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Markkinointiviestintästrategian suunnittelu nonprofit-organisaatiossa

Tutkielman tavoite

Tutkielman tavoitteena oli muodostaa markkinointiviestintästrategian suunnittelun malli, 
joka on räätälöity nonprofit-sektrorin ja erityisesti julkissektorin erityispiirteet huomi
oivaksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tutkielmassa tarkasteltiin strategisen suun
nittelun vaiheita ja organisaation eri tason strategioita sekä tutkittiin nonprofit-sektorin 
erityispiirteitä, joiden oletettiin vaikuttavan sektorin markkinointiviestinnän strategiseen 
suunnitteluun. Erityisen mielenkiinnon kohteena oli julkissektori, jonka viimeaikainen 
kaupalllistuminen esimerkiksi yhtiöittämisen ja maksullisen palvelutoiminnan kautta on 
tuonut sitä lähemmäksi liikeyrityssektoria.

Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät

Lähdeaineisto pohjautuu pitkälti nonprofit-markkinointia, julkista sektoria, strategista 
suunnittelua ja markkinointiviestintää koskevaan kirjallisuuteen. Suunnittelumalli poh
jautuu pääasiallisesti Brysonin (1988) nonprofit-organisaatioille kehittämään strategiseen 
suunnittelumalliin ja Rautavan (1993) määritelmiin markkinointi viestintästrategian 
komponenteista.

Tutkimusmenetelminä käytettiin sekä fenomenologista että positivistista tutkimusotetta. 
Valintaa perusteltiin pyrkimyksellä tutkimuksen kohteena olevan organisaation syvälli
seksi ymmärtämiseksi samalla, kun tarvittiin kvantitatiivista tietoa organisaation asiak
kaista heihin kohdistuvan markkinointiviestinnän suunnittelemiseksi.

Tulokset

Tutkielman case-organisaatiosta oli löydettävissä useita nonprofit-sektorin erityispiirteitä, 
jotka vaikuttavat sen markkinointiviestinnän strategiseen suunnitteluun. Moninaiset si
dosryhmät ja niistä johtuvat erilaiset toiminnan tavoitteet, ulkopuolisen rahoituksen suuri 
merkitys sekä monet muut seikat rajoittavat ja ohjaavat organisaation toimintaa. 
Yritysmaailman mallit ja markkinoinnin menetelmät eivät näyttäisi sellaisenaan 
soveltuvan julkiselle sektorille, jonka toimintatapoja ja markkinoinnin käyttöä 
tarkkaillaan yrityksiä tarkemmin.

Avainsanat

Nonprofit-organisaatiot, nonprofit-markkinointi, julkinen sektori, strateginen suunnittelu, 
markkinointiviestintä.
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1. JOHDANTO

1.1 Tutkielman taustaa

Markkinointi nonprofit-organisaatioissa on suhteellisen uusi alue markkinoinnin 

tutkimuksessa. Viime vuosina kiinnostus ns. kolmanteen sektoriin on kasvanut ja samal

la on alettu etsiä uusia keinoja, joiden avulla nonprofit-organisaatiot kykenisivät 

menestyksekkäästi toimimaan entistä haastavammassa toimintaympäristössään.

Nykyisessä hyvinvointiyhteiskunnassa on esiintynyt kasvavaa kiinnostusta nonprofit- 

sektorin toimintaa ja erityisesti vapaaehtoistyötä kohtaan. Yleishyödylliset organisaatiot 

ovat perinteisesti nauttineet tietyistä helpotuksista, etenkin verottajan asettamista, 

pyrkiessään toteuttamaan yhteisön kannalta hyödyllisiä päämääriään. Toiminnan 

ylläpitäminen ei kuitenkaan ole enää itsestäänselvyys eikä resurssien riittävyydestä ole 

takuita. Taloudellista ja muuta vastuuta toiminnan jatkuvuudesta on siirretty 

ulkopuolisilta resurssientaijoaj ilta yhä enemmän organisaatioille itselleen.

Yhä hupenevista resursseista johtuvia radikaaleja muutoksia on nähty 

julkishallinnossakin. Toimintaa tehostetaan ja uusia resursseja etsitään yksityistämisen 

ja maksullisen palvelutoiminnan kautta. Maksulliseen toimintaan turvautuminen on niin 

julkisella sektorilla kuin muissakin nonprofit-organisaatioissa tuonut kaivattua lisära

hoitusta toiminnan ylläpitämiseksi.

Edellä mainittujen muutosten lisäksi kilpailuhenkisyys on omaksuttu perinteisestä 

yritysmaailmasta myös nonprofit-sektorin toimintaympäristöön. Kilpailusta selvitäkseen 

nonprofit-sektorilla tarvitaan markkinoinnin osaamista siinä missä kaupallisissa 

yrityksissäkin. Ongelmana on kuitenkin se, ettei yritysmaailmasta tuttua markkinointia 

sellaisenaan voida soveltaa nonprofit-sektorilla, jossa esimerkiksi sidosryhmät sekä 

toimintatavat ja -rajoitteet ovat yritysmaailmasta poikkeavia.
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1.2 Tutkielman tavoitteet ja rajaukset

Tämän tutkielman tavoitteena on muodostaa nonprofit-organisaatiolle malli 

markkinointiviestinnän strategian luomiseksi. Tämä tarkoittaa muun muassa seuraavien 

asioiden selvittämistä:

• Löytyykö nonprofit-organisaation sisältä tai ympäristöstä tekijöitä, joiden 

huomioon ottaminen tekee markkinointiviestinnän strategisesta suunnit

telusta erilaista verrattuna liikeyrityksiin?

• Mitkä tekijät ohjaavat ja toisaalta rajoittavat markkinointiviestinnän 

strategista suunnittelua nonprofit-organisaatiossa?

• Mistä osista markkinointiviestinnän strategia koostuu?

• Mitkä ovat nonprofit-organisaation markkinointiviestinnän 

suunnitteluprosessin vaiheet?

Tutkielmassa luodaan ensin katsaus nonprofit-sektoriin, jonka jälkeen syvennytään 

tarkastelemaan julkista sektoria Suomessa. Case-organisaation kuvauksen jälkeen 

käydään läpi markkinointiviestinnän strategista suunnittelua nonprofit-organisaatiossa ja 

tarkemmin case-organisaatiossa. Case perustuu Kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) 

maksuperusteiseen toimintaan, KTM Toimialapalveluun (Toimialapalvelu), jonka 

toimintaa pyritään kehittämään sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön analyysillä. 

Analyysin tavoitteena on tutkia sitä, miten viestinnällä voidaan tehostaa 

Toimialapalvelun käyttöä ja luoda strategista kilpailuetua toiminnan jatkuvuuden 

turvaamiseksi. Tarkastelun ulkopuolelle rajataan ulkoiset asiakkaat ja keskitytään 

markkinointiviestinnän strategian luomiseen sisäisille asiakasryhmille, koska vastuu 

ulkoisille asiakkaille suuntautuvasta markkinoinnista on toimeksiannosta erityisen 

markkinointi-yhtiön vastuulla.
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1.3 Tutkielman rakenne

Tutkielman toisessa luvussa käsitellään yleisellä tasolla nonprofit-sektoria ja nonprofit- 

markkinoinnin kehitystä. Luvussa pyritään myös selvittämään nonprofit- 

organisaatioiden yhteiskunnallista roolia ja markkinoinnin suunnitteluun vaikuttavia 

erikoispiirteitä suhteessa liikeyrityksiin.

Kolmannessa luvussa kuvataan julkista sektoria Suomessa. Tavoitteena on käydä läpi 

tutkimusongelman kannalta tärkeimmät julkishallinnossa viime aikoina tapahtuneet 

muutokset ja selvittää niiden vaikutuksia markkinoinnin suunnitteluun. 

Yritysmäistymisen lisäksi näitä muutoksia ovat esimerkiksi yksityistäminen ja 

kilpailuttaminen, alihankinnan lisääntyminen sekä maksuperusteiseen toimintaan 

siirtyminen.

Organisaation strategioita ja erityisesti markkinointiviestinnän strategiaa tarkastellaan 

tutkielman neljännessä luvussa. Tämä on tutkielman pääluku, jossa läpi käyty teoria 

kootaan yhteen markkinointiviestinnän suunnittelumallin pohjaksi. Mallissa pyritään 

ottamaan huomioon nonprofit-sektorin erityispiirteet niiltä osin kuin teoreettisen 

keskustelun pohjalta on aiheellista. Suunnitteluprosessi ja sen tavoitteena oleva 

markkinointiviestinnän strategia komponentteineen kootaan luvun lopussa 

viitekehykseksi, jonka avulla on tarkoitus luoda markkinointiviestinnän strategia case- 

organisaatiolle.

Case-organisaatio esitellään luvussa viisi. Kauppa- ja teollisuusministeriön sekä 

elinkeino-osaston alaisuudessa toimivan KTM Toimialapalvelun kuvauksella selvitetään 

lukijalle pääpiirteissään tutkimuksen kohteena olevat tuotteet ja palvelut, niiden jakelun 

jäljestäminen, erilaiset asiakasryhmät sekä henkilökuntaresurssit.

Kuudennessa luvussa kerrotaan lukijalle empirian yhteydessä käytetyistä 

tutkimusmenetelmistä ja muista tutkimusaineistoon liittyvistä ratkaisuista. Tässä 

yhteydessä vertaillaan eri menetelmiä ja perustellaan tehdyt valinnat. Tutkimuksen 

luotettavuuden pohdinta esitetään kuudennen luvun lopussa.
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Tutkielman seitsemäs luku sisältää empirisen tutkimuksen tuloksia edellä läpi käydyn 

teorian valossa. Markkinointiviestinnän strategisen suunnitteluprosessin vaiheet 

analysoidaan case-organisaation kohdalla haastatteluihin ja kvantitatiiviseen 

tutkimusaineistoon perustuen.

Kahdeksas luku varataan tutkielman yhteenvetoa ja johtopäätöksiä varten. Luvussa 

esitetään tutkimustulosten perusteella ehdotukset case-organisaation markkinointivies

tinnän strategiaksi ja jatkotutkimusta varten.
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2 MARKKINOINTI NONPROFIT-ORGANISAATIOISSA

Tässä luvussa lähestytään tutkimusongelmaa tarkastelemalla erilaisia nonprofit- 

organisaatioita ja markkinoinnin omaksumista nonprofit-sektorilla. Luvun lopussa 

kuvataan muutamia nonprofit-markkinoinnin erityispiirteitä, jotka vaikuttavat nonprofit- 

organisaatioiden toimintaympäristöön ja siten markkinointiviestinnän suunnitteluun.

2.1 Nonprofit-organisaation käsitteestä

Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, kuten nonprofit-organisaatioita usein suomeksi 

kutsutaan, eivät todellisuudessa aina olekaan voittoa tuottamattomia. Nykypäivän nonp- 

rofit-organisaatioiden keskuudessa voittoa tuottava liiketoiminta on yleistynyt 

huomattavasti (Kotier & Andreasen 1996, 13-14). Liiketoiminnan lisääntyminen 

johtunee nonprofit-sektoria tukevien rahoituslähteiden vähenemisestä, jolloin yhä 

useampi organisaatio on joutunut miettimään uusia mahdollisuuksia tarvittavan rahoi

tuksen saamiseksi ja toimintansa ylläpitämiseksi.

Hallin mukaan (1987, 3) nonprofit-organisaatio koostuu yksilöistä, jotka toimivat 

yhdessä kolmesta mahdollisesta syystä: 1. tarjotakseen julkisen sektorin toimeksiannosta 

tuotteita tai palveluja, jotka voidaan luokitella julkisiksi tuotteiksi tai palveluiksi, 2. 

tarjotakseen julkisia tuotteita tai palveluja, joita valtio eivätkä yritykset tarjoa tai 3. 

vaikuttaakseen joko valtion, yritysten tai muiden nonprofit-organisaatioiden toimintata

poihin ja politiikkaan (direction of policy).

Eräs tapa erotella nonprofit-organisaatioita on perinteisesti ollut jako julkisiin ja yksityi

siin nonprofit-organisaatioihin (Kotler & Andreasen 1996, 14). Nyky-yhteiskunnassa 

tämä jaottelu on hämärtynyt julkishallinnollisten organisaatioiden omistuspohjia 

muutettaessa joko kokonaan tai osittain yksityiseen omistukseen.

Lienee selvää, ettei nonprofit-organisaatioiden määrittelyn perustaksi enää riitä se, onko 

tavoitteena voiton luominen vai ei. Kuten edellä on jo mainittu, monet nonprofit- 

sektorilla toimivat organisaatiot pyrkivät myös voittoa tuottavaan liiketoimintaan. Toi

saalta myös kaupallisilla yrityksillä on ollut kampanjoita, joiden tavoitteena ei ole ollut
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voiton luominen tai myynnin lisäys. Nämä muistuttavat useinkin nonprofit-organisaati- 

oiden toimintaa (Kotler & Andreasen 1996, 14) pyrkiessään edistämään vaikka tiettyä 

käyttäytymis- tai ajattelutapaa, kuten kierrätyksen omaksumista tai kohtuullista 

alkoholin kulutusta. Sen sijaan, että Alko kehottaisi ostamaan ja kuluttamaan 

mahdollisimman paljon tuotteitaan, se on usein kampanjoinut suurkulutusta vastaan ja 

kehottanut tilanneharkintaan kulutuksen yhteydessä.

Erot nonprofit- ja profit-sektorin välillä ovat epäselvempiä kuin aiemmin. Vaihdon 

yhteydessä tapahtuva taloudellisen korvauksen periminen asiakkaalta on yksi merkki 

sektorien lähentymisestä. Aiemmin ajateltiin nonprofit-organisaatioiden tarjoavan 

pääasiassa palveluja ja yritysten kauppaavan fyysisiä tuotteita (Rothschild 1979, 272). 

Nykyisin tiedetään palveluaspektin olevan välttämätön yrityksessä kuin yrityksessä, jotta 

asiakkaat eivät vaihtaisi kilpailijan tarjoamiin tuotteisiin.

Smithin ja Rosenbaumin mukaan (ref. Kotler & Andreasen 1996, 15) pätevä 

jaotteluperiaate organisaatioille on niiden rahoituspohja. Tämän mukaan organisaatiot 

voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: 1. voitolla rahoitettava yritystoiminta, 2. valtion 

rahoituksella toimivat organisaatiot ja 3. vapaaehtoislahjoituksilla rahoitettava toiminta.

Lovelock ja Weinberg (ref. Kotler & Andreasen 1996, 15) ehdottavat organisaatioiden 

tarkastelua kaksiulotteisessa avaruudessa. Heidän mukaan organisaatioita voidaan 

tarkastella suhteessa niiden tulonlähteeseen ja toisaalta suhteessa poliittisen kontrollin 

määrään, jonka alaisena organisaatiot ovat. Tällöin organisaatiot jakaantuvat kolmeen 

ryhmään: yksityiseen, julkiseen ja nonprofit-sektoriin, joilla markkina- ja 

kaupankäyntisuhteet ovat toisistaan poikkeavia. Myös Lovelock ja Weinberg muistutta

vat, että sektorien rajat ovat alati muuttuvia, kuvastaen taloudellisia, poliittisia ja laissa 

tapahtuvia muutoksia, (ref. Scrivens & Witzei 1990, 6)

Kotlerin ehdottamaa neljän sektorin jaottelua pidetään tärkeänä käännekohtana 

nonprofit-markkinoinnin tutkimuksessa (ref. Scrivens & Witzei 1990, 6). Hänen 

mukaan organisaatiot ovat joko yksityiseen tai julkiseen forprofit-sektoriin kuuluvia, tai 

yksityiseen tai julkiseen nonprofit-sektoriin kuuluvia. Tämä on siinä mielessä
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tarpeellinen jaottelu, että esimerkiksi länsimainen terveydenhuolto voi kuulua jopa 

kaikkiin neljään sektoriin. (Scrivens & Witzei 1990, 6)

Lovelockin ja Weinbergin jaotteluperiaatetta huomattavasti muistuttava on Hansmannin 

(Hansmann 1980 ref. Hansmann 1987, 28) jaottelu erilaisista nonprofit-organisaatioista. 

Hänen mukaan niitä voidaan kategorisoida sen mukaan, 1) mikä on organisaation 

tulonlähde ja toisaalta, 2) miten organisaatiota johdetaan ja kontrolloidaan. Tulonlähteen 

perusteella nonprofit-organisaatiot voidaan jakaa kahteen luokkaan sen perusteella, onko 

niiden pääasiallinen tulonlähde lahjoitukset vai kaupallinen toiminta (myynti). Organi

saation kontrollilla viitataan siihen, kenellä on valta organisaation johdon valitsemiseen. 

Jos tämä valta on organisaation asiakkailla tai lahjoittajilla (riippuen siitä, onko kyse 

lahjoituksilla tai myyntitoiminnalla rahoitettavasta organisaatiosta), puhutaan 

keskinäisestä (mutual) nonprofit-organisaatiosta, jota käyttäjät yhdessä johtavat. 

Yrittäjämäisestä (entrepreneurial) organisaatiosta taas on kyse silloin, kun johto 

muodostuu ammattimaisista johtajista. Kuva 1 esittää Hansmannin mukaista nonprofit- 

sektorin jaottelua ja case-organisaation, KTM Toimialapalvelun, sijoittumista 

nelikenttään tulonlähteensä ja johtamistavan perusteella:

TULONLÄHDE

lahjoitukset/ 
budjetti

myyntitulot
keskinäinen yrittäjämäinen

JOHTAMISTAPA

Kuva 1 : KTM Toimialapalvelu nonprofit-sektorilla.
(Lähde: Hansmann 1987,28)

Toimialapalvelu

Määritelmät ovat todellisessa elämässä lähinnä suuntaa antavia; usein nonprofit- 

organisaatio ei sijoitu selkeästi tiettyyn kategoriaan. Monien määritelmien ja jaottelujen 

heikkous onkin siinä, etteivät ne huomioi organisaatioiden moninaisia tavoitteita (Kotler 

& Andreasen 1996, 16). Tämä tarkoittaa sitä, että nonprofit-organisaatio saattaa
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jakaantua erilaisiin yksiköihin erilaisine tavoitteineen ja toimintoineen, jolloin 

organisaatiota kokonaisuutena ei ilman väkivaltaa voida sijoittaa mihinkään tiettyyn 

kategoriaan. Myös khjallisuudessa tunnustetaan erilaisten jaottelujen keinotekoisuus 

(esim. Hansmann 1987, 28). Niiden ensisijaisena tarkoituksena on kuitenkin usein 

selkeyttää tieteellistä keskustelua eikä taijota universaalisti toimivaa mallia 

ympäristöstä.

Vaikka nonprofit-organisaatioiden välisiä eroja on edellä kuvattu suhteellisen paljon, 

markkinoinnin kannalta ei ole tärkeintä selvittää sitä, mihin nonprofit-sektoriin organi

saatio luokitellaan. Vaikka organisatorinen muoto saattaakin olla erilainen julkisen 

sektorin nonprofit-organisaatiossa verrattuna yksityisen sektorin nonprofit-yritykseen, 

molemmat kohtaavat samankaltaisia markkinoinnin ongelmia. Sen sijaan tärkeämpää on 

havaita erilaisuudet forprofit- ja nonprofit-sektorin välillä, ja ottaa tämä lähtökohdaksi 

markkinoinnin suunnittelussa ja tutkimuksessa. (Kotler & Andreasen 1996,10)

2.2 Markkinointia) attelun kehitys nonprofit-sektorilla

Idea siitä, että markkinointiajattelua voitaisiin soveltaa nonprofit-organisaatioihin syntyi 

vuosien 1969 ja 1973 välillä. Kotler ja Levy, Kotler ja Zaltman sekä Shapiro avasivat 

tieteellisen keskustelun aiheesta kyseisellä ajanjaksolla julkaistuissa artikkeleissa. Mark

kinointia oltiin siihen asti ajateltu lähinnä tuotteiden yhteyteen soveltuvaksi mutta 

tutkimatta oli jäänyt, voitaisiinko näitä markkinoinnin periaatteita käyttää myös ihmis

ten, palvelujen ja jopa ideoiden markkinointiin (Kotler & Andreasen 1996, 3-4)

Lähes kolmenkymmenen vuoden ajan on sekä tutkimuksen että käytännön kautta 

kokeiltu markkinointikeinojen omaksumista ei-kaupallisiin yrityksiin. Monissa 

tapauksissa asiantuntijat ovat todenneet, että heidän käyttämänsä markkinoinnin 

apuvälineet soveltuvat perinteisten yritysten lisäksi myös organisaatioihin, joiden 

päätarkoituksena ei ole voiton luominen. Esimerkiksi Kotler kollegoineen on pitkään 

sanonut markkinoinnin olevan yhtä hyvin sovellettavissa ei-kaupallisissa kuin kaupal- 

lisissakin yrityksissä. Kotlerin ja Levyn artikkeli vuodelta 1969 painotti sitä, että mark

kinoinnin käsitettä käytettiin liian suppeassa mittakaavassa kuvaamaan vain kapealla 

business-sektorilla tapahtuvaa toimintaa. (Scrivens & Witzei 1990, 5-6)
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Kaikki tiedeyhteisön jäsenet eivät kuitenkaan tukeneet Kotlerin ja Levyn näkemyksiä 

markkinoinnin soveltuvuudesta nonprofit-sektorille. Eräs kritiikin esittäjistä oli Luck 

(ref. Scrivens & Witzei 1990, 6), jonka mielestä ajatus markkinoinnin soveltamisesta 

tilanteisiin, joissa kaupankäynti on vastikkeetonta, oli epärealistinen.

Markkinoinnin periaatteita alettiin kritiikistä huolimatta soveltaa nonprofit-organisaati- 

oissa samalla, kun tiedeyhteisö kiinnostui aiheesta ja julkaisuja sekä artikkeleita tästä 

uudesta tutkimuksen alasta syntyi runsain mitoin. 1980-luvun lopulla nonprofit- 

markkinointi näytti saavuttavan kypsyysvaiheen elinkäyrällään. 1990-luvulla kasvu 

kuitenkin jatkui, kun kiinnostus aiheeseen syvenee uusilla sovellutusalueilla. (Kotier & 

Andreasen 1996,4,7-9)

Nonprofit-markkinoinnin myöhäisen syntymisen syyt näyttäisivät olevan pitkälti samoja 

tekijöitä, joiden perusteella markkinointia yleensäkin on vastustettu. Kotlerin ja 

Andreasenin mukaan (1996, 22-23) yleisön vastustus johtuu siitä, että markkinointi 

koetaan manipuloinnin välineeksi, jonka verukkeella yritetään tunkeutua ihmisten 

yksityiselämän saloihin. Nonprofit-markkinoinnin vastustusta lisää se, että kyseessä on 

yhteisön rahat. Varsinkin julkishallinnossa verorahojen käyttökohteiden hyödyllisyys 

huolettaa useita veronmaksajia. Markkinoinnin avulla kaupallisten yritysten katsotaan 

pyrkivän entistä suurempaan myyntiin, usein keinoja kaihtamatta. Nonprofit- 

organisaatioiden päämäärien ollessa ylevämpiä ja pääasiassa ei-materialistisia, 

kaupankäynnin yhteydestä tutut markkinoinnin keinot tuntuvat istuvan huonosti niiden 

toimenkuvaan.

Uuden sovellusalueen laajalle leviämisen voidaan katsoa edistyneen osaksi ympäristössä 

tapahtuneiden muutosten ansiosta. 1980-luvun yhteiskunnalliset, nonprofit-sektorin 

markkinointia edistäneet muutokset olivat seuraavanlaisia (Kotler & Andreasen 1996, 

5-9):
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1. Eräs ympäristössämme tapahtunut merkittävä muutos on julkishallinnossa tapahtunut 

yksityistäminen. Julkisen sektorin piiriin perinteisesti kuuluneita sosiaalisia toimintoja 

on joko osittain tai kokonaan siirretty yksityisen sektorin piiriin kuuluviksi.

2. Toinen muutostekijä löytyy sosiaalisesta ympäristöstämme, jossa on ilmennyt selvä 

lisääntyminen vapaaehtoistyöhalukkuudessa.

3. Nonprofit-organisaatioiden rahoituksen muodostamisessa on myös tapahtunut jyrkkiä 

muutoksia. Nonprofit-organisaatioiden toiminta on perinteisesti nojannut kolmeen 

rahoituslähteeseen. Rahoitus on saatu joko valtiolta avustuksina (government subsidies 

or grants) tai lahjoituksina yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Lahjoituksia ja avustuksia ei 

voida enää pitää itsestäänselvyyksinä, ja monet nonprofit-organisaatiot ovatkin 

turvanneet toimintansa laajentamalla rahoituspohjaansa myyntitoiminnalla.

1990-luku toi mukanaan uusia kehityssuuntia nonprofit-markkinoinnissa. Ensinnäkin 

sosiaalisen markkinoinnin1 rooli on huomattavasti vahvistunut yhteiskunnallisten 

ongelmien ratkaisijana. Varsinkin 1990-luvulla on ollut havaittavissa sosiaalisen mark

kinoinnin lisääntyvä käyttö vakavien sosiaalisten ongelmien vähentämiseksi. Sosiaali

nen markkinointi on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi yhteiskunnan taistelussa 

hyvinvoinnin puolesta. Laajojen yhteiskunnallisten kampanjoiden avulla kansalaisia on 

herätelty mm. AIDS:in vaaroista sekä muistutettu verenluovutuksen tärkeydestä.

Toinen viimeaikainen muutos on huomattavissa kiinnostuksen lisääntymisessä nonp- 

rofit-markkinointiin kansainvälisellä tasolla. Tämä tarkoittaa tiedon ja tutkimuksen 

laajentumista eri kulttuureita koskeviksi, kun valtaosa tutkimuksista on tähän mennessä 

koskenut amerikkalaista nonprofit-sektoria.

Kolmantena muutoksena pidetään tärkeän roolin saavuttanutta hyväntekeväisyysmark- 

kinointia, jota yhä useammat yritykset käyttävät imagonsa kohentamiseksi. Tässä

1 Sosiaalinen markkinointi esiteltiin terminä vuonna 1971 (Kotier & Zaltman). Nykyisin sillä 
tarkoitetaan sosiaalisen muutoksen johtamista sosiaalisen idean tai käytännön (esim. kampanjat 
tupakointia vastaan, ihmisoikeuksien puolesta ja äänestäjien aktivoimiseksi) puolesta. (Kotier & 
Roberto 1989, 24-26)
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yhteydessä yritys lahjoittaa tietyn osuuden ostetun tuotteen hinnasta 

hyväntekeväisyyteen, esimerkiksi Irti huumeista -kampanjaan.

Neljäs suuntaus on lisääntynyt huoli etiikasta nonprofit-alalla. Markkinointikeinojen 

soveltamista nonprofit-sektorilla ei aina pidetä täysin hyväksyttynä. Kritiikkiä tulee 

ulkopuolisten lisäksi markkinoinnin asiantuntijoilta, jotka joutuvat työssään pohtimaan 

sitä, mitkä keinot ovat sallittuja hyvän, yhteiskunnallisen päämäärän saavuttamiseksi.

2.3 Nonprofit-markkinoinnin erityispiirteitä

Ensi istumalta voisi ajatella, että perustavaa laatua oleva ero nonprofit-markkinoinnissa 

on se, että vaihdon kohde on yleensä jotain aineetonta fyysisen tuotteen sijasta: aate, idea 

tai vaikkapa terveys. Sama tilanne on kuitenkin palvelujen markkinoinnissa, jossa 

fyysinen tuote on kaupankäynnissä korkeintaan sivuseikka.

Aineettomuutta erityisempänä voitaisiin pitää sitä nonprofit-markkinoinnin piirrettä, että 

asiakas ei aina ole asiakas omasta halustaan. Kohderyhmään kuuluvia saatetaan pyytää 

luopumaan tietystä tavasta tai käyttäytymismallista, minkä yhteiskunta luokittelee 

haitalliseksi. Esimerkiksi tupakoinnin vastaisessa viestintäkampanj assa maalataan 

uhkakuvia tupakoitsijan tulevaisuudesta, tosin totuudenmukaisia, ja verenluovutuksen 

lisäämiseksi vedotaan siihen, että toisen henki saattaa olla luovuttajan käsissä.

Tilanne, jossa toisen osapuolen käyttäytymistä ohjataan haluttuun suuntaan edellä 

mainitulla tavalla täyttää kuitenkin vaihdon (transaction) kriteerit, mikäli vastapuolet 

pääsevät sopimukseen: 1) tapahtumassa on vähintään kaksi osapuolta, 2) molemmilla on 

jotain, millä on arvoa vastapuolelle, 3) molemmat kykenevät viestimään ja toimittamaan 

vastapuolen arvostaman "tuotteen", 4) molemmat ovat vapaita joko hyväksymään tai 

hylkäämään tarjouksen sekä 5) molemmat pitävät asioimista vähintään tyydyttävänä 

toimenpiteenä (Kotier 1990, 7).
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Vaihdossa asiakkaalle toteutuvia kustannuksia voidaan luokitella nonprofit-sektorilla 

pääasiassa neljään ryhmään (Kotier & Andreasen 1996, 25):

1) taloudelliset kustannukset: rahan tai hyödykkeiden luovuttaminen 

hyväntekeväisyyteen tai selkeä liiketoimi, jossa ostetaan hyödyke tai palvelu,

2) ideoiden, arvojen tai elämäntapojen luopumisesta aiheutuvat kustannukset,

3) vanhoista käyttäytymistavoista luopuminen tai

4) ajalliset kustannukset, joita koituu vapaaehtoistyötä tekeville ja esimerkiksi 

verenluovutukseen osallistuville.

Kotier ja Andreasen (1996, 25-26) ehdottavat edelleen, että korvauksena yllä kuvatuista 

kustannuksista asiakkaat saavat joko taloudellista (hyödyke tai palvelu), psykologista tai 

sosiaalista hyötyä itselleen. Ainoastaan taloudellista etua asiakkaalle tuova vaihto voi 

heidän mukaansa toteutua sekä voittoa tavoittelevalla että voittoa tavoittelemattomalla 

sektorilla, kun sosiaalista ja psykologista etua saavat vain nonprofit-sektorilla asioivat. 

Tämä lienee totta, jos sosiaalisella ja psykologisella edulla tarkoitetaan jotain muuta 

kuin merkkituotteen imagoon liittyviä mielikuvia.

Rothschild (1979, 272-284) kuvaa käänteentekeväksikin luonnehditussa artikkelissaan 

(esim. Kotler & Andreasen 1996, 26) ongelmia, joihin nonprofit-organisaatiot helposti 

törmäävät markkinoinnin toteutuksessa. Hän luettelee nonprofit-sektorin markkinointiin 

vaikuttavia ominaispiirteitä:

• tuotteiden aineettomuus

• asiakkaan ei-taloudelliset kustannukset (nonmonetary price)

• ostojen/vaihtojen kertaluonteisuus

• osto-/vaihtopäätöstä tukevien tuote-etujen vähäisyys (lack of behavioral 

reinforcers)

• kokonaisten markkinoiden kattaminen (myös epäsuotuisat segmentit)

• tuotteeseen kohdistuvan sitoutuneisuuden äärimmäisyys (joko erittäin 

alhainen tai erittäin korkea)
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Listan kuusi kohtaa vaikuttavat siihen, että markkinoinnin periaatteet eivät ole 

sellaisenaan siirrettävissä yrityksistä nonprofit-organisaatioihin. Rothschild (1979, 272) 

mainitseekin, että nonprofit-markkinoinnin toteuttaminen ja soveltaminen on 

huomattavasti monimutkaisempaa kuin mitä alunperin oli ajateltu.

2.3.1 Sidosryhmät

Gwinin mukaan (1990, 43) sidosryhmien tarpeet ja niiden huomioiminen 

organisaatiossa on yksi menestykseen vaikuttavista tekijöistä. Asiakkaiden lisäksi myös 

muut sidosryhmät tarpeineen on otettava huomioon. Sidosryhmien suhteen perinteisten 

yritysten sidosryhmät ovat nonprofit-sektoria selkeämmät, ja lisäksi yritysten ja 

sidosryhmien väliset suhteet ovat pidemmälle kehittyneet ja muovautuneet.

Perinteisillä yrityksillä voidaan katsoa olevan seitsemän sidosryhmää, jotka ovat 

omistajat, johto, työntekijät, asiakkaat, tavarantoimittajat, organisaatiota ympäröivän yh

teisön jäsenet (community and public) ja valtio (Gwin 1990, 43-44). Yrityksen ja sidos

ryhmien väliset suhteet ovat suhteellisen tarkkaan määriteltyjä ja siten vuorovaikutus 

rutiininomaisempaa.

Nonprofit-organisaatioiden sidosryhmät voidaan jakaa viiteen ryhmään. Organisaation 

muodosta (esim. julkinen vai yksityinen) riippuu paljolti, mitkä sidosryhmistä 

todellisuudessa ovat organisaation kanssa vuorovaikutuksessa. (Gwin 1990,44-46)

1. Resurssien toimittajat. Nonprofit-organisaatioiden ollessa kyseessä suuri osa 

resursseista tulee muita kanavia kuin myyntiä pitkin. Veronmaksajat luovat esimerkiksi 

julkishallintoon ja terveydenhuoltoon resursseja valtiolle ja kunnille maksamillaan 

veroilla. Erityisesti yksityisten nonprofit-organisaatioiden toiminta riippuu lahjoittajista. 

Ulkopuoliset tukijat (third-party providers) ovat tärkeitä erityisesti terveydenhuollolle, 

kouluille ja hyvänkeväisyysjärjestoille tarjotessaan ulkopuolista rahoitusta ja takausta. 

Suojelijat (patrons) tuovat myös resursseja organisaatiolle, vaikkeivät täysin vastikkeet

tomasi! tätä teekään (esimerkiksi lahjoitusten keräystä varten järjestetty päivällinen).
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2. Palvelun kuluttajat. Palvelun kuluttajia voitaisiin verrata tavallisen yrityksen 

asiakkaisiin. Nonprofit-organisaation palvelun kuluttajat tai käyttäjät voidaan jakaa 

kahteen ryhmään sen perusteella, onko kulutus vastikkeellista vai vastikkeetonta. 

Esimerkiksi toimeentulotuen saajat Suomessa ovat nonprofit-organisaation palvelun 

käyttäjiä, jotka ilman omaa suoritusta tai muuta vastiketta saavat rahaetuutena 

annettavan palvelun.

3. Säätelijät. Säätelijät ovat sidosryhmä, jolla on vaikutusvaltaa nonprofit-organisaation 

toiminnan ohjaamisessa. Säätelijät voivat olla joko valtiovallan asettamia tai 

yksityishenkilöitä, jotka toimivat neuvoa-antavana ryhmänä (advisory boards) säädellen 

ja ohjaten organisaation toimintaa.

4. Johtajat. Nonprofit-organisaation johtajat ovat useimmissa tapauksissa 

ammattitaitoisia ja koulutettuja yksilöitä, joiden palkat vastaavat monissa tapauksissa 

yritysmaailman tilannetta.

5. Työntekijät. Sama tilanne on myös työntekijöiden kohdalla, joista osa toimii 

vapaaehtoistyöntekijöinä, osa palkattuina ammattilaisina nonprofit-organisaatioissa.

Nonprofit-sektorin tunnusomainen piirre yrityksiin verrattuna on juuri 

vapaaehtoistyöntekijöiden ja rahoittajien vahva rooli organisaatiossa. Rahoittajat ovat 

eräänlaisia taustahahmoja, jotka eivät näkyvästi ole mukana organisaation päivittäisissä 

rutiineissa. Silti heidän mielipiteensä on jatkuvasti otettava huomioon toimintaa 

suunniteltaessa, jotta organisaation toiminnan jatkuvuus olisi taattu.

Hyväntekeväisyysjärjestöjen toiminnan jatkuvuuden toinen peruskivi on siis 

vapaaehtoistyöntekijät, jotka yleensä edustavat valtaosaa henkilöstöstä. Edellä 

mainittujen kahden vahvan roolin omaavan sidosryhmän huomioonottaminen tarkoittaa 

organisaation kannalta sitä, että markkinoinnin kohderyhmiä on kolme: asiakkaat, 

resurssien tuojat ja vapaaehtoistyöntekijät.
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2.3.2 Ulkopuolisen rahoituksen merkitys

Se, missä määrin nonprofit-organisaation toiminta on riippuvainen lahjoituksista tai 

valtion avusta, määrää pitkälti sallitut markkinointitoimenpiteet. Mitä suurempi osuus 

resursseista saadaan valtiolta tai hyväntekijöiltä sitä suurempi kontrolli 

rahoituksentuojilia on organisaation toimintatapoihin. (Kotler & Andreasen 1996,20)

Asiakkaiden segmentointi saattaa muodostua ongelmaksi erityisesti julkisen rahoituksen 

piiriin kuuluvissa organisaatioissa. Joissain tapauksissa segmentointia ei voida lainkaan 

käyttää markkinoinnin suunnittelussa, vaan tuotetta, palvelua tai ideaa markkinoidaan 

yhtä lailla kaikille kansalaisille ottamatta huomioon asiakassegmenttien erityispiirteitä. 

(Kotler & Andreasen 1996, 20)

Vaikka nonprofit-sektori nauttii monista liiketoimintaa säätelevistä vapautuksista 

koskien esimerkiksi verotusta, sektorin toimintaa sinänsä ei voida pitää "mielivaltaise

na". Ei-kaupalliset organisaatiot joutuvat usein yleisön silmätikuiksi, mikäli 

toimenpiteiden hyödyllisyys ei ole kansalaisten mielestä itsestäänselvää.

Tämä pätee eritoten julkisella sektorilla, jonka toiminnan rahoituksesta vastaavat 

etupäässä veronmaksajat. Maksumiehen rooli tuo huolen siitä, käytetäänkö rahat 

viisaasti ja harkiten, vai tuhlataanko niitä turhanpäiväisiin "mainoskikkoihin", jollaisiksi 

yleisö saattaa tulkita markkinointitoimenpiteet.
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3 JULKINEN SEKTORI SUOMESSA

Nonprofit-sektorin lisäksi on syytä kuvata lyhyesti myös suomalaista julkissektoria, 

jonka piiriin case-organisaatiokin lukeutuu. Julkisen sektorin puolella on viime vuosina 

tapahtunut radikaalejakin muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet myös tutkielman case- 

organisaation toimintaan. Edellä kuvatut nonprofit-markkinoinnin erityispiirteet ja 

trendit vaikuttavat luonnollisesti julkisen sektorin toimintaan, mutta lisäksi sektorin 

kehitystä leimaa huomattava kaupallistuminen.

3.1 Julkisen sektorin määrittelyä

Suomen talous luokitellaan sekatalouden edustajaksi. Sekatalous on markkinatalouteen 

pohjautuva talous, missä julkisen sektorin merkitys on suuri. Yritysten, kotitalouksien ja 

julkisen sektorin lisäksi sekataloudessa vaikuttavat työnantajien liitot ja ammattiliitot. 

Julkinen sektori koostuu mm. valtiosta, kunnista, kuntayhtymistä, julkisista liike

laitoksista, julkisista yrityksistä ja julkisista rahoituslaitoksista. (Pekkarinen & Sutela 

1985,53)

Markkinoiden epätäydellisyys luo tarpeen julkisen sektorin olemassaololle. Pekkarisen 

ja Sutelan (1985, 54-55) mukaan julkisen sektorin tekevät tarpeelliseksi seuraavat viisi 

yhteiskunnallista tilannetta:

1. Tietyt tuotannonalat ovat yksityisten resurssien ulottumattomissa, esimerkiksi suurten 

alkuinvestointien tai toiminnan luonteen vuoksi. (VR ja suuret alkuinvestoinnit; 

puolustusvoimat, joka toimintansa luonteen vuoksi ei sovellu yksityisen ylläpitämäksi)

2. Yhteisön kannalta tärkeiden toimintojen turvaamiseksi julkinen sektori pyrkii 

ylläpitämään ja kehittämään esimerkiksi koulutusta, terveydenhoitoa ja sosiaaliturvaa.

3. Markkinatalouden tulonjako on usein epätasainen ja eriarvoisuutta luova. Julkinen 

sektori pyrkii tasoittamaan tulonjaosta syntyviä epäkohtia verotuksen ja tulonsiirtojen

avulla.
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4. Tietyillä yksityisillä tuotannonaloilla saattaa olla tärkeä työ-, alue- tai 

turvallisuuspoliittinen merkitys, jolloin julkinen sektori tukee näitä aloja, (esimerkiksi 

maatalouden met)

5. Julkinen sektori pyrkii vaimentamaan epävakaan taloudellisen kehityksen seurauksia 

osallistumalla tärkeiden kansantalouden toimintaehtojen, kuten työttömyyden ja 

inflaation, säätelyyn.

Julkinen sektori siis pyrkii korjaamaan vapaan markkinatalouden epätäydellisiä piirteitä. 

Kansantaloustieteen yksi selitys julkisen sektorin tarpeellisuudelle on myös se, etteivät 

kuluttajan preferenssit aina heijasta hänen todellista emään (Pekkarinen & Sutela 1986, 

157). Julkinen valta valvoo yhteiskunnan hyvinvoinnin toteutumista näissäkin 

tilanteissa. Yhteisen edun nimissä pyritään esimerkiksi tiettyjen nautintoaineiden 

kulutuksen, kuten alkoholin ja huumeiden, rajoittamiseen tai jopa kieltämiseen.

Walsh (1994, 67) vertaa yksityistä ja julkista sektoria siten, että edellisen onnistumista 

tehtävissään arvioitaessa tehokkuuden ja kannattavuuden avulla jälkimmäisen tavoitteet 

voisivat olla oikeus ja demokraattinen kontrolli.

Julkisen vallan valvonta- ja säätelytehtäviä voitaneen pitää eräänä syynä tiettyjen 

julkisten monopolien, kuten Alkon, muodostumiselle. Toisena syynä voisi olla 

tuotannonala, jonka ylläpitoon ei yksityisillä ole resursseja mutta jonka merkitys 

yhteiskunnan kannalta on kuitenkin suuri.

Monopoliasemasta aiheutuu kuitenkin myös ongelmia (Harisalo 1986, 115). 

Monopoliasemassa oleva organisaatio ei useinkaan ole innovatiivinen toiminnassaan 

vaan pikemminkin pyrkii pitäytymään vanhoissa menettelytavoissa ja välttämään riskien 

ottamista.

Harisalon (1986, 122) mielestä oletus, jonka mukaan julkinen valta tietää miten 

kansalaisia on palveltava ja mitkä ovat heidän tarpeensa, ei rohkaise kansalaisia 

esittämään omia tarpeitaan ja toiveitaan. Tämän oletuksen mukaisesti kuitenkin 

tuotetaan julkisia palveluja, jolloin on epätodennäköistä, että palvelujen kuluttajat ovat
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tyytyväisiä saamaansa palveluun. Ratkaisuna tähän Harisalo ehdottaa privatisointia 

päätöksenteon ulottuvuudella. Tällä hän tarkoittaa sitä, että päätöksenteon vastuuta 

siirretään osittain julkiselta yksityiselle. Tällä tavoin kansalaisten mahdollisuudet 

osallistua aktiivisesti palvelun päätösprosessiin lisääntyvät. (Privatisoinnista tarkemmin 

luvussa 3.2.2) Hänen mielestään tämän kaltainen kuluttajien aktivoiminen ja 

motivoiminen on omiaan lisäämään tuottavuutta julkisessa palvelutuotannossa.

Kuten edellä on jo mainittu, tietyillä tuotannonaloilla yksityisten resurssit eivät ole 

riittävät tuotannon käynnistämiseen ja ylläpitoon. Yksikään kuluttaja ei olisi yksin 

valmis maksamaan hyödykkeestä hintaa, joka mahdollistaisi sen tuotannon. Jul

kishyödykkeille ominaiset ulkoisvaikutukset2 ovat syynä siihen, että ne ovat 

yhteiskunnallisesti haluttavia mutta yksityisellä tasolla kannattamattomia. Kun jul

kishyödyke, esimerkiksi viemäriverkosto, kerran tuotetaan, siitä hyötyvät kaikki. 

Julkishyödykkeitä tarvitaan yhteiskunnassa, koska ne muodostavat taloudellisen toi

minnan mahdollistavan infrastruktuurin. Kyseessä on puhdas julkishyödyke, mikäli 

kaikki kuluttajat voivat osallistua sen kuluttamiseen riippumatta maksajasta. (Pekkari

nen & Sutela 1986,157-159 ja 1985,206; Sloman 1991, 377-378)

Yhteenvetona valtion tehtävistä voidaan sanoa, että valtion rooli on ennen kaikkea 

vastata julkishyödykkeiden järjestämisestä kansalaisten ulottuville, ei välttämättä 

kuitenkaan tuottaa niitä itse (Walsh 1994, 66-67). (Tuotantotapojen muutoksesta luvussa 

3.2.4.)

3.2 Julkinen sektori muutoksen tilassa

Julkisen sektorin toiminta voi olla sekä voittoa tavoittelematonta että voittoa 

tavoittelevaa. Voittoa tavoittelevan toiminnan osuus on modernissa yhteiskunnassa li

sääntynyt muun muassa valtion ja kuntien omistukseen kuuluneita organisaatioita 

yksityistettäessä. Valtionhallinnon kokonaistasolla kyse on kuitenkin voittoa 

tavoittelemattomasta toiminnasta, jonka rahoituspohja ei perustu tulorahoitukseen vaan

2 Ulkoisvaikutus: tuotannon tai kulutuksen haitallinen tai hyödyllinen sivuvaikutus, josta ei suoriteta 
maksua (Pekkarinen & Sutela 1985, 212).
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etupäässä verorahoihin. Tämän kaltaista nonprofit-tavoitetta voidaan käyttää toiminnan 

yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden ja luotettavuuden perusteena (Jääskeläinen 1994, 

113).

Voittotavoitteen puuttumisella on mitä luultavimmin vaikutuksensa valtion ja kuntien 

imagon muodostumisessa palvelujen tuottajana ja asiakaspalvelujani Julkisilta organi

saatioilta ovat perinteisesti puuttuneet taloudelliset kannustimet, konkurssinuhka sekä 

läheinen kosketus asiakkaisiin, markkinoihin ja markkinamekanismeihin (Heinonen 

1997, 39). Voittotavoitteen kieltäminen niin julkisella sektorilla kuin muissakin nonpro- 

fit-organisaatioissa aiheuttaakin helposti löysyyttä tavoitteenasettelussa (Jääskeläinen 

1994,113).

90-luvulla on julkisen sektorin kehittämiskeskustelun tuloksena syntynyt runsaasti 

kirjallisuutta tarjoten työkaluja ja ajatuksia paremman palvelun tuottamiseksi 

kansalaisille. Lähtökohtana tuntuu olevan asiakaslähtöisyyden tärkeyden ymmärtäminen 

valtion ja kuntien virastoissa ja laitoksissa. Asiakaslähtöisyyden myötä julkisella 

sektorilla pyritään parempaan ja nopeampaan palveluun sekä laadun kehittämiseen 

erilaisten työkalujen ja määriteltyjen standardien avulla.

3.2.1 Markkinoinnin lisääntynyt käyttö

Markkinoinnin käyttö julkisella sektorilla ei suinkaan ole viime vuosien keksintö vaikka 

se on saanutkin osakseen lisääntyvää huomiota. Esimerkiksi suomalaiset kunnat ovat jo 

pitkään käyttäneet markkinoinnillisia keinoja houkutellakseen uusia asukkaita, turismia 

ja yrityksiä kuntaansa.

Varsinaisesta markkinointisuuntautuneisuudesta julkisen sektorin puolella ei voida 

puhua ennen 80-luvun puoliväliä, jolloin yksittäisten markkinoinnin tekniikoiden sijasta 

markkinointia alettiin soveltaa kokonaisvaltaisemmin esimerkiksi terveydenhuollossa ja 

koulutuksessa. (Walsh 1994, 63) Walshin mukaan julkisen sektorin markkinoinnin 

kehitystä voidaan tarkastella kolmen trendin mukaan: kulutuskeskeisyyden 

(consumerism) kasvu, strategisen markkinoinnin omaksuminen ja 

markkinointiviestinnän lisääntynyt käyttö.



20

Kulutuskeskeisyys. Julkiseen sektoriin kohdistetun kritiikin mukaan julkisten 

palvelujen tuotannossa ei huomioida palvelujen käyttäjien tarpeita riittävästi vaan 

tuotanto suoritetaan liiaksi tuottajien ehdoilla (esim. Harisalo 1986, 122). Kritiikin 

esittäjien mukaan tavoitteena tulisi olla julkisten palvelujen käyttäjien käsittäminen 

asiakkaiksi, ja heihin suhtautuminen sellaisina. Asiakaskeskeisyyden arvostus 

julkishallinnossa on Walshin mukaan aiheuttanut hallinnollisia ja ideologisia muutoksia, 

joista merkityksellisimpiä ovat palvelun tuominen kuluttajan läheisyyteen hallinnollisten 

rakennemuutosten kautta (decentralization), asiakaskeskeisyyden omaksuminen, 

viestinnän kehittyminen, parempi tuote-Zpalveluvalikoima ja palautekanavat 

asiakassuhteen hoidossa. (Walsh 1994, 63-64)

Strateginen markkinointi. Julkishallinnossa on huomattu strategisen johtamistavan 

tarve vastauksena kiristyneeseen kilpailutilanteeseen ja uuteen toimintaympäristöön, 

jossa pelataan markkinoiden sanelemilla säännöillä. Strategia- ja toimintasuunnitelmia 

tehdään julkisella sektorilla käyttäen markkinoinnin termejä kuten segmentointi ja 

asemointi. Uudessa tilanteessa strategia on välttämätön, kun julkinen organisaatio on 

menettänyt monopoliasemansa ja toiminta on markkinoiden käyttäytymisen ja 

kilpailijoiden toiminnan varassa. (Walsh 1994, 64)

Markkinointiviestintä. Markkinointiviestinnän käyttö julkishallinnossa on lisääntynyt 

huomattavasti. Julkisesta sektorista on tullut huomattava mainonnan ostaja, erityisesti 

yksittäisten kampanjoiden yhteydessä. Myös kansalaisiin kohdistuvaa suoramainontaa 

käytetään ja myynninedistämisen kaltaisia tilaisuuksia järjestetään. Politiikasta itsestään 

on myös tullut markkinoinnin käyttökohde, mielipideanalyysien ja imagonrakentamisen 

kautta. Eräs näkyvä seuraus markkinoinnin käytön lisääntymisestä julkisella sektorilla 

on se, että uusia työpaikkoja on luotu julkisiin organisaatioihin markkinoinnin ja 

suhdetoiminnan ammattilaisille. (Walsh 1994, 64-65)

Julkisen sektorin markkinoinnin kehitys on vielä kesken ja uusia suuntauksia on siis 

odotettavissa. Walsh (1994, 65-70) korostaa julkisen sektorin erityispiirteiden 

tuntemuksen tärkeyttä julkisen sektorin markkinointia kehitettäessä. Hänestä
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markkinoinnissa ei vielä ole saavutettu valmista muotoa, joka olisi kehitetty juuri 

julkisen sektorin erityistarpeita ja -ympäristöä varten.

Julkishallinnon taustavaikuttajina toimivat poliittiset tekijät. Vallassa olevan poliittisen 

ilmapiirin merkitystä aikansa julkishallintoon ei voitane kiistää. Julkisella sektorilla kyse 

on ennen kaikkea poliittisesta päätöksenteosta; mikä on julkisen sektorin tarkoitus ja 

mitkä ovat julkisen sektorin tehtävät, mitä tuotetaan ja kenelle (Walsh 1994, 68). 

Poliittista päätöksentekoa tarvitaan, koska julkisen vallan tehtäviä ei ole täysin 

eksplisiittisesti ilmaistu. Tällöin tarvitaan julkisen vallan edustajilta poliittista ja 

moraalista kannanottoa siitä, mitkä ovat ne julkisen sektorin tehtävät, jotka edistävät 

yhteiskunnan hyvinvointia.

Walsh (1994, 67-70) painottaa markkinoinnin toisarvoisuutta suhteessa julkisen sektorin 

päätehtäviin eli lähinnä poliittiseen päätöksentekoon. Markkinoinnille ei tulisi antaa 

liian suurta painoarvoa eikä unohtaa sitä, että kyseessä on ihmisten perustarpeet, ei 

kaupankäynti. Walsh näkee markkinoinnin omaksumisessa julkiselle sektorille kaksi 

tasoa, joista ensimmäisessä markkinointia ajatellaan joukkona erilaisia apuvälineitä 

kokonaistoiminnan kehittämiseksi. Toinen, hankalammin omaksuttavissa oleva taso, on 

markkinointi kokonaisvaltaisena ajattelu- ja kommunikointitapana. Tämä edellyttää 

muun muassa sitä, että julkishallinnon markkinoinnissa on kehitettävä omaa sanastoaan 

ja etsittävä niille uudet merkitykset.

3.2.2 Yksityistäminen eli privatisointi

Viime vuosien suuri muutos valtionhallinnossa on ollut valtionyhtiöiden yksityistäminen 

ja hakeutuminen pörssiin. Parin vuoden takainen suomalainen esimerkki on Sonera, 

jonka pörssiin listautuminen osoittautui todelliseksi menestymistarinaksi.

Privatisoinnissa on Harisalon (1986, 118) mukaan kyse:

(...) julkisen ja yksityisen välisen vuorovaikutuksen sekä niihin sisältyvien 

erilaisten suhteiden uudelleen arvioinnista.
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Määrittelyä voidaan edellisestä tarkentaa tarkastelemalla sitä, koskeeko privatisointi 

julkisen vallan sääntelytoimintaa, taloudellisen tuen antamista vai palvelutuotantoa. 

Palvelutuotannon privatisointi on epäilemättä se alue, jonka yhteydessä privatisoinnista 

on eniten käyty keskustelua (Harisalo 1986,120).

Julkisen palvelutuotannon privatisoinnin Harisalo (1986,120) määrittelee seuraavasti:

Privatisointi julkisen palvelutuotannon alueella tarkoittaa, että yksityisen 

toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään julkisten palveluiden 

tuotannossa.

Harisalo (1986, 112-117) kuvaa artikkelissaan privatisoinnin esiintymiseen vaikuttavia 

tekijöitä, joita hän on löytänyt kuusi. Ensimmäisenä hän mainitsee julkisten palvelujen 

voimakkaan kehittämisen aina 1940-luvulta lähtien. Julkisen palvelukoneisten 

rakentamista ja kehitystyötä ovat ohjanneet tavoitteet yhteiskunnallisesta 

oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvosta ja tehokkuudesta.

Toisena privatisointiin vaikuttaneena tekijänä voidaan Harisalon mukaan pitää 

yhteiskunnallisten ongelmien muuttumista. Myös aivan uusia yhteiskunnallisia ongelmia 

on syntynyt muutoksen myötä. Nämä megatrendit muokkaavat tehokkaasti sitä 

todellisuutta, missä elämme. Harisalon mielestä on kuitenkin aistittavissa julkisen 

sektorin puolelta tiettyä puolustuksellisetta näitä muutoksia kohtaan, ikään kuin niillä 

ei olisi lainkaan vaikutusta julkisen sektorin olemassaolon perustaan.

Kolmas tekijä on Harisalon mukaan yhteiskunnan byrokratisoituminen, jonka 

vastavoimana privatisointia voidaan pitää. Neljäntenä tekijänä hän mainitsee julkisen 

hallinnon taloudellisen ahdingon, jonka helpottamiseksi on muiden keinojen ohella 

turvauduttu privatisointiin.

Viidentenä tekijänä Harisalo mainitsee uudet yhteiskunnalliset teoriat taloudesta ja 

sosiaalisista suhteista. Kuudentena privatisoinnin etenemiseen on vaikuttanut 

ulkomaiden esimerkit yksityistämisestä. Erityisesti Englannissa ja Yhdysvalloissa 

hallitukset ovat privatisoineet valtion toimintaa.
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Yksityistämisen kohteena, lähes Euroopan laajuisesti, ovat olleet erityisesti tele- ja 

puhelinyhtiöt, joiden viennillä pörssiin on muun muassa haettu varoja investointeihin. 

Telealan nopealla teknisellä kehityksellä on perusteltu investointien ja sitä kautta 

yksityistämisen tarpeellisuutta. Samalla valtioille on tarjoutunut mahdollisuus 

alijäämäisten budjettien ”paikkailuun”. Yksityistämisen merkittävänä alulle panijana 

voidaan pitää Margaret Thatcheria, joka valtakaudellaan aloitti yksityistämishankkeet 

Britanniassa. (Tiilikainen, HS 25.4.1998)

Esimerkkejä merkittävistä eurooppalaisista yksityistämishankkeista löytyy ainakin 

Saksasta ja Ranskasta. Saksassa Deutsche Telekomista myytiin alunperin neljännes 

piensijoittajille ja suunnitelmissa on jo kolmas osakeanti kesäkuuksi 2000 (Saarinen, 

Taloussanomat 5.5.2000). Ranskassa Mitterrandin kaudella kansallistettuja 

valtionyhtiöitä, esimerkiksi pankki- ja vakuutuslaitoksia, on palautettu yksityiseen 

omistukseen. Vallalla tuntuu olevan ajattelu, että hyvinvointi ja työllisyys parantuvat 

yksityistä omistusta otettaessa mukaan. (Tiilikainen, HS 25.4.1998; Saksa, HS 9.9.1998)

Suomessa tele- ja puhelinyhtiöiden muutokset alkoivat yksityisten puhelinyhtiöiden 

kasvattaessa omistuspohjaansa muuttumalla osakeyhtiöiksi (HPY:n osakeanti). Seuraava 

suuri muutos alalla oli valtiollisen Telecom Finlandin nimen muuttaminen Sonera 

Oy:ksi, jonka yksityistämisprosessi käynnistyi 1998. (Tiilikainen, HS 25.4.1998; 

Iivonen, HS 16.9.1998) Taloussanomien mukaan (Saarinen 5.5.2000) valtionyhtiö 

Soneran lisäanteja odotetaan sijoitusmarkkinoilla tälläkin hetkellä. Muiden alojen 

suomalaisia esimerkkejä valtionyhtiöistä ovat muun muassa Veikkaus, Suomen Posti, 

Autokatsastus, Finnair, VR-yhtymä, Fortum ja Kemira (Sinervä, KL 28.4.2000).

Yksityistämisen seuraukset ovat näkyneet kuluttajille lisääntyneenä markkinointina ja 

mainontana, hinnoittelun markkinaehtoistumisena, byrokratian vähenemisenä mutta 

myöskin ilmaispalvelujen karsimisena, palveluiden kustannuskriittisenä 

uudelleenarviointina sekä joissain tapauksissa palvelutason tietoisena laskuna. 

Esimerkkinä palvelutason laskemisesta on Posti, joka rajoitti postin ovelle kantoa ja 

vähensi konttoriensa määrää syijäalueilla.
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Liikkeenjohdon näkökulmasta tärkeä tavoite on ollut siirtyminen aiemmasta 

budj ettiohj auksesta tuotantoyksiköiden taloudelliseen itsenäisyyteen (Jääskeläinen 1994, 

40). Merkittäviä henkilökuntauudistuksia on myös toteutettu yksityistämisen yhteydessä, 

kun uusiin liikelaitoksiin on palkattu yrityselämän asiantuntijoita ja toisaalta vanhaa 

henkilökuntaa on karsittu kustannustehokkuuden nimissä.

Privatisointia arvosteltaessa vedotaan toistuvasti siihen, ettei kaupankäyntiä tulisi 

haijoittaa ihmisten perustarpeilla eli alistamalla yhteiskunnallinen kehitys taloudellisten 

voitonpyyteiden alle. Toisaalta epäillään, että privatisoinnin vastustajien motiivina ei 

niinkään ole kansalaisten hyvinvoinnin turvaaminen, vaan taustalta löytyy julkinen 

hallinto puolustamassa omia asemiaan ja intressejään. (Harisalo 1986,127)

3.2.3 Yhtiöittäminen ja liikelaitostaminen

Yhtiöittäminen tarkoittaa jonkin toiminnon siirtämistä yrityksen tai kunnan 

suorasta alaisuudesta omaksi itsenäiseksi juridiseksi yksiköksi, tyypillisesti 

osakeyhtiöksi. (Jääskeläinen 1994,24)

Organisaation yritysmäistyminen on ollut tavoitteena organisaatioita liikelaitostettaessa 

ja yhtiöitettäessä. Tällä on pyritty muun muassa päätöksenteon nopeutumiseen. Omaksi 

yksikökseen muodostettu yhtiö on itsenäinen oikeussubjekti, joka vastaa toimintansa 

menestyksestä ja sitoumuksistaan. Tällöin konkurssinuhka tulee todelliseksi ja 

taloudellisten tavoitteiden olemassaolo ohjaa toimintaa aiempaa tehokkaammin. 

Yrityksestä tulee aito itsenäinen tulosyksikkö, mihin julkishallinnossa vaikeasti 

toteutettavalla tulosjohtamisella on vaihtelevalla menestyksellä pyritty. (Jääskeläinen 

1994,104-106)

Toisaalta pelkkä organisaatiomuodon muuttaminen ei välttämättä aikaansaa haluttuja 

muutoksia toiminnan tehokkuudessa ja kustannuksissa. Kilpailun puuttuessa julkisesta 

monopolista tehdään yksityinen monopoli, ja säästöihin tähdättäessä uhkana on 

monopolin turvautuminen ”riistohinnoitteluun” (Jääskeläinen 1994, 69). Tästä syystä 

pelkkä yksityistäminen ei ole aina riittävä toimenpide asiakkaiden ja markkinoiden
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näkökulmasta. Kilpailua tai ainakin uhkaa kilpailijoiden alalle tulon mahdollisuudesta 

tarvittaisiin, jotta toiminta olisi asiakaslähtöistä.

Jääskeläisen (1994, 101-102) mukaan jo pelkän kilpailu-uhan luominen voi tuoda 

tarvittuja muutoksia ja uudistustarpeita julkisiin organisaatioihin. Kilpailu-uhan 

olemassaolo luo tarpeen todistaa valitun toimintamallin edullisuutta ja 

kilpailukykyisyyttä. Jääskeläisen mukaan kilpailupaineen luomisessa voidaan erottaa 

viisi eri astetta:

1. Alalletulouhan luominen ja -kynnyksen madaltaminen

2. Vertailumarkkinat ja diffuusi kilpailu

3. Yhtiöittäminen ja kilpailu-uhka

4. Alihankinta, oma vertailutuotanto

5. Ei omaa tuotantoa, tilaajarooli avoimine taijouskilpailuineen

3.2.4 Julkishyödykkeiden vaihtoehtoiset tuotantotavat

Hyvinvointiyhteiskunnassa on herätty huomaamaan, että julkistenkin palvelujen 

tuottamisessa voidaan käyttää ulkopuolisia tahoja. Kustannuksia ajatellen voi tulla jopa 

edullisemmaksi tuottaa tiettyjä julkishyödykkeitä alihankintana kuin tuottaa ne itse.

Jääskeläinen (1994, 66-67) jakaa julkisen vallan vaihtoehtoiset tuotannon organisointi- 

ja ohjaustavat kahteen pääryhmään sen mukaan, toimiiko julkinen valta palvelun 

tuottajana vai onko se luopunut palvelun tuottajan roolista. Ensimmäinen vaihtoehto 

sisältää muun muassa tapaukset, joissa julkinen laitos tai virasto, tai julkisen vallan 

omistaj aenemmistöinen liikelaitos tuottaa palvelun, tuottaa sen välillisesti yksityisen 

toimiessa alihankkijana tai tapaus, jossa palvelu tuotetaan erilaisten yhteistoiminta- ja 

sopimustuotantomallien kautta. Toisessa vaihtoehdossa julkinen valta luopuu 

osallisuudestaan palvelun tuotantoon. Eräs syy tähän voi olla se, että uskotaan 

markkinamekanismin hoitavan tuotannon riittävän hyvin tai jopa julkista valtaa 

paremmin. Markkinaohjauksen sijasta tuotanto saattaa hoitua niin sanottujen 

käyttäjälähtöisten ohjausmallien avulla, esimerkiksi osuuskuntien tai 

vapaaehtoisjäijestojen kautta.
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Jääskeläisen (1994, 119) mielestä alihankinta julkisen sektorin vaihtoehtoisena 

tuotantotapana on saanut jopa turhaakin uutuusleimaa. Hänen mukaansa alihankinnan 

lisääntymisessä ei ole kyse kummemmasta kuin paluusta julkishallinnon nuukuuden 

kaudelta tuttuihin toimintamalleihin. Syinä alihankinnan yleistymiseen ovat muun 

muassa kilpailun kiristyminen, logistiikan kehittyminen ja teknologinen edistys.

3.2.5 Maksullinen palvelutoiminta

Maksullisen palvelutoiminnan haijoittaminen julkisissa organisaatioissa on perusteltua 

tilanteessa, jossa toiminnan tuloksellisuuteen ja taloudellisuuteen halutaan kiinnittää 

entistä enemmän huomiota. Maksullinen toiminta saattaa kuitenkin olla siinä määrin 

vähäistä, ettei sitä kannata lähteä organisoimaan liikelaitosmuotoon, vaan pikemminkin 

pyrkiä muilla tavoin yksityisen liiketoiminnan suuntaan.

Valtion toiminta on siirtynyt aiemmin resursseihin ja normeihin pohjautuneesta 

toiminnasta tulostavoitteiden sanelemaan ohjaukseen ja budjetointiin. Tulosohjaus on 

muuttanut valtionhallintoa myös siten, että asiakaslähtöisyyteen pyrkimällä on 

toimivaltaa siirretty hallinnossa alaspäin, pyrkimyksenä myös keventää hallintoa ja 

nopeuttaa hallintomenettelyjä. Toiminnan ohjattavuuden voidaan katsoa parantuvan, 

kun maksullisesta toiminnasta syntyy määrällistä ja yhteismitallista tietoa. (Hallituksen 

esitys Eduskunnalle maksuperustelaiksi 1991,3)

Valtion maksuperusteisella toiminnalla on pyritty siihen, että toiminnan kehittämiseen 

syntyy paineita suoritteiden ollessa maksullisia. Maksullista toimintaa harjoittava valtion 

yksikkö on tällöin riippuvainen suoritteiden menekistä. Suoritteen muuttuessa 

maksulliseksi asiakas mitä luultavimmin tekee ostopäätöksensä aiempaa suurempaa 

harkintaa käyttäen ja vaihtoehtoisia ratkaisujakin etsien.

Valtion maksuperustelaki (150/92) tuli voimaan 1.3.1992. Maksuperustelaissa säädetään 

yleiset perusteet valtion viranomaisten suoritteista perittäville maksuille. Lakia ei 

sovelleta valtion liikelaitoksiin. Maksujen tarkoituksena on pääasiassa kattaa 

tuotannosta valtiolle aiheutuvat kustannukset, ja lähtökohtaisesti maksuperusteena
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käytetäänkin suoritteen omakustannusarvoa. Maksun päättämisestä vastaa asianomainen 

ministeriö maksuperustelain säännösten nojalla ja puitteissa: mitkä suoritteet ovat 

maksullisia, mistä suoritteista peritään omakustannushinnan perusteella ja mistä sitä 

alempana tai korkeampana, mistä suoritteista maksu voidaan jättää kokonaan perimättä 

ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Kun suoritteesta päätetään 

periä maksu, peritään maksu poikkeustapauksia lukuunottamatta myös valtion 

viranomaiselta.

Valtion maksuperustelain (150/92) mukaan maksua peritään yleensä seuraavista 

suoritteista:

• tavarat, jotka valtion viranomainen on tuottanut,

• palvelut, jotka on tuotettu tilauksesta,

• päätökset, jotka on tehty hakemuksesta sekä

• muu toiminta, milloin suoritteen tuottaminen on seurausta vastaanottajan 

toimenpiteestä.

Tässä luvussa on kuvattu suomalaista julkista sektoria ja sen viimeaikaisia muutoksia, 

joihin on kuulunut markkinoinnin lisääntynyt käyttö ja liikeyritysten toimintatapojen 

omaksuminen sektorille. Seuraavassa luvussa käsitellään tutkielman varsinaista 

tutkimusongelmaa eli markkinointi viestintästrategian suunnittelua nonprofit- 

organisaatioissa.



4 MARKKINOINTIVIESTINNÄN STRATEGIA NONPROFIT- 
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Tämän luvun tarkoituksena on selvittää strategisuuden perusajatus sekä hahmottaa 

organisaation eri strategioiden tarkoitusta ja niiden välistä vuorovaikutussuhdetta. 

Erityisen mielenkiinnon kohteena on markkinointiviestinnän strategia; sen suunnittelu 

ja sisältö. Pyrkimyksenä on myös ottaa huomioon nonprofit- ja erityisesti 

julkissektorin ominaispiirteet strategisessa suunnittelussa. Strategia-ajattelun käsittely 

kehityksineen ja eri koulukuntineen pyritään pitämään suppeana, sillä aihetta on 

tarkasteltu lukuisissa aiemmissa töissä eikä sen perinpohjainen tarkastelu ole tämän 

tutkimusongelman kannalta olennaista.

Luku pohjautuu pitkälti Brysonin (1988; 1993) suunnittelumalliin, Rautavan (1993) 

esittämiin ajatuksiin markkinointiviestinnän strategiasta sekä Hoferin & Schendelin 

(1978) strategiakomponentteihin, joita Rautava on soveltanut markkinointiviestintään.

4.1 Strategiakäsitteen kehittyminen ja määritelmät

Strateginen suunnittelu alkoi kehittyä 1960-luvulla, kun taloustieteen 

traditionaalisen teorian mukainen voiton maksimointi tavoitteena ja budjetointi 

keinona organisaation kohtaamiin haasteisiin menettivät merkitystään. Yritykset 

pyrkivät sopeutumaan vallitseviin ympäristömuutoksiin laatimalla ensin pitkän 

tähtäimen suunnitelmia ja siirtymällä sittemmin strategiseen suunnitteluun. Ansoffin 

luoma strategia-käsite syrjäytti aiemmat teoriat vuonna 1965. Ansoffin teoria perustui 

tuote-/markkina-alueen valintaan (taloudellisten tavoitteiden perusteella), 

ympäristömuutoksiin sopeutumiseen, suunnitteluaukon tunnistamiseen halutun 

tavoitetason ja käytetyn strategian tuoman tavoitetason välillä sekä tämän 

suunnitteluaukon minimoimiseen organisaation uudistuvalla käyttäytymisellä. (Lahti 

1983, 17-18; Ansoff 1984, 19, 125-126)

Strategisessa suunnittelussa ja Ansoffin kehittämässä mallissa havaittiin kuitenkin 

puutteita. Ne todettiin liian ympäristökeskeisiksi (organisaation sisäisten tekijöiden 

merkitystä ei täysin ymmärretty) ja ympäristötekijöistäkin oltiin huomioitu ainoastaan



29

taloudellis-teknisiin tekijät unohtaen poliittisten ja sosiaalisten tekijöiden vaikutukset. 

Lisäksi Ansoffin mallissa vastuu strategian suunnittelusta ja toteutuksesta oli vain 

ylimmällä organisaatiotasolla. (Ansoff & Hayes 1976, 1-2; Rautava 1993)

Ansoffin ratkaisu strategisessa suunnittelussa ilmi tulleisiin puutteisiin oli strateginen 

johtaminen -käsitteen kehittäminen. Tämä tapahtui laajentamalla strategisen 

suunnittelun käsitettä ottamalla siihen mukaan organisationaaliset muutosprosessit ja 

huomioimalla ympäristötekijöitä laajemmin (teknologis-taloudellisten tekijöiden 

lisäksi poliittiset ja sosiaaliset tekijät) (Ansoff & Hayes 1976, 1-2; Lahti 1983, 20). 

Käsite laajeni myös siinä mielessä, että strategisessa suunnittelussa organisaation 

johto luo käsityksensä menestymisen avaintekijöistä, mutta strategisessa johtamisessa 

kyse on koko organisaation sitomisesta näiden ajatusten toteuttamiseen (Lahti 1985, 

32).

Hofer & Schendel (1978, 23-25) puolestaan kehittivät Ansoffin strategista suunnittelu 

-mallia. Heidän laajaa hyväksyntää saanut strategiamallinsa komponentit olivat 

toiminnan laajuus suhteessa ympäristöön, voimavarojen hyödyntäminen sekä 

kilpailuedun ja synergian luominen (ks. luku 4.5: markkinointiviestinnän strategian 

komponentit). Hofer ja Schendel määrittivät strategian seuraavasti:

Strategia on perustavaa laatua oleva malli, joka määrittää organisaation 

resurssien hyödyntämistavan ja sen vuorovaikutuksen ympäristön kanssa 

siten, että organisaation tavoitteet saavutetaan.

Yhdistävinä tekijöinä useissa strategia -määritelmissä esiintyy tulevaisuuskeskeisyys 

eli pitkä tähtäin, resurssien hyödyntäminen voittoa luovalla tavalla, 

ympäristömuutokset ja niihin sopeutuminen sekä organisaation tavoitteet. 

Laajimmillaan strategia määrittää organisaation (mitä se on), sen toiminnan (mitä se 

tekee) ja perustelut toiminnalle (miksi se tekee) (Bryson 1993, 15).

Ympäristö määrittää organisaatiolle ne pelisäännöt, joiden puitteissa strategiset 

päätökset on tehtävä (Ansoff 1980, 10-11, 29, 176-178). Strateginen käyttäytyminen 

on vuorovaikutusta ympäristön kanssa ja toisaalta myös tähän vuorovaikutukseen
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liittyvää organisaation sisäistä muutosprosessia. Tärkeimmät strategiseen 

käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät ovat Ansoffm mukaan ympäristöjä valta.

Valta-aspektin merkitys korostuu nonprofit -sektorilla, josta on perinteisesti puuttunut 

strategisen johtamisen käsite; puhuttaessa ohjauksesta ja valvonnasta yrityksissä 

käytetään termiä johtaminen (management), kun taas nonprofit -organisaatioissa sitä 

kutsutaan hallinnoksi (administration). Tämä semanttinen ero todistaa osin sitä, että 

poliittisesta vaikuttamisesta on muodostunut voimakas tekijä, kun organisaation 

johdon tehtävät eivät ole olleet haasteellisia, siltä puuttuu yhteinen tarkoitus ja 

henkilökohtainen kiinnostus organisaation menestykseen (Ansoff 1980, 156-157). On 

kuitenkin muistettava, että nonprofit-organisaatioiden perinteinen rooli on muuttunut 

ja kuilu yritysmaailman ja nonprofit -sektorin välillä kapenee jatkuvasti. Suuressa 

osassa julkisen sektorin organisaatioita esiintyy painetta liikeyritysmäiseen toimintaan 

sisäisen tehokkuuden omaksumiseksi ja asiakkaiden paremmaksi 

huomioonottamiseksi; julkista sektoria muutetaan markkinariippuvaisemmaksi.

Strateginen käyttäytyminen ja sen selittäminen ei Ansoffm (1980, 17) mielestä ole 

riippuvainen siitä, onko kyseessä julkinen organisaatio vai yksityinen yritys. Samoja 

teorioita ja malleja voidaan käyttää molemmissa, kunhan julkisen sektorin kohdalla 

huomioidaan sen erityispiirteet. Yksi näistä eroista on organisaation tavoitteiden 

luomisprosessissa, joka on usein julkilausumaton nonprofit-organisaatioissa. Lisäksi 

tavoitteiden muotoutuminen tapahtuu muun strategisen päätösprosessin yhteydessä 

ilman, että vaihe erottuisi siitä omana vaiheenaan (mt. 29). Myös paineet strategiseen 

ja taloudellisesti kannattavaan toimintaan ovat edelleen vähäisempiä kuin yrityksissä 

suuren osan budjetista tullessa erilaisina subventioina organisaation ulkopuolelta (mt. 

53-54,132). Kolmantena erona voidaan mainita nonprofit-organisaatioiden toimintaa 

tarkasti määrittävä toimilupa, joka Ansoffm mukaan (mt. 86-87, 132, 157, 177) ei 

anna organisaatiolle tarpeellista liikkumavaraa eikä motivaatiota strategiseen 

käyttäytymiseen ja rajoittaa käyttäytymisen ei-aggressiiviseksi ja stabiiliksi, tai 

korkeintaan reaktiiviseksi sen sijaan, että ympäristön muutoksia pyrittäisiin 

ennakoimaan ja niihin varauduttaisiin strategisin toimenpitein. Vielä hankalammaksi 

tilanne muodostuu organisaation kannalta, jos siltä aletaan vaatia parempia 

taloudellisia suorituksia ilman liikkumavaran kasvattamista.
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4.2 Strategioiden hierarkia

Ennen strategisen johtamisen tasojen tarkastelua lienee syytä tehdä ero myöskin 

operatiivisen ja strategisen käyttäytymisen välillä. Ansoffm mukaan (1980, 10-11, 20) 

operatiivinen toiminta suuntautuu pikemminkin organisaation sisäiseen toimintaan ja 

tehokkuuteen, kun taas strateginen toiminta suuntautuu organisaation ulkopuolelle. 

Kummatkin johtamistehtävät ovat käytössä organisaatiossa samanaikaisesti, mutta ne 

vaativat erilaista johtamistyyliä. Operatiivinen johtaminen voidaan nähdä 

kilpailutilanteen ennallaan säilyttämisenä ja voimavarojen tehokkaana käyttönä toisin 

kuin strateginen johtaminen, jossa lähtökohtana on ympäristö ja siihen reagointi 

muuttamalla tuote-/markkina-aluetta sekä voimavara- ja organisaatiorakennetta (Lahti 

1983, 21). Organisaation valmius sisäisten rakenteitten muutoksiin on sikäli tärkeää, 

että mahdollisuudet syntyvät juuri muutosten kautta (mt. 22).

Strategia-käsitteen laajuuden vuoksi se pyritään jakamaan hierarkkisiin tasoihin. 

Laajimpana strategiana pidetään yhtymätason tai yritystason strategiaa, millä 

tarkoitetaan organisaation liiketoiminta-alueiden tai tuote-/markkina-alueiden 

valintaa. Seuraava strategia on liiketoimintatason strategia tai kilpailustrategia. Se 

kertoo organisaatiolle, kuinka sen tulee toimia yhdellä valitulla tuote-Zmarkkina- 

alueella tai toimialalla. Yritystason strategian tehtävä on ympäristöön sijoittuminen 

sekä kilpailu- ja strategisen aseman määrittäminen samalla, kun liiketoimintatason 

strategialla pyritään toteuttamaan tuote-Zmarkkina-alueen potentiaali. Kolmas 

strategia-taso on toimintotason strategia. (Lahti 1983, 22-23)

Strategioita käsittelevä kirjallisuus on suurelta osin kuvannut ylimmän 

organisaatiotason strategioita: yritys- ja liiketoimintatason strategioita. 

Markkinointistrategian katsotaan lukeutuvan toimintotasolle ja se voidaan jakaa 

edelleen alistrategioihin, esimerkiksi tuote-, hinta, jakelu- ja 

markkinointi viestintästrategioihin. Seuraava kuva (kuva 2) selvittää 

markkinointiviestinnän ja sitä ohjaavien organisaation ylemmän tason strategioiden 

välistä hierarkiaa.
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YHTYMÄTASON STRATEGIA

t_____________________

LEKET OIMINT AT AS ON STRATEGIA

I

Kuva 2: Organisaation strategiahierarkiat (mukaillen Rautava 1993, 13)

Kuten yllä oleva malli esittää, organisaation strategiahierarkiassa alistrategiat 

johdetaan ylemmän tason strategioista. Ideaalitilanteessa strategiat ovat jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa keskenään, mistä organisaatiolle syntyy synergiaa. 

Tuotantostrategian ja markkinointistrategian (molemmat toimintotasoa) 

yhteensovittaminen on erityisen tärkeää, sillä niiden yhteensovittamisella organisaatio 

luo menestymismahdollisuudet valitulla segmentillä (Lahti 1983, 121). Lahti 

mainitsee myös, että operatiivisella tasolla markkinointi koordinoi muita tasonsa 

strategioita (esimerkiksi tuotanto ja tuotekehittely). Hierarkkisesti ajateltuna 

markkinointiviestinnän strategia, kuten muutkin toimintotason strategiat kuuluvat 

markkinointistrategian sisäpuolelle, ei sen alapuolelle.

Strategiat kuvataan usein prosessimaisena toimintona, johon sisältyy analyysi-, 

suunnittelu- ja toteutusvaiheet. Suunnitteluvaiheeseen kuuluu strategian valinta ja 

toteutusvaiheeseen sisältyy seuranta ja valvonta (Lahti 1983, 121). Tämän tutkielman
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aihepiiriin ei kuulu toteutusvaihe, vaan suunnittelu ja siihen liittyvä sisäinen ja 

ulkoinen analyysi.

4.3 Markkinointiviestinnän strateginen suunnittelu

Tässä luvussa käsitellään tarkemmin toimintotason strategioista 

markkinointistrategiaa, jonka rooli ohjaavana strategiana on suhteellisen tärkeä: se 

koordinoi muita toimintotason strategioita mutta myös ohjaa ja rajoittaa 

markkinointiviestinnän strategiaa. Luvun alussa määritellään sekä markkinointi- että 

markkinointiviestintästrategiat, josta siirrytään suunnitteluun liittyvän prosessin 

kuvaukseen. Tämän jälkeen päästään luvuissa 4.4 ja 4.5 kuvattaviin 

markkinointiviestinnän tavoitteisiin, strategisiin ratkaisuihin ja strategian 

komponentteihin.

4.3.1 Markkinointistrategia ohjaa markkinointiviestintää

Markkinointistrategia kuuluu siis toimintotason strategioihin, kuten esimerkiksi 

tuotanto- ja henkilöstöstrategiat, jotka myös lukeutuvat organisaation toimintotasolle. 

Rautava (1993) määrittää markkinointistrategian tehtävän seuraavasti:

Markkinointistrategia auttaa yritystä pitkällä tähtäimellä sopeutumaan 

markkinasegmentillä tapahtuviin muutoksiin markkinointiresursseja 

uudelleensuuntaamalla voittoa luovalla tavalla.

Markkinointistrategian kaksi tärkeää osa-aluetta ovat määritelmän mukaan 

asiakassegmenttien valinta ja voimavarojen kohdentaminen. Markkinointistrategiassa 

määritellään, millä markkinointiaktiviteettien yhdistelmällä toimitaan, jotta valitulla 

markkinasegmentillä saavutettaisiin haluttu kilpailuetu (Lahti 1983, 123).

Markkinointiaktiviteetteina eli markkinoinnin alistrategioina pidetään yleensä tuote-, 

hinta-, jakelu- ja viestintästrategioita. Strategisen johtamisen näkökulmasta 

markkinoinnin keskeisin anti on Lahden mukaan (1985, 42-43) sen voimakas 

asiakaslähtöisyys, jota organisaation tulisi toteuttaa pitkällä aikavälillä.
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Markkinointia]attelun ja samalla asiakaslähtöisyyden tulisi laajentua organisaatiossa 

muihinkin toimintoihin, aivan sen ylintä johtoa myöten.

Markkinoinnin muita viestintään vaikuttavia keskeisiä osa-alueita on segmentoinnin 

lisäksi asemointi, joita seuraavassa kuvataan pääpiirteittäin. Asemoinnin yhteydessä 

kuvaillaan myös erilaistamisen merkitystä markkinointistrategian osana. Bumett 

(1993, 56) kuvaa näitä kolmea elementtiä markkinointistrategian tärkeimmiksi 

elementeiksi.

Segmentoinnin perusideana on kannattavien asiakas]oukkojen tunnistaminen ja 

markkinointitoimenpiteiden kohdistaminen valittuihin asiakassegmentteihin. 

Segmentoinnin suunta on ollut massamarkkinoinnista kohti yhä tarkempia ja 

kapeampia segmenttejä, jolla on usein päästy kannattavampaan tulokseen. Viestinnän 

kannalta segmentoinnin hyöty on selvä: eri asiakasryhmien ominaisuudet tunnetaan 

paremmin, jolloin viestinnän suunnittelu helpottuu ja sen vaikutuksia on helpompi 

ennakoida. Julkisella sektorilla segmentointia ei aina voida käyttää apuvälineenä, 

koska tuotteita, palveluita ja ideoita joudutaan markkinoimaan suurelle yleisölle, 

esimerkiksi kaikille äänestysikäisille tai kaikille ajoluvan omistajille.

Segmentointikriteereinä käytetään riippumattomia, yleisiä muuttujia sekä tilanteesta 

riippuvia, tilannekohtaisia muuttujia. Yhtenäisten ja kapeitten segmenttien 

aikaansaamiseksi kriteerejä pyritään yhdistelemään ja käyttämään useita 

samanaikaisesti. Yleisiä segmentointiperusteita voivat olla demografiset ja 

maantieteelliset muuttujat, jotka ovat objektiivisia luonteeltaan. Persoonallisuustekijät 

ja asiakkaan elämäntyyli ovat pehmeitä muuttujia. Tilannekohtaisina perusteina 

pidetään osto- ja kulutuskäyttäytymistä sekä asennetekijöitä, joista edellinen edustaa 

objektiivista ja jälkimmäinen pehmeää muuttujaryhmää. (Rope & Vahvaselkä 1993, 

44-45)

Segmentoinnin voidaan ajatella tapahtuvan kahdella tasolla: ensin liikeidean 

mukaisten tyyppisegmenttien valinnalla, sitten asiakassuhteen perusteella (Rope & 

Vahvaselkä 1993, 46-48). Seuraavassa kuvassa (kuva 3) esitetään

organisaatiosegmentoinnin (business to business -markkinat) etenemistä
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organisaatiotasolta yksityiskohtaisemmalle tasolle sekä näihin tasoihin liittyviä 

kriteerejä.

Y rityssegmentointi Segmentointiperusteita
• maantiede sijainti
• toimiala tuotanto, palvelu, metalli
• koko liikevaihto, henkilökunta
• luonne teknologia, uudenaikaisuus
• hankintakriteerit hinta, laatu, toimintavarmuus
• ostopäätösprosessi rakenne, osallistujat

Henkilösegmentointi
• tehtävä organisaatiossa tehtävä, asema
• rooli ostopäätöksessä käyttäjä, ostaja
• ostokriteerit ostopäätös roolin pohjalta
• henkilötekijät (demografía, päätöksentekotyyli, riskin ottaja/riskin välttäjä

harrastukset, asenne myyjään) metsästys, kulttuuri jne.

Asiakassuhdesegmentointi
• asiakassuhteen mukaan kanta-asiakkaat 

satunnaisasiakkaat 
ei-vielä -asiakkaat 
entiset asiakkaat

Kuva 3: Business to business -markkinoiden segmentointi (mukaillen Rope & Vahvaselkä 1993,47)

Asiakasorganisaatiot segmentoidaan siis ensi sijassa organisaatiotyypin mukaan, sitten 

määritellään niin sanottu ostoryhmä eli henkilöt, jotka osallistuvat ostoprosessiin. 

Lisäksi asiakasorganisaatiot voidaan segmentoida sen mukaan, luokitellaanko ne 

kanta-asiakkaiksi (noin 20% asiakaskannasta, tuo noin 80 % myyntivolyymista), 

satunnaisasiakkaiksi (noin 80% asiakkaista, noin 20% myynnistä), ei-vielä - 

asiakkaiksi vai entisiksi asiakkaiksi (Rope & Vahvaselkä 1993, 47-48).

Varsinaista kohdemarkkinoiden valintaa voidaan tukea monenlaisilla 

arviointikriteereillä, joista suuri osa on luonteeltaan taloudellisia (Bumett 1993, 54). 

Markkinoijan tulisi arvioida muun muassa segmenttien yksiselitteisyyttä (kuka kuuluu 

segmenttiin, kuka on sen ulkopuolella), tuotteeseen tai sen hyötyihin kohdistuvaa 

tarvetta ja tulevaa kysyntää sekä segmentteihin kohdistuvien markkinointikeinojen 

taloudellista kannattavuutta (yhdistävät tekijät kuten saman viestintäkanavan
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seuraaminen) ja segmenttien reagointitapoja näihin markkinointikeinoihin. Mikäli 

segmenttiin kuuluvien reagointi tiettyyn markkinointikeinoon ei eroa muista 

segmenteistä, organisaation on turha lähteä suunnittelemaan yksilöllisiä 

markkinointiohjelmia jokaiselle valitsemalleen segmentille.

Tuotteen tai palvelun asemointi on kehitettävä jokaisella valitulla segmentillä. 

Segmenttien valinnalla organisaatio valitsee samalla kilpailijansa, jotka saattavat erota 

segmenteittäin. Asemoinnissa on kyse siitä, millaisena organisaatio haluaa 

asiakkaiden näkevän tuotteen eli mikä on tavoiteltu tuotteen imago (Bumett 1993, 40- 

41) sekä siitä, mikä on asiakkaiden mieliin rakentuva organisaatiokuva (Kotler 1990, 

294). Tuotteen imagoa voidaan tarkastella suhteessa muihin markkinoiden tuotteisiin - 

kilpailijoihin, ja suhteessa organisaation muihin tarjolla oleviin tuotteisiin. 

Asemoinnin tavoitteena on löytää kilpailuetu, jolla on positiivinen vaikutus 

mahdollisimman moniin segmentin asiakkaisiin (Kotler 1990, 294).

Erilaistaminen on keino tällaisen kilpailuedun löytämiseksi ja haluttuun 

tavoitemielikuvaan pääsemiseksi. Tuote voidaan erilaistaa sen fyysisten, 

toiminnallisten ominaisuuksien avulla tai erilaistamiskeinoina voidaan käyttää 

tuotteen aineettomiakin ominaisuuksia, jotka tuovat asiakkaalle lisäarvoa. 

Aineettomien ominaisuuksien korostaminen on yleistynyt kilpailun lisääntymisen 

myötä (myös aloilla, joissa tuotteet ovat erittäin homogeenisia) ja niihin perustuvan 

asemoinnin luominen tapahtuu parhaiten markkinointiviestinnän keinoin. (Bumett 

1993,59, 69)

Asemointistrategialla on suora vaikutus viestintästrategiaan, joista ensimmäiseen 

Bumett (1993, 41) sanoo kuuluvan erilaistamispäätösten lisäksi viestintätavan ja - 

kanavan. Viestinnän vaikutus on suuri aseman luomisessa, sen säilyttämisessä sekä 

erityisesti uudelleen asemoinnin yhteydessä. Segmentoinnin markkinointiviestinnälle 

tuoma tärkeä etu on hukkaan menevän viestinnän minimointi; markkinoitaessa 

kokonaismarkkinoiden sijasta tarkoin valituille segmenteille organisaatio pystyy 

vähentämään viestintäkulujaan ja mahdollisesti käyttämään keskitetysti tiettyjä 

kohderyhmän suosiossa olevia viestintäkanavia (mt. 56).
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Markkinointistrategia sekä siinä määritetyt segmentointi- ja asemointistrategiat 

ohjaavat ja rajoittavat markkinointiviestinnän strategian valintaa. 

Markkinointiviestinnän rooli on markkinointistrategian alistrategiana toimia keinona 

markkinoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi muiden keinojen - tuote, hinta, jakelu - 

kanssa. Viestinnällä on kuitenkin erityisen tärkeä rooli asemointistrategian 

toteuttamisessa, ja sitä voidaan pitää hyödyllisimpänä keinona toteuttaa valittua 

asemointistrategiaa tuotteen, hinnan ja jakelun tukiessa omalta osaltaan tätä valintaa.

Viestintää on aiemmin pidetty taktisena toimintona (Rautava 1993). Esimerkiksi 

tuote- ja jakelu-aktiviteetit on myönnetty strategisiksi toiminnoiksi mutta 

markkinointiviestinnän ja hinnan roolia on sanottu taktiseksi sillä perusteella, että 

niiden suunnittelussa ei pyritä realisoimaan tulevaisuuden kilpailuetua vaan toimitaan 

pikemminkin vallitsevassa kilpailutilanteessa (Lahti 1983, 134). Viestinnän

strategisuuden myöntämisen esteenä on pidetty sitä, että sen vaikutukset ovat usein 

hitaasti havaittavissa ja viestinnän tuloksien mitattavuus on muita strategisia 

markkinointitoimenpiteitä hankalampaa (Kintun 1989 ref. Rautava 1993).

Nykyään organisaatiot pyrkivät entistä enemmän pitkän tähtäyksen viestintään 

ymmärrettyään sen strategisen vaikutuksen. Edellä esitettyä argumenttia viestinnän 

vaikutusten hitaudesta ei voida pitää strategisuuden esteenä; se pikemminkin tukee 

markkinointiviestinnän strategista roolia pitkän tähtäimen keinona ympäristön (tai 

asiakassegmenttien) muutoksiin sopeutumisessa. Operatiivisella tasolla toteutettu, 

jatkuvasti muuttuva viestintä ei anna luotettavaa kuvaa yrityksestä ja sen 

positioinnista, jos perussanomaa ja sen viestimiä arvoja vaihdetaan kilpailutilanteen 

heittelehtiessä.

Rautava (1993) määrittelee markkinointiviestinnän strategian analogisesti 

markkinointistrategian määritelmästään:

Markkinointiviestintästrategia on yrityksen pitkän tähtäimen keino sopeutua 

markkinasegmentillä tapahtuviin muutoksiin viestintäresursseja 

uudelleensuuntaamalla voittoa luovalla tavalla.
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Määritelmä huomioi tässä tutkielmassa aiemmin käsitellyt strategian elementit: siinä 

on kyse pitkä tähtäimen keinoista (suuntautuu tulevaisuuteen), valituista 

markkinasegmenteistä (organisaation suhde ympäristöön), resurssien hyödyntämisestä 

ja yrityksen perimmäisen tavoitteen, voiton luomisen, toteuttamisesta. Nonprofit- 

organisaatiota käsiteltäessä tämä määritelmä ei sellaisenaan tule kysymykseen, sillä 

nonprofit-tavoitteissa ei pääsääntöisesti ole kyse voiton luomisesta, ellei käsitettä 

tulkita kuvainnollisesti. Nonprofit-markkinointistrategia voidaan johtaa edellisestä 

seuraavasti:

Markkinointiviestintästrategia on nonprofit-organisaation pitkän tähtäimen 

keino sopeutua markkinasegmentillä tapahtuviin muutoksiin 

viestintäresursseja uudelleensuuntaamalla organisaation päämäärien 

toteuttamiseksi.

Markkinointiviestinnän keinoja, joihin resurssien uudelleensuuntaaminen kohdistuu 

ovat perinteisesti mainonta, myynninedistäminen, suhdetoiminta ja henkilökohtainen 

myyntityö. Näiden neljän lisäksi on nykyään käytössä suoramarkkinoinnin ja 

verkkomainonnan toiminnot uusina markkinointiviestinnän osa-alueina. Vaikka tuote, 

pakkaus ja hinta eivät varsinaisesti kuulukaan viestintästrategiaan, myös niillä 

viestitään asiakkaille valittua asemointistrategiaa. Kaiken viestinnän yhdenmukaisuus 

tulisi ilmetä sekä vertikaalisella ja horisontaalisella tasolla; markkinointiviestinnän eri 

keinojen tulisi olla sopusoinnussa synergiaa luoden (horisontaalinen taso), lisäksi 

markkinointiviestinnän strategiassa tulisi noudattaa jo ylemmillä organisaatiotasoilla 

tehtyjä strategisia päätöksiä (vertikaalinen taso). Viestinnän tulee olla rehellistä ja 

organisaation tulee toimia eettisesti kaikilla toiminnan tasoilla; tämä pätee erityisesti 

nonprofit-sektorilla.

4.3.2 Markkinointiviestintästrategian suunnitteluprosessin vaiheet

Kuten aiemmin on jo mainittu, strateginen suunnittelu kuvataan prosessina, jonka 

vaiheita ovat yleensä analyysi, suunnittelu, toteutus. Tässä työssä on tarkoitus 

keskittyä lähinnä analyysi- ja suunnitteluvaiheisiin, toteutusvaiheen ja sen sisältämän
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arvioinnin jäädessä tutkimusongelman ulkopuolelle. Seuraavassa kuvataan analyysi- 

ja suunnitteluvaiheita Brysonin (1993) nonprofit-sektorille luoman mallin avulla, joka 

on tarkoitettu yleisellä tasolla strategisen suunnittelun ja käyttäytymisen apuvälineeksi 

mutta jota voidaan soveltaa toimintotason strategisessa suunnittelussakin. Tietyn 

mallin käyttämisellä voidaan ajatella luotavan järjestelmällisyyttä strategiseen 

suunnitteluun ja parhaassa tapauksessa malli auttaa organisaation jäsenten 

sitoutumisessa strategisiin päätöksiin ja tavoitteisiin.

Mallissa käydään läpi nonprofit-organisaation mandaatit (tavoitteet ja rajoitteet), 

sidosryhmät, toiminta-ajatus, arvot ja SWOT-analyysi kuvan 4 mukaisesti:

Kuva 4: Strateginen suunnitteluprosessi nonprofit-organisaatiossa (mukaillen Bryson 1993)

Mallin mukainen suunnittelu käydään seuraavassa läpi vaihe vaiheelta, vaikkakin 

mandaatit, sidosryhmäanalyysi sekä toiminta-ajatus ja arvot käydään tässä luvussa 

vain lyhyesti läpi. Niihin, kuten muihinkin prosessin vaiheisiin, palataan uudestaan 

luvussa seitsemän case-organisaation yhteydessä. Ympäristö- ja sisäistä analyysia sen 

sijaan kuvataan edellisiä vaiheita yksityiskohtaisemmin. Luvun lopussa lukijalle 

esitellään tutkielman viitekehyksenomainen malli nonprofit-organisaation 

markkinointiviestintästrategian suunnittelemiseksi (luku 4.6), jossa yhdistyy 

suunnitteluprosessin vaiheet ja markkinointiviestinnän strategian komponentit. Tämän
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viitekehyksen avulla toteutetaan tutkielman empiirinen osio (luku 7) eli käydään läpi 

suunnitteluprosessia case-organisaatiossa markkinointiviestinnän strategian 

muodostamiseksi.

4.3.2.1 Organisaation mandaatit

Strateginen suunnitteluprosessi lähtee liikkeelle nonprofit-organisaation mandaattien 

selvittämisestä. Mandaatit ovat niitä tavoitteita tai rajoitteita, jotka organisaatiolle on 

asetettu sen ulkopuolelta. Nonprofit-organisaatioilla saattaa olla lukuisia tällaisia 

mandaatteja, esimerkiksi lainsäädännöstä aiheutuvia. Mandaatit säätelevät 

organisaation toimintaa joko määrittäen ne toimet, jotka organisaation tulee hoitaa tai 

määrittäen sellaisia toimintoja, joihin organisaatio ei voi ryhtyä. (Bryson 1993)

4.3.2.2 Sidosryhmät

Ennen toiminta-ajatuksen ja arvojen määrittelyä tulisi tehdä analyysi organisaation 

tärkeimmistä sidosryhmistä sekä heidän organisaatioon kohdistamistaan odotuksista ja 

tavoitteista. Analyysiin kuuluu ne sidosryhmät, joilla on vaikutusmahdollisuuksia 

organisaation resursseihin tai tuotantoon, tai, jotka mitä todennäköisimmin ovat 

kiinnostuneita organisaation tuotoksesta (stakeholder analysis). Tällaisia sidosryhmiä 

on julkisella sektorilla useita, esimerkiksi veronmaksajat, tuotteen/palvelun käyttäjät, 

henkilöstö ja ammattiyhdistykset. Analyysin tarkoitus on täsmentää organisaatiolle, 

mitkä ovat nämä tärkeimmät sidosryhmät ja heidän organisaatioon sijoittamansa 

”panokset” sekä, minkä kriteerien avulla he arvioivat organisaation toimintaa. (Bryson 

1993) Analyysi helpottaa myös suunnitteluprosessin myöhemmässä vaiheessa 

tehtävän SWOT -analyysin sisäistä tarkastelua.

4.3.2.3 Toiminta-ajatus ja arvot

Seuraavaksi on selkeytettävä organisaation toiminta-ajatus (mission) ja arvot. 

Toiminta-ajatus ja ensimmäisenä tarkennetut mandaatit muodostavat yhdessä 

organisaation olemassaolon tarkoituksen, sen raison d’êtren (Bryson 1993).
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4.3.2.4 Ympäristöanalyysi

Kuvan 4 vaiheet ”ympäristö-” ja ”sisäinen analyysi” muodostavat SWOT-analyysin 

(strengths, weaknesses, opportunities, threats) eli lähtökohta/-tilanneanalyysin, joka on 

strategian rakentamisen kannalta erinomaisen tärkeä: organisaatio pyrkii strategiallaan 

hyödyntämään ulkoisia mahdollisuuksia ja sisäisiä vahvuuksiaan samalla varautuen 

uhkatekijöihin ja minimoiden heikkouksiaan (Bryson 1993). Tämän lisäksi 

organisaation on oltava valmis muuttamaan sisäistä rakennettaan jos tähän ilmenee 

tarvetta (ks. määritelmä strategisesta johtamisesta).

Tässä luvussa käydään läpi ympäristöanalyysiin liittyvät uhat ja mahdollisuudet, jonka 

jälkeen luvussa 4.3.2.5 käsitellään organisaation sisältä nousevia vahvuuksia ja 

heikkouksia. Lähtötilanneanalyysi saatetaan joissain tilanteissa aloittaa sisäisten 

tekijöiden tarkastelulla (esim. Kotler & Andreasen 1996, 73) ja vasta sen jälkeen 

siirtyä ympäristöanalyysiin ajatellen, että organisaation on mahdotonta hyödyntää 

ulkoisia mahdollisuuksiaan, jollei se tunne sisäisiä resurssejaan ja niiden luomia 

mahdollisuuksia. Tässä tutkielmassa SWOT-analyysi aloitetaan kuitenkin 

ympäristöanalyysillä. Valittua lähestymistapaa voidaan perustella asiakaslähtöisellä 

markkinoinnilla ja strategisella johtamisella (ympäristön muutokset -> organisaation 

sisäinen sopeutuminen).

Uhka on ympäristön trendistä organisaatiolle muodostuva haaste, joka voi vaikuttaa 

negatiivisesti organisaation tai jonkun sen ohjelman toimintaan, jollei siihen varauduta 

asiallisin toimenpitein (Kotler & Murphy 1987).

Mahdollisuus on markkinoilla vallalla oleva kehitys, jossa organisaatiolla on 

menestymismahdollisuuksia ja mahdollisuus saavuttaa kilpailuetua sen avulla (Kotler 

& Murphy 1987). Mahdollisuuksien analysointia voidaan pitää uhkia tärkeämpänä 

siinä mielessä, että organisaation kehittyminen/kasvu voi tapahtua vain 

mahdollisuuksia hyödyntämällä. Uhkista selviämisellä organisaatio ei luo itselleen 

kasvumahdollisuuksia.
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Ympäristöanalyysin tarkoituksena on löytää ympäristöstä organisaatiolle aiheutuvat 

mahdollisuudet ja uhat poliittista, taloudellista, sosiaalista ja teknologista kehitystä ja 

trendejä seuraamalla (Bryson 1988, 122). Myös demografiset muutostekijät saattavat 

aiheuttaa uhkia tai mahdollisuuksia organisaatiolle (Kotler & Andreasen 1996, 79, 

91). Nämä kehitys-ja muutostekijät ilmenevät siis organisaation makroympäristössä. 

Toinen ympäristöanalyysin kategoria on eri sidosryhmät, kuten asiakkaat, maksajat, 

kilpailijat ja yhteistyökumppanit, joista saattaa nousta organisaation kannalta 

merkittäviä mahdollisuuksia tai uhkia (Bryson 1988, 122-124). Usein katsotaan, että 

merkittävimpien mahdollisuuksien ja uhkien selvittämiseksi riittää asiakkaiden ja 

kilpailijoiden analysointi.

Ympäristöanalyysin toteuttamisessa piilee vaara liian laajasta ympäristön 

tarkastelusta, sillä ympäristöstä voidaan löytää lukemattomia eri tekijöitä, jotka 

ainakin epäsuorasti vaikuttavat organisaation toimintaan. Analyysia tehdessä olisi siis 

syytä pitää mielessä se, miksi ympäristöä lähdettiin analysoimaan eli tässä tilanteessa 

markkinointiviestinnän strategian kehittämiseksi.

Tärkeimmät kysymykset, joihin ympäristöanalyysin avulla etsitään vastauksia, ovat 

Kotlerin ja Murphyn mukaan (1987):

• Mitkä ovat ympäristön päätrendit?

• Mitkä ovat näiden trendien vaikutukset organisaatiolle?

• Mitkä ovat merkittävimmät mahdollisuudet ja uhat?

Kun makroympäristöstä etsitään uhkia ja mahdollisuuksia, on luonnollisesti 

kiinnitettävä huomiota juuri kyseisen organisaation kannalta olennaisiin tekijöihin 

sekä niihin tekijöihin, joilla on merkitystä markkinointiviestinnän suunnittelun 

kannalta. Rope & Vahvaselkä (1993, 215) luettelevat tarkastelemisen arvoiseksi 

seuraavat ympäristön kehityspiirteet:
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• yhteiskunnan taloudellinen tilanne,

• työvoima, sen saatavuus ja kustannukset,

• teknologinen kehitys j a innovaatiot,

• kansainvälistyminen,

• lainsäädännölliset muutokset ja muut säädökset,

• tapakulttuurin/kysynnän muutokset (siirtymät toisenlaisiin tuotteisiin, 

ostotapamuutokset),

• kilpailuja toimialan muutokset sekä

• markkinoiden muutokset.

Kun makroympäristön uhat ja mahdollisuudet on selvitetty, organisaation 

tärkeimmistä sidosryhmistä tulisi analysoida nykytilanteen mahdollisuudet ja uhat 

sekä tarkastella mahdollisia kehityspiirteitä. Ympäristöanalyysissa käsiteltävät 

sidosryhmät voidaan jakaa seuraavasti (Kotler & Andreasen 1996, 79-91):

• resursseja organisaatiolle tuovat ja toimintaa säätelevät tahot, jotka 

vaikuttavat panokseen (input),

• välikätenä toimivat tahot, jotka edistävät tuotteen tai palvelun kulkeutumista 

asiakkaalle,

e tahot, joita organisaation tuotoksen voidaan katsoa kiinnostavan (asiakkaat, 

yleisö, media jne.) ja

• kilpailijat.

Edellä mainituista sidosryhmistä suurin osa on ulkoisia mutta panokseen eli 

resursseihin vaikuttaviin sidosryhmiin kuuluu myös sisäisiä sidosryhmiä, kuten 

henkilökunta, joita siis tarkastellaan tarkemmin vasta seuraavassa luvussa (luku 

4.3.2.5).

Tärkeimpinä ulkoisina sidosryhminä voidaan pitää kilpailijoita ja asiakkaita. 

Kilpailijoita ja kilpailutilannetta analysoitaessa tulisi Ropen & Vahvaselän (1993, 

215) mukaan selvitettävä seuraavia tekijöitä:
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• ketkä ovat kilpailijoita, mitkä ovat heidän markkina-asemansa,

• kilpailijoiden tuotteiden ja omien tuotteiden väliset erot,

• kilpailijoiden tunnettuus ja profiilit,

• kilpailijoiden markkinointistrategiat ja resurssit sekä

• kilpailijoiden tulevaisuuden suuntautumisvaihtoehdot.

Kilpailuttaminen on suhteellisen uusi ja nykyisin yleisesti julkisella sektorilla käytössä 

oleva termi. Julkisiin hankintoihin liittyy pakkokilpailuttaminen ellei hankintaan liity 

erityisiä syitä tietynlaisen tarjouksen hyväksymiseksi, jolloin kilpailuttaminen on 

turhaa. Muissa tilanteissa kustannukset nousevat usein tärkeimmäksi hankinnan 

kriteeriksi; julkisen sektorin tehtävähän on palvella kansalaisia, eikä tämän tehtävän 

toteuttamisessa ole syytä käyttää varoja harkitsemattomasi! tai tuhlailevasti.

Kilpailija-analyysin olennaisin anti tässä tilanteessa on eri asemointistrategioiden 

selvittäminen suhteessa markkinasegmentteihin. Yhdistettynä analyysiin asiakkaista, 

organisaation on mahdollista laatia markkinointiviestinnän strategia (ja kenties 

muokata tuotteitaan ja palvelujaan), joka vetoaa kohderyhmään ja on merkittävästi 

erilainen kilpailijoihin verrattuna. Asiakaslähtöisessä markkinoinnissa asiakkaiden 

tunteminen on kaiken toiminnan suunnittelun perusta. Seuraavaksi käsitellään 

asiakkaisiin liittyviä seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon ympäristöanalyysiä 

tehtäessä.

Markkinointiviestinnän suunnittelussa markkinaympäristön ja asiakkaiden tunteminen 

on välttämättömyys onnistuneen viestinnän rakentamiseksi. Viestinnän kohteena 

olevien taustat tulisi tuntea sekä ymmärtää heidän ostopäätösprosessiaan ja 

päätöksenteon eri roolit. Asiakkaiden ja markkinoiden tutkiminen voidaan aloittaa 

tekemällä seuraavat peruskysymykset (Kotler 1990,157-158):
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• Mitkä ovat markkinoiden osapuolet?

• Mitä markkinoilla ostetaan?

• Miksi ostetaan?

• Ketkä osallistuvat ostamiseen?

• Miten, milloin ja missä ostetaan?

Näihin kysymyksiin paneudutaan seuraavassa tutkimalla organisaation 

ostokäyttäytymiseen liittyvää ostotilannetta, ostoprosessia ja siihen osallistuvien 

henkilöiden rooleja sekä muita ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Robinsonin 

ym. mukaan (1967 ref. Hutt & Speh 1995, 70-71) organisaation ostopäätöksen 

voidaan katsoa syntyvän seuraavien vaiheiden avulla:

1. Ongelman tai tarpeen tunnistaminen,

2. Päätös hankinnan suuruudesta ja ominaisuuksista (determination),

3. Määrittelyt hankinnan suuruudesta ja ominaisuuksista (description),

4. Potentiaalisten tavarantoimittajien etsintä,

5. Tarjousten hankinta ja analysointi,

6. Tarjousten arviointi ja valinta,

7. Tilauksen laadinta sekä

8. Arviointi ja palaute

Prosessi lähtee liikkeelle tarpeen tunnistamisesta ja samalla organisaation 

motivoitumisesta tämän tarpeen tyydyttämiseksi. Tarve ei synny välttämättä 

ostajaorganisaation sisäpuolella vaan se voidaan laukaista myös ulkoisilla ärsykkeillä 

kuten markkinointiviestinnällä. Kun ostoprosessi on lähtenyt käyntiin, siihen 

osallistuvat ryhtyvät aktiiviseen tiedonkeruuseen potentiaalisten toimittajien 

löytämiseksi. Luotettavimpina informaatiokanavina pidetään ainakin yksilötasolla 

henkilökohtaisia tietolähteitä (esim. kollegat, ystävät). Tiedonkeruu -vaihe ilmenee 

myös kohonneena huomiokykynä, jonka johdosta markkinointiviestinnälle altistutaan 

entistä helpommin. Arviointi -vaiheessa on tärkeää, että tuotteelle tai palvelulle 

asetetut odotukset toteutuvat, jolloin yhteistyö on todennäköistä tulevaisuudessakin. 

(Kotler 1990, 178-179; 185)
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Verrattaessa organisaatioissa tapahtuvia ostopäätöksiä yksittäisen kuluttajan 

ostopäätösprosessiin jälkimmäiseen liitetään yleensä vähemmän vaiheita (vrt. esim. 

Solomon 1995, 268). Molemmissa tapauksissa vaiheiden määrään vaikuttavat muun 

muassa prosessin toistuvuus, ongelmanratkaisun laajuus (rutiini vai uusi tilanne) ja 

ongelmanratkaisun yhteys (käytettävissä oleva aika, vaihtoehtojen moninaisuus ja 

yksilöiden sitoutuneisuus) sekä koetun riskin määrä (Engel & Blackwell 1990, 28-31; 

Kotler 1990, 174). Robinsonin ym. mukaan (1967 ref. Hutt & Speh 1995, 72-75) 

ostopäätökseen johtavien vaiheiden lukumäärään ja yleisesti organisaation 

ostokäyttäytymiseen vaikuttaa voimakkaasti ostotilanne. Ostotilanteella tarkoitetaan 

sitä, onko kyse organisaatiolle täysin uudesta hankinnasta (new task), 

rutiininomaisesta hankinnasta (straight rebuy) vai modifioidusta hankinnasta 

(modified rebuy). Mikäli kyseessä on organisaatiolle uusi ostotilanne, päätöksentekoa 

edeltää mitä todennäköisimmin laaja ongelmanratkaisu useine vaiheineen. 

Rutiininomaisessa hankinnassa ostajaorganisaatio tarvitsee vain vähän tai ei lainkaan 

lisäinformaatiota ostopäätöksensä tueksi, kun taas modifioidussa hankinnassa ostaja ei 

ole täysin tyytyväinen nykyiseen valintaansa ja harkitsee muita vaihtoehtoja.

Myyjäorganisaation edun mukaista tietysti olisi päästä asemaan, jossa hankinnat 

rutiininomaisesti uusitaan samalta myyjältä. Tämä edellyttää myyjän ja ostajan välisen 

suhteen vahvistamista ja jatkuvaa tietoutta ostotarpeista ja niiden muutoksista (Hutt & 

Speh 1995, 73-75). Toimiva tiedonvälitys organisaatioiden välillä ja kumppanuus - 

suhteeseen pyrkiminen lienevät ratkaisu tähän: ostajalta voidaan yhteydenpidolla ja 

tutkimuksilla hankkia tietoa muuttuvista tarpeista ja vaatimuksista, joiden perusteella 

tuotteita ja palveluja kehitetään, ja lopuksi uudistuksista viestitään ostajalle.
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Seur aava kuva (kuva 5) esittää Hutiin & Spehin (1995, 96) mukaan organisaation 

ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä:

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

ORGANISAATIOTEKIJÄ1 '

RYHMÄTEKIJÄT

YKSILÖTEKIJÄT

ORGANISAATION
OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

Kuva 5: Organisaation ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät (Hutt & Speh 1995, 96).

Ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät voidaan siis jakaa neljään ryhmään sen 

mukaan, tulevatko vaikutukset ympäristöstä, organisaatiosta vai ostopäätökseen 

osallistuvien henkilöiden ryhmä- tai yksilötason tekijöistä. Koska ympäristötekijöitä 

(esimerkiksi taloudellinen, poliittinen, teknologinen ja muut ympäristöt) käsiteltiin jo 

aiemmin tässä luvussa, niihin ei tässä yhteydessä enää palata.

Ostajaorganisaation sisäiset tekijät kuten organisaatiokulttuuri ja ostotoiminnan 

järjestelyt vaikuttavat ostokäyttäytymiseen ja siitä johtuen näiden tunteminen on 

myyjän kannalta olennaista. Ostotoiminta on joko keskitettyä tai hajautettua vaikka 

trendinä tuntuukin olevan keskittäminen. Sillä, tapahtuuko ostopäätökset yleensä 

keskitetysti vai hajautetusti, on merkitystä ostokriteerien suhteen: keskitetyssä 

ostotoiminnassa painotetaan pitkällä tähtäimellä hyvien ja kannattavien myyjä - 

suhteiden luomista, kun taas hajautetussa ostotoiminnassa pyritään luomaan lyhyen 

tähtäimen etuja. (Hutt & Speh 1995, 100-103)

Kuvan ryhmätekijöillä tarkoitetaan ostopäätökseen osallistuvia ja heidän suhteellista 

merkitystä lopullisessa päätöksessä. Myyjän on tärkeää tietää, ketkä osallistuvat 

päätöksentekoon prosessin eri vaiheissa, mitkä ovat heidän yksittäisten päätösten ja 

mieltymysten vaikutukset lopulliseen päätökseen ja mitä kriteereitä he käyttävät
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arvioidessaan eri tavarantoimittajia tai palveluntaijoajia (Hutt & Speh 1995, 104). 

Roolien ja arviointikriteerien tunnistaminen helpottaa suuresti markkinointiviestinnän 

suunnittelua kullekin ostopäätökseen osallistuvalle.

Kun ostajana on julkisen sektorin organisaatio, esiintyy ostokäyttäytymisessäkin usein 

muista organisaatioista eroavia piirteitä. Julkissektorin ostotoimessahan on kyse 

sellaisten tuotteiden ja palvelujen hankinnasta, joita äänestäjät, heidän edustajansa ja 

edustajien päätöksiä toteuttavat virkamiehet pitävät asetettujen tavoitteiden 

saavuttamisen kannalta tarpeellisina. Yhtenä merkittävänä kriteerinä tällaisessa 

ostotoimessa on hinta, sillä kustannukset koituvat viime kädessä veronmaksajien 

maksettaviksi. Julkisen sektorin rahankäyttöä seurataan tarkalla silmällä, mistä 

johtuen hinta saattaa tietyissä tilanteissa muodostua tärkeimmäksi ostokriteeriksi. 

Toisaalta päätöksenteossa käytetään ei-taloudellisiakin kriteereitä. Joissain tilanteissa 

ostotoimessa pyritään suosimaan vaikeuksissa olevia yrityksiä ja alueita, pienyrityksiä 

sekä tasa-arvoisuutta edistäviä yrityksiä. Käytännön päätöksentekoa häiritsevät 

myyjien mielestä runsas paperityö ja byrokratia, hidas päätöksenteko sekä 

lyhytjänteisyys. (Kotler 1990, 212-214)

Ostoryhmässä tapahtuvan viestinnän tarkastelulla saadaan selville, mitkä ovat eri 

henkilöiden roolit ja merkitykset ostoprosessissa. Ryhmään kuuluu usein henkilöitä 

organisaation eri toiminnoista, näiden ollessa vaihtelevassa määrin tekemisissä 

toistensa ja myyjien kanssa. Siksi on tärkeää selvittää, mitä tietä organisaation sisälle 

toimitettu informaatio kulkee eteenpäin (ketkä ovat yhteydessä myyjän edustajien 

kanssa ja ketkä välittävät tietoa eteenpäin organisaatiossa) ja mitkä ryhmät tai henkilöt 

kommunikoivat organisaation ylimmän johdon kanssa. Tämä helpottaa myyjää 

viestinnän suunnittelussa, ja saattaa antaa myyjälle jopa mahdollisuuden vaikuttaa 

ostoryhmän kokoonpanoon. Myyjä voi esimerkiksi kohdistaa markkinointiviestintää 

potentiaalisille käyttäjille ostajan organisaatiossa, jolloin heidän osallistumisensa 

ostoprosessiin todennäköistyy. (Hutt & Speh 1995, 104-109)

Aloitteentekijä (Kotler 1990, 188) on organisaatiossa se henkilö, joka tekee aloitteen 

ostoprosessiin ryhtymisestä. Monesti käyttäjät toimivat ostoprosessissa tarpeen 

tiedostajina ja samalla laukaisevat ostoprosessin. He ilmoittavat uudesta tarpeesta ja
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mahdollisesti luokittelevat myös haluamiansa ominaisuuksia tarvitsemalleen tuotteelle 

tai palvelulle. Toinen tunnistettavissa oleva rooli ostoprosessissa on portinvartijat, 

joiden merkitys tiedonkulussa on tärkeä: heille kulkeutuu paljon informaatiota 

organisaation ulkopuolelta, jonka edelleen toimittamisesta he päättävät. Vaikuttajat 

tuovat ostopäätöksen tueksi lisäinformaatiota ja ovat mukana hankinnan 

ominaisuuksien määrittelyssä. Muodollinen valtuutus ostopäätöksen tekemiseen on 

ostajilla, tosin päätöksentekijä -roolin ostoprosessissa omaavat henkilöt usein 

viimekädessä tekevät lopullisen päätöksen. (Hutt & Speh 1995,110-111)

Viimeisenä ostokäyttäytymiseen vaikuttavana seikkana tarkastellaan yksilötekijöitä. 

Jokaisen organisaation takana on ryhmä yksilöitä, joiden persoonallisuustekijät ja 

muut ominaisuudet vaikuttavat lopulliseen päätökseen. Yksilötasolla olevia 

ostoprosessiin vaikuttavia tekijöitä ovat arviointikriteerit, henkilön motivoituneisuus 

ostoprosessiin osallistumiseen, suhtautuminen riskiin sekä yksilölliset informaation 

käsittelytavat ja muistaminen (Hutt & Speh 1995, 112-118). Markkinointiviestinnän 

suunnittelussa ainakin arviointikriteerien tunteminen ja tietämys eri viestintäkanaville 

altistumisesta auttaa oikeanlaisten viestien laatimisessa sekä tuotteen ja palvelujen 

kehittämisessä halutunlaisiksi.

Viestinnän huomaamisessa tärkeää on yksilön persoonaan liittyvät 

informaationkäsittelyn valmiudet. Suuresta informaatiomäärästä johtuen ja ihmisen 

omista kapasiteetista riippuen viestinnälle altistutaan valikoiden, se huomataan ja 

tulkitaan valikoiden sekä varastoidaan muistiin valikoiden (Hutt & Speh 1995, 115- 

116). Valikoiva tulkinta voidaan käsittää myös valikoivaksi vääristämiseksi (Kotier 

1990, 170-171), mikä tarkoittaa sanoman tulkintaa omien jo olemassa olevien 

asenteiden ja arvojen mukaisesti. Tästä johtuen eri henkilöt voivat kokea saman 

tilanteen täysin eri lailla psykologisten eroavaisuuksiensa takia. Tämä on suuri haaste 

markkinointiviestinnän suunnittelijalle, kun saman sanoman tulkinta voi vaihdella 

suurestikin kohderyhmän sisällä.

Asenteet, uskomukset, tarpeet ja arvot vaikuttavat valikoivuuteen ja samalla siihen, 

miten vastaanottaja reagoi viesteihin. Mitä lähempänä viestit ovat vastaanottajan jo 

muodostuneita uskomuksia, asenteita ja arvoja sekä mitä tärkeämmäksi hän sanoman
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kokee sitä todennäköisemmin uusi informaatio siirtyy pitkäkestoiseen muistiin ja 

säilyy siellä (Hutt & Speh 1995, 116). Myös viestinnän erottuvuudella, useiden 

viestintäkanavien käytöllä ja viestin toistolla voidaan tehostaa huomaamista 

ympäristössä, jossa yksittäinen henkilö joutuu päivittäin suoranaisen viestitulvan 

kohteeksi eikä hänen resurssinsa riitä kaikkien viestin huomaamiseen saati sitten 

tulkitsemiseen.

Edellä kuvatusta organisaation ostokäyttäytymisen tutkimisesta mainittakoon vielä, 

että vaikuttavia tekijöitä olisi analysoitava ympäristön tasolta aloittaen ja edeten siitä 

yksilötekijöihin. Yksilötekijöiden merkitys korostuu markkinointiviestintää 

suunniteltaessa, koska vain niiden tuntemus tuottaa edellytykset toimivan viestinnän 

rakentamiseksi (Hutt & Speh 1995, 122).

4.3.2.5 Sisäinen analyysi

Uhkien ja mahdollisuuksien jälkeen organisaation tulisi tehdä sisäinen analyysi 

organisaatiosta nousevien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseksi. Vahvuudet 

ja heikkoudet ovat niitä organisaation ominaisuuksia, jotka joko auttavat 

organisaatiota tehtäviensä ja mandaattiensa täyttämisessä tai vaikeuttavat näihin 

tavoitteisiin pääsyä (Bryson 1988,124).

Arvioinnissa käydään läpi ainakin organisaation resurssit ja niiden 

tulevaisuudennäkymät, nykyinen strategia ja sen toimivuus sekä nykyinen 

suoritustaso. Kahden jälkimmäisen kriteerin mitattavuus ei ole perinteisesti ollut 

nonprofit-organisaatioiden vahvimpia puolia mutta nykyinen kehitys on voimakkaasti 

kohti tämän epäkohdan poistamista (mittareiden kehitys, entistä suurempi vastuu 

tuloksesta). Aiemmin suoritettu analyysi eri sidosryhmien käyttämistä 

suorituskriteereistä helpottaa organisaation toiminnan arviointia ja arvioinnin eri 

näkökulmia. (Bryson 1993)

Toteutuneen strategian vaikutukset ja organisaation toiminnan arviointi ovat siinäkin 

mielessä tärkeitä, että näiden tietojen puuttuessa erityisesti ulkoisten sidosryhmien on 

vaikeaa arvioida organisaation onnistumista toiminnassaan. Tämä saattaa johtaa



51

siihen, että ulkopuolisten organisaatioon kohdistama tuki pienenee, koska 

arvioimattomuudesta syntyy epäilyksiä toiminnan kannattamattomuudesta tai 

epäonnistumisesta (Bryson 1988, 125-126). Lisäksi organisaation sisällä saattaa 

syntyä vaikeuksia resurssien)aossa jollei objektiivista taustatietoa allokoinnin tueksi 

löydy.

Organisaation resursseja ovat henkilö-, raha- ja fyysiset resurssit sekä sosiaalinen 

ympäristö (Kotler & Murphy 1987). Menestyäkseen organisaation tulisi löytää 

resursseistaan ne ominaisuudet, joissa se on keskiarvoa parempi ja osata käyttää näitä 

voimavaroja hyödykseen. Jotta ominaisuus toisi kilpailuetua, tulisi vahvojen 

ominaisuuksien olla kilpailijoista erottuvia.

Analyysi ei sisäisesti toteutettuna välttämättä anna todellisuutta vastaavaa 

lopputulosta. Tämän vuoksi onkin tärkeää tutkia ulkopuolisten sidosryhmien 

näkemyksiä vahvuuksista ja heikkouksista; tämän kaltaisen imagotutkimuksen avulla 

organisaatio saattaa löytää uusia vahvuus- ja heikkousalueita tai huomata, etteivät 

itsearvioidut heikkoudet ja vahvuudet vastaa yleisön mielipiteitä. (Kotler & Murphy 

1987).

4.3.2.6 Strategian muodostaminen

Suunnitteluprosessin viimeisessä vaiheessa muodostetaan nonprofit-organisaation 

markkinointiviestinnän strategia aloittaen strategisten teemojen määrittelystä (strategic 

issues). Strategiset teemat tulisi kirjata ylös kysymyksen muodossa mahdollisimman 

tiiviisti (miten organisaatio voi reagoida näihin teemoihin markkinointiviestinnän 

avulla). Strategiset teemat voidaan selvittää kolmella tavalla: suoraa menetelmää 

(direct approach), päämäärä -menetelmää (goals approach) tai menestys-visio - 

menetelmää (vision of success approach) käyttämällä (Barry 1986 ref. Bryson 1993).

Suorassa menetelmässä, joka soveltuu useimmille julkisen sektorin organisaatioille, 

strategiset teemat selviävät suoraan edeltävien vaiheiden perusteella. Suoran 

menetelmän käyttöä suositellaan, jos organisaation päämäärät eivät ole selkeästi 

määriteltyjä tai jos toimintaympäristö on niin epävakaa, ettei toiminnan suuntaa tai
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organisaation tulevaisuutta ole mahdollista ennakoida. Toinen mahdollisuus on 

käyttää päämäärä -menetelmää, joka soveltuu edellistä paremmin organisaatioihin, 

joissa päämäärät ovat suhteellisen laajalti selvillä ja yleisesti tiedostettuja. Tällaisissa 

organisaatioissa on usein selkeä hierarkia -rakenne, niiden missiot ovat tarkasti 

rajattuja ja tärkeitä sidosryhmien jäseniä (stakeholders) on vähän. Kyseisessä 

tilanteessa voidaan katsoa, että päämäärät ohjaavat strategioiden valintaa, kun ne ovat 

poikkeuksellisen selkeitä verrattuna yleisesti nonprofit-sektorin tilanteeseen. Kolmas 

menetelmä on menestys-visio -menetelmä, jossa organisaatio visioi asemansa 

tulevaisuudessa, parhaassa mahdollisessa tilanteessa, menestyen ja tehtävänsä 

täyttäen. Strategiset teemat ilmenevät vision ja nykytilanteen erotuksesta. Tämän 

menetelmän käyttö on luonnollista, jos strategisia päämääriä on hankala määrittää, jos 

organisaation yleiset tavoitteet ja päämäärät ovat epäselviä, tai jos tavoitteena on 

organisaation toiminnan radikaali muutos. Menetelmä sopii paremmin muihin voittoa 

tavoittelemattomiin organisaatioihin kuin julkiseen sektoriin, missä mandaatit 

määrittelevät suhteellisen voimakkaasti toimintaa. (Bryson 1993)

Kun markkinointiviestinnän strategiset teemat on selvitetty, ne muokataan 

strategiaksi, jossa määritellään keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Markkinointiviestinnän strategiaa ja sen komponentteja tarkastellaan luvussa 4.5. Sitä 

ennen käydään läpi markkinointiviestinnän erilaisia tavoitteita.

4.4 Markkinointiviestinnän tavoitteista

Strategia on keino organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Markkinointiviestintää 

suunniteltaessa tulisi markkinoinnin tavoitteet olla selvillä, kun markkinointiviestinnän 

tavoitteet usein selkenevät vasta suunnitteluprosessin yhteydessä. 

Markkinointiviestinnän tavoitteita voidaan tarkastella eri tasoilla riippuen siitä, onko 

kyse suunnittelu- vai toteutusvaiheesta. Suunnitteluvaiheessa tavoitteilla pyritään 

kuvaamaan sitä, keitä halutaan puhutella ja mikä vaikutus sanomalla halutaan olevan. 

Toteutusvaiheessa on tarpeen määritellä operationaalisemmat markkinointiviestinnän 

tavoitteet kuten X prosentin huomioarvo ja peitto kohderyhmässä. Seuraavassa 

käsitellään tavoitteita suhteessa markkinointiviestinnän strategisiin ratkaisuihin
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(kohderyhmä, sanoma ja kanava) ja jätetään tarkastelun ulkopuolelle operationaaliset 

tavoitteet.

Tavoitteilla on suuri merkitys strategiassa. Strategian ja tavoitteiden vuorovaikutus 

ohjaavat organisaation sopeutumista ympäristöön (Lahti 1985, 58). Tavoitteet ovat 

johdon preferenssejä ja aikomuksia, strategia määrittää ne keinot, joilla tärkeimpään 

tavoitteeseen päästään (mt. 58-59). Toisin kuin päämäärät, tavoitteet ovat toteutettavissa 

ja ne ovat täsmällisiä (Hofer & Schendel 1978 ref. Lahti 1985, 59).

Markkinointiviestinnän tavoitteita ryhmitellään sen mukaan, mikä vaikutus 

vastaanottajassa halutaan saada aikaan. Organisaatio voi haluta lisätä vastaanottajan 

tietoa tuotteesta tai palvelusta, se voi pyrkiä vaikuttamaan tunteisiin ja arvoihin tai 

tavoitteena voi olla käyttäytymisen muuttaminen kohderyhmässä. Usein 

markkinointiviestinnällä pyritään edellä mainittujen vaikutusten yhdistelmään eli 

tavoitteena voi olla sekä kohderyhmän positiivisempi suhtautuminen tuotteisiin 

(tunnetaso) että ensiostojen aikaansaaminen (käyttäytymistaso). Bumett (1993,20) jakaa 

markkinointiviestinnän tavoitteet tarkemmin viiteen tasoon:

• tunnettuuden lisääminen,

• tiedon lisääminen,

• asenteiden muuttaminen,

• käyttäytymisen muuttaminen j a

• ostopäätöksen vahvistaminen.

Markkinointiviestinnän tavoitteiden tulisi koostua neljästä elementistä (Rothschild -87 

ref. Home 1994). Tärkein elementti on juuri mainittu viestintätehtävä, joka selkeyttää 

markkinointiviestinnän päätavoitteen eli mikä vaikutus markkinointiviestinnällä tulee 

olla vastaanottajissa. Lisäksi osana tavoitteita määritellään kohderyhmä, jolle viestintä 

suunnataan. Kolmantena tulisi määrittää haluttu muutos, jota markkinointiviestinnällä 

tavoitellaan. Muutokseen tarvittava aika on edellisten lisäksi tärkeätä selvittää.
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4.4.1 Kohdeyleisö ja sen vaikutus tavoitteisiin

Markkinointiviestintää voidaan suunnata sisäisille tai ulkoisille sidosryhmille (Burnett 

1993, 241-243). Tutkielman case-organisaation osalta kyseessä on sidosryhmä, jonka 

rooli on samanaikaisesti sisäinen (jakelijan rooli) ja ulkoinen (asiakas). Huolimatta siitä, 

onko kyseessä sisäinen vai ulkoinen sidosryhmä, tehokkaan markkinointiviestinnän 

suunnittelu edellyttää aina oikean kohderyhmän saavuttamista oikeaan aikaan 

oikeanlaisella viestillä.

Markkinointiviestinnän tavoitteiden asetannan lähtökohdiksi muodostuvat kohdeyleisön 

valinta ja tutkimus sen asenteista, tarpeista ja muista ominaisuuksista sekä sen 

organisaatiota ja tuotteita kohtaan muodostamasta imagosta (Kotler 1990, 515). Imago 

on niiden arvojen, ajatusten ja vaikutelmien kokoelma, joka ihmisellä on organisaatiosta 

tai tuotteesta (ja kilpailijoista) (mt. 516). Imagotutkimus voidaan suorittaa 

lähtötilanneanalyysin (SWOT-analyysi) yhteydessä. Organisaatiolle on tärkeää saada 

vastaus siihen, miten tunnettu se ja sen tuotteet tai palvelut ovat kohderyhmän 

keskuudessa sekä mikä on kohdeyleisön suhtautuminen näihin (positiivinen vai 

negatiivinen). Tämän jälkeen organisaatio voi alkaa pohtia markkinointiviestinnän 

tavoitteita muodostamalla itselleen tavoiteimagon ja vertaamalla todellista imagoa 

haluttuun (mt. 516-518).

Vaikka yritysten ja myyntitoimintaa harjoittavien nonprofit-organisaatioiden 

perimmäisenä tavoitteena voitaisiinkin pitää sitä, että asiakas ostaa tuotteen, 

markkinointiviestinnän tavoitteeksi ei heti voida ottaa suoranaista myyntitavoitetta. 

On ymmärrettävä, että asiakas siirtyy askel askeleelta lähemmäs varsinaista 

ostotapahtumaa. Markkinointiviestinnän tavoitteena onkin edistää asiakkaan 

siirtymistä lähemmäs ostoa, portaittain. Kuten aiemmin on jo mainittu, 

markkinointiviestinnällä voidaan pyrkiä muuttamaan asiakkaan tietoja, tunteita tai 

käyttäytymistä tuotetta kohtaan (Kotler 1990, 518). Näitä muutoksia voidaan saada 

aikaan ottamalla markkinointiviestinnän tavoitteeksi informaation tarjoaminen, 

asenteiden muuttaminen viestinnän keinoin tai, mikäli asiakas jo tuntee tuotteen ja 

suhtautuu siihen positiivisesti, käyttäytymisen muuttaminen.
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Asiakkaiden tietoisuus ja suhtautuminen tuotteeseen on selvitetty jo 

lähtötilanneanalyysissä, joten näiden tulosten perusteella voidaan asettaa 

markkinointiviestinnälle tavoitteet. Mikäli suurin osa kohdeyleisöstä ei tunne tuotetta, 

viestinnän tavoitteeksi voidaan ottaa tietoisuuden lisääminen (saadaan aikaan 

tietoisuus tuotteen olemassaolosta). Kohdeyleisö saattaa tietää tuotteen muttei tunne 

sen ominaisuuksia, jolloin viestinnän tavoitteeksi on järkevää ottaa tuotteesta 

kertominen. Mikäli kohdeyleisö tietää ja tuntee tuotteen, kaikki riippuu 

suhtautumisesta: ovatko asenteet pääasiassa positiivisia, joita viestinnällä on 

mahdollista vahvistaa, vai negatiivisia, jolloin viestinnällä tulisi pyrkiä asenteiden 

muuttamiseen. Negatiivisten asenteiden syyt tulee selvittää, koska asenteilla saattaa 

olla vahva peruste tuotteen toiminnallisessa suorituskyvyssä. Tässä tapauksessa 

ratkaisuna ei ole viestintä vaan ensin on parannettava tuotteen laatua. Ylivoimaisella 

laadulla tai muulla kilpailijoista poikkeavalla ja asiakkaiden arvostamalla lisäedulla 

saadaan kohderyhmä vakuuttumaan tuotteen paremmuudesta. Mikäli asiakas tuntee 

tuotteen ja on vakuuttunut sen hyvyydestä, viimeinen sykäys ostopäätökseen voidaan 

aikaansaada esimerkiksi kertomalla hinnanalennuksesta, kokeilumahdollisuudesta tai 

kehittämällä tuotteelle lisäarvoja viestimällä siitä kohdeyleisölle. (Kotler 1990, 519- 

520)

Markkinointiviestinnän suunnittelussa on muistettava, että ihmisten viestien 

vastaanottokyvyissä esiintyy valikoivaa huomaamista (kaikkia sanomia ei huomata), 

väärinymmärtämistä (tulkitseminen riippuu vastaanottajan omasta viitekehyksestä) ja 

muistamista (vain osa sanomista jää kuluttajan pitkäkestoiseen muistiin). Nämä 

johtuvat viestinnän tulvasta, arvojen ja asenteiden voimakkaasta vaikutuksesta sekä 

ihmisen muistin rakenteesta. Muisti jakaantuu pika- ja pitkän aikavälin muistiin, joista 

ensimmäisen tehtävänä on suodattaa ja muokata tietoa. Mikäli viesti läpäisee 

pikamuistin ja saapuu pitkäkestoiseen muistiin, on mahdollista, että vastaanottajan 

arvot ja asenteet muuttuvat. (Kotler 1990, 513-514; Hutt & Speh 1995,116)
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4.4.2 Muut strategiset ratkaisut - sanoma ja kanava

Kun tavoitteet on määritelty, voidaan ryhtyä muodostamaan markkinointiviestinnän 

sanomaa, jolla asiakas saadaan etenemään vaikutusmallin (ks. organisaation 

ostopäätösprosessi - luku 4.3.2.4) mukaisesti mahdollisimman lähelle ostopäätöstä. 

Sanoman luominen sisältää päätökset seuraavista seikoista (mukaillen Kotler 1990, 

520; Burnett 1993, 250-264):

• mitä sanotaan (sisältö),

• miten sanotaan (rakenne),

• miten sanoma muotoillaan merkeiksi (format) ja

• kuka sanoo (lähde).

Sanoman rakentamisen pohjana voidaan käyttää lähtötilanneanalyysissä saatuja 

tuloksia asiakkaiden mieltymyksistä ja asenteista tuotteen suhteen sekä heidän 

sijainnistaan ostopäätösprosessin vaiheissa. Jos kyseistä analyysiä ei ole tehty, voidaan 

organisaatiossa jäljestää aivoriihi sanomien ideoimiseksi sellaisten henkilöiden 

kesken, jotka ovat kosketuksissa asiakkaisiin ja ovat siten selvillä heidän 

mielipiteistään. (Kotler 1996, 484)

Kotler (1996, 484-486) mainitsee nonprofit-sektorin markkinointiviestinnässä 

käytettävän sanomia, joiden rakenne (miten sanotaan) tai sävy on rationaalinen, 

tunteellinen tai moraalinen. Rationaalinen viesti perustuu informaation välittämiseen 

asiakkaalle. Rationaalisuuden edellytyksenä on, että organisaatio on tietoinen 

hyödyistä, joita asiakas tuotteessa arvostaa, ja siten osaa viestiä näistä laadullisista, 

hintaan liittyvistä tai muista hyödyistä. Tunteellisen viestin tarkoituksena on herättää 

kohdeyleisössä joko negatiivisia tai positiivisia tunteita, jotka motivoivat asiakasta 

tiettyyn käyttäytymiseen (tai ajattelun muutokseen). Nonprofit

markkino intiviestinnässä on käytetty syyllisyyteen ja häpeään liittyviä tunteita, ehkä 

useammin kuin muussa markkinointiviestinnässä, sanoman tehostamisessa ja niillä on 

todettu olevan sanomaa tehostava vaikutus. Moraalisilla viesteillä pyritään saamaan 

kuluttaja käyttäytymään ”oikein”: toimimaan puhtaamman ympäristön puolesta, 

välttämään rotusortoa ja auttamaan vähäosaisia (RAY:n mainoskampanja).
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Tavoitteet määräävät pitkälti viestintäkanavan valintaa. Mainonnan katsotaan 

palvelevan hyvin tarkoitustaan, jos kyse on suhteellisen yksinkertaisen viestin 

lähettämisestä suurelle kohdejoukolle. Suhdetoiminnalla pyritään mainonnan 

kaltaisiin tavoitteisiin kuten tietouden lisäämiseen, asenteisiin vaikuttamiseen sekä 

ostopäätöksen vahvistamiseen. Käyttäytymisen muuttamisessa toimivampina kanavina 

pidetään henkilökohtaista myyntityötä ja myynninedistämistä, joiden avulla 

asiakkaita on helpompi motivoida henkilökohtaisen vuorovaikutuksen tasolla. 

(Bumett 1993,21)

Uudet markkinointiviestinnän kanavat kuten suora- ja verkkomarkkinointi, joiden 

etuna on mahdollisuus viestin tarkkaan kohdennettavuuteen, ovat korvaamassa 

perinteisten kanavien käyttöä. Massamarkkinoinnista ollaan siirtymässä entistä 

räätälöidympään markkinointiviestintään, ja jopa termin ”permission marketing” 

(Salminen, Kauppalehti 13.4.2000) mukaiseen asiakkaan luvasta riippuvaan 

markkinointiviestintään, jolloin ihmiset eivät enää joutuisi haluamattaan kaupallisen 

informaatiotulvan kohteeksi.

Eri kanavien käytössä on huomattu suuriakin kustannustehokkuuden eroja riipuen 

siitä, minne asiakkaat sijoittuvat tietoisuus - ostopäätös -akselilla. Kun tavoitteena 

on tietoisuuden lisääminen, tärkeitä viestinnän keinoja ovat mainonta ja 

suhdetoiminta. Kun asiakas halutaan vakuuttuneeksi tuotteen hyvyydestä, voidaan 

käyttää mainontaa sekä lisääntyvässä määrin henkilökohtaista myyntityötä. Yleisesti 

ostopäätös-vaihetta tukemassa käytetään henkilökohtaista myyntityötä ja 

myynninedistämistä, kun mainonnan rooli on lähinnä muistuttavaa. 

Kustannustehokkuutta voidaan tarkastella myös tuotteen elinkaaren avulla, joka 

kulkee tuotteen esittely-, kasvu- ja kypsyysvaiheista laskuvaiheeseen. 

Esittelyvaiheessa mainonnan ja suhdetoiminnan kustannustehokkuus on suurinta, kun 

laskua kohden myynninedistämisen suhteellinen merkitys kasvaa. (Kotler 1990, 532- 

533)
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Nonprofit-sektorilla mainonnan merkitys on ollut huomattavasti vähäisempää 

verrattuna liikeyrityksiin (Rothschild 1979). Tämä johtuu rajatuista viestinnän 

resursseista ja niiden käytön tarkasta kontrollista. Mainonnan sitkeä mieltäminen 

epäeettiseksi ja manipuloivaksi viestinnän välineeksi heikentää myös mainonnan 

suosiota nonprofit-sektorilla. Näin ollen nonprofit-viestintä on useimmiten toteutettu 

muiden kanavien kautta. Business to business -markkinoinnissa kanavavalinta 

painottuu yleensä henkilökohtaiseen myyntityöhön, jonka vaikutuksia tuetaan 

mainonnalla ja tarpeen mukaan muilla markkinointiviestinnän keinoilla (Hutt & Speh 

1995, 500-502).

4.5 Markkinointiviestinnän strategian komponentit

Edellä on kuvattu markkinointiviestinnän strategian suunnittelua nonprofit- 

organisaatiossa ja markkinointiviestinnän tavoitteita. Nyt vuorossa on 

markkinointiviestinnän strategian sisällön tarkempi kuvaus. Seuraavassa esitettävät 

komponentit toimivat viestinnällisinä keinoina juuri kuvattuihin tavoitteisiin 

pääsemiseksi. Strategian komponentteja käsitellään Ansoffin (1965 ref. Lahti 1985), 

sekä Hoferin ja Schendelin (1978) kehittämän mallin mukaan. Lopuksi tarkastellaan 

Rautavan (1993) näkemyksiä komponenteista markkinointiviestinnässä.

Ansoffin kehitellessä strategia -käsitettä teoksessaan ”Corporate Strategy” vuodelta 

1965, hän ehdotti seuraavia komponentteja strategian osiksi (ref. Lahti 1985, 53-54):

1. Toiminnan laajuus (tuote-/markkina-alueen valinta),

2. Kasvuvektori (kasvun mahdollistava tuote-/markkinaratkaisu),

3. Kilpailuetu (kilpailuetua luova tuote-/markkinaratkaisu) ja

4. Synergia (lähtökohtaisesti tuote-Zmarkkina-alueesta syntyvä).

Komponenteista Ansoff painotti eniten toiminnan laajuutta, jonka hän katsoi 

määräytyvän suurelta osin tuote-Zmarkkina-alueen valinnalla. Myös muiden 

komponenttien osalta Ansoff korosti tuote-Zmarkkinavalinnan merkitystä, jonka 

onnistuneella valinnalla organisaation kasvu, kilpailuetu ja synergia olivat 

mahdollisia.
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Hofer ja Schendel (1978 ref. Lahti 1985, 53) tutkivat Ansoffin strategiakäsitettä ja 

tuloksena oli laajan hyväksynnän saanut käsitteen uudelleenmuotoilu, josta 

keskeisessä asemassa ovat strategian komponentit (mt. 54-55):

1. Toiminnan laajuus (määräytyy keskeisten ympäristösuhteiden perusteella),

2. Voimavarat (ainutlaatuinen osaaminen, distinctive competence),

3. Kilpailuetu (ratkaisevana tekijänä ainutlaatuinen osaaminen) ja

4. Synergia (voi perustua voimavaroihin ja toiminnan laajuuteen).

Ansoffin kasvuvektori korvautuu Hoferin ja Schendelin mallissa voimavarat - 

komponentilla, eivätkä muut komponentit enää perustu tuote-Zmarkkina-alueen 

valintaan. Voimavarojen käytöllä luotavan ainutlaatuisen osaamisen strategista 

luonnetta perustellaan sillä, että liiketoimintaa muutettaessa (toiminnan laajuus - 

komponentti) keskeinen keino menestymiseen on voimavarojen uudelleen 

kohdentaminen ja niiden kehittäminen. Kilpailuedun aikaansaamisessa Ansoff korosti 

onnistunutta tuote-Zmarkkinaratkaisua Hoferin ja Schendelin painottaessa 

organisaation ainutlaatuista osaamista. Synergian lähtökohtana he pitävät 

voimavarojen menestyksekästä kehittelyä ja yhdistelyä jatkuvassa vuorovaikutuksessa 

ympäristön kanssa, eivätkä tuote-Zmarkkina-aluetta kuten Ansoff.

Ansoffin alkuperäisen mallin mukaan organisaation menestyksekäs toiminta riippui 

pitkälti valitusta tuote-Zmarkkina-alueesta (toiminnan laajuus -komponentti), jota 

muut strategian komponentit enemmän tai vähemmän passiivisesti mukailivat. 

Hoferin ja Schendelin mallissa huomioidaan paremmin ympäristön ja kilpailun tekijät, 

joissa sopeutumiseksi organisaation ainutlaatuisen osaamisen hyödyntäminen 

katsotaan ratkaisevaksi.
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Rautava (1993) käyttää markkinointiviestinnän strategiamallissaan (kuva 6) Hoferin ja 

Schendelin strategiakomponentteja sovellettuna markkinointiviestintään:

tilanneanalyysi asemointi tuote-ja henkilöstön
W yritysmielikuvc viestintäresurs- 

sien kehittäminen

VIESTINTÄRESURSSIEN
TOIMINNAN LAAJUUS KEHITTÄMINEN

^^^^RKKINOINTIVIESTINNÄ>^TRATEGIA

KILPAILUETU SYNERGIA

vastaanottaja-
suuntautuneisuus

\
viestinnän 
erottu VUU5

useiden kanavien 
hyödyntäminen

viestinten muiden alistra-
yhteisvaikutus tegioiden tuki

Kuva 6: Markkinointiviestinnän strategian komponentit (Rautava 1993)

1) Toiminnan laajuus

Toiminnan laajuus -komponentissa on kyse hyvän vuorovaikutussuhteen luomisesta 

ympäristön kanssa. Markkinointi viestinnässä tämä tarkoittaa sitä, että organisaatio 

valitsee kohderyhmät, joille viestintää suunnataan. Kohderyhmän ja organisaation 

välisessä vuorovaikutuksessa tärkeää on asemointi, joka selvittää asiakkaiden mielissä 

organisaation sijaintia kilpailukentällä. Halutun asemoinnin mukaisesti asetetaan 

kohderyhmäkohtaiset viestinnän tavoitteet ja suunnitellaan tavoitteiden mukaiset 

viestinnän ratkaisut.

Edellytyksinä toiminnan laajuus -komponentin määrittämiselle on SWOT-analyysissä 

selvitetty viestinnän strateginen tilanneanalyysi ja asemointi. Tilanneanalyysillä tulisi 

jatkuvasti selvittää ulkoisen ja sisäisen viestinnän uhkia ja mahdollisuuksia 

reaaliajassa ja tulevaisuudessa. Tilanneanalyysin tietojen perusteella asemointia
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voidaan terävöittää aina kulloisenkin markkinatilanteen mukaan. Viestinnän 

näkökulmasta asemointi voidaan määritellä päätöksiksi kohderyhmästä sekä sanoma- 

ja kanavaratkaisuista kussakin kohderyhmässä. Asemoinnilla organisaatio määrittelee 

asemansa kohderyhmän mielissä suhteessa kilpailijoihin ja heidän viestintään. 

Asemoinnin ensimmäinen vaihe on kohderyhmän määrittäminen, mistä riippuen muut 

komponentit muodostetaan.

2) Viestintäresurssien kehittäminen

Avain viestinnän menestyksellisyyteen on onnistunut vuorovaikutussuhde ympäristön 

kanssa (toiminnan laajuus -komponentti). Tämän ulkoisen vuorovaikutussuhteen 

onnistumiseksi on tärkeää, että sisäiset viestintäresurssit tukevat tätä vuorovaikutusta. 

Åberg (1989 ref. Rautava 1993) jakaa nämä sisäiset resurssit profilointiin (tuote- ja 

yritysVorganisaatiomielikuvan rakentamiseen ja kehittämiseen) ja henkilöstön 

viestintäresurssien kehittämiseen. Profilointia voidaan kehittää tekojen, viestien ja 

organisaation ilmeen kautta. Onnistuneen profiloinnin edellytyksenä on kohderyhmien 

nykyisten mielikuvien tunteminen. Sisäisten viestintäresurssien on oltava kunnossa, 

kun ulkoista markkinointiviestintää aletaan suunnitella. Näiden sisäisten resurssien 

kehittämisessä on tärkeää, että organisaation ja henkilöstön välillä on läheinen ja 

luottamuksellinen suhde, ja että viestintä on uskottavaa ja yhdenmukaista. Tämä on 

omiaan lisäämään henkilöstön työmotivaatiota ja sitoutumista sekä parantamaan 

työilmapiiriä.

3) Kilpailuetu

Toimivan ulkoisen vuorovaikutussuhteen ja viestintäresurssien menestyksekkään 

suuntaamisen lisäksi markkinointiviestinnän tulee luoda kilpailuetua organisaatiolle. 

Kilpailuedun saavuttamiseksi viestinnältä vaaditaan vastaanottajasuuntautuneisuutta, 

erottuvuutta ja useiden viestintäkanavien hyödyntämistä. Tutkielman aiempien 

lukujen perusteella voidaan sanoa, että viestinnän vastaanottajasuuntautuneisuus tukee 

asiakaslähtöisen markkinoinnin ajatusta, jonka tulisi ilmetä kaikissa organisaation 

toiminnoissa. Erottuvuudella ja useiden kanavien hyödyntämisellä luodaan 

menestymismahdollisuuksia kilpailluilla markkinoilla, joilla ihmisten informaation
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vastaanottokyky on rajallinen. Viestinnän erottuvuudella haetaan vastaanottajalle 

koituvaa yksilöllistä hyötyä, joka voi perustua tuotteeseen tai siihen liitettäviin 

mielikuviin. Useiden kanavien hyödyntämisessä on kyse siitä, että vastaanottaja 

saavutetaan varmemmin sekä haluttu reaktio vastaanottajassa ja viestin toisto saadaan 

aikaiseksi.

4) Synergia

Markkinointiviestinnän synergiaetuja saavutetaan Rautavan mukaan juuri edellä 

kuvatun moni-kanava -ratkaisun avulla, jossa kunkin kanavan hyviä puolia pyritään 

hyödyntämään. Synergiaa syntyy myös muiden markkinoinnin alistrategioiden kautta, 

jotka on toteutettu strategia-ajattelun mukaisesti ylempien organisaatiotasojen 

strategioiden (lähinnä markkinointistrategian) ohjaamina.

Kanavien yhteiskäytön ideana on se, että samaa sanomaa viestitään vastaanottajalle 

mahdollisimman monen aistin kautta. Eri viestien samannäköisyyteen on kuitenkin 

kiinnitettävä huomiota. Toiston mukana myös peitto kasvaa ja mieleenpainuminen 

tehostuu sekä häiritsevien tilannetekijöiden vaikutusta viestin tulkintatilanteessa 

pystytään eliminoimaan.

4.6 Suunnittelumalli nonprofit-organisaation markkinointiviestintästrategialle

Edellä käyty keskustelu nonprofit-organisaatioista, julkisesta sektorista ja 

markkinointiviestinnän suunnittelusta on tiivistetty seuraavaan kuvaan (kuva 7). Siinä 

kerrataan suunnitteluprosessin vaiheet nonprofit-organisaatiossa sekä esitetään 

markkinointiviestinnän strategian komponentit ja muut strategiset päätökset. Kuva 

toimii tutkielman viitekehyksenä ja sen tarkoitus on ohjata empiirisen työn 

toteuttamista.



mandaatit sidosryhmä-
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X
toiminta-ajatus,

arvot

T
SWOT

ympäristöanalyysi sisäinen analyysi
makroympäristö resurssit
asiakkaat strategia
kilpailijat suoritustaso
muut sidosryhmät

\
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Kuva 7: Markkinointiviestinnän strategian suunnittelumalli nonprofit-organisaatiossa.
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Suunnitteluprosessi alkaa siis mandaattien, toiminta-ajatuksen ja arvojen 

täsmentämisellä sekä sidosryhmäanalyysillä. Tämän jälkeen analysoidaan organisaation 

ympäristöä ja sisäisiä tekijöitä etsien uhkia, mahdollisuuksia, vahvuuksia ja heikkouksia. 

Ympäristöanalyysiin kuuluu makroympäristön tarkastelu niiltä osin kuin se 

organisaation toiminnan kannalta on merkityksellistä sekä tärkeiden sidosryhmien 

(asiakkaat ja kilpailijat) analysointi. Ympäristöanalyysistä siirrytään organisaation 

sisäisten tekijöiden analyysiin, jossa etsitään resursseista, nykystrategiasta ja nykyisestä 

suoristustasosta organisatorisia vahvuus-ja heikkoustekijöitä.

Tämän analysoinnin seurauksena saatu informaatio tarjoaa puitteet 

markkinointiviestinnän strategian muodostamiseksi, ja strategian komponentteja 

voidaan alkaa täsmentää. Komponenteista tärkein on ulkoisen vuorovaikutussuhteen 

määrittäminen, millä tarkoitetaan viestinnän kohderyhmien valintaa sekä asemoinnin, 

tavoitteiden, sanoman ja viestintäkanavien valintaa kohderyhmittäin. Hyvän ulkoisen 

vuorovaikutussuhteen lisäksi tarvitaan sisäisten viestintäresurssien kehittämistyötä. Tällä 

tarkoitetaan organisaation sisäistä tuntemusta kohderyhmien organisaatio- ja 

tuotemielikuvasta ja näiden mielikuvien kehittämistä sekä henkilöstön 

viestintäresurssien varmistamista yhdenmukaiseksi viestintästrategian kanssa. 

Markkinointiviestinnän strategian tulee lisäksi olla kilpailu- ja synergiaetua luovaa. 

Näitä etuja saadaan luomalla vastaanottajasuuntautunutta ja erottuvaa viestintää. Usean 

viestintäkanavan käyttö tehostaa sanoman perille menoa ja luo synergiaa hyödyntämällä 

eri kanavien hyviä ominaisuuksia. Synergiaa syntyy myös siitä, että 

markkinointiviestinnän strategia luodaan markkinointistrategian ohjaamana samassa 

linjassa muiden markkinoinnin alistrategioiden kanssa.
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5 CASE-ORGANISAATION ESITTELY

5.1 Taustaa

Case-organisaation valinta juontaa juurensa tutkielman tekijän vuonna 1997 

toteuttamasta tutkimuksesta (Salmi 1997) ja harjoittelujaksosta Kauppa- ja 

teollisuusministeriössä (KTM). Tutkielman empiiriset osiot pohjautuvat pitkälti Salmen 

omiin tutkimustuloksiin ja harjoittelukokemuksiin koskien myöhemmin kuvattavaa 

KTM Toimialapa! velua (Toimialapalvelu). Lisäksi tutkielmassa hyödynnetään 

alkuvuodesta 2000 tehtyä uutta tutkimusta (Mustajoki 2000), jonka avulla voidaan 

seurata Toimialapa! velun kehittymistä nyky strategian puitteissa (ks. liitteet 1 ja 2: 

kysymyslomakkeet). Edellä mainituista tutkimuksista ei kuitenkaan selviä kaikkia 

tutkimusongelman kannalta oleellisia seikkoja, minkä vuoksi empiriaan lisätään 

haastattelututkimus (tarkemmin luvuissa 6 ja 7).

5.2 Kauppa-ja teollisuusministeriön yhteiskunnallinen tehtävä

Kauppa- ja teollisuusministeriö, jossa alkuvuodesta 2000 tehtiin 

organisaatiouudistuksia, jakautuu nykyään elinkeino-, energia-, markkina- ja 

teknologiaosastoihin sekä omistajapolitiikan yksikköön. Nykyisellään elinkeino- 

osastolle lukeutuva Toimialapalvelu kuului aikaisemmin yrityskehitysosaston 

alaisuuteen.

KTM:n päätavoitteena on ”parantaa elinkeinoelämän todellista kilpailukykyä ja edistää 

työllisyyttä kestävällä tavalla” (www.vn.fi/ktm/7/7.htm - 1/2000). Tämä tapahtuu 

osallistumalla ja vaikuttamalla talouspoliittiseen päätöksentekoon elinkeinopolitiikan 

asiantuntijana. Elinkeinoelämän ja yritysten yleisten toimintaedellytysten kehittäminen 

tapahtuu tukemalla näihin liittyvää tutkimusta, tuotekehitystä ja uuden teknologian 

hyödyntämistä, varmistamalla tehokkaan ja turvallisen energian saannin ympäristö 

huomioonottaen sekä pyrkimällä edistämään tehokasta kilpailua.
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KTM:n toiminnassa pyritään viestimään seuraavia arvoja (www.nv.fi/ktm/7/7.htm):

• tavoitteellisuus,

• nopea reagointi,

• monipuolisuus ja

• asiantuntijuus.

5.3 KTM Toimialapalvelu osana elinkeino-osaston tehtäviä

KTM:n työjärjestys (www.vn.fi/ktm/7/tyoj/tyoj_3.htm) listaa elinkeino-osaston piiriin 

kuuluvat asiaryhmät, jotka liittyvät elinkeino-, pk- ja kilpailukykypolitiikkaan, 

työvoima- ja elinkeinokeskusten (TE-keskukset) ohjaukseen ja valvontaan sekä 

ministeriön oman tai sen kautta kulkevan rahoituksen ja investointien suuntaamiseen ja 

valvontaan.

Elinkeino-osastolla toimiva Toimialapalvelu edustaa luvussa 3.2.5 kuvattua 

valtionhallinnon maksullista palvelutoimintaa, ja pyrkii osaltaan vaikuttamaan osastonsa 

tavoitteisiin tuomalla taustatietoa TE-keskuksissa tehtäviin rahoituspäätöksiin. 

Toimialapalvelu on nettobudjetoitu, mikä tarkoittaa sitä, että toiminnasta pitäisi saada 

riittävästi tuloja toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Toiminnan ei kuitenkaan ole 

tarkoitus tuottaa voittoa. Nykyisellään toiminta on osittain budjettirahoitteista (valtion 

budjetista tulevaa rahoitusta), osittain suoriteperusteista (myyntitulot). Tilannetta ei 

voida pitää kovin poikkeuksellisena julkishallinnossa, jossa toimintoja ajetaan 

markkinariippuvaiseen suuntaanpa toiminnan suoriteperusteisuuteen pääseminen kestää 

usein suunniteltua kauemmin.

Toimialapalvelu otettiin käyttöön vuonna 1993. Toimialajulkaisut ovat perinteisesti 

muodostaneet sen tärkeimmän elementin. KTM Toimiala-Infomedia tuotemerkin alla 

julkaistavat raportit ja barometrit sisältävät perustiedot tärkeimpien toimialojen 

tilanteista ja tulevaisuuden näkymistä. Julkaisuissa keskitytään erityisesti pienten ja 

keskisuurten yritysten näkökulmaan. Toimialapalvelu pyrkii edistämään toimialojen 

tuntemusta ja siten kehittää suomalaista pk-sektoria. Tähän päämäärään pyritään 

markkinoimalla Toimialapalvelun tuotteita ja palveluita paitsi suoraan yrityksille, myös
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välillisesti TE-keskuksiin, joissa taijotaan neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalveluita 

pk-yrityksille.

Kevään 2000 aikana Toimialapalvelussa on luovuttu paperijulkaisujen käytöstä ja 

siirrytty julkaisujen sähköiseen jakeluun. Ensimmäiset sähköiset versiot julkaistaan 

marraskuussa 2000, jolloin myös raportit ja barometrit yhdistetään samanaikaisesti 

päivitettäviksi kokonaisuuksiksi.

Alunperin julkaistavat toimialat on valittu sen mukaan, minkä alan hankkeisiin on eniten 

haettu rahoitusta ministeriöltä. Toimialajulkaisujen ensisijainen tehtävä oli siis palvella 

KTM:n rahoitushankkeiden parissa työskenteleviä virkamiehiä. Vuonna 1995 julkaisuja 

alettiin aktiivisesti markkinoida ministeriön ulkopuolisille ryhmille KTM Toimiala- 

Infomedia -tuotemerkin alla. Yrityksille suunnatusta toimialaj ulkaisuj en 

markkinoinnista on vuodesta 1996 asti vastannut ministeriön ulkopuolinen 

markkinointiyhtiö. Edelleenkin sisäisiä asiakkaita (lähinnä TE-keskukset) pidetään 

ensisijaisena asiakasryhmänä ulkoisten asiakkaiden tuodessa lisämyyntituloja 

Toimialapalvelun kehittämiseen.

5.4 Toimialapalvelun tuotteet ja palvelut

Toimialaraportit. Toimialan kehitystä kuvaavien raporttien näkökulmana on 

pidemmän tähtäimen kehitysnäkymät laatijan eli toimialapäällikön omien käsitysten 

mukaisina, kun taas barometreissa esiintyy pääasiassa puhdasta faktatietoa 

tunnuslukujen avulla. Toimialaraporteissa käsitellään muun muassa toimialan 

rakennetta, ulkomaankauppaa, tuotantoa ja logistiikkaa sekä taloudellista ja 

kustannusrakenteellista muutosta

Toimialabarometrit. Barometrit käsittelevät toimialan ajankohtaista suhdannetilannetta 

ja markkinanäkymiä laajoihin yrityshaastatteluihin perustuen. Suhdanteiden ja 

markkinatilanteiden nopean vaihtelun vuoksi toimialabarometrejä päivitettiin raportteja 

tiheämmin, nyt molempien päivitys tapahtuu kaksi kertaa vuodessa. Toimialabarometri 

on luonteeltaan toimialaraporttia täydentävä, ja alan yleistä kehitystä kuvaava 

suhdannetietopaketti, johon on hyödyllistä verrata yksittäisen yrityksen tilannetta ja sen
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tunnuslukuja. Syksystä 2000 alkaen erillisiä barometreja ei enää julkaista vaan ne ovat 

osa toimialaraporttia.

Julkaisujen sähköiseen jakeluun siirryttiin osittain jo vuonna 1997, ja vuoden 2000 

aikana on suunnitelmien mukaisesti kokonaan siirrytty paperijulkaisuista Internetin 

kautta tapahtuvaan jakeluun. Ministeriössä tai TE-keskuksissa yritystutkimustyöhön 

osallistuville virkamiehille jäljestettävä yritystutkimuskoulutus toimii myös eräänlaisena 

jakelu- tai markkinointikanavana, jonka avulla toimialajulkaisujen käyttöä pyritään 

edistämään ja opettamaan. Kielenä julkaisuissa käytetään ainoastaan suomea vaikka 

englanninkielisten julkaisujenkin käyttöönottoa on kokeiltu ja sittemmin hankkeesta 

luovuttu.

KTM Toimiala On-line. Uusi sähköinen intemet-tietojäijestelmähanke on otettu 

koekäyttöön vasta vuoden 1999 puolella mutta oli kylläkin kehitteillä jo Salmen 

tutkimuksenteko -aikana vuonna 1997. Palvelu tulee sisältämään vakiomuotoisia, 

jatkuvasti päivitettäviä taulukoita yli 150 eri toimialalta. KTM Toimiala On-line ei vielä 

alkuvaiheessa ole kuin sisäisten asiakkaiden (viisi ministeriötä alueorganisaatioineen) 

käytössä mutta tulevaisuudessa palvelua on tarkoitus markkinoida myös ulkoisille 

asiakkaille.

Rahoitusnäkemykset, lausunnot ja toimialapäivät. Julkaisuista vastaavat 

toimialapäälliköt ja -asiantuntijat (henkilöstön tarkempi kuvaus luvussa 5.6) laativat 

rahoitusnäkemyksiä yritystukien suuntaamistyön helpottamiseksi sekä lausuntoja 

koskien yksittäisiä investointihankkeita. KTM:n tavoitteena on, että 

rahoitusnäkemykset, yhdessä toimialaraporttien ja -barometrien kanssa, muodostaisivat 

perustietopaketin yritystukihankkeiden käsittelyn tueksi. Toimialapäällikön lausuntoa 

vaaditaan yli 5.000.000 markan investointihankkeiden käsittelyssä. 

Toimialapäälliköiden ja -asiantuntijoiden tehtäviin kuuluu myös toimialapäivien 

järjestäminen sisäisille asiakkaille. Toimialapäivillä pyritään tuomaan esille uutta tietoa 

toimialasta mielenkiintoisella tavalla, usein ulkoisten asiantuntijoiden alustuksia 

kuunnellen ja tutustumiskäyntejä tehden.
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5.5 KTM Toimialapalvelun asiakasryhmät

KTM Toimialapalvelun asiakkaat jakautuvat sisäisiin ja ulkoisiin asiakkaisiin. Sisäisillä 

asiakkailla tarkoitettiin alunperin ministeriön omaa henkilöstöä. Syyskuusta 1997 lähtien 

Toimialapalvelun sisäiseen asiakasryhmään on kuulunut ministeriön oman 

henkilökunnan lisäksi TE-keskusten maaseutu- ja työvoimaosastojen henkilöstöt. 

Ulkoiset asiakkaat ovat lähinnä suomalaisia pk-yrityksiä, joille tuotteita markkinoidaan 

markkinointiyhtiöstä käsin. Juuri ulkoiset asiakkaat muodostavat Toimialapalvelun 

maksulliseen palvelutoimintaan liittyvän osan. Silti ulkoisten asiakkaiden rooli on 

toissijainen TE-keskuksiin ja muihin sisäisiin asiakkaisiin nähden.

Sisäiset asiakkaat. Sisäisen asiakaspiirin laajeneminen tapahtui samalla, kun Suomeen 

perustettiin TE-keskukset (Työvoima- ja elinkeinokeskus) vuonna 1997. TE-keskus - 

uudistuksessa kolmen ministeriön, Kauppa- ja teollisuus- (KTM), Maa- ja metsätalous- 

(MMM) sekä Työministeriön (TM) alueorganisaatiot yhdistettiin TE-keskuksiksi. TE- 

keskuksissa on työvoima-, maaseutu-ja yritysosastot, jotka kuuluvat oman ministeriönsä 

hallinnolliseen alaisuuteen. TE-keskusten yleishallinnollinen ohjaus ja valvonta on 

annettu KTM:n vastuulle.

TE-keskus -uudistuksella pyrittiin siihen, että palvelut tuodaan lähemmäksi asiakasta 

ilman turhaa tiskiltä toiselle juoksuttamista. Käytännössä toiminnan 

käynnistymisvaiheessa harva TE-keskus eri osastoineen sijaitsi fyysisesti samassa 

toimipisteessä. Vuoden 1999 aikana eri osastot saatiin pääasiallisesti saman katon alle. 

Asiakaspalvelun parantamisen lisäksi tavoitteena oli poistaa turhia päällekkäisyyksiä 

erillisistä alueyksiköistä ja yhdistää kunkin ministeriön alueelliset voimat 

kustannussäästöjä luoden ja toimintaa tehostaen. Asiakkaille muutos näkyy paitsi 

lisääntyneenä palveluna (kolme palveluntarjoajaa samassa osoitteessa), myös 

joustavampana ja nopeampana toimintana.

Yhteensä 15 TE-keskuksessa työskentelee noin tuhat ihmistä. TE-keskusten tehtävänä 

on tarjota alueensa yrityksille neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja, jotka liittyvät 

työvoima- ja elinkeinokysymyksiin. TE-keskusten hankkeet eivät keskity ainoastaan 

yksittäisten yritysten toiminnan kehittämiseen vaan ne liittyvät usein alueellisiin
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hankkeisiin, joilla pyritään parantamaan alueellisen elinkeinoelämän 

toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä. TE-keskukset ovat myös EU-rahoituksen 

asiantuntijoita ja toimivat EU-yhteistyön alueellisia kehittäjiä.

TE-keskusten yritysosastoilla tarjotaan käytännönläheisiä neuvonta-, koulutus- ja 

konsultointipalveluja yrityksille niiden kaikissa elinkaaren vaiheissa. Palvelut 

suunnataan erityisesti pk-sektorille. Yritysosastojen kautta kulkeva rahoitus jakaantuu 

investointi-ja kehittämishankkeiden sekä alueellisten kehittämishankkeiden tukemiseen. 

Yritysosastoja voidaan pitää Toimialapalvelun vanhimpana sisäisenä asiakasryhmänä, 

sillä entiset KTM:n alueyksiköt kuuluvat nykyisin TE-keskuksen yritysosastoon. Muut 

osastot (maatalous- ja työvoimaosastot) muuttuivat sisäisiksi asiakkaiksi vuonna 1997 

TE-keskus -uudistuksen myötä, ja samalla Toimialapalvelu aloitti toimintansa 

kehittämisen muidenkin kuin yritysosastojen tarpeita vastaavaksi.

Työvoimaosastot vastaavat puolestaan työmarkkinoiden alueellisesta toimivuudesta ja 

kehittämisestä tarjoamalla apuaan koulutuskysymyksissä sekä tukemalla taloudellisesti 

työllistämistä. Ne pyrkivät edistämään uusien työntekomallien käyttöönottoa, 

työnhakijan omaehtoista työllistämistä esimerkiksi yrittäjätoiminnan kautta sekä 

työttömien työllistymistä ja itsensä kehittämistä. Työnvoiman hankinnasta ja 

välityksestä vastaavat työvoimatoimistot toimivat TE-keskuksen työvoimaosaston 

alaisuudessa. Maaseutuosastot tarjoavat alueensa erityistarpeisiin kehitettyjä palveluja, 

joita suunnataan maatiloille ja kalatalouteen. Kuten muutkin TE-keskuksen osastot, 

maaseutuosastolta voi saada apua investointien rahoitukseen muun muassa sen 

hallinnoimien kansallisten ja EU-tukien kautta.

Ulkoiset asiakkaat TE-keskusten lisäksi KTM Toimiala-Infomediaa markkinoidaan 

esimerkiksi yritysasiakkaille, kouluille, pankeille ja kirjastoille. TE-keskusten 

yritysosastot toimivat tässä tapauksessa yhtenä julkaisujen jakelukanavana. KTM:n 

toimeksiannosta erityinen markkinointi-yhtiö (TietoEnator) hoitaa lisäksi julkaisujen 

markkinointia ulkoisille asiakkaille.

Tässä tutkielmassa ei käsitellä ulkoisia asiakkaita eikä suunnitella heihin kohdistuvaa 

markkinointiviestinnän strategiaa, koska KTM on antanut toimeksiannon edellä
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mainitulle markkinointi-yhtiölle eikä heidän suunnitelmaansa ole syytä puuttua. Sen 

sijaan sisäisten asiakkaiden tärkeys Toimialapalvelun ensisijaisena asiakasryhmänä ja 

havaitut ongelmat palvelun hyödynnettävyydessä ja käytössä ovat syitä siihen, että 

tämän tutkielman avulla viestinnällisin ratkaisuin pyritään etsimään parempaa hyötyä 

juuri tälle asiakasryhmälle.

Seuraava kuva (kuva 8) kuvaa Toimialapalvelun julkaisumyynnin jakelua, jossa TE- 

keskuksilla on sekä asiakkaan että jakelijan rooli:

KTM TOIMIALAPA!.VELU

JAKELIJAT:

markkinointiyhtiö
mrniT

SISÄISET ASIAKKAAT

ULKOISET ASIAKKAAT

Kuva 8: Toimialapalvelun jakelukanavat ja asiakkaat.
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5.6 Henkilöstö

Toimialapalvelua johdetaan ministeriön elinkeino-osastolta käsin, kolmen hengen 

voimin. Toimialapalvelun kehittämisestä ja maksullisesta KTM Toimiala-Infomediasta 

vastaavat elinkeino-osastolla ylitarkastaja ja projektipäällikkö, lisäksi yksi 

projektisihteeri toimii molempien apuna. Maksullisesta palvelutoiminnasta itsenäisesti 

vastannut projektipäällikkö siirtyi kesän 2000 alussa muihin tehtäviin ministeriössä eikä 

uutta henkilöä ole vielä hankittu hänen tilalle.

Muutama vuosi sitten aloitettiin toimialakohtaisten tiimien muodostaminen, jonka 

ideana oli suunnata aiemmin yksistään toimialapäällikön harteille kasaantuneet vastuut 

useammalle henkilölle. Nykyisin toimialapäällikön apuna toimivat toimiala- 

asiantuntijat, joita tiimissä voi olla useita, ja mahdollisesti muut tiimiin kuuluvat, 

kyseisen toimialan hyvin tuntevat edustajat. Toimialapäälliköillä ja -asiantuntijoilla on 

virka jossain viidestätoista TE-keskuksista (tai ministeriössä), jonka ohella he hoitavat 

toimialaan liittyviä asiantuntijatehtäviä Toimialapalvelun kanssa tekemänsä sopimuksen 

mukaisesti.
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6 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN VAATIMAT RATKAISUT

Tässä luvussa kuvataan ne tutkimusmenetelmät, jotka tämän tutkimuksen 

suorittamiseksi on valittu. Tutkimusmenetelmää, haastattelutapaa ja aineiston 

analysointia koskevat valinnat perustellaan lukijalle ja luvun lopussa otetaan kantaa 

tutkimuksen luotettavuuteen.

6.1 Empiirisen työn tavoite

Empiirisellä työllä on tässä yhteydessä kaksi päätavoitetta, jotta case-organisaatiolle 

voidaan muodostaa viitekehyksen mukaisesti markkinointiviestinnän strategia: 

ensinnä organisaation sisäinen analyysi, jonka toteuttamiseksi tarvitaan informaatiota 

Toimialapalvelun toiminnasta, sen johtamisesta ja strategisen suunnittelun tasosta 

sekä resursseista. Toiseksi ulkoista analyysia varten tarvitaan tietoa asiakkaista ja 

kilpailijoista sekä toimintaympäristön kehityssuunnista.

Ulkoiseen analyysiin liittyen tutkimuksen tekohetkellä on jo olemassa 

sekundääriaineistoa kahdelta vuodelta, jolloin Toimialapalvelun asiakkaiden tarpeita 

ja näkemyksiä sekä kilpailutilannetta on tutkittu. Näitä tuloksia voidaan tässä käyttää 

hyväksi poimien niistä Toimialapa!velulle koituvat uhat ja mahdollisuudet. Sisäistä 

analyysia varten tarvitaan kuitenkin uutta tietoa koskien organisaation toimintaa, 

johtamista ja resursseja sekä näistä aiheutuvia vahvuus-ja heikkous -tekijöitä.

6.2 Tutkimusmenetelmän valinta

Tutkimuksen perimmäisen tavoitteen perusteella tutkimusmenetelmät voidaan jakaa 

luonnontieteisiin perustuvaan positivistiseen tieteenihanteeseen ja fenómenologis- 

hermeneuttiseen tutkimusotteeseen. Näistä positivistinen tutkimusote painottaa 

säännönmukaisuuksia ja lainalaisuuksia, kun taas fenomenologis-hermeneuttinen 

tutkimusote pyrkii syvemmin ymmärtämään tutkittavia ilmiöitä. (Vanhala 1985, 10)

Positivistisessa tutkimuksessa korostetaan kvantitatiivisia eli tilastollisia 

tutkimusmenetelmiä, jotka ovat yksiselitteisempiä analyysejä kuin kvalitatiiviset,
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fenomenologisessa lähestymistavassa käytettävät menetelmät. Luokittelun, päättelyn 

ja tulkinnan prosessit ovat perusteiltaan samoja niin kvalitatiivisessa kuin 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Yksiselitteisyyden lisäksi kvantitatiivinen tutkimus 

jakautuu kvalitatiivista selvemmin eri vaiheisiin, koska kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa laskemisen edellytyksenä on tarkoin rajattu aineisto. (Mäkelä 1990, 45)

Kvalitatiivisen tutkimuksen etuna kvantitatiiviseen nähden voidaan pitää sen 

kaksisuuntaisuutta: haastattelutilanteet ovat kaksisuuntaista informaation ja 

mielipiteiden vaihtoa, jossa haastateltava kertoo omina sanoin tutkittavista asioista 

(Mäkelä 1990, 45). Yhtä syvällistä ongelman tarkastelua ei saada aikaan 

kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä käyttämällä. Kyselylomakkeen käyttö puolestaan 

on yleistä tilanteissa, joissa pyritään selvittämään melko konkreettisia ja yksiselitteisiä 

ilmiöitä (Hirsjärvi & Hurme 1988, 16). Kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä käytetään 

silloin, kun tavoitteena on kerätä määrällistä tietoa tilastollista analysointia varten. 

Tämä mahdollistaa tutkimuksen luotettavuuden paremman perustelun ja todistamisen.

Haastattelun hyvinä puolina (verrattuna kyselyyn) pidetään mahdollisuutta motivoida 

vastaajia ja säädellä aiheiden järjestystä. Menetelmänä se on myös kyselytutkimusta 

joustavampi ja mahdollistaa täsmennyksien esittämisen. Haastatteluun liittyy myös 

huonoja puolia, kuten kalleus, epärelevantin materiaalin saaminen ja kyselyä 

huonompi anonyymius vastaajille. Haastattelijalta edellytetään perehtymistä ja 

koulutusta aiheeseen, koska se vaatii tutkijalta enemmän kuin lomakekysely. Sen 

lisäksi, että haastattelijan rooliin kuuluu kysymysten esittäminen ja keskustelun 

ohjaus, hän toimii myös havainnoitsijana. Haastateltavan keskittyessä kysymysten 

tulkintaan ja vastaukseensa, haastattelija voi tarkkailla ja havainnoida hänen 

käyttäytymistään.(Hirsjärvi & Hurme 1988, 15-16; 23)

Tässä tutkielmassa käytetään sekä fenomenologista että positivistista tutkimusotetta. 

Fenomenologista tutkimusotetta käytetään tutkimuksen kohteena olevan organisaation 

syvällisemmäksi ymmärtämiseksi sen luonnollisessa ympäristössä, kun tavoitteena on 

ymmärtää markkinointiviestinnän strategian suunnittelua erityisellä nonprofit- 

sektorilla ja tarkemmin valtionhallinnon maksullisessa palvelutoiminnassa. Tämä
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edellyttää organisaation sisäistä tarkastelua sen toimintaa hyvin tuntevien henkilöiden 

haastatteluilla.

Positivistisen tutkimusotteen käyttöä puoltaa markkinointiviestinnän 

suunnittelemiseksi tarvittava tarkka, tilastollisesti analysoitava tietous case- 

organi säätiön asiakkaista, heidän tarpeista, mieltymyksistä ja arvostuksista 

onnistuneen markkinointiviestinnän strategian luomiseksi. Tutkimus toteutetaan case- 

tutkimuksena, koska se soveltuu hyvin tutkittavaan kohteen monipuoliseen, 

kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen sen sijaan, että pyrittäisiin tekemään yleistyksiä 

muihin nonprofit-organisaatioihin. Syvällistä tutkimuskohteen ymmärtämistä 

edesauttaa eri aineistonkeruumuotojen rinnakkainen käyttö, mikä myös parantaa 

tulosten luotettavuutta (Alkula ym. 1994, 51).

6.3 Aineiston hankinta, käsittelyjä analysointi

Aineisto tutkimuksentekoa varten on hankittu kahdella tavalla: 

haastattelututkimuksella ja kyselytutkimuksella. Näitä kahta hankintatapaa ja 

aineistojen käsittelyä kuvataan seuraavassa.

6.3.1 Kvantitatiivinen tutkimus

Kvantitatiivisen aineiston hankinta perustuu vuosina 1997 ja 1999 tehtyihin 

selvityksiin toimialatiedon tarpeesta sekä Toimialapalvelun hyödynnettävyydestä TE- 

keskuksissa (Salmi 1997; Mustajoki 2000). Tutkimusten perusjoukkona oli koko TE- 

keskus -henkilöstö (noin tuhat henkilöä). Selvitykset liittyivät Salmen ja Mustajoen 

valtionhallinnon harjoittelu -jaksoon, ja ne olivat luonteeltaan kehittämisselvityksiä 

osana Toimialapalvelun strategista kehittämisprojektia. Kysymyslomakkeet (liitteet 1 

ja 2) olivat strukturoituja kysymyslomakkeita, joihin oli lisätty mahdollisuus antaa 

avoimia kommentteja.

Aikaisempi, vuoden 1997 tutkimus (Salmi) kohdistui aikaan, jolloin TE-keskukset 

juuri oli perustettu. Kaikkien perusjoukkoon kuuluvien nimiä ja osoitteita ei silloin 

ollut tiedossa, mistä johtuen kysymyslomakkeet lähetettiin TE-keskusten
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osastopäälliköille pyytäen heitä toimittamaan ne eteenpäin ohjeen mukaisesti. 

Aineisto kerättiin siis harkinnanvaraisella näytteellä eikä otantaa käyttäen. Näyte 

kerättiin siten, että TE-keskusten johto (15 kpl) ja yritysosastot kokonaisuudessaan 

(315 kpl) otettiin tutkimukseen mukaan. Muiden osastojen kohdalla tukihenkilöstö 

jätettiin näytteestä pois ja kysymyslomakkeet lähetettiin kaikille päättäjä-, tutkija- ja 

esittelijätasolla työskenteleville henkilöille (maaseutuosasto: 321 kpl; työvoimaosasto: 

249 kpl). Näytteen kokonaismääräksi muodostui siis 900 lähetettyä 

kysymyslomaketta.

Tutkimusaineisto koottiin syyskuussa 1997. Kysymyslomakkeet postitettiin TE- 

keskuksiin 1.9. eli TE-keskusten toiminnan käynnistämispäivänä. Vastausaikaa 

annettiin vain kymmenisen päivää projektin aikataulullisista syistä. Vastausprosentiksi 

muodostui 27%, mikä tarkoittaa 240 palautettua lomaketta. Alhainen vastausprosentti 

johtui luultavasti lyhyestä vastausajasta ja vastaajien kannalta hankalasta 

ajankohdasta. Näiden lisäksi ennakoitiin katoa syntyvän myös epäsuorasta 

postitustavasta.

Toinen selvitys (Mustajoki 2000) tehtiin syksyllä 1999, jolloin TE-keskus -toiminta 

oli ollut käynnissä kolme vuotta. Tässä ajassa uusien sisäisten sidosryhmien voidaan 

ajatella tutustuneen KTM Toimialapalveluun ja vastaanottaneen siihen kohdistuvaa 

viestintää. Tämäkin tutkimus toteutettiin lomakekyselynä, tosin hieman edellistä 

suppeammassa muodossa. Mittareiden suunnittelussa pyrittiin säilyttämään 

vertailukelpoisuus Salmen tutkimukseen. Tällä kertaa näytteeksi valittiin koko TE- 

keskus -henkilöstö lukuunottamatta tukihenkilöstöä ja kysymyslomakkeita lähti 

kaikkiaan 881 kpl. Tutkimuksen toteuttamisajankohta oli sama kuin edellisessä eli 

aineisto kerättiin syyskuun aikana, ja vastausaika rajattiin taas reiluun viikkoon. 

Palautettuja lomakkeita tuli kaiken kaikkiaan 261 kpl eli vastausprosentti oli miltei 

30%. Edellisestä tutkimuskerrasta poiketen lomake oli mahdollista täyttää myös 

sähköisesti Toimialapalvelun intranet -sivuilla.

Aineiston käsittelyssä käytettiin molemmilla kerroilla Exceliä, lisäksi tuoreemmassa 

tutkimuksessa käytettiin SPSS -ohjelmaa. Avokysymysten kohdalla kaikki vastaukset 

koodattiin ja niitä ryhmiteltiin samankaltaisuuksien löytämiseksi, joista
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merkittävimmät raportoitiin tutkimusraporteissa. Molempien kvantitatiivisten 

aineistojen analysoinnissa käytettiin suoria jakaumia ja ristiintaulukoita. Myös 

keskiarvoa ja moodia käytettiin kuvaamaan eri vastaajajoukkojen antamia arvosanoja. 

Merkitsevyystestausta aineistoista ei ole tehty.

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa pyritään usein hankkimaan kattavaa tietoa suurista 

kohdejoukoista, jolloin tutkittavan ilmiön monimuotoisuudesta ja kaikista 

erityispiirteistä olisi tingittävä (Alkula ym. 1994, 46). Case -organisaation kohdalla 

tätä seikkaa ei tutkimusten suunnittelussa tarpeeksi huomioitu, kun toimeksiantaja 

suosi mahdollisimman monen asian mittaamista samassa selvityksessä. Näin tapahtui 

erityisesti ensimmäisen, vuoden 1997 (Salmi) tutkimuksen kohdalla, jossa 

kysymyslomake muodostui kahdeksan -sivuiseksi.

Tutkimuksen katoon vaikuttavina tekijöinä mainittakoon ainakin ensimmäisen 

selvityksen kohdalla tutkimuksen aihe, joka TE-keskuksia perustettaessa vuonna 1997 

oli usealle vastaajalle vieras. Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että vastausten saaminen 

on helpompaa, jos vastaajat kokevat aiheen mielekkääksi tai tärkeäksi. Jos aihe on 

vastaajalle etäinen tai muuten yhdentekevä, on vastaaminen epätodennäköisempää 

(Alkula ym. 1994, 67).

6.3.2 Kvalitatiivinen tutkimus

Kvalitatiivisen aineiston hankinnassa käytettiin haastattelua. Tutkimushaastattelun 

lajeja ovat Hirsjärven ja Hurmeen (1988, 28-35) mukaan lomakehaastattelu, 

teemahaastattelu ja avoin haastattelu. Lomakehaastattelussa haastattelu tapahtuu 

lomakkeen mukaan, jossa väitteiden muoto ja esittämisjäijestys on ennalta määrätty. 

Lomakkeessa on valmiina haastattelijan laatimat vastausluokat, jolloin vaarana on 

tutkijan omien näkemysten vaikutus tutkimuksen tuloksiin. Strukturoidussa 

lomakehaastattelussa kysymykset ja vastausvaihtoehdot ovat kaikille vastaajille 

samoja, jolloin kysymyksillä oletetaan olevan sama merkitys kaikille. 

Puolistrukturoidussa lomakehaastattelussa kysymykset ovat samoja kaikille mutta 

haastateltava vastaa kysymyksiin vapaasti. (Eskola & Suoranta 1996, 65)
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Avoin haastattelu on puolestaan hyvin lähellä vapaamuotoista keskustelua. 

Haastattelun kiinteän rungon puuttuessa haastattelijan käyttäytymiselle jää suuri 

vastuu siitä, miten haastattelutilanne kehittyy. Tämä haastattelun laji sopii hyvin 

tilanteisiin, joissa eri henkilöiden kokemukset vaihtelevat suuresti, haastateltavien 

lukumäärä on vähäinen tai aihe on erittäin arkaluonteinen. Teemahaastattelusta 

puhuttaessa tarkoitetaan lomake- ja avoimen haastattelun välimuotoa, jota voidaan 

myös kutsua puolistrukturoiduksi tai puolistandardoiduksi haastatteluksi. (Hirsjärvi & 

Hurme 1988, 28-35)

Teemahaastattelu soveltuu käytettäväksi samoissa tilanteissa kuin avoin 

haastattelukin. Puolistrukturoidun menetelmän siitä tekee se, että haastattelun 

aihealueet on valmiiksi määritelty. Aihealueet ohjaavat haastattelutilannetta mutta 

järjestys saattaa muuttua ja välikysymyksiä saatetaan esittää (Eskola 1996, 65). 

Teemahaastattelusta puuttuu siis strukturoiduille haastattelumuodoille tyypillinen 

tarkka kysymyksenasettelu ja järjestys. Sekä teemahaastattelussa että avoimessa 

haastattelussa tutkimuksella saatu tieto on syvällisempää ja tutkijalta edellytetään 

suurempaa paneutumista työhön kuin lomakehaastattelussa. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 

35-38)

Tähän tutkielmaan valittiin haastattelumenetelmäksi teemahaastattelu, jonka avulla oli 

mahdollista varmistaa tärkeiden aihealueiden kattaminen ja samalla pitää yllä 

joustavaa ja etsinnällistä keskustelua haastateltavan kanssa. Lomakehaastattelu ei 

soveltunut tähän tilanteeseen, koska aiheeseen liittyviin kysymyksiin ei ole olemassa 

oikeita, yksiselitteisiä vastauksia. Teemahaastattelu mahdollisti asioiden 

tarkentamisen lisäkysymyksillä ja toisaalta teorian mukaisten aiheiden painotuksen 

sen mukaan, kuinka laajasti ne esiintyvät juuri tämän case-organisaation käytännössä. 

Teemojen käyttö oli perusteltua myös kokemattoman haastattelijan näkökulmasta 

haastattelurungon toimiessa muistilistana ja siten työtä helpottaen.

Haastattelut tehtiin kesän 2000 alussa. Haastateltaviksi valittiin ne kaksi henkilöä, 

jotka ovat olleet vastuussa Toimialapalvelun johtamisesta jo useamman vuoden ajan, 

ja siten tuntevat toimintaa, johtamistapaa ja asiakkaita erittäin syvällisesti. Useamman 

haastattelun tekeminen olisi ollut turhaa, koska tavoitteena oli oppia ymmärtämään
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Toimialapalvelun suunnittelua ja johtamista sekä markkinoinnin käyttöä 

organisaatiossa. Haastattelija tunsi molemmat haastateltavat, minkä voidaan katsoa 

edistäneen haastattelun kulkua, kun keskustelu muodostui suhteellisen vapautuneeksi 

jo alusta alkaen. Myös haastattelijan organisaation tuntemus edisti epäilemättä 

haastatteluja, onhan haastateltavan aina helpompi vastata kysymyksiin, jotka ovat 

räätälöity juuri hänen tilanteeseensa sopiviksi.

Haastattelut tehtiin haastateltavien työpaikalla tilassa, josta häiritsevät tekijät oli 

poistettu. Haastateltavat olivat saaneet tutustua teemoihin etukäteen. Kumpikin 

haastattelu kesti noin 1 tunti 15 minuuttia ja ne nauhoitettiin haastateltavan luvalla.

Teemahaastattelun purussa valittavana on kaksi tapaa: aineisto joko puretaan 

kirjoittamalla se tekstiksi tai sitä ei kirjoiteta tekstiksi vaan päätelmät ja muuttujien 

koodaamiset tehdään suoraan nauhoista (Hirsjärvi & Hurme 1988, 109-111). Tässä 

tutkielmassa katsottiin tarpeelliseksi purkaa pitkähköt haastattelut ensin tekstiksi 

monisanaisesti, ei kuitenkaan sanatarkasti. Tämän jälkeen vastauksia ryhmiteltiin 

uudestaan teemoittain ja sen jälkeen analysoitiin tuloksia vertailemalla niitä sekä 

toisiinsa että kvantitatiiviseen aineistoon.

Laadullisen aineiston analysoinnissa mahdollisia tilastollisia analyysikeinoja ei 

pienestä otoskoosta johtuen käytetty. Sen sijaan analyysissä käytettiin teemoittelua ja 

tyypittelyä (Eskola & Suoranta 1996, 135-145). Teemoitteluhan alkoi tässä 

tutkielmassa jo haastattelurungon suunnitteluvaiheessa, jonka jälkeen tuloksia myös 

teemoiteltiin analyysivaiheessa. Tyypittelyssä on kyse samankaltaisuuksien 

etsimisestä, ja se edellyttää aineiston aiempaa jäsentämistä (esimerkiksi teemoittelu). 

Kahden haastateltavan tulokset eivät tosin luo parhaita mahdollisia puitteita 

samankaltaisuuksien ja toistuvien toimintatapojen etsinnälle mutta toisaalta 

ristiriitaisten vastausten löytäminen saattaa myös kertoa jotain merkittävää 

organisaatiosta ja sen johtamisesta.



80

6.4 Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimustulosten luotettavuuden perustelu ei ole yksiselitteistä varsinkaan 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Kun kvantitatiivisessa lähestymistavassa on 

mahdollista käyttää tarkkoja kriteereitä ja numeerisia tunnuslukuja luotettavuuden 

arvioinnissa, laadullisesta lähestymistavasta saadut tutkimustulokset ovat vaikeammin 

perusteltavissa. Luotettavuuden arviointi perustuu kuitenkin myös tutkimusta 

arvioivan tieteellisen yleisön vakuuttamiseen, ja tämä yleisö on luonteeltaan 

epäluuloinen. (Eskola 1996, 164-165)

Kokonaisluotettavuutta voidaan mitata reliabiliteetilla ja validiteetilla, joiden avulla 

kuvataan aineiston sisäistä luotettavuutta eli yksittäisten havaintojen virheettömyyttä 

(Alkula ym. 89). Toinen luotettavuuden ulottuvuus on ulkoinen luotettavuus, jolla 

tarkoitetaan aineiston yleistettävyyttä suurempaan perusjoukkoon. Tämän tutkielman 

yhteydessä ei perehdytä ulkoiseen luotettavuuteen, koska tutkimusongelman mukaan 

tavoitteena ei ole luoda yleistyksiä esimerkiksi koko nonprofit-sektoriin.

6.4.1 Reliabiliteetti

Tulosten luotettavuus reliabiliteetilla mitattuna tarkoittaa satunnaisvirheiden 

mahdollisuutta mittauksen eri vaiheissa (Alkula ym. 1994, 94-95). Satunnaisvirheiden 

mahdollisuus vähenee mittausten määrän kasvaessa. Reliabiliteetin parantamiseksi 

voidaankin käyttää rinnakkais- ja uusintamittauksia. Satunnaisvirheitä saattaa esiintyä 

myös vastaajasta riippumattomista seikoista johtuen, esimerkiksi mittaajan 

huolimattomuuden takia.

Teemahaastattelun pieni otoskoko on omiaan vähentämään tutkimuksen 

reliabiliteettia. Tutkimusongelman luonteeseen liittyen olisi kuitenkin ollut turhaa 

lähteä haastattelemaan useampia henkilöitä, koska Toimialapalvelun organisaation 

hyvin ja kauttaaltaan tuntevia henkilöitä ei yksinkertaisesti löydy. 

Haastattelutilanteessa reliabiliteettia parannettiin täsmennyksillä ja lisäkysymyksillä. 

Tulosten analysoinnissa reliabiliteetti huomioitiin tarkastamalla tekstiksi puretut 

vastaukset uudella kuuntelukerralla. Kvantitatiivisen aineiston laajuus (alle 300
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vastausta) on omiaan lisäämään tutkimuksen reliabiliteettia. Aineiston analysoinnissa 

satunnaisvirheen mahdollisuutta pyrittiin vähentämään muodostamalla 

vastausasteikosta summamuuttujia ja typologioita sekä välttämällä pienten 

vastaajaryhmien tulosten tulkintoja ristiintaulukoinnin yhteydessä.

6.4.2 Validiteetti

Aineiston luotettavuutta voidaan kuvata validiteetilla, millä tarkoitetaan tutkimuksen 

kykyä mitata juuri sitä, mitä oli tarkoituskin mitata. Tämä kysymys liittyy oleellisesti 

operationalisoinnin vaikeuteen, toisin sanoen käsitteiden oikeaan määrittelyyn ja 

tulkintaan. Teoreettiset käsitteet voivat olla vastaajalle abstrakteja ja vaikeaselkoisia, 

jolloin niiden tulkinta kysymysmuodoksi on tärkeää oikean asian mittaamiseksi. 

Yhden abstraktin käsitteen tulkinnassa voidaankin usein käyttää monta eri 

kysymysmuotoa (Alkula ym. 1994, 89) Validiustietoja voidaan saada peräkkäisiä 

tutkimusvaiheita ja erilaisia tutkimusmenetelmiä käyttämällä, kysymysten asettelulla 

ja käyttämällä hyväksi aikaisempia, samasta aiheesta tehtyjä tutkimuksia (Hirsjärvi & 

Hurme 1988, 23-24)

Validiteetti voidaan jakaa käsitteelliseksi ja sisällölliseksi. Käsitteellisellä tasolla 

validiteetti saavutetaan, mikäli haastattelulla saadaan selville tutkittavan ilmiön 

olennaiset piirteet ja tavoitetaan tutkittavan ilmiön ydin. Tämä täytyy varmistaa jo 

suunnitteluvaiheessa tutustumalla haastateltavaan ryhmään ja heidän käyttämiinsä 

käsitteisiin ja kieleen sekä aikaisempiin tutkimuksiin ja alan käsitteistöön, joilla 

ongelmanasettelu ja haastattelurunko saadaan onnistuneiksi. Sisällöllinen validiteetti 

mittaa sitä, saavutetaanko kysymyksillä haluttuja merkityksiä. Tämä seikka voidaan 

ottaa huomioon kysymällä tarpeeksi monta kysymystä samasta teema-alueesta ja 

muodostamalla tarpeellisia lisäkysymyksiä haastateltavalle. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 

128-129)

Tutkielman kvantitatiivisen aineiston validiteetin voitaneen katsoa heikenneen 

seurantatutkimuksen (Mustajoki 2000) myötä siinä mielessä, että mittareiden 

osittainen kehittely ja muuttaminen estää validiteetin varmistumisen toiston avulla. 

Tämä ei ole tutkimuksessa harvinaista monien tutkijoiden luodessa omat muuttujansa,
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jotka usein osoittautuvat kertaluonteisiksi (Alkula ym. 1994, 93). Käsitteellisen 

validiteetin kohdalla kvantitatiivisten tutkimusten luotettavuus parani 

suunnitteluvaiheessa, kun tutkimuksen tekijät perehtyivät aikaisempiin tutkimuksiin 

aiheista sekä TE-keskusten toimintaan. Etenkin vuoden 1997 tutkimuksen kohdalla 

validiteettia huononsi epäilemättä kohderyhmän huono tuntemus tutkimuksen 

aihepiiristä eli Toimialapalvelusta.

Tutkimuksen sisällöllinen validiteetti varmistettiin haastattelujen suunnittelu- ja 

toteutushetkellä kysymällä haastateltavalta useita kysymyksiä samasta aihealueesta. 

Myös haastattelutilanteessa esiin nousseet lisäkysymykset aiheesta nostavat 

tutkimuksen sisällöllistä validiteettia. Teemahaastattelun luotettavuus validiteetin 

näkökulmasta paranee myös sen tähden, että haastattelija tunsi organisaatiota, sen 

asiakkaita ja toimintatapoja jo työkokemuksensa perusteella. Näin ollen kysymykset 

olivat suhteellisen yksiselitteisiä vastaajille, ja tarvittavat määritelmätkin esitettiin 

haastattelutilanteen yhteydessä. Haastattelijan aiemman kokemuksen voidaan toisaalta 

ajatella vaikuttaneen negatiivisesti tutkimuksen luotettavuuteen tuomalla 

subjektiivista näkemystä kysymyksenasetteluun, vaikka pyrkimys olikin toimia 

mahdollisimman objektiivisesti.

Haastateltavat saivat tutustua haastattelun aihepiiriin teemahaastattelun rungon avulla 

ennen haastattelua, mikä lisännee luotettavuutta ja kysymysten ymmärtämistä. Muilla 

tekijöillä kuten fyysisellä tai sosiaalisella ympäristöllä ja kommunikaatiotekijöillä ei 

liene validiteettia heikentävää vaikutusta: haastateltavien suhtautuminen tutkimukseen 

ja haastattelijaan oli myönteistä, ja haastattelut suoritettiin ennalta ilmoitetun 

kestoisina häiriöttömässä ympäristössä haastateltavien itse valitsemana ajankohtana. 

Kahden erilaisen tutkimusmenetelmän yhdistäminen (kvalitatiivinen ja 

kvantitatiivinen) lienee lisännyt tutkimuksen luotettavuutta.



7 MARKKINOINTIVIESTINTÄSTRATEGIAN SUUNNITTELU KTM 

TOIMIALAT AL VELUSSA

83

7.1 Organisaation mandaatit

Lain tai asetuksen mukaisia mandaatteja Toimialapalvelulla on kaksi: valtioneuvoston 

ohjesääntö ja KTM:n työjäijestys. Valtioneuvoston ohjesääntö kertoo ministeriöittäin 

kunkin toimialaan kuuluvista asiaryhmistä, kun taas työjärjestyksessä kuvataan muun 

muassa yksityiskohtaisemmin ministeriön eri toimintayksiköiden tehtäviä sekä yleisiä 

ministeriön ohjaus-, johtamis- ja valmistelutehtäviä sekä ratkaisuvaltaan liittyviä 

tehtäviä (www.vn.fi/ktm/7/7.htm - 2000).

Työjäijestys siis määrittelee melko pitkälle organisaation toimintaan liittyviä 

tavoitteita ja rajoitteita. Työjärjestyksen muuttaminen on mahdollista osastopäällikön 

päätöksellä, ja näin on juuri tehtykin, kun keväällä 2000 toinen haastateltavista, 

projektipäällikkö Reima Sutinen, siirrettiin Toimialapalvelusta toisiin tehtäviin. Näin 

ollen osastopäällikön allekiijoituksella on mahdollista, joskaan ei todennäköistä, 

muuttaa ministeriön työjärjestystä siten, että Toimialapalvelu lopetetaan tai sitä 

muutetaan.

Ohjesäännön ja työjärjestyksen lisäksi voidaan katsoa, että hyvä kauppatapa ohjaa 

toimintaa maksullisen palvelutoiminnan puolella. Maksullisessa palvelutoiminnassa 

edellä mainitut mandaatit rajoittavat toimintaa myös siinä mielessä, ettei ministeriön 

toimenkuvaan liity liiketoiminta sanan varsinaisessa merkityksessä. Maksullinen puoli 

on nettobudjetoitu eli sen tarkoitus on tuottaa nollatulos liikevaihdollisesti. Mikäli 

toiminta muuttuisi voimakkaasti voitolliseksi, ei sitä voitaisi enää pitää ministeriön 

alaisuudessa vaan se tulisi yhtiöittää.

Edellä mainituilla mandaateilla on jonkin verran vaikutuksia markkinoinnin 

suunnitteluun Toimialapalvelussa. Eräs esimerkki tästä on maksulliseen 

palvelutoimintaan kuuluvan KTM Toimiala-Infomedia -tuotemerkin käyttö. 

Ministeriön tiedotusyksikkö säätelee tuotemerkin käyttöä, ja antaa luvan siihen 

tilannekohtaisesti. Tämä toimintatapa liittyy organisaation luonteeseen
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julkishallinnollisena organisaationa, jolla on uskottava ja luotettava maine suuren 

yleisön silmissä. Siksi onkin tärkeää, ettei tätä mainetta käytetä hyväksi ministeriön 

varsinaisen toiminnan ulkopuolisissa tapahtumissa. Toimialapalvelussa tämä 

tarkoittaa käytännössä esimerkiksi erilaisten promootiotilaisuuksien jäljestämistä ja 

markkinointia, joissa ei automaattisesti voida käyttää KTM Toimiala-Infomedia - 

tuotemerkkiä vaikka tilaisuus kuuluisikin tämän toiminnan piiriin.

7.2 KTM Toimialapalvelun sidosryhmät

Sidosryhmäanalyysin tarkoituksena on täsmentää nonprofit-organisaation ne 

sidosryhmät, joilla on vaikutusmahdollisuuksia organisaation resursseihin, tai jotka 

muuten täytyy vakuuttaa toiminnan menestyksellisyydestä tai tärkeydestä (Bryson 

1993). Toimialapalvelulla on useita sidosryhmiä, joiden päätöksistä rahalliset ja 

henkilöstöresurssit riippuvat. Ensimmäiseen liittyen toiminnalla tulee pystyä 

vakuuttamaan elinkeino-osaston osastopäällikkö, joka omaa suurimman 

päätäntävallan Toimialapalvelulle myönnettävistä rahallisista resursseista. Myös 

ryhmäpäälliköllä on jonkin verran päätäntävaltaa koskien budjettia. 

Henkilöstöresursseista päättää TE-keskusten johto ja yritysosastojen johto, joilla 

voidaan katsoa olevan niin sanottu portinvartija -rooli henkilöstökysymyksessä.

Muita tärkeitä sidosryhmiä on Toimialapalvelun asiakkaat, sisäisinä asiakkaina TE- 

keskukset kokonaisuudessaan ja ulkoisina asiakkaina pk-yritykset ja muut 

asiakasorganisaatiot. Erittäin tärkeä sidosryhmä on lisäksi portaaliajattelun mukainen 

asiantuntijaverkosto, jonka kanssa tehdään yhteistyötä, ja jonka merkitys 

yhteistyökumppanina tulee entisestään korostumaan tulevaisuudessa.

Näiden sidosryhmien käyttämiä kriteereitä toiminnan arvioinnissa ovat budjetti, 

toiminnan kannattavuus, lisäarvon tuottaminen, toiminnan rehellisyys ja toimivat 

vuorovaikutussuhteet. Budjetin merkitys korostuu ministeriön sisällä rahallisista 

resursseista päätettäessä, jolloin tärkeää on budjetin esittämistapa ja siinä pysyminen. 

Toiminnan kannattavuus liittyy maksulliseen palvelutoimintaan, joka vasta tämän 

vuoden aikana ollaan saamassa kannattavaksi. TE-keskuksille eli tärkeimmälle 

asiakasryhmälle on tuotettava lisäarvoa. Lisäarvon tuottamisen lähtökohtana on
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oikeiden toimialojen valinta. Kun TE-keskukset tarjoavat henkilöstöresurssit, ne 

haluavat resurssien olevan oikein kohdennettu kasvualoille (saattavat vaihdella TE- 

keskuksittain/alueittain).

Toiminnan rehellisyys on tärkeä kriteeri suhteessa kaikkiin sidosryhmiin. Tällä 

tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että lupaukset on pidettävä. Tarkoitus on noudattaa 

sääntöjä ja kohdella ihmisiä tasapuolisesti ilman erityiskohtelua tai -vapauksia. TE- 

keskusten johdolle lupausten pitäminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että myönnettyjen 

henkilöstöresurssien sovituista tuntimääristä on pidettävä kiinni. Vuorovaikutuksen 

toimivuus on myös tärkeä kriteeri toiminnan arvioinnissa. Hyvä vuorovaikutussuhde 

on pystyttävä luomaan sekä henkilökohtaisella tasolla että informatiivisella tasolla. 

Henkilökohtaisilla vuorovaikutussuhteilla on merkitystä ministeriön ja TE-keskusten 

johdon kanssa asioitaessa (resurssit), henkilöstöä johtaessa (henkilöstön kanssa 

työskentely käskyttämisen sijasta) sekä henkilöstön ja asiakkaiden välisessä 

vuorovaikumstilanteessa (kun kyseessä on palvelutuote, joka on herkkä tilanne- ja 

persoonakysymyksille).

7.3 Toiminta-ajatus ja arvot

Kuten luvusta viisi (Case-organisaation esittely) jo ilmeni, KTM:n toiminta-ajatuksena 

on suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamista ja työllisyyden edistämistä 

kestävällä tavalla osallistumalla ja vaikuttamalla talouspoliittiseen päätöksentekoon 

elinkeinopolitiikan asiantuntijana. Toimialapalvelun toiminta-ajatuksena on tuottaa 

toimialakohtaista pk-yrityssektoria koskevaa tietoa ensisijaisesti KTM:n ja TE- 

keskusten asiantuntijoiden elinkeinopoliittisen ja työllisyyttä koskevan päätöksenteon 

tueksi. Läpi organisaation toimintaa ohjaavina arvoina esitetään tavoitteellisuutta, 

nopeaa reagointia, monipuolisuutta ja asiantuntijuutta.

Nämä viralliset kannanotot koko ministeriön ja Toimialapalvelun toiminta-ajatuksista 

ja arvoista tulivat esille myös haastattelujen yhteydessä. Tähän liittyy vahvasti myös 

TE-keskusten ja ministeriön kannalta keskeisten toimialojen valinta, ja siten nopea 

reagointi ympäristön muutoksiin. Arvoja ei selkeästi ole määritelty 

Toimialapalvelussa mutta asiantuntij uuden korostaminen toteutuu tässäkin
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yhteydessä. Tämän arvon mukaisesti toimialapäälliköt ovat valtakunnallisia 

asiantuntijoita, mikä joidenkin toimialojen kohdalla toteutuukin. Arvon toteutuminen 

käytännössä riippuu kuitenkin henkilöstä, ei organisaatiosta: kukin toimialapäällikkö 

joutuu itse luomaan arvostuksensa valtakunnan tasolla.

7.4 Ympäristöanalyysi

Edellä kuvattujen organisaation toiminta-ajatuksen ja muiden lähtökohtien jälkeen 

siirrytään ympäristöanalyysiin, jonka tarkoituksena on löytää Toimialapalvelun 

makroympäristöstä, kilpailijoista ja asiakkaista uhkia ja mahdollisuuksia.

7.4.1 Makroympäristö

Toimintaympäristön tarkkailu jo itsessään on haaste Toimialapalvelulle. Sen tulee 

havainnoida ja ennakoida yritysten liiketoimintaympäristöissä tapahtuvia muutoksia, 

koska toiminta-ajatuksen mukaisesti toimialatietoa tulee taijota keskeisiltä toimialoilta 

TE-keskusten ja ministeriön omien tarpeiden mukaan, jotka taas heijastuvat suoraan 

liike-elämästä. Toimialatilanteet saattavat muuttua radikaalistikin lyhyessä ajassa, 

kuten tietoteknologia-alan räjähdysmäisestä kasvusta on opittu. Jo etukäteen pitäisi 

olla tiedossa uusille kasvualoille toimialapäälliköt, jotta tulevaan kysyntään 

pystyttäisiin vastaamaan. Teknologinen kehitys on pikemminkin ympäristön luoma 

mahdollisuus kuin uhka. Teknologiamuutoksen ja uusmediayritysten kasvun lisäksi 

muita kasvualoja ovat sosiaali- ja terveysala, jossa on odotettavissa yritystoiminnan 

kasvua esimerkiksi avohoitopalvelujen tarjonnassa. Muutokset ovat yhä nopeampia, 

mikä vaikuttaa suuresti tuotteiden kysyntään, esimerkiksi toimialaraporttien kohdalla 

tiheämpänä päivittämistarpeena. Teknologisen kehityksen aiheuttamat muutokset 

vaikuttavat myös tuotteiden kulutustapaan, mistä esimerkkinä Toimialapalvelussa on 

toimialaraportin painetun version lopettaminen.

Sen lisäksi, että teknologiamuutos on muuttanut toimialarakennetta, se on tuonut 

mukanaan uusia tehokkaita välineitä työnteon avuksi. Uusi tietotekniikka mahdollistaa 

toiminnan tehokkuuden kasvun jopa 30 prosentilla Toimialapalvelussa (esimerkiksi 

käyttöön tulossa raporttien päivittämisen apuväline, joka mahdollistaa tiheämmän ja
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yksinkertaisemman päivitysprosessin). Toinen yleisellä tasolla tapahtumassa oleva 

muutos, joka vaikuttaa Toimialapalveluun, on lisääntyvä portaali- ja 

sidosryhmäajattelu. Tämä tarkoittaa verkostoitumisen merkityksen kasvua sekä 

yrityksissä että Toimialapalvelussa. Tämä kehitys on lähinnä positiivista eli 

mahdollisuus Toimialapalvelulle, jossa jo nyt ollaan tiiviissä yhteistyössä muiden 

organisaatioiden kanssa. Rahoituslinjauksiin ollaan suunnittelemassa yhteistyötä 

muun muassa Tekesin kanssa: rahoituslinjauksen sisältöön lisättäisiin Tekesin laatima 

teknologiakatsaus. Yhteistyöhön liittyy myös kysymys siitä, mitä tulee tapahtumaan 

Toimialapalvelun ja Finnveran (entinen Kehittämisrahasto) suhteen. Molemmat 

tarjoavat toimialapalveluja vaikkakin omaan sisäiseen käyttöön. Toimialapalvelun 

johdossa käsitykset tilanteesta vaihtelevat; toisaalta Finnveran ja KTM 

Toimialapalvelun yhteistyö tai yhdistäminen nähdään mahdollisuutena, toisaalta 

Finnvera koetaan potentiaaliseksi kilpailijaksi ja siten uhkaksi.

Edellä kuvatun lisäksi Toimialapalvelun henkilöstön saatavuuteen voi liittyä uhkia. 

Tällä hetkellä toimialapäälliköiden joukossa on monia kokeneita toimialapäälliköltä, 

jotka ovat erittäin ammattitaitoisia. Tilanne saattaa kuitenkin muodostua hankalaksi 

siksi, että varteenotettavien toimialapäälliköiden tarjonta ei ole riittävää. Hyvän 

työpanoksen varmistamiseksi olisi tärkeää, että toimialapäälliköiden vaihtuvuus 

kasvaisi nykyisestä: korvattavuuden mahdollisuus motivoisi toimialapäälliköltä 

nykyistä parempaan suoritukseen.

7.4.2 Kilpailutilanne

Kilpailutilanteen synnyttämät uhkat ovat Toimialapalvelulle vähäisiä, koska kyse on 

palvelun, asiantuntijatyöskentelyn, hyödyntämisestä TE-keskuksissa. Tämä perustuu 

TE-keskusten oman henkilöstön osaamisen hyödyntämiseen, mitä ulkopuolisten 

kilpailijoiden on vaikea korvata. Toimialatietoa raporttien, markkinatutkimusten ja 

muun tilastotiedon muodossa voi toki ostaa muualtakin mutta palveluaspektia on jo 

hankalampi korvata. Toimialapalvelun pitää kuitenkin pystyä tuottamaan 

toiminnallaan lisäarvoa TE-keskuksille tuottaen sellaista tietoa, mitä markkinat eivät 

tarjoa, muuten asiakkaat menetetään riippumatta kilpailutekijöistä.
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Kilpailijoiksi luokiteltavia saman toimialan organisaatioita on silti runsaasti sekä 

yksityisellä että julkisella puolella. Yksityisellä sektorilla kilpailun uhka ei pankkeja, 

Etlaa ja joitakin pienehköjä yrityksiä lukuun ottamatta ole merkittävä. Tilastokeskusta 

voitaneen myös pitää kilpailijana joissain yksittäisissä tapauksissa, muuten suhde ei 

ole varsinaisesti kilpailullinen vaan täydentävä. Tilastokeskuksen käyttämät 

markkinointikeinot ja -tavat ovat melko lailla samanlaisia kuin Toimialapalvelun 

ulkoisessa markkinoinnissa (TietoEnatorin toimesta). Finnvera tarjoaa samankaltaisia 

tuotteita ja palveluja mutta lähinnä sisäiseen käyttöön, minkä vuoksi se ei aiheuta 

suurta uhkaa Toimialapalvelulle. Toimialatietoutta saadaan myös järjestöjen ja 

lehdistön kautta.

Julkisiin hankintoihin yleensä liittyvä pakkokilpailuttaminen ei tällä hetkellä ole uhka 

Toimialapalvelulle, joka käytännössä kuuluu TE-keskukseen. Mikäli se olisi erotettu 

omaksi organisaatiokseen, tilanne olisi toinen ja kilpailuttamisen uhka muodostuisi 

todeksi. Toiminta TE-keskusten kanssa on nyt järjestetty siten, että kaikki palvelut 

ovat TE-keskusten vapaassa käytössä niiden tarjotessa resursseja Toimialapalvelulle. 

Tosiasiassa Toimialapalvelun pitäisi ostaa TE-keskuksista tarvitsemansa palvelut ja 

vastaavasti myydä niiden avulla tuottamiaan tuotteita ja palveluita takaisin TE- 

keskuksiin. Tähän ei ole ryhdytty, koska budjetista toiseen rahojen siirtelystä 

aiheutuva ylimääräinen työ on katsottu turhaksi molemminpuolisten suoritteiden 

mennessä jotakuinkin yksiin. Järjestely on viimeksi hyväksytty Valtiontalouden 

Tarkastusvirastossa kesän 2000 alussa, kun sieltä pyydettiin selvitystä TE-keskusten ja 

Toimialapalvelun välisestä yhteistyöstä. Toimialapalvelu joutuu noudattamaan 

kilpailuttamisperiaatetta omassa ostotoimessaan suurempia hankintoja tehtäessä. 

Haastateltavien mielestä kilpailuttaminen oikein toteutettuna on positiivinen asia sekä 

Toimialapalvelun omien hankintojen kohdalla (vaikka aiheuttaakin ylimääräistä työtä) 

että oman toiminnan kehittämisessä.

KTM:n Toimialapalvelun kilpailutilannetta asiakkaiden näkökulmasta tutkittiin sekä 

vuoden 1997 että 2000 kyselyselvityksissä. Vuonna 1997 vastaajia pyydettiin 

nimeämään kolme tärkeintä työssä käyttämäänsä toimialatiedon lähdettä (liite 1: 

kysymys 21). Lähteitä mainittiin seuraavanlaisessa järjestyksessä:
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1. lehdistö ja toimialan yritykset

2. Tilastokeskus ja Kera

3. Ulkomaankauppaliitto, Tekes sekä toimialan liitot ja jäijestot

4. Erilaiset työnvälitystilastot ja työvoimatoimistot.

Useimmin mainittiin siis lehdistö ja alan yritykset merkittävinä toimialatiedon 

lähteinä. KTM:n Toimialapalvelu mainittiin yhtenä tärkeimmistä lähteistä (samalla 

sijalla lehdistön ja yritysten kanssa). Seuraavaksi eniten mainintoja saivat 

Tilastokeskus sekä muut julkiset laitokset, liitot ja järjestöt.

Vuonna 2000 vastaajilta kysyttiin, mitä tiedonlähteitä he olivat käyttäneet saadakseen 

toimialatietoa (liite 2: kysymys 7). Vastaukset olivat hieman erilaisia kuin 

aikaisemmasta tutkimuksesta saadut mutta esimerkiksi lehdistö ja KTM:n 

Toimialapalvelu ylsivät kolmen parhaan joukkoon myös vuonna 2000 (KTM 2. sija; 

lehdistö 3. sija). Eniten toimialatietoa haettiin erilaisista julkisista laitoksista, 

toimialajärjestöistä ja pankeista (47% vastaajista). Julkisista laitoksista mainittiin 

muun muassa Tilastokeskus, Etla, VTT, MET, Tullilaitos sekä ministeriöt, kunnat ja 

maakunnat. Kyseinen 47% vastaajan joukko sisältää mitä luultavimmin myös 

Toimialapalvelua käyttäviä henkilöitä. Toimialatiedon haussa käytetään nykyään myös 

henkilökohtaisia kanavia ja Internetiä, joiden merkitys toimialatiedon lähteenä ei yhtä 

voimakkaasti korostunut edellisessä tutkimuksessa. Aiemmin mainitut 

työnvälitystilastot ja työvoimatoimistojen tiedonvälitys eivät vuoden 2000 selvityksen 

mukaan ole merkittävässä asemassa toimialatiedon lähteinä. Vuoden 2000 tuloksissa 

neljännelle sijalle sijoittui yksityisiä tutkimuslaitoksia ja muita toimialatietoutta 

tuottavia yrityksiä, kuten Luottotieto Oy, Forrester, LTT-Tutkimus Oy ja 

pörssinoteerauslistat :

1. Julkiset laitokset ja pankit

2. KTM

3. Lehdistö

4. Muut (Luottotieto Oy, Forrester, LTT-Tutkimus Oy, pörssinoteerauslistat jne.)

5. Henkilökohtaiset kanavat

6. Internet, Intranet (muut kuin edellä mainittujen organisaatioiden tietokannat)
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7.4.3 TE-keskukset Toimialapalvelun asiakkaina

Tutkielman luvussa 4A.2.2 kuvattiin organisaation ostokäyttäytymiseen vaikuttavia 

tekijöitä, jotka pyrittiin huomioimaan haastattelun rungon laadinnassa. Jo 

ensimmäisessä haastattelussa ilmeni, ettei ostopäätös sanan varsinaisessa 

merkityksessä liity Toimialapalvelun ja TE-keskusten väliseen vaihdantaan, koska 

kaikki palvelut ovat TE-keskusten saatavilla niiden taijotessa suuren osan toiminnan 

rahoituksesta. Erillisiä sopimuksia ja maksuja palveluiden käytöstä on kyllä harkittu 

mutta tämä nähtiin kankeaksi ja byrokraattiseksi vaihtoehdoksi, kun sisäiset 

veloitukset TE-keskusten ja Toimialapalvelun välillä olisivat menneet pääasiassa 

tasan. Haastateltavien näkemyksen mukaan tähän tilanteeseen ei ole lähivuosina 

tulossa muutoksia. Teoreettisella tasolla käytännön muuttaminen tulisi 

ajankohtaiseksi, mikäli maksulliselle puolelle lukeutuva KTM Toimiala-Infomedia 

alkaisi tuottaa voittoa. Tämän tapahtuessa palvelun yhtiöittäminen tulisi 

ajankohtaiseksi ja sopimuskäytäntöä TE-keskusten kanssa pitäisi muuttaa.

Päätös Toimialapalvelun ja TE-keskusten välisestä vaihdannasta tehtiin ministeriön 

elinkeino-osaston ja TE-keskusten johdon välillä, vaikkei varsinaisesta 

ostopäätöksestä voidakaan puhua. Tähän periaatepäätökseen sisältyi toiminnan 

tavoitteiden sekä tarvittavien resurssien määrittely. Kaikki TE-keskusten 

ostopäätökset kulkevat käytännössä osastopäällikön kautta, missä myös päätökset 

toimialapäällikkö -resurssien myöntämisestä tehdään. Tästä johtuen 

osastopäälliköiden suhtautuminen Toimialapalveluun on ensiarvoisen tärkeää 

resurssien saannin turvaamiseksi. Ostopäätökseen verrattavissa olevia päätöksiä 

tehdään TE-keskuksissa toimialapäivistä, joihin osallistuva tarvitsee esimiehensä 

päätöksen matkamääräykseen. Esimiehen harkinnanvarainen päätös osallistumisesta ja 

jäijestyskustannusten korvaamiseksi perittävästä osallistumismaksusta punnitaan lähes 

poikkeuksetta sen lisäarvon avulla, mitä Toimialapalvelu ja erityisesti toimialapäivät 

tuottavat osallistujille. Muiden Toimialapalvelun tuotteiden tai palvelujen kohdalla 

vastaavanlaisia ostopäätöksiä ei jouduta tekemään.
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Henkilöstöresurssien myöntämisestä TE-keskukset saavat lisää määrärahoja, joiden 

käytöstä TE-keskukset, itsenäisen tiliviraston roolissa, saavat itse päättää vaikka ne 

periaatteessa ovatkin tarkoitettu toimialapäällikön matka- ja tiedonhankintakulujen 

korvaamiseen. Ilman näitä määrärahoja henkilöstöresurssien saanti TE-keskuksista 

olisi huomattavasti nykyistä vaikeampaa. Ainut uhka tähän liittyen on se, että 

ministeriön johto täytyy vakuuttaa toiminnan tarpeellisuudesta, jotta määrärahoja 

edelleen myönnetään TE-keskuksille. Tällä hetkellä suhtautuminen on pääasiassa 

myönteistä mutta sekä TE-keskusten osastopäälliköiden että ministeriön johdon 

vakuuttaminen ja suhtautumisessa tapahtuvien muutosten jatkuva tarkkailu lienee 

tarpeellista säännöllisellä yhteydenpidolla ja viestinnällä.

TE-keskuksissa ei ainakaan vielä voida katsoa olevan yhtenäistä 

organisaatiokulttuuria. Niiden synty vuonna 1997 ei tapahtunut täysin kivuttomasti, 

kun kolmen eri ministeriön ja muidenkin organisaatioiden aluekonttoreita yhdistettiin 

ja yhtenäistettiin. Organisaatiokulttuurin sijasta voitaisiinkin puhua osastokulttuureista 

ja yritysosaston kohdalla jopa ryhmäkulttuureista (osastolla on esimerkiksi Tekesin, 

Ulkomaankauppaliiton ja KTM:n entisiä alueorganisaatioita). TE-keskuksen johtajan 

tausta voi vaikuttaa siihen, minkä osaston kulttuuri keskuksessa painottuu.

Toimialapalvelulle on muodostunut mahdollisuus asiakaskunnan laajentamiseen 

uuden, koekäytössä olevan tuotteensa ansiosta. KTM Toimiala On-Linen prototyyppi 

on annettu viiden ministeriön ja alueorganisaation käyttöön, mikä tarkoittaa 7000 

potentiaalista käyttäjää tuotteelle. Resurssit tuotteen kehittämiseen ja koekäyttöön on 

saatu budjetista mutta siitä on tarkoitus kehittää maksullinen palvelutoiminta 

korkeiden ylläpitokustannusten kattamiseksi. Palvelu sisältää vakiomuotoisia, 

jatkuvasti päivitettäviä taulukoita yli 150 eri toimialalta.

7.4.3.1 Koettu toimialatiedon tarve

Jo ensimmäistä selvitystä vuonna 1997 tehtäessä huomattiin, että toimialatiedon tarve 

oli vastaajien keskuudessa merkittävä (75% vastasi tarvitsevansa toimialatietoa 

työssään). Viimeisin selvitys vuodelta 2000 mittasi toimialatiedon tarvetta asteikolla 

4-10 (ei lainkaan tarvetta - erittäin paljon tarvetta), ja keskiarvoksi saatiin noin 7. (liite
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1: kysymys 4; liite 2: kysymys 6) Toimialatiedon tarve korostuu vuoden 2000 tuloksia 

tarkasteltaessa mediaanin avulla. Mediaaniksi muodostui arvosana 8 (24,5% 

vastauksista), ja seuraavaksi suurin vastausluokka oli arvosana 9, jonka 16% 

vastaajista valitsi.

TE-keskusten osastoittain tarve näyttäisi olevan suurin yritysosastoilla, joissa vuonna 

1997 91% mainitsi tarvitsevansa toimialatietoa ja vuonna 2000 yritysosastojen 

keskiarvoksi muodostui 7,8, eli tarve on huomattavasti suurempi kuin koko 

vastaajajoukon keskiarvo. Myös työvoimaosastoilla toimialatietoa tarvittiin hieman 

keskimääräistä enemmän: 80% ilmoitti tarvitsevansa sitä työssään (vuonna 1997) ja 

tarve arvioitiin keskimääräisesti arvosanalla 7,1 (vuonna 2000). Erot kaikkien 

vastaajien keskiarvoihin jäivät tosin melko pieniksi. Maaseutuosastolla tarve 

osoittautui huomattavasti pienemmäksi. Vain alle puolet (49% vuonna 1997) tarvitsi 

toimialatietoa, ja keskimääräinen arvosana oli 5,9 (vuonna 2000).

Sekä vuonna 1997 että vuonna 2000 tutkittiin sitä, minkälaista toimialatietoa TE- 

keskuksissa kaivataan. Kysymys esitettiin avoimena kysymyksenä eikä valmiita 

ehdotuksia esitetty vastaajille (liite 1: kysymys 5; liite 2: kysymys 6). Taulukko 1 

kuvaa viimeisimpiä tuloksia vastaajien arvostamista toimialatiedon ominaisuuksista:

KRITEERIT kpl Prosenttia vastaajista
Taloudelliset tunnusluvut 83 32%
Tilastotiedot, faktat, perustiedot 53 20%
Kannattavuus, kilpailu, markkinatilanne 46 18%
Teknologiatieto, tekninen tieto 29 11%
Ennusteet, suhdanteet, kehitys 29 11%
Alueellinen tieto 16 6%
Ulkomaankauppaan liittyvä tieto 15 6%
Työvoimaan liittyvä tieto 15 6%
Maatalous- ja matkailutieto 10 4%
Muu toimialatietous 25 10%

Taulukko 1: Toimialatiedossa arvostetut ominaisuudet (Mustajoki 2000).

Tärkeimpinä tietoina pidetään taloudellisia tunnuslukuja sekä muita toimialaa, 

kilpailua ja teknistä kehitystä koskevia tietoja ja tilastoja. Myös toimialan 

kehitysnäkymistä toivottiin tietoa (11%). Teknistä kehitystä lukuun ottamatta kaikkia 

edellä mainittuja ominaisuuksia arvostettiin kaikilla TE-keskusten osastoilla.
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Toimialatiedon teknistä ominaisuutta arvostettiin yritys- ja maaseutuosastoilla, ei siis 

työvoimaosastoilla. Vastauksista ilmeni myös alueellisen tiedon tarve sekä 

ulkomaankauppaan, työvoimaan, maatalouteen ja matkailuun liittyvän tiedon arvostus 

(kukin ominaisuus sai maininnan noin viideltä prosentilta vastaajista). Työvoimaan 

liittyvää tietoa halusivat työvoima- ja yritysosastot, kun taas maatalouteen liittyvää 

tietoa haluttiin maaseutu- ja työvoimaosastoilla.

Toimialatiedolle asetetut kriteerit ovat hyvin pitkälle samoja kuin vuoden 1997 

tutkimuksessa. Pientä muutosta on huomattavissa toimialatiedon ominaisuuksien 

painotuksissa. Noin kolme vuotta sitten vastauksissa painotettiin enemmän 

ulkomaankauppaan ja kansainvälistymiseen liittyvää tietoa, kun uudessa selvityksessä 

vain 6% vastaajista mainitsi tarvitsevansa ulkomaankauppaan liittyvää tietoa.

7.4.3.2 Toimialapalvelun tunnettuus

Toimialapalvelun tunnettuudessa on tapahtunut huomattavaa edistystä viime vuosien 

aikana. Vuoden 1997 selvitystä tehtäessä tosin oletettiinkin tunnettuuden 

osoittautuvan heikoksi, koska TE-keskus -uudistuksen myötä Toimialapalvelun 

markkinoinnin piiriin tuli uusia sidosryhmiä (muun muassa TM:stä, MMM:stä ja 

Tekesistä). Vuonna 1997 vain hieman alle puolet vastaajista (48%) oli tutustunut 

Toimialapalveluun, kun vuonna 2000 tutustuneita oli jo yli kaksi kolmannesta 

(62,5%) vastaajista. Tunnettuuden voidaan sanoa parantuneen kaikilla osastoilla, 

kaikissa yritysosaston ryhmissä ja TE-keskusten johdossa.

Vuonna 1997 huonoin tunnettuus todettiin maaseutuosastoilla, joissa vain 14% 

vastaajista oli tutustunut Toimialapalveluun (liite 1: kysymys 6). Vuonna 2000 

tutustuneita oli jo 32%, eli tutustuneiden määrä on kaksinkertaistunut muutaman 

vuoden aikana (liite 2: kysymys 9). 66% maaseutuosastojen vastaajista ei vieläkään 

ole tutustunut Toimialapalveluun eli tunnettuus osastolla on edelleen heikko. 

Tunnettuuden kasvu on ollut merkittävä myös työvoimaosastolla, kun vuoden 1997 ja 

2000 välillä tutustuneiden määrä kasvoi 24 prosenttiyksiköllä (35%->59%). 

Yritysosastojen sisäisen kansainvälistymisryhmän piirissä tunnettuus on muutamassa 

vuodessa hypähtänyt 33%:sta 78%:iin (muutos 45 prosenttiyksikköä). Muiden
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yritysosaston ryhmien osalta tutustuneiden osuus on vielä suurempi vaihdellen 

80%:sta täyteen 100%:iin (kyseisessä ryhmässä vastaajien lukumäärä vain 19).

Toimialaraporttien tunnettuutta selvitettiin vuosina 1997 ja 2000 mutta 

kysymyksenasettelu oli erilainen. Ensimmäisessä selvityksessä kysyttiin sitä, onko 

vastaaja tutustunut julkaisuun, kun tuoreemmassa selvityksessä kysyttiin, onko 

vastaaja käyttänyt julkaisua työssään (liite 1: kysymys 15; liite 2: kysymys 18). 

Kysymyksenasettelun eroja pohdittaessa on selvää, että vastaaja on voinut tutustua 

julkaisuun (vuosi 1997) muttei välttämättä ole käyttänyt sitä työssään (vuosi 2000). 

Näin ollen tutustumisosuudet vastaajien joukossa ovat luultavimmin käyttöosuuksia 

suurempia. Raporttien tunnettuuden kehitystä seurattaessa voitaneen siis vetää 

johtopäätös, jonka mukaan tunnettuudessa on tapahtunut kehitystä, vaikka 

prosentuaaliset tutustumis- ja käyttöosuudet olisivatkin pysytelleet samoina vuosina 

1997 ja 2000. Tämä johtuu siitä, että raporttien käyttö edellyttää niihin tutustumista 

mutta kaikki raportteihin tutustuneet eivät välttämättä ole käyttäneet niitä työssään.

Vuonna 1997 vain 44% vastaajista oli tutustunut toimialaraportteihin. Kysyttäessä 

raporttien käyttöä työssä vuonna 2000, 51% vastaajista oli käyttänyt niitä, joten 

tunnettuudessa oli tapahtunut selkeä parannus. Raporttien käyttömuotoa kysyttiin 

viimeisimmässä selvityksessä, ja 74% käyttäjistä oli käyttänyt painettua versiota 

raportista, 7% sähköistä versiota ja 19% molempia.

Sama kehitys on havaittavissa tuloksia tarkasteltaessa osastokohtaisesti. 

Maaseutuosastolla tunnettuus oli huonoin jo 1997 ja näin on edelleen. Silti tunnettuus 

on parantunut 14 prosenttiyksikön verran (11%->25%) jääden edelleen reilusti alle 

keskiarvon. Myös työvoimaosastolla tunnettuus on keskiarvoa heikommalla tasolla: 

40% vastaajista ilmoitti vuoden 2000 selvityksessä käyttäneensä raportteja työssään, 

kun vuonna 1997 vain 32% ilmoitti tutustuneensa raportteihin. Yritysosaston kohdalla 

kolme neljäsosaa oli vuonna 1997 tutustunut raportteihin. Myös viimeisimmän 

selvityksen mukaan yritysosasto ylittää tunnettuuden keskiarvon ainoana osastona (yli 

75% yritysosaston vastaajista oli käyttänyt raportteja). Yritysosastojen ryhmien välillä 

paras tunnettuus toimialaraporteilla oli vuonna 2000 kehittämisryhmässä (noin 95%), 

huonoin kansainvälistymis- ja teknologiaryhmissä (noin 60%).
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Toimialabarometrien tunnettuuden kehittymisen tarkastelussa on sama ongelma kuin 

toimialaraporttien kohdalla, eli tunnettuutta mitattaessa on kysytty tutustumista (vuosi 

1997) ja käyttöä työssä (vuosi 2000). (Liite 1: kysymys 22; liite 2: kysymys 18.) 

Samoin perustein kuin edellisessä voidaan sanoa, että käyttöä kuvaavat prosenttiluvut 

ovat nimellisarvoaan suurempia, kun niitä verrataan tunnettuuteen (kuinka moni on 

tutustunut barometreihin).

Vuonna 1997 vain 30% vastaajista oli tutustunut toimialabarometreihin. Vuoteen 

2000 mennessä käyttöaste oli huomattavasti parempi; lähes puolet (45%) vastaajista 

oli käyttänyt barometrejä työssään. Erityisesti työvoimaosaston ja maaseutuosaston 

kohdalla tilanne on parantunut selkeästi Toimialapalvelun näkökulmasta, vaikka 

maaseutuosastolla käyttäjien määrä on edelleen vähäinen (17,6%, kun vuonna 1997 

vain 7% oli tutustunut barometreihin). Työvoimaosastolla 17%:n tutustuneiden 

joukko (vuosi 1997) on muutamassa vuodessa kasvanut 35%:n suuruiseksi käyttäjä - 

joukoksi.

Yritysosastoilla barometrejä käytettiin (tai niihin oltiin tutustuttu) selvästi keskiarvoa 

enemmän molempien tutkimusten mukaan. Osaston sisäisissä ryhmissä barometrien 

käyttö on saavuttanut erinomaisen tason (noin 75%-95% vastaajista) kaikissa muissa 

ryhmissä, paitsi teknologia- ja kansainvälistymisryhmissä, joissa käyttäjäosuuksiksi 

muodostui 50% ja 30% (vuosi 2000). Teknologiaryhmässä tutustuneita oli jo vuonna 

1997 45% vastaajista, joten barometrien käytön kasvu on ollut suhteellisen vähäistä. 

Kansainvälistymisryhmässä taas käyttäjäjoukon kasvu oli suhteessa suurempaa: 

vuoden 1997 tuloksien mukaan vain 7% oli tutustunut barometreihin, ja nyt käyttäjiä 

on jo 30%.

Barometrien käyttömuoto ei juurikaan eroa raporttien käytöstä. Painettu versio on 

edelleen suosituin käyttömuoto, jota 77% vastaajista suosii. Sähköisessä muodossa 

barometriä käyttää 7% mutta sekä sähköistä että painettua barometriä yhdessä käyttää 

jo 16% vastaajista.
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Toimialapäälliköiden toiminnan tunnettuutta tarkasteltaessa vuonna 1997 valtaosa 

vastaajista (59%) ei ollut tutustunut toimialapäällikön tai -asiantuntijan toimintaan 

(liite 1: 31). Suurin osa niistä, jotka olivat olleet tekemisissä toimialapäällikön tai - 

asiantuntijan kanssa, olivat yritysosaston työntekijöitä (69%). Kyseisen selvityksen 

jälkeen Toimialapalveluun on muodostettu toimialatiimejä, ja uudemmassa 

tutkimuksessa tutkittiin myös tutustumista tiimien toimintaan.

Vuonna 2000 toimialapäällikköjen ja -asiantuntijoiden vetämien toimialatiimien 

tunnettuus oli jo hieman kohonnut, silti 52% ei edelleenkään ollut tutustunut tiimien 

toimintaan tai ollut niiden kanssa tekemisissä (liite 2: kysymys 34). Vastaajilta 

kysyttiin myös pelkästään toimialapäälliköiden ja -asiantuntijoiden tunnettuutta, tosin 

asteikolla 4-10 eli vuoden 1997 tavasta poiketen (liite 2: kysymys 33). Yli puolet 

vastaajista ilmoitti olleensa ainakin jonkin verran tekemisissä heidän kanssaan, joten 

tunnettuus on parantunut vuodesta 1997 (ka. kuitenkin vain 5,75). Maaseutu- ja 

työvoimaosastoilla toimialapäälliköiden ja -asiantuntijoiden kanssa ollaan erittäin 

vähän tekemisissä: 65% ja 62% vastaajista ilmoitti, ettei ole työnsä puolesta ollut 

lainkaan tekemisissä heidän kanssaan.

Rahoitusnäkemysten tunnettuus ja käyttö TE-keskuksissa on lisääntynyt vuodesta 

1997, jolloin noin neljänneksen vastanneista voidaan päätellä tutustuneen tuotteeseen 

(27% vastaajista arvioi niiden hyödyllisyyttä, liite 1: kysymys 32) ja vuonna 2000 

kolmannes vastaajista vastasi käyttäneensä rahoitusnäkemyksiä (liite 2: kysymys 24). 

Tuotteen hyödyllisyydelle saatiin keskiarvoksi vuonna 1997 7,5%, kun vastaajina oli 

toimialapäälliköiden tai -asiantuntijoiden toimintaan tutustuneet. Vuonna 2000 

hyödyllisyys sai keskiarvon 7,1 (liite 2: kysymys 25). Tässä keskiarvossa on mukana 

myös niitä vastaajia, jotka eivät olleet käyttäneet rahoitusnäkemyksiä, mikä saattaa 

vaikuttaa tulokseen negatiivisesti.

Vuonna 1997 vastaajia (vain toimialapäälliköiden tai -asiantuntijoiden toimintaan 

tutustuneet) pyydettiin arvioimaan toimialapäälliköiden lausuntojen hyödyllisyyttä 

asteikolla 4-10 (liite 1: kysymys 33). Yhteensä 56 vastaajaa arvioi hyödyllisyyttä, 

mistä voidaan päätellä, että käyttäjien tai lausuntoihin tutustuneiden määrä oli noin 

neljännes kaikista vastaajista. Vuonna 2000 lausuntoja oli käyttänyt jo 33% vastaajista
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(liite 2: kysymys 31). Samassa yhteydessä vastaajia pyydettiin arvioimaan lausuntojen 

laajuutta, sisältöä ja antamistapaa asteikolla 4-10, jolloin näiden kolmen 

ominaisuuden keskiarvoksi saatiin 7,3 (mukana vain lausuntoja käyttäneet). Tämä 

edustaa vastaajien yleistä tyytyväisyyttä lausuntoihin. Siihen voidaan verrata vuonna 

1997 saatua keskiarvoa lausuntojen hyödyllisyydelle, joka oli 7,4.

Toimialapäiville osallistuu TE-keskusten henkilöstöstä vain pieni määrä. Vuonna 

1997 noin 14% vastaajista oli osallistunut toimialapäiville, vuonna 2000 osallistujien 

määrä oli hivenen korkeampi (18%). (Liite 1: kysymys 34; liite 2: kysymys 37). 

Vuonna 1997 kaikki toimialapäiville osallistuneet tulivat yritysosastolta, josta valtaosa 

osallistujista tulee edelleen. Silloisen tutkimuksen jälkeen toimialapäiville on pyritty 

saamaan osallistujia muiltakin osastoilta, kun vuoteen 1997 asti päivät oli tarkoitettu 

pääasiassa KTM:n henkilöstölle. Osallistuneet arvioivat toimialapäiviä 

kouluarvosana-asteikolla (4-10), ja keskiarvoksi saatiin 8,2. Viimeisessä selvityksessä 

arvioitiin samalla asteikolla toimialapäivien hyödyllisyyttä, jolloin keskiarvo oli 8,44. 

Toimialapäiviin ollaan siis verrattain tyytyväisiä ja niitä pidetään poikkeuksellisen 

onnistuneina verrattuna muihin Toimialapalvelun tuotteisiin ja palveluihin.

7.4.3.3 Toimialapalvelun vastaavuus toimialatiedon tarpeeseen

Selvityksissä tutkittiin toimialapalvelun vastaavuutta toimialatiedon tarpeeseen. 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan tätä asteikolla 4-10 (liite 1: kysymys 10; liite 2: 

kysymys 11). Keskiarvolla mitattuna Toimialapalvelu vastaa kohtalaisen hyvin TE- 

keskusten toimialatiedon tarvetta, tosin keskiarvo on muutamassa vuodessa 

notkahtanut hieman alaspäin (7,2->7,06). Arvosanojen jakaumat siitä, kuinka hyvin 

Toimialapalvelu vastaa toimialatiedon tarvetta, selviävät seuraavasta 

pylväsdiagrammista (kuva 9):
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Kuva 9: Toimialapalvelun vastaavuus toimialatiedon tarpeeseen

*) Vuonna 1997 kyselyyn vastanneiden kokonaismäärä oli 240 vastaajaa, joista 114 oli tutustunut 

Toimialapalveluun ja vain heitä pyydettiin vastaamaan tähän kysymykseen. Heistä 11% jätti 

vastaamatta kysymykseen tai valitsi ”ei osaa sanoa” -vaihtoehdon. Vuoden 2000 (261 vastausta) 

kohdalla taas kaikki olivat vapaita vastaamaan kysymykseen huolimatta siitä, olivatko he tutustuneet 

Toimialapalveluun. Heistä 60% antoi vastaavuudelle arvosanan, 25% valitsi ”ei osaa sanoa” - 

vaihtoehdon ja puuttuvien vastausten osuus oli 15%.

Suuria muutoksia ei vuosien 1997 ja 2000 välillä näytä olevan; suurimmat luokat 

molempina vuosina olivat arvosanat 7 ja 8. Vuonna 2000 arvosanat painottuivat tosin 

aiempaa voimakkaammin näihin luokkiin. Ääriarvojen suhteen jakaumissa on 

huomattavissa pienehköjä eroja. Parhaimpia arvosanoja (9 ja 10) tarkasteltaessa 

voidaan havaita, että vuodesta 1997 arvosanat ovat tippuneet 4 prosenttiyksikön 

verran (16%->12%) eli tilanne on hivenen huonontunut. Samoin huonoimmissa 

arvosanoissa (4 ja 5), joita annettiin 2 prosenttiyksikköä enemmän vuonna 2000 

(12%->14%)

Aiemmassa selvityksessä sekä yritys- että maaseutuosasto arvioi Toimialapalvelun 

vastaavuutta kaikkien vastaajien keskiarvoa korkeammaksi (tosin maaseutuosaston 

vastaajien lukumäärä oli vain 10 eli keskiarvoon tulee suhtautua varauksellisesti). Nyt 

tilanne on muuttunut siten, että yritysosaston arvosanat ovat edelleen keskiarvoa 

korkeammat mutta maaseutuosastolla keskiarvojen jakauma painottui arvosana- 

asteikon heikompaan päähän suuren osan jättäessä vastaamatta kysymykseen tai 

valitessa ”ei osaa sanoa” -vaihtoehdon. Tätä eroa voidaan selittää myös sillä, että
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vuonna 1997 vastaamaan kehotettiin vain Toimialapalveluun tutustuneita, kun vuonna 

2000 kysymys kohdistettiin kaikille vastaajille.

Vuonna 1997 vastaajilta kysyttiin heidän näkemyksiään raporttien laajuudesta, 

jolloin 67% vastaajista (vastaamaan pyydettiin vain raportteihin tutustuneita) arvioi 

laajuuden sopivaksi, 20% arvioi raportit joko liian laajoiksi tai suppeiksi (10% ja 

10%) (liite 1: kysymys 17). Vuoden 2000 selvityksessä laajuutta pyydettiin 

arvioimaan arvosana-asteikolla 4-10, ja kaikkien vastausten keskiarvoksi saatiin 7,5 

eli kohtalaisen hyvä tulos. Kyselyiden kommenteissa esitettiin kuitenkin raporttien 

tiivistämistä, sekä vuonna 1997 että 2000. Vuonna 1997 kymmenesosa vastaajista piti 

kuitenkin raportteja liian suppeina eli kannanotot raporttien supistamisen ja 

laajentamisen puolesta olivat yhtä vahvoja. Uudemmassa kyselyssä ei enää selvitetty 

sitä, kuinka moni haluaisi raportteja laajennettavan.

Laajuuden lisäksi vastaajat arvioivat vuonna 2000 raporttien hinta/laatusuhdetta, 

sisältöä ja ilmestymistahtia, joista tyytymättömimpiä oltiin hinta/laatusuhteeseen (ka. 

6,9). Yhden raportin hinta oli kyselyn tekohetkellä 450 markkaa (+22% ALV). 

Ilmestystahti sai seuraavaksi alhaisimman keskiarvon 7,2. Raporttien päivitysväli on 

ollut kaksi vuotta, mitä useat vastaajat ovat pitäneet riittämättömänä. Tämä ilmeni 

myös kehittämisehdotuksista, joita osa vastaajista antoi kyselyn yhteydessä. 

Raporttien sisältöä arvioitiin keskimäärin arvosanalla 7,5 eli siihen oltiin yhtä 

tyytyväisiä kuin raporttien laajuuteen.

Vastaajien näkemykset toimialaraporttien sisältämän tulevaisuuspainotteisen tiedon 

riittävyydestä eivät juurikaan ole muuttuneet vuosien 1997 ja 2000 välillä (liite 1: 

kysymys 18; liite 2: kysymys 22). Molemmissa kyselyissä arvosteluasteikkona 

käytettiin kouluarvosanaa 4-10, ja vastaajien keskiarvoksi saatiin noin 7,1 molempina 

tutkimusajankohtina. Arvosanaj akaumissa tosin oli eroja, kuten seur aavasta kuvasta 

(kuva 10) näkyy:
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В 1997 
■ 2000

arvosanat

Kuva 10: Tulevaisuuspainotteisen tiedon riittävyys

Vuoden 2000 arvosanat painottuvat selkeästi asteikon parempaan päähän; kumulaatio 

arvosanasta 7 ylöspäin on 75% eli jopa kolme neljännestä arvioi 

tulevaisuuspainotteisen tiedon riittävyyden vähintään seitsemän arvoiseksi.

7.4.3.4 Toimialapalvelun koettu hyödyllisyys ja kehittämisehdotukset

Toimialapalvelun hyödyllisyyden keskiarvoksi saatiin 7,7 vuonna 1997 ja 7,1 vuonna 

2000. (Liite 1 ja 2: kysymys 14.) Tuloksista ei ole poistettu niitä vastaajia, jotka eivät 

ole tutustuneet Toimialapalveluun, mikä saattaa hieman vääristää tuloksia. Seuraava 

taulukko (taulukko 2) kuvaa arvosanojen jakautumista vuosina 1997 ja 2000.

HYÖDYLLISYYS
Arvosanat

4
%

5
%

6
%

7
%

8
%

9
%

10
%

YHT
*)
n=

keski
arvo

1997 0 4 4 18 36 13 1 240 7,7
2000 11 1 12 17 37 15 1 261 7,1
Taulukko 2: Arvosanat Toimialapalvelun hyödyllisyydelle (Salmi 1997; Mustajoki 2000)

*) sarakkeen 240 vastaajaa (vuosi 1997) tarkoittaa kaikkia selvitykseen osallistuneita. Näistä 24% jätti 
vastaamatta tai valitsi ”ei osaa sanoa” -vaihtoehdon, luultavasti siitä syystä, etteivät olleet tutustuneet 
Toimialapalveluun. Vuoden 2000 selvityksessä kaikkiaan 261 vastaajasta 38% ei vastannut 
kysymykseen tai valitsi ”ei osaa sanoa” -vaihtoehdon.

Jakauman yläpäässä erot vuosien 1997 ja 2000 välillä eivät vaikuta suurilta. 

Molempina vuosina modeemi on ollut kahdeksan, joka on valittu arvosanaksi selvästi 

useimmin (36% ja 37%). Suurimmat erot näyttäisivät olevan alimpien arvosanojen 4-6 

kohdalla: näiden arvosanojen kumulaatio oli vuonna 1997 8% mutta vuonna 2000 jo 

30%. Jopa 11% vastaajista antoi hyödyllisyydelle huonoimman arvosanan (4) vuonna
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2000, kun aiemmassa selvityksessä yksikään vastaajista ei arvioinut hyödyllisyyttä 

niin huonoksi.

Selvitysten välillä löytyy eroja myös kantaa ottamattomissa vastauksissa: vuonna 1997 

noin neljännes vastaajista valitsi tämän kysymyksen kohdalla ”ei osaa sanoa” - 

vaihtoehdon tai jätti kokonaan vastaamatta kysymykseen. Tämä osuus oli vuonna 

2000 suurempi: neljännes vastasi kysymykseen ”en osaa sanoa” ja lisäksi 13% jätti 

kokonaan vastaamatta kysymykseen. Tämä on sikäli yllättävää, että vuoteen 1997 

verrattuna yhä useampi tuntee Toimialapalvelun ja olisi sen perusteella kyvykäs 

arvioimaan sen hyödyllisyyttä.

Maaseutuosaston vastauksissa herätti huomiota vähäinen kannanotto kysymykseen. 

Vuonna 1997 suurin osa vastaajista (40%) valitsi ”ei osaa sanoa” -vaihtoehdon tai jätti 

vastaamatta. Ero seuraavaksi suurimpaan luokkaan oli 11 prosenttiyksikköä, kun 

toiseksi suosituin vastausvaihtoehto oli arvosana 8, jonka valitsi 29% 

maaseutuosastojen vastaajista. Sama tilanne ilmeni uudemmassa selvityksessä - 

vuonna 2000 edelleen suurin osa maaseutuosastojen vastauksista meni luokkaan ”ei 

osaa sanoa” tai kysymykseen ei vastattu lainkaan. Tässä yhteydessä on muistettava, 

että juuri maaseutuosastolla tunnettuus oli heikko, vuonna 2000 vain 32% oli 

tutustunut Toimialapalveluun.

Toimialaraporttien sisällön suhteen molemmissa tutkimuksissa ilmeni 

kehittämistarvetta tiedon alueellisuudessa, tulevaisuudennäkymissä, sisällön 

tiivistämisessä sekä työvoimaan ja koulutukseen liittyvissä tiedoissa (liite 1: kysymys 

19; liite 2: kysymys 23). Vuonna 1997 esiin nousi näiden lisäksi kansainvälisyyden ja 

teknologiatiedon mukaan ottaminen raporttien sisältöön; nämä ominaisuudet eivät 

enää korostuneet vuoden 2000 selvityksessä. Uutena kehittämisehdotuksena sen sijaan 

esitettiin maaseudun elinkeinotoimintaan liittyvien tietojen lisäämistä raportteihin.

Vastaajat kommentoivat selvitysten yhteydessä myös barometrien sisältöä ja 

kehittämistä (liite 1: kysymys 25; liite 2: kysymys 23). Molempina vuosina esiintyi 

toiveita alueellisen tiedon lisäämisestä sekä työvoima-tiedon mukaan ottamisessa 

(kuten raporteissakin). Aiemman selvityksen mukaan barometrien tiedon haluttiin
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olevan entistä tuoreempaa, myös kansainvälistä tietoa haluttiin barometreihin mukaan. 

Uutena kehittämisehdotuksena vuonna 2000 esitettiin barometrin otoskoon 

kasvattamista, jotta luotettavuus paranisi.

7.5 Sisäinen analyysi

Ympäristöanalyysin jälkeen analysoidaan case-organisaation sisäisiä tekijöitä ja niitä 

vahvuus- ja heikkoustekijöitä, joiden avulla organisaation on mahdollista hyödyntää 

ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia.

7.5.1 Toimialapalvelun resurssit

Rahalliset resurssit näyttäisivät suhteellisen vakiintuneilta, kun maksullinen 

palvelutoimintakin on saavuttamassa nollatuloksen kolmen vuoden tappiollisen 

toiminnan jälkeen. Tähän asti kannattamaton toiminta on syönyt määrärahoja muusta 

toiminnasta. KTM Toimiala-Infomedia on nyt löytänyt oman, suhteellisen 

vaatimattoman paikkansa suhteessa Toimialapalveluun. Muutaman vuoden takaisen 

periaatepäätöksen mukaan toiminnan pääpaino on käytännössäkin siirretty 

perustoimintaan eli toimialatiedon tuottamiseen sisäiseen käyttöön (TE-keskukset ja 

ministeriö).

Toimialapa!velussa haasteena on resurssien myöntäminen TE-keskuksista. 

Henkilöresurssien lisäksi TE-keskusten tulisi taijota Toimialapalve lulle 

käyttömäärärahoistaan toimialapäälliköiden kuluihin (matkat, tiedonhankintakulut) 

rahaa. Näiden resurssien myöntämisessä käytetään tilannekohtaista harkintaa 

Toimialapalvelun tuottamaan lisäarvoon perustuen, kuten sidosryhmäanalyysin 

yhteydessä (luku 7.2) jo esitettiin. Muutenkin määrärahojen ja budjetin 

suunnitelmattomuus on aiheuttanut ongelmia Toimialapalvelulle. Tällä hetkellä 

tavoitteena on seuraavan vuoden määrärahojen varmistaminen jo syyskuussa, mikä 

toisi vahvuutta toiminnan pidemmän tähtäimen suunnitteluun.

Eräs henkilöresursseihin liittyvä uhka on juuri toteutunut, kun maksullisesta 

palvelutoiminnasta vastannut projektipäällikkö vaihtoi toisiin työtehtäviin. Tästä
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johtuen henkilöstön parissa on esiintynyt huolestuneisuutta ja epävarmuutta toiminnan 

jatkuvuudesta mutta tämä uhkakuva ei liene todellinen. Uusi henkilö tosin tarvitaan, 

vaikka toimenkuva tulee muuttumaan aiempaa vähemmän vastuulliseksi.

Tällä hetkellä Toimialapalveluun kuuluvaa henkilöstöä TE-keskuksissa on noin 15 

henkilöä. Määrä ei tule juurikaan muuttumaan lähivuosina, korkeintaan viisi henkilöä 

voidaan saada lisää. Toiminta perustuu matriisiorganisaatioon, josta on löydettävissä 

sekä vahvuus- että heikkoustekij öitä. Matriisiorganisaatio on joustava, ja mahdollistaa 

tarvittaessa voimavarojen siirtämisen hetkellisesti toisiin toimintoihin. Heikkoutena 

matriisipohjaisessa organisaatiossa saattaa olla hierarkian epäselvyys esimerkiksi 

tilanteessa, jossa henkilökunta vastustaa Toimialapalvelim ohjeita vetoamalla 

toisenlaisiin ohjeisiin TE-keskusten johdon suunnalta. Tämä vaatii Toimialapalvelulta 

parempaa sopeutumista ymmärtäen, että henkilöstön varsinaiset esimiehet ovat TE- 

keskuksissa, ja että henkilöstön johtamisen täytyy tapahtua osallistuvalla johtamisella 

ilman käskyttämistä.

Toimialaraporttien päivittämiseen on tulossa uusi työkalu, joka mahdollistaa 

päivittämisen joka hetki, kun uutta tietoa on saatavilla. Ongelmana on ollut 

toimialapäälliköiden vaikea korvattavuus, mikä joidenkin pitkäaikaisten

toimialapäälliköiden kohdalla on saattanut johtaa valikoivaan työtehtävien

suorittamiseen. Siksi johdolta vaaditaankin sen varmistamista, että kukin 

toimialapäällikkö hyödyntää tämän uuden tekniikan tuomia mahdollisuuksia ja 

päivittää raportit tarvittaessa. Lähitulevaisuuden haasteena on luoda 

Toimialapalvelulle parempi maine ja saada sen avulla lisää varamiehiä. Tämä 

mahdollistaisi kokonaistasolla laadukkaammat suoritteet ja palvelut.

7.5.2 Toimialapalvelun johtaminen ja nykyinen suoritustaso

Kevääseen 2000 asti Toimialapalvelun johtamisessa vastuut oli jaettu siten, että yksi 

henkilö vastasi maksullisesta palvelutoiminnasta toisen henkilön ollessa vastuussa 

kaikesta muusta, lähinnä yleisesti Toimialapalvelun hallinnosta ja kehittämisestä. 

KTM Toimiala-Infomedian kehittämisestä vastuussa ollut projektipäällikkö vaihtoi 

keväällä toisiin työtehtäviin ministeriössä, joten kaikki vastuu johtamisesta on
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siirtynyt yhden henkilön käsiin. Kehitteillä olevasta KTM Toimiala On-Linesta vastaa 

kolmas henkilö.

Vuoden 1999 ja 2000 vaihteessa perustettiin Toimialapalvelun johtoryhmä, josta on 

saatu uusia näkemyksiä toiminnan kehittämiseen. Lisäksi tarvittaisiin erillinen 

ohjausryhmä, jossa elinkeino-osaston johto ja TE-keskusten johto olisivat 

edustettuina. Tällainen perustetaankin todennäköisesti kesän 2000 aikana. 

Toimialapalvelussa on pyritty parantamaan toiminnan strategisuutta luomalla 

strategisia linjauksia ja periaatepäätöksiä tuleville vuosille. Juuri kesän 2000 alussa 

tehtiin tällainen periaatepäätös vuosille 2001-2003, jossa tarkasteltiin 

asiakastuotematriisia ja sen painopistealueita, selvitettiin resurssitarpeita ja toiminnan 

uudelleen organisointia.

Johtamistavoissa on viime vuosina tapahtunut paljonkin positiivista muutosta ja 

johtamisen suunnitelmallisuus on kehittynyt. Keskeinen kehittämiskohde se on 

edelleenkin; läheiset suhteet ja tiivis yhteydenpito henkilöstön kanssa on parempi tapa 

johtaa matriisiorganisaatiota kuin auktoriteettiin nojaava käskyttäminen. Tällä on 

myös suora vaikutus uusien toimialapäälliköiden tarjontaan, mikä Toimialapalvelun 

kehittämisen kannalta on erittäin tärkeää.

Toimialapäälliköiden työn tulosten mittaamisessa on käytetty vuosittain sovittuja 

suorite -perusteisiä tavoitteita, joita mitataan toteutuneisiin suoritteisiin. Aikaisemmin 

vertailua tehtiin joka kuukausi, nyt on siirrytty kolmen kuukauden jaksoihin. Tämän 

työkalun käyttöön liittyy heikkous sen käyttöönoton markkinoinnissa: se koetaan 

paikoitellen asiantuntijoiden ammattitaitoa aliarvioivaksi vaikka tarkoitus on 

ajankäytön kehittäminen ja tehostaminen. Tämä on tarpeellinen seurantametodi, koska 

myös TE-keskusten johto haluaa tietää, kuinka hyödyllisesti heidän tarjoamiensa 

resurssien aika on käytetty. Toimialapalvelun tulosten mittaaminen on jossain 

mielessä saattanut muodostua liian raskaaksi organisaation kokoon nähden. Sen 

heikkouksiin kuuluu ajalliset ja rahalliset kustannukset sekä henkilöstön vastustus.

Toimialapäälliköiden ajankäytöllisten tavoitteiden lisäksi viime vuonna otettiin 

käyttöön laatutavoitteet tietyille suoritteille. Näiden toteutumista mitataan erillisillä
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selvityksillä vuosittain (esim. Salmi 1997 ja Mustalahti 2000). Tavoitteellisuutta on 

kokeiltu myös toimialatiimikohtaisesti, josta ollaan siirtymässä henkilökohtaisiin 

tavoitteisiin ja henkilökohtaisempaan palkkausmenettelyyn suoritteiden selkeän 

henkilöitymisen vuoksi.

Nykystrategia ei ole toiminut siinä mielessä, että periaatteellisesti toiminnan 

pääpainon olisi pitänyt olla sisäisissä asiakasryhmissä jo vuodesta 1997 mutta nyt, 

vasta kolmen vuoden kuluttua tähän tavoitteeseen ollaan pääsemässä. Maksullisen 

palvelutoiminnan painoarvo laski automaattisesti projektipäällikön siirtyessä toisiin 

työtehtäviin ja toiminta on nykyisin täysin ulkoistettu TietoEnatorille, joka hoitaa 

markkinoinnin, myynnin sekä jopa osittain sisällön tuottamisen ja tiedon keruun.

Nykystrategian toimivuutta voidaan arvioida myös suoritekohtaisesti. Maksullisen 

palvelutoiminnan kohdalla laadulliset tavoitteet ollaan melko hyvin saavutettu, kun 

taas taloudellisista tavoitteista ollaan jääty. Uuden tuotteen, KTM Toimiala On-Linen, 

kohdalla tavoitteisiin ollaan päästy varsin hyvin, ja jatkohankettakin ollaan 

käynnistämässä. Palveluun perustuvissa suoritteissa (lausunnot, kannanotot, 

rahoituslinjauksen jne.) on edelleen paljon parannettavaa. Näissä henkilökohtaiset 

ominaisuudet sekä toimialapäällikön sosiaaliset ja viestinnälliset taidot painottuvat 

voimakkaasti. Toimialapäivien järjestämisessä tavoitteet ollaan jopa ylitetty.

7.5.3 Markkinoinnin rooli Toimialapalvelussa

Erillinen KTM Toimiala-Infomedia on markkinointiyhtiön toimesta ollut suhteellisen 

tehokkaasti markkinoitu. Aikaisempi markkinointiyhtiö (Atko-Markkinointi) keskittyi 

strategiassaan puhelinmyyntiin, jolla saatiinkin hyviä tuloksia aikaan julkaisujen 

myynnissä. Tänä päivänä sähköisiin ratkaisuihin erikoistunut TietoEnator käyttää 

edeltäjäänsä sofistikoituneempaa menetelmää, jossa yhdistetään suora- ja 

puhelinmarkkinointia asiakkaiden hankinnassa sekä jälkimarkkinoidaan tuotteita 

asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille. Strategiaa tosin tullaan muuttamaan syksyllä 

2000 uuden tuotteen myötä, kun tuotteen jatkuva päivitys vaatii tiheämpää sykliä 

myös markkinoinnissa.
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Sekä Infomedian puolella että sisäisille asiakkaille suuntautuvassa markkinoinnissa 

strategia on keskittynyt tunnettuuden parantamiseen. Sisäisessä toiminnassa 

kaivattaisiin kyllä kehittyneempää markkinointia mutta sen jäljestäminen julkisella 

sektorilla ei ole kovin helppoa. Markkinoinnin tehostamisesta on Toimialapalvelussa 

puhuttu jo useita vuosia ilman, että suurempaa muutosta olisi tapahtunut. Yksi uusi 

markkinointikeino on nyt kolme kertaa jäljestetty Infoseminaari, joka otettiin käyttöön 

Toimialapalvelun tunnettuuden kohentamiseksi. Infoseminaareja, joihin kutsutaan 

sekä ulkoisia että sisäisiä asiakasryhmiä, on tarkoitus jäljestää kaksi tai kolme joka 

syksy. Seminaariin kutsutaan koko TE-keskuksen henkilöstö, riippumatta henkilön 

asemasta, ja siinä esitellään Toimialapalvelussa työskenteleviä henkilöitä ja kerrotaan 

toiminnasta sekä tuotteista ja palveluista. Vaikka kaikille viidelletoista TE- 

keskukselle Infoseminaarien jäljestäminen onkin hidasta, se on todettu hyväksi 

keinoksi parantaa tunnettuutta.

Toinen uusi informaatiokanava on uutena toimenpiteenä syksyllä 2000 aloitettavat 

lyhyet tietoisku- ja keskustelutilaisuudet TE-keskuksissa. Tilaisuuksien 

järjestämiseksi TE-keskuksilta on pyydetty kannanottoja niiden tärkeiksi kokemista 

toimialoista. Tilaisuuksiin osallistuu asianomainen toimialapäällikkö, 

Toimialapalvelun johdon edustaja ja TE-keskuksen henkilöstö, lähinnä toimialasta 

kiinnostuneet yritystutkijat. Näiden tilaisuuksien avulla pyritään samaan päämäärään 

kuin Infoseminaareillakin, joiden avulla kaikkien TE-keskusten läpikäynti vie 

runsaasti aikaa.

Viestinnän suhteen Toimialapalvelun johtamisesta vastaava henkilö on ollut 

avainasemassa, yhteydenpito TE-keskusten johtoon on usein ollut suoraa kontaktia. 

Lisäksi hän on ollut aktiivisesti esittelemässä toimintaa Johtajapäivillä ja uusissa 

Infoseminaareissa. Suoran yhteydenpidon lisäksi TE-keskuksissa toimivat 

toimialapäälliköt ja -yhteyshenkilöt välittävät informaatiota omissa 

työympäristöissään. Tämän kaltainen välikäsistä riippuvainen viestintä on kuitenkin 

todettu suhteellisen tehottomaksi ja siksi jatkossa pyritäänkin kohdistamaan viestintää 

tarkemmin, esimerkiksi sähköistä tiedonjakelua hyväksikäyttäen.
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Käytetyt markkinointikeinot ovat lähinnä tiedottamiseen keskittyviä. Tiedottamisessa 

ollaan käytetty TE-keskusten sisäistä lehteä mutta yleisin viestintäkanava on vuonna 

1998 käyttöön otettu sisäinen Intranet, jossa tiedotetaan kaikista Toimialapalvelun 

ajankohtaisista asioista. Ennen jaetusta paperitiedotteesta ollaan lähes kokonaan 

luovuttu. Intranetin päivittäminen on ollut ongelmallista mutta lähitulevaisuudessa 

tähän tarkoitukseen tullaan todennäköisesti palkkaamaan henkilö. Tiedottamisessa 

ollaan keskitytty myös julkisuuteen. Tapana on ollut jäljestää julkistamistilaisuuksia 

uusista toimialaraporteista sekä lähettää tiedotteita ja raportteja lehdistön edustajille. 

Tämän lisäksi toimialapäälliköt ja raporttien tekijät ovat saattaneet olla 

henkilökohtaisesti yhteydessä julkiseen sanaan yritettäessä ylittää uutiskynnystä.

Haastatteluissa nousi esiin muutamia viestintään liittyviä ongelmia. TE-keskusten 

sisäiseen viestinnän kulkuun liittyen näyttää siltä, että johdolle lähetettyjä 

Toimialapa!velua koskevia viestejä ei riittävästi kommunikoida eteenpäin. Näin ollen 

voitaisiin ajatella, että viestintää tulisi kehittää entistä kohdistetummaksi. Toinen 

viestintäkanavaan liittyvä uhka on kaiken sisäisen viestinnän painottuminen 

Intranetiin, missä Toimialapal velu on vaarassa jäädä muun tiedon jalkoihin. Intranetin 

käyttö ainoana viestintäkanavana jättää tietyt kohderyhmät viestien 

saavuttamattomiin, sillä läheskään kaikki eivät käytä sitä säännöllisesti. Lisäksi 

Toimialapal velua koskevan tiedon hakeminen Intranetistä on täysin käyttäjän oma- 

aloitteisuuden varassa. Tiedon hakua ja palveluun tutustumista Intranetin avulla 

voitaisiinkin tehostaa mainonnallisin keinoin, joita tähän mennessä sisäisessä 

markkinoinnissa ei ole käytetty. Haastatteluissa korostettiin sitä, että mainontaa 

suunniteltaessa olisi sävyksi valittava asianmukaisuus ja vältettävä räikeitä 

huomionkiinnitys -keinoja.

Sisäisten asiakkaiden segmentointia ei ole Toimialapalvelussa muuten ajateltu kuin 

osastojen ja työtehtävien perusteella. Markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta 

osastokohtaisilla eroilla on suuri merkitys, koska tunnettuus ja käyttö vaihtelevat 

merkittävästi osastoittain. Palvelu tunnetaan huonoiten maaseutuosastolla, jossa yli 

puolet ei edelleenkään ole tutustunut Toimialapalveluun. Työvoimaosastolla tilanne 

on hieman parempi tutustuneiden määrän ollessa kuudenkymmenen prosentin 

luokkaa. Yritysosastoilla puolestaan tutustuneiden määrä lähentelee



108

yhdeksääkymmentä prosenttia eli siellä tunnettuudessa lienee vaikeampaa saada 

huomattavia parannuksia aikaan. Osastokohtaiseen segmentointiin näyttäisi 

haastattelujen perusteella liittyvän ongelmia, koska tuotteet on kehitetty yritysosastoja 

silmälläpitäen. Toimialapalvelun johdossa tiedostetaan, että maaseutu- ja 

työvoimaosastojen tarpeet eroavat yritysosastoista mutta ainakaan vielä tuotteita ja 

palveluita ei olla valmiita muokkaamaan radikaalisti siten, että ne palvelisivat 

parhaalla mahdollisella tavalla näitä kaikkia kolmea ryhmää. Kuitenkin tuotteiden ja 

palvelujen sisältö palvelee haastateltavien mielestä ainakin jollain tasolla myös 

yritysosaston ulkopuolisia ryhmiä.

Asiakkaiden segmentoinnissa toinen mahdollinen kriteeri on työtehtävät. Mitä 

korkeampi asema TE-keskuksessa sitä tärkeämpää on Toimialapalvelun tunteminen, 

toisin sanoen johdon tuntemus on ensiarvoinen. TE-keskusten Johtajapäivillä 

pyritäänkin lisäämään johtajien tietoisuutta Toimialapalvelun mahdollisuuksista ja 

ajankohtaisuuksista mutta, kuten edellä jo mainittiin, näiden tilaisuuksien avulla ei 

voida olettaa tiedon kulkeutuvan TE-keskusten kaikille tasoille. Kokemusten 

perusteella näyttää vahvasti siltä, että välikäsien käyttö viestinnässä ei kannata. 

Tehokkaampia tuloksia saataisiin varmasti henkilökohtaisella viestinnällä.

7.6 Kehittämiskohteet sisäisessä markkinointiviestinnässä

Suurimmat kehittämiskohteet ovat maaseutu- ja työvoimaosastot, joissa tunnettuus on 

edelleen huono tai korkeintaan tyydyttävä. Yritysosastolla tunnettuus lähentelee 

yhdeksääkymmentä prosenttia, jonka nostaminen lähemmäksi sataa vaatisi 

kohtuuttoman suuria ponnistuksia. Toisaalta haastateltavat olivat sitä mieltä, että 

yritysosastojen tunnettuus tulisi olla hyvä riippumatta henkilöiden työnkuvasta ja 

asemasta TE-keskuksessa: tuotteiden tunteminen on välttämätöntä jo senkin vuoksi, 

että yritysosastot välittävät Toimialapalvelun tuotteita ulkoisille asiakkaille. Kun eri 

osastot ollaan nyt saatu saman katon alle, yhtenäisemmän tunnettuustason 

luominenkin lienee helpompaa. Haastateltavat katsovat kuitenkin, että niukkoja 

markkinointiresursseja tulisi suunnata työvoima- ja maaseutuosastoille, ja pyrkiä 

yritysosastojen kohdalla viestimään mahdollisimman hyvin ajankohtaisista asioista ja 

kehittämistoimenpiteistä.
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Muita erityisen tärkeitä asiakasryhmiä ovat yritystutkijat ja uusissa 

yrityspalvelupisteissä työskentelevät henkilöt: edellinen ryhmä siitä syystä, että 

toiminta-ajatuksen mukaisesti tuotteet ja palvelut on tarkoitettu apuvälineiksi tukien 

suuntaamiseen, jälkimmäinen siksi, että yrityspalvelupisteet ovat erinomainen 

asiakaspalvelukanava ja siten myös jakelukanava ulkoisille yritysasiakkaille, jolloin 

henkilökunnalla tulisi olla erinomainen tuntemus kaikista TE-keskusten tuotteista ja 

palveluista.

Tunnettuustavoitteen lisäksi ongelmana on ollut tuotteiden ja palvelujen huono 

hyödyntäminen. Toimialapalvelussa tehtyjen selvitysten perusteella (Salmi 1997; 

Mustajoki 2000) ollaan tultu siihen johtopäätökseen, että tämä johtuu ainakin osittain 

toimialatiedon nopeasta vanhenemisesta. Päivityskysymykseen on nyt tulossa 

parannus uuden sähköisen version avulla. Myös viestintä on koettu ongelmalliseksi 

niukoista resursseista johtuen. Uusista tuotteista ja muista kehittämistoimenpiteistä ei 

ole pystytty viestimään riittävällä tasolla.

Muodostettavat viestinnän tavoitteet tulisi laatia yhteydessä tuleviin muutoksiin, joista 

ensimmäinen on syksyllä 2000 tehtävä päätös toiminnassa mukana olevista 

toimialoista. Muun muassa tästä muutoksesta viestitään TE-keskusten johdolle 

Toimialapalvelun strategisista linjauksista vuosille 2001-2003 kertovassa 

tilaisuudessa. Toimialojen valinnassa otetaan tällä kertaa TE-keskusten johdon 

näkemykset paremmin huomioon. Aikaisemmin päätökset toimialoista on tehty 

myönnettyjen tukien ja alan toimipaikkojen määrän perusteella. Nyt päätös heijastelee 

paremmin tulevaisuudennäkymiä, joita aikaisempi menetelmä ei riittävästi pystynyt 

ennustamaan. Uudesta KTM Toimiala On-Line -tuotteesta, joka todennäköisesti 

lanseerataan virallisesti toukokuun 2001 tienoilla, kerrotaan asiakkaille 

Infoseminaarien ja erillisten tietoiskujen avulla.
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8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Edellisessä luvussa kuvattiin markkinointiviestinnän strategian suunnittelua KTM 

Toimialapalvelussa. Tässä tutkielman viimeisessä luvussa kerrataan lukijalle koko 

tutkielman tavoite ja keskeiset tulokset, tehdään yhteenveto tutkielmasta ja annetaan 

case-organisaatiolle suositus sen markkinointiviestinnän strategiaksi. Lopuksi tuodaan 

esiin tutkimuksen teon aikana heränneitä ajatuksia aiheen jatkotutkimuksesta.

8.1 Tutkielman tavoite ja keskeiset tulokset

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten nonprofit-organisaatioissa tulisi 

muodostaa markkinointiviestinnän strategia. Tutkimusongelman ratkaisemiseksi 

työssä käsiteltiin yleisellä tasolla markkinointia nonprofit-organisaatioissa, käytiin läpi 

julkisella sektorilla tapahtunutta muutosta sekä paneuduttiin strategisen suunnittelun 

malliin ja markkinointiviestinnän strategian komponentteihin. Kirjallisuuteen 

perehtymällä oli mahdollista löytää nonprofit- ja julkissektorin erityispiirteitä, joilla 

on vaikutusta strategisen suunnitteluprosessin muodostumiseen. Näiden 

erityispiirteiden pohjalta arvioitiin markkinointiviestinnän strategian suunnittelun 

nonprofi-organisaatiossa eroavan siitä, mitä liikeyritysten strategisen johtamisen 

tutkimuksessa ja kirjallisuudessa on ehdotettu.

Case-organisaatioksi valittu KTM Toimialapalvelu on julkisen sektorin nonprofit- 

organisaatio, jonka toimintatapa poikkeaa tyypillisestä nonprofit-organisaatiosta, ja 

joka toimintatapana on suhteellisen uusi suomalaisessa julkishallinnossakin. 

Teoreettisen keskustelun yhteydessä esitellyssä nonprofit-sektorin nelikenttämallissa 

(ks. luku 2.1) KTM Toimialapalvelu voidaan sijoittaa johtamistavaltaan 

yrittäjämäiseen ja tulonlähteeltään sekä valtion budjettiin että myyntituloihin 

perustuvaan nonpro fit-toimintaan.

Vaikka case-organisaatio jossain määrin eroaakin tyypillisestä nonprofit- 

organisaatiosta, siitä on löydettävissä lukuisia nonprofit-sektorin ominaispiirteitä, 

jotka vaikuttavat sen johtamiseen ja toiminnan suunnitteluun, ja siten myös 

markkinointiviestintään. KTM Toimialapalvelun sidosryhmät muodostuvat suuresta
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verkostosta yhteistyökumppaneita, asiakkaita, työntekijöitä, alihankkijoita ja päättäjiä, 

joiden huomioiminen toiminnassa on välttämätöntä mutta usein monimutkaista. 

Moninaiset sidosryhmät tarkoittavat samalla useita, joskus ristiriitaisiakin vaatimuksia 

toiminnan suunnasta, joiden täyttäminen kaikkia sidosryhmiä miellyttävällä tavalla on 

vaativaa.

Toinen nonprofit-sektorille tyypillinen piirre, ulkopuolisen rahoituksen suuri merkitys, 

koskee myös case-organisaatiota. KTM Toimialapalvelu ei tosin ole täysin 

riippuvainen sille budjetista myönnettävistä varoista, vaan rahoittaa toimintansa 

osittain maksullisen palvelutoiminnan puolelta saamistaan myyntituloista. Valtion ja 

veronmaksajien rooli Toimialapalvelun toiminnan rahoittajana merkitsee sitä, että 

rahankäyttöä kontrolloidaan eri tavoin kuin itsenäisessä liikeyrityksessä. Verorahojen 

käytön tulee olla tarkoin perusteltua eikä markkinointikeinojen käyttö julkisella 

sektorilla siitä syystä olekaan itsestään selvää keinojen tehokkuuden vaikean 

perusteltavuuden vuoksi.

Julkissektorin on sanottu toimineen perinteisesti ilman voittotavoitteita ja läheistä 

kosketusta markkinoihin. Tämän katsotaan vaikuttaneen negatiivisesti sektorin 

asiakaspalvelun ja laatujohtamisen osaamiseen. Valtio ja kunnat ovat jo vuosia 

pyrkineet eroon tästä leimasta, ja lukuisia muun muassa julkisen sektorin laatuun ja 

toiminnan tavoitteellisuuteen keskittyviä hankkeita on käynnistetty. KTM 

Toimi alapalvelulla ei varsinaisesti ole voittotavoitetta maksullisenkaan 

palvelutoimintansa suhteen, vaan tavoitteena on nollatuloksen teko. Imagon, 

tavoitteellisuuden ja strategisen suunnittelun tasoa arvioitaessa voitaneen sanoa, että 

ainakin toiminnan tavoitteellisuudessa ja strategisessa suunnittelussa Toimialapalvelu 

on kehittynyt viime vuosina.

Nonprofit-organisaatioille tyypillisesti KTM Toimialapalvelussakin voidaan havaita 

puutteita tavoitteiden ja toiminnan suunnan yksiselitteisyydessä: tasapaino kahden 

itsenäisen toiminnon, Toimialapalvelun ja maksullisena palvelutoimintana 

johdettavan Toimiala-Infomedian, välillä on saavutettu vasta pitkän sopeutumisajan 

jälkeen, kun maksullinen palvelutoiminta on käytännössä lunastanut sille tarkoitetun, 

suhteellisen vaatimattoman roolin. Strategiseen suunnitteluun Toimialapalvelussa on
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paneuduttu jo useamman vuoden ajan, ja toiminnan tuloksia pyritään mittaamaan 

säännöllisesti. Kehitystyötä tarvittaneen kuitenkin mittausjärjestelmän hiomisessa 

sellaiseksi, että se mahdollisimman hyvin palvelisi toiminnan käytännön suunnittelua. 

Strategisen suunnittelun vaikeuden todettiin case-organisaation kohdalla johtuvan 

ainakin osittain siitä, ettei resursseja ole voitu varmistaa riittävän ajoissa.

Tutkielman tarkoituksena oli syvällisellä tasolla ymmärtää case-organisaation 

esimerkin avulla strategisen suunnitteluprosessin ja varsinkin markkinointiviestinnän 

strategisen suunnittelun erityispiirteitä koko nonprofit-sektorilla tekemättä kuitenkaan 

yleispäteviä yleistyksiä muihin nonprofit-sektorin organisaatioihin. Edellä kuvattujen 

tutkimustulosten valossa voitaneen sanoa, että niin nonprofit-sektorin 

markkinointiviestinnän suunnittelussa kuin sen muussakin strategisessa suunnittelussa 

esiintyy piirteitä, joiden huomioiminen edellyttää yritysmaailmaan suunnattujen 

markkinoinnin oppien ja työkalujen uudelleen muotoilemista nonprofit-sektorille.

8.2 Yhteenvetoja suositus markkinointiviestintästrategiaksi

Teoreettiseen keskusteluun pohjautuen markkinointiviestintästrategia määriteltiin 

tässä yhteydessä nonprofit-organisaation pitkän tähtäimen keinoksi sopeutua 

ympäristönsä muutoksiin viestintäresurssej a uudelleensuuntaamalla siten, että 

organisaation päämäärät saavutetaan. Markkinointiviestintästrategian suunnittelu 

tapahtuu huomioiden muut organisaatiossa määritellyt strategiat ja erityisesti 

markkinointistrategian ohjaamana. Markkinointiviestinnän strategian 

suunnitteluprosessi nonprofit-organisaatiossa koostuu seuraavista vaiheista: 1) 

toimintaa ohjaavien tai rajoittavien mandaattien määrittely, 2) sidosryhmäanalyysi, 3) 

toiminta-ajatuksen ja arvojen selkeyttäminen, 4) ympäristöanalyysi sekä 5) sisäinen 

analyysi. Suunnitteluprosessin vaiheet käytiin läpi KTM Toimialapalvelun kohdalla, 

ja tulosten perusteella esitetään seuraava yhteenveto tärkeimmistä löydetyistä uhista, 

mahdollisuuksista, vahvuuksista ja heikkouksista (kuva 11):
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UHAT

• toimialojen nopeat muutokset
• teknologinen kehitys - käyttötottumusten 

muuttuminen
• Finnveran rooli potentiaalisena kilpailijana
• toimialapäälliköiden niukka tarjonta
• kilpailun uhka koskien fyysisiä tuotteita - 

korvattavuus
• toimialatiedon tarpeen vähäisyys 

maaseutuosastoilla
• tunnettuus heikko maaseutuosastoilla
• yritysosastoilla tunnettuuden kehitys 

kyllääntymispisteessä
• julkaisujen sähköiseen jakeluun siirtyminen - 

tällä hetkellä vain neljäsosa käyttänyt sähköistä 
versiota

• tyytymättömyys raporttien 
hinta/laatusuhteeseen

e Toimialapalvelun hyödyllisyyden arvosanan 
lasku

MAHDOLLISUUDET

• teknologinen kehitys - tehokkaita työkaluja
• yhteistyömahdollisuudet portaaliajattelusta
• yhteistyö Finnveran kanssa
• palvelutuotteissa kilpailu ei aiheuta uhkia
• asiakaskunnan potentiaalinen kasvu
• toimialatiedon tarve TE-keskuksissa suuri
• kasvupotentiaalia yritysosaston teknologia- ja 

kansainvälistymisryhmässä
• markkinointiajattelun kehittäminen

TietoEnatorin avulla (benchmarking)

HEIKKOUDET

• budj erin j a resurssien huono ennakoitavuus
• vain noin puolet hyödyntää julkaisuja työssään
• toimialapäälliköiden (ja palvelutuotteiden) 

tunnettuus heikkoa yritysosaston ulkopuolella
• avainhenkilön menettäminen - henkilöstön 

luottamuspula
• johtotehtävien kasaantuminen yhdelle 

henkilölle
• johtamisen haasteellisuus 

matriisiorganisaatiossa
e yhteydenpitoon ja toimiviin henkilösuhteisiin 

perustuvan toiminnan haasteet johtamiselle
e henkilöstön huono korvattavuus - mahdollinen 

imago-ongelma
e markkinoinnin osaamisen puutteellisuus (sekä 

henkilöstöasioissa että perinteisessä 
markkinoinnissa)

• tulosten mittaamisen raskaus
• palvelusuoritteiden vaihteleva laatu
• epäsuoran viestinnän tehottomuus
intranetin toimivuus; päivittämisen ongelmat

VAHVUUDET

• tunnettuuden merkittävä kasvu
• julkaisujen käytön lisääntyminen
• tyytyväisyys toimialapäiviin
• resurssien vakiintuminen
• budj etin j a suunnitelmallisuuden lisääntyminen
• matriisiorganisaation j oustavuus
• resurssien käytön tehostuminen
• toiminnan suunnittelun, j ohtamisen j a 

strategisuuden kehittyminen ja kehittäminen
• infotilaisuudet tunnettuuden parantamisen 

keinona
• TE-keskusten näkemysten parempi 

huomioiminen (toimialojen valinta)

Kuva 11: SWOT -analyysi KTM Toimialapalvelussa

Markkinointiviestinnän strategian suunnitteluprosessiin liitettiin luvun 4.6 mukaisesti 

ne komponentit, joista markkinointiviestinnän strategian voidaan katsoa koostuvan: 1) 

ulkoinen vuorovaikutussuhde kohderyhmien kanssa, 2) sisäiset viestintäresurssit, 3) 

kilpailuetu ja 4) synergia. Case-organisaatiossa kohderyhmien valinta voidaan
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perustaa TE-keskusten osastoihin, joiden väliset erot sekä tarpeissa että palvelun 

tuntemuksessa ovat merkittäviä. Yritysosastoa tuotteet ja palvelut näyttäisivät 

palvelevan parhaiten, siellä myös tunnettuus on korkeinta. Työvoima- ja 

maaseutuosastot eivät tunne Toimialapalvelua yhtä hyvin, ja niiden näkökulmasta 

tuotteissa ja palveluissa tulisi nykyistä paremmin huomioida osastojen erityistarpeet 

(koulutukseen, työllisyyteen ja maaseutuelinkeinoihin liittyvät tiedot).

Maaseutuosastolle ja työvoimaosastolle kohdistettavan markkinointiviestinnän 

tavoitteeksi suositellaan Toimialapalvelun tuntemisen lisäämistä. Kyseisillä osastoilla 

noin puolet tuntee Toimialapalvelun ja reilusti alle puolet käyttää Toimialapalvelun 

tuotteita tai palveluita. Yritysosastoilla tilanne on toinen Toimialapalvelun 

tunnettuuden ollessa lähes kyllääntymispisteessä. Tässä ryhmässä ongelmana on 

tuotteiden ja palveluiden vähäinen käyttö. Yritysosaston rooli jakelijana tekee siitä 

kohderyhmänä erityisen tärkeän: haastateltujen näkemysten perusteella kaikkien 

yritysosastolla työskentelevien tulisi tuntea Toimialapalvelu huolimatta omasta 

toimialatiedontarpeesta, koska ulkoisille asiakkaille on osattava kertoa 

Toimialapalvelun tarjonnasta. Tutkimus ei antanut vastausta siihen, miten TE- 

keskukset kokevat Toimialapalvelun imagon. Imagon ja siihen mahdollisesti liittyvien 

ongelmien tutkiminen lieneekin Toimialapalvelulle hyödyllistä, varsinkin jos 

tunnettuuden lisääntyessä käyttö ei nouse ennakoidusti.

Viestinnän sävyksi ehdotetaan rationaalista ja informatiivista viestinnän tapaa kaikille 

kohderyhmille. Organisaation luonteesta johtuen tunteellinen tai aggressiivinen 

viestinnän sävy ei antaisi haluttua kuvaa lähettäjästä. Vastaanottajan ammattitaitoa ja 

kykyä arvioida itse tuotteiden ja palveluiden vastaavuutta omiin tarpeisiinsa ei liene 

syytä väheksyä, vaan pikemminkin pyrkiä antamaan kohderyhmälle realistinen kuvaus 

Toimialapal velusta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Työvoima- ja 

maaseutuosastoilla olisi ehkä syytä antaa konkreettisia esimerkkejä Toimialapalvelun 

hyödyntämismahdollisuuksista osastojen toiminnan piiriin kuuluvilta alueilta, mikä 

saattaisi antaa vastaanottajalle sykäyksen tuotteen tai palvelun kokeilemiseen.

Tutkimuksen mukaan Toimialapalvelu on käyttänyt suuressa määrin välillistä 

viestintää mutta sen tehokkuus ei ole osoittautunut halutunlaiseksi.
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Kanavaratkaisuissa kannattaisikin kehittää suorempia ja henkilökohtaisia kontakteja 

vastaanottajaan. Sähköpostin, suoramarkkinoinnin ja Infoseminaarien kaltaisen 

suhdetoiminnan avulla kohderyhmän tavoittaminen paranisi, tosin henkilökohtaiselle 

tasolle pyrkivällä viestinnällä on keskitettyä viestintää suuremmat kustannuksetkin. 

TE-keskuksissa toimivien yhteyshenkilöiden sekä toimialapäälliköiden ja 

asiantuntijoiden hyödyntäminen viestinnässä ja esimerkiksi infotilaisuuksien 

järjestämisessä nopeuttaisi koko maan kattavan TE-keskus -verkoston 

informoimisessa.

Markkinointiviestinnän strategian ja siinä asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi 

Toimialapalvelun on varmistettava sen viestintäresurssien yhdenmukaisuus valitun 

strategian kanssa. Tämä tapahtuu organisaatio- ja tuotemielikuvien sekä henkilöstön 

viestintäresurssien kehittämisen kautta. Nykyinen tilanne vaikuttaa siltä, että 

Toimialapalvelun resurssit eivät ole riittävät tehokkaat viestinnän toteuttamiseksi, 

mikä olisi seuraava vaihe strategisen suunnittelun ja analysoinnin jälkeen. 

Toimialapalvelun kannattaisi harkita ulkopuolisen avun käyttöä 

markkinointiviestinnän toteuttamisessa. TietoEnatorin ulkoisen markkinoinnin 

toteutuksesta voidaan toki saada hyödyllisiä esimerkkejä oman sisäisen markkinoinnin 

kehittämiseen mutta hyvien ideoiden toteuttamiseen tarvitaan lisäresursseja.

Organisaatiokuvan tarkempi tutkiminen ja sen kehittäminen lienee tarpeellista. 

Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että organisaation ja sen ympäri Suomea 

jakaantuneen henkilöstön välisissä suhteissa on kehittämistä, joka tulisi aloittaa 

luottamukseen, läheisiin suhteisiin ja yhdessä työskentelyyn perustuvalla 

organisaation ”ohjauksella” sen sijaan, että johdetaan perinteisemmällä tavalla esittäen 

vaatimuksia, tulostavoitteita ja tehokkuuden mittareita. Mittarit ja tavoitteet ovat 

tärkeitä johtamisen ja kehittämisen apuvälineitä mutta niiden käyttöönotossa ja niistä 

informoitaessa pitäisi osata ”juohautella”, kuten haastattelussa asia ilmaistiin. Hyvän 

organisaatiokuvan alku on toimivassa organisaatiohengessä, joka heijastuu 

organisaation ulkopuolellekin.

Markkinointiviestinnällä voidaan luoda Toimialapalvelulle kilpailu- ja synergiaetuja 

viestinnän vastaanottaj asuuntautuneisuudella, erottu vuudella ja usean
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viestintäkanavan käytöllä. Synergiaa syntyy myös silloin, kun viestintää toteutetaan 

harmoniassa organisaation kokonaisvaltaisen toiminnan suhteen. Kohderyhmille 

suunnattava viestintä tulisikin laatia siten, että vastaanottajien erilaiset tarpeet ja 

ominaisuudet huomioidaan. Työvoima-, maaseutu- ja yritysosastojen kohdalla tarpeet 

toimialatietoudelle ovat erilaiset, koska kaikki ovat suuntautuneet talouselämän eri 

osa-alueiden kehittämiseen. Useita viestinnän kanavia käyttämällä haluttu viesti 

saadaan tehokkaammin perille ja sen toistuvuus eri kanavista lisää tiedon 

sisäistämisen todennäköisyyttä. Infoseminaarien ja muiden suhdetoiminnallisten 

kanavien tukena voidaan käyttää suoramarkkinointia, jossa sähköisten kanavien tai 

perinteisemmän kirjepostin avulla lähestytään kohderyhmää kertoen palveluista ja 

tuotteista sekä tarjoten helppoa kokeilua esimerkiksi näytteen avulla. Intranetin 

käyttäjien vierailua Toimialapalvelun sivuilla voitaisiin tehostaa esimerkiksi 

sähköiseen ympäristöön laaditun elektronisen mainoksen, ”bannerin’’, avulla. Edellä 

mainittujen keinojen yhdistelyllä vältettäisiin yksittäisten keinojen tehottomuus, kun 

viestinnän huomaamisessa ja sanoman tulkinnassa tapahtuu aina katoa.

8.3 Jatkotutkimuksen tarve

Vaikka kiinnostusta markkinoinnin hyödyntämiseen julkisella sektorilla näyttäisikin 

esiintyvän, markkinoinnin keinoihin suhtaudutaan tietyllä varauksellisuudella. 

Markkinointi mielletään edelleenkin jollain tasolla manipuloinnin välineeksi, jota ei 

suotaisi käytettävän arvovaltaisissa ja yhteisön etua ajavissa julkisissa organisaatioissa 

samassa mittakaavassa kuin liikeyrityksissä. Suurin ristiriita julkishallinnon 

maksullisessa palvelutoiminnassa saattaa kuitenkin olla markkinoinnin käyttöönkin 

liittyvä rajoitteellisuus johtamisen vapaudessa ja sallituissa apuvälineissä samalla, kun 

tehokkuuden vaatimuksia ja tulostavoitteita esitetään kiihtyvällä tahdilla. Vapaukseton 

johtaminen aiheuttanee suuria paineita johdolle, mikäli se kokee vaatimusten 

lisääntymisen ilman siihen tarvittavia resursseja ja toimintamahdollisuuksia.

Julkisen sektorin kaupallinen toiminta, niin lähellä kuin se yritystoimintaa onkin, 

näyttäisi ainakin vielä toimivan melko erilaisin periaattein kuin tavallinen 

yritystoiminta. Haasteellinen toimintaympäristö, niukat resurssit ja rajoitetut 

toimintatavat aiheuttavat kompastuskiviä strategisen johtamisen omaksumisessa.
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Maksulliseen palvelutoimintaan liitetyt tulostavoitteet ovat usein olleet epärealistisia 

tai ainakin liian lyhyellä tähtäimellä suunniteltuja. Näiden ongelmien tutkiminen 

erilaisissa julkisen sektorin organisaatioissa toisi mitä luultavimmin uutta ja 

hyödyllistä tietoa sektorin kehittämiseksi.
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KYSYMYSLOMAKE LIITE

A. Taustatiedot
1. Millä osastolla työskentelet?

1 työvoimaosastolla 3
2 maaseutuosastolla

2. Sijaitseeko työpaikkasi

1 Uudellamaalla
2 Varsinais-Suomessa
3 Satakunnassa
4 Hämeessä
5 Pirkanmaalla
6 Kymissä
7 Etelä-Savossa
8 Pohjois-Savossa

3. Työskenteletkö

1 päättäjätasolla

2 tutkija- tai esittelijätasolla

3 toimistotehtävissä

yritysosastolla (rengasta mahdollinen alakohta)
3.1 teknologiayksikössä
3.2 kansainvälistymisyksikössä
3.3 takuuyksikössä

9 Pohjois-Karjalassa
10 Keski-Suomessa
11 Etelä-Pohjanmaalla
12 Pohjanmaalla
13 Pohjois-Pohjanmaalla
14 Kainuussa
15 Lapissa

4 muissa tehtävissä, missä?_

B. KTM:n toimialapalvelu (toimialajärjestelmä)

4. Tarvitsetko toimialatietoutta työtehtäviäsi tueksi?

1 kyllä
2 en Jos vastasit "en", voit siirtyä kysymykseen nro 6.

5. Minkälaista toimialatietoa työssäsi kaipaat?_________________________

6. KTM:n toimialapalvelu käsittää mm. toimialapäälliköiden ja -asiantuntijoiden laatimat toimialaraportit 

ja -barometrit, rahoitusnäkemyspaperit, lausunnot sekä toimialapäälliköiden järjestämät toimialapäivät. 

Oletko jo tutustunut KTM:n toimialapalveluun?

1 kyllä
2 en Jos vastasit "en", voit siirtyä kysymykseen nro 11.

7. Oletko voinut hyödyntää KTM:n toimialapalvelua työssäsi?

1 kyllä
2 en Jos vastasit "en", voit siirtyä kysymykseen nro 9

Vapaa kommentti:

8. Kertoisitko vapaasti miten ja missä määrin olet voinut hyödyntää KTM:n toimialapalvelua?

TE-KESKUSTEN TOIMIALATIETOTARPEEN KARTOITUS - SYKSY 1997
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9. Onko KTM:n toimialapalvelu mielestäsi kehittynyt viime vuoden aikana

erittäin paljon
10 9 8 7 6 5

erittäin vähän 
4

e.o.s.
0

10. Vastaako nykyinen KTM:n toimialapalvelu tarpeitasi

erittäin hyvin erittäin huonosti
10 9 8 7 6 5 4

Vapaa kommentti: ________________________________________ —----------------------

11. Missä määrin toimialatietoutta mielestäsi tarvitaan

erittäin paljon erittäin vähän e.o.s.

työvoimaosastolla 10 9 8 7 6 5 4 0

maaseutuosastolla 10 9 8 7 6 5 4 0

yritysosastolla 10 9 8 7 6 5 4 0

Vapaa kommentti:

12. Missä määrin toimialatietoutta mielestäsi tarvitaan omalla osastollasi

erittäin paljon

tukien käsittelyssä 10 9 8 7 6

asiakaspalvelussa 10 9 8 7 6

koulutuksen järjestämisen yhteydessä 10 9 8 7 6

projektien yhteydessä 10 9 8 7 6

EU-ohjelmatyössä 10 9 8 7 6

Missä muissa tehtävissä osastollasi toimialatietouden tarve on merkittävä?

erittäin vähän 

5 4

5 4

5 4

5 4

5 4

e.o.s.

0
0
0
0
0

13. Onko toimialaraporttien ja -barometrien nykyinen toimialajaottelu (ks. esite) mielestäsi

erittäin hyvä erittäin huono e.o.s.
10 9 8 7 6 5 4 0

Mikäli toimialajulkaisuissa on mielestäsi tarpeettomia toimialoja tai niitä tulisi laatia joltain uudelta toimialalta kirjoita 

tähän kehittämisehdotuksesi._________________________ ______________________________________________

14. Miten arvioisit KTM:n toimialapalvelun hyödyllisyyttä kouluarvosana-asteikolla 4-10?

erittäin hyödyllinen ei lainkaan hyödyllinen e.o.s.
10 9 8 7 6 5 4 0

Vapaa kommentti:____________ ______ __________________________________________________
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C. Toimialaraportit

15. Oletko tutustunut KTM:n toimialaraportteihin?

44

1 en
2 kyllä Jos vastasit "kyllä", rengasta ne toimialaraportit, joihin olet tutustunut ja anna niille

kouluarvosana 4-10.
erittäin hyvä erittäin huono

1. Betonin ja betonituotteiden valmistus 10 9 8 7 6 5 4

2. Elektroniikan sopimusvalmistus 10 9 8 7 6 5 4

3. Elektronisten mittaus- ja 10 9 8 7 6 5 4

analysointilaitteiden valmistus 10 9 8 7 6 5 4

4. Graafinen ala 10 9 8 7 6 5 4

5. Huonekalujen valmistus 10 9 8 7 6 5 4

6. Jalkineiden valmistus 10 9 8 7 6 5 4

7. Kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut 10 9 8 7 6 5 4

8. Kirjapainotoiminta 10 9 8 7 6 5 4

9. Kivituotteiden valmistus 10 9 8 7 6 5 4

10. Koneiden ja laitteiden valmistus 10 9 8 7 6 5 4

11. Leipomoteollisuus 10 9 8 7 6 5 4

12. Matkailun majoitustoiminta 10 9 8 7 6 5 4

13. Matkailun ravitsemistoiminta 10 9 8 7 6 5 4

14. Matkailun ohjelmapalvelut 10 9 8 7 6 5 4

15. Metallirakenteiden valmistus 10 9 8 7 6 5 4

16. Metallituotteiden valmistus 10 9 8 7 6 5 4

17. Muovipakkausten valmistus 10 9 8 7 6 5 4

18. Muovituotteiden valmistus 10 9 8 7 6 5 4

19. Muovituotteiden valmistus

rakennusteollisuudelle

10 9 8 7 6 5 4

20. Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 10 9 8 7 6 5 4

21. Puutalojen valmistus 10 9 8 7 6 5 4

22. Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 10 9 8 7 6 5 4

23. Tekninen konsultointi 10 9 8 7 6 5 4

24. Teknisten muovituotteiden valmistus 10 9 8 7 6 5 4

25. Tekstiilien valmistus 10 9 8 7 6 5 4

26. Teurastus ja lihanjalostus 10 9 8 7 6 5 4

27. Tietojenkäsittelypalvelut 10 9 8 7 6 5 4

28. Tietoliikennevälineiden valmistus 10 9 8 7 6 5 4

29. Vaatteiden valmistus

Vapaa kommentti:

10 9 8 7 6 5 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o
o

16. Kertoisitko vapaasti, minkälaista toimialatietoa kaipaat toimialaraportteihin eli mitkä ovat odotuksesi 

raporttien sisällön suhteen?_____________________________________________________________________
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Mikäli et ole tutustunut KTM:n toimialaraportteihin, voit siirtyä kysymykseen nro 20.

17. Miten arvioisit KTM:n toimialaraporttien laajuutta? Ovatko raportit mielestäsi

1 laajuudeltaan sopivia

2 liian laajoja

3 liian suppeita

Jos raportit eivät mielestäsi ole laajuudeltaan sopivia, miten ehdottaisit niitä kehitettävän?________

18. Onko toimialaraporteissa esiintyvä tulevaisuuspainotteinen tieto mielestäsi

täysin riittävää täysin riittämätöntä e.o.s.
10 9 8 7 6 5 4 0

Vapaa kommentti:___ __________________________________________________________________

19. Toimialaraporttien sisältöä tulisi mielestäni kehittää seuraavasti: 

(luettele kehittämisehdotukset tärkeysjärjestyksessä 1 - 3)

1)____________________________________________________________________________

2)_________________________________________________________

3)______________________________________________________

Vapaa kommentti:

20. Onko alueellisen toimialatiedon saatavuus työtehtäviäsi kannalta

erittäin tärkeää täysin merkityksetöntä e.o.s.
10 9 8 7 6 5 4 0

Jos tarvitset työssäsi alueellista toimialatietoa, niin minkälaista?________________________________

21. Nimeäisitkö kolme tärkeintä toimialatiedon lähdettä, joita olet työssäsi käyttänyt.

1)_________________________________________________________________________________________________

2)_________________________________________________________________________________________________

3)_____________________________________________________________________

Vapaa kommentti:_______________________________________________________________
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D. Toimialabarometrit
22. Oletko tutustunut KTM:n toimialabarometreihin?

46

1 en
2 kyllä Jos vastasit "kyllä", rengasta ne toimialabarometrit, joihin olet tutustunut ja anna niille kouluarvosa

na 4 - 10.
erittäin hyvä erittäin huono e.o.s.

1. Betoni-ja kivituotteiden valmistus 10 9 8 7 6 5 4 0

2. Elintarviketeollisuus 10 9 8 7 6 5 4 0

(leipomoteollisuus ja lihanjalostus)
3. Graafinen ala 10 9 8 7 6 5 4 0

4. Huonekalujen valmistus 10 9 8 7 6 5 4 0

5. Kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut 10 9 8 7 6 5 4 0

6. Koneiden, laitteiden ja 10 9 8 7 6 5 4 0

kulkuneuvojen valmistus
7. Matkailun majoitus- ja ravitsemistoiminta 10 9 8 7 6 5 4 0

8. Mekaaninen puunjalostus 10 9 8 7 6 5 4 0

9. Metallituotteiden valmistus 10 9 8 7 6 5 4 0

10. Muovituotteiden valmistus 10 9 8 7 6 5 4 0

11. Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 10 9 8 7 6 5 4 0

12. TEVANAKE-teollisuus 10 9 8 7 6 5 4 0

13. Tietojenkäsittely- ja tekniset palvelut 10 9 8 7 6 5 4 0

Vapaa kommentti:

23. Kertoisitko vapaasti, minkälaista toimialakohtaista suhdannetietoa kaipaat toimialabarometreihin eli 

mitkä ovat odotuksesi barometrien sisällön suhteen?______________________________________________

Mikäli et ole tutustunut KTM:n toimialabarometreihin, voit siirtyä kysymykseen nro 26.

24. Seuraavaksi pyytäisimme sinua arvioimaan toimialabarometrien sisältöä.

24.1 Puuttuuko barometreistä jokin mielestäsi tärkeä toimialan suhdannenäkymiä kuvaava tieto? 

1 ei 2 kyllä, mikä?______________________________________________________

24.2 Entä onko barometreissä sinun kannaltasi turhia osa-alueita? 

1 ei 2 kyllä, mikä? ________________________

Vapaa kommentti:

25. Toimialabarometrien sisältöä tulisi mielestäni kehittää seuraavasti (tärkeysjärjestyksessä 1 - 3):

1)_________________________________________________________________________________________________________________________________

2)________________________________________________________________________________________________________________

3)_________________________________________________________________________________________

Vapaa kommentti:___________________________________________________________________________

TE-KESKUSTEN TOIMIALATŒTOTARPEEN KARTOITUS - SYKSY 1997
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E. KTM Toimiala-lnfomedia internetissä
26. Tiesitkö, että toimialajulkaisuja on saatavilla myös intemet-versiona?

1 kyllä 2 en

27. Oletko käynyt tutustumassa suomenkielisiin toimialajulkaisuihin internetissä?

1 kyllä 2 en

28. Oletko käynyt tutustumassa englanninkielisiin toimialajulkaisuihin internetissä?

1 kyllä 2 en

29. Miten arvioisit internet-version hyödyllisyyttä kouluarvosana-asteikolla 10-4?

erittäin hyödyllinen e/ lainkaan hyödyllinen e.o.s.
10 9 8 7 6 5 4 0

Vapaa kommentti:___________________ ________________________________________________

F. Toimialapäällikkö
Toimialapäällikköjä pyydetään jättämään F-osa väliin ja siirtymään G-osaan.

30. Kertoisitko lyhyesti odotuksistasi koskien toimialapäällikön tehtäviä. Luettele odotuksesi tärkeysjär

jestyksessä 1 - 3.

1)____________________________________________________________________________________________________________________

2)___________________ _________________________________________________________________________________________________

3)____________________________________________________________________________________________

Vapaa kommentti:_______________________ _________ ____________________________________________

31. Oletko ollut tekemisissä toimialapäällikön tai -asiantuntijan kanssa tai muuten tutustunut heidän

toimintaan? 1 kyllä

2 en Jos vastasit "en", voit siirtyä kysymykseen nro 35.

32. Miten arvioisit toimialapäälliköiden laatimien rahoitusnäkemyspaperien hyödyllisyyttä omalta kan

naltasi kouluarvosana-asteikolla 4 - 10?

erittäin hyödyllinen ei lainkaan hyödyllinen e.o.s.
10 9 8 7 6 5 4 0

Vapaa kommentti:____________________________________________________________________________

33. Entä miten arvioisit toimialapäälliköiden valmistelemien lausuntojen hyödyllisyyttä omalta kannaltasi 

kouluarvosana-asteikolla 4-10?

erittäin hyödyllinen ei lainkaan hyödyllinen e.o.s.
10 9 8 7 6 5 4 0

Vapaa kommentti:_____ ________________________________________________________________________
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34. Oletko osallistunut toimialapäällikön järjestämille toimialapäiville?

1

2

1 en
2 kyllä

Jos vastasit "kyllä", rengasta ne tolmialapäivät, joille olet osallistunut ja anna niiden 

onnistuneisuudesta kouluarvosana 4-10. 

erittäin hyvä erittäin huono e.o.s.

Huonekaluteollisuus Ю 9

Puutavara-ja rakennuspuusepänteoH. 10 9

sekä kivituotteiden valmistus

7 6 5 4

7 6 5 4

0
0

3 Matkailu

4 TEVANAKE-teollisuus

5 Yrityspalveluyritykset

6 Metalliteollisuus

7 Graafinen ala

8 Elintarviketeollisuus

9 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus

10 Muovituoteteollisuus

10 9

10 9

10 9

10 9

10 9

10 9

10 9

10 9

8 7 

8 7 

8 7 

8 7 

8 7 

8 7 

8 7 

8 7

6 5 

6 5 

6 5 

6 5 

6 5 

6 5 

6 5 

6 5

4 0 

4 0 

4 0 

4 0 

4 0 

4 0 

4 0 

4 0

Vapaa kommentti:

35. Olisitko jatkossa kiinnostunut osallistumaan toimialapäiville?

1 kyllä, minkä toimialan? (ks. esim. toimialojen numerot edellisestä kysymyksestä)_

2 en

3 e.o.s.

Vapaa kommentti:

36. Onko/Olisiko toimialapäällikön tai -asiantuntijan asiantuntemuksen hyödyntäminen työssäsi
erittäin tärkeää täysin merkityksetöntä e.o.s.

10 9 8 7 6 5 4 0

Vapaa kommentti:

37. Tarvittaisiinko toimialapäälliköiden ja -asiantuntijoiden käyntejä TE-keskuksissa mielestäsi

erittäin paljon

suurten investointihankkeiden käsittelyn 10

yhteydessä

erilaisten info-tilaisuuksien yhteydessä 10

toimialakohtaisen koulutuksen yhteydessä 10

erilaisten maakuntaohjelmien yhteydessä 10

sisäisen neuvonnan ja koulutuksen yhteydessä 10 

Missä muussa yhteydessä käynnit olisivat tarpeellisia?

erittäin vähän e.o.s.

9 8 7 6 5 4 0

9 8 7 6 5 4 0

9 8 7 6 5 4 0

9 8 7 6 5 4 0

9 8 7 6 5 4 0
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G. Toimialapalvelun uudet tuotteet ja palvelut
38. Katsotko tarvitsevasi toisenlaista toimialakohtaista tietoa kuin KTM:n toimialapalvelu nykyisellään 

tarjoaa? 1 en

2 kyllä, minkälaista?___________________________________________________________

3 e.o.s.

39. Kuinka paljon lisähyötyä arvioisit pk-yritysten taloudellisia tunnuslukuja sisältävän toimialakohtaisen 

tietopankin tuovan sinulle?

erittäin paljon erittäin vähän e.o.s.
10 9 8 7 6 5 4 0

Vapaa kommentti:___________ ___________________________________________________________________

40. Entä kuinka paljon lisähyötyä arvioisit pk-yrityksille suunnatun toimialakohtaisen koulutuksen tuovan 

TE-keskuksiin?

erittäin paljon erittäin vähän e.o.s.
10 9 8 7 6 5 4 0

Vapaa kommentti:____ __________________________________________________________________________

41. Kuinka tarpeellisena työsi kannalta koet TE-keskusten sisäisen toimialakohtaisen koulutuksen?

erittäin tarpeellisena täysin tarpeettomana e.o.s.
10 9 8 7 6 5 4 0

Vapaa kommentti:___________________________________________________________________________

42. Toisiko ulkopuolisten tahojen kanssa yhteistyönä harjoitettava syvempi toimialakohtainen tutkimus

toiminta (esim. kilpailukykytutkimukset) lisäarvoa työhösi?

erittäin paljon erittäin vähän e.o.s.
10 9 8 7 6 5 4 0

Vapaa kommentti:______________________________________________________________________________

Mikäli haluat lisätietoa KTM:n toimialapalvelusta, kirjoita tähän yhteystietosi.

NIMI:________________________________________ PUH:____________________ FAX:_

OSOITE:____________________________________________________________________

Haluan lisätietoa koskien:____________________________________________________

Vapaa kommentti:

KIITOS YHTEISTYÖSTÄSI!
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Kysymyslomake TE-keskuksille
LIITE 2 1

KYSYMYSLOMAKE

A. TAUSTATIEDOT

1. Millä osastolla työskentelette?
a. Yritysosastolla (merkitse myös mahdollinen alakohta)

1. Kehittämisryhmä

2. Rahoitusryhmä

3. Kansainvälistymisryhmä

4. Teknologiaryhmä

b. Maaseutuosastolla
c. Työvoimaosastolla
d. Muualla, missä?

2. Missä TE-keskuksessa työpaikkanne sijaitsee?

a. Uusimaa f. Kaakkois-Suomi k. Etelä-Pohjanmaa
b. Varsinais-Suomi g- Etelä-Savo 1. Pohjanmaa
c. Satakunta h. Pohjois-Savo m. Pohjois-Pohjanmaa
d. Häme i. Pohjois-Karjala n. Kainuu
e. Pirkanmaa j- Keski-Suomi 0. Lappi

3. Työskentelettekö... a. Päättäjätasolla c. Projektitehtävissä
b. Tutkija- tai esittelijätasolla d. Muissa tehtävissä, missä?

4. Käytättekö sähköisiä palveluja (internet, intranet) työssänne avuksi?

tuntia viikossa.a. Kyllä, arviolta b. En.

5. Missä työtehtävissä käytätte sähköisiä palveluja työssänne hyväksi? Mainitkaa muutama esimerkki (enintään 
kolme).
a. _______________________________________________________ _______________________________
b. _____________________________________________
c.

B. TOIMIALATIEDON TARVE:

6. Tarvitsetteko toimialatietoutta työssänne? (Ympyröikää oikea vastausvaihtoehto) 
en lainkaan erittäin paljon e. o.s

456789 10 0

Jos tarvitsette toimialatietoutta, kertoisitteko lyhyesti minkä tyyppistä tietoa toimialoista tarvitsette työssänne?

7. Mitä eri tiedonlähteitä olette käyttänyt saadaksenne tarvitsemaanne tietoa eri toimialoista?

8. Löytyykö kaikki tarvitsemanne toimialatietous tällä hetkellä käytössänne olevista tietolähteistä?

a. Kyllä b. Ei Jos vastasitte ei, minkätyyppistä toimialatietoutta tarkoititte?

KTM TOIMIALA? AL VELU - HYÖDYNNETTÄVYYS- JA VAIKUTTA VUUSTUTKIMUS (SYKSY 1999)



C. KTM TOIMIALAPALVELU

2 Kysymyslomake TE-keskuksille

KTM Toimialapalvelu tuottaa toimialatietoutta ja erityisasiantuntijatyöskentelyä sekä TE-keskuksille että niiden sidosryhmille. 

KTM Toimialapalvelun tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat mm. toimialapäälliköiden -ja asiantuntijoiden laatimat KTM 

Toimialaraportit ja -barometrit, rahoituslinjaukset (ent. rahoitusnäkemykset), lausunnot sekä toimialapäivät.

9. Oletteko tutustunut KTM Toimialapalvelun tuotteisiin ja palveluihin? a. Kyllä b. En

10. Kuinka paljon olette käyttänyt KTM Toimialapalvelun tuotteita ja palveluja seuraavissa työtehtävissänne?

a. Toiminnan suunnittelu
erittäin vähän 

4 5 6

erittäin paljon 

7 8 9 10
b. Ennakointityöskentely 4 5 6 7 8 9 10
c. Päätöksenteko 4 5 6 7 8 9 10
d. Yritysten rahoitushankkeiden käsittely 4 5 6 7 8 9 10
e. Asiakaspalvelu 4 5 6 7 8 9 10
f. Yritysten koulutustarpeen kartoitus ja 
koulutustilaisuuksien järjestäminen 4 5 6 7 8 9 10
g. Yritysten alueelliset projektit 4 5 6 7 8 9 10
h. Eu-ohjelmatyö 4 5 6 7 8 9 10
i. MUUT TYÖTEHTÄVÄT, MITKÄ?

4 5 6 7 8 9 10

e. o. s 

0 
0 
0 
0 
0

0
0
0

0

Jos vastasitte joissakin kohdissa ’erittäin vähän ’ tai’ vähän kertoisitteko miksi ette ole voinut hyödyntää KTM Toimialapalvelua?

11. Kuinka hyvin KTM Toimialapalvelun tuotteet ja palvelut vastaavat työssänne ilmenevää toimialatiedon tarvetta? 
erittäin huonosti erittäin hyvin e.o.s

456789 10 0

Kertoisitteko, miten KTM Toimialapalvelun tuotteita voitaisiin parantaa, jotta ne vastaisivat paremmin työssänne ilmenevää 

toimialatiedon tarvetta?

12. Mistä KTM Toimialapalvelun tuotteesta tai palvelusta koette saavanne eniten hyötyä työssänne?
a. toimialaraportit d. toimialapäälliköiden ja -asiantunti- g. MUU, MIKÄ?
b. toimialabarometrit joiden antamat lausunnot _____________
c. rahoituslinjaukset e. toimialapäivät

Kertoisitteko miksi valitsitte kyseisen vaihtoehdon?

13. Millaista lisäarvoa KTM Toimialapalvelun tuotteet antavat työllenne?
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14. Kuinka hyödylliseksi koette tämänhetkisen KTM Toimialapalvelun toiminnan?
ei lainkaan hyödyllinen erittäin hyödyllinen e. o. s

456789 10 0

Jos ette koe saavanne hyötyä KTM Toimialapalvelun toiminnasta, niin kertoisitteko mistä tämä mielestänne johtuu?

KTM TOIMIALAPALVELUN INTRANET-SIVUT

15. Kuinka usein olette käynyt KTM Toimialapalvelun uusilla kotisivuilla? (intranet-osoite: http://intra.te- 
keskus.fi/KTM-Toimialapalvelu )

a. Yli 15 kertaa b. 5-15 kertaa c. 1-5 kertaa d. En ole tutustunut.

16. Kuinka arvioisitte intranet-sivuja?
erittäin tyytymätön erittäin tyytyväinen e.o.s.

a. ulkoasu 4 5 6 7 8 9 10 0
b. käytön helppous 4 5 6 7 8 9 10 0
c. tiedon käyttökelpoisuus 4 5 6 7 8 9 10 0

17. Onko teillä kehittämisehdotuksia sivujen suhteen?

D. KTM TOIMIALA INFOMEDIA

18. KTM Toimialainfomedian julkaisut löytyvät sekä painetussa muodossa että sähköisinä TE-keskusten intranet- 
sivuilla. Oletteko työssänne käyttänyt KTM Toimiala Infomedian julkaisuja?

a. Toimialaraportit: b. Toimialabarometrit:
a. 1. Kyllä, painettua versiota. b. 1. Kyllä, painettua versiota.
a.2. Kyllä, intranet-versiota. b.2. Kyllä, intranet-versiota.
a.3. En ole käyttänyt. b.3. En ole käyttänyt.

Jos ette ole käyttänyt julkaisuja, kertoisitteko miksi ette ole voinut hyödyntää KTM Toimiala Infomedia -julkaisuja työssänne?

19. Kuinka usein käytätte KTM Toimiala Infomedia -julkaisuja?

a. päivittäin c. 1-2 kertaa kuukaudessa
b. viikoittain d. harvemmin kuin kuukausittain

20. Kuinka hyödyllisiä ovat KTM Toimiala Infomedian julkaisut olleet työnne kannalta?

ei kovin hyödyllinen erittäin hyödyllinen e.o.s.

a. Raportit 4 5 6 7 8 9 10 0
b. Barometrit 4 5 6 7 8 9 10 0

KTM TOIMIALAPALVELU - HYÖDYNNETTÄVYYS- JA VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (SYKSY 1999)
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21. Oletteko tyytyväinen raporttien ja barometrien...
erittäin tyytymätön erittäin tyytyväinen e.o.s.

Raportit:

a. hinta/laatusuhteeseen*? 4 5 6 7 8 9 10 0
b. laajuuteen? 4 5 6 7 8 9 10 0
c. sisältöön? 4 5 6 7 8 9 10 0
d. julkaisujen ilmestymistahtiin? 4 5 6 7 8 9 10 0
Barometrit. 

a. laajuuteen? 4 5 6 7 8 9 10 0
b. sisältöön? 4 5 6 7 8 9 10 0
c. julkaisujen ilmestymistahtiin? 4 5 6 7 8 9 10 0

* (hinta 450,-/kpl ja ALV 22%)

22. Mitä mieltä olette toimialaraporteissa ja -barometreissa esiintyvästä tulevaisuuspainotteisesta tiedosta?
täysin riittämätöntä täysin riittävää e.o.s

Raportit (pitkä aikaväli-tulevaisuuden näkymät, swot-analyysit jne.) 4 5 6 1 8 9 10 0
Barometrit (lyhyt aikaväli- suhdannenäkymät, tilauskanta,

henkilökunnan määrä, investoinnit jne.) 4 5 6 7 8 9 10 0

23. Kertokaa vapaasti miten ja missä suhteessa toivoisitte julkaisuja kehitettävän niin, että niiden hyödynnettävyys 
oman työnne kannalta paranisi?

E. RAHOITUSNÄKEMYKSET (UUDELTA NIMELTÄÄN RAHOITUSLINJAUKSET)

24. Oletteko työssänne tutustunut toimialapäälliköiden ja -asiantuntijoiden laatimiin Rahoitusnäkemyksiin? 

a. Kyllä (painettu versio). b. Kyllä (intranet-versio). c. En ole tutustunut.

Jos vastasitte sekä a- että b-kohtaan, kumpaa versiota käytätte mieluummin? a. Painettu versio c. Aivan sama
b. Intranet-versio

25. Kuinka hyödylliseksi olette kokenut Rahoitusnäkemys-julkaisut työnne kannalta?
ei lainkaan hyödyllinen erittäin hyödyllinen e.o.s

456789 10 0
Kertoisitteko, miksi pidätte/ette pidä Rahoitusnäkemyksiä hyödyllisinä työnne kannalta?

26. Kuinka usein olette työssänne tarvinnut Rahoitusnäkemyksiä?

a. päivittäin c. 1-2 kertaa kuukaudessa
b. viikoittain d. harvemmin kuin kuukausittain

a. kerran vuodessa
27. Mikä seuraavista on mielestänne paras ilmestymistahti Rahoitusnäkemyksille? b. kaksi kertaa vuodessa

c. jokin muu, mikä?
28. Kertoisitteko kuinka Rahoitusnäkemyksiä voitaisiin kehittää, jotta niiden hyödynnettävyys paranisi?



Kysymyslomake TE-keskuksille 5

F. TOIMIALAPÄÄLLIKKÖJEN JA -ASIANTUNTIJOIDEN ANTAMAT LAUSUNNOT

29. Oletteko työssänne olleet tekemisissä toimialapäällikköjen ja -asiantuntijoiden antamien lausuntojen kanssa? 
a. Kyllä. b. En ole.

30. Kuinka paljon olette rahoitushankkeiden käsittelyn yhteydessä käyttänyt lausuntoja hyväksi? 
ei kovin paljon erittäin paljon e. o. s

456789 10 0

31. Oletteko ollut tyytyväinen lausuntojen... (Ympyröikää oikea vastausvaihtoehto)
erittäin tyytymätön erittäin tyytyväinen

a. laajuuteen?
b. sisältöön?
c. antamiseen?

4
4
4

5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10

e. o. s. 

0 
0 
0

32. Kertoisitteko omin sanoin miten ja missä suhteessa toivoisitte lausuntoja kehitettävän niin, että niiden 
hyödynnettävyys oman työnne kannalta paranisi?

G. TOIMIALAPÄÄLLIKÖIDEN JA -ASIANTUNTIJOIDEN TOIMINTA

33. Oletteko ollut tekemisissä toimialapäällikön tai -asiantuntijan kanssa tai tutustunut heidän toimintaansa muuta 
kautta?

en lainkaan erittäin paljon

4 5 6 7 8 9 10

34. Minkä eri toimialatiimien kanssa olette ollut tekemisissä? (Voitte tutustua tiimeihin tarkemmin KTM 
Toimialapalvelun intranet-sivuilta, osoite: http://intra.te-keskus.fi/KTM-Toimialapalvelu/toimialat/index.html

a. Elintarviketeollisuus e. Mekaaninen puuteollisuus h. Yrityspalveluyritykset

b. Matkailu f. Muoviteollisuus i. Sosiaali- ja terveyspalvelut

c. Sähkö-ja elektroniikkateollisuus g. Huonekaluteollisuus ja j. Viestintäteollisuus

d. Rakentaminen TEVANAKE-teollisuus

35. Miten arvioisitte toimialapäälliköiden ja -asiantuntijoiden seuraavien suoritteiden hyödyllisyyttä työnne kannalta?
ei kovin hyödyllinen erittäin hyödyllinen e.o.s.

a. Henkilökohtainen neuvonta ja opastus 
yleisesti

4 5 6 7 8 9 10 0

b. Käynnit TE-keskuksissa 4 5 6 7 8 9 10 0
c. Neuvonta yritystukiasioissa 4 5 6 7 8 9 10 0
d. Muu toiminta 4 5 6 7 8 9 10 0

36. Oletteko ollut tyytyväinen toimialapäälliköiden ja -asiantuntijoiden toimintaan?

a. Kyllä b. En Kertoisitteko miten toimintaa voitaisiin mielestänne kehittää?

KTM TOIMIALAPALVELU - HYÖDYNNETTÄVYYS- JA VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS (SYKSY 1999)
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H. TOIMIALAPÄIVÄT

37. Oletteko osallistunut KTM Toimialapalvelun järjestämille Toimialapäiville?
Arvioikaa vain niitä Toimialapäiviä, joille olette osallistunut. Kuinka hyödyllistä on niillä saatu tieto ollut työnne kannalta?

ei kovin hyödyllinen

a. Puuala (4/98, Jyväskylä) 4 5 6 7
erittäin hyödyllinen

8 9 10
en osallistunut

1
e.o.s.

0
b. Sähkö-ja elektroniikkateoll. (4/98, Kajaani) 4 5 6 7 8 9 10 1 0
c. TEVANAKE-teollisuus (9/98, Tallinna) 4 5 6 7 8 9 10 1 0
d. Metalliteollisuus (9/98, Tampere) 4 5 6 7 8 9 10 1 0
e. Viestintä (11/98, Helsinki) 4 5 6 7 8 9 10 1 0
f. Matkailu (12/98, Mikkeli) 4 5 6 7 8 9 10 1 0
g. Elintarviketeollisuus (5/99, Helsinki) 4 5 6 7 8 9 10 1 0
h. Matkailu (5/99, Mikkeli) 4 5 6 7 8 9 10 1 0
i. TEVANAKE (8/99, Helsinki) 4 5 6 7 8 9 10 1 0
j. MUU, MIKÄ? 4 5 6 7 8 9 10 0

38. Kuinka tarpeellisena pidätte Toimialapäiville osallistumista työnne kannalta?
ei kovin tarpeellista erittäin tarpeellista e.o.s.

456789 10 0

Kuinka Toimialapäiviä voitaisiin kehittää, jotta niiden hyödynnettävyys työnne kannalta paranisi?

39. Onko teillä ehdotuksia siitä, minkä tyyppisiä aiheita toivoisitte Toimialapäivillä jatkossa käsiteltävän?

40. Onko teillä muita kehittämisehdotuksia Toimialapäivien suhteen?

F. MUUTA

KTM Toimialapalvelun uuden sähköisen tietokannan, KTM Toimiala On-linen, käyttöönotto tapahtuu lokakuun 
-99 alussa. Koska nyt tehtävässä tutkimuksessa on keskitytty tällä hetkellä käytössä oleviin KTM 
Toimialapalvelun tuotteisiin ja palveluihin, tehdään KTM Toimiala On-Iinesta erillinen käyttäjäkohtainen 
selvitys käyttöönoton tapahduttua.

Haluaisitteko vielä vapaasti kommentoida jotakin tutkimuksen aihepiiriin liittyvää tai antaa kehitysehdotuksia 
liittyen KTM Toimialapalvelun toimintaan?

KIITOS YHTEISTYÖSTÄ!



1

LIITE 3

TEEMAHAASTATTELUN RUNKO

I ORGANISAATION MANDAATIT

- Toimialapalvelulle asetetut tavoitteet ja rajoitteet (lait, asetukset, säännöt, ohjeet 

jne.)

- Vaikutukset Toimialapalvelun toimintaan ja erityisesti markkinointiviestintään

II SIDOSRYHMÄT

- Sidosryhmät, joilla on vaikutusvaltaa Toimialapalvelun resursseihin ja budjettiin

- Sidosryhmien käyttämät kriteerit toiminnan arvioimiseksi

III SISÄINEN ANALYYSI

- Toimialapalvelun toiminta-aj atus, päämäärät, keskeiset tehtävät j a arvot

- Resurssit, niiden kehitysnäkymät: vahvuudet ja heikkoudet

- Toiminnan suunnittelu j a j ohtaminen, toiminnan tulosten mittaaminen

- Nykystrategia j a sen toimivuus

IV YMPÄRISTÖN UHAT JA MAHDOLLISUUDET

- Ympäristön trendit ja kehityspiirteet (esim. poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen, 

teknologinen ja demografinen)

- Uhat ja mahdollisuudet Toimialapalvelulle

V KILPAILUTILANNE - UHAT JA MAHDOLLISUUDET

- Toimialapalvelun kilpailijat

- Näiden markkina-asemat, tuotteet ja palvelut suhteessa Toimialapalveluun

- Kilpailijoiden strategiat, resurssit ja tulevaisuuden suuntautumisvaihtoehdot

- Pakkokilpailuttaminen ja sen vaikutukset Toimialapalveluun



VI MARKKINOINTI TOIMIALAPALVELUSSA

- Markkinoinnin merkitys ja rooli Toimialapalvelussa

- Käytetyt markkinointikeinot ja niiden järjestelyt

- Markkinoiden segmentointi

- Markkinointiviestinnän suunnittelu 

Markkinointiviestinnälle asetetut tavoitteet

- Markkinoinnin j a markkinointiviestinnän erot suhteessa kilpailij oihin

- Mahdolliset markkinoinnin ja markkinointiviestinnän strategiat

VII ASIAKKAAT - UHAT JA MAHDOLLISUUDET

- Sopimuksen uusiminen - uusintaostot TE-keskuksissa

- TE-keskusten ostopäätöksen muodostuminen

- Viestintä Toimialapalvelun ja TE-keskusten välillä

- TE-keskusten organisaatiokulttuuri j a ostotoiminta

- Ostopäätökseen osallistuvat, ostokriteerit

- Viestintäkanavat TE-keskuksiin, ostoryhmän sisäinen viestintä

VIII MARKKINOINTIVIESTINNÄN TAVOITTEET

- Halutut muutokset (tunnettuus, tieto, asenteet, käyttäytyminen) 

Kohderyhmä j a tavoitteet per kohderyhmä

- Aikajänne, sanoma, viestintäkanavat


