

markkinointiviestintää jatketaan säännöllisesti ja säännönmukaisesti. Malli sopii 

hyvin tutkimusryhmän tarpeisiin, sillä se ei vaadi suuria ajallisia panostuksia ja on 

hyvin yksinkertainen. Tutkimuksen aikana kuitenkin havaittiin haasteita mallin 

hyödyntämisessä. 

Tutkimusryhmän markkinointiviestinnän mallin kehittämisessä sen 

yliopistokontekstin tuomien rajoitusten vaikutukset nousivat suureen rooliin. 

Markkinointiviestinnän mallin on oltava mahdollisimman yksinkertainen ja vähän 

aikaa vievä, sillä tutkimusryhmän jäsenet ovat osa yliopisto-organisaatiota ja näin 

ollen omaavat tietynlaisen työtehtävien priorisoinnin ajatusmallin, johon 

markkinointiviestintä ei lähtökohtaisesti kuulu. Tutkimusryhmän vapaaehtoisuuteen 

perustuva luonne nostaa tämän ajattelumallin korostetusti esille. Vaikka innostusta 

markkinointiviestintään ja sen roolin nostamiseen tutkimusryhmässä on, 

tutkimusryhmän markkinointia pidetään ylimääräisenä velvoitteena. Vaikka 

markkinointiviestinnän malli on yksinkertaistettu ja pitkälle automatisoitu, se vaatii 

toimiakseen 1-2 tunnin ohjatun työpanoksen viikoittain tutkimusryhmän kesken. Jos 

tutkimusryhmässä on neljä tutkijaa, jotka ovat aktiivisesti tekemisissä 

markkinointiviestinnän kanssa, yksittäisen tutkimusryhmän jäsenen osalta se 

tarkoittaa 1-2 tuntia kuukaudessa, joka on pieni osa kuukauden keskimääräisiin 

työtunteihin (noin 145 tuntia) verrattuna.  

Tutkimusryhmän markkinointiviestinnän malliin kuuluu jatkuva kehittäminen ja 

toiminnan reflektointi, mutta se toimii ainoastaan, jos tutkimusryhmän jäsenet ovat 

valmiita kuluttamaan sen toimintoihin työaikaansa. Tämä voidaan nähdä osana 

suurempaa ajatusmallien murrosta, joka yliopistoissa on käynnissä. Julkisen 

tutkimuksen rahoitusmallien muutoksien vaikutus tutkimusryhmien toimintaan ja 

jatkumiseen tiedostetaan, mutta vanhoista toimintamalleista pidetään yhä kiinni. Jos 

markkinointiviestinnän roolia tutkimusryhmissä halutaan kasvattaa, on tarpeen 
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tarkastaa vallitsevia käsityksiä sen roolista tai roolin puutteesta tutkimusryhmän 

jäsenten työtehtävissä. Tämä olisi myös mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. 
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LIITTEET 

Liite 1: Haastattelurunko 

LÄHTÖKOHDAT 

Tutkimus ja analysointi: 

Malli alkaa lähtökohtien purkamisesta.  

Kuka perusti SHARP-tutkimusryhmän? Miksi se perustettiin? Kuka omistaa? Missä 

toimii (ympäristö), mikä on liikevaihto tai henkilökunnan määrä (koko), kuka 

omistaa (pääomasijoittaja), mitä tuotteita valmistetaan tai välitetään (tavoitteet, 

toimiala) ja millä menetelmillä (tuotantoprosessi tai –teknologia). 

Mikä oli tutkimusryhmän markkinointiviestinnän alkutilanne? Kuinka paljon 

markkinointia oli tehty ja kuinka suunniteltua se on ollut? 

 

Kohdeyleisöt: 

Seuraavaksi määrittelemme kohdeyleisöt. Koska integroitu markkinointiviestintä on 

asiakaskeskeinen liiketoimintamalli, sen liiketoimintaprosessien syvällinen 

ymmärtäminen alkaa siitä, kun annetaan sidosryhmien tarpeiden ohjata 

markkinoinnin ja brändäyksen tavoitteita ja strategioita.  

Voidaanko sanoa, että SHARP-tutkimusryhmän kohdeyleisöt ovat yritykset, 

rahoittajat, tiedeyhteisö ja opiskelijat? 

Yrityksien tarpeet: mitä yritykset voivat saada tutkimusryhmältä? 
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Rahoittajien tarpeet: Mitä rahoittajat tarvitsevat tutkimusryhmältä? 

Miten tiedeyhteisölle viestitään? 

Opiskelijoiden tarpeet: Mitä opiskelijat voivat haluta tutkimusryhmältä?  

 

Budjetti: 

Haastattelija: Tutkimusryhmän markkinointiin ei ole suoranaisesti budjetoitu varoja, 

mutta jonkinlaiset investoinnit on kuitenkin katsottu tarpeellisiksi. Tarpeellisiksi 

hankinnoiksi on katsottu SHARPin logo, powerpoint-pohjat, roll-upit, (tarrat?). 

Lukuun ottamatta henkilötyötunteja, Käytetäänkö markkinointiviestintään 

alkuinvestointien jälkeen suoria rahallisia resursseja? Kuinka monta tuntia viikossa 

katsoisitte olevan mahdollista kuluttaa markkinointiin? 

 

TAVOITTEET JA KEINOT 

Tavoitteet:  

Mitkä ovat SHARPin tavoitteet markkinointiviestinnän suhteen? Pitäisikö tavoitteen 

olla mitattava?  

Strategia:  

Kaikki lähtee asiakkaan tai kohderyhmän syvällisestä ymmärtämisestä, joka johtaa 

houkuttelevan sisällön luomiseen. On myös muistettava, että viime kädessä viestin 

vastaanottaja itse tekee heille kohdennetusta markkinointiviestinnästä 

merkityksellistä, sillä nykyisessä sirpaloituneessa markkinointikentässä ja median 

kulutuskäyttäytymisessä kuluttaja itse valitsee mitä medioita hän seuraa ja kuinka 
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paljon seuraa. Sisällön tulee olla merkityksellisen lisäksi myös luovaa, vakuuttavaa, 

asiallista ja ennen kaikkea – johdonmukaista. Mikä tutkimusryhmän 

markkinointiviestinnän strategia voisi olla? 

Taktiikat:  

Markkinointiviestinnän taktiikoita on todella paljon. Seminaarit ja julkaisut taitavat 

olla se perinteisin akateemisen maailman markkinointikeino? Sähköinen 

markkinointi voi myös olla tehokasta, ainakin jokaisella tutkimusryhmällä olisi hyvä 

olla jonkinlainen internet-presenssi, sillä internet on ihmisten pääasiallinen 

informaationlähde uusille asioille. Näkyvä keino on eritoten seminaareissa roll-upit, 

flyerit, tarrat jne… SHARP on hankkinut näitä, näettekö mahdolliseksi 

muunlaistakin markkinointimateriaalia? 

Bloggaaminen on nykyään hyvin suosittua niin yksityishenkilöiden, yritysten kuin 

valtioidenkin tasolla. Voidaanko sanoa, että SHARPin kaikki kohderyhmät 

hyötyisivät helposti luettavasta säännöllisesti ilmestyvästä blogista? Koska blogi voi 

olla tyyliltään epäformaalia ja henkilökohtaista, mutta samalla asiapitoista, näettekö 

että blogia voisi kirjoittaa niin, että sama kirjoitus aukeaa yhtä helposti kaikille 

sidosryhmille? 

Ottaen huomioon sosiaalisen median aseman nykymaailmassa, koetteko että myös 

tutkimusryhmien tulisi olla facebookissa, twitterissä ja linkedinissä? Onko siitä 

hyötyä? Voiko siitä olla haittaa? 

Oletteko ajatelleet eri taktiikoiden soveltamista eri sidosryhmille? Onko siihen aikaa? 

 Yritykset: Mikä kanava normaalisti? Mitä kanavia voisi käyttää? 

 Opiskelijat: Mikä kanava normaalisti? Mitä kanavia voisi käyttää? 

 Akateeminen maailma: Mikä kanava normaalisti? Mitä kanavia voisi käyttää? 

 Rahoittajat: Mikä kanava normaalisti? Mitä kanavia voisi käyttää? 
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TOIMEENPANO 

Täytäntöönpano:  

Teillä on omien tutkimustenne lisäksi velvollisuuksina myös opetustehtävät ja muut 

mahdolliset luottamustoimet. Jääkö tutkimusryhmän markkinointiin aikaa? Paljonko 

aikaa luulette voivanne käyttää esimerkiksi sisällöntuottamiseen? Minkä koette 

vaikeaksi sähköisessä markkinoinnissa? Kenen vastuulle jää esim. nettisivujen 

ylläpito? Blogi? Some? Voiko olla esimerkiksi vuoroja? 

Kontrolli:  

Koetteko tarpeelliseksi mitata tiettyjä KPI-arvoja? Esimerkiksi kotisivuvierailujen 

määrää tms? Jos esimerkiksi facebook-sivuille ei tule vierailuja, voiko facebookin 

päivittäminen lopettaa jne… 
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