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The aim of this thesis was to examine the decision making process of 
higher education applicants. The thesis studied information gathering 
through efficient marketing channels and evaluation of alternatives through 
important attributes that affect the decision.  Included in the examination of 
these components was involvement and subjective knowledge. Also the 
effectiveness of three advertisements was analyzed. The goal of this 
thesis is to form a framework of the applicants for further marketing 
communication decisions.  

The data for the empirical part of the thesis was collected with a web-
based survey. The sample (n= 290) consisted of university applicants that 
took part in a preparation course for the enrollment examination during 
spring 2010. The respondent rate was 33 %. Statistical analysis was 
applied in analyzing the data.  

As a conclusion of this study, it can be argued that higher education 
applicants have a very complex decision making process. The complexity 
arises from the use of multiple attributes considered during the process. 
The thesis provides guidelines on central marketing channels and 
attributes that are important during the process.  
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1. JOHDANTO 
 

Pro Gradu -tutkielman aiheena on yliopistojen markkinointiviestintä. 

Kiinnostus aihetta kohtaan heräsi kirjoittajan työn kautta Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston (LUT) viestinnän ABI-tiimissä syksystä 2008 

kevääseen 2009. Näin tulivat tutuiksi eri yliopistojen ja oppilaitosten 

markkinointitoimenpiteet. Vuonna 2010 Suomeen astui voimaan uusi 

yliopistolaki. Laissa on säädelty yliopistojen toimintoja liittyen hallintoon, 

toiminnan rahoitukseen, ohjaukseen, tutkimukseen, opetukseen sekä 

opiskelijoihin ja henkilöstöön. Lain myötä yliopistoille muodostuu 

taloudellinen ja hallinnollinen autonomia. Suomessa yliopistoja on 16 

kappaletta, jotka ovat joko julkioikeudellisia laitoksia tai säätiölain mukaisia 

säätiöitä. Uusi yliopistolaki korvaa vuodelta 1997 olevan lain. Yliopistot 

irtautuvat valtiosta ja lakiuudistus tekee yliopistoista itsenäisiä 

oikeushenkilöitä. Tämän seurauksena, muun muassa, yliopistot tulevat 

valtion tilalle työnantajiksi, yliopistot saavat enemmän liikkumavaraa 

taloudenpitoonsa sekä hallintomalli korostaa yliopistojen itsehallintoa 

(www.opetusministeriö.fi).  

Yliopistot eivät ole enää pelkästään instituutiota vaan myös yrityksiä 

(Bunzel, 2007). Yliopistojen markkinaympäristö on muutoksen partaalla. 

Yliopistojen on kilpailtava opiskelijoista, henkilökunnasta sekä 

rahoituksestaan entistä enemmän. Viimeisinä vuosikymmeninä 

markkinointia on pidetty yritysten sekä muiden kaupallisten instituutioiden 

tehtävänä, mutta ei niinkään yliopistojen. Nykyään yliopistojen viestintä on 

muuttumassa monimuotoiseksi informaatioiden kehäksi. Tämän takia 

yliopistojen on arvioitava viestinnän toimenpiteet yhteneväisiksi 

markkinoiden informaatiotarpeiden kanssa. Yliopistojen on muodostettava 

asianmukaiset segmentointi- sekä positiointistrategiat pysyäkseen 

kilpailussa mukana (Bonnema ym., 2008). Harrison-Walker (2009) 

korostaa, että mainonnan, suhdetoiminnan, hakumateriaalien sekä muiden 

menekinedistämistuotteiden tulisi olla hyvin koordinoituja sekä yhtenäisiä, 

jotta yliopisto pystyy muodostamaan itsestään yhdenmukaisen 
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positiointiaseman kohdeyleisön mielissä. Waeraas ym. (2009) korostavat 

yliopistojen olevan monimutkaisia, jolloin niiden luokittelu yhdeksi 

brandiksi voi olla käytännössä jopa mahdotonta. 

Nichollsin ym. (1995), Maringen (2006), Harrison-Walkerin (2009) ja 

Wiesen ym. (2010) huomiot koulutuslaitoksien kiihtyvästä kilpailusta sekä 

yliopistojen markkinoinnin suuremmasta tarpeesta osoittavat tutkielman 

ajankohtaisuuden. Pro Gradu -tutkielma on saanut alkunsa kirjoittajan 

kandidaatintutkielman pohjalta nousseista kysymyksistä liittyen laatua 

tuoviin tekijöihin LUT:n viestintäprosessin eri komponenttien välillä. 

Tutkielman aihe on muodostettu yhdessä kirjoittajan omien preferenssien 

pohjalta, yhteistyössä tutkielman ohjaajan sekä LUT viestinnän kanssa.  

Vuokon (1996, 14-15) mukaan markkinointiviestinnän tehtävänä on löytää 

kanavia, joilla asiakas saavutetaan. Jotta syntyisi viestintää yrityksen ja 

asiakkaan välille, myös viestin sanoma tulisi esittää niin, että vastaanottaja 

pystyy tulkitsemaan sen oikein. Mitä enemmän yrityksellä on 

kohderyhmästään tietoa, sen helpompaa on ylittää viestinnän esteitä 

väärien sanomien lähettämisestä vääriä kanavia pitkin. Sanoman 

lähettäjän tulisi tuntea vastaanottajan viitekehys, jossa vastaanottaja toimii 

ja myös mihin tämän arvot, asenteet sekä ostokriteerit pohjautuvat. Wise 

ym. (2005) korostavat, että useimmilta yrityksiltä puuttuu informaatiota 

siitä, mitkä markkinointitoimenpiteet ovat tehokkaita tietyissä tilanteissa 

tietyille asiakkaille. Pro Gradu -tutkielman tarkoituksena on tuottaa edellä 

mainittua markkinatietoa kohderyhmästä, jotta viestinnän esteet 

madaltuisivat. 

Tutkielma keskittyy lineaarisen viestintäprosessin kahteen viimeiseen 

vaiheeseen kanavaan ja vastaanottajaan. Vastaanottajavaihetta tulkitaan 

päätöksentekoprosessin kautta, vaikutushierarkiamallin avulla yhdistellen 

empiirisiin tuloksiin. Tutkimuksen avulla pyritään löytämään hakijoiden 

kannalta tärkeitä kanavavalintoja sekä attribuutteja, joita yliopistojen tulisi 

tuoda esille viestinnässään. Mullinsin ym. (2005, 122) mukaan tehokkaan 

markkinointistrategian ja ihanteellisen tarjonnan muodostamiseksi 

markkinoijalla on oltava tietoa attribuuteista, joita kuluttaja pitää tärkeinä 
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vaihtoehtoja vertaillessa. Oleellista on myös tuntea attribuuttien 

suhteellinen tärkeys kuluttajalle ja kuinka kuluttaja mieltää brandin 

suhteessa kilpailijoihin. Tutkielma pyrkii selvittämään kyseiset attribuutit 

sekä niiden tärkeyden yliopistohakijoille. Maringe (2006) korostaa, että se 

mikä on todellisuudessa hakijalle tärkeää tietoa, ei välttämättä ole sama 

kuin mitä yliopistot olettavat hakijoille olevan tärkeää tietoa.   

Yliopistojen markkinointia on jo jonkin verran tutkittu. Tutkimus on 

pääasiassa ulkomaalaista, sillä ulkomailla kilpailua yliopistojen välillä on 

ollut pidempään muun muassa ulkomaisien yliopistojen tutkintojen 

maksullisuuden sekä ulkopuolisen rahoituksen vuoksi. Maringen (2006) 

mukaan myös hakijoiden tavassa nähdä yliopisto-opiskelu on tapahtunut 

muutoksia. Hakijat eivät välttämättä enää hae yliopistoihin opiskelemaan 

intohimon opiskeltavaa ainetta kohtaan, vaan he näkevät opiskelun 

investointina omaan tulevaisuuteen ja tapana avata ovia tulevalle uralleen.  

LUT:lla vastaavaa tutkimusta ei ole aikaisemmin viestintäosastolla tehty. 

LUT on valmistellut fuksikyselyn, jonka avulla on pyritty saamaan 

samankaltaisia tietoja esille, jo olemassa olevilta opiskelijoilta. Kuitenkin 

tutkielmaan halutaan saada mukaan hakijoita, jotka eivät välttämättä hae 

LUT:iin opiskelemaan tai jotka eivät vielä ole tietoisia mihin yliopistoon 

pääsevät opiskelemaan, jotta vastaajat eivät ole taipuvaisia suosimaan 

opiskelupaikkaansa. Näin saadaan selville myös kilpailijoiden käyttämien 

kanavavalintojen tehokkuus sekä tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat 

yliopistovalintaan.  

Käytännön kontribuutiona nähdään LUT viestinnälle tulevat hyödyt 

tutkimuksesta. Näitä ovat muun muassa kohdennettua tietoa sanomien 

sisällöstä sekä kanavavalinnoista. Mourali ym. (2005) korostavat, että tieto 

kuluttajien tiedonetsinnästä liittyen päätöksentekoprosessiin ja kyky 

segmentoida kohderyhmää auttaa viestintästrategian räätälöidymmän 

ratkaisun muodostamisessa. Kohdistetun viestintästrategian oikea 

soveltaminen vähentää viestintäkustannuksia sekä luo uskottavuutta 

viestille. Tutkielman teoreettinen kontribuutio kohdistuu lähinnä 
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päätöksentekoprosessin loppupuolelle sekä sitoutuneisuuden ja tietotason 

tutkimiseen yliopistovalintakontekstissa. 

 

1.1. Tutkielman taustaa 

 

Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa 

viestintää. Ulkoisia sidosryhmiä ovat muun muassa asiakkaat, alihankkijat, 

raaka-ainetoimittajat, rahoittajat sekä viranomaiset. Markkinointiviestinnän 

tarkoituksena on joko suoraan tai välillisesti pyrkiä lisäämään tuotteen 

kysyntää tai saamaan aikaan ilmiötä, joilla positiivisia vaikutuksia tuotteen 

kysyntään. Markkinointiviestintä on keino, jonka avulla yritys pyrkii 

suostuttelemaan, informoimaan, vakuuttamaan ja muistuttamaan 

markkinoita olemassaolostaan (Vuokko, 1996, 9-20). Kotlerin ym. (2006, 

536) mukaan markkinointiviestintä edustaa brandin ”ääntä”, jonka tähtää 

dialogin ja suhteen muodostamiseen kuluttajien kanssa. Vuokon (1996, 9-

20) mukaan markkinointiviestintä voidaan siis nähdä yrityksen 

kilpailukeinona. Markkinointiviestinnän tulisi löytää kanavia, joilla asiakas 

saavutetaan, jotta syntyisi viestintää yrityksen ja asiakkaan välille, myös 

viestin sanoma tulisi esittää niin, että vastaanottaja pystyy tulkitsemaan 

sen oikein. Mitä enemmän yrityksellä on kohderyhmästään tietoa, sen 

helpompaa on ylittää viestinnän esteitä, ja välttää väärien sanomien 

lähettämistä tehottomia kanavia pitkin. Viestinnän tärkeimpänä 

edellytyksenä ja periaatteena onkin puhua vastaanottajan kieltä. Vuokon 

(1996, 35-36) mukaan yleisesti viestinnällä halutaan saada aikaiseksi 

positiivisia vaikutuksia vastaanottajassa tuotetta tai palvelua kohtaan. 

Kotlerin ym. (2006, 539) mukaan tehokkaan markkinointiviestinnän 

ymmärtämiseksi olisi tunnettava kaksi mallia: markro ja mikro.   

Markkinointiviestinnän mikromallit, keskittyvät kuvaamaan kuluttajien 

reaktioita tiettyihin viestinnän toimenpiteisiin. Toimenpiteet voivat vaikuttaa 

kuluttajaan kognitiivisella, affektiivisella ja konatiivisella tasoilla (Kotler ym., 

2006, 540). Vuokko (1996, 35-36) on samassa linjassa, sillä hänen 
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mukaan markkinointiviestinnän vaikutuksia voidaan tarkastella 

vaikutustasojen, vaikutuksen keston, vaikutustavan sekä vaikutusten 

suunnan ja kohdistumisen kautta. Myöhemmin esiteltävää 

vaikutushierarkia AIDA-mallia tarkasteltaessa voidaan puhua vaikutuksen 

tason tarkastelusta.  

Vuokon (1996, 35-36) mukaan kognitiivinen vaikutustaso tarkoittaa tietoa 

ja tunnettuutta esimerkiksi yrityksen olemassaolosta, sen tuotteista ja 

palveluista. Kognitiivisen tason tavoitteita voisivat olla tuotteiden ja 

yrityksen tunnettuuden lisääminen tai vaikka tuotteisiin liittyvien 

käsityksien muuttamisia. Kognitiivinen vaikutustaso liittyy 

päätöksentekoprosessin informaatiohakuvaiheeseen. Aikaisempien 

tutkimuksien mukaan hakijan tietotaso peilaa kognitiivisia rakenteita (Yi, 

1993).  

Yin (1993) mukaan affektiivinen vaikutustaso ilmaisee tunteita ja 

mielialoja. Vuokon (1996, 35-36) mukaan affektiivisia vaikutuksia voidaan 

analysoida vastaanottajan suuntautumisena tuotteeseen, mikäli se on 

positiivista, negatiivista tai neutraalia. Myös se pitääkö vastaanottaja 

yrityksen tuotteita tai palveluita arvossa ja laadukkaina on osa affektiivista 

vaikutustasoa. Affektiivisen tason tavoitteisiin voisi luokitella tuotteiden 

positiivisien mielikuvien lisäämisen, ostohalukkuuden luomisen tai tuotteen 

valintaan liittyvien kriteerien muuttamiseen ja sen myötä 

tuotepreferenssien muuttamiseen. Affektiivinen vaikutustaso liittyy 

päätöksentekoprosessin vaihtoehtojen vertailun vaiheeseen.  

Konatiivinen vaikutustaso ilmaisee puolestaan toimintaa. Vaikutukset 

voivat olla tuotekokeiluja, kyselyjä ja ostotapahtuma. Konatiivisen tason 

markkinointiviestinnän tavoitteita ovat esimerkiksi tuoteuskollisuuden 

ylläpito, tuotekokeilujen edistäminen sekä kyselyjen helpottaminen 

mahdolliselle asiakkaalle (Vuokko, 1996, 35-36).   

Kotleria ym. (2006, 539) mukaillen markkinointiviestinnän makromalliksi 

voidaan määritellä esimerkiksi lineaarinen viestintäprosessi. Picktonin ym. 

(2005, 4-6) mukaan lineaarinen viestintäprosessi muodostaa rakenteen 
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markkinointiviestintään. Markkinointiviestinnän ymmärtämiseksi onkin 

tärkeää ymmärtää viestintäprosessia ja sen eri komponentteja. Holm 

(2006) korostaa artikkelissaan, että vain tiedon ja ymmärryksen kautta 

viestintäprosessia kohtaan saattaa yritys saavuttaa viestinnälliset 

tavoitteensa. Viestintä voidaan luokitella merkitysten jakamiseksi 

yksilöiden välillä. Tehokas viestintäprosessi muodostaa merkityksiä ja 

parhaimmassa tapauksessa dialogin kohderyhmän kanssa. 

Viestintäprosessissa on seitsemän keskeistä komponenttia: lähettäjä, 

muodostuminen(koodaaminen), kanava, tulkinta, vastaanottaja, palaute ja 

hälyt. Laatu näiden komponenttien välillä on tekijä, joka määrittää onko 

viestintä menestyksekästä vai ei. Laatu eri komponenttien välille 

muodostuu muun muassa tehokkaasta markkinatutkimuksesta ja tulosten 

hyväksikäyttämisestä, sekä oikean ja toimivan strategian 

muodostamisesta (Fill, 2009, 41-42). Tutkielman tavoitteena onkin auttaa 

LUT:ia muodostamaan laadukkaita kanavavalintoja sekä tarjoamaan 

oikeanlaisen sanoman hakijoille.  

Viestintäprosessi on selkeä malli, joka kiteyttää tärkeitä laadun 

elementtejä yhteen. Vaikka nämä elementit saattavat tuntua itsestään 

selviltä, kuten kohdeyleisön markkinatutkimus, mielipidevertailut ja 

palautteen asiallinen hyödyntäminen, saattavat ne helposti unohtua 

todellisuudessa tai jäävät vähäiselle huomiolle muiden operatiivisien 

toimintojen ohella (Fill, 2009, 41-42). Maringella (2005) on samankaltaisia 

päätelmiä. Hänen mukaansa yliopistojen suunnitteludokumenteista 

puuttuvat usein tärkeitä strategisen markkinoinnin elementtejä. Näitä 

elementtejä ovat esimerkiksi tuotedifferointiin liittyvät dokumentit, 

ennustavat suunnitelmat, asiakkaiden tarpeita selventävät kyselyt sekä 

asiakastyytyväisyyteen liittyvät dokumentit. Nämä kaikki viittaavat siihen, 

että useimpien yliopistojen markkinointi jää enimmäkseen operatiiviselle 

tasolle. Tutkielma pyrkii tuottamaan tietoa kohdeyleisöstä, joka avustaa 

sekä operatiivisella, että strategisella tasolla. Tutkielman tavoitteena on 

antaa tuloksia muun muassa tärkeistä valintakriteereistä, jotka auttavat 

tulevien viestinsisältöjen muodostamisessa. 
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Lineaarisen viestintäprosessin mallin on luonut Wilbur Schramm (1955). 

Viestintäprosessi on tänä päivänä suhteellisen samankaltainen kuin se oli 

luomisvaiheessaan. Laatu eri komponenttien välillä on mallin keskiössä. 

Jos yhteydet eri komponenttien välillä ovat laadukkaita, on viestinnällä 

suurempi todennäköisyys menestyä tavoitteissaan (Fill, 2009, 42). Yritys 

saattaa kuitenkin panostaa tiettyihin osioihin kuten kohdeyleisönsä 

määrittämiseen ja viestin sisältöön, mutta on tehnyt kanavaratkaisunsa 

liian löyhin perustein.  

 

Alla oleva kuvio pyrkii havainnollistamaan viestintäprosessia. Kuvio 1. on 

koottu Vuokko (1996) kuvion pohjalta. Kaavion jälkeen esitellään 

viestintäprosessin eri komponentit, joita on hieman yhdistelty keskenään 

Fillin (2009 41-44) mallin mukaisesti. Yhdistäminen selkeyttää prosessin 

ymmärtämistä.  

 

Kuvio 1. Viestintäprosessi 

 

Viestin lähettäjällä on tarve lähettää viesti kohderyhmälle. Viestin 

muodostaminen tarkoittaa valintoja ja sopivan yhdistelmän muodostamista 

sanoista, kuvista, musiikista sekä symboleista, jonka avulla pyritään 

luomaan paras mahdollinen viesti lähetystä varten. Tarkoituksena on 

luoda viesti, jonka vastaanottaja kykenee oikein tulkitsemaan. Kuten 

mainittu, ihannetilanteessa lähettäjä pystyy luomaan dialogin 

vastaanottajan kanssa. Lähettäjä voi olla yritys, instituutio tai yleisesti 

viestittävän tuotteen tai palvelun omistaja. Lähettäjä on tärkeä viestiä 
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luotaessa, sillä lähettäjän oma tunnettuus positiivisessa mielessä luo 

uskottavuutta tuotteelle. Jos vastaanottaja kokee viestin lähettäjän olevan 

sitoutumaton, ei-uskottava tai yrityksenä osaamaton, saattaa 

vastaanottaja olla jopa täysin huomioimatta lähettäjän viestin. 

Viestintäprosessin ensimmäinen vaihe voi epäonnistua lukuisin eri tavoin. 

Usein syynä on kuitenkin riittämätön markkinatutkimus. Lähettäjä voi 

tulkita tilanteita sekä markkinoita väärin ja näin lähettää vääränlaisia 

viestejä. Liian vähäisellä tiedolla ja taidolla kohderyhmästä ja heidän 

preferensseistä, voi aiheuttaa viestin väärinymmärrystä sekä sekavuutta 

viestin vastaanottajalle (Fill, 2009, 41-44).   

 

Viestintäprosessin seuraavassa osiossa kanavassa keskitytään 

kanavavalintoihin. Siihen, kuinka valmiiksi muokattu viesti lähetetään, jotta 

se saavuttaa kohdeyleisönsä oikealla tavalla. Kanavat voivat olla 

toisistaan hyvinkin poikkeavia, osa on henkilökohtaisempaa, kuten 

personoidut tekstiviestit tai sähköpostit, osa puolestaan on massalle 

suunnattua televisio- tai radiomainontaa (Fill, 2009, 43-44). 

Kanavavalinnat ovat Pro Gradu -tutkielman keskiössä. Yliopistohakijoiden 

kanavavalintaratkaisuja tarkastellaan laajemmin päätöksentekoprosessin 

yhteydessä. 

 

Tulkinta on se prosessin osa, jossa vastaanottaja muuntaa viestin 

ajatukseksi ja mielikuviksi. Vallitsevaa tulkinnassa on vastaanottajan 

ymmärryksen taso, joka syntyy muun muassa aikaisemmista 

kokemuksista, arvoista ja asenteista. Mitä enemmän vastaanottajalla on 

tietoa ja osaamista lähettäjästä, sitä selkeämpää tulkinta usein on (Fill, 

2009, 44). Clow ym. (2010, 30) painottavat mahdollisuutta, että eri 

vastaanottajat keskenään tulkitsevat viestin eritavoin suhteessa siihen 

miten lähettäjä olisi halunnut sen tulkittavaksi. Molemmissa tapauksissa 

virheitä on tapahtunut joko viestin sisällössä tai valitussa kanavassa. 

Tutkielmassa viestin vastaanottaja on yliopistohakija. Hakijan 

preferenssejä ja asenteita tarkastellaan lähemmin 

päätöksentekoprosessin yhteydessä.  
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Reaktiolla tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä miten vastaanottaja reagoi 

viestiin sen vastaanottamisen jälkeen, vai reagoiko ollenkaan. Palaute on 

se osa reaktiosta, joka tulee takaisin lähettäjälle. Palaute kertoo onko 

viesti onnistunut vai ei. Palaute voi olla viestin mukana lähetetty 

kilpailukuponki, jonka vastaanottaja palauttaa tai rekisteröityminen 

nettisivuille. Ei ainoastaan tieto siitä, että viesti on vastaanotettu vaan 

myös siitä mikä viesti on vastaanotettu, on ratkaisevan tärkeää. Tehotonta 

ja huonoa viestintää edustaa se, ettei palautteesta tulleita viestejä arvioida 

ja tarkastella (Fill, 2009, 41-42). Clow ym. (2010, 32) lisää myös valitukset 

ja kyselyt palautteeksi. Palautteista saa arvokasta tietoa viestistä, 

vastaanottajista, hälyistä ja tulkinnasta. Yliopistot pitävät vuotuisia 

hakijamääriä eräänlaisena palautteena kampanjan onnistumisesta. 

Palautetta ei tutkielmassa tarkastella sen tarkemmin.  

 

Hälyjä voi ilmetä viestintäprosessin jokaisessa vaiheessa (Clow, 2010, 

31). Fill (2009, 46) selventää, että hälyt tarkoittavat sellaisia tekijöitä, jotka 

häiritsevät viestin vastaanottoa sekä palautetta. Hälyt saattavat estää 

täysin palautteen tai viestin vastaanoton tai muuntaa niiden sisältöä. 

Johdon tehtävänä onkin pyrkiä minimoimaan hälyjen aiheuttamat haitat. 

Hälyjen minimoiminen on oleellista, sillä hälyjen täysi poissulkeminen on 

lähestulkoon mahdotonta. Hälyjä voi olla monenlaisia, esimerkiksi 

kognitiivisia ja fyysisiä. Kognitiivinen häly on sellaista, jossa vastaanottaja 

ei ole kyennyt tulkitsemaan viestiä niin kuin olisi pitänyt. Tällöin 

viestinlähettäjä on suorittanut liian vähäistä taustatyötä viestin 

vastaanottajan kyvykkyyksistä. Fyysinen häly voi olla mikä tahansa 

ulkopuolinen ärsyke, joka vaikuttaa vastaanottajan keskittymiseen viestin 

lähetyksen aikana. Esimerkkeinä voivat olla puhelimen sointi tai vaikkapa 

mainostauolla vessassa käynti (Fill, 2009, 46). Yleisin häly on 

sotku(clutter), joka tarkoittaa, että useat mainokset pyörivät 

samanaikaisesti ja mainostauon aikana vastaanottaja altistuu useille 

mainoksille, jolloin oman mainoksen teho saattaa heikentyä (Clow ym., 

2010, 32).   
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Vaikka viestintäprosessi olisi pääpiirteittäin kunnossa, yrityksellä on 

kuitenkin oltava punainen lanka, joka ohjaa toimintaa jatkuvasti oikeaan 

suuntaan. Strategia on tärkeä suunnannäyttäjä ja voima, joka pitää 

viestintäprosessin kasassa. Fill (2009, 293) huomauttaa, että kohdeyleisön 

preferenssien sekä piirteiden tulisi muodostaa markkinointiviestinnän 

strategian ytimen.  

 

1.2. Tutkimusongelmat 

 

Tutkielman tavoitteena on tuottaa LUT viestinnälle kohdennettua 

markkinatietoa, jonka avulla tulevia viestintäratkaisuja voidaan tehostaa. 

Tätä tavoitetta tukemaan on luotu kaksi päätutkimusongelmaa, joista 

ensimmäisen tarkoituksena on kuvailla yliopistohakijan 

päätöksentekoprosessia, päätöksentekoprosessin keskeisiä 

komponentteja ja prosessiin vaikuttavia tekijöitä. Toisen pääongelman 

tarkoituksena on selittää yliopistohakijan päätöksentekokäyttäytymistä. 

Tavoitteita tarkastellaan niin yleisen ostokäyttäytymisprosessimallin kuin 

viestintäteorioista tutun AIDA-mallin kautta. Ostokäyttäytymisprosessimalli 

jakaa käyttäytymisen viiteen vaiheeseen, joista tässä työssä tarkastellaan 

erityisesti kahta: informaatiohakua ja vaihtoehtojen vertailua. 

Informaatiohaku on markkinoinnin suhteen keskeinen, sillä 

kanavaratkaisut ovat hyvin tärkeässä asemassa kohdeyleisön 

saavuttamisen suhteen (Mullins ym., 2005, 333). Vaihtoehtojen vertailu on 

keskeinen vaihe, sillä Mullinsin ym. (2005, 122) mukaan tehokkaan 

markkinointistrategian muodostamiseksi markkinoijalla on oltava tietoa 

myös attribuuteista, joita kuluttaja pitää tärkeinä vaihtoehtoja vertaillessa. 

Oleellista on myös tuntea attribuuttien tärkeys kuluttajalle ja kuinka 

kuluttaja mieltää brandin suhteessa kilpailijoihin. 

AIDA-mallin kautta aihepiirin tarkastelussa painopiste siirtyy affektiivisten, 

kognitiivisten ja konatiivisten tekijöiden tutkimiseen. Nämä tekijät 

linkitetään ostokäyttäytymisprosessimalliin siten, että 
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päätöksentekoprosessin informaatiohakua tarkastellaan affektiivisella 

tasolla, joka kyseisessä tutkielmassa tarkoittaa yliopistohakijan 

sitoutuneisuuden astetta yliopistohakua kohtaan. Kognitiiviset tekijät 

viittaavat yliopistohakijan subjektiiviseen tietotasoon yliopistohausta. 

Edellisten lisäksi työssä tarkastellaan mainontaa, sillä se vaikuttaa koko 

ostopäätösprosessiin. Näin ollen tutkielman avulla pyritään ymmärtämään 

paremmin yliopistohakijan viitekehystä. Viitekehyksellä tarkoitetaan 

hakijan päätöksentekoprosessin eri komponentteja, tietotasoa, 

sitoutuneisuuden astetta sekä mainonnan vaikuttavuutta.  

Tietoa kerätään Valmennuskeskuksessa suoritetun kyselytutkimuksen 

pohjalta. Kyseessä on empiirinen tutkimus, jonka kohteena on 

reaalimaailman ilmiö, josta pyritään hankkimaan tietoa kyselyn kautta. 

Tutkimuksen tavoitteista voidaan johtaa työn tutkimusongelmat. 

Ensimmäisenä tavoitteena on kuvata yliopistohakijan 

päätöksentekoprosessia, joten ensimmäinen päätutkimusongelma voidaan 

esittää seuraavasti:  

1. Millainen on yliopistohakijan päätöksentekoprosessi? 

Tämä pääongelma voidaan jakaa seuraaviin alaongelmiin, jotka 

tarkastelevat pääongelmaa eri lähtökohdista ja tuottavat täten 

monipuolista tietoa pääongelman ratkaisemiseksi ja yliopistoviestinnän 

tarpeisiin: 

1.1. Millainen on yliopistohakijan sitoutuneisuuden taso 

yliopistohakuun? 

1.2. Millaista on yliopistohakijoiden viestintäkanava-

käyttäytyminen? 

Viestintäkanavakäyttäytymistä tullaan tarkastelemaan tässä tutkielmassa 

seuraavien näkökulmien kautta: mitä viestintäkanavia yliopistohakijat 

käyttävät informaatiohaussa, mitkä kanavat koetaan hyödyllisimmiksi 

tiedonlähteinä ja miten mainonnan vaikuttavuus heijastuu 

viestintäkanaviin. Koska mainonnalla on keskeinen rooli siihen millainen 
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mielikuva hakijalle yliopistosta muodostuu, tutkielmassa tarkastellaan 

lisäksi kolmen valitun mainoksen kautta mainonnan vaikuttavuutta ja tästä 

näkökulmasta voidaan vielä esittää seuraava alaongelma:   

1.3. Miten hakijat kokevat kolme LUT:n vuoden 2010 kampanjan 

mainosta? 

Arviointikriteerejä tarkastellaan yliopistojen ominaisuuksien eli attribuuttien 

kautta. Tutkielmassa selvitetään mitkä ovat teorian valossa 

yliopistovalinnassa hakijoiden näkökulmasta keskeisimpiä ominaisuuksia 

ja mitkä näistä attribuuteista koetaan tärkeimmiksi.  Tarkastelussa on 

myös hakijoiden kokonaisasenteet eri yliopistoja kohtaan.  

1.4. Mitkä ovat yliopistojen keskeiset arviointikriteerit hakijan 

näkökulmasta?  

Tutkielman toisena tavoitteena on pyrkiä selittämään yliopistohakijoiden 

hakukäyttäytymistä. Näin ollen tutkielman toinen pääongelma voidaan 

muotoilla seuraavasti: 

2. Miten affektiiviset ja kognitiiviset tekijät vaikuttavat yliopistohakijan 

päätöksentekoprosessiin? 

Kuten edellä on mainittu, tässä tutkielmassa keskitytään 

päätöksentekoprosessin kahteen vaiheeseen eli 

informaatiohakukäyttäytymiseen ja siihen kuinka yliopistohakijat vertailevat 

vaihtoehtoja. Näin ollen toinen pääongelma voidaan jakaa seuraaviin 

alaongelmiin, joihin tämä tutkimus hakee vastausta: 

2.1. Millainen on affektiivisten tekijöiden vaikutus yliopistohakijan 

informaatiohakuun? 

Affektiivisia tekijöitä tarkastellaan tässä tutkielmassa sitoutuneisuuden 

käsitteen kautta, sillä aiempi kirjallisuus (Vuokko, 1996; Chang ym., 2002) 

esittää, että tuotekategorian sitoutuneisuudenaste vaikuttaa siihen missä 

järjestyksessä kuluttajan läpikäy ostopäätösprosessin vaiheita (Vuokko, 

1996). Lisäksi, kuten edellä on esitetty, mainonta vaikuttaa koko kuluttajan 
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päätöksentekoprosessiin. Näin ollen tutkielmassa selvitetään millainen on 

mainonnan, sitoutuneisuuden ja asenteiden yhteys. Tämä voidaan pukea 

seuraavasti tämän osion kolmanneksi alaongelmaksi: 

2.2. Millainen on asenteiden ja sitoutuneisuuden vaikutus 

yliopistohakuun liittyvään mainontaan? 

Kognitiivisilla tekijöillä puolestaan viitataan yliopistohakijan subjektiiviseen 

tietotasoon yliopistohausta, sillä aihepiirin kirjallisuus (mm. Murray, 1991; 

Yin, 1993; Stanaland ym., 2009) korostaa tietotason vaikutusta 

informaation prosessointiin ja tätä kautta koko päätöksentekoon.  

2.3. Millainen vaikutus kognitiivisilla tekijöillä on yliopistohakijan 

informaatiohakuun ja vaihtoehtojen vertailuun? 

Seuraavaksi esitellään tutkielman teoreettinen viitekehys. Teoreettinen 

viitekehys selkeyttää teorian roolin tutkielmassa.  

 

1.3. Teoreettinen viitekehys 

 

Tutkielman teoreettinen viitekehys esitellään seuraavassa kuviossa. 

Kuviossa on esitetty tutkielman keskeiset käsitteet sekä niiden väliset 

yhteydet. Kuviossa pistenuolet ovat auttamassa viitekehyksen 

hahmottamista, mutta niitä ei tutkielmassa tarkastella sen lähemmin. 
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Kuvio 2. Teoreettinen viitekehys 

Yliopistohakijoilla on tarve saada opiskelupaikka. Päätös, mihin 

yliopistoihin hakija pyrkii, on usein monimuotoinen ja aikaa vievä prosessi 

(James, 1999; Soutar, 2002; Cubillo-Pinilla, 2009). Yliopistojen 

markkinointiosastot pyrkivät muodostamaan tehokkaan viestintästrategian, 

jonka tarkoituksena on vaikuttaa suotuisasti hakijan päätöksentekoon koko 

prosessin ajan.  Yliopistot muodostavat kampanjoita, jotka kilpailevat 

hakijan huomiosta. Kampanjoiden vaikuttavuus on tärkeä mittari 

viestinnän tehokkuudesta. Tieto kuluttajien tiedonetsinnästä liittyen 

päätöksentekoprosessiin ja kyky segmentoida kohderyhmää auttavat 

viestintästrategian räätälöidymmän ratkaisun muodostamiseen (Mourali, 

ym., 2005). Viestin vastaanottajat eli tutkielman empiirisessä osuudessa 

Valmennuskeskuksen kurssilaiset luokitellaan tietotason mukaan, sillä 

aikaisempien tutkimuksien mukaan (Murray, 1991; Yin, 1993; Stanaland 

ym., 2009) tietotaso vaikuttaa kuluttajan informaation prosessointiin sekä 

päätöksentekoon. Kohdennetumman tiedon avulla viestinnän toimenpiteet 

voidaan suunnata oikeita kanavia pitkin vastaanottajalle. Murrayn (1991), 

Yinin (1993) sekä Stanalandin ym. (2009) tutkimuksissa korostettiin 
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vastaanottajan tietotason olevan tärkeää informaatiota viestinnälle sen 

yhteyden informaation prosessointiin sekä päätöksentekoon vuoksi. 

Vuokko (1996, 38-39) mukaan sitoutuneisuudenaste tuotekategoriaan on 

markkinoijalle myös tärkeä tieto, sillä se vaikuttaa siihen missä 

järjestyksessä kuluttajan käyttäytymisen vaikutukset 

päätöksentekoprosessissa etenevät. Samankaltaisiin päätelmiin viittaavat 

Chang ym. (2002). Heidän mukaansa aikaisempi tieto tuotteesta sekä 

sitoutuneisuus tuotteeseen vaikuttavat päätöksentekoprosessiin. 

Tutkimuksessa tarkastellaan tuotesitoutuneisuutta, joka Solomonin (1996 

148-149) mukaan tarkoittaa kuluttajan kiinnostuksen tasoa 

päätöksentekoa kohtaan.  

Päätöksentekoprosessista tarkastellaan viiden vaiheen sijasta kahta 

tutkielman kannalta keskeisintä vaihetta: informaatiohakua sekä 

vaihtoehtojen vertailua. Kyseiset vaiheet ovat keskeisiä, sillä hakijat ovat 

jo tehneet päätöksen hakea yliopistoon ja ovat jo kyselyn suoritusaikana 

tehneet päätöksen mihin yliopistoihin he pyrkivät. Mourali ym. (2005) 

korostavat informaatiohaun olevan kriittinen vaihe 

päätöksentekoprosessia. Tutkimuksessa informaatiohakua tarkastellaan 

muun muassa viestintäkanavien käytön ja hyödyllisyyden myötä.   

Tutkielmassa käytetään Kotlerin ym. (2009, 691) jaottelua 

viestintäkanaviin, sillä se soveltuu yliopistokontekstiin hieman paremmin, 

kuin esimerkiksi Mullinsin ym. (2005, 328) jaottelu promootiomiksiin. 

Kotlerin ym. (2009, 691) viestintäkanavat ottavat huomioon esimerkiksi 

yrityksestä riippumattomat asiantuntijat. Malliin kuuluvat: yrityksen 

edustaja, ulkopuolinen asiantuntija, sosiaaliset kanavat, myynnin 

edistäminen, tapahtumamarkkinointi, suhdetoiminta (PR) ja 

mainonta/media.  

Vaihtoehtojen vertailun tarkastelussa pyritään selvittämään hakijoille 

keskeiset attribuutit, jotka vaikuttavat yliopiston valintapäätökseen. 

Selvittämällä myös attribuuttien tärkeys ja edustavuus eri yliopistojen 

kohdalla, saadaan selville hakijan kokonaisasenne yliopistoja kohtaan. 

Näin pystytään muodostamaan hakijoiden multiattribuuttivertailuja 
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yliopistoista. Vaihtoehtojen vertailussa keskeistä on myös selvittää, mitä 

yliopistoja vertaillaan keskenään. Vertailussa mukana olevat yliopistot 

muodostavat hakijan herätejoukon. Solomonin (1992, 254-255) mukaan 

markkinoijan kannalta olisi tärkeää, että edustama tuote kuuluisi 

kohderyhmän herätejoukkoon, sillä tuotteet, jotka eivät kuulu 

herätejoukkoon, jäävät kuluttajan valintaprosessin ulkopuolelle. 

Ideaalitapauksessa viestintä noudattaa AIDA-mallia, jolloin se saa 

huomiota, on kiinnostava, herättää tahdon tietää lisää sekä saa aikaiseksi 

ostamiseen liittyvää toimintaa (Kotler ym., 2002, 325). Vuokon (1996, 35-

36) mukaan yleisellä tasolla viestinnällä halutaan luoda positiivisia 

vaikutuksia vastaanottajassa tuotetta tai palvelua kohtaan. 

Markkinointiviestinnän vaikutuksia voidaankin tarkastella erilaisien 

vaikutustasojen kautta. AIDA-mallia sovellettaessa tutkielmassa on 

mielekästä tarkastella kognitiivisia, affektiivisia ja konatiivisia 

vaikutustasoja. Tutkielmaan on otettu mukaan kolme LUT:n kevään 2010 

mainosta, joiden vaikutustasoja pyritään analysoimaan.  

 

1.4. Keskeiset käsitteet 

 

Markkinoinnin alalla on lukuisia termejä ja käsitteitä, jotka saattavat olla 

hieman päällekkäisiä ja voivat poiketa toisistaan. Käytettyjen termien 

tulkintoja tuntuu olevan yhtä monta kuin on tekijääkin (Fill, 2009, 15). 

Seuraavaksi on esitelty tutkimuksen kannalta keskeiset termit, joita ovat 

päätöksentekoprosessi sekä tarkastelua tukevat subjektiivinen tietotaso, 

sitoutuneisuus ja AIDA-malli.   

 

1.4.1. Sitoutuneisuus 

 

Sitoutuneisuus on affektiivinen tekijä, joka Solomonin (1996, 146-149) 

mukaan tarkoittaa yksilön oletettua henkilökohtaista tärkeydentasoa sekä 



23 
 

mielenkiintoa, joka on noussut stimuluksena tiettyä tilannetta tai asiaa 

kohtaan. Sitoutuneisuutta voidaan kuvata motivaationa informaation 

prosessointia kohtaan. Yksilöillä on subjektiivinen tunne 

henkilökohtaisesta tärkeydestä tiettyä asiaa kohtaan, jota kutsutaan 

koetuksi sitoutumiseksi. Kun koettu sitoutuminen tuotetta kohtaan 

lisääntyy, kasvaa myös yksilön kuluttama huomio relevantteja mainoksia 

kohtaan, kognitiivinen energia mainosten ymmärtämistä kohtaan, sekä 

yksilö panostaa sisäiseen tiedonhakuun (Solomon, 1996, 146-149). 

 

1.4.2. Subjektiivinen tietotaso 

 

Yin (1993) mukaan tietotasot ovat kognitiivisia representaatiota 

geneerisistä konsepteista, jotka sisältävät tärkeät tuoteattribuutit sekä 

niiden väliset yhteydet. Tietotaso voidaan karkeasti jakaa subjektiiviseen 

tietoon sekä objektiiviseen tietoon. Objektiivinen tieto on se tieto mikä on 

oikeasti tuottanut muistijäljen kuluttajalle, kun taas subjektiivinen tieto on 

tietoa, jonka kuluttaja itse ajattelee omaavansa. Subjektiivinen tieto usein 

heijastelee todellista tietoa kuluttajan muistissa (Yi, 1993). Witzin 

ym.(2003) tutkimuksen mukaan subjektiivinen tieto muodostuu muun 

muassa aikaisempien tuotekokeilujen perusteella. 

 

1.4.3. Päätöksentekoprosessi 

 

Kuluttajan päätöksentekoprosessi on usein ongelmanratkaisua; toiset 

ongelmat ovat tärkeämpiä kuin toiset. Tutkielmassa käytettävä malli 

päätöksentekoprosessista jakautuu viiteen vaiheeseen: ongelman 

tunnistaminen, informaatiohaku, vaihtoehtojen vertailu, tuotteen valinta 

sekä lopputulokset. Päätöksentekoprosessiin liittyy läheisesti 

päätöksenteon laji, joita ovat laajennettu ja rajoittunut ongelmanratkaisu 

sekä tavanomainen päätöksenteko. Tässä vaiheessa on mielekästä 
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nostaa esille termi laajennettu ongelmanratkaisu, mikä tarkoittaa 

päätöksentekoa, joka on tekijälle tärkeä. Päätöksentekoon liitetään myös 

usein riski, jonka vuoksi tekijä pyrkii etsimään kohteesta runsaasti tietoa. 

Tietoa etsitään useista kanavista sekä sisäisesti omista aikaisemmista 

kokemuksista ja muistoista että ulkoisista tietolähteistä. 

Ongelmanratkaisun tärkeydestä riippuen jokainen vaihtoehto pyritään 

analysoimaan huolellisesti (Solomon, 1992, 240-243). Tutkielman kannalta 

päätöksentekoprosessia tarkastellaan informaatiohaun sekä vaihtoehtojen 

vertailun kautta.  

Prosessin ensimmäinen osa, ongelman tunnistaminen, tapahtuu 

ainoastaan, mikäli ihminen tunnistaa ongelman olemassaolon. Ongelma 

voi olla pieni tai suuri, selkeä tai kompleksinen. Pieni ja selkeä ongelma 

voi olla esimerkiksi se, että ihminen tunnistaa olevansa janoinen. Hänellä 

on siis ongelma ja näin päättää ostaa itselleen vettä poistaakseen 

ongelman. Isoja ja kompleksisia ongelmia ovat esimerkiksi auton, asunnon 

osto tai päätös hakea yliopistoon (Solomon, 1992, 244- 246).   

Prosessin toinen osa, informaatiohaku, ilmenee, kun ongelman 

tunnistamisen jälkeen yksilö tarvitsee tietoa ratkaistakseen ongelman. 

Tällöin yksilö etsii tietoa aktiivisesti ympäristöstään. Tätä vaihetta 

kutsutaan ennen ostoa tapahtuvaksi etsimiseksi (prepurchase search). 

Henkilö saattaa etsiä tietoa jatkuvasti huvin tai yleisen kiinnostuksen 

vuoksi erinäisistä tuotteista. Tämänkaltaista etsimistä kutsutaan jatkuvaksi 

etsimiseksi (ongoing search) (Solomon, 1992, 247). Solomonin (1992, 

247) mukaan ennen ostoa tapahtuvan etsimisen motivaattorina voidaan 

nähdä ostopäätöksen mahdollisimman laadukas lopputulos. Lopputuloksia 

voivat olla kasvanut markkina- ja tuotekategoriatieto, lisääntynyt 

tyytyväisyys lopputulokseen sekä paremmin tehty päätöksenteko. James 

ym. (1999) tutkimuksien yhteydessä havaittiin, ettei yliopistohakijoiden 

tavoite eli lopputulos ole välttämättä itse hakijalle kovinkaan selkeä. 

Epäselkeyttä tuovat tavoitteen saavuttamisen vaikeus ja itse tavoitetta 

kohtaan kohdistuva epävarmuus.  
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Prosessin seuraavassa osassa vaihtoehtojen vertailuissa kuluttajat 

vertailevat tuotteita keskenään, jotta he pystyvät tekemään lopullisen 

ostopäätöksen. Kuluttajat vertailevat ja arvioivat rajattuja vaihtoehtoja 

keskenään tiettyjen tuoteattribuuttien avulla. Kuluttajat myös arvioivat 

jokaisen attribuutin tärkeyttä sekä asettavat jonkinlaiset minimivaatimukset 

kyseisien attribuuttien kohdalle. Kuluttajan valintakriteerejä edustavat 

kyseiset attribuutit sekä niiden suhteellinen tärkeys. Kuluttajilla on usein 

vaikeuksia tehdä täysin kattavia vertailuja tuotteiden välillä, sillä tietyllä 

vaihtoehdolla saattaa olla parempia attribuutteja kuin toisilla, mutta toiset 

attribuutit ovat vuorostaan huonompia. Kuluttajat helpottavat vaihtoehtojen 

vertailua lukuisin eri tavoin. Kuluttajat eivät vertaile kaikkia mahdollisia 

vaihtoehtoja keskenään, vaan he rajaavat vertailunsa koskemaan tiettyjä 

vaihtoehtoja, jotka ovat todennäköisiä täyttämään heidän tarpeensa. 

(Mullins ym., 2005, 114).   

Päätöksentekoprosessin viimeiset osiot ovat tuotevalinta, osto sekä 

jälkiarviointi. Ostotilanteeseen kuuluu valintoja siitä mistä ja miten tuote 

ostetaan. Kuluttajat hankkivat tietoa vaihtoehdoistaan ja vertailevat niitä 

keskenään. Kuluttajilla on tiettyjä odotuksia tuotteesta. Odotustasoon 

vaikuttavat muun muassa ostotarpeen tärkeys sekä tieto, joka on kerätty 

informaationkeräysvaiheessa (Mullins ym., 2005, 115). Viimeiset osiot 

eivät ole tutkielman keskiössä, sillä vastaajiin ei saada kyselyn 

suorittamisen jälkeen yhteyttä, jolloin voitaisi selvittää mihin yliopistoon he 

ovat päätyneet opiskelemaan ja kuinka tyytyväisiä he ovat valintaan olleet.  

 

1.4.4.  Viestintäkanavat 

 

Viestintäkanava on se keino, jolla markkinoija saavuttaa viestin 

vastaanottajan. Mullinsin ym. (2005, 112) mukaan ihmiset käyttävät tietoa 

eri tarpeisiin, eri lähteistä eri vaiheissa päätöksentekoprosessia. Kotler ym. 

(2009, 691-702) korostavat, että tehokkaan viestintäkanavan löytäminen 

on entistä vaikeampaa, sillä kanavat ovat pirstaloituneet ja sisältävät 
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enemmän hälyjä kuin aikaisemmin. Tutkielmassa tarkastelussa olevat 

kanavat on jaettu Kotlerin ym. (2009, 691-702) mukaan joko 

henkilökohtaisiin tai ei-henkilökohtaisiin kanaviin. Henkilökohtainen 

viestintä tarkoittaa kahden tai useamman ihmisen kommunikointia joko 

kasvotusten, puhelimen kautta, edustaja-yleisölle tai sähköpostitse. 

Henkilökohtainen viestintä voidaan jakaa kolmeen alaluokkaan: 

edustajakanavaan, asiantuntijakanavaan sekä sosiaaliseen kanavaan. 

Edustajakanava tarkoittaa tilannetta, jossa yrityksen myyntihenkilökunta 

ottaa yhteyttä kohderyhmään kuuluviin potentiaalisiin asiakkaisiin. 

Asiantuntijakanavat kuvaavat tilannetta, jossa riippumattomat asiantuntijat 

muodostavat lausuntoja kohdeyleisölle. Sosiaaliset kanavat ovat naapurit, 

ystävät ja tuttavat, jotka juttelevat kohdeyleisön kanssa. Ei-persoonallisiin 

kanaviin kuuluvat media/mainonta, myynninedistäminen, 

tapahtumamarkkinointi sekä suhdetoiminta ja tiedotusasiat (Kotler ym., 

2009, 691-702). 

 

1.4.5. AIDA-malli 

 

AIDA-mallin lyhenne on sanoista Attention (huomio), Interest (kiinnostus), 

Desire (halu) ja Action (toiminta). AIDA-malli voidaan luokitella 

vaikutushierarkiamalliksi. Vaikutushierarkiamalleissa oletetaan, että 

vaikutukset etenevät aina tietyssä järjestyksessä ja ylemmän tason 

vaikutus ei voi toteutua ennen kuin aikaisemmat on käyty läpi. Esimerkiksi 

AIDA-mallin kohdalla ostajassa tulisi herätä tietoisuus tuotteen 

olemassaolosta, jonka jälkeen kiinnostus ja halu tuotetta kohtaan 

saattaisivat aiheuttaa ostoreaktion. Ostoreaktio ei kuitenkaan tapahdu 

ennen kuin kiinnostus ja halu tuotetta kohtaan ovat heränneet. Yleisesti 

viestinnällä halutaan saada aikaiseksi positiivisia vaikutuksia 

vastaanottajassa tuotetta tai palvelua kohtaan. Markkinointiviestinnän 

vaikutuksia voidaan tarkastella vaikutustasojen, vaikutuksen keston, 

vaikutustavan sekä vaikutusten suunnan ja kohdistumisen kautta. AIDA-

mallia tarkasteltaessa keskitytään vaikutuksen tason tarkasteluun. 
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Markkinointiviestinnässä on kolmea eri vaikutuksen tasoa; kognitiivinen, 

affektiivinen ja konatiivinen (Vuokko, 1996, 35-36). 

 

1.5. Kirjallisuuskatsaus 

 

Tutkielman kannalta keskeisimpiä tutkimuksia ovat tutkimukset, jotka 

käsittelevät yliopistohakijoiden päätöksentekoprosessia (Chapman, 1986; 

Maringe, 2006; Bonnema, 2008) sekä tutkimukset, jotka pyrkivät 

selvittämään yliopistovalintaan vaikuttavia attribuutteja (James, 2000; 

Soutar, 2002; Maringe, 2006).  

Chapman (1986) oli ensimmäisiä tutkijoita, joka yhdisti 

ostokäyttäytymisenteorian koulutuskonseptiin. Hän ehdotti, että 

yliopistovalinnassa tai opiskeltavan aineen valinnassa hakija ja hänen 

vanhempansa käyvät läpi selkeitä vaiheita. Vaiheet muodostuvat 

informaatiohakua edeltävästä käyttäytymisestä, informaatiohausta, 

yliopiston hakuvaiheesta, valintavaiheesta ja ilmoittautumisvaiheesta. 

Chapmanin muodostama hakuprosessi sisältää samankaltaisia piirteitä 

kuin tutkielmassa käytettävän Solomonin (1996, 268) viisivaiheinen 

päätöksentekoprosessimalli.  

Kotler ym. (2009, 690) kuvailevat markkinointiviestinnän olevan jatkuvan 

muutoksen alaisuudessa. Uudet teknologiat kehittävät jatkuvasti sitä miten 

ja mistä vastaanottajat tietojansa prosessoivat. Uusia markkinointikanavia 

syntyy jatkuvasti ja markkinoinnin on pysyttävä ajan tasalla. 

Markkinointiviestintää yliopistokonseptissa on jonkin verran tutkittu ja 

artikkeleita aiheesta on saatavilla eri puolilta maailmaa. Englannissa muun 

muassa Felix Maringe (2006) on suorittanut laajan tutkimuksen 

englantilaisten yliopistohakijoiden päätöksentekoprosessista. 

Tutkimuksessa tärkeiksi attribuuteiksi nousivat opinto-ohjelmien tarjonta, 

hinta, maine ja sijainti. Bonnema ym. (2008) korostavat, että varsin 

vähäisesti tunnetaan yliopistohakijoiden informaatiotarpeita liittyen 

yliopistovalintapäätökseen. Bonneman ym. (2008) tutkimuksessa 
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tarkasteltiin yliopisto-opiskelijoita, joista pyrittiin muodostamaan luokkia 

heidän informaatiotarpeista ja soveltuvista medioista. Bonneman 

tutkimuksessa korostettiin uranäkymiä, opiskelijaelämää ja kurssien 

sisältöä tärkeiksi valintakriteereiksi. Soutar ym. (2002) viittaa useisiin 

tutkimuksiin, joissa on pyritty löytämään hakijoiden kannalta tärkeitä 

attribuutteja (Krampf & Heinlein, 1981; Hooley & Lynch, 1981; Oosterbeek 

ym., 1992; Mazzarol ym., 1996; Lin, 1997; Turner, 1998). Tärkeiksi 

attribuuteiksi edellä mainituissa tutkimuksissa nousivat kurssien 

yhteensopivuus hakijan preferensseihin nähden, tutkinnon arvostettavuus 

työmarkkinoilla, yliopiston maine sekä henkilökunnan ammattitaito ja laatu. 

Soutar ym. (2002) tutkimuksissa käytettiin kymmentä attribuuttia, joiden 

tärkeyttä pyrittiin selvittämään. Samassa tutkimuksessa havaittiin, että 

yliopistopreferenssien muodostaminen on hyvin monimutkainen prosessi, 

sillä vaikka selkeästi löydetään mitkä attribuutit koetaan tärkeimmiksi, 

myös muut attribuutit vaikuttavat päätöksentekoon, jopa ne jotka koettiin 

vähiten tärkeiksi. Etelä-Afrikassa on myös suoritettu useita tutkimuksia 

(Ivy, 2001; Wiese ym., 2010), joissa hakijoita on pyritty luokittelemaan 

etnisten taustojen perusteella. 

Australiassa on myös toteutettu lukuisia tutkimuksia (James ym., 1999; 

James, 2000) liittyen yliopistovalinta-attribuutteihin myös yliopistoa 

vaihtaneiden opiskelijoiden näkökulmasta. Edellä mainituissa 

tutkimuksissa havaittiin, että joka kolmas ensimmäisen vuoden opiskelija 

uskoo, ettei hän ollut valmis päätöksentekoon yliopistoon hakiessaan. 

James ym. (1999) mainitsevat useiden aikaisempien tutkimuksien 

yliopistohakijoiden päätöksentekoprosessista liittyen lähinnä valintaan 

siihen hakeeko hakija ylipäätään yliopistoon opiskelemaan ja ei niinkään 

spesifeihin syihin miksi hakijat valitsevat tiettyjä yliopistoja. Jamesin ym. 

(1999) tutkimuksissa tärkeimmiksi valintakriteereiksi nousivat kurssien ja 

opiskelumahdollisuuksien tarjonta, uranäkymät sekä sijainti 

kotipaikkakunnan läheisyyden suhteen. Suuri osa tehdyistä tutkimuksista 

on suoritettu kyselytutkimuksina yliopisto-opiskelijoilla.  
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Chang ym. (2002) havaitsivat, että tutkimuksia koskien sitoutumisentasoa 

sekä kuluttajan tietoa tuotetta kohtaan on runsaasti. Molempien 

esiintymistä samassa tutkimuksessa sekä niiden yhteisvaikutusta 

päätöksentekoprosessiin on kuitenkin harvassa. Useat tutkimukset 

osoittavat, että korkealla sitoutumisen asteella on suuri vaikutus kuluttajien 

ostokäyttäytymiseen sekä tiedon käsittelyyn. Murrayn (1991), Yinin (1993),  

Changin ym. (2002), Mullinsin ym. (2005, 109) sekä Stanalandin ym. 

(2009) tutkimuksissa korostetaan myös vastaanottajan tietotason olevan 

tärkeä komponentti sen vaikuttavuuden takia informaation prosessointiin 

sekä päätöksentekoon. 

 

1.6. Rajaukset 

 

Tutkimusta tarkastellaan LUT viestinnän tavoitteiden suunnalta. 

Tavoitteina on löytää sopivat kanavat oikeanlaisen sanoman loppuun 

saattamiseksi kohdejoukolle. Tutkielmassa keskitytään viestintäprosessin 

loppupuolelle vastaanottajaan sekä kanavavalintoihin.  

Tutkielman empiirisessä osassa ei käsitellä muita potentiaalisia hakijoita 

kuin Valmennuskeskuksen kevään 2010 kursseille osallistuneita tekniikan 

ja kauppatieteisen hakijoita. Valmennuskurssilaiset ovat siksi hyvä 

tarkasteluryhmä, koska he ovat jo tehneet päätöksen hakea yliopistoon ja 

hakea tietyille aloille opiskelemaan. Tämä tuo tutkimukseen tarkempaa 

tietoa kohderyhmästä kuin esimerkiksi haastattelemalla lukiolaisia, joilla ei 

ole vielä välttämättä selkeää kuvaa tulevaisuuden suunnitelmistaan. 

Kurssilaisille lähetetään sähköpostitse kysely, johon heille annetaan kolme 

viikkoa aikaa vastata. Valmennuskeskus on Suomen suurimpia toimijoita 

ja heidän kautta saadaan jo noin 850 henkilön otos. Helsingin Sanomien 

artikkelissa Valmennuskurssit vetävät tuhansia yliopistoon pyrkiviä 

viitataan Helsingin Kauppakorkea koulun teettämään tutkimukseen, jossa 

mainitaan joka toisen käyneen valmennuskurssin.  
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Vuokon (1996, 18) mukaan ulkoisen ja sisäisen viestinnän tulisi olla tiiviisti 

kytkeytyneet keskenään yrityksen menestymisen kannalta. 

Menestymiselle ei riitä tehokas ja toimiva ulkoinen viestintä, vaan myös 

sisäisen viestinnän on oltava toimivaa. Kuitenkin tässä tutkielmassa 

keskitytään ainoastaan LUT:n ulkoiseen viestintään. 

Markkinointiviestinnän vaikutustasojen tarkasteluun sovellettavaa AIDA-

mallia on myöhemmin kehitetty AIDAS-malliksi, jossa viimeinen S on 

satisfaction eli tyytyväisyys (Vuokko, 1996, 37). Viimeinen komponentti on 

kuitenkin jätetty tutkielman ulkopuolelle, sillä kyselyyn vastaajiin ei saada 

tutkimuksen jälkeen yhteyttä.  

Päätöksentekoprosessin viidestä osasta keskitytään tutkielmassa 

informaatiohakuun sekä vaihtoehtojen vertailuun. Kolmas osio tuotteen 

valinta käy ilmi kyselystä, sillä hakuaika on jo kyselyn suorittamishetkellä 

päättynyt ja hakijan on jo täytynyt valita hakukohteensa. Ensimmäinen ja 

viimeinen osio rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. Ensimmäinen osa 

ongelman tunnistaminen, on jo tapahtunut, sillä kyselyyn osallistuvat ovat 

jo tehneet päätöksensä hakea yliopistoon. Viimeinen osio, lopputulokset 

rajataan tutkimuksen ulkopuolelle samasta syystä kuin AIDA-mallin S, 

vastanneita ei saavuteta enää tutkimuksen jälkeen.  

Hakijan tietotason määrittelyn avulla pyritään luokittelemaan vastaajia. 

Aikaisempien tutkimuksien pohjalta on todettu, että tuotekokemuksista 

syntynyt tieto linkittyy enemmän subjektiiviseen kuin objektiiviseen tietoon 

(Park ym., 1994; Dodd ym., 2005). Tutkielman laajuuden vuoksi 

ulkopuolelle on rajattu objektiivisen tietotason tutkimukset ja on keskitytty 

mittaamaan subjektiivista tietotasoa. Rajun ym. (1995) tutkimuksessa 

havaittiin, että subjektiivinen tieto on parempi ennustaja 

hakukäyttäytymisestä kuin objektiivinen tieto.  Riski ja itseluottamus ovat 

nousseet useissa artikkeleissa tärkeiksi tekijöiksi. Kuitenkin tutkielman 

laajuuden johdosta hakijan tulkitaan kokevan päätökseensä liittyvän paljon 

riskejä, mikäli hänellä on korkea sitoutuneisuuden taso (Mullins ym.,2005, 

109). Itseluottamuksen tarkempi tarkastelu on myös jätetty tutkimuksen 
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ulkopuolelle, sillä Parkin ym. (1994) tutkimuksen mukaan 

itseluottamuksella ei ole merkittävää yhteyttä subjektiivisen tiedon kanssa.  

 

1.7. Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen. Teorian tueksi pyritään 

keräämään aineistoa, jota analysoidaan tilastollisin menetelmin. Hirsjärveä 

ym. (2009, 134-199) mukaillen tutkimuksen strategiana on survey-

tutkimus, eli kerätään tietoa standardoidussa muodossa valitusta 

ostoksesta. Kerätyn aineiston avulla pyritään kuvailemaan, vertailemaan ja 

selittämään ilmiötä, sekä muodostamaan syys-seuraussuhteita. 

Analyysitapa on selittävä, sillä analyysillä pyritään muodostamaan edellä 

mainittuja kausaalisuhteita ilmiöiden välille. Selittävään tutkimukseen 

suositellaan myös hypoteesien asettamista. Aineistonkeruumenetelmänä 

on strukturoitukysely, sillä kysymykset ovat pääasiallisesti 

monivalintakysymyksiä, joista suurin osa perustuvat skaaloihin.  

Kyselylomake annetaan kaikille Valmennuskeskuksen kusseille 

osallistuneille. Kuitenkin kyseessä ei ole kaikki Suomen 2010 

yhteisvalintaan osallistuvat hakijat vaan vain ne, jotka osallistuvat 

Valmennuskeskuksen kurssille, jolloin voisi ajatella kurssin kauppatieteen 

ja tekniikan hakijoiden muodostavan perusjoukon, joista pyritään saamaan 

kaikki osallistumaan kyselyyn (Hirsjärvi ym., 2009, 179-184). Kohderyhmä 

on tarkoin valittu, jolloin kyseessä on harkinnanvarainen otanta.  

Tutkimuksen validiuden takia kyselylomakkeen laadinnassa pyritään 

käyttämään mahdollisimman paljon aikaisempia tutkimuksia vastaavista 

aiheista runkona. Kyselypohjat myös tarkastetaan LUT viestinnällä, 

tutkielman ohjaajilla sekä suoritetaan esitestaus ennen kyselyn 

suorittamista varmistaakseen, jotta kysely mittaa juuri mitä sen on 

tarkoituskin mitata.  
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1.8. Tutkielman rakenne 

 

Teoriaosio jakautuu kahteen kappaleeseen. Ensimmäisen osion 

tarkoituksena on kuvailla yliopistohakijan päätöksentekoprosessia, sen 

keskeisiä komponentteja ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kuvailevaa osiota 

tukevat teorioiden ja aiempien tutkimusten pohjalta laaditut propositiot, 

jotka analysoidaan tutkielman tulososiossa tilastollisin menetelmin. 

Kuvaileva osio alkaa sitoutuneisuuden ja tietotason käsitteiden 

määrittelyllä ja niiden yhteydellä yliopistohakuun kuvailevina tekijöinä. 

Sitoutuneisuus ja tietotaso on nostettu tutkielmaan, sillä aikaisempien 

tutkimuksien mukaan (Murray, 1991; Yi, 1993; Stanland ym., 2009) ne 

vaikuttavat yksilön informaatiotulkintaan ja -polkuihin. Changin ym. (2002) 

tutkimuksissa korostetaan, että sitoutuneisuudentason ymmärtämisen 

lisäksi on myös tärkeää ymmärtää kuluttajien tietotasoa, sillä ne yhdessä 

muodostavat erilaisia informaatiohakupolkuja. 

Seuraavaksi keskitytään tarkastelemaan päätöksentekoprosessin 

informaatiohakua sekä vaihtoehtojen vertailua. Informaatiohakua 

tarkastellaan viestintäkanavien ja mainonnan vaikuttavuuden 

näkökulmasta. Vaihtoehtojen vertailuun keskitytään keskeisiin 

valintakriteereihin eli attribuutteihin, joiden avulla pyritään muodostamaan 

hakijoiden kokonaisasenteita yliopistoja kohtaan. Tutkielmassa pyritään 

selvittämään hakijoiden affektiivisia, konatiivisia ja kognitiivisia vaikutuksia 

LUT:n kolmea mainosta kohtaan ja näiden pyritään selvittämään 

hakijoiden asennetta LUT mainontaa kohtaan. 

Toisen teoriakappaleen tarkoituksena on selittää yliopistohakijan 

päätöksentekoprosessiin liittyvää käyttäytymistä. Selittäväosio alkaa 

tarkastelemalla sitoutuneisuuden yhteyttä informaatiohakuun ja 

mainonnan muistamiseen. Myös hakijoiden asenteita mainontaa ja 

yliopistoja kohtaan välistä yhteyttä pyritään selvittämään. Tutkielmassa 

tarkastellaan myös tietotasojen yhteyttä informaatiohakuun ja 

vaihtoehtojen vertailuun. Aiemman teorian pohjalta pyritään selittävästä 
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osiosta muodostamaan hypoteeseja, jotka testataan empiirisen aineiston 

avulla.  

Teoriaosion jälkeen käsitellään tutkielman tutkimusmenetelmiä. 

Ensimmäiseksi esitellään otos, otantamenetelmä ja vastausprosentti. 

Tämän jälkeen käsitellään aineiston keruu ja koodaaminen. Tutkielmassa 

käytetyt mittarit kuvaillaan yksityiskohtaisesti. Osa mittareista perustuu 

aikaisempiin tutkimuksiin. Mittaristojen kuvauksen jälkeen analysoidaan 

tutkielman reliabiliteettia ja validiteettia.  

Tulososio alkaa deskriptiivisellä kuvauksella vastaajista, 

yhteishakukohteista, subjektiivisesta tietotasosta sekä sitoutuneisuudesta. 

Kuvailevassa osiossa käydään myös läpi propositioiden tarkastelu 

tutkielmassa. Tulososion toinen osa käsittelee tutkielman selittävää osiota 

ja tarkastelee tilastollisin menetelmin osiossa muodostettuja hypoteeseja.  

Tutkielman viimeinen osio on johtopäätökset. Johtopäätökset alkavat 

lyhyellä kuvauksella tutkielman luotettavuudesta ja validiteetista, jonka 

jälkeen käsitellään tutkielman teoreettiset ja manageriaaliset 

johtopäätökset. Viimeisenä esitellään tutkielman rajoitteet ja suositukset 

tulevia tutkimuksia varten.  
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2. YLIOPISTOHAKIJAN PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI 
 

Tämä kappale käsittelee yliopistohakijan päätöksentekoprosessia. 

Kappaleessa tarkastellaan myös sitoutuneisuuden ja tietotason yhteyttä 

yliopistohakuun, sillä Yin (1993) mukaan ne vaikuttavat yksilön 

informaatiotulkintaan ja -polkuihin. Murrayn (1991), Yin (1993) sekä 

Stanalandin ym. (2009) tutkimuksissa korostettiin vastaanottajan 

tietotason olevan tärkeä markkinoinnin kannalta juuri sen yhteyden takia 

informaatioprosessointiin sekä päätöksentekoon.  

Informaatiohaku on markkinoinnin suhteen keskeinen, sillä 

kanavaratkaisut ovat hyvin tärkeässä asemassa kohdeyleisön 

saavuttamisen suhteen (Mullins ym., 2005, 333). Informaatiohaussa 

keskitytään analysoimaan tarkemmin viestintäkanavia ja niiden 

hyödyllisyyttä sekä LUT:n kolmea kevään 2010 kampanjassa olevaa 

mainosta. Vaihtoehtojen vertailua tarkastellaan tutkielmassa lähemmin, 

sillä valintakriteerit, joiden avulla hakijat yliopistoja vertaavat toisiinsa, ovat 

ensiarvoista tietoa markkinoinnin suunnittelulle. Tehokkaan 

markkinointistrategian muodostamiseksi markkinoijalla on oltava tietoa 

myös attribuuteista, joita kuluttaja pitää tärkeinä vaihtoehtoja vertaillessa. 

Oleellista on myös tuntea attribuuttien tärkeys kuluttajalle ja kuinka 

kuluttaja mieltää brandin suhteessa kilpailijoihin (Mullins ym., 2005, 122). 

Tutkielman kuvailevassa osiossa muodostetaan aiemman kirjallisuuden ja 

empiiristen tutkimusten valossa propositioita, jotka pyrkivät pääasiallisesti 

kuvailemaan tutkittavaa ilmiötä.  

Jamesin ym. (1999) mukaan yliopistohakijoiden päätöksentekoprosessi on 

hyvin monimuotoinen, sillä hakijoilla on laaja valikoima vertailtavia 

yliopistoja ja tietoa yliopistoista, joiden avulla heidän tulisi kyetä tekemään 

päätös. Päätös ei synny ainoastaan hakijan ajatellessaan omaa 

tulevaisuuttaan, vaan siihen liittyy useita muitakin tekijöitä. Solomonin 

(1992, 244) mukaan päätöksentekoprosessi on usein ongelman 

ratkaisemista ja toiset ongelmat ovat tärkeämpiä kuin toiset. Ihmisellä on 

tarve tai halu, joka täytyy tyydyttää. Tutkielmassa käytetään Solomonin 
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(1992, 244) päätöksentekoprosessijaottelua viiteen osaan: ongelman 

tunnistaminen, tiedon etsiminen, vaihtoehtojen arviointi, tuotteen valinta ja 

osto sekä arviointi.  

 

2.1. Sitoutuneisuuden ja tietotason käsitteet 

yliopistovalinnassa ja päätöksentekoprosessissa 

 

Seuraavaksi käsitellään sitoutuneisuuden ja tietotason yhteyttä 

tutkielmaan. Kotler ym. (2006, 200) kuvailevat sitoutuneisuuden olevan 

kuluttajan reaktion taso ja aktiivista prosessointia markkinoinnin 

stimuluksia kohtaan. Stimuluksia voivat olla mainonnan tarkastelu tai 

tuotteiden ja palveluiden vertailua toisiinsa. Solomonin (1996, 146-149) 

mukaan sitoutuneisuutta voidaan kuvata motivaationa informaation 

prosessointia kohtaan. Yksilöillä on subjektiivinen tunne 

henkilökohtaisesta relevanssista tiettyä asiaa kohtaan, jota kutsutaan 

koetuksi sitoutumiseksi. Beattyn ym. (1994) mukaan tuotteen tärkeys on 

keskeinen sitoutuneisuuden komponentti. Mitä tärkeämpi tuote on, sitä 

todennäköisemmin kuluttaja panostaa päätöksentekoprosessiin. 

Solomonin (1996, 146-149) mukaan kuluttajat asettavat enemmän arvoa 

ja etsivät enemmän tietoa kun tuotteen osto on heille tärkeää. Tärkeys 

muodostuu henkilön ostotarpeen voimakkuudesta, henkilön egon 

liittymisestä tuotteeseen sekä väärän valinnan tuottaman sosiaalisen ja 

taloudellisen seurauksen vakavuudesta. Tämän vuoksi ihmiset etsivät 

enemmän tietoa etukäteen tuotteista, jotka ovat kalliita, sosiaalisesti 

näkyviä sekä peilaavat heidän minäkuvaansa.  

Sitoutuneisuutta on montaa erilaista, sillä se merkitsee eri ihmisille eri 

asiaa. Tutkimuksessa tarkastellaan tuotesitoutuneisuutta, joka tarkoittaa 

kuluttajan kiinnostuksen tasoa päätöksentekoa kohden. Useat 

myynninedistämistoimet kohdistuvatkin juuri kyseiseen sitoutumiseen. 

Yksilön sitoutuneisuudenaste voi vaihdella täydestä inertiasta jopa 

pakkomielisyyteen (Solomon, 1996, 146-149). Mullinsin ym. (2005, 117-

118) mukaan markkinoijan on tärkeä ymmärtää kohderyhmänsä 
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sitoutuneisuudentasoa, sillä markkinointistrategia ei ole samanlaisena 

tehokas, mikäli kohdeyleisössä on sekä matalan- että 

korkeansitoutuneisuuden tason kuluttajia. Kohdeyleisössä on toki 

molempia sitoutuneisuudentason omaavia kuluttajia, joten markkinoijan 

tulisi kyetä selvittämään onko valtaosa matalan- vai 

korkeansitoutuneisuuden asteen kuluttajia.  

De Pelsmacker ym. (2007, 162-164) luokittelivat yliopistot ja korkeakoulut 

investointituotteiksi, eli korkean sitoutumisen tuotteeksi, joka tarkoittaa, 

että ne ovat ”tuotteita”, joita ostetaan usein vain kerran elämässä.  

Sitoutuneisuuden ollessa korkeaa on päätöksentekoprosessi pitkä ja 

tuotteesta tai palvelusta etsitään usein runsaasti tietoa etukäteen. Vuokko 

(1996, 38-39) kuvailee korkeaa sitoutumista siten, että tuotteen 

omistaminen ja käyttäminen merkitsee omistajalleen paljon. Tuotteen 

ostotilanne on tärkeä ja oikean valinnan teko on myös keskeistä. Tästä 

voidaan johtaa tutkielman ensimmäinen propositio, jolla haetaan vastausta 

ensimmäisen pääongelman ensimmäiseen alaongelmaan. (Millainen on 

yliopistohakijan sitoutuneisuuden taso yliopistohakuun?) 

P1.1. Yliopistohakijat ovat korkeasti sitoutuneita yliopistohakua kohtaan. 

Mullins ym. (2005, 117) kuvailevat korkean sitoutuneisuudentason 

kuluttajien käyttäytymistä seuraavasti: informaation prosessoijia, 

informaation etsijöitä, aktiivinen yleisö mainonnalle, vaihtoehtojen 

vertailijoita, pyrkivät maksimoimaan odotettua tyytyväisyyttä tuotteeseen, 

suorittavat multiattribuuttivertailuja, tuote on vahvasti sidottuna kuluttajan 

uskomuksiin sekä minäkuvaan ja referenssiryhmät ovat tärkeä 

tiedonlähde, sillä tuotteen valintaan liittyy normit ja arvot.  

Vuokon (1996, 38-39) mukaan sitoutuneisuudenaste on viestinnälle tärkeä 

tieto, sillä se vaikuttaa siihen missä järjestyksessä kuluttajan vaikutukset 

etenevät. Korkean sitoutuneisuuden tuotteet etenevät perinteisen 

hierarkiamallin, kuten AIDA-mallin mukaan. Mullins ym. (2005, 109) 

liittävät korkeaan sitoutuneisuuden tuotteisiin psykologisen tärkeyden. 

Psykologiseen tärkeyteen liittyvät sosiaaliset ja oman egon tarpeet, jonka 
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vuoksi niihin liittyy sosiaalinen ja psykologinen riski. Koska korkeaan 

sitoutuneisuuteen liitetään usein riski, oletetaan se tässä tutkimuksessa 

annetuksi: mikäli kyselyyn vastaajat ilmaisevat korkeaa sitoutumista, 

oletetaan myös, että he kokevat päätöksenteon sisältävät runsaasti 

riskejä. Nichollsin ym. (1995) mukaan yliopistojen tulisi markkinoinnissaan 

miettiä millä tavoin hakijoilta pystytään vähentämään riskiä ja näin 

helpottamaan heidän päätöksentekoprosessia.   

Changin ym. (2002) tutkimuksissa korostetaan, että vaikka 

kohderyhmässä olisi pelkästään korkean sitoutuneisuuden asteen 

kuluttajia, on myös tärkeää ymmärtää kuluttajien tietotasoa, sillä ne 

yhdessä muodostavat erilaisia informaatiohakupolkuja. Seuraavaksi 

esitelläänkin tietotasokategorian käsite ja tietotason yhteys 

yliopistovalintaprosessiin. Subjektiivisen tietotason avulla pyritään 

ryhmittelemään vastaajia, jotta markkinointitoimenpiteitä pystytään 

tarkemmin kohdentamaan. Yi (1993) korostaa, että informaatiotulkinta on 

vahvasti riippuvaista yksilön aktiivisesta tietotasorakenteesta.  

Tietotasot ovat kognitiivisia representaatiota geneerisistä konsepteista, 

jotka sisältävät tärkeät tuoteattribuutit sekä niiden väliset yhteydet. 

Tietotaso voidaan karkeasti jakaa subjektiiviseen tietoon sekä 

objektiiviseen tietoon. Objektiivinen tieto on se tieto, mikä on oikeasti 

tuottanut muistijäljen kuluttajalle, kun taas subjektiivinen tieto on tietoa, 

jonka kuluttaja itse ajattelee omaavansa. Objektiivinen tieto käsittää 

asiaankuuluvaa terminologiaa, kriteerejä vaihtoehtojen vertailuun sekä 

tilanteita, jotka määrittelevät attribuuttien tärkeyttä. Subjektiivinen tieto 

kuitenkin usein heijastelee todellista tietoa kuluttajan muistissa (Yi, 1993). 

Witzin ym. (2003) tutkimuksen yhteydessä havaittiin hieman toisenlaista 

tietoa, sen mukaan subjektiivinen tieto ei aina heijastele yksilön oikeaa 

objektiivista tietotasoa. Saman tutkimuksen mukaan molempien 

tietotasojen tunnistaminen on tärkeää, sillä ne vaikuttavat eri tavalla 

kuluttajan käyttäytymiseen. Subjektiivinen tieto muodostuu muun muassa 

aikaisempien tuotekokeilujen määrästä.  
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Barber ym. (2009) korostavat, että kuluttajan tietotasoa voi mitata kolmella 

tavalla; aikaisemmilla kokemuksilla tuotteesta, objektiivisella tietotasolla 

sekä subjektiivisella tietotasolla. Objektiivinen ja subjektiivinen tieto ovat 

tiedon elementtejä, kun taas aikaisemmat tuotekokemukset määrittelevät 

molempia. Aikaisempien tutkimuksien pohjalta on todettu, että 

tuotekokemuksista syntynyt tieto linkittyy enemmän subjektiiviseen kuin 

objektiiviseen tietoon (Park ym., 1994; Dodd ym., 2005). Subjektiivisen 

tiedon on myös havaittu olevan parempi ennustaja hakukäyttäytymisestä 

kuin objektiivisen tiedon (Raju ym., 1995; Duhan ym., 1997). Duhanin ym. 

(1997) tutkimuksissa havaittiin myös, että korkean subjektiivisen tietotason 

omaavat kuluttajat kokevat päätöksenteon olevan vähemmän 

monimutkainen kuin korkean objektiivisen tietotason omaava kuluttaja. 

Tuloksia on tulkittu niin, että korkea subjektiivinen tietotaso lisää uskoa 

siihen, että kuluttaja osaa tehdä oikean päätöksen, kun taas korkea 

objektiivinen tieto saattaa lisätä ymmärrystä päätöksen todellisesta 

monimutkaisuudesta. Edellä mainituista syistä tutkielmassa keskitytään 

subjektiiviseen tietotasoon. 

 

Tutkielman kohdeyleisö muodostuu Valmennuskeskuksen kurssilaisista. 

Valmennuskeskuksen kurssilaisista eli viestin vastaanottajasta pyritään 

muodostamaan luokkia, jotta tutkimuksesta saadaan tarkempaa ja 

kohdennetumpaa tietoa. Kohdennetumman tiedon avulla viestinnän 

toimenpiteet voidaan myös kohdentaa oikeita kanavia pitkin 

vastaanottajalle. Aineiston perusteella vastaajat pyritään luokittelemaan 

tietotasojensa perusteella noviiseihin, keskimääräisiin sekä eksperttitason 

hakijoihin. Bonnema ym. (2008) havaitsivat, että yliopistohaussa on useita 

eri kohderyhmiä ja heille tulisi räätälöidä omat markkinointiratkaisut, sillä 

he etsivät eri tietoa eri lähteistä. Markkinointisuunnitelma tulisi rakentaa 

niin, että eri kohderyhmien informaatiotarpeet täyttyvät. Mikäli markkinoita 

käsitellään niin, että yksi mainontastrategia tehoaa koko kohderyhmään, ei 

kohderyhmää ole mahdollista onnistuneesti tavoittaa ja täyttää heidän 

informaatiotarpeitaan.  
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2.2. Informaatiohaku 

 

Seuraavaksi käsitellään päätöksentekoprosessin informaatiohakuvaihetta 

viestintäkanavien ja mainonnan vaikuttavuuden valossa yhdistäen 

tarkasteluun markkinointiviestinnän vaikutuksen tasot. Solomonin (1992, 

247) mukaan osa henkilöistä etsii tietoa aktiivisesti eri vaihtoehdoista kun 

taas toiset ovat päättäneet jo etukäteen. Etukäteen tietävillä henkilöillä on 

todennäköisesti jo entuudestaan tietoa, jonka vuoksi he saattavat 

preferoida tiettyjä tuotteita, valmistajia ja tarjoajia. Heillä on myös 

aikaisempia kokemuksia ja he harjoittavat jatkuvaa etsimistä. Mullins ym. 

(2005, 111-112) mukaan ihmiset etsivät niin pitkään lisää tietoa 

vaihtoehdoista, kunnes he olettavat, että kulut tietojen etsimiseen, kuten 

aika ja vaiva, ovat samalla tasolla kuin lisäarvoa tuova uusi tieto.  

Informaation etsiminen alkaa päätöksentekijän palauttaessaan mieleensä 

omasta muististaan aikaisempaan informaatiota kohteesta (Mullins ym., 

2005, 111). Solomonin (1992, 248-253) mukaan tietoa etsitään sekä 

sisäisesti omista aikaisemmista kokemuksista ja muistoista, että ulkoisista 

tietolähteistä. Ongelmanratkaisun tärkeydestä riippuen jokainen vaihtoehto 

pyritään analysoimaan huolellisesti. Sisäinen tieto voi olla joko tahallisesti 

etsittyä tai vahingossa havaittua. Yksilö on saattanut aikaisemmin ostaa 

samassa tuotekategoriassa olevan tuotteen ja on tämän ostamista varten 

etsinyt tietoa, jonka edelleen muistaa ja joka vaikuttaa ostopäätökseen. 

Tahaton sisäisen tiedon muodostuminen saattaa syntyä esimerkiksi 

mainoksien ja muun markkinoinnin kautta, vaikka niiden seuraaminen 

onkin ollut passiivista.  

Yleisesti voidaan ajatella, että mitä tärkeämpi päätös on kyseessä, sitä 

enemmän yksilö pyrkii etsimään informaatiota päätöksensä tueksi. 

Jokainen yksilö on kuitenkin erilainen ja etsii eri määriä tietoja eri lähteistä. 

Riski liittyen päätöksentekoon vaikuttaa usein niin, että mitä enemmän 

riskejä oikean päätöksen tekemiseen liitetään, sitä laajempaa on tiedon 

etsiminen (Solomon, 1992, 248-253). Kotler ym. (1995, 247) arvioivat, että 
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yliopistohakijalle kuluu aikaa informaatiohakuun keskimäärin 

neljästäkymmenestä viiteenkymmeneen tuntiin. Wirtz ym. (2003) 

havaitsivat tutkimuksissaan, että kuluttajat tunnistavat ja muodostavat 

informaationhakuvaiheessa joukon hyväksyttäviä vaihtoehtoja kaikista 

saatavilla olevista vaihtoehdoista. Tätä joukkiota kutsutaan herätejoukoksi 

(evoked set). Herätejoukkoa analysoidaan tarkemmin vaihtoehtojen 

vertailun kappaleessa. 

 

2.2.1. Viestintäkanavat 

 

Tutkielmassa informaatiohakua selvitetään tarkemmalla tarkastelulla 

viestintäkanavista. Mullinsin ym. (2005, 112) sekä Barberin (2009) 

mukaan ihmiset käyttävät tietoa eri tarpeisiin, eri lähteistä 

päätöksentekoprosessin eri vaiheissa. Yleisesti voidaan sanoa, että 

kaupalliset kanavat toimivat informatiivisina lähteinä ja henkilökohtaisien 

sekä ei-kaupallisien kanavien tuottama tieto auttavat kuluttajia arvioinnissa 

sekä oikeuttavat tulevaa päätöstä. Kotler ym. (2009, 702) korostavat, että 

tehokkaan viestintäkanavan löytäminen on entistä vaikeampaa, sillä 

kanavat ovat pirstaloituneet ja sisältävät entistä enemmän hälyjä.  

Tutkielmassa käytetään Kotlerin ym. (2009, 691) viestintäkanavajaottelua 

persoonallisiin ja ei-persoonallisiin kanaviin. Persoonallinen viestintä 

tarkoittaa kahden tai useamman ihmisen kommunikointia joko 

kasvotusten, puhelimen kautta, edustaja-yleisölle tai sähköpostitse. 

Henkilökohtaisen viestinnän tehokkuus syntyy personoitujen viestien sekä 

välittömän palautteen ansiosta. Persoonallinen viestintä voidaan jakaa 

kolmeen alaluokkaan: edustajakanavaan, asiantuntijakanavaan sekä 

sosiaaliseen kanavaan. 

Edustajakanava tarkoittaa tilannetta, jossa yrityksen myyntihenkilökunta 

ottaa suoraan yhteyttä kohderyhmään kuuluviin potentiaalisiin asiakkaisiin. 

Edustajat opastavat, informoivat ja neuvovat yrityksen tuotteiden tai 

palveluiden käytöstä (Kotler ym., 2009, 691-703). Fillin (2009,43) mukaan 
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mikäli edustajalta puuttuu asiakaspalveluhenkisyyttä, informaatiota itse 

yrityksestä tai tuotteesta tai ei ole yleisestikään motivoitunut työhönsä, 

saattaa hän karkottaa useitakin potentiaalisia asiakkaita.   

Asiantuntijakanavat kuvaavat tilannetta, jossa yrityksestä riippumattomat 

asiantuntijat ovat yhteydessä kohdeyleisöön. Yrityksestä riippumattomat 

edustajat ovat yritys, joka ei ole suorakilpailija vaan yritys, joka toimii 

esimerkiksi rinnakkaisella alalla (Kotler ym., 2009, 691-703). 

Yliopistohakua ajatellen esimerkiksi valmennuskeskukset ja muut opettajat 

voivat olla asiantuntijakanavia, sillä heillä on aiheesta paljon tietoa ja 

osaamista, mutta eivät kuitenkaan edusta yhtä tiettyä koulutuslaitosta.   

Sosiaalisia kanavia ovat naapurit, ystävät ja tuttavat, jotka juttelevat 

kohdeyleisön kanssa ja vaikuttavat näin päätöksentekoprosessiin. Word-

of-mouth on osa sosiaalisia kanavia (Kotler ym., 2009, 691-703). Word-of-

mouth tai WOM -efekti on hieman hankala termi kääntää suomeksi. 

Puhekielen termiä ”puskaradiota” tai suusanallista viestintää on usein 

käytetty synonyymeinä. WOM kasvattaa jatkuvasti suosiotaan 

markkinointikanavana. Jopa kaksi kolmasosaa ostokäyttäytymisestä on 

WOM:n vaikutuksen alaista (De Pelsmacker, 2007, 248).  

Kotlerin ym. (2009, 691-703) mukaan ei-persoonallisiin kanaviin kuuluvat 

media/mainonta, myynninedistäminen, tapahtumamarkkinointi sekä 

suhdetoiminta. Mainontaa on usein pidetty keskeisenä elementtinä 

markkinointiviestinnässä, kuitenkin markkinoinninympäristöön kuuluu 

muitakin tärkeitä elementtejä. Kotler ym. (2009, 691-692) kuvaavat 

mainonnan olevan mitä tahansa maksettua ja ei henkilökohtaista esitystä. 

Mainontaan kuuluvat muun muassa printtimainonta, pakkaukset, elokuvat, 

esitteet, julisteet, symbolit ja logot, mainostaulut sekä muut 

audiovisuaaliset materiaalit. Myynninedistämiseen liitetään laaja kirjo 

lyhytaikaisia houkutteita, jotka motivoivat tuotteen tai palvelun ostoon. 

Myynninedistämiseen kuuluvat esimerkiksi näytteet, messut, kupongit ja 

alennusohjelmat. Useat yliopistot ja koulutuskeskukset kiertävätkin 

koulutusmessuja ja tekevät lukioinfoja. Nämä ovat tärkeää kosketuspintaa 

potentiaalisiin hakijoihin ja muihin sidosryhmiin.  
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Kotler ym. (2009, 691-692) linjaavat tapahtumamarkkinoinnin yrityksen 

tukemiksi tapahtumiksi ja aktiviteeteiksi, jotka ovat suunniteltu tuomaan 

päivittäistä tai erityistä brandiin liittyvää vuorovaikutusta yleisön kanssa. 

Tapahtumat liittyvät usein urheiluun, viihteeseen, taiteeseen ja muihin 

”katutapahtumiin”. Suhdetoimintaa ovat erilaiset ohjelmat jotka edistävät, 

mainostavat tai suojaavat yrityksen imagoa ja tarjontaa. Suhdetoimintaan 

liitetään usein seminaarit, puheet, vuosiraportit, yrityksen lehdet ja 

lehdistötiedotteet. Alla on havainnollistava kuvio viestintäkanavista Kotlerin 

ym. (2009, 691-702) mukaillen: 

 

Kuvio 3. Viestintäkanavat 

 

Tutkielmassa tarkastellaan kahdeksantoista eri viestintäkanavan koettua 

hyödyllisyyttä sekä käyttöä. Tutkielmaan valitut viestintäkanavat ovat: 

internet, yliopiston nettisivut, ystävät ja tutut, valmennuskurssijärjestäjät, 
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perheenjäsenet, opinto-ohjaajat ja muut opettajat, lukiossa vierailevat 

yliopiston edustajat, messut, printtimainonta, ottamalla yhteyttä 

yliopistoon, radio, televisio, sosiaalinen media, katumainokset, Spotify-

mainokset, linja-autoissa olevat mainokset, varuskuntien koulutuspäivät 

sekä abi-risteilyllä olevat yliopiston edustajat. Tutkielmaan valittuja 

viestintäkanavia tarkastellaan lähemmin tutkielman empiirisessä osiossa.  

 

Smith ym. (2004, 590) ovat tutkimuksissa havainneet, että 30–50 

prosenttia brandien vaihdosta tapahtuvat henkilökohtaisien suosituksien 

myötä, kuin taas mainonta, ostajan oma tiedon haku sekä 

myynninedistämiskeinot vaikuttavat vastaavasti keskimäärin 20 prosenttia. 

Eri tutkimuksissa eri kanavat on havaittu tehokkaimmiksi viestintäkanaviksi 

yliopistohakijoiden suhteen. Jamesin ym. (1999) tutkimuksien pohjalta 

tehokkaimpia kanavia olivat opinto-ohjaajien jakamat materiaalit, 

yliopistojen hakuoppaat sekä yliopistojen avoimien ovien päivät. 

Vähemmän tärkeyttä koettiin printti- ja muussa mainonnassa. Jamesin ym. 

(1999) tutkimuksien kohdalla täytyy ottaa huomioon internetin puuttuminen 

tutkimuksessa mukana olleista viestintäkanavista.  

Leinikan ym. (2008) Oppilaitosmaine Episode 2 -raportissa opinto-

ohjaajat, yliopiston internet-sivut sekä ystävät ja tutut nousivat 

suosituimmiksi tiedonlähteiksi. Studentumin (2010) laatima tutkimus päätyi 

hieman samankaltaisiin tuloksiin, sillä hakijoihin vaikuttivat ystävät ja tutut, 

opettajat, perheenjäsenet sekä internet. De Pelsmacker ym. (2007, 162-

164) luokittelivat yliopistot investointituotteiksi. Investointituotteiden 

kohdalla henkilökohtainen myyntityö on usein avainasemassa. Mullins ym. 

(2005, 332) korostavat henkilökohtaisen myyntityön olevan tärkeää kun: 

asiakkailla on suuri informaatiotarve tuotteesta, oston ollessa asiakkaille 

tärkeä ja tuotteen ollessa monimutkainen. Seuraava taulukko kuvaa 

tutkielmassa tarkastelussa olevien viestintäkanavien sijoittumista 

aikaisempiin tutkimuksiin. Aikaisempien tutkimuksien yhteyteen on laitettu 

x- merkintä, mikäli kyseinen viestintäkanava nousi tutkimuksessa kolmen 
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tärkeimmän joukkoon, näin saadaan selville mitkä kanavat ovat olleet 

vaikuttavimpia yliopistohakijan informaatiohaussa. 

Taulukko 1. Viestintäkanavien sijoittuminen aikaisempiin tutkimuksiin 

 

 

Uusia kanavia, joiden vaikuttavuutta yliopistohaussa ei olla aikaisemmin 

tutkittu ovat; valmennuskurssijärjestäjät, katumainokset, Spotify -

mainokset, katumainokset, varuskuntien koulutuspäivät sekä abi-risteilyllä 

olevat yliopiston edustajat. Edellä olevasta muodostuu tutkielman toiset 

propositiot, jotka pyrkivät vastaamaan ensimmäisen pääongelman toiseen 

alaongelmaan (Millaista on yliopistohakijoiden 

viestintäkanavakäyttäytyminen?): 

 

P1.2a: Sosiaaliset viestintäkanavat koetaan erityisen hyödyllisiksi 

yliopistohaussa. 

P1.2b: Yliopistohakijan voidaan olettaa käyttävän eniten seuraavia 

viestintäkanavia: internet, opinto-ohjaajat sekä ystävät ja tutut. 

Solomon (1992, 240-244) liittää tärkeään päätöksentekoon myös usein 

riskin, jonka vuoksi tekijä pyrkii etsimään kohteesta runsaasti tietoa. 

Tuotteet ovat usein kalliita, harvoin ostettuja ja tuntemattomia. Ostajan 
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sitoutuneisuuden tason ollessa korkeaa haetaan tietoa runsaasti, 

aktiivisesti sekä useasta eri kanavasta. Mullins ym. (2005, 117-118) 

kuvailevat korkean sitoutuneisuudentason omaavien kuluttajien 

todennäköisesti vertailevan eri tuotteita toisiinsa. Tällöin mainonnan on 

tärkeää pyrkiä kommunikoimaan yksityiskohtaisemmin viestejään. 

Suositeltavia kanavia tähän ovat printtimainonta, yrityksen internetsivustot, 

tietolehtiset sekä yrityksen myyntiedustajat, joka ei ole linjassa Jamesin 

ym. (1999) tutkimuksen kanssa.  

 

Eagan (2007, 184-185) korostaa, että eri kanavat ovat tehokkaampia 

hierarkiamallin eri vaiheissa. Jo aikaisemmin tutkielmassa tarkasteltua 

AIDA-mallia käytetään hyväksi analysoimaan viestintäkanavien 

tehokkuutta eri vaiheissa. AIDA-malli voidaan luokitella 

vaikutushierarkiamalliksi. Vaikutushierarkiamalleissa oletetaan, että 

vaikutukset etenevät aina tietyssä järjestyksessä ja ylemmän tason 

vaikutus ei voi toteutua ennen kuin aikaisemmat on käyty läpi. Esimerkiksi 

AIDA-mallin kohdalla ostajassa tulisi herätä tietoisuus tuotteen olemassa 

olosta, jonka jälkeen kiinnostus ja halu tuotetta kohtaan saattaisivat 

aiheuttaa ostoreaktion. Ostoreaktio ei kuitenkaan tapahdu ennen kuin 

kiinnostus ja halu tuotetta kohtaan ovat heränneet. AIDA-malli voidaan 

kuvata portaiden muodossa, ikään kuin potentiaalinen ostaja astuisi 

jokaisen portaan kerrallaan järjestyksessä. Attention -portaaseen kuuluu 

kognitiivinen taso, interest ja desire ovat affektiivisentason portaita sekä 

action on konatiivisen tason portaita (Vuokko, 1996, 36-37). Seuraavaksi 

havainnollistava kuvio 4. 
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Kuvio 4. AIDA-malli ja markkinointiviestinnän vaikutustasojen portaat.  

De Pelsmacker ym. (2007, 162-164) luokittelivat yliopistot korkean 

sitoutumisen tuotteeksi. Vuokon (1996, 38-39) mukaan korkean 

sitoutumisen tuotteet etenevät perinteisen hierarkiamallin, kuten AIDA-

mallin mukaan. Tämä tukee tutkielmassa AIDA-mallin käyttöä 

yliopistokontekstissa. Kotler (1982, 398) kuvailee vastaavaa hierarkiaa 

oppimisreaktiomalliksi, jossa vastaanottaja siirtyy kognitiosta affektiin ja 

siten käyttäytymiseen. Mallin mukaan viestintäkampanja tulisi suunnitella 

siten, että ensiksi luodaan tuotetietoisuutta ja -tuntemusta, jonka jälkeen 

herätetään kiinnostusta ja varmuutta motivoiden ostopäätökseen. Kotlerin 

ym. (2009, 694) mukaan mikä tahansa toimi, joka herättää 

vastaanottajassa tietoisuutta brandia kohtaan, lisää brandin tietoisuutta, 

ainakin brandin tunnettavuuden tasolla. AIDA-malli siis tarkastelee 

lähemmin vastaanottajan omia preferenssejä mikä herätti mielenkiinnon, 

mikä sai innostumaan ostopäätökseen ja onko tuote ylipäätänsä osa 

vastaanottajan herätejoukkoa.  

Eganin (2007, 184-185) mukaan eri viestintäkanavat ovat perinteisen 

hierarkiamalliajattelun mukaan tehokkaampia kuin toiset eri vaikutuksen 

tasoilla. Televisio-, radio-, ulkoilma- ja printtimainonta kuten pääkirjoitukset 

ja mainokset ovat tehokkaita vaikuttamaan yksilön kognitiivisiin tiedon 

tarpeisiin. Kyseisillä kanavilla on myös jonkin verran vaikutusta 

affektiivisiin tekijöihin. Affektiivisia vaikutuksia parhaiten esiintuovat: 
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printtimainonta kuten pääkirjoitukset, suoramarkkinointi, elektroninen 

media kuten tekstiviestit ja sähköpostit, messut ja näyttelyt, myyntiesitteet 

sekä henkilökohtainen markkinointi. Konatiivisia vaikutuksia tuovat lähinnä 

suoramarkkinointi, sähköinen media, näyttelyt ja messut sekä 

henkilökohtainen myyntityö. Seuraavaksi käsitellään kolmea LUT:n 

mainosta vaikutushierarkiamallin avulla. 

 

2.2.2. Mainonnan rooli yliopistovalinnassa 

 

Seuraavaksi esitellään mainonnan roolia yliopistovalinnassa, sillä 

mainonnan avulla yliopistot pyrkivät vaikuttamaan hakijan 

päätöksentekoprosessiin. Claysonin ym. (2005) mukaan yliopistojen 

menekinedistämiskeinot uusien opiskelijoiden hankintaan ovat jopa lähes 

identtisiä minkä tahansa muun kaupallisen palvelualan markkinoinnin 

kanssa. Kotlerin ym. (2006, 268) mukaan mainonta on mitä tahansa 

ideoiden, tuotteiden tai palveluiden ei-persoonallista esitystä tai 

promootiota. Mainonnan suunnittelu tulisi aloittaa tunnistamalla 

kohdeyleisö sekä heidän ostomotiivinsa. Mullinsin ym. (2005, 341) 

mukaan johdon on erittäin tärkeää ymmärtää missä määrin mainos oli 

tavoittanut viestin vastaanottajan sekä vastaanottajassa heränneet 

mielikuvat mainoksesta. Mullins ym. (2005, 332) lisäävät mainonnan 

olevan erityisen tärkeää kun asiakkaita on runsaasti. 

Kotler ym. (2006, 541) korostavat, että tehokkaan mainoskampanjan tulisi 

saavuttaa kohdeyleisö selkeästi, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. 

Mainoksen tulisi myös herättää kohdeyleisössä kiinnostusta, mutta ei niin 

paljoa, että huomio siirtyy pois mainoksen todellisesta viestistä. Tärkeää 

olisi myös, että kuluttaja kykenee ymmärtämään mainonnan sanoman ja 

mainoksen tulisi motivoida vastaanottajaa tuotteen ostoon.  

Kotler ym. (2006, 557) korostavat markkinointiviestinnän keinojen 

tuloksien mittaamisen tärkeyttä. Markkinoinnin johtajat mittaavat tuloksia 

usein vain kuluina, kun olisi tärkeää myös keskittyä siihen, miten 
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mainokset vaikuttavat kohdeyleisöön. Yin (1993) mukaan mainonnan 

vaikutus voi olla joko kognitiivista tai affektiivista. Kognitiivinen vaikutus 

tarkoittaa sitä miten mainos vaikuttaa vastaanottajan prosessointiin 

tuotteeseen liittyvästä informaatiosta. Affektiivista vaikutusta ilmenee kun 

vastaanottaja kokee mainoksen johdosta tunnetiloja tai muutoksia 

mielialaansa. Tutkielmassa pyritään selvittämään hakijoiden affektiivisia, 

konatiivisia ja kognitiivisia vaikutuksia LUT:n kolmea mainosta kohtaan, 

joiden avulla pyritään selvittämään hakijoiden asennetta LUT:n mainontaa 

kohtaan.  

Kotlerin ym. (2006, 540) mukaan markkinointiviestinnän mikromalleissa 

kuluttajilla nähdään olevan tietynlaisia reaktioita viestinnän toimenpiteisiin. 

Kuluttajien ollessa korkeasti sitoutuneita voidaan reaktioiden nähdä 

tapahtuvan oppiminen-tunteminen-toiminta järjestyksessä. Malli on 

yhtenäinen jo aikaisemmin esitellyn AIDA-vaikutushierarkiamallin kanssa.   

Tutkielmassa LUT:n mainonnan vaikuttavuutta tarkastellaan kolmen 

mainoksen avulla, jotka ovat olleet kevään 2010 kampanjassa. Mainokset 

ovat nähtävillä ensimmäisessä liitteessä esiteltävän kyselyn yhteydessä. 

Ensimmäisenä on varusmiesmainos. Mainos on saanut nimensä sen 

viestintäkanavan vuoksi, sillä se on esiintynyt Varusmieslehdessä. Eganin 

(2007, 185) teorian pohjalta mainos on pyrkinyt vaikuttamaan sekä 

kognitiivisesti että affektiivisesti. Seuraavaksi on Spotify-mainos, joka on 

myös saanut nimensä viestintäkanavastaan. Spotify on kansainvälinen 

internet -pohjainen musiikkipalvelu, jossa LUT:n mainos on esiintynyt 

bannerina. Viestintäkanavansa suhteen mainos on pyrkinyt vaikuttamaan 

pääasiassa affektiivisesti ja konatiivisesti. Viimeinen mainos on nimeltään 

keesimainos ja se on saanut nimensä mainosta vallitsevan mieshenkilön 

mukaisesti. Keesimainos on esiintynyt linja-autoissa, katumainoksissa ja 

erinäisissä printtimedioissa, jolloin mainos on ollut kanavissa, jotka ovat 

lähinnä Eganin (2007, 185) mukaan vaikuttaneet kognitiivisesti ja 

affektiivisesti. Koska keesimainos on esiintynyt useammissa kanavissa ja 

myös pyrkinyt vaikuttamaan kaikkiin kolmeen vaikutuksentasoon voidaan 

olettaa, että mainos saa positiivisimmat arvot tarkastelussa. Tästä voidaan 
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johtaa seuraava propositio, joka pyrkii vastaamaan ensimmäisen 

pääongelman kolmanteen alaongelmaan: 

P1.3: Keesimainos on saanut positiivisimmat arvot mainonnan 

tarkastelussa kognitiivisen, affektiivisen ja konatiivisen vaikutustasojen 

johdosta. 

Mainonnan vaikuttavuus käyttäytymiseen on oleellista selvittää 

markkinoijan toimesta. Mainokset esiintyvät usein muiden elementtien 

yhteydessä, kuten lehtiartikkelien, muiden kilpailevien mainoksien ja 

ohjelmien. Materiaaleja, jotka ovat mainoksen kanssa samassa 

ympäristössä, kutsutaan mainonnan kontekstiksi. Markkinoijan on tärkeä 

tuntea omien mainoksien ympärillä oleva mainonnan konteksti ja pyrkiä 

valitsemaan mainokselleen suotuisin konteksti. Markkinoijan tulisi myös 

tuntea miten mainoksen konteksti vaikuttaa vastaanottajan asenteeseen ja 

ostokäyttäytymiseen, jotta markkinoija pystyy ymmärtämään mainonnan 

vaikuttavuutta. Mainonnan konteksti voi myös vaikuttaa vastaanottajan 

tulkintaan mainoksesta (Yi, 1993). 

 

2.3. Vaihtoehtojen vertailu - yliopistojen valintakriteerit eli 

multiattribuuttinäkökulma yliopistovalintaan 

 

Chang ym. (2002) viittaavat Howardin (1994) tutkimuksiin, joissa todetaan 

informaation vaikuttavan suoraan kuluttajien asenteisiin tiettyä brandia 

kohtaan ja ostopäätökseen. Tämän vuoksi on tärkeä tietää mitä kuluttajille 

tulisi informoida. Solomonin (1992, 240-244) mukaan suurin osa yksilön 

vaivannäöstä päätöksentekoprosessissa kuluukin juuri valintaan, joka on 

tehtävä lukuisien vaihtoehtojen joukosta. Yksilön valintaprosessi siitä, 

miten vaihtoehtoja karsitaan ja kriteerien tärkeys liittyy läheisesti 

päätöksenteonprosessin laji. Lajeja ovat laajennettu ja rajoittunut 

ongelmanratkaisu sekä tavanomainen päätöksenteko.  

Tässä vaiheessa on mielekästä nostaa esille termi laajennettu 

ongelmanratkaisu, sillä kuten jo aikaisemmin mainittu De Pelsmacker ym. 
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(2007, 162-164) ja Kotler ym. (1995, 245) luokittelivat yliopistot korkean 

sitoutumisen tuotteeksi, joka tarkoittaa sitä, että päätöksentekoprosessi on 

pitkä ja tuotteesta tai palvelusta etsitään usein runsaasti tietoa etukäteen 

ja päätös koetaan tärkeäksi. Laajennettu ongelmaratkaisu tarkoittaa 

päätöksentekoa, joka on tekijälle tärkeä, sitoutuneisuus ja koettu riski ovat 

korkeilla tasoilla, tällöin kuluttajat vertailevat keskenään useita 

vaihtoehtoja tarkasti ja vertailuun käytetään useita attribuutteja (Solomon, 

1992, 240-245).  

Kuluttajilla on usein vaikeuksia tehdä täysin kattavia vertailuja tuotteiden 

välillä, sillä tietyllä vaihtoehdolla saattaa olla parempia attribuutteja kuin 

toisilla, mutta toiset attribuutit ovat vuorostaan huonompia. Kuluttajat 

helpottavat vaihtoehtojen vertailua lukuisin eri tavoin. Ensinnäkin kuluttajat 

eivät vertaile kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja keskenään, vaan he rajaavat 

vertailunsa koskemaan tiettyjä vaihtoehtoja, jotka ovat todennäköisiä 

täyttämään heidän tarpeensa. Tätä rajattua joukkiota kutsutaan kuluttajan 

herätejoukoksi (evoked set) (Mullins ym., 2005, 114). 

Wirtzin ym. (2003) tutkimuksissa havaittiin, että kuluttajat suorittavat edellä 

mainitun rajauksen jo päätöksentekoprosessin edellisessä 

informaatiohakuvaiheessa. Ne tuotteet, jotka yksilö tietää olevan 

olemassa, mutta ei harkitse niiden hankintaa kuuluvat yksilön harkinnan 

ulkopuoliseen joukkoon (inept set). Tiedostamattomaan joukkoon (inert 

set) kuuluvat ne tuotteet, joita yksilö ei edes tiedä olevan olemassa. 

Markkinoijan kannalta tärkeää olisi, että edustama tuote kuuluisi 

kohderyhmän herätejoukkoon (Solomon, 1992, 254-255). Vaihtoehtoja 

vertailtaessa yksilö vertailee vaihtoehtoja, jotka siis kuuluvat hänen 

herätejoukkoon. Wirtz ym. (2003) mainitsevat herätejoukkoon kuuluvan 

keskimäärin yhdestä viiteen vaihtoehtoa riippuen tuotekategoriasta. 

Mullinsin ym. (2005, 114) mukaan kuluttajat seuraavaksi vertailevat ja 

arvioivat rajattuja vaihtoehtoja keskenään tiettyjen tuoteattribuuttien avulla.  

Kuluttajat myös arvioivat jokaisen attribuutin tärkeyttä sekä asettavat 

jonkinlaiset minimivaatimukset kyseisien attribuuttien kohdalle. Kuluttajan 

valintakriteerejä edustavat kyseiset attribuutit sekä niiden suhteellinen 
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tärkeys. Kuluttajat yhdistävät tuotevertailuja toisiinsa ottaen huomioon 

attribuutit ja niiden suhteelliset tärkeydet, josta muodostuu 

multiattribuuttiarviointi. Kyseinen multiattribuuttiarviointi muodostaa 

kuluttajan kokonaisasenteen tuotetta tai brandia kohtaan. Tuote tai brandi, 

jota kohtaan kuluttajalla on mielekkäin kokonaisasenne, on usein se jonka 

kuluttaja päättyy valitsemaan vertailujen jälkeen. Kotlerin ym. (1995, 253) 

mukaan yksilön tarpeet muotoilevat valintakriteerejä sekä niiden koettuja 

tärkeyksiä. Andersonin ym. (1979) mukaan asenne vaikuttaa 

päätöksentekoprosessiin kokemuksen ja motivaation tavoin. Näillä on 

suora yhteys informaation etsimisen määrään ja lajiin sekä 

valintakriteereihin, jotka vaikuttavat vaihtoehtojen vertailuun. 

Kuluttajilla on usein noin puoli tusinaa attribuutteja, joiden avulla he 

suorittavat vertailuja (Mullins ym., 2005, 114). James ym. (1999) 

havaitsivat yliopistohaku tutkimuksissaan tärkeiden attribuuttien 

muodostuvan yliopiston maineesta, imagosta, tarjonnasta sekä 

kampusalueen tunnelmasta. Ho ym. (2008) päätyivät hieman 

samankaltaisiin tuloksiin. Heidän tutkimuksen perusteella tutkinnon 

suorittamisen jälkeinen työllisyys, tarjonta, akateeminen maine, 

henkilökunta sekä tutkimus ympäristö muodostavat tärkeimmät attribuutit. 

Maringe (2006) nostaa tutkimuksissaan tärkeiksi attribuuteiksi seuraavat; 

opinto-ohjelmien tarjonta, hinta, maine ja sijainti. Tutkimukseen on valittu 

kahdeksantoista attribuuttia tarkastelun kohteeksi. Attribuutit on valittu 

aikaisempien tutkimuksien pohjalta sekä yhteistyössä LUT:n viestinnän 

kanssa. Seuraavaksi havainnollistava taulukko, joka kokoaa tutkielmassa 

tarkasteltavat attribuutit sekä kustakin tutkimuksesta kolme merkittävintä 

attribuuttia, jotta nähdään mitkä ovat yliopistohaussa merkittävimpiä 

valintakriteerejä.  
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Taulukko 2. Valintakriteerien yhdistyminen teoriaan 

 

Yllä olevien perusteella muodostetaan seuraava propositio, joka pyrkii 

vastaamaan ensimmäisen pääongelman neljänteen alaongelmaan: (Mitkä 

ovat yliopistojen keskeiset arviointikriteerit hakijan näkökulmasta?) 

P1.3: Yliopiston maine, työllisyysnäkymät sekä koulutusohjelmien tarjonta 

ovat merkittäviä tekijöitä hakijoiden arvioidessa yliopistoja.  

Soutarin ym. (2002) tutkimuksessa havaittiin, että yliopistopreferenssien 

muodostaminen on hyvin monimutkainen prosessi, sillä vaikka selkeästi 

löydetään mitkä attribuutit koetaan tärkeimmiksi, myös muut attribuutit 

vaikuttavat päätöksentekoon, jopa ne jotka koettiin vähiten tärkeiksi. 

Cubillo-Pinillan ym. (2009) mukaan yliopistohakijan 

päätöksentekoprosessia ja erityisesti vaihtoehtojen vertailua 

monimutkaistaa edelleen se, että yliopistovalinnan tärkeimmät attribuutit 

ovat usein sellaisia, joita ei voi koskea ja ovat etukäteen lähes 

mahdottomia testata.  
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2.4. Yhteenveto yliopistovalintaa kuvailevista tekijöistä 

 

Tutkielman kuvailevassa osiossa tarkasteltiin sitoutuneisuutta, tietotasoa, 

informaatiohakua, viestintäkanavia sekä vaihtoehtojen vertailua 

yliopistohakijan päätöksentekoprosessin kontekstissa. Sitoutuneisuus ja 

tietotaso vaikuttavat Yin (1993) mukaan yksilön informaatiotulkintaan ja -

polkuihin. Changin ym. (2002) tutkimuksissa korostetaan, että vaikka 

kohderyhmässä olisi pelkästään korkean sitoutuneisuuden asteen 

kuluttajia, on myös tärkeää ymmärtää kuluttajien tietotasoa, sillä ne 

yhdessä muodostavat erilaisia informaatiohakupolkuja. Subjektiivisen 

tietotason avulla pyritään ryhmittelemään vastaajia, jotta 

markkinointitoimenpiteitä pystytään tarkemmin kohdentamaan. 

Tutkimuksessa tarkastellaan tuotesitoutuneisuutta, joka tarkoittaa 

kuluttajan kiinnostuksen tasoa päätöksentekoa kohden. (Solomon, 1996, 

146-149). Tutkielman ensimmäinen propositio pyrkii kuvaamaan 

yliopistohakijan sitoutuneisuutta yliopistovalintapäätöksentekoa kohtaan. 

Vuokon (1996, 38-39) mukaan sitoutuneisuudenaste on viestinnälle tärkeä 

tieto, sillä se vaikuttaa siihen missä järjestyksessä kuluttajan vaikutukset 

etenevät, tutkielmassa sovelletaan AIDA-vaikutushierarkiamallia 

analysoimaan ko. vaikutuksien etenemistä.  

Jamesin ym. (1999) mukaan yliopistohakijoiden päätöksentekoprosessi on 

hyvin monimuotoinen, sillä hakijoilla on laaja valikoima vertailtavia 

yliopistoja ja tietoa yliopistoista, joiden avulla heidän tulisi kyetä tekemään 

päätös. Tutkielmassa käytetään Solomonin (1992, 244) 

päätöksentekoprosessijaottelua viiteen osaan: ongelman tunnistaminen, 

tiedon etsiminen, vaihtoehtojen arviointi, tuotteen valinta ja osto sekä 

arviointi. Tutkielmassa informaatiohakua selvitetään tarkemmalla 

tarkastelulla viestintäkanavista. Mullinsin ym. (2005, 112) sekä Barberin 

(2009) mukaan ihmiset käyttävät tietoa eri tarpeisiin, eri lähteistä 

Tutkielman seuraavat propositiot pyrkivät kuvaamaan mitkä 

viestintäkanavat ovat oleellisia yliopistohakijan informaatiohaussa. 

Viestintäkanavien yhteydessä sovelletaan myös AIDA-mallia, sillä Eagan 
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(2007, 184-185) korostaa, että eri kanavat ovat tehokkaampia 

hierarkiamallin eri vaiheissa. Tutkielmassa on otettu kolme LUT:n 

mainosta tarkasteluun, joiden vaikuttavuuksia pyritään selvittämään 

propositio P1.3:n myötä.  

De Pelsmacker ym. (2007, 162-164) ja Kotler ym. (1995, 245) luokittelivat 

yliopistot korkean sitoutumisen tuotteeksi, joka tarkoittaa sitä, että 

päätöksentekoprosessi on pitkä ja tuotteesta tai palvelusta etsitään usein 

runsaasti tietoa etukäteen ja päätös koetaan tärkeäksi. Laajennettu 

ongelmaratkaisu tarkoittaa myös päätöksentekoa, joka on tekijälle tärkeä 

ja sitoutuneisuus sekä koettu riski ovat korkeilla tasoilla, tällöin kuluttajat 

vertailevat keskenään useita vaihtoehtoja tarkasti ja vertailuun käytetään 

useita attribuutteja (Solomon, 1992, 240-245). Vaihtoehtojen vertailua 

pyritään selvittämään löytämällä hakijoille tärkeät valintakriteerit, sekä 

niiden hyödyllisyys. Aineistosta pyritään muodostamaan 

multiattribuuttivertailuja, joiden avulla saadaan selville hakijoiden 

kokonaisasenne yliopistoja kohtaan. Propositio P1.4 kuvaa kyseistä 

vaihetta.  

Soutarin ym. (2002) tutkimuksessa havaittiin myös, että 

yliopistopreferenssien muodostaminen on hyvin monimutkainen prosessi, 

sillä vaikka selkeästi löydetään mitkä attribuutit koetaan tärkeimmiksi, 

myös muut attribuutit vaikuttavat päätöksentekoon, jopa ne jotka koettiin 

vähiten tärkeiksi. Cubillo-Pinillan ym. (2009) mukaan yliopistohakijan 

päätöksentekoprosessia ja erityisesti vaihtoehtojen vertailua 

monimutkaistaa edelleen se, että yliopistovalinnan tärkeimmät attribuutit 

ovat usein sellaisia, joita ei voi koskea ja ovat etukäteen lähes 

mahdottomia testata. Seuraava taulukko 3. kuvaa tutkielman propositioita. 
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Taulukko 3. Tutkielman propositiot 

 



56 
 

3. YLIOPISTOHAKUKÄYTTÄYTYMISEN SELITTÄMINEN; 

AFFEKTIIVISIEN JA KOGNITIIVISIEN TEKIJÖIDEN 

VAIKUTUS YLIOPISTOHAKUKÄYTTÄYTYMISESSÄ 
 

Seuraavaksi tarkastellaan tutkielman selittävää osiota. Sitoutuneisuuden, 

tietotason ja mainonnan vaikuttavuuden avulla pyritään selittämään 

yliopistohakijan päätöksentekoprosessin informaatiohakua ja 

vaihtoehtojen vertailua. Sitoutuneisuutta käsitellään affektiivisena 

komponenttina, sillä Solomonin (1996, 146-149) mukaan sitoutuneisuus 

kuvastaa yksilön koettua tunnetta ja asennetta tiettyä tilannetta tai asiaa 

kohtaan. Tietotasoa käsitellään kognitiivisena komponenttina, sillä Yin 

(1993) mukaan tietotasot ovat kognitiivisia representaatiota geneerisistä 

konsepteista, jotka sisältävät tärkeät tuoteattribuutit sekä niiden väliset 

yhteydet.  

 

3.1. Sitoutuneisuuden käsite ja sen vaikutus 

yliopistovalinnassa tarkasteltuna informaatiohaku-

käyttäytymisen ja mainonnan näkökulmasta 

 

Seuraavassa kappaleessa esitellään sitoutuneisuutta ja sen yhteyttä 

yliopistohakukäyttäytymiseen. Kuten jo aikaisemmin mainittu Solomonin 

(1996, 146-149) mukaan sitoutuneisuus tarkoittaa yksilön oletettua 

henkilökohtaista tärkeydentasoa sekä mielenkiintoa, joka on noussut 

stimuluksena tiettyä tilannetta kohtaan. Sitoutuneisuutta voidaan kuvata 

motivaationa informaation prosessointia kohtaan. Yksilöillä on 

subjektiivinen tunne henkilökohtaisesta tärkeydestä tiettyä asiaa kohtaan, 

jota kutsutaan koetuksi sitoutumiseksi. Kun koettu sitoutuminen tuotetta 

kohtaan lisääntyy, kasvaa myös yksilön kuluttama huomio relevantteja 

mainoksia kohtaan, kognitiivinen energia mainosten ymmärtämistä 

kohtaan ja yksilö panostaa tiedonhakuun (Solomon, 1996, 146-149). 

Samankaltaisiin tuloksiin päätyivät Mullins ym. (2005, 111-112), sillä 

heidän mukaan kuluttaja etsii tietoa enemmän kun kyseessä on heille 



57 
 

tärkeä ostopäätös. Heidän mukaansa myös palveluihin liitetään suurempi 

koettu riski, jolloin kuluttajalla on taipumusta käyttää useampia 

informaatiolähteitä pienentääkseen koettua riskiä. Smith ym. (1994) 

päätyivät tutkimuksissa myös samanlaisiin tuloksiin, heidän mukaansa 

korkeasti sitoutunut henkilö etsii tietoa enemmän ulkopuolisista lähteistä ja 

on vastaanottavaisempi markkinointikampanjoita kohtaan. 

Informaatiohaun määrää tarkastellaan viestintäkanavien määrän avulla. 

Viestintäkanavien määrän voidaan olettaa kuvastavan informaatiohaun 

määrää. Edellä mainitun johdosta voidaan johtaa tutkielman ensimmäinen 

hypoteesi, joka pyrkii vastaamaan toisen pääongelman ensimmäiseen 

alaongelmaan (Millainen on affektiivisten tekijöiden vaikutus 

yliopistohakijan informaatiohakuun?):  

H1: Sitoutuneisuudella ja tiedonhaunmäärällä on positiivinen yhteys. 

Koska mainonta on tärkeä elementti päätöksentekoprosessin vaikuttajana, 

pyritään seuraavaksi selvittämään, miten sitoutuneisuus ja asenteet 

brandia kohtaan vaikuttavat mainontaan kohdistuviin asenteisiin. Mullins 

ym. (2005, 341) jakavat mainonnan vaikuttavuuden testit kahteen 

ryhmään: ennen viestin julkaisemista tai viestin julkaisemisen jälkeen 

tapahtuviksi. Ennen mainoksen julkaisemista tehtävät testit eivät voi 

kovinkaan tarkkaan ennustaa mainoksen pitkäaikaisia vaikutuksia 

kohdeyleisössä. Viestin julkaisemisen jälkeen tapahtuvat testit ovat 

hieman hankalampia mitata pelkästään mainonnalle, sillä testit indikoivat 

lähinnä mainonnan kokonaisvaikutusta. Kokonaisvaikutukseen vaikuttavat 

esimerkiksi kanavaratkaisut, mainoksen toistokerrat yksittäiselle henkilölle 

sekä kilpailuympäristö. Lähes kaikki julkaisemisen jälkeen tehdyt testit 

rakentuvat vastaanottajan muistin varaan, mikä saattaa aiheuttaa omia 

ongelmia liittyen aikaan jona yksilö muistaa nähneensä mainoksen 

(Mullins ym., 2005, 341). Tämän vuoksi tutkielman empiriankeruu on 

ajoitettu mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen, mutta 

kuitenkin ennen pääsykoetta tapahtuvaksi, sillä vastaanottajan 

puolueellisuus tulevaa opiskeluyliopistoa kohtaan pyritään minimoimaan ja 

mainoksien muistettavuus on suhteellisen tuoreessa muistissa.  
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Solomon (1996, 114-115) jakaa muistamiseen perustuvat mainonnan testit 

tunnistus- ja muistitesteihin. Tyypillisessä tunnistustestissä (recognition) 

testattavalle näytetään yhtä mainosta kerrallaan ja kysytään, mikäli he 

ovat nähneet kyseisen mainoksen aikaisemmin. Tunnistustestiä käytetään 

myös tutkielmassa hyväksi. Tutkielman empiriankeruuta varten 

muodostetussa kysellyssä on kolme mainosta, joissa vastaajia pyydetään 

palauttamaan mieleensä, mikäli he ovat nähneet mainoksen aikaisemmin. 

Muistitestissä (recall) testattavaa pyydetään muistamaan näkemiään 

mainoksia ja palauttamaan niistä saatua informaatiota, jonka jälkeen 

testattavalle usein suoritetaan myös tunnistustesti. Mullinsin ym. (2005, 

342-243) mukaan tarkastelun jälkeen testattavaa voidaan pyytää 

kertomaan mitä mainoksia hän muisti nähneensä ja kuinka uskottavia ne 

hänen mielestään olivat. Tuloksilla markkinoijat pystyvät määrittelemään 

viestin selkeyttä sekä sitä saavutettiinko asetetut tavoitteet. Muistitestissä 

tulisi kiinnittää huomiota siihen, että tulokset usein korreloivat vahvaan 

brandiin eivätkä välttämättä yksittäiseen mainokseen.  

Julkaisemisen jälkeen tehtäviä testejä mainonnan vaikuttavuudesta on 

myös lukuisia muitakin, kuten myyntitestit, erilaiset kyselyt sekä 

asennemuutostestit. Yin (1993) mukaan mainonnan vaikutus voi olla joko 

kognitiivista tai affektiivista. Kognitiivinen vaikutus tarkoittaa sitä miten 

hyvin mainos vaikuttaa vastaanottajan prosessointiin tuotteeseen 

liittyvästä informaatiosta. Affektiivista vaikutusta ilmenee kun vastaanottaja 

kokee mainoksen johdosta tunnetiloja tai muutoksia mielialassaan. 

Tutkielmassa pyritään selvittämään hakijoiden affektiivisia, konatiivisia ja 

kognitiivisia vaikutuksia LUT:n kolmea mainosta kohtaan ja näiden avulla 

pyritään selvittämään hakijoiden asennetta LUT:n mainontaa kohtaan.  

Radderin ym. (2008) tutkimuksien mukaan mainonnalla on hyvin tärkeä 

vaikutus korkean sitoutuneisuuden tuotteiden kohdalla. Mainonnan rooli 

on erityisen tärkeä brandin tietoisuuden lisääjänä. Radder ym. (2008) 

korostavat erityisesti printtimainonnan tärkeyttä korkean sitoutuneisuuden 

asteen kuluttajille. Wu (2001) on päätynyt samankaltaisiin tuloksiin, hänen 

mukaansa kuluttajan sitoutuneisuuden asteen tasolla on positiivinen 
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yhteys mainonnan vaikuttavuuden kanssa. Yoon (2003) viittaa (Leong ym. 

1998; Unnava ym. 1991) tutkimuksiin, jossa todetaan mainonnassa kuvien 

synnyttävän vahvemman muistijäljen kuin teksti. Kuluttajat, joilla on korkea 

sitoutuneisuudenaste muistavat ja kykenevät palauttamaan mainoksen 

mieleensä yleensä paremmin kuin matalan sitoutuneisuudenasteen 

omaavat kuluttajat. Solomonin (1996, 146-149) ja Wangin (2006) mukaan 

korkean sitoutuneisuuden asteen kuluttajat kuluttavat enemmän 

kognitiivista energiaa tiedonhakuun ja viestin tulkitsemiseen, jolloin myös 

Wangin (2006) tutkimuksien mukaan lisääntyy mainonnan muistaminen. 

Näin muodostuu tutkielman toinen hypoteesi, joka pyrkii myös 

vastaamaan toisen pääongelman toiseen alaongelmaan (Millainen on 

asenteiden ja sitoutuneisuuden vaikutus yliopistohakuun liittyvään 

mainontaan?): 

H2: Korkealla sitoutuneisuuden asteella ja mainoksen muistamisella on 

positiivinen yhteys. 

Yoon ym.(1995) tutkivat mainonnan ja brandien asenteiden vaikutuksia 

toisiinsa Dual Mediation Hypothesis -mallin avulla. Tutkimuksen mukaan 

asenteilla mainontaa kohtaan on sekä välitön, että välillinen vaikutus 

brandia kohtaan kohdistuviin asenteisiin, erityisesti kun mainonta 

kohdistuu korkean sitoutuneisuuden tuotteisiin. Saman mallin mukaan 

asenteilla brandia kohtaan on suuri vaikutus ostopäätökseen. Yoon ym. 

(1995) viittaavat useisiin tutkimuksiin (Gardner, 1985; Miniard ym., 1990; 

Muehling ym.,1992), joissa todetaan mainontaa kohtaan olevien 

asenteiden vaikuttavan vahvisti asenteisiin brandia kohtaan, huolimatta 

sitoutuneisuuden tasosta. 

Vastaaviin tuloksiin päätyvät Teng ym. (2007), jotka viittaavat useisiin 

tutkimuksiin (MacKenzie ym., 1986; Brown, ym., 1992), joissa todetaan 

kuluttajien asenteella mainontaa kohtaan olevan positiivinen yhteys 

kuluttajien asennetta brandia kohtaan. Yi (1990) toteaa asian myös 

vaikuttavan negatiivisesti, että mikäli mainos aiheuttaa kuluttajassa 

negatiivisia tuntemuksia, saattaa se myös lisätä kuluttajan kokemia 

negatiivisia tunteita brandia kohtaan. Näistä voidaan johtaa tutkielman 
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kolmas hypoteesi, joka pyrkii vastaamaan toisen pääongelman toiseen 

alaongelmaan (Millainen on asenteiden ja sitoutuneisuuden vaikutus 

yliopistohakuun liittyvään mainontaan?): 

H3: Hakijoiden kokonaisasenteella yliopistoa kohtaan ja positiivisten 

asenteiden yliopiston mainontaa kohtaan välillä on positiivinen lineaarinen 

yhteys. 

 

3.2. Tietotason vaikutus päätöksentekoprosessiin 

 

Kuten jo aikaisemmin tutkielman kuvailevassa osassa mainittiin, tietotasot 

ovat kognitiivisia representaatiota geneerisistä konsepteista, jotka 

sisältävät tärkeät tuoteattribuutit sekä niiden väliset yhteydet. Tietotaso 

voidaan karkeasti jakaa subjektiiviseen tietoon sekä objektiiviseen tietoon. 

Subjektiivinen tieto usein heijastelee todellista tietoa kuluttajan muistissa 

(Yi, 1993). Subjektiivisen tiedon on myös havaittu olevan parempi 

ennustaja hakukäyttäytymisestä kuin objektiivisen tiedon (Raju ym., 1995; 

Duhan ym., 1997).  

Tutkielman kohdeyleisöstä pyritään muodostamaan luokkia, jotta 

tutkimuksesta saadaan tarkempaa ja kohdennetumpaa tietoa. 

Kohdennetumman tiedon avulla viestinnän toimenpiteet voidaan myös 

kohdentaa oikeita kanavia pitkin vastaanottajalle. Aineiston perusteella 

vastaajat pyritään luokittelemaan tietotasojensa perusteella noviiseihin, 

keskimääräisiin sekä eksperttitason hakijoihin.   

 

Andersonin ym. (1979) tutkimuksissa havaittiin, että kokemuksella ja 

tiedonhaun määrällä on negatiivinen yhteys. Mitä enemmän kokemusta 

päätöksenteon kohteena olevasta tuotteesta, sitä vähemmän on 

motivaatiota tiedon etsimistä kohtaan. Solomon (1996, 277) on havainnut 

samankaltaisia tuloksia, joiden mukaan ihmiset, joilla on keskinkertainen 

tietotaso tuotteesta, etsivät tietoa eniten. Ihmiset joilla on hyvin vähän 

tietoa tuotteesta, saattavat kokea, etteivät he olisi tarpeeksi kyvykkäitä 
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etsimään tietoa kattavasti. He saattavat jopa kokea, etteivät he tiedä mistä 

aloittaisivat etsimisen. Kun taas ihmiset, joilla on runsaasti tietoa 

tuotteesta, luottavat sisäiseen etsintään, eli heidän omiin aikaisempiin 

tietoihin ja kokemuksiin. Tiedon etsimisenlaji liittyy myös vahvasti yksilön 

osaamistasoon. Eksperttitason tietäjillä on usein jo ennestään selkeää 

mistä tietoa saa, joten heidän tietojen etsimisen lajia voidaan kuvailla 

selektiiviseksi, mikä on usein tehokasta sekä fokusoitunutta. Yksilön 

tietotason ja informaatiohaun määrän suhdetta kuvataan alaspäin 

aukeavan paraabelin malliin, alla olevan kuvion mukaisesti.  

 

  

Kuvio 5. Tietotason ja informaatiohaun määrän suhde 

Edellä mainituista seikoista muodostetaan tutkielman neljäs hypoteesi, 

joka pyrkii vastaamaan toisen pääongelman kolmanteen alaongelmaan 

(Millainen vaikutus kognitiivisilla tekijöillä on yliopistohakijan 

informaatiohakuun ja vaihtoehtojen vertailuun?): 

H4: Hakijan tietotason ollessa matala tai korkea on informaatiohaku 

vähäisempää kuin keskinkertaisen tietotason hakijoilla.  

Noviisitason tietäjät taas luottavat eksperttejä enemmän muiden ihmisten 

mielipiteisiin ja he keskittyvät lähinnä brandiin ja hintaan vertaillessaan 

tuotteita toisiinsa. Noviisitason tietäjät keskittyvät myös useammin 

kokonaiskuvaan kuin yksityiskohtiin. He saattavat esimerkiksi mainoksissa 

kiinnostua siitä kuinka paljon teknisiä ominaisuuksia jokin tuote omaa kuin 
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siihen mikä niiden oikea merkitys on tuotteen toimivuuden kannalta 

(Solomon, 1992, 252-253). Yi (1993) havaitsi tutkimuksissaan, että 

eksperttitason tietäjät pystyvät muodostamaan tietoa yhteyksistä 

tuoteattribuuttien välillä. Esimerkiksi hyvät professorit takaavat 

korkealaatuista opetusta. Tämän tiedon avulla kuluttajat pystyvät 

dekoodaamaan moniselitteistä informaatiota. Saman tutkimuksen mukaan 

noviisitason tietäjät eivät kykene samankaltaiseen suhteiden 

muodostamiseen attribuuttien välillä. Keskitason tietäjillä on jonkin verran 

tietoa kyetäkseen vertailemaan tuotteen attribuutteja keskenään ja 

muodostamaan yhteyksiä niiden välille. Johtopäätöksenä voidaan asettaa 

seuraavat hypoteesit, jotka pyrkivät vastaamaan toisen pääongelman 

kolmanteen alaongelmaan (Millainen vaikutus kognitiivisilla tekijöillä on 

yliopistohakijan informaatiohakuun ja vaihtoehtojen vertailuun?): 

H5: Matalan tietotason hakijat kokevat sosiaaliset viestintakanavat 

hyödyllisemmäksi viestintäkanavaksi. 

H6: Korkean tietotason hakijat vertailevat koulutusohjelmien ja 

pääaineiden välisiä eroja noviisihakijoita enemmän. 

Aikaisemmin mainittu kuluttajan objektiivinen ja subjektiivinen tietotaso 

vaikuttavat myös kuluttajan herätejoukkoon hyvin eri tavoin. Korkea 

objektiivinen tietotaso mahdollistaa kuluttajan luomaan kompleksisemman, 

mutta täsmällisemmän tuotekategorian ratkaisun. Tämän tason tietäjät 

kykenevät myös erottamaan tuotekategorian attribuutteja toisistaan (Wirtz 

ym., 2003). Radderin ym. (2008) mukaan brandi tietoisuudella on vahva 

rooli kuluttajan päätöksentekoprosessissa. Tietoisuus brandin olemassa 

olosta vaikuttavat, siihen mitkä brandit valikoituvat herätejoukkoon. 

Päätöksentekoprosessin yhteydessä kuluttaja turvautuu omaan 

pitkäaikaiseen muistiinsa ja etsii tietoja tuotteista ja brandeistä. 

Branditietoisuus on tärkeää, sillä mikäli kuluttaja ei tiedä brandin 

olemassaolosta, ei kuluttaja myöskään päädy ostopäätöksen yhteydessä 

kyseiseen brandiin. Mitä helpommin kuluttaja pystyy palauttamaan brandin 

mieleensä, sitä suurempi todennäköisyys on ostopäätöksellä. Wirtz ym. 

(2003) havaitsivat, että hyvin muodostetut tietorakenteet ja erityisesti laaja 
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objektiivinen tieto suurentaa herätejoukon kokoa. Yin (1993) tutkimuksiin 

viitaten subjektiivinen tietotaso heijastelee objektiivista tietotasoa, voidaan 

muodostaa tutkielman viimeinen hypoteesi, joka pyrkii vastaamaan toisen 

pääongelman kolmanteen alaongelmaan (Millainen vaikutus kognitiivisilla 

tekijöillä on yliopistohakijan informaatiohakuun ja vaihtoehtojen 

vertailuun?): 

H7: Korkealla tietotasolla ja herätejoukon koolla on positiivinen yhteys. 

 

3.3. Yhteenveto yliopistohakukäyttäytymiseen vaikuttavista 

tekijöistä 

 

Tutkielman selittävässä osiossa tarkasteltiin yliopistohakukäyttäytymiseen 

vaikuttavia tekijöitä. Sitoutuneisuuden, tietotasojen, informaatiohaun, 

vaihtoehtojen vertailun ja mainonnan vaikuttavuuden yhteyksiä pyrittiin 

selittämään hypoteesien avulla. Hirsjärveä ym. (2009, 159) mukaillen 

tutkielman hypoteesit ovat lähinnä suuntaa osoittavia, sillä ne etsivät ja 

pyrkivät osoittamaan positiivisia tai negatiivisia riippuvuuksia tutkittavien 

ilmiöiden välillä. Alla taulukko 4 kokoaa tutkielmassa esitetyt hypoteesit.  

 

Taulukko 4. Tutkielman hypoteesit 
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Kuten jo aikaisemmin mainittu Solomonin (1996, 146-149) mukaan 

sitoutuneisuutta voidaan kuvata motivaationa informaation prosessointia 

kohtaan. Tutkielman ensimmäinen hypoteesi kuvaakin sitoutuneisuuden ja 

informaatiohaun yhteyttä ja pyrkii vastaamaan toisen pääongelman 

ensimmäiseen alaongelmaan.  

Yoon (2003) viittaa (Leong ym. 1998; Unnava ym. 1991) tutkimuksiin, 

jossa havaittiin myös sitoutuneisuudella ja mainonnan muistettavuudella 

olevan positiivinen yhteys. Kuluttajat, joilla on korkea sitoutuneisuudenaste 

muistavat ja kykenevät palauttamaan mainoksen mieleensä yleensä 

paremmin kuin matalan sitoutuneisuudenasteen kuluttajat. Tutkielman 

toinen hypoteesi pyrkii selvittämään yhteyttä ja vastaamaan toisen 

pääongelman toiseen alaongelmaan yhdessä tutkielman kolmannen 

hypoteesin kanssa, joka selvittää asenteiden yhteyttä mainontaan. Teng 

ym. (2007) viittaavat useisiin tutkimuksiin (MacKenzie ym., 1986; Brown, 

ym., 1992), joissa todetaan kuluttajien asenteella mainontaa kohtaan 

olevan positiivinen yhteys kuluttajien asennetta brandia kohtaan.  

Kuten jo aikaisemmin mainittu tiedonhaulla on havaittu olevan yhteys 

päätöksentekoprosessiin. Esimerkiksi Solomonin (1996, 277) mukaan 

ihmiset joilla on keskinkertainen tietotaso tuotteesta, etsivät tietoa eniten. 

Ihmiset joilla on hyvin vähän tietoa tuotteesta, saattavat kokea, etteivät he 

ole tarpeeksi kyvykkäitä etsimään tietoa kattavasti. He saattavat jopa 

kokea, etteivät he tiedä mistä aloittaisivat informaation etsimisen. Kun taas 

ihmiset, joilla on runsaasti tietoa tuotteesta, luottavat sisäiseen etsintään, 

eli heidän omiin aikaisempiin tietoihin ja kokemuksiin. Informaatiohaun ja 

tietotason yhteyttä voidaan kuvata alaspäin aukeavan paraabelin muotoon 

kuvion 5. mukaisesti. Tutkielman neljäs hypoteesi pyrkii selittämään edellä 

mainittua yhteyttä.  

 

Tietotasoilla havaittiin olevan muitakin yhteyksiä informaatiohakuun, sillä 

Solomonin (1992, 252-254) mukaan noviisitason tietäjät taas luottavat 

eksperttejä enemmän muiden ihmisten mielipiteisiin ja he keskittyvät 

lähinnä brandiin ja hintaan vertaillessaan tuotteita toisiinsa. Tutkielman 
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viides ja kuudes hypoteesi pyrkivät selittämään yhteyttä ja samalla 

vastaamaan toisen pääongelman kolmanteen alaongelmaan. Aikaisemmin 

mainittu kuluttajan objektiivinen ja subjektiivinen tietotaso vaikuttavat myös 

kuluttajan herätejoukkoon hyvin eri tavoin. Wirtz ym. (2003) havaitsivat, 

että hyvin muodostetut tietorakenteet ja erityisesti laaja objektiivinen tieto 

suurentaa herätejoukon kokoa. Yin (1993) tutkimuksia mukaillen 

subjektiivinen tietotaso heijastelee objektiivista tietotasoa. Tietotason ja 

vaihtoehtojen vertailun yhteyttä selittää tutkielman viimeinen hypoteesi ja 

vastaa samalla toisen pääongelman kolmanteen alaongelmaan. 
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4. TUTKIMUSMENETELMÄ 
 

Seuraava osio esittelee tutkielmaa varten laaditun empiirisen tutkimuksen. 

Empiria koostui kyselystä, joka lähetettiin Valmennuskeskuksen tekniikan 

ja kauppatieteiden kurssilaisille. Kysely pyrki selvittämään yliopistohakijan 

päätöksentekoprosessiin vaikuttavia tekijöitä sekä LUT:n 2010 mainonnan 

vaikuttavuutta. Seuraavaksi on esitelty tarkemmin kyselyssä käytetyt 

mittarit sekä otos. 

 

4.1. Otos, otosmenetelmä sekä vastausprosentti 

 

Tutkielman tavoitteena on tehdä yleistettäviä päätelmiä yliopistohakijoista. 

Kyselyyn osallistui 329 vastaajaa, joista 290 ovat kauppatieteiden 

valmennuskurssilaisia ja 39 tekniikan kurssilaisia. Kysely lähetettiin 

sähköpostin välityksellä yhteensä 891 valmennuskurssilaiselle, joista 736 

oli kauppatieteen kurssilaisia ja 155 tekniikan kurssilaisia. 

Vastausprosentiksi saatiin 37 prosenttia. Metsämuurosen (2001, 8) 

mukaan monimuuttujamenetelmien yhteydessä vastaajia tulisi olla yli 200, 

jotta tulosta voidaan pitää luotettavana. Vastaajien yhteystiedot saatiin 

Valmennuskeskuksen kautta. Kyselyyn osallistujille annettiin kaksi viikkoa 

vastausaikaa, jonka jälkeen he saivat muistutusviestin ja viikon lisäaikaa.  

Perusjoukkona ovat suomalaiset kauppatieteen ja tekniikan 

yliopistohakijat, jotka ovat osallistuneet vuoden 2010 yhteisvalintaan. 

Koska kauppatieteen edustajilta saatiin huomattavasti suurempi 

vastausprosentti, päätettiin tutkielman ohjaajan ja LUT viestinnän kanssa 

sulkea tekniikan vastaajat tarkastelun ulkopuolelle. Tutkielman uudeksi 

vastausprosentiksi saatiin 33 prosenttia. Perusjoukoksi on määräytynyt 

kauppatieteen yhteisvalinnan 2010 hakijat, joita oli yhteensä 16 260 

kappaletta. (www.kauppatieteet.fi). Holopaista ym. (2003, 34) mukaillen 

tutkielman otantamenetelmänä on käytetty harkinnanvaraista otantaa, sillä 
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jokaisella otantayksiköllä ei ollut yhtä suuri mahdollisuus tulla valituksi 

otantaan. Tällöin tutkielman tuloksena on näyte.  

Esitestaus suoritettiin viikkoa ennen kyselyn julkaisemista. Esitestaus 

tehtiin kymmenelle henkilölle, jotka kommentoivat sähköpostitse. 

Esitestaukseen osallistuivat neljä LUT:n ensimmäisen vuoden opiskelijaa, 

kaksi kevään 2010 abiturienttia sekä neljä LUT:n aikaisemman 

vuosikurssin opiskelijaa. Esitestauksen pohjalta kyselyyn tehtiin muutamia 

muutoksia. Muutoksia tehtiin pääasiallisesti sanamuodoille ja 

kyselynasetteluille. Kommenteista selvisi myös kyselyn keskimääräiseksi 

suoritusajaksi 15–20 minuuttia. Ennen kyselyn lähetystä tutkielman 

ohjaaja, LUT viestintä ja muutama LUT:n opiskelija kommentoivat kyselyä.  

 

4.2. Aineiston keruu ja koodaus 

 

Internet-pohjainen kyselylomake on tehty Webropol-ohjelmistolla. Kysely 

lähetettiin vastaanottajille sähköpostin välityksellä toukokuussa 2010. 

Aineiston koodaus ja analysointi suoritettiin SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) ja Microsoft Excel -ohjelmistoilla. Aineisto on koodattu 

ohjelmistoon ja negatiivisesti käännetyt skaalat on oikaistu. Puuttuvat 

vastaukset on otettu huomioon, sillä kyselyssä ne edustavat vastaajia, 

joihin kyseinen seikka ei vaikuttanut yliopistohakupäätöksessä. Uusia 

muuttujia on luotu tietotasokategorioille, sitoutuneisuudelle, 

viestintäkanavien ja attribuuttien määrille, herätejoukon koolle, 

asennemittauksille eri hakukohteita kohtaan sekä viestintäkanavien 

luokittelua varten. Uudet muuttujat auttavat aineiston tarkastelussa.  

 

4.3. Kyselyn mittarit 

 

Tutkielma on survey-tutkimus, jonka menetelmänä on kysely. Tutkielma on 

standardoitu, sillä kaikilta vastaajilta on kysytty samat kysymykset samalla 
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tavalla. Kysely koostui 27:stä asteikkoihin perustuvista ja 

monivalintakysymyksistä. Metsämuuronen (2005, 58) suosittelee 

käyttämään aikaisempia mittareita, joiden reliabiliteetti ja validiteetti on 

tutkittu. Kyselyn mittareita on muodostettu muun muassa Kilbournen ym. 

(1985), Beattyn ym. (1994), Parkin ym. (1994), Jamesin ym. (1999), 

Leinikan ym. (2008) Oppilaitosmaine Episode 2 -raportin sekä 

Studentumin (2010) laatimien mittareiden avulla.  

 

4.3.1. Demograafiset mittarit 

 

Kyselyn alussa on viisi demograafista kysymystä, joiden avulla pyritään 

selvittämään vastaajien sukupuolta, kotipaikkakuntaa, ikää ja aikaisempaa 

koulutusta. Demograafiset kysymykset ovat kaikki monivalintakysymyksiä. 

Mikäli vastaaja on suorittanut jonkin muun tutkinnon kuin 

ylioppilastutkinnon, on hänelle asetettu avoin kysymys, johon vastaaja 

pystyy täyttämään koulutustasonsa. Hakijoiden ikää selvitettiin kolmen eri 

luokan: ”18–21”, ”22–25” sekä ”26 ->” -vuotiaat avulla.  

Hakijalta myös selvitettiin mitkä oli heidän hakukohteensa vuonna 2010 

yhteisvalinnassa. Vuoden 2010 yhteisvalinnassa kauppatieteiden hakijat 

pystyivät hakemaan samalla kokeella kolmeen kohteeseen. Joihinkin 

yhteisvalinnassa mukana olevissa yliopistoissa oli monta hakukohdetta. 

Tutkielman kannalta oli relevantimpaa pyrkiä selvittämään eroavuuksia 

yliopistotasoisesti, sillä eri yliopistoissa oli erilaisia pääainelinjoja, joita ei 

pystytä suoraan vertailemaan keskenään. Hakijalta myös selvitettiin mikäli 

he etsivät tietoa ja tutustuivat siihen tarkemmin pääasiallisesti yliopisto- vai 

koulutusohjelmatasolla. 
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4.3.2. Informaatiohaku 

 

Informaatiohakua on tutkielmassa mitattu 18 eri viestintäkanavan avulla. 

Vastaajia on pyydetty määrittelemään mitä kanavia he ovat käyttäneet 

informaatiohaussaan ja kuinka hyödylliseksi he ovat kunkin kanavan 

kokeneet. Hyödyllisyyskysymys on viisiportaiseen likertin asteikkoon 

perustuva kysymystyyppi, jossa ääripäät ovat: ei lainkaan hyödyllinen – 

erittäin hyödyllinen. Korkeat arvot ilmaisevat hakijan kokemaa korkeaa 

hyötyä kyseistä kanavaa kohtaan. Vastaajia on pyydetty jättämään 

tyhjäksi viestintäkanavan kohdan, jota he eivät ole käyttäneet 

informaatiohaussaan. Valitut kanavavalinnat on muodostettu Jamesin ym. 

(1999) Leinikan ym. (2008), Oppilaitosmaine Episode 2 -raportin, 

Studentumin (2010) laatimien tutkimuksien pohjalta sekä LUT viestinnän 

kanssa yhteistyössä. Viestintäkanavat on ryhmitelty jo aikaisemmin työssä 

esitellyn Kotlerin ym. (2009, 702) viestintäkanavamallin mukaisesti. 

Henkilökohtainen viestintä on jaettu kolmeen alaluokkaan:  

 

 Edustajakanava: ottamalla yhteyttä suoraan yliopistoon ja lukiossa 

vierailevat yliopiston edustajat 

 Asiantuntijakanava: opinto-ohjaajat ja muut opettajat sekä 

valmennuskurssi järjestäjät  

 Sosiaaliset kanavat: ystävät ja tutut sekä perheenjäsenet.  

 

Ei-persoonallisiin kanaviin kuuluvat media, myynninedistäminen, 

tapahtumamarkkinointi sekä suhdetoiminta (PR).  

 

 Mainonta: yliopiston nettisivut, radio, televisio, sanoma- ja 

aikakausilehdet, internet, Spotify-mainokset, facebook, twitter tai 

vastaava, linja-autoissa olevat mainokset sekä katumainokset. 

 Myynninedistäminen: messut, varuskuntien koulutuspäivät sekä 

abiristeilyllä olevat yliopiston edustajat. 
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4.3.3. Vaihtoehtojen vertailu 

 

Vaihtoehtojen vertailua selvitettiin kyselyssä kolmella eri tavalla. 

Ensimmäiseksi selvitettiin hakijan herätejoukkoa. Vastaajalle esitettiin 

monivalintakysymys, johon oli listattu kaikki yhteisvalintaan 2010 kuuluvat 

yliopistot. Hakijan tuli näistä valita mihin yliopistoihin hän oli harkinnut 

hakevansa. Käänteisesti tulokset, joita hakija ei valinnut, kuuluivat hänen 

harkinnan ulkopuoliseen joukkoon.  

 

Toiseksi kyselyn avulla muodostetaan hakijoiden multiattribuuttivertailuja 

eri yliopistoista. Kyselyssä on kahdeksantoista attribuuttia, jotka on 

muodostettu Jamesin ym. (1999), Hon ym. (2008), Leinikan ym. (2008), 

Oppilaitosmaine Episode 2 -raportin, Studentumin (2010) laatimien 

tutkimuksien pohjalta sekä LUT viestinnän kanssa yhteistyössä. 

Solomonin (1996, 176-177) mukaan multiattribuuttiasennemalli olettaa, 

että kuluttajan asenne tiettyä objektia kohtaan riippuu kuluttajan 

uskomuksista useista tuotteeseen liittyvistä attribuuteista. Uskomukset 

ovat kognitioita tiettyjä attribuutteja kohtaan, jotka mittaavat sitä tasoa, 

jolla kuluttajat olettavat tietyn attribuutin yhdistyvän tuotteeseen. Malliin 

liittyy myös läheisesti attribuuttien painoarvot. Painoarvot ilmaisevat sitä 

kuinka tärkeä attribuutti kuluttajalle on; toiset attribuutit ovat toisia 

tärkeämpiä. 

 

Tutkielmassa attribuuttien painoarvoja pyrittiin selvittämään viisiportaisella 

asteikolla, jossa ääripäinä ovat: ei lainkaan tärkeä - erittäin tärkeä.  

Asennetta tiettyjä hakukohteita kohtaa selvitettiin muodostamalla 

viisiportainen asteikko, jossa ääripäinä olivat: erittäin negatiivinen – erittäin 

positiivinen. Kummassakin mittaristoissa korkeat arvot ilmaisevat, joko 

suurta tärkeyttä hakijalle tai hyvin positiivista mielikuvaa kyseisestä 

attribuutista kyseisessä hakukohteessa. Multiattribuuttimallia tulkitaan 

Fishbeinin mallin avulla, jossa selvitetään kuluttajan kokonaisasennetta 

tiettyä brandia kohden. Alla Fishbeinin laskukaava mukaillen Mullinsia ym. 

(2005, 121): 
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Kaavassa: 

= Kuluttajan uskomus koskien attribuutin i yhteyttä tiettyä         

brandia kohtaan 

 = Attribuutin i tärkeys kuluttajalle brandin valinnan 

yhteydessä 

 k =Kaikki vertailuun vaikuttavat attribuutit kuluttajalle 

 i = Tietty attribuutti  

Multiattribuuttimallin avulla LUT:sta saadaan muodostettua malli 

hakijoiden vaihtoehtojen vertailusta ja vertailtua sitä muihin 

yhteisvalinnassa mukana oleviin yliopistoihin. Kolmanneksi saadaan tietää 

jo edellä mainituista mittareista, mitkä attribuutit olivat vaikuttavia 

yliopistopäätöksessä. Hakijoita pyydettiin jättämään tyhjäksi ne attribuutit, 

jotka eivät vaikuttaneet heidän yliopistohakupäätökseen. 

 

4.3.4. Sitoutuneisuuden asteen mittari 

 

Tutkielmassa on korostettu sitoutuneisuuden asteen olevan markkinoijalle 

tärkeä ymmärtää sen vahvan yhteyden kuluttajan päätöksentekoprosessin 

kanssa (Chang ym., 2002). Mittaristo on yhdenmukainen Beattyn ym. 

(1994) tutkimuksen kanssa. Sitoutuneisuuden astetta mitataan 

viisiportaisen likert -asteikon avulla. Mittaristo koostuu neljästä kohdasta, 

jossa hakija ilmaisee kiinnostustaan yliopistohakua kohtaan. Asteikon 

ääripäät ovat: täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä. Asteikon korkeat 

arvot ilmaisevat tuotekategorian olevan heille erittäin tärkeä ja korkeaa 

sitoutumista. Neljäs kysymys on asteikoltaan käänteinen verrattuna 

edellisiin kysymyksiin. Beattyn ym. (1994) tutkimuksissa mainitaan kaksi 
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Cronbachin alfaa eli merkitsevyysarvoa, sillä heillä oli kaksi erillistä 

vastaajajoukkoa. Beattyn ym. (1994) tutkimuksien merkitsevyysarvot oli 

0,74 ja 0,80. 

4.3.5. Subjektiivisen tietotason mittari 

 

Murray (1991), Stanaland ym. (2009) sekä Yi (1993) ovat havainneet 

vastaanottajan tietotason olevan tärkeä markkinoinnin kannalta sen 

yhteyden takia informaation prosessointiin sekä päätöksentekoon. 

Subjektiivisen tiedon on myös havaittu olevan parempi ennustaja 

hakukäyttäytymisestä kuin objektiivinen tieto (Raju ym., 1995; Duhan ym., 

1997). Tutkielmassa subjektiivista tietotasoa on mitattu asteikkoon 

perustuvalla kysymystyypillä. Mittaristo on yhdenmukainen Parkin ym. 

(1994) tutkimuksen kanssa. Mittaristo koostuu kolmesta kohdasta, joissa 

hakijan tulee verrata omaa tietotasoaan yleisesti, verrattuna ystäviin sekä 

ekspertteihin. Asteikko on yhdeksänportainen likertin asteikko, jossa 

ääripäät ovat: hyvän vähän - hyvin paljon. Korkeammat asteikon arvot 

ilmaisevat korkeaa subjektiivista tietotasoa ja alhaiset arvot matalaa 

subjektiivista tietotasoa. Parkin ym. (1994) tutkimuksissa merkitsevyysarvo 

oli 0,91. 

 

4.3.6. Mainonnan vaikuttavuus mittari 

 

Kyselyyn liitettiin kolme LUT:n mainosta, jotka ovat esiintyneet eri 

kanavissa keväällä 2010. Kysely muodostui kahdeksasta 

skaalakysymystyypistä. Asteikko oli seitsemänportainen ja jokaiseen 

skaalaan sijoitettiin ääripäät. Mittaristo on yhdenmukainen Kilbournen ym. 

(1985) tutkimuksien kanssa. Mittari testaa mainonnan vaikuttavuutta 

kognitiivisella, affektiivisella ja konatiivisella tasoilla. Kognitiivista tasoa 

mitattiin kolmella väitteellä: uskottava, informatiivinen ja selkeä. 

Affektiivista tasoa mitattiin: kiinnostava, vetoavaa, vaikuttava, houkutteleva 

ja katseenvangitseva aspekteilla. Skaalojen ääripäät vuorottelivat 
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pisteytyksen suhteen, lähes joka toinen skaala oli käännetty edelliseen 

nähden. Korkeat arvot ilmaisevat negatiivista suhtautumista mainokseen. 

Konatiivista komponenttia mitattiin erillisellä kysymyksellä, jonka 

tarkoituksena oli selvittää, mikäli mainos sai vastaajan hakemaan 

lisätietoa tuotteesta. Vastaaja vastasi seitsemän portaan skaala-asteikolla 

ääripäinä: ehdottomasti ei - ehdottomasti kyllä. Mainoksen tunnistusta, 

siitä mikäli hakija muistaa nähneensä mainoksen, pyrittiin selvittämään 

monivalintakysymyksellä, jonka vastausvaihtoehdot olivat Kyllä - Ehkä -  

Ei. 

 

4.4. Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Holopaisen ym. (2002, 15) mukaan reliabiliteetti tarkoittaa mittarin kykyä 

tuottaa toistettavia arvoja. Mittarin reliabiliteetti on korkea, mikäli eri 

mittauskerroilla saadaan samanlaisia tuloksia. Metsämuurosen (2000, 63) 

mukaan mittaristojen reliabiliteettia on mielekästä mitata Cronbachin 

alfalla, joka mittaa mittaristojen sisäistä yhtenäisyyttä. Cronbachin alfan eli 

merkitsevyysarvon tulisi saada arvoksi yli 0,60, jotta mittari voidaan todeta 

luotettavaksi. Alla taulukko 5. voi havaita tutkielmassa käytettyjen 

mittaristojen arvot. 

Taulukko 5. Mittaristojen merkitsevyysarvot 

Mittari α 
Väittämien 

määrät 

Subjektiivinen tietotaso 0.85 4 

Sitoutuneisuus 0.79 3 

Viestintäkanavat 0.89 18 

Attribuuttien painoarvot 0.82 18 

Mainos: Varusmies 0.82 8 

Mainos: Spotify 0.87 8 

Mainos: Keesi 0.89 8 

 

Kuten taulukosta 5. voi havaita, kaikilla tutkielman mittareilla on 

merkitsevyysarvot, jotka ovat suurempia kuin minimivaatimus 0,6. Tämän 
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suhteen mittaristojen reliabiliteetti on hyvää tasoa. Metsämuurosen (2001, 

8) mukaan myös vastaajien määrä lisää luotettavuutta. Vastaajamäärän 

tulisi olla yli 200, jotta heistä voi tehdä luotettavia päätelmiä. 

Hirsjärven ym. (2009, 195) mukaan kyselytutkimuksen haittapuoliksi 

saattaa muodostua se, miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet 

kyselyyn, miten onnistuneita kysymykset ovat ja kuinka paljon vastaajat 

ovat perehtyneet kyseiseen aiheeseen. Kysymyksien ja vaihtoehtojen 

väärinymmärryksiä on vaikeaa kontrolloida. Yllä mainitut tekijät saattavat 

laskea tutkielman reliabiliteettia. Huomioon ottaen Hirsjärven ym. (2009) 

mainitsemat haittapuolet, voidaan todeta, että suurimmaksi ongelmaksi voi 

nousta kysymyksien väärinymmärtäminen. Esitestauksen avulla pyrittiin 

minimoimaan väärinymmärryksien mahdollisuus. Kysely myös suoritettiin 

suomenkielellä, jolloin kielimuurista syntyvät ongelmat eivät ole esteitä 

kyselyn ymmärtämisen kannalta.  

Metsämuuronen (2005, 58) suosittelee, että tutkimuksissa käytetään 

aikaisempia mittareita, joiden validiteetti ja luotettavuus on jo testattu. 

Tutkielmassa sitoutuneisuuden asteen, subjektiivisen tietotason ja 

mainonnan mittarit ovat aikaisemmista tutkimuksista, jolloin ne on jo 

todettu valideiksi ja luotettaviksi mittareiksi.  

Holopainen ym. (2003, 14) kuvailevat validiteetin ilmaisevan, sitä missä 

määrin on tutkielmassa pystyttään mittamaan sitä mitä on tarkoitus mitata. 

Diamantopoulos ym. (1997, 34) korostavat, että validiteettimittauksia voi 

suorittaa usealla eri tavalla ja ne saattavat olla monimutkaisia. Heidän 

mukaansa yksi tapa mitata validiteettia on sisältö validiteetin avulla. 

Sisältö validiteettiin kuuluu face-validitetti (face validity), joka tarkoittaa 

tutkijan subjektiivista arviota mittarien relevanssista.  

Tutkielman face-validiteettia voidaan tarkastella esitestauksen ja tuloksien 

yhteneväisyyden avulla. Kyselylle suoritettiin esitestaus, jossa toimi 

kymmenen henkilöä. Esitestaukseen osallistui vuoden 2010 abiturientteja, 

jotka eivät olleet hakemassa kauppatieteelliseen tai teknilliseen 

korkeakouluun opiskelemaan sekä opiskelijoita eri puolilta suomea. 
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Diamantopoulos ym. (1997, 34) korostavat, että face-validiteettia on 

mielekästä tarkastella sekä noviisin että ekspertin avulla. Abiturientteja, 

jotka eivät olleet kiinnostuneita yliopisto-opiskelusta voidaan luokitella 

noviiseiksi ja opiskelijat eksperteiksi. Esitestauksen myötä muutamaa 

mittaristoa ja niiden vaihtoehtoja muutettiin, jotta mittaristojen face-

validiteetti kasvaisi.  

Tutkielman validiteettia voidaan myös arvioida sen mukaan vaihtelivatko 

vastaukset vastausajan mukaan. Aineistoa tarkastellaan ANOVA-

analyysin avulla, etsien merkittäviä eroja vastausaikojen suhteen. 

Vastausaikatarkastelun vuoksi aineisto on jaettu kahteen ryhmään. 

Ensimmäisessä ryhmässä ovat ne, jotka ovat vastanneet kyselyyn 

ensimmäisen viikon aikana. Toisessa ryhmässä ovat ne, joiden vastaukset 

ovat tulleet muistutusviestin jälkeen.  Iän, sukupuolen ja kotiläänin suhteen 

ei ole tilastollisesti merkittäviä eroja vastausaikojen suhteen, sillä 

merkitsevyysarvot ovat yli 0,05 (Metsämuuronen, 2001, 107).  

Viestintäkanavien suhteen ainoastaan lukiossa vierailevien yliopiston 

edustajien suhteen oli havaittavissa eroja vastausaikaryhmien välillä, sillä 

merkitsevyysarvo oli 0,006. Vastaajat, jotka olivat osallistuneet kyselyyn 

ensimmäisen viikon aikana, kokivat yliopistoedustajat hyödyllisemmäksi 

kuin muistutusviestin jälkeen vastanneet vastaajat. Viestintäkanavien 

määrissä ei ollut eroja ryhmien välillä. Attribuuttien suhteen 

hyödyllisyydessä, herätejoukon koossa tai määrissä ei ollut havaittavissa 

merkittäviä eroja vastausaikaryhmien välillä. Yliopistoja kohtaan olevien 

asenteiden suhteen ei ollut merkittäviä eroja. Sitoutuneisuuden ja 

tietotasojen suhteen eroja ei ole havaittavissa. Mainonnan suhteen 

näkyvyyden tai lisätiedonhaku houkuttelevuuden suhteen ei myöskään 

ollut havaittavissa tilastollisesti merkittäviä eroja ryhmien välillä. 

Mainonnan asenteissa Keesimainos oli otettu positiivisemmin vastaan 

ensimmäisen viikon vastaajien joukossa, merkitsevyysarvo ryhmien välillä 

on 0,011. 
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5. TULOKSET 
 

Seuraava kappale esittelee tilastolliset analyysit, jotka on suoritettu 

tutkielmaa varten kerätystä aineistosta.  Kappale alkaa deskriptiivisellä 

tarkastelulla näytteestä. Deskriptiivisessä osiossa tarkastellaan 

vastaajajoukkoa yleisesti iän, sukupuolen ym. suhteen, jonka jälkeen 

raportoidaan tilastollisin menetelmin propositioiden tulokset. Kuvailevan 

osion jälkeen keskitytään tarkastelemaan päätöksentekoprosessin 

käyttäytymistä selittävien tekijöiden tuloksia hypoteesien avulla.  

 

5.1. Deskriptiiviset tulokset 

 

Deskriptiivisiä tuloksia tarkastellaan vastaajien iän, sukupuolen, 

kotipaikkakunnan, koulutustason, yhteisvalinnassa valittujen yliopistojen, 

subjektiivisien tietotasokategorioiden sekä sitoutuneisuuden avulla. 

 

5.1.1. Vastaajat 

 

Kyselyyn osallistui 290 vastaajaa, jotka on otettu huomioon analyyseihin. 

Suurin osa (50,7 prosenttia) vastaajista olivat naisia, kun taas miehiä oli 

47,9 prosenttia. Vastaajat ovat siis sukupuolensa suhteen hyvin tasaisesti 

jakautuneet. Tämä on suhteellisen yleistä kauppatieteissä, sillä vuoden 

2010 yhteisvalintaan osallistuneista hakijoista 58,4 prosenttia oli miehiä ja 

45,1 prosenttia naisia (www.kauppatieteet.fi). Ikäjakaumissa oli 

havaittavissa hyvin paljon hajontaa, sillä 80 prosenttia vastaajista on 18–

21-vuotiaita, 15,5 prosenttia on 22–25-vuotiaita ja 3,1 prosenttia yli 26-

vuotiaita. Kaiken kaikkiaan 1,4 prosenttia vastaajista ei ilmoittanut ikäänsä 

tai sukupuoltaan.    

Kuvio 6. esittelee vastaajien ikä- ja sukupuolijakaumat. Kuviosta voi 

havaita, että valtaosa naisista kuuluu 18–21-vuotiaiden ikäluokkaan (noin 
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43 prosenttia). Valtaosa miehistä kuuluu samaan ikäluokkaan (noin 47 

prosenttia).  

 

Kuvio 6. Vastaajien ikä- ja sukupuolijakaumat 

Vastaajien kotipaikkakunnassa on myös vinoutumaa Etelä-Suomen 

lääniin. Vastaajista 65,5 prosenttia on kotoisin Etelä-Suomen läänistä, 

Länsi-Suomen läänistä 20 prosenttia, Itä-Suomen läänistä 7,9 prosenttia 

ja Oulun sekä Läpin läänistä 6,2 prosenttia. Vain 0,3 prosenttia vastaajista 

ei ollut ilmoittanut kotipaikkakuntaansa. Yli 50 prosenttia vastaajista on 

kotoisin Etelä-Suomen läänistä ja kuuluu ikäluokkaan 18–21-vuotiaat. 

Toiseksi isoimpana ryhmänä yli 10 prosenttia vastaajista on 18–21-

vuotiaat, jotka ovat kotoisin Länsi-Suomen läänistä. 18–21-vuotiaita 

vastaajia on lähes yhtä paljon Itä-Suomen ja Oulun sekä Lapin läänistä. 

Sukupuoli on jakautunut kussakin läänissä suhteellisen tasaisesti. Etelä-

Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä naisvastaajia on noin 5 prosenttia 

enemmän. Vastaavasti Itä- ja Oulun sekä Lapin läänissä miehiä on 

muutama prosentti naisia enemmän vastaajien joukossa. Seuraavasta 

kuviosta 7. voi havainnollistaa eri ikäryhmät ja kotilääneittäin 
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Kuvio 7. Vastaajien Ikäjakaumat kotilääneittäin 

Vastaajista 95,5 prosenttia on suorittanut ylioppilastutkinnon. 

Ylioppilastutkintoa ei ole suorittanut 3,4 prosenttia ja 1 prosenttia 

vastaajista jätti vastaamatta kysymykseen aikaisemmasta 

koulutuksestaan. Muita tutkintoja kuin ylioppilastutkintoja ovat esimerkiksi: 

Tradenomi, merkonomi, restonomi, ensiapuhoitaja sekä insinööritutkinto. 

Vuoden 2010 abiturientteja on 40,7 prosenttia vastaajista ja edellisvuoden 

abiturientteja on 24,1 prosenttia vastaajista. Seuraavasta kuviosta 8. voi 

nähdä ylioppilastutkintojen valmistumisvuoden. 

 

Kuvio 8. Vastaajien ylioppilastutkintojen valmistumisvuodet 
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Vastaajista voi päätellä, että sukupuoli on suhteellisen tasaisesti 

jakautunut. Suurimman ryhmän muodostavat Etelä-Suomen läänistä 

kotoisin olevat kevään 2010 abiturientit. 

 

5.1.2. Yhteishakukohteet 

 

Yhteishaussa hakijoiden on mahdollista pyrkiä samalla pääsykokeella 

seitsemään eri yliopistoon. Hakijan tuli sijoittaa haluamaansa järjestykseen 

kolme yliopistoa. Seuraavaksi esitellään kuinka suuri osa vastaajista pyrki 

kuhunkin hakukohteeseen. Ensimmäisenä hakukohteena Aalto-yliopisto 

nousi halutuimmaksi yliopistoksi, sillä 52,1 prosenttia vastaajista pyrki 

ensisijaisesti Aaltoon opiskelemaan. Liitteessä 29. on tarkempia kuvauksia 

vastaajien hakuvaihtoehdoista. Alla taulukko 6. ilmaisee hakukohteet sekä 

niiden sijoittumisen yhteisvalinnassa 2010 vastaajien joukossa.   

Taulukko 6. Vastaajien hakukohteet 2010 yhteisvalinnassa 

 

Tutkielman aineiston tulokset peilaavat suhteellisen hyvin todellista 

tilannetta kevään 2010 yhteisvalinnassa. Yhteisvalinnassa 2010 Aalto-

yliopisto oli suosituin ensimmäinen hakukohde, 37 prosenttia kaikista 

hakijoista pyrkii ensisijaisesti Aaltoon opiskelemaan. LUT:lla 

yhteisvalinnassa 2010 ensisijaisia hakijoita oli 5,8 prosenttia kaikista 

hakijoista, toissijaisia 11 prosenttia sekä 15 prosenttia kolmannen 
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hakukohteen hakijoista. Turkuun pyrki 17,9 prosenttia ensisijaisista 

hakijoista ja 29 prosenttia toissijaisista hakijoista (www.kauppatieteet.fi). 

Aalto-yliopiston suosio ensimmäisenä hakukohteena saattaa johtua siitä, 

että kyselyyn vastanneet hakijat ovat lähinnä Etelä-Suomen läänistä 

kotoisin olevia hakijoita, jotka ovat osallistuneet valmennuskurssille. 

Perinteisesti Aalto-yliopiston sisäänpääsypisterajat ovat hyvin korkeat, 

jolloin Aalto-yliopistoon pyrkivät hakijat saattavat myös hakeutua 

helpommin valmennuskurssille.  

Seuraava lista on vuoden 2010 kevään yhteisvalinnan pisterajoista. Arvot 

ovat yhteispistemäärillä, jossa otetaan huomioon sekä aloituspisteet että 

valintakoepisteet. Joidenkin yliopistojen kohdalla on ilmoitettu vaihteluväli, 

sillä ko. yliopistoihin voi pyrkiä useaan eri linjaan tai pääaineeseen, joilla 

on eri sisäänpääsypisterajat. Lähteenä (www.kauppatieteet.fi). 

 Aalto-yliopisto:  57 

 Turun yliopisto: 47 – 52 

 Tampereen yliopisto:  50 – 54  

 Vaasan yliopisto:  38 – 43 

 Itä-Suomen yliopisto: 39 – 41  

 LUT:  45,5   

 Oulun yliopisto: 37,5 – 47  

Mielenkiintoista on huomata, että LUT:n, Itä-Suomen yliopiston sekä 

Vaasan yliopiston pylväsdiagrammit taulukossa 6. ovat samansuuntaiset. 

Diagrammeista voi siis havaita, että kyseisillä kolmella yliopistolla 

hakijamäärät kasvavat hakusijan kasvaessa. LUT:lla portaiden välit ovat 

kaikkein matalimmat, sekä ensisijaisia hakijoita vastaajien joukossa 

eniten.  
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5.1.3. Sitoutuneisuus 

 

Markkinoijan on tärkeä ymmärtää kohderyhmänsä sitoutuneisuudentasoa, 

sillä markkinointistrategia ei ole samanlaisena tehokas, jos kohdeyleisössä 

on sekä matalan että korkean sitoutuneisuudentason kuluttajia. 

Kohdeyleisössä on toki molempia sitoutuneisuudentason omaavia 

kuluttajia, mutta markkinoijan tulisi kyetä selvittämään kumpaa joukkoa 

valtaosa edustaa (Mullins ym., 2005, 117-118). Sitoutuneisuus on tärkeä 

tekijä tutkielmassa ja edustaa affektiivista komponenttia.  

Seuraavasta taulukosta 7. voi havaita tutkielman vastaajien 

sitoutuneisuudentasot. Sitoutuneisuutta mitattiin asteikolla 1 - 5.  Arvo 1. 

tarkoitti ei lainkaan samaa mieltä ja 5 täysin samaa mieltä. Taulukosta voi 

havaita, että yli 50 % vastaajista sijoittuu yli 4. keskiarvon 

sitoutuneisuuteen, tämä kuvaa jo hyvin korkeaa sitoutuneisuutta. Vain 7,6 

% vastaajista sijoittui alle 3 keskiarvon sitoutuneisuuden tasoon. Tästä voi 

päätellä vastaajien olevan keskimäärin korkeasti sitoutuneita ja proposition 

P1.1: Yliopistohakijat ovat korkeasti sitoutuneita yliopistohakua kohtaan 

pitävän paikkansa.  

Taulukko 7. Sitoutuneisuus 

Keskiarvo Frekvenssi Prosentti 
Kumulatiivinen 

prosentti 

0 2 0,7 0,7 

1,7 1 0,3 1 

2 2 0,7 1,7 

2,3 1 0,3 2,1 

2,7 3 1 3,1 

3 13 4,5 7,6 

3,3 16 5,5 13,1 

3,7 32 11 24,1 

4 74 25,5 49,7 

4,3 25 8,6 58,3 

4,7 34 11,7 70 

5 87 30 100 

Summa 290 100  
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5.1.4.  Subjektiivinen tietotaso 

 

Subjektiivista tietotasoa on mitattu kolmen yhdeksänportaisen kysymyksen 

avulla. Vastaajat on jaoteltu kolmeen luokkaan (noviisi, keskiverto ja 

ekspertti) subjektiivisen tietotason perusteella. Jako suoritettiin laskemalla 

kvartiilit. Ensimmäiseen kvartiiliin sijoittui tulokset, joiden keskiarvot 

vaihtelivat 0 ja 4,30 välillä. Ensimmäiseen kvartiiliin sijoittui 62 vastaajaa, 

jotka luokiteltiin noviiseiksi. Keskinkertaisen tietotason hakijat sijoittuvat 

sekä toiseen että kolmanteen kvartiiliin. Toisen ja kolmannen kvartiilin 

keskiarvot sijoittuivat 4,31 ja 6,3 välille. Toiseen joukkioon kuului 141 

vastaajaa. Kolmanteen luokkaan eli ekspertteihin sijoittui hakijat, joiden 

keskiarvot olivat yli 6,31.  Vastaajia kategoriassa on 87 kappaletta. 

Seuraavasta taulukosta 8. voi havainnoida luokat. 

Taulukko 8. Hakijoiden tietotasoluokat 

      

  Frekvenssi Prosentti 
Kumulatiivinen 

prosentti  

 Noviisit 62 21,4 21,4  

 Keskitaso 141 48,6 70  

 Ekspertit 87 30 100  

 Summa 290 100   

      

Tarkempaa tietoa subjektiivisen tietotasoluokkien hakukohteista sekä ikä-, 

sukupuoli- ja kotipaikkakuntajakaumista on liitteessä 30. Metsämuurosta 

(2001, 107) mukailen aineistolle suoritetaan varianssianalyysi eli ANOVA-

analyysi, jotta voidaan erotella mikäli, luokkien välillä on havaittavissa 

tilastollisesti merkittäviä eroja. ANOVA-analyysissä tarkastellaan 

merkitsevyysarvoja. Mikäli merkitsevyysarvo on alle 0,05, on luokkien 

välissä havaittavissa tilastollisesti merkittäviä eroja. Tietotasokategorioiden 

välillä vastaajien sukupuolissa, ikäluokissa, kotiläänissä tai hakukohteissa 

ei ollut merkitseviä olevia eroja, sillä merkitsevyysarvot olivat yli 0,05.  

Yhteenvetona voisi mainita, että noviisihakijat ovat pääosin 18–21-

vuotiaita, tämän tai edellisen vuoden abiturientteja. Noviisihakijat pyrkivät 

lähinnä Aalto-yliopistoon, Turun yliopistoon tai Tampereen yliopistoon. 
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Noin 16 prosentilla vastaajista ei ollut toista hakukohdetta ja 

25,8 prosentilla hakijoista ei ollut kolmatta hakukohdetta. Noviisihakijoista 

LUT oli suosituin hakukohde kolmantena vaihtoehtona. Keskivertaisen 

subjektiivisen tietotason omaavista hakijoista suurin osa oli myös Etelä-

Suomen läänistä ja kuuluivat samaan ikäluokkaan kuin noviisitason 

vastaajat. Myös suuri osa vastaajista on suorittanut ylioppilastutkinnon. 

Tässä oli kuitenkin havaittavissa, että aikaisemmin kuin vuonna 2010 

suorittaneiden osuus oli suurempi kuin noviisihakijoiden kohdalla.  

Keskivertohakijoiden ja noviisihakijoiden välillä voi havaita 

samankaltaisuuksia yliopistovalinnoissa, kuitenkin niin, että LUT oli 

suositumpi hakukohde keskivertotietotason hakijoiden joukossa: jopa 11,3 

prosenttia hakijoista pyrki LUT:iin toiseksi ja kolmanneksi 

hakukohteekseen. Vastaavat luvut noviisihakijoiden joukossa olivat 6,5 

prosenttia toissijaiseksi ja 9,7 prosenttia kolmantena hakukohteena. 

Korkean tietotason hakijoista voi havaita, että he ovat hieman muita 

vanhempia ja luokassa on useammista lääneistä hakijoita. Kuitenkaan 

suurempia demograafisia eroja ei ryhmien välillä ole havaittavissa. 

Myös sitoutuneisuutta tarkastellaan tässä yhteydessä luokittain. Aineistolle 

suoritettiin jo edellä esitelty ANOVA-analyysi ja havaittiin, että 

merkitsevyysarvo on 0,000, joka kuvastaa, että luokkien välillä on 

havaittavissa merkitseviä tilastollisia eroja. Bonferoni-testistä voidaan 

havaita, että merkitsevät erot kohdistuvat korkean tietotason hakijoiden ja 

kahden muun luokan välisiin eroihin. Noviisi- ja keskivertohakijat eivät 

kuitenkaan eronneet toisistaan merkittävästi. Tarkemmassa tarkastelussa 

keskiarvojen suhteen on selkeää, että eksperteillä on suurempi 

sitoutuneisuudenaste yliopistohakua kohtaan kuin noviisi- tai 

keskivertohakijoilla. Tässä vaiheessa on mielekästä suorittaa 

korrelaatiolaskelma, jotta voidaan tarkemmin tarkastella mikäli 

sitoutuneisuuden ja subjektiivisen tietotason välillä on havaittavissa 

lineaarista yhteyttä. Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla havaitaan, että 

muuttujien välillä on tilastollisesti merkittävä positiivinen korrelaatio 0,283. 

Tästä voidaan päätellä, että sitoutuneisuuden asteella ja subjektiivisella 
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tietotasolla on positiivinen yhteys. SPSS:n taulukko korrelaatiolaskusta on 

nähtävillä liitteessä 2. 

 

5.1.5. Informaatiohaku 

 

Päätöksentekoprosessi muodostaa tutkielman teoriaosuuden keskeisen 

rungon. Prosessin avulla tarkastellaan yliopistohakijoiden 

viestintäkanavien käyttöä, multiattribuuttivertailuja, asenteita sekä 

herätejoukkiota.  

Viestintäkanavien oikea valinta on tärkeä tieto markkinoijalle. Oikean 

viestintäkanavan valinta määrittelee sen saavuttaako viesti vastaanottajan 

vai ei. Tutkielmassa on pyritty selvittämään kahdeksantoista eri 

viestintäkanavan käyttöä sekä hyödyllisyyttä yliopistohaussa. Seuraavista 

kuviosta 9. ja taulukosta 9. näkyvät viestintäkanavien käyttö sekä niiden 

hyödyllisyys luokiteltuna jo aiemmin tutkielmassa esiteltyjen 

viestintäkanavien mukaisesti:  

 Edustajakanava: ottamalla yhteyttä suoraan yliopistoon ja lukiossa 

vierailevat yliopiston edustajat 

 Asiantuntijakanava: opinto-ohjaajat ja muut opettajat sekä 

valmennuskurssijärjestäjät 

 Sosiaaliset kanavat: ystävät ja tutut sekä perheenjäsenet 

 Mainonta: yliopiston nettisivut, radio, televisio, sanoma- ja 

aikakausilehdet, internet, Spotify-mainokset, facebook, twitter tai 

vastaava, linja-autoissa olevat mainokset sekä katumainokset 

 Myynninedistämisen kanavat: messut, varuskuntien koulutuspäivät 

sekä abiristeilyllä olevat yliopiston edustajat.  

Mitä suuremman arvon tulos saa sitä suurempaa on käyttö ja koettu 

hyödyllisyys. Viestintäkanavien käyttöä on tutkittu kyselystä 
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tarkastelemalla frekvenssien määrää, jonka jälkeen viestintäkanavat on 

luokiteltu ja laskettu keskiarvot luokkien sisällä. Joidenkin luokkien 

suuruus saattaisi muutoin häiritä luokkien arvoja. Esimerkiksi 

mainontaluokkaan kuuluu huomattavasti enemmän kanavia kuin 

asiantuntijaluokkaan. Tämän jälkeen keskiarvot ovat vielä suhteutettu 

kokonaisfrekvensseihin, jotta nähdään kanavien suhteellinen käyttöosuus. 

Arvojen tulkitsemisen helpottamiseksi keskiarvoksi viestintäkanavien 

käytölle saatiin noin 19,6 prosenttia.  

 

Kuvio. 9. Viestintäkanavien käyttö  

Yllä olevasta kuviosta 9. voi havaita, että sosiaaliset ja 

asiantuntijaviestintäkanavat ovat eniten käytettyjä yliopistohakijoiden 

keskuudessa. Ne olivat myös ainoat kaksi ryhmää, jotka ylittivät 

keskiarvon. Kuvion palaset ilmaisevat kuinka suuri prosentuaalinen osuus 

kaikista havainnoista kuului kyseiseen luokkaan. Yksittäisillä hakijoilla on 

keskimäärin kymmenen eri viestintäkanavaa, joista he hakivat tietoa 

yliopistovalintatilanteessa. Kanavien hyödyllisyys on laskettu keskiarvona 

koetusta hyödyllisyydestä asteikolla yhdestä viiteen. Kyselyssä arvo 1 

vastasi ei lainkaan hyödyllinen ja 5 oli erittäin hyödyllinen. Arvojen 

tulkitsemisen helpottamiseksi, viestintäkanavien hyödyllisyyden keskiarvo 

on 1,78.  
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Taulukko 9. Viestintäkanavien hyödyllisyys  

 

 

Proposition P1.2a: Sosiaaliset viestintäkanavat koetaan erityisen 

hyödyllisiksi yliopistohaussa, todentamiseksi suoritettiin aineistolle t-testi 5 

prosentin riskitasolla, johon testiarvoksi sijoitettiin sosiaalisien kanavien 

keskiarvo 2,9. SPSS:n taulukko on nähtävillä liitteessä 3. Metsämuuronen 

(2000, 27) suosittelee t-testin käyttöä mikäli otoskoko on yli 30 ja halutaan 

verrata eri keskiarvoja toisiinsa. T-testin tulokset viittaisivat siihen, että 

sosiaaliset kanavat poikkeavat tilastollisesti merkittävästi muista luokista, 

sillä merkitsevyysarvot (sig.) ovat alle 0,05 (Metsämuuronen, 2001, 64). 

Suurimman merkitsevyysarvon 0,02 on saanut asiantuntijakanavat, jonka 

voi havaita olevan seuraavana sosiaalisien kanavien jälkeen.  Kuitenkin 

myös asiantuntijakanavien ja sosiaalisien kanavien välillä on havaittavissa 

tilastollisesti merkittäviä eroja. Keskiarvoista voi havaita, että suunta on 

negatiivinen kaikilla muilla luokilla verrattuna sosiaalisiin kanaviin. Tästä 

voi päätellä, että sosiaaliset kanavat ovat hyödyllisimmiksi koettuja 

kanavia yliopistohaussa, jolloin proposition P1.2a. voidaan todeta pitävän 

paikkansa. 

Viestintäkanavien tarkempi tarkastelu on mielekästä muiden 

propositioiden tarkastelun vuoksi. Seuraavat taulukot 10. ja 11. kuvailevat 

myös viestintäkanavien hyödyllisyyttä sekä käyttöä yksittäisien 

viestintäkanavien suhteen ilman luokittelua. Tilanne muuttuu hieman 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

Viestintäkanavien hyödyllisyys

Viestintäkanavien 
hyödyllisyys
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verrattain edellisiin taulukkoihin. Viestintäkanavien käytön tarkastelussa 

kanavia tarkastellaan yksittäisien frekvenssien avulla. Frekvenssit 

ilmaisevat, sitä kuinka moni kaikista vastaajista on käyttänyt kyseistä 

kanavaa informaatiohaussaan. Molemmissa tarkastelutasoissa internet tai 

yliopiston nettisivusto ovat listan kärjessä. Sekä internet että yliopiston 

nettisivut kuuluvat mainontaan viestintäkanavat jaottelussa. Tämä on 

suurin merkittävä poikkeavuus viestintäkanavien ryhmittelyn sekä 

yksityiskohtaisen viestintäkanavan tarkastelussa. Sosiaalisien kanavien 

suositukset ystäviltä, tutuilta sekä perheenjäseniltä ovat sekä 

hyödyllisyyden että käytön tarkastelussa tärkeimpien joukossa. Myös 

asiantuntijakanavana valmennuskurssijärjestäjien suositukset ovat 

tärkeässä asemassa.    

Taulukko 10. Viestintäkanavien käytön yksityiskohtainen jaottelu 
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Taulukko 11. Viestintäkanavien hyödyllisyyden yksityiskohtainen jaottelu 

 

Tuloksista voidaan havaita yhteneväisyyttä Leinikan ym. (2008) 

Oppilaitosmaine Episode 2 -raportin, Studentumin (2010) laatiman 

tutkimuksen sekä De Pelsmackerin ym. (2007, 162-164) tutkimuksien 

kanssa intenetin tärkeydestä informaatiohakulähteenä. Tutkielmassa 

voidaan havaita, että internet nousi yliopistohakijoiden hyödyllisimmäksi 

kokemaksi kanavaksi arvolla 3,98 sekä käytöltään kolmanneksi arvolla 

264. Tässä tulisi kuitenkin huomioida, että käytön suhteen suurin 

viestintäkanava on yliopiston nettisivusto, jonka voi käsittää osaksi 

internettiä.  

Viestintäkanavien yksittäisestä jaottelusta suoritettiin myös t-testi, jonka 

testiarvoksi asetettiin internetin koetun hyödyllisyyden keskiarvo. 

Testitulostaulukko on nähtävillä liitteessä 4. Tilastollisesti merkittäviä eroja 

oli havaittavissa kaikkien muiden kanavien kohdalla paitsi yliopiston 

nettisivustojen, sillä merkitsevyysarvot olivat alle 0,05. Yliopistojen 

nettisivun merkitsevyysarvoksi saatiin 0,647, jolloin tilastollisesti 
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merkitsevää eroa ei ole havaittavissa. Tästä voidaan kuitenkin päätellä 

proposition P1.2b: Yliopistohaussa internet, opinto-ohjaajat ja muut 

opettajat sekä ystävät ja tutut ovat merkittäviä viestintäkanavia pitävän 

paikkansa internetin osalta.  

Selvittääkseen proposition opinto-ohjaajien ja muiden opettajien suhteen, 

pitävyys ajettiin myös t-testi, jossa testiarvona oli 2,29. Testitulokset ovat 

nähtävillä liitteessä 5. T-testin merkitsevyysarvot osoittivat, että 

tilastollisesti merkittäviä eroja, joiden muutoksen suunta ei ollut 

negatiivinen, oli havaittavissa yliopistojen nettisivujen, internetin ja 

ystävien suosituksissa. Tilastollisesti merkittävää eroa ei ollut havaittavissa 

abi-infoilijoiden kohdalla tai perheenjäsenien suosituksien kohdalla. 

Muutoin muut kanavat erosivat tilastollisesti merkittävästi ja muutoksen 

suunta oli negatiivinen verrattuna opinto-ohjaajien suosituksiin. Tästä voi 

johtaa päätelmän, että opinto-ohjaajien ja muiden opettajien suositukset 

ovat merkittävä kanava yliopistohaussa, mutta ei yksi merkittävimmistä, 

jolloin proposition voidaan myös tältä osion todeta pitävän paikkansa. 

Tulokset tukevat Jamesin ym. (1999), Leinikan ym. (2008) 

Oppilaitosmaine Episode 2 -raportin tuloksia opinto-ohjaajien ja muiden 

ohjaajien tärkeydestä.  

Jotta pystytään selvittämään proposition viimeinen osa ystävien ja 

tuttavien suosituksien tärkeydestä ajettiin myös t-testi, jonka testiarvoksi 

sijoitettiin 3,32. Tulostaulukko on nähtävillä liitteessä 6. Taulukosta 

voidaan havaita, että kaikki kanavat poikkeavat tilastollisesti ystävien ja 

tuttujen suosituksista. Positiivisia muutoksia keskiarvojen suhteen oli 

havaittavissa vain yliopistojen nettisivujen ja internetin kohdalla. Näillä 

perustein voidaan proposition pitävän paikkansa myös ystävien ja 

tuttavien suosituksien merkitsevyyden osalta. Päätelminä propositio 

P1.2b. pitää paikkansa.  

Tiivistetysti voidaan määritellä sosiaaliset- sekä 

asiantuntijaviestintäkanavat merkittäviksi, mutta erityisen suurta 

painoarvoa tulisi keskittää internetissä näkyvyyteen sekä oman 

internetsivuston hyödyllisyyteen hakijalle. Viestintäkanavaratkaisujen 
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tulokset ovat hyvinkin yhteneväisiä Bonneman ym. (2008) tutkimuksien 

kanssa yliopistohakijoiden preferensseistä sosiaalisia kanavia kohtaan. 

Testin luotettavuuden suhteen on myös mielenkiintoista havaita, että 

mainonnan kanavat sekä internet, että yliopiston nettisivut ovat sijoittuneet 

hyvin lähekkäin vertailuissa. Tämä on mielekästä tutkielman 

luotettavuudelle, sillä ne voidaan käsittää edustavan lähestulkoon samaa 

viestintäkanavaa. 

 

5.1.6. LUT mainonnan vaikuttavuus 

 

Seuraavaksi esitellään tulokset koskien asenteita LUT:n mainontaa 

kohtaan. Tuloksia analysoidaan selvittämällä hakijoiden välillä olevia eroja 

mainoksien suhteen. Viestintäkanavat, joissa mainokset ovat esiintyneet, 

ovat olleet suhteellisen alhaisia sekä käytön että koetun hyödyllisyyden 

suhteen. Keesimainos on ollut katumainoksissa sekä printtimainonnassa. 

Varusmiesmainos on esiintynyt printtimainoksissa ja Spotify-mainos on 

esiintynyt Spotify-musiikkipalvelussa bannerina. Tämän vuoksi on 

mielenkiintoista tarkastella mikäli mainoksien näkyvyydellä ja 

viestintäkanavien määrillä on ollut positiivista yhteyttä. Pearsonin 

korrelaatioanalyysistä voi havaita pieniä korrelaatioita varusmies- ja 

Spotify -mainoksien yhteydessä viestintäkanavien määrään, mutta 

tilastollisesti merkittäviä korrelaatioita ei ole. Korrelaatiotaulukot ovat 

nähtävillä liitteessä 21. 

Alustavassa tarkastelussa pyritään selvittämään, mikäli mainosten välillä 

on havaittavissa tilastollisesti merkittäviä eroja. Mainosten keskiarvot on 

seuraavassa taulukossa 12. Tarkastelussa on hyvä muistaa pienempien 

arvojen tarkoittavan positiivisempaa asennetta kyseistä mainosta kohtaan. 
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Taulukko 12. Vastaajien asenteet LUT:n mainontaa kohtaan 

Mainos 
Asenne 

keskiarvo n 

Varusmies 26,2 290 

Spotify 31,6 290 

Keesi 24,3 290 

 

Taulukosta 12 voi havaita, että keesimainosta kohtaan on positiivisimmat 

arvot. Jotta pystytään selvittämään, mikäli mainoksia kohtaan olevilla 

asenteilla on tilastollisesti merkitseviä eroja, suoritetaan t-testi, jonka 

testisuureeksi asetetaan keesimainoksen keskiarvo. Testin taulukko on 

nähtävillä liitteessä 22. Tulokset viittaavat tilastollisesti merkittäviin eroihin, 

sillä merkitsevyysarvot ovat kaikki 0,000. Keesimainos on saanut 

pienimmät arvot, jolloin keesimainosta kohtaan olevat asenteet ovat 

positiivisempia verrattuna kahteen muuhun tarkastelussa olevaan 

mainokseen.  

Kyselyssä pyritään selvittämään myös sitä, mikäli mainokset saivat hakijat 

etsimään lisätietoa mainoksen nähtyään. Lisätiedon etsiminen kuvaa 

konatiivista vaikutustasoa. Varusmiesmainoksen kohdalla 9,3 prosenttia 

vastaajista uskoi nähneensä mainoksen. Spotify-mainoksen oli nähnyt 4,1 

prosenttia ja keesimainoksen 11 prosenttia vastaajista. Teoriaosion 

yhteydessä esitellyssä AIDA-mallissa korostettiin, että ostajassa tulisi 

herätä tietoisuus tuotteen olemassa olosta, jonka jälkeen kiinnostus ja 

halu tuotetta kohtaan saattaisivat aiheuttaa ostoreaktion. Regressiomallin 

avulla pyritään selvittämään, mikäli mainoksen näkemisellä ja halulla 

hakea lisätietoa välillä on yhteyttä. Mainoksien kohdalla tilastollisesti 

merkittävää yhteyttä ei ole havaittavissa, sillä merkitsevyysarvot olivat yli 

0,05. Mainonnan näkeminen ei siis ole selittävä tekijä lisätiedon haulle. 

Taulukko on nähtävillä liitteessä 23. Edellä mainituista voidaan kuitenkin 

johtaa päätelmä proposition P1.3:n paikkansapitävyydestä. Keesimainos 

oli koettu konatiivisella, affektiivisella ja kognitiivisellä tasolla 

positiivisemmaksi kuin muut tarkastelussa olevat mainokset. 
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5.1.7. Vaihtoehtojen vertailu  

 

Vaikuttavien attribuuttien arvoja tarkasteltaessa on hyvä huomioida, että 

arvot perustuvat frekvensseihin ja suurin mahdollinen arvo on 290, sillä 

vastaajia oli sen verran ( n=290 ). Vastaajia on pyydetty vastaamaan vain 

niiden attribuuttien kohdalla, jotka he ovat kokeneet vaikuttaneen 

yliopistohakupäätökseensä. Vaikuttavien attribuuttien keskiarvo on 247,8.  

Attribuuttien tärkeyttä yliopistohakijat ovat määritelleet asteikolla yhdestä 

viiteen: mitä lähempänä arvo on viittä, sitä tärkeämmäksi hakija kokee 

kyseisen attribuutin. Attribuuttien tärkeyden keskiarvoksi muodostui 2,93. 

Seuraava taulukko 13. kertoo yliopistohakuun vaikuttavat attribuutit sekä 

niiden frekvenssit ja taulukko 14. kertoo niiden koetun tärkeyden.  

Taulukko 13. Yliopistohakuun vaikuttavat attribuutit 
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Taulukko 14. Yliopistohakuun vaikuttavien attribuuttien tärkeydet 

 

Tulokset ovat yhtenäisiä Soutarin ym. (2002) tutkimuksen kanssa, sillä 

tutkimuksessa havaittiin, että yliopistohakijan päätöksentekoprosessin 

muodostaminen on hyvin monimutkainen prosessi. Prosessi on 

monimutkainen, sillä vaikka selkeästi löydetään mitkä attribuutit koetaan 

tärkeimmiksi, myös muut attribuutit vaikuttavat päätöksentekoon, jopa ne 

jotka koettiin vähiten tärkeiksi. Sekä attribuuttien vaikuttavuuden että 

tärkeyden keskiarvot olivat suhteellisen korkeita arvoja.  

Propositio P1.4 kuvailee aikaisemmista teorioista nousseita attribuutteja 

jotka on koettu tärkeiksi yliopistovalinnassa. Kyseisiä valintakriteerejä ovat 

yliopiston maine, työllisyysnäkymät sekä tarjonta. Propositio P1.4. on 
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yliopiston maineen tärkeydestä yhteneväinen Jamesin ym. (1999) sekä 

Hon ym. (2008) tutkimuksien kanssa. Attribuutin koettu tärkeys sai 

keskiarvoksi 3,73 mikä on huomattavasti keskiarvon yläpuolella. 

Attribuuttien koetuista tärkeyksistä on suoritettu t-testi, jotta voidaan 

päätellä, mikäli yliopiston maineella on tilastollisesti merkittäviä eroja 

muihin attribuutteihin nähden. T-testin raportti on nähtävissä liitteessä 12. 

Merkittäviä eroja on havaittavissa kaikkien muiden attribuuttien kanssa, 

paitsi kotipaikkakunnan sijainnin läheisyyden kanssa, jonka 

merkitsevyysarvo on 0,60. Muiden attribuuttien ja yliopiston maineen 

välillä on havaittavissa tilastollisesti merkitseviä eroja. Hieman kohonneita 

merkitsevyysarvoja oli työllisyysnäkymien (sig. 0,018), koulutusohjelmien 

tarjonnan (sig. 0,033), laajojen opiskelumahdollisuuksien (sig. 0,033) ja 

kaupunkikuvan (sig. 0,011) suhteen. Myös edellä mainituilla kohonneilla 

merkitsevyysarvoilla on positiivinen suunta keskiarvoissaan, eli ne on 

koettu tilastollisesti merkittävästi tärkeämmiksi valintakriteereiksi kuin 

yliopiston maine. Taulukosta sekä sen tarkastelusta voimme päätellä 

proposition olevan yhtenäinen Hon ym. (2008) ja Jamesin ym. (1999) 

tutkimuksien kanssa.  

Attribuutteja tarkastellessa on mielenkiintoista havaita, että tulokset 

hieman poikkeavat viestintäkanavista. Viestintäkanavien suhteen 

sosiaaliset kanavat oli koettu tärkeimmiksi kanaviksi, kun taas attribuuttien 

suhteen ”sosiaaliset” attribuutit kuten perheenjäsenien suositukset, 

ystävien pyrkiminen samaan yliopistoon ja tuttujen läsnäolo yliopistossa 

eivät olleet kovinkaan merkittäviä attribuutteja. Hauska opiskelijaelämä 

sekä ystävien ja tuttujen suositukset sijoittuivat aineiston keskiosaan. 

Kyselystä pystytään myös selvittämään hakijoiden kokonaisasenteita 

yliopistoja kohtaan. Asenteita tarkasteltiin jo edellä esitellyn Fishbeinin 

mallin avulla. Seuraava taulukko 15. ilmaisee hakijoiden asenteita 

ensimmäistä hakukohdetta kohtaan suuruusjärjestyksessä. Mitä 

suuremman asennearvon yliopisto on saanut sen positiivisempia ovat 

hakijoiden asenteet kyseistä yliopistoa kohtaan. Tarkasteluun otetaan 

mukaan vain ensimmäiset hakukohteet, sillä jokaiseen yliopistoon oli 
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ensisijaisia hakijoita ja Aalto-yliopistoon ei ole mielekästä hakea toisena 

hakukohteena pisterajojen korkeuden vuoksi. Jotta saadaan tietää, mikäli 

asenteiden välillä on tilastollisesti merkittäviä eroja, suoritettiin 

hakukohteille ANOVA-analyysi, joka on liitteessä 13. Asenteiden välillä ei 

ole havaittavissa tilastollisesti merkittäviä eroja, sillä merkitsevyysarvot 

ovat yli 0,05. 

 

Taulukko 15. Asenteet yliopistoja kohtaan ensimmäisissä hakukohteissa 

 

1.hakukohde 
Asenne 
keskiarvo n 

Aalto 190 151 

Turku 188 47 

LUT 187 19 

Oulu 183 15 

Tampere 182 34 

Vaasa 179 12 

Itä-Suomi 168 11 

 

5.2. Selittävät tulokset 

 

Seuraavaksi esitellään päätöksentekoprosessiin liittyvät käyttäytymistä 

selittävät tulokset. Tarkastelussa on sitoutuneisuuden yhteys mainontaan 

ja informaatiohakuun sekä tietotason yhteys päätöksentekoprosessiin. 

Ensiksi selvitetään informaatiohaun ja sitoutuneisuuden yhteyttä. 

 

5.2.1. Sitoutuneisuuden yhteys informaatiohakuun ja mainonnan 

muistamiseen 

 

Sitoutuneisuuden yhteyttä päätöksentekoprosessiin voidaan tutkielmassa 

tarkastella monella eri tavalla. Yhteyttä pyritään selvittämään korrelaation 

avulla. Taulukko on nähtävillä liitteessä 7. Pearsonin korrelaatiosta 

voidaan havaita, että sitoutuneisuudella ja viestintäkanavien määrällä on 

positiivinen korrelaatio 0,170. Testin merkitsevyysarvo on myös 0,004, 
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jolloin tulos on tilastollisesti merkitsevä. Tällöin hypoteesin H1: 

Sitoutuneisuudella ja tiedonhaunmäärällä on positiivinen yhteys voidaan 

todeta pitävän paikkansa.    

Sitoutuneisuuden yhteyttä viestintäkanavien koetun hyödyllisyyden kanssa 

on selvitetty regressioanalyysin avulla. Tarkasteluun on valittu kolme 

hyödyllisimmäksi koettua viestintäkanavaa: internet, yliopistojen nettisivut 

sekä ystävien ja tuttavien kanssa käydyt keskustelut. Sitoutuneisuudella ja 

internetin käytön koetulla hyödyllisyydellä ei ole havaittavissa olevaa 

yhteyttä. Sitoutuneisuus on kuitenkin merkittävä selittäjä yliopiston 

nettisivujen koetun hyödyllisyyden kanssa, jopa 8,8 prosenttia. 

Sitoutuneisuus selittää myös 3,3 prosenttia ystävien ja tuttujen kanssa 

käytyjen keskusteluiden tuomasta koetusta hyödystä. Tästä voi päätellä, 

että sitoutunut hakija jaksaa nähdä vaivaa ja tutustua yliopiston 

nettisivustoihin. Sitoutunut hakija jaksaa myös vapaa-ajallaan käydä 

hyödyllisiä keskusteluita ystäviensä kanssa tulevaisuuden opiskeluista.  

Hypoteesi H2 pyrki selvittämään, mikäli mainoksen muistamisella ja 

sitoutuneisuuden asteella on havaittavissa merkittäviä yhteyksiä. 

Pearsonin korrelaatiotaulukosta voidaan havaita, että sitoutuneisuudella ja 

mainonnan muistamisen välillä ei ole havaittavissa tilastollisesti 

merkitsevää korrelaatiota. Taulukko on nähtävillä liitteessä 25. Hypoteesi 

H2: Korkealla sitoutuneisuuden asteella ja mainoksen muistamisella on 

positiivinen yhteys hylätään. 

Hypoteesin H3 yliopiston kokonaisasenteen ja mainonnan välisestä 

yhteydestä selvitetään Pearsonin korrelaatioanalyysin avulla. Aineisto on 

rajattu käsittelemään asenteita LUT:ia kohtaa, sillä arvioitavat mainokset 

ovat LUT:n kampanjasta. Korrelaatiomatriisin tulkinta on hieman hankalaa, 

sillä asteikot ovat toisistaan päinvastaisia, jolloin negatiivinen 

korrelaatioarvo osoittaa positiivista yhteyttä. Korrelaatiot laskettiin kullekin 

mainokselle erikseen hakukohteiden mukaan. Korrelaatiotaulukot ovat 

nähtävillä liitteessä 24. Merkittävää tilastollista korrelaatiota oli 

havaittavissa ainoastaan varusmiesmainoksen osalta hakijan pyrkiessä 

LUT:iin toissijaisesti. Korrelaatiot toissijaisen hakijan ja 
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varusmiesmainoksen välillä ovat -0,489. Tämä viittaisi siihen, että LUT:n 

toissijaisen hakijan asenteen varusmiesmainosta kohtaan ollessa korkeaa 

on myös hakijan asenteet LUT:ia kohtaan myötämielisempiä. Tuloksia ei 

voida kuitenkaan yleistää kaikkia mainoksia kohtaan, jolloin hypoteesi H3 

hylätään. 

 

5.2.2. Subjektiivisen tietotasokategorioiden yhteys informaatiohakuun ja 

vaihtoehtojen vertailuun 

 

Bonneman ym. (2008) tutkimuksissa havaittiin, että eri alaryhmissä 

haetaan informaatiota eri tavoin, ja erityisesti yliopistojen kohdalla 

tärkeäksi nousivat sosiaaliset lähteet, joita ovat muun muassa WOM sekä 

suorat henkilökohtaiset yhteydet yliopistosta. Viestintäkanavia 

tarkasteltaessa luokittain voidaan havaita, että kanavien käytön määrä 

hieman vaihtelee subjektiivisen tietotaso luokkien sisällä. Alla olevasta 

taulukosta 16. voi havaita, että noviisihakijat käyttävät keskimäärin 

yhdeksää viestintäkanavaa, kun taas keskivertohakijat noin yhtätoista ja 

ekspertit yli kahtatoista. Tämä on hyvin linjassa Solomonin (1996, 271) 

laajennetun ongelmanratkaisun yhteydessä määriteltyihin piirteisiin.  

Taulukko 16. Viestintäkanavien käytön määrä luokittain 

Tietotasoluokat Keskiarvo n Keskihajonta 

Noviisi 9,5 62 5,5 

Keskimääräinen 10,9 141 5,5 

Ekspertti 12,1 87 6,1 

Yhteensä 10,9 290 5,8 

 

Kanavien määrän voidaan olettavan peilaavan tiedonhaun määrään, ei 

suoraan, mutta välittämällä oikeansuuntaista tietoa. H4: Hakijan tietotason 

ollessa matala tai korkea on informaatiohaku vähäisempää kuin 

keskinkertaisen tietotason hakijoilla, voidaan tarkastella kanavien käytön 

määrän avulla. Hypoteesia tarkastellaan regressionmallin avulla. 
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SPSS:ään luotiin uusi muuttuja, jossa laskettiin tietotasokategoriat toiseen 

potenssiin, jotta saadaan selvitettyä onko yhteys lineaarinen vai 

paraabelin mallinen. Liitteessä 8 olevasta taulukosta voi havaita, että 

lineaarisen mallin merkitsevyysarvo on tilastollisesti merkitsevän rajan 

sisäpuolella, kun taas paraabelia ilmaisevan muuttujan välillä ei ole 

merkittävää yhteyttä. 

Edellä mainitusta voi päätellä, että yliopistohakijan tiedonhaku on 

lineaarista, toisin kuin hypoteesi oletti. Asian varmentamiseksi suoritetaan 

vielä korrelaatiolaskelmat. Korrelaatioanalyysi on samansuuntainen, 

viestintäkanavien määrällä ja subjektiivisella tietotasolla on positiivinen 

yhteys 0,193. Korrelaatioanalyysi on nähtävillä liitteessä 9. Koska tulos on 

aikaisemman teorian kanssa vastakkainen, suoritetaan lisäanalyysi. 

Lisäanalyysinä tarkastellaan vielä luokkien välisiä kulmakertoimia, jotta 

voidaan olla varmoja, että aineisto ei lähenemässä lakipistettään. Eli 

kulmakertoimen jyrkkyys pienenee. Aineistosta suoritetaan 

regressioanalyysi jokaiselle tietotasoluokalle erikseen ja verrataan β-

arvoja keskenään.  

Noviisi → 0,183 

Keskiverto → 0,112 

Ekspertti → 0,058 

Kulmakertoimista voi selkeästi havaita arvon pienenemisen 

tietotasoluokan kasvaessa. Tämä viittaisi siihen, että vaikka on lineaarista 

korrelaatiota, niin käyrän jyrkkyys loivenee, jolloin voi olla mahdollista, että 

se on lähestymässä lakipistettään. Tällöin aineisto saattaa olla hieman 

rajoittunut, eikä hypoteesia H4 voida osoittaa varmuudella todeksi, jolloin 

hypoteesi hylätään. 

Tietotasoluokille ja viestintäkanaville suoritettiin varianssianalyysi eli 

ANOVA-analyysi, jotta pystytään selvittämään mikäli kanavien koetulla 

hyödyllisyydellä luokkien välillä eroja. ANOVA-taulukon tarkastelussa 

merkitsevyysarvot, jotka ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin 0,05 on 
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kyseisien viestintäkanavien kohdalla merkittäviä tilastollisia eroja luokkien 

sisällä (Metsämuuronen, 2001, 107). Selvittääkseen hypoteesin H5: 

Sosiaaliset viestintakanavat ovat merkittäviä informaatiolähteitä matalan 

tietotason hakijoille, on muodostettava viestintäkanavien luokista ja 

tietotasokategorioista ANOVA-analyysi. Liitteessä 10. voi havaita 

merkitsevyysarvojen perusteella, että tietotasoluokilla ja kanavaluokilla ei 

ole merkittäviä tilastollisia eroja ryhmien välillä, jolloin hypoteesi H5 

hylätään.  

Yksittäisessä tarkastelussa kolme viestintäkanavaa sai pienemmän 

merkitsevyysarvon kuin 0,05 ANOVA-analyysissa; yliopiston nettisivut 

0,03, ottamalla yhteyttä suoraan yliopistoon 0,013 ja varuskuntien 

koulutuspäivillä 0,006. Muilla viestintäkanavilla ei ole ryhmien välillä 

havaittavissa merkittäviä tilastollisia eroja. Post Hoc -testin tarkastelun 

yhteydessä havaitaan, että eroavaisuuksia oli erityisesti eksperttiluokan ja 

muiden luokkien välillä. Tulkintana on, että eksperttihakijat kokevat 

kyseiset kanavat muita tietotasoluokkia tärkeämmiksi. Taulukko on 

nähtävillä liitteessä 11. 

Kognitiivisten tietotasoluokkien ja yliopistohakuun vaikuttavien attribuuttien 

yhteyttä tarkastellaan attribuuttien määrien avulla. ANOVA-analyysistä, 

joka on nähtävillä liitteessä 14., voidaan havaita, että ryhmien välillä on 

tilastollisesti merkittäviä eroja, sillä merkitsevyysarvo on 0,048. Bonferroni-

testin avulla merkittävä eroavaisuus on eksperttien ja noviisien välillä. 

Eksperteillä on keskimäärin 1,5 attribuuttia enemmän kuin noviiseilla 

vaikuttamassa yliopistohakupäätökseen. Korrelaatioanalyysistä havaittiin 

myös, että attribuuttien määrällä ja tietotasoluokalla on positiivinen 

korrelaatio 0,203, taulukko on nähtävillä liitteessä 15.  

ANOVA-analyysin avulla selvitettiin myös, mikäli eri tietotasoluokkien 

välillä on havaittavissa eroja vaihtoehtojen vertailuissa, taulukko on 

liitteessä 16. Attribuutit jatko-opiskelumahdollisuudet, yliopiston 

kansainvälisyys, opettajien suositukset, perheenjäsenien suositukset sekä 

tuttujen määrä yliopistossa osoittivat tilastollisia eroja ryhmien välillä. 

Tarkemman tarkastelun vuoksi Bonferroni-testi osoitti, että noviisihakijat 
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eroavat sekä ekspertti, että keskivertohakijoista merkittävästi. 

Noviisihakijat eivät koe jatko-opintomahdollisuuksia yhtä tärkeäksi tekijäksi 

yliopistohaussa kuin ekspertti- ja keskivertohakijat. Samankaltainen 

eroavuus on myös havaittavissa koskien yliopiston kansainvälisyyttä. 

Opettajien ja perheenjäsenien suosituksien kohdalla tilastollisia eroja on 

havaittavissa eksperttien ja noviisien välillä. Eksperttihakijat kokivat 

molempien suositukset tärkeämmäksi kuin noviisihakijat. Tuttujen vaikutus 

yliopistossa on eksperttihakijoille merkityksellisempää kuin noviisihakijoille. 

Mielekästä on myös tutkia sitä, millainen yhteys on tietotasokategorioilla ja 

kolmen tärkeimmäksi koetun attribuutin välillä. Regressioanalyysista voi 

havaita, ettei tietotasokategorioilla ei ole merkitsevää tilastollista yhteyttä 

työllisyysnäkymien tai kaupunkikuvan koetun tärkeyden kanssa. Ne eivät 

siis ole toisiaan merkittävästi selittäviä tekijöitä. Kuitenkin 

tietotasokategoriat selittivät 1,8 prosenttia laajojen 

opiskelumahdollisuuksien koetusta tärkeydestä, sillä merkitsevyysarvot 

ovat alle 0,05. Korrelaatioanalyysistä voi havaita, että tekijöillä on 

positiivinen korrelaatio 0,133, jolloin laajojen opiskelumahdollisuuksien 

koettu tärkeys kasvaa tietotason kasvaessa. Taulukot on nähtävillä 

liitteessä 17.  

Tietotasokategorioiden yhteyttä brandiin liittyviin tekijöihin eli tutkielmassa 

yliopistojen välisiin eroihin ja yksityiskohtaisiin eroihin, kuten 

koulutusohjelmien välisiin eroihin ei ole havaittavissa merkittäviä 

tilastollisia eroja, sekä ei myöskään lineaarisen regressiomallin myötä 

merkittäviä yhteyksiä. Taulukot on nähtävillä liitteessä 20. Näiden 

päätelmien myötä H6: Korkean tietotason hakijat vertailevat 

koulutusohjelmien ja pääaineiden välisiä eroja noviisihakijoita enemmän 

hylätään. 

Herätejoukon koolla ja tietotason välillä on havaittavissa merkittäviä 

tilastollisia eroja, sillä merkitsevyysarvo on 0,015. Taulukko on nähtävillä 

liitteessä 18. Bonferoni-testin avulla voidaan havaita, että erot ovat 

merkittävimpiä noviisi- ja keskivertohakijoiden välillä. Keskivertohakijoilla 

on useampia yliopistoja herätejoukkiossaan kuin noviiseilla. Kuitenkin 
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eksperteillä on vähemmän yliopistoja herätejoukossaan kuin 

keskivertohakijoilla, joten hypoteesi H7: korkealla subjektiivisella 

tietotasolla ja herätejoukon koolla on positiivinen yhteys hylätään.  

Asenteita testattiin myös ANOVA-analyysin avulla. Ryhmien välissä on 

havaittavissa, että kokonaisasenteen keskiarvo nousi hakijan 

subjektiivisen tietotason noustessa. LUT:ia kohtaan noviisihakijoilla on 

keskiarvoltaan 91,04 kokonaisasenne, kun taas eksperteillä 97,65. Post 

Hoc -testin avulla voidaan havaita, etteivät erot keskiarvojen välillä ole 

tilastollisesti kovinkaan merkittäviä, sillä merkitsevyysarvot ryhmien välillä 

olivat yli 0,05. Taulukko on nähtävillä liitteessä 19.  

Tarkemman analyysin vuoksi vastaajat jaetaan jo edellä esiteltyihin 

luokkiin tietotasojensa mukaan. ANOVA-analyysista voi havaita, että 

tilastollisesti merkittäviä eroja on havaittavissa ainoastaan 

varusmiesmainoksen kohdalla. Ekspertit kokivat varusmiesmainoksen 

miellyttävämmäksi kuin noviisit hakijat. Muiden mainoksien kohdalla ei 

ollut havaittavissa tilastollisesti merkittäviä eroja. Taulukko on nähtävillä 

liitteessä 26. ANOVA-testistä havaitaan myös, että tilastollisesti merkittäviä 

eroja mainoksien houkuttelevuuden välillä on havaittavissa noviisien ja 

eksperttien kesken koskien varusmiesmainosta. Ekspertit kokivat 

varusmiesmainoksen innostamaan lisätiedonhakuun noviiseja enemmän. 

Taulukko on nähtävillä liitteessä 27. Mainoksien muistamisen suhteen ei 

ole havaittavissa tilastollisesti merkittäviä eroja luokkien välillä. Taulukko 

on liitteessä 28.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Pro gradu -tutkielma on tutkinut yliopistohakijoiden 

päätöksentekoprosessia ja sen yhteyttä sitoutuneisuuteen sekä 

subjektiiviseen tietotasoon. Mainonnan vaikuttavuutta sekä sen yhteyttä 

viestintäkanaviin ja tärkeisiin attribuutteihin on myös pyritty selvittämään. 

Tutkielman tavoitteena on tuottaa LUT viestinnälle kohdennettua 

markkinatietoa, jonka avulla voidaan paremmin ymmärtää hakijoiden 

viitekehystä. Viitekehyksellä tarkoitetaan hakijoiden kannalta tärkeitä 

viestintäkanavia, valintakriteerejä sekä asenteita, sitoutuneisuutta ja 

subjektiivista tietotasoa. 

Tietoa on kerätty Valmennuskeskuksessa suoritetun kyselytutkimuksen 

avulla. Kyselyyn osallistui 290 vastaajaa, jotka olivat lähinnä 18–21-

vuotiaita, Etelä-Suomen läänistä sekä vuoden 2010 abiturientteja. 

Kyselytutkimuksen vastausprosentti on 33 prosenttia.  

Tutkielma pyrkii osallistumaan keskusteluun yliopistovalintaan 

vaikuttavista attribuuteista, sekä viestintäkanavista, joita hakijat käyttävät 

informaatiohakuunsa. Aiheesta on suoritettu aikaisempia tutkimuksia, jotka 

keskittyivät samankaltaisiin teorioihin. Aikaisempien tutkimuksien aineisto 

on kerätty lähinnä lukiolaisilta tai opiskelijoilta, jotka jo opiskelevat 

yliopistoissa. Kyseisen tutkielman vastaajat koostuivat 

valmennuskurssilaisista, jotka ovat jo päättäneet hakea yliopistoon, mutta 

eivät vielä tiedä mihin yliopistoon heidät on valittu. Ajankohdan avulla 

pyritään minimoimaan hakijoiden puolueellisuus yliopistoa kohtaan ja 

saamaan tarkempaa informaatiota kauppatieteelliseen pyrkivien 

opiskelijoiden ajatusmaailmasta. Seuraavaksi esitellään johtopäätökset 

tutkielman validiteetista ja reliabiliteetista. Jonka jälkeen kerrataan 

tutkielman teoreettiset ja manageriaaliset johtopäätökset. Viimeiseksi ovat 

tutkielman rajoitteet ja suosituksia tulevia tutkimuksia varten. 
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6.1. Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Tutkielman reliabiliteettia ja validiteettia tarkasteltiin muutaman tekijän 

suhteen. Taulukosta 5. voi havaita, että kaikki tutkimuksessa käytetyt 

mittaristot ovat saanet hyviä merkitsevyysarvoja. Myös vastaajien 

lukumäärä on tarpeeksi suuri (n = 290), jotta heistä voi suorittaa luotettavia 

päätelmiä. 

Hirsjärven ym. (2009, 195) mainitsemia kyselytutkimuksen haittapuolia on 

myös pyritty minimoimaan suomenkielisen esitestatun kyselyn avulla. 

Metsämuuronen (2005, 58) on suositellut että kyselyssä voi hyödyntää 

aikaisempia mittaristoja, joiden reliabiliteetti ja validiteetti ovat jo etukäteen 

testattuja. Tutkielman face-validiteettia voidaan tarkastella myös 

esitestauksen ja tuloksien yhteneväisyyden avulla. Kyselyä muokattiin 

ennen julkaisemista esitestauksessa tulleiden kommenttien kanssa 

yhteneväiseksi.  

Tuloksien yhtenäisyyttä voidaan tarkastella muun muassa 

viestintäkanavien ja attribuuttien kautta. Viestintäkanavien suhteen on 

mielenkiintoista havaita, että mainonnan kanavat internet ja yliopiston 

nettisivut ovat sijoittuneet hyvin lähekkäin vertailuissa. Tämä on 

mielekästä tutkielman luotettavuudelle, sillä yliopiston nettisivut ovat osa 

internettiä. Samoin kuin viestintäkanavissa myös attribuuttien tarkastelun 

yhteydessä oli kaksi hyvin samanlaista attribuuttia: tarjonta ja 

opiskelumahdollisuudet. Tarkasteluista voi havaita, että molemmat ovat 

saneet hyvin samankaltaisia arvoja, mikä nostaa myös tutkielman 

luotettavuutta. Mainonnan suhteen voi havaita yhtenäisyyksiä, sillä 

mainonnan kanavat, joissa testattavat mainokset ovat esiintyneet, ovat 

lähestulkoon samassa järjestyksessä viestintäkanavien koetun 

hyödyllisyyden suhteen. Keesimainosta kohtaan olevat asenteet olivat 

positiivisimpia ja mainos oli eniten nähty. Keesimainos esiintyi 

viestintäkanavassa, joka oli myös koettu hyödyllisemmäksi kuin kanavat 

joissa muut testauksessa olleet mainokset ovat esiintyneet.  
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Tutkielman validiteettia voidaan myös arvioida sen mukaan, vaihtelivatko 

vastaukset vastausajan mukaan. Aineistoa tarkasteltiin ANOVA-analyysin 

avulla, etsien mikäli vastauksissa on havaittavissa merkittäviä eroja 

vastausaikojen suhteen. Aineisto on jaettu kahteen ryhmään tarkastelun 

vuoksi. Ensimmäisessä ryhmässä ovat ne, jotka ovat vastanneet kyselyyn 

ensimmäisen viikon aikana ja toisessa ne, joiden vastaukset ovat tulleet 

viimeisen viikon aikana muistutusviestin jälkeen. Tuloksissa ei ole 

havaittavissa merkittäviä eroja muutoin kuin yliopistossa vierailevien 

yliopiston edustajien suhteen. Edustajat koettiin hyödyllisemmäksi 

ensimmäisessä vastausaikaryhmässä. Tällöin yliopistojen edustajien 

hyödyllisyyden validiteetti on hieman kyseenalainen. Yllä mainittujen 

seikkojen valossa tutkielmaa voidaan pitää luotettavana ja validina.  

 

6.2. Teoreettiset johtopäätökset 

 

Tutkielman keskeiset teoreettiset kontribuutiot keskittyvät yliopistohakijan 

päätöksentekoprosessiin ja siihen vaikuttaviin kognitiivisiin ja affektiivisiin 

komponentteihin. Tutkielma pyrkii selvittämään keskeisiä valintakriteerejä 

sekä viestintäkanavia ja ymmärtämään hakijoiden 

päätöksentekoprosessia. 

Teoreettisena kontribuutiona nähdään tutkielman osallistuminen 

keskusteluun yliopistohakijoiden päätöksentekoprosessista vaiheessa, jota 

ei ole aikaisemmin tutkittu. Keskusteluun on myös liitetty sitoutuneisuus ja 

subjektiivinen tietotaso, jotka tuottavat tietoa 

informaatiohakukäyttäytymiseen sekä vaihtoehtojen vertailuun.  

Tutkielmassa on tarkasteltu kahdeksaatoista eri viestintäkanavaa. 

Tavoitteena oli löytää mitkä kanavat ovat merkittäviä yliopistohaussa ja 

mihin kanaviin kannattaisi jatkossa panostaa markkinoinnissa. 

Viestintäkanavat luokiteltiin viiteen eri luokkaan: sosiaaliset, asiantuntija-, 

mainonta, edustaja ja menekinedistäjäkanavat. T-testin avulla havaittiin, 

että sosiaaliset kanavat poikkeavat tilastollisesti merkittävästi muista 
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luokista, sillä merkitsevyysarvot ovat alle 0,05 (Metsämuuronen, 2001, 64). 

Testin keskiarvoeroista voi havaita, että suunta on negatiivinen kaikilla 

muilla luokilla verrattuna sosiaalisiin kanaviin. Tästä voi päätellä, että 

sosiaaliset kanavat ovat hyödyllisimmiksi koettuja kanavia yliopistohaussa. 

Tämän pohjalta voidaan päätellä sosiaalisien kanavien olevan tärkeitä 

panostuksen kohteita yliopistojen viestinnässä.  

Kanavien yksityiskohtaisessa tarkastelussa havaittiin, että tilastollisesti 

merkittäviä kanavia ovat yliopiston nettisivustot, internet, opinto-ohjaajien 

ja muiden opettajien suositukset. Muita tärkeitä kanavia ovat ystävien ja 

tuttujen sekä perheenjäsenien suositukset. Tulokset tukevat Jamesin ym. 

(1999) ja Leinikan ym. (2008) Oppilaitosmaine Episode 2 -raportin 

tuloksia.  

Tutkielmassa käsiteltiin myös sitoutuneisuutta affektiivisena 

komponenttina ja subjektiivista tietotasoa kognitiivisena komponenttina. 

Tutkielmassa havaittiin yliopistohakijoiden olevan korkeasti sitoutuneita. 

Vaihtelua oli sitoutuneisuuden suhteen jonkin verran havaittavissa, mutta 

yli 70 prosenttia vastaajista sijoittuivat yli 3. keskiarvon luokkaan. 

Sitoutuneisuuden yhteyttä viestintäkanaviin tarkasteltiin ja havaittiin, että 

sitoutuneisuudella ja viestintäkanavien määrällä on havaittavissa pieni 

positiivinen korrelaatio. Regressioanalyysistä havaittiin myös, että 

sitoutuneisuus selittää 3,6 prosenttia viestintäkanavien määrästä.   

Korkeasti sitoutuneella hakijalla oli käytössää useampi viestintäkanava ja 

heillä oli korkeampi subjektiivinen tietotaso kuin ei niin korkeasti 

sitoutuneilla hakijoilla. Sitoutuneisuuden todettiin myös olevan merkittävä 

selittäjä yliopiston nettisivujen koetun hyödyllisyyden kanssa sekä ystävien 

ja tuttujen kanssa käytyjen keskusteluiden tuomasta koetusta hyödystä.  

Hakijoiden luokittelun subjektiivisiin tietotasoihin yhteydessä havaittiin, että 

eksperteille oli muita tärkeämpää varuskuntien koulutuspäivät, 

yhteydenotto suoraan yliopistoihin ja yliopiston nettisivusto. Nämä ovat 

suhteellisen luonnollisia tuloksia, sillä vaikka eksperttien ja muiden 

luokkien välillä ei ollut havaittavissa tilastollisesti merkittävää eroa iän 
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suhteen, oli eroa kuitenkin hieman. Ekspertteihin kuului vanhempia 

vastaajia, jotka ovat jo todennäköisesti suorittaneet varusmiespalvelunsa.  

Sitoutuneisuuden ja subjektiivisien tietotasoluokkien välinen yhteys 

havaittiin myös positiiviseksi. Korrelaatiolaskelman avulla havaittiin, että 

komponenttien välillä vallitsee 0,283 positiivinen lineaarinen korrelaatio. 

ANOVA-analyysin jälkeen voi todeta, että luokkien välillä olevat 

merkitsevät erot kohdistuvat eksperttihakijoiden ja kahden muun luokan 

välisiin eroihin. Noviisi- ja keskivertohakijat eivät kuitenkaan eronneet 

toisistaan merkittävästi. Tarkemmassa tarkastelussa keskiarvojen suhteen 

on selkeää, että eksperteillä on suurempi sitoutuneisuudenaste 

yliopistohakua kohtaan kuin noviisi- tai keskivertohakijoilla.  

Viestintäkanavia tarkasteltaessa luokittain voidaan havaita, että kanavien 

käytön määrä hieman vaihtelee subjektiivisen tietotasoluokkien sisällä. 

Korrelaatiotestistä havaittiin, että yhteys on positiivinen korrelaatiolla 

0,193. Koska korrelaatio on kuitenkin, vähäistä tarkasteltiin lisäanalyysinä 

luokkien välisiä kulmakertoimia. Kulmakertoimet kuitenkin pienenivät 

eksperttien suuntaan, joka viittaisi siihen, että aineisto oli lähestymässä 

lakipistettään. Tällöin aineisto saattaa olla hieman rajoittunut, eikä siitä voi 

suoraan todeta, että viestintäkanavien määrä kasvaa subjektiivisen 

tietotason kasvaessa. Viestintäkanavien luokittelun ja subjektiivisen 

tietotason välillä ei ollut havaittavissa tilastollisesti merkittäviä eroja. 

Yksittäisessä tarkastelussa kolme viestintäkanavaa yliopiston nettisivut, 

ottamalla yhteyttä yliopistoon ja varuskuntien koulutuspäivät saivat 

merkitsevyysarvon, joka oli alle 0,05 ANOVA-analyysissa. Post Hoc -testin 

tarkastelun jälkeen havaittiin, että eksperttitietotason omaavat hakijat 

kokevat kyseiset kanavat muita tietotasoluokkia tärkeämmiksi, muutoin 

viestintäkanavien hyödyllisyys noudatti pääpiirteittäin koko otosjoukkoa 

edustavia tuloksia. Päätelminä viestintäkanavista voisi kerrata sosiaalisien 

viestintäkanavien tärkeys yliopistohaussa, mutta myös internet, yliopiston 

nettisivusto ja opinto-ohjaajien suositukset ovat merkitseviä kanavia, joihin 

tulisi ohjata erityistä panostusta markkinointiviestinnässä.  
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Tutkielmassa tarkasteltiin myös kahdeksaatoista attribuuttia, niiden 

vaikuttavuutta ja tärkeyttä yliopistohaussa. Tärkeimmiksi attribuuteiksi 

kohosivat yliopiston maine, työllisyysnäkymät, tarjonta, 

opiskelumahdollisuudet, kansainvälisyys, kaupunkikuva sekä sijainti 

kotipaikkakunnan läheisyyden kanssa. Tulokset ovat yhtenäisiä Hon ym. 

(2008) ja Jamesin ym. (1999) tutkimuksien kanssa.  

Tutkielmassa myös selvitettiin hakijoiden asenteita yliopistoja kohtaan. 

Asenteiden välillä oli hieman vaihtelua, mutta ANOVA-analyysin avulla 

havaittiin, etteivät erot olleet tilastollisesti merkittäviä. Attribuuttien yhteyttä 

tietotasokategorioihin selvitettiin ANOVA-analyysin avulla. Analyysistä 

havaittiin, että eksperteillä on keskimäärin 1,5 attribuuttia enemmän kuin 

noviiseilla vaikuttamassa yliopistohakupäätökseen. Korrelaatioanalyysistä 

havaittiin myös, että attribuuttien määrällä ja tietotasolla on positiivinen 

korrelaatio 0,203. ANOVA-analyysin avulla selvitettiin, mikäli eri 

subjektiivisentietotason luokkien välillä on havaittavissa eroja attribuuttien 

tärkeyksissä. Attribuutit jatko-opiskelu mahdollisuudet, yliopiston 

kansainvälisyys, opettajien suositukset, perheenjäsenien suositukset sekä 

tuttujen määrä yliopistossa osoittivat tilastollisia eroja ryhmien välillä. 

Havaittiin, että noviisihakijat eroavat sekä ekspertti- että 

keskivertohakijoista merkittävästi. Noviisihakijat eivät koe jatko-

opintomahdollisuuksia niin tärkeäksi tekijäksi yliopistohaussa kuin 

ekspertti- ja keskivertohakijat. Samankaltainen eroavuus on myös 

havaittavissa koskien yliopiston kansainvälisyyttä. Opettajien ja perheen 

jäsenien suosituksien kohdalla tilastollisia eroja oli havaittavissa 

eksperttien ja noviisien välillä. Ekspertit kokivat molempien suositukset 

tärkeämmäksi kuin noviisit. Tuttujen vaikutus yliopistossa oli 

eksperttihakijoille merkityksellisempää kuin noviisihakijoille.   

Herätejoukon koolla ja subjektiivisen tietotason välillä on havaittavissa 

merkittäviä tilastollisia eroja, sillä merkitsevyysarvo on 0,015. Bonferoni-

testin avulla voidaan havaita, että erot ovat merkittävimpiä noviisi- ja 

keskivertohakijoiden välillä. Keskivertohakijoilla on useampia yliopistoja 

herätejoukkiossaan kuin noviiseilla. Kuitenkin eksperteillä oli vähemmän 
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yliopistoja herätejoukossaan kuin keskivertohakijoilla. Regressioanalyysin 

avulla havaitaan, etteivät tietotasokategoriat ole selittävä tekijä 

herätejoukon koon suhteen, eikä myös herätejoukon koko selitä 

tietotasoja. Asenteilla ja yhteyttä brandiin liittyviin tekijöihin ei ole 

havaittavissa merkittäviä tilastollisia eroja, sekä ei myöskään lineaarisen 

regressiomallin myötä merkittäviä yhteyksiä.  

Attribuutteja tarkastellessa on mielenkiintoista havaita, että ne hieman 

poikkeavat viestintäkanavista. Yliopistohakijat preferoivat sosiaalisia 

kanavia, mutta kuitenkin sosiaaliset attribuutit eivät vaikuta merkittävästi 

heidän lopulliseen päätökseensä pyrkiä yliopistoon. 

Markkinointiviestinnässä tulisi siis pyrkiä löytämään keinoja viestiä tärkeitä 

attribuutteja kuten maine, työllisyys ja  tarjonta sosiaalisia kanavia pitkin.  

Attribuuttien tulokset ovat myös yhtenäisiä Soutarin ym. (2002) 

tutkimuksen kanssa. Soutarin ym. (2002) tutkimuksessa havaittiin, että 

yliopistopreferenssien muodostaminen on hyvin monimutkainen prosessi, 

sillä vaikka selkeästi löydetään ne attribuutit, jotka koetaan tärkeimmiksi, 

myös muut attribuutit vaikuttavat päätöksentekoon, jopa ne jotka koetaan 

vähiten tärkeiksi. Sekä attribuuttien vaikuttavuuden, että tärkeyden 

keskiarvot ovat suhteellisen korkeita arvoja, sen voi myös havaita 

taulukoiden 13. ja 14. tasaisesta jakaumasta. Vastaajista lähes 50 

prosenttia ilmoittivat kaikkien 18:sta attribuutin vaikuttaneen heidän 

yliopistohakupäätökseensä. Tutkielmassa havaittiin myös, että eksperteillä 

on attribuutteja enemmän, mutta heidän herätejoukko on muita 

tietotasoluokkia pienempi.  

Seuraavaksi esitellään LUT:n mainonnan tuloksien johtopäätökset. 

Alustavassa tarkastelussa pyrittiin selvittämään, mikäli mainoksien välillä 

on havaittavissa tilastollisesti merkittäviä eroja. Eroja etsittiin parillisen T-

testin avulla. Tuloksista havaittiin, että keesimainos on koettu tilastollisesti 

positiivisimmaksi. Kyselyssä pyrittiin selvittämään myös sitä, mikäli 

mainokset saivat hakijat etsimään lisätietoa mainoksen nähtyään. 

Varusmiesmainoksen kohdalla 9,3 prosenttia vastaajista uskoi nähneensä 
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mainoksen. Spotify-mainoksen oli nähnyt 4,1 prosenttia ja keesimainoksen 

11 prosenttia vastaajista.  

Mainoksia kohtaan on mielenkiintoista havaita, että tulokset ovat 

yhteneväisiä sekä attribuuttien, että osittain viestintäkanavien kanssa. 

Keesimainos oli suosituin mainos ja esiintyi viestintäkanavassa 

printtimainonta, joka oli huomattavasti hyödyllisemmäksi koettu kanava 

kuin Spotify -musiikkipalvelu tai varusmiespäivät. Tämä voisi selittää sitä, 

miksi keesimainos oli tavoittanut enemmän vastaajia kuin muut 

tarkastelussa olevat mainokset. Keesimainos sisälsi myös useita tärkeäksi 

koettuja attribuutteja kuten tarjonta, kaupunkikuva ja opiskelijaelämä. 

Spotify-mainos ei sisältänyt lainkaan tärkeitä attribuutteja ja 

varusmiesmainos vain tarjonnan.  

 

6.3. Manageriaaliset johtopäätökset 

 

Tutkielman tuloksista voi todeta, että yliopistojen markkinointiviestinnässä 

tulisi kiinnittää huomiota kanavavalintoihin ja vaikuttaviin attribuutteihin. 

Tuloksista voi selkeästi havaita, että sosiaalisilla kanavilla on suuri tärkeys 

yliopistohakijalle. Internet ja asiantuntijakanavat ovat myös hyvin 

merkittäviä viestintäkanavia. Tutkielman tuloksissa on todettu, että 

yliopistohakijat ovat korkeasti sitoutuneita yliopistohakuun. Vuokon (1996, 

38-39) mukaan sitoutuneisuudenaste on viestinnälle tärkeä tieto, sillä se 

vaikuttaa siihen missä järjestyksessä kuluttajan ostokäyttäytymisen 

vaikutukset etenevät. Korkean sitoutuneisuuden asteen tuotteet etenevät 

perinteisen hierarkiamallin mukaan, jolloin viestintäkampanja tulisi 

suunnitella siten, että ensiksi luodaan tuotetietoisuutta ja -tuntemusta, 

jonka jälkeen herätetään kiinnostusta ja varmuutta motivoiden 

ostopäätökseen. Kotler (1982, 398) kuvailee vastaavaa hierarkiaa 

oppimisreaktiomalliksi, jossa vastaanottaja siirtyy kognitiosta affektiin ja 

siten käyttäytymiseen.  
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Mullins ym. (2005, 109) liittävät korkeaan sitoutuneisuuden tuotteisiin 

psykologisen tärkeyden. Psykologiseen tärkeyteen liittyvät sosiaaliset ja 

oman egon tarpeet, jonka vuoksi niihin liittyy myös sosiaalinen ja 

psykologinen riski. Nichollsin ym. (1995) mukaan yliopistojen tulisi 

markkinoinnissaan pohtia sitä, millä tavoin hakijoilta pystytään 

vähentämään kyseistä riskiä ja näin helpottamaan heidän 

päätöksentekoprosessia. James (2000) varoittaa myös liiallisesta 

tieteellisestä tekstistä viesteissä, joka saattaa sekoittaa hakijaa. Viestit 

saatetaan ymmärtää väärin, erityisesti silloin kun hakijan aikaisempi 

tietotaso yliopistovalinnasta on alhainen. Yliopistojen nettisivut, jotka 

kuuluvat osaltaan internettiin on tärkeä informaation lähde hakijalle. 

Yliopistojen nettisivut saattavat hakijasta tuntua sekavilta ja saattavat 

sisältää runsaasti tietoa, joka on hakijalle vierasta ja merkityksetöntä. 

Kirjoittaja ehdottaakin, että hakijoilta voidaan vähentää riskiä helpottamalla 

hakijalle relevantin tiedon saantia.  

Tutkielma on pyrkinyt nostamaan esiin tärkeät kanavat, mutta myös 

vaikuttavat attribuutit. Mullinsin ym. (2005, 122) mukaan tehokkaan 

markkinointistrategian ja ihanteellisen tarjonnan muodostamiseksi 

markkinoijalla on oltava tietoa attribuuteista, joita kuluttaja pitää tärkeinä 

vaihtoehtoja vertaillessa. Oleellista on myös tuntea attribuuttien tärkeys 

kuluttajalle ja sitä kuinka kuluttaja mieltää brandin suhteessa kilpailijoihin. 

Tutkielma on yhdenmukainen aikaisempien tutkimuksien kanssa 

työllisyyden, opiskelumahdollisuuksien, maineen ja sijainnin 

valintakriteerien tärkeydestä. Attribuuteista tärkeä oli myös työllisyys. Tätä 

voisi olla mielekästä esittää valmistuneiden opiskelijoiden avulla. 

Claysonin ym. (2005) tutkimuksen mukaan tehokas alumnitoiminta lisää 

tutkinnon arvostusta ja hakuhalukkuutta yliopistoon. Sijainti 

kotipaikkakunnan läheisyytenä korostui myös tutkimuksessa tärkeänä 

valintakriteerinä. Hakijoiden kotipaikkoja on tietenkin vaikea muuttaa, 

mutta hakijoille voisi selkeyttää heidän mahdollisuuksista etäopiskeluun. 

Tämä saattaisi tutkielman kirjoittajan pohdintojen mukaan hieman 
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helpottaa kotipaikkakunnalta siirtymistä yliopistoon, joka ei ole lähellä 

kotipaikkakuntaa. 

 

Bonneman ym. (2008) tutkimuksissa havaittiin, että eri alaryhmissä 

haetaan informaatiota eri tavoin, ja erityisesti yliopistojen kohdalla tärkeitä 

ovat sosiaaliset lähteet, joita ovat muun muassa WOM sekä suorat 

henkilökohtaiset yhteydet yliopistosta. Samaisessa tutkimuksessa 

painotettiin myös yksittäisten viestien ja muiden mediaesiintymien 

tärkeyttä olla integroituina yliopiston kokonaisvaltaisen 

markkinointistrategian kanssa.  

Henkilökohtaiset kontaktit vaikuttavat erityisen paljon tilanteissa, joissa 

tuote on kallis, riskikäs, harvoin ostettu tai mikäli tuote viittaa ostajan 

statukseen ja henkilökohtaiseen makuun. Yliopistoa ajatellen tuote on 

harvoin ”ostettu” ja kuvaa henkilön preferenssejä sekä statusta. Sikäli 

muiden vaikutteet ovat hyvin tärkeässä asemassa yliopistojen 

markkinoinnissa. Lukuisat lähteet korostavatkin, että WOM on yliopistoille 

yksi tärkeimpiä kanavia (James ym., 1999; De Pelsmacker ym., 2007, 164; 

Bonnema ym., 2008). Murray (1991) viittaa lukuisiin lähteisiin (Arndt, 

1967; Lutz ym.,1973), joissa havaitaan WOM:n olevan tärkein koetun 

riskin vähentäjä viestintäkanavana verraten muihin massamedian 

viestintäkanaviin. WOM vähentää riskiä, koska se selkeyttä kuluttajan 

ajatuksia ja kuluttaja pystyy samaan välitöntä palautetta ajatuksilleen. 

Koska sosiaaliset kanavat nousivat merkittäviksi kanaviksi tutkimuksessa, 

on tärkeää tuntea jo aikaisemmin esitelty termi WOM tarkemmin. WOM 

voidaan jakaa kahteen eri alaryhmään viraali- ja buzzmarkkinointiin. 

Viraalimarkkinointi on internetissä tapahtuvaa markkinointia käyttäen 

hyväksi WOM:ia. Yhtenä viraalimarkkinoinnin esimerkkinä voi käyttää 

Youtubea. Youtuben sivustoille ladataan päivittäin 60 000 videota, 

vaikeutena onkin hallita kaikkea tiedon määrää. Haasteena nähdään 

kohdeasiakkaiden houkuttelu juuri kyseisen yrityksen kampanjasivustolle. 

Viraalimarkkinointikampanjassa yritys pystyy hyödyntämään omien 
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asiakkaidensa vaikutusvaltaa houkutellakseen uusia asiakkaita ja lisäksi 

saa laajan levikin materiaaleilleen (Kotler ym., 2009, 130). 

Buzz -markkinointi luo innostuneisuutta, julkisuutta sekä uutta tietoa 

brandista tai tuotteesta yllätyksellisien ja jopa pöyristyttävien kanavien 

kautta (Kotler ym., 2009, 704). Hyväntekeväisyysjärjestöllä Unicefilla oli 

kesällä 2009 kampanja, jossa tyhjiä lastenrattaita oli jätetty yksi 

valvomatta esimerkiksi keskelle puistoa. Ihmiset, jotka kävivät katsomassa 

onko ”vauvalla” kaikki hyvin lukivatkin lapun, jossa kiitettiin siitä, että he 

välittävät. Kyseinen kampanja herätti ihmisissä tunteita ja hätkähdytti ja 

ylitti jopa kansallisen uutiskynnyksen. Unicefin kampanja on esimerkki 

onnistuneesta buzz -markkinointikampanjasta. Kotlerin ym. (2009, 704) 

mukaan buzz -kampanjoissa yritys voi myös valita muutaman 

kohdeyleisönsä ihmisen, jolle jaetaan uutta tietoa tulevista tuotteista. 

Yrityksen tarkoituksellisesti ja kahdenkeskeisesti jaettaessa tietoa tietyn 

joukon ihmisien kanssa muodostaa kehittynyttä WOM:ia. Valikoidut 

ihmiset kokevat itsensä tärkeiksi saadessaan tietoja, jota muilla ei ole, he 

kokevat kuuluvansa ”eliitti” ryhmään. Valikoituneet henkilöt ovat sellaisia 

keillä on vahva vaikutus vertaisryhmäänsä.  

Kotlerin ym. (2009, 702-705) tutkimuksien kautta on huomattu, että yhden 

ihmisen vaikutuksellinen WOM -sanoma vaikuttaa keskimäärin kahden 

muun ihmisen ostokäyttäytymiseen. Tämä vaikutus kuitenkin 

nelinkertaistuu internetissä. Sosiaaliset mediat, kuten Blogit, Facebook ja 

MySpace sekä internetissä tapahtuvan markkinoinnin käyttö ovat 

kasvaneet viime vuosina. Fill (2009, 52) linjaa WOM:n tarkoittavan 

keskustelua ihmisten kesken, jossa ilman kompensaatiota yritykseltä, eli 

yrityksestä riippumatta jutellaan, arvioidaan tai vertaillan tuotteita, 

palveluita tai brandeja keskenään. WOM tapahtuu yksilön omasta 

tahdosta, hän on ostanut hyvän tuotteen ja haluaa kertoa siitä myös 

ystävälleen. WOM voi olla myös negatiivista, jolloin yksilö on saanut 

huonoa palvelua tai ostanut tuotteen, johon on tyytymätön, jonka jälkeen 

hän raportoi tapahtuneesta tuttavalleen. WOM:n keskiössä on 

uskottavuus. Yksilöt hakevat vahvistusta ja suosituksia ostopäätöksilleen 
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keskustelemalla tuntemiensa ja luottamiensa henkilöiden kanssa. Kotlerin 

ym. (2009, 691-692) mukaan WOM tarkoittaa suoraa ihmisten välistä 

viestintää, jotka liittyvät kokemuksiin yrityksistä ja tuotteista. De 

Pelsmacker ym. (2007, 164) korostavat, että henkilökohtainen myyntityö 

sekä WOM ovat investointituotteiden kohdalla tärkeässä asemassa.  

Oleellista kiinnittää huomiota siihen, että yliopistohakijan 

päätöksentekoprosessi on hyvin monimutkainen, sillä päätöksentekoon 

vaikuttavien attribuuttien määrä on runsas ja jopa vähiten painoarvoa 

saaneet attribuutit vaikuttavat päätöksentekoon. Koska internet on 

yliopistovalinnassa hyvin tärkeä viestintäkanava, tulisi edellä mainitut 

vaikuttavat attribuutit tuoda kanavassa selkeästi esille. Tämän johdosta 

kirjoittaja suosittelee, että informaationhaku tehdään hakijalle 

mahdollisimman helpoksi. Yliopiston nettisivuilla tulisi olla selkeä paikka, 

josta hakijat saavat tarvittavat tietonsa ymmärrettävällä kielellä ja 

vaivattomasti. Tähän voisi olla esimerkkinä hakijoille oma personoitu 

hakuopas. Nykyiset yliopistojen hakuoppaan sisältävät runsaasti tietoa ja 

osa saattaa olla hyvinkin epärelevanttia tai sekavaa hakijalle. Tämän 

vuoksi Internet-sivustolla voi olla lista attribuuteista, joista hakija voi 

monivalintamenetelmällä valita ne, jotka oikeasti vaikuttavat hänen 

päätöksentekoon. Kun hakija on suorittanut valintansa tietokoneohjelma 

luo hakijalle oman hakuoppaan, jossa ovat vain ne attribuutit, joista hän 

haluaa saada tietoa. Hakija voi halutessaan printata oman hakuoppaansa 

tai tallentaa sen tietokoneelleen. Tämä olisi myös oivallinen työkalu 

esimerkiksi messukäyttöön, jossa messuedustajat auttavat potentiaalisia 

hakijoita muodostamaan itselleen personoidun hakuoppaan, jonka jälkeen 

edustaja voi tulostaa sen hakijalle kotiin vietäväksi.  

Bennettin (2007) mukaan myös vastaanottajan tietotaso vaikuttaa siihen, 

minkälaisia attribuutteja yliopistojen kannattaa tuoda esiin mainonnassaan 

saadakseen mahdollisimman suuren vaikutuksen. Mainonta, joka tähtää 

noviiseihin, olisi hyvä painottaa kuvia onnellisista opiskelijoista, jotka 

harjoittavat vapaa-ajan aktiviteettejä. Yliopistojen mainonta voi myös 

keskittyä opetuksen laatuun, opiskelijapalveluihin sekä yliopiston tiloihin 
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ilmaiseviin attribuutteihin. Bennett (2007) viittaa useisiin tutkimuksiin 

(Smith, 1991; Allen, 1997; Mittal, 1999; Roberts; Hill ym., 2004 & Gorard, 

2005), joissa käsitellään etukäteen olevan tiedon liittymistä mainonnan 

vaikuttavuuteen. Tiedon puute yliopisto-opiskelusta liitetään usein yksilön 

mielenkiinnottomaan asenteeseen yliopistoja kohtaan, jolloin mainonnalla 

saattaa olla negatiivinen vaikutus vastaanottajaan. Näihin vastaanottajiin 

on todettu vaikuttavan käytännölliset viestit, sekä erityisesti kuvalliset 

mainokset.  

Mullinsin ym. (2005, 117-118) mukaan kuluttajilla ollessa korkea 

sitoutuneisuudenaste tuotekategoriaan on markkinoijan tärkeää tuoda 

esiin tuotteen edut nähden kilpaileviin tuotteisiin. Etujen on tärkeää 

saavuttaa mainoskampanjoiden avulla vastaanottajat tarpeeksi ajoissa, 

sillä korkean sitoutuneisuuden asteen omaavat kuluttajat etsivät tietoa 

ennen ostoa ja vertailevat tuotteita toisiinsa, jolloin mainonnan on tärkeää 

pyrkiä kommunikoimaan yksityiskohtaisemmin viestejään.  

Kotler ym. (1995, 114) suosittelevat, että yliopistot suorittaisivat 

säännöllisin väliajoin asennemittauksia, jotta yliopistot pystyvät 

ennakoimaan tulevia muutoksia hakijoissa, sijoittajissa ja koulun 

maineessa. Jos muutokset pystytään paikallistamaan voi yliopisto tehdä 

ennalta korjaavia liikkeitä, jolloin vältytään hakijamäärien tai sijoittajien 

lahjoituksien määrien laskuilta. 

 

6.4. Rajoitukset ja suositukset tuleviin tutkimuksiin 

 

Tutkielman kirjoittajan suositukset tuleviin tutkimuksiin koskevat muutamia 

selkeyttäviä tekijöitä viestintäkanaviin ja attribuutteihin. Viestintäkanavista 

internet on koettu tärkeäksi. Internet on kuitenkin käsitteenä hyvin laaja 

sekä jatkuvasti kehittyvä. Jatkotutkimuksena suositellaankin internetin 

tarkempaa tutkimusta. Olisi aiheellista selvittää tarkemmin mistä hakijat 

etsivät informaatiota internetistä, jotta mainonta ja viestit osataan 

tehokkaammin kohdentamaan. 
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Tutkielmassa kysyttiin hakijalta yliopiston maineen merkitystä - kuitenkaan 

ei ole aivan yksiselitteistä miten maine koetaan hakijoiden keskuudessa, 

eikä myöskään ole tietoa siitä miten hakijat arvioivat yliopiston mainetta. 

Näin ollen jatkossa alan tutkimus voisi keskittyä tarkastelemaan sitä miten 

hakijat arvioivat yliopiston tai koulutusohjelman mainetta ja mistä tekijöistä 

se muodostuu.  

 

 Tutkielma rajoittui tarkastelemaan suomalaisten hakijoiden yliopistohakua 

kandidaatintutkintokoulutukseen. Koska Suomen yliopistokenttä hakee 

voimakasta kansainvälisyyttä erityisesti maisterikoulutuksessa, jatkossa 

olisi hyvä tarkastella maisteriohjelman valintakriteereitä vastaavalla tavalla 

myös kansainvälisien opiskelijoiden näkökulmasta. 

 

Tämä tutkielma rajoittui tarkastelemaan vain kauppatieteellisen alan 

hakijoita, joten tulevaisuudessa olisi hyvä selvittää kuinka yleistettävissä 

tämän tutkielman tulokset ovat muille tieteenaloille. Tässä tutkimuksessa 

attribuutteja oli mukana 18 kappaletta ja ne keskittyivät tarkastelemaan 

yleisiä yliopiston ominaisuuksia. Jatkossa olisi hyvä myös selvittää kuinka 

paljon yksittäisen koulutusohjelman ominaisuudet vaikuttavat 

päätöksentekoon.  

 

Tutkielman rajoitukset kohdistuvat lähinnä aikaisempien yliopistohakuun 

liittyvien tutkimuksien soveltamiseen. Useat aikaisemmat tutkimukset 

koskevat yliopistoja, jotka ovat maksullisia. Tämä rajoittaa teorioiden 

käyttöä, sillä maksullisuus on usein vaikuttava tekijä hakijalle ja korostuu 

tärkeänä valintakriteerinä. Mittaristojen alkuperäinen kieli on ollut englanti, 

väärien tulkintojen määrää on kuitenkin pyritty minimoimaan esitestauksen 

avulla. Varuskuntien koulutuspäivien hyödyllisyyden mittaaminen 

tutkielmassa on myös ollut ongelmallista, sillä vastaajat ovat pääosin 

abiturientteja, jotka eivät ole vielä suorittaneet varusmiespalvelusta.  

 

Solomon (1992, 156) korostaa, että asennemittaukset eivät aina 

kuitenkaan suoraan liity ostotoimintaan. Vaikka ihmisen asenne tiettyä 
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tuotetta kohtaan on positiivinen, se ei aina kuitenkaan tarkoita, että hän 

ostaa kyseisen tuotteen. Kyseistä ongelmaa on pyritty tutkielmassa 

minimoimaan sen avulla, että asenne mittaukset ovat tehty yliopistoille, 

jotka ovat kyseisen hakijan todellisia valintakohteita. Kuitenkin tällöin 

hakijalla saattaa olla tavallista tasoa korkeampi positiivinen asenne 

yliopistoa kohtaan. Tämän vuoksi hakijoilta kysyttiin erikseen asenteita 

LUT:ia kohtaan, mikäli he eivät ole pyrkineet LUT:iin opiskelemaan.  

 

Tärkeä rajoite koskee myös tutkielman aineistoa. Koska aineisto on 

kerätty yliopistohakijoilta, jotka ovat osallistuneet valmennuskurssille voi 

myös olettaa, että heidän sitoutuneisuudenaste saattaa olla tavallista 

korkeampaa. Hakijat ovat maksaneet kalliista valmennuskurssista ja 

käyttävät runsaasti aikaa opetuksessa. Hakijat ovat myös pääosin Etelä-

Suomen läänistä mikä voi osaltaan selittää Aalto-yliopiston 

poikkeuksellisen korkeaa suosiota ensimmäisenä valintakohteena.  

 

Lopuksi viitaten Jamesin ym. (1999) tutkimuksiin, joissa todetaan 

yliopistohakijoiden päätöksenteon ja mielipiteiden muuttuvan jatkuvasti. 

Päätöksenteko on hyvin monimutkainen prosessi ja asenteet sekä 

preferenssit muuttuvat ajan kanssa. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa, 

että vastaavan tyyppisiä tutkimuksia suoritetaan säännöllisin väliajoin, jotta 

markkinointiviestintä pysyy muutoksessa mukana.  
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 8,254 1,038 

  
7,952 0 

Tietotasokategoriat 1,305 0,471 0,161 2,771 0,006 

2 (Constant) 7,779 2,684 

  
2,899 0,004 

Tietotasokategoriat 1,834 2,801 0,227 0,655 0,513 

tietotaso2 -0,13 0,676 -0,066 -0,192 0,848 

a.     Dependent Variable: Viestintäkanavien määrä  
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Liite 29. Vastaajien yhteisvalintakohteet 

Toiseksi suurin hakijamäärä ensimmäiseksi hakukohteeksi oli Turun 

yliopistolla, sillä 16,2 prosenttia vastaajista. LUT:iin haki 6,6 prosenttia 

vastaajista ensisijaisina hakijoina. Mielenkiintoista on, että Etelä-Suomen 

läänistä on kotoisin 65,5 prosenttia hakijoista, mutta he eivät kaikki 

hakeneet Aalto-yliopistoon.  

Toisena hakukohteena merkittäväksi nousi Turun yliopisto, johon pyrki 

32,1 prosenttia vastaajista, Vaasan yliopistoon pyrki 13,1 prosenttia 

hakijoista. Vastaajista 13,4 prosentilla ei ollut toista hakukohdetta. LUT:iin 

pyrki 9 prosenttia vastaajista toissijaisina hakijoina.  

Kolmantena hakukohteena suurimmaksi ryhmäksi (24,5 prosentilla) 

nousivat ne, joilla ei ollut kolmatta hakukohdetta lainkaan. Vaasan 

yliopistoon pyrki kolmantena hakukohteena 19,7 prosenttia vastaajista. 

LUT:lle kolmannen sijan hakijoita oli 11,7 prosenttia vastaajista. 

Yliopistohakukohteitaan ei ilmoittanut 0,3 prosenttia vastaajista. 

 



 

Liite 30. Subjektiivisen tietotasoluokkien hakukohteet ja muut tarkemmat 

piirteet 

Noviiseista 54,8 prosenttia pyrki Aalto-yliopistoon ensimmäisenä 

hakukohteena. Suosittuja ensimmäisiä hakukohteita olivat myös Turun 

yliopisto, johon haki 16,1 prosenttia vastaajista ja Tampereen yliopisto, 

johon haki 12 prosenttia vastaajista. Noviisihakijoista LUT:iin 

ensimmäisenä hakukohteenaan pyrki vain 4,8 prosenttia vastaajista. 

Toiseksi hakukohteeksi suosioon nousi Turun yliopisto, johon haki 32,3 

prosenttia noviisivastaajista. Tampereen yliopistoon pyrki 17,7 prosenttia 

noviisivastaajista sekä 16,1 prosentilla ei ollut toista hakukohdetta 

ollenkaan. LUT:iin pyrki 6,5 prosenttia toisena hakukohteena. 

Noviisihakijoista 25,8 prosentilla ei ollut kolmatta hakukohdetta, Vaasan 

yliopistoon pyrki 21 prosenttia vastaajista ja Itä-Suomen yliopistoon 12,9 

prosenttia. LUT:iin pyrki 9,7 prosenttia kolmannen hakukohteen 

noviisihakijaa.  

Keskivertohakijat jakautuivat myös tasaisesti: 46,8 prosenttia oli miehiä ja 

52,9 naisia. Suurin ikäluokka oli myös 18–21-vuotiaat: heihin kuului 81,6 

prosenttia vastaajista. Vastaajista 66 prosenttia oli Etelä-Suomen läänistä, 

19,1 prosenttia Länsi-Suomen läänistä ja 9,2 prosenttia Itä-Suomen 

läänistä. Hakijoista 96,5 prosentilla oli ylioppilastutkinto: heistä 43,4 

prosenttia oli valmistunut vuonna 2010 ja 19,1 prosenttia vuonna 2009 

sekä 18,4 prosenttia vuonna 2008. Keskivertotietotason hakijoiden 

ensimmäinen hakukohde oli myös Aalto-yliopisto, sillä 56 prosenttia oli 

hakenut Aaltoon. Turun yliopistoon ensisijaisesti haki 17,7 prosenttia 

vastaajista. LUT:iin ensisijaisesti pyrki 6,4 prosenttia hakijoista. 

Suosituimmaksi toiseksi hakukohteeksi nousi Turun yliopisto, johon haki 

36,2 prosenttia vastaajista. Vastaajista 13,5 prosenttia haki Vaasan 

yliopistoon ja 11,3 prosenttia LUT:iin. Kolmas hakukohde oli 22 prosentilla 

vastaajista tyhjänä ja noin 12 prosenttia pyrki Itä-Suomen ja Turun 

yliopistoihin.  

Korkean subjektiivisen tietotason hakijoista 55,2 prosenttia oli miehiä ja 

43,7 naisia. Ikäryhmä 18–21-vuotiaat oli suurin ikäryhmä 75,9 prosentilla. 



 

Vastaajista 19,5 prosenttia kuului 22–25-vuotiaisiin. Hakijaryhmästä 60,9 

prosenttia oli kotoisin Etelä-Suomen läänistä, 19 prosenttia Länsi-Suomen 

läänistä ja 9 prosenttia Oulun ja Lapin läänistä. Ylioppilastutkinto oli 94,3 

prosentilla hakijoista, joista noin kolmasosa oli vuoden 2010 abiturientteja, 

25,3 prosenttia vuoden 2009, 17,2 prosenttia vuoden 2008 ja 12,6 

prosenttia vuoden 2007 abiturientteja. Korkean tietotason hakijat pyrkivät 

ensisijaisesti Aalto-yliopistoon 43,7 prosentilla vastaajista. Ensisijaisia 

hakijoita oli myös 16,1 prosenttia Tampereen yliopistoon, 13,8 prosenttia 

Turun yliopistoon ja 8 prosenttia LUT:iin. Toisista hakukohteista 

suosituimmaksi nousi Turun yliopisto 25,3 prosentilla. Toista hakukohdetta 

ei ollut 19,5 prosentilla vastaajista. Vaasaan pyrki 16,1 prosenttia 

vastaajista ja 6,9 prosenttia LUT:iin. Korkean tietotason hakijoista 27,6 

prosentilla ei ollut kolmatta hakukohdetta. Kolmantena hakukohteena 17,2 

prosenttia vastaajista pyrki Vaasan yliopistoon, 16,1 prosenttia Itä-

Suomen yliopistoon ja 13,8 prosenttia LUT:iin.  

 

 

 

 

 

 

 

 


