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Markkinointistrategia ja sen kehittäminen jatkuvasti uusien kokeilujen kautta ovat 
merkittävä osa yritysten mutta myös muiden organisaatioiden liiketoimintaa. 
Tässä työssä tutkitaan toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen markkinointia, 
siihen liittyviä kohderyhmiä ja erityisesti vaikuttavia tekijöitä opiskelijoiden 
päätöksenteossa opiskelupaikan valinnan suhteen. Markkinoinnin näkökulmasta 
tärkeimpänä ryhmänä on peruskouluissa opiskelevat nuoret, jotka pohtivat tulevia 
opintoja ja ammattejaan. Tutkimuksessa on tavoitteena löytää näiden nuorten 
päätöksentekoon vaikuttavat tekijät sidosryhmineen, joihin oppilaitoksen 
markkinointia kannattaa kohdentaa. Tarkoituksena on lisäksi selvittää niitä 
ympäristöjä, joissa markkinoinnin vaikuttavuus on suurta sekä löytää uusia 
mahdollisia ympäristöjä, jonne markkinointia ei aiemmin olla kohdistettu tai se on 
ollut toistaiseksi vähäistä.  

Tutkimuksessa selvitetään haastatteluiden avulla myös oppilaitoksen näkyvyyttä 
yleisesti nuorten ja alueen yritysten keskuudessa. Lisäksi tutkitaan eri 
kohderyhmien tietoisuutta oppilaitokseen koulutustarjonnasta sekä muista 
toiminnoista ja palvelumahdollisuuksista.  

Tutkimuksen lähtökohtana oli löytää menetelmiä erityisesti oppilaitoksen 
metallialan markkinointiin, koska alan opiskelijatilanne on tällä hetkellä heikko, 
mutta alan tilanne on vuosien varrella vaihdellut voimakkaasti ja onnistuneista 
markkinoinnin toimenpiteistä ei ole vielä täyttä varmuutta. Eräänä havaintona 
tutkimuksessa vahvistui käsitys, että markkinointityön jatkuvuudessa ja 



 

 

menetelmien monipuolisuudessa on runsaasti mahdollisuuksia parantaa olemassa 
olevaa toimintaa.  

Tutkimuksessa havaittiin, kuinka markkinointiin liittyy voimakkaasti sen 
toimintojen selkeys ja strategian tietoisuuden merkitys markkinointia toteuttavien 
organisaatiotasojen sekä henkilöstön keskuudessa. Markkinointiosaamisen 
kehittämisellä tullaan hyvin todennäköisesti saavuttamaan selkeitä myönteisiä 
vaikutuksia hakijamäärien kohdalla  sekä tutkittavan alan osalla että kaikilla 
oppilaitoksen koulutusaloilla. Liike-elämän yhteistyön lisääminen ja 
hyödyntäminen antaa edelleen uusia mahdollisuuksia kehittää oppilaitoksen 
toimintoja vaikuttavampaan ja tuottavampaan suuntaan sekä opiskelija- että 
yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna. Onnistuneen markkinointistrategian 
kautta eri sidosryhmät voidaan saada sitoutettua entistä tiiviimpään yhteistyöhön 
ja sitä kautta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Lappeenranta University of Technology                                                                                  
The School of Industrial Engineering and Management                                
The Degree Programme of Industrial Management                          

Pasi Ruuth 

Marketing strategy of vocational machine and metal education Case: Varia 

Master’s thesis 2016 

69 pages, 6 figures and 4 appendix 

Examiner: Professor Tuomo Uotila         
       Dr. of Economics Tuija Oikarinen 

Keywords: Developing marketing strategy, marketing methods, marketing target 
groups, networking 

Marketing strategy and its continuous development through new experiments are 
an important part of the companies business but also for other organizations 
either. This study investigates the marketing of secondary vocational educational 
institution, the target groups involved and the factors affecting students decision-
making, in particular with regard to the choice of place of study. Marketing 
perspective, the most important group is primary schools by young people who 
consider their future studies and career. The research aim is to find factors 
affecting these young people in decision-making and their respective stakeholders, 
to which the marketing of the vocational institution should be target. The aim is 
also to find out those environments where the impact of marketing is great, as 
well as to find new potential environments, where marketing was not previously 
be addressed or it has been modest so far. 

The study examines interviews also the visibility of the Varia institution in 
general among young people and the companies in region. In addition investigates 
the various target groups awareness of the educational institution, how they offer 
training and other activities including service opportunities. 

The starting point of the study was to find methods especially for machine and 
metal education marketing, because that field of the student situation is currently 
weak, but the situation in the field has varied over the years strongly and 
successful marketing methods have not yet been founded. One perception of the 
study confirmed that the continuous marketing work and diversity of methods 
have plenty of opportunities to improve existing operations. 

With this study was noticed, how marketing is strongly associated with the clarity 
of its functions and the importance of carrying out the marketing strategy of 
awareness levels of the organization and staff alike. The development of 
marketing skills will be very likely to achieve a clear positive impact on the 
number of applicants, as well as the majority of the sampled area to all study 
fields the educational institution. Increasing co-operation and exploitation with 
the businesslife, the vocational institute can find out new opportunities for 



 

 

developing educational activities more effective and more productive direction, as 
well as that of students as seen from a social perspective. Through successful 
marketing strategy for various stakeholders could commit to get in closer co-
operation and the achievement of the common objectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALKUSANAT 

 

Tämä diplomityö on tehty Vantaan ammatiopisto Varialle sen markkinointityön 

kehittämisen tehostamiseksi. Työn tavoitteena on tuoda esille niitä seikkoja, joilla 

metallialan koulutuksen houkuttelevuutta voidaan edistää. Haluan kiittää työni 

osalta Varian johtoa, rehtori Pekka Tauriaista sekä opetusalajohtaja Kaarlo 

Lukkarilaa, jotka olivat varsin myötämielisiä ja kannustavia lopputyöni 

edistämisen osalta. Kiitokset haluan sanoa myös Varian opetushenkilöstölle ja 

niille opiskelijoille, jotka olivat haastattelujeni kohteina työni eri vaiheissa. 

Kiitokset haluan lausua myös työn ohjaajalle, professori Tuomo Uotilalle, joka 

mahdollisti erinomaisesti työni hyvin itsenäisen etenemisen. 

Suuret kiitokset kuuluvat tietenkin perheelleni, joka joutui seuraamaan tämän 

pitkällisen työn eri vaiheita. Kiitokset haluan sanoa myös ystävilleni, jotka 

kannustivat kukin tavallaan ja pieni osa ymmärtääkseni jopa uskoi 

valmistumiseeni kohtuullisen ajan puitteissa. Varmasti moni on saanut tai 

joutunut myötäelämään tämän lopputyön vaiheita kanssani ja toisaalta on sitä 

kautta, ainakin tietämättään saanut lisää näkemystä tietojohtamisen laaja-

alaisuudesta sekä markkinoinnin menetelmistä. 

Rehellisyyden nimissä oletin tämän lopputyön olevan itselleni suhteellisen selkeä 

ja suoraviivainen työstää, mutta vielä loppuvaiheessakin esiintyi aikamoista 

”akateemista vääntöä”, jotta kaikki palaset löysivät paikkansa. Mutta nyt tämäkin 

vaihe on tullut päätökseen ja tästä on mukava jatkaa eteenpäin hyvillä mielin 

kohti uusia haasteita.  

Lievä haikeus jää opiskelujen päättymisen myötä LUTin ja koko Lappeenrannan 

ilmapiiriä, josta minulle syntyi erittäin mukavat muistot. Joten suuri kiitos sinne 

koko henkilöstölle! 

 

Vantaalla 7.11.2016 

Pasi Ruuth
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1 – Johdanto 

  Toisen asteen ammatillinen koulutus elää voimakkaassa muutostilassa 

haasteenaan, kuinka saada tarpeeksi ja miten löytää motivoituneita opiskelijoita 

vaativiin ammatillisiin tehtäviin. Metallialan koulutuksella on muutaman 

vuosikymmenen historia hyvin vaihtelevasta, ei niin positiivisesta 

opiskelijatilanteesta vaikka alan työllistymisen tilanne ja näkymät erityisesti 

ammattinsa hyvin taitavien keskuudessa ovat pääsääntöisesti olleet hyvät. Näin 

ollen jokaisen oppilaitoksen on erityisen tärkeää luoda itselleen sopiva 

markkinoinnin strategia, jolla saavuttaa erityisesti nuoret, jotka ovat 

peruskoulussa että myös nuoret aikuiset, jotka vielä etsivät sitä omaa valintaansa 

työuransa alkuvaiheessa. Opiskelijoille on yhä tärkeämpää tuntea 

oppimisympäristö kannustavaksi ja sellaiseksi, jossa he voivat etsiä itse tietoa 

kohti tulevaa ammattiaan (Eklund-Myrskog 1997,186). Oppilaitos voi saavuttaa 

kilpailuetua kehittämällä oppimismenetelmiä opiskelijoita motivoivaan suuntaan. 

Onnistuneiden menetelmien ja toimintamallien markkinointi sekä tiedottaminen 

ympäristölle parantavat oppilaitoksen tunnettavuutta ja lisäävät sen 

houkuttelevuutta. 

 Tuottaakseen kilpailukykyisiä ja laadukkaita tuotteita, tässä tapauksessa 

menestyviä työntekijöitä, oppilaitosten on keskityttävä yhä enemmän sen 

laadukkaaseen toimintaan opetuksessa ja kaikessa siihen liittyvässä toiminnassa. 

On osattava suunnata ja kehittää niitä menetelmiä, joilla opiskelijat saadaan 

kiinnostumaan ja sitoutumaan tulevaa ammattiaan kohtaan. Opiskelua on silti 

saatava suunnattua selkeästi kohti ammatillisen osaamisen taitoja sekä 

ammattitaidon perusvaatimuksia eikä siinä silloin aina voida kuunnella niitä 

toiveita, joita opiskelijat haluaisivat (Wright 2014, 88). 

 Tämän työn tavoitteena on tutkia toisen asteen metallialan koulutuksen 

vetovoimaan vaikuttavia tekijöitä, joilla oppilaitokselle saadaan motivoituneita 

opiskelijoita ja yrityksille osaavia ammattilaisia. Tämän hetken tilanne on 

hakijamäärien ja valmistuvien opiskelijoiden osalta heikommassa tilassa 

verrattuna muutamiin aiempiin vuosiin, joten tarve ja perusteet huolelliselle 

tutkimukselle sekä suunnitelmille ovat olemassa. Tilanne toisen asteen 
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koulutuksen osalla hakijamäärät ja opiskelijoiden ilmapiiri, motivaatio jne. 

vaihtelevat voimakkaasti aloittain ja tämän työn kohdalla tullaan tekemään 

vertailua myös eri alojen välillä. On hyvä tutkia niitä aloja, joilla on runsaasti 

hakijoita ja joiden motivaatio opiskeluun on korkea sekä selvitellä syitä näihin 

asioihin. Pääsääntöisesti opiskelijat ovat kuitenkin opiskelupaikkaa valittaessa 

samoissa ryhmissä, kaveripiireissä yms. Aikuisopiskelijoiden kohdalla tilanne on 

usein toisenlainen, koska lähtökohdat ovat hyvin yksilöllisiä. Osa voi olla uuteen 

ammattiin tähtäävä joko työllisyystilanteensa perusteella, joku on ammattia 

vaihtava, joku taas ei muutoin ole löytäny aiemmin itselleen vielä sopivaa 

opiskelupaikkaa ja ammattia. 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi oppilaitosten rahoitus perustuu 

opiskelijamääriin ja valmistuviin opiskelijoihin, jotka siis myös hyvin kannustavat 

oppilaitoksia kehittämään toimintojaan opiskelijoiden houkuttelemiseksi. On hyvä 

löytää, edistää ja tukea omia erityisosaamisen alueitaan, joilla voidaan 

kilpailuetua muihin oppilaitoksiin voidaan saavuttaa. Kilpailuedun tunnistaminen 

ja sen tehokas markkinoiminen vähintään edistää oppilaitoksen kilpailukykyä ja 

luo edellytykset koulutuksen tuottavalle jatkuvuudelle. 

1.1 – Tavoitteet 

  Tässä diplomityössä halutaan luoda, tutkia ja selvittää niitä 

markkinointistrategioita ja menetelmiä, joilla voidaan parantaa metallialan 

koulutukseen hakeutumista sekä löytää alalle yhä motivoidumpia ja alasta 

tietoisempia hakijoita. Tavoitteena on tarkastella ja löytää niitä kohderyhmiä ja 

tilanteita, joiden kautta markkinoinnilla saadaan myönteisiä tuloksia aikaan 

hakijamäärissä. Oppilaitoksen imagon kannalta hyvin suunniteltu markkinointi 

näkyy eniten paikallisella tasolla, mutta sen merkitys ulottuu myös esimerkiksi 

kaupungin tai opetusviranomaisten päättäjille saakka (Barrick & Catri, 1996, 3). 

 Eräänä keskeisenä alueena tutkimuksessa ovat oppilaitoksen yhteydet eri 

sidosryhmien kanssa. Näitä ovat peruskoulussa uravalintojaan miettivät 

opiskelijat, heidän vanhempansa, peruskoulujen opetushenkilöstö sekä alueella 

toimivat yritykset. Yritysten osallistuminen, yhteistyö ammatillisen oppilaitoksen 
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kanssa sekä vaikuttaminen ja sitoutuminen markkinointiin ovat myös tutkittavia 

asioita tässä työssä.  

 

Työn päätutkimuskysymyksiä ovat: 

Kuinka metallian koulutusta kannattaa markkinoida nuorten 

opiskelijoiden tavoittamiseksi?  

Päätutkimuskysymyksen tueksi ja siihen vastauksen saavuttamiseksi työssä 

pyritään vastaamaan myös seuraaviin alakysymyksiin: 

1. Kenelle ja minne markkinointi kannattaa kohdistaa?  

2. Millä toimenpiteillä metallialan koulutusta kannattaa 

markkinoida? 

3. Kuinka yritykset saadaan mukaan verkostoon ja millä tavoin ne 

sitoutetaan yhteiseen tavoitteeseen?  

Työn teoriaosuudessa tarkastellaan markkinointistrategian luomiseen liittyviä 

sisältöjä yleisesti sekä koulutuksen näkökulmasta. Markkinoinnin kohderyhmän 

ollessa pääosin nuoret ja nuoret aikuiset, työssä etsitään vaihtoehtoja lähinnä 

heidän kiinnostuksen saavuttamiseen. Yritysten osuutta ja osallistumisen 

mahdollisuutta sekä sitoutumista heille päätyvien opiskelijoiden/työntekijöiden 

rekrytoinnin näkökulmasta selvitetään teoriaosuudessa sekä haastattelemalla 

alueen yritysten henkilöstöä. Jotta tavoitteeseen voidaan päästä löytämällä 

potentiaaliset tulevat opiskelijat, on teoriaosuudessa otettu huomioon myös eri 

kohderyhmien osallistuminen ja merkitys markkinointistrategian kehitystyössä. 

1.2 – Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

Tässä työssä tutkimusmenetelmänä on kvalitatiivinen tutkimus, koska se soveltuu 

hyvin työn eri kohderyhmien haastatteluihin ja kokemuksia käsitteleväksi 

menetelmäksi. Aineiston kerääminen on jakautunut suhteellisen pitkälle 

aikavälille – yli vuoden ajanjaksolle ja lisäksi omat työtehtävät koulutusalalla 

ulottuvat parin vuosikymmenen taakse, joten vertailua ja näkemystä metallialan 
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tilanteisiin on työn edetessä on ollut mielenkiintoista seurata. Tutkimusmenetelmä 

painottui erittäin vahvasti henkilöiden ja ryhmien haastatteluihin ja vastaukset on 

pyritty selvittämään jokaisella kerralla tapauskohtaisesti. Koska haastattelut 

tehtiin aina haastateltavien ollessa fyysisesti läsnä, oli tarkentaviin 

lisäkysymyksiin aina mahdollisuus. Saatua aineistoa on vertailtu teorian kanssa 

eri lähteiden avulla, joita on usein tuotu myös haastateltaville esille. Vastauksissa 

on tarkoituksena ollut löytää vastauksia yksikohtaisuuksista kohti suurempaa 

kokonaisuutta markkinoinnin ja koulutukset näkökulmaan. Aineiston merkitys on 

voimistunut työn edetessä ja se on täydentänyt haastatteluissa kysymysten 

asettelua ja tarjonnut näin vastaajille samalla myös uusia ajatusmalleja 

koulutuksen ja markkinoinnin pohdiskeluun. 

1.3 – Keskeiset käsitteet  

Vantaan ammattiopisto Varia on merkittävä toisen asteen koulutuksen tarjoaja 

pääkaupunkiseudulla, joka on määritellyt painopistealueikseen 

asiakaslähtöisyyden ja kilpailuedun osaamisella. Varia haluaa antaa myönteisen 

mielikuvan ja olla kohderyhmilleen tunnettu. Näiden lisäksi asiakaslähtöisyys ja 

työelämävastuullinen kumppanuus ovat strategiaan kirjattuja painopistelaueita. 

Tässä työssä määriteltäviä käsitteitä ovat arvolupaus, kohderyhmä, kilpailuetu, 

verkostoituminen sekä sitoutuminen sovellettuina näitä eri osa-alueisiin.  

Hyvin kiteytetty arvolupaus on vahva perusta asiakkaita puhuttelevan ja 

kilpailijoista erottuvan markkinointistrategian luomiselle ja toteuttamiselle. 

Asiakkaat ostavat ja valitsevat tuotteita ja palveluita ratkaistakseen jonkin 

ongelman - joko konkreettisen tai henkisen. Arvolupauksen tehtävänä on yhdistää 

ostajan ongelmat ja sinun organisaatiosi kyky ratkaista ne. (Markkinointia.fi 

2014). 

Arvolupauksen pitäisi (Rintamäki, Kuusela & Mitronen 2007, 624) lisätä etuja 

sekä tuottaa arvoa ja vähentää uhrauksia, jotka ovat asiakkaalle merkityksellisiä. 

Tehtävänä on myös rakentaa kyvykkyyksiä ja tuottaa voimavaroja, joita yritys tai 

yhteisö pystyy hyödyntämään tehokkaammin kuin kilpailijansa. Arvolupauksen 
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rajauksena voidaan pitää esimerkiksi seuraavia vaiheita: 1) asiakkaalle 

merkittävien asioiden tunnistaminen, 2) arvolupauksen kehittäminen, 3) 

kyvykkyyden arvioiminen kilpailuedun tuottamiseksi. 

Markkinointistrategian luomisen kannalta on tärkeää tunnistaa markkinoinnin 

kohteina olevat ryhmät. Varian tapauksessa näitä kohderyhmiä ovat peruskoulun 

kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset, mahdollisest aikuisopiskelijat – ensisijaisesti 

vantaalaiset sekä edellämainittujen taustalla olevat ryhmät sekä muut sidosryhmät. 

Taustalla olevia ryhmiä ovat Vantaan peruskoulujen opinto-ohjaajat, Varian 

nykyiset opiskelijat, peruskoululaisten vanhemmat, Varian oma henkilöstö, 

Vantaan alueen yritykset, työvoimatoimistoissa oleva työvoima sekä mm. alueen 

harrastejärjestöt. Kohderyhmät eroavat toisistaan mm. sen vuoksi, ovatko 

henkilöt, joihin markkinointi kohdistuu, itse hakeutumassa opiskelijoiksi vai onko 

heillä vain vaikutusta mahdollisiin hakijoihin. Merkittävää olisi löytää sellainen 

kohderyhmä, joka tuottaisi pääkohderyhmässä (peruskoulun päättävät opiskelijat) 

mahdollisimman suuren hakijamäärän Varian suuntaan. Tämän työn tarkoituksen 

on tunnistaa näitä kohderyhmiä ja löytää heille parhaiten sopivat markkinoinnin 

toimenpiteet. Lisäksi tavoitteena on löytää uusia, kenties aiemmin 

hyödyntämättömiä kohderyhmiä, joilla Varian tavoitteisiin voidaan tehokkaasti 

päästä. Näitä ovat mm. alueen yritysten osallistuminen tai vaikuttaminen 

markkinoitiin, jotta tulevaisuuden henkilöstön rekrytointi on hallittavissa.   

Yhtenä erittäin olennaisena markkinoinnin osatekijänä voidaan pitää Varian oman 

henkilöstön tietoisuutta, osaamista ja sitoutumista markkinointityön edistämiseksi. 

Kehittämällä organisaatiolle suunnitelma ja ohjelma markkinoinnin 

toimeenpanoksi ja toteuttamiseksi sekä liittämiseksi jatkuvaan toimintaamme, 

lisää se erittäin todennäköisesti mahdollisuuksiamme myös menestyä haluttuna 

oppilaitoksena.  

Vantaalla toimivien yritysten osuus koulutusten markkinoinnissa sekä olemalla 

siinä myös kohderyhmänä on hyvin mielenkiintoinen tutkimuksen kohde. 

Millainen halukkuus ja näkemys yrityksillä on tulla mukaan tulevaisuuden 

tekijöiden etsimiseen ja valintaan? Kuinka yhteistyötä halutaan rakentaa 
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useamman vuoden aikavälillä ja kuinka haluamme yhdessä panostaa 

verkostoitumiseen ja sen hyödyntämiseen? 

Varian kohdalla kilpailuetua suhteessa muihin pääkaupunkiseudun ammatillisiin 

oppilaitoksiin tavoitellaan mm. lisäämällä henkilöstön viestintä- ja 

markkinointiosaamista varsinaisen pedagogisen toiminnan ohella. Merkittävä 

osaaminen ja voimavarat henkilöstöllä edustavat yritysten kohdalla suurta 

kilpailukykyä ja mahdollisuutta toimia erittäin suorituskykyisenä vertailussa 

muihin kilpailijoihin nähden (Alexandra et al., 2012, 173). Lisäksi organisaation 

sisällä oleva hiljainen tieto yhdistettynä täsmälliseen tietoon, muodostaa yhdessä 

tietoa ja osaamista, josta voidaan saadaan suurta kilpailuetua. Kilpailuedun 

tavoittelussa pitkän tähtäimen markkinointistrategialla on suuri merkitys. On 

tärkeää suunnitella markkinointia pitäen silmällä tulevaisuuden suunnitelmat 

tuotteen osalta. Näin ollen tuotteeseen kohdistuvat ulkoiset vaikutukset ja 

muutokset ovat paremmin hallittavissa ja näin ollen tästä voidaan saavuttaa myös 

merkittävää kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin. (Kramolis & Kopeckova, 2013, 

99). Kilpailuetua on tavoiteltu myös lisäämällä aikuiskoulutuksen 

palvelutarjontaa, joka on tehty hyvin tunnetuksi yhteistyöyritysten keskuudessa. 

Yhteistyöllä yritysten kanssa voidaan saavuttaa kilpailuetu sekä opiskelijoiden 

suuntaan, että muiden koulutuksen tarjoajien keskuudessa. Olisi hyvä löytää ne 

todelliset tekijät, joiden perusteella opiskelijat tekevät valintansa oppilaitoksen 

suhteen sekä yritysten näkemys oppilaitosten kyvykkyydestä yhteistyöhön 

kumppanina.  

Markkinointistrategian yksi merkittävistä tekijöistä on erilaisten kohde- tai 

sidosryhmien verkostoituminen. On tärkeää ja paljon paljon helpompaa käsitellä 

asioita tutuissä ympäristöissä tunnettujen tekijöiden kanssa. Verkoston avulla 

voimme tuoda esiin mm. niitä osaamisalueita, joita yritykset tällä hetkellä 

arvostavat ja toivovat uusilta henkilöiltään. Toisaalta on huomattavan tärkeä tuoda 

esiin niitä ominaisuuksia ja ammatillisia kykyjä, joita oppilaitoksilla on tarjota 

opiskelijoidensa kautta työmarkinoille. Täämä erityisesti sen vuoksi, että taidot ja 

niiden merkitys on käynyt läpi suuren kehityksen suhteellisen lyhyellä aikavälillä. 

Näiden uusien osaamisalueiden merkityksen esille tuominen verkostolle parantaa 
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niitä valmiuksia, joilla oppilaitoksen markkinointia suunnitellaan. (McCorkie & 

McCorkie, 2012, 158). Verkostoitumalla saadaan rakennettua markkinointia 

houkuttelevaksi, sitä voidaan kehittää ja sillä voidaan saavuttaa yhä syvempää 

suhdetoimintaa, joka palvelee tuottavasti markkinointistrategiaa. 

Verkostoituminen perustuu luottamukseen ja tietoon esimerkiksi asiakkaan 

kokemuksesta, osaamisen tasosta sekä heidän palveluistaan. (Chou, 2009, 994). 

Markkinointistrategian onnistuminen edellyttää sitä toteuttavien osapuolten 

sitoutumista ja yhteistyötä yhteisen tavoitteen eteen. Erityisen tärkeää on johdon 

sitoutuminen ja esimerkki markkinoinnin näkyvyyden sekä tavoitettavuuden 

saavuttamiseksi. Johdon ja esimiesten tehtävänä on stimuloida organisaation 

tasoja sekä luoda edellytyksiä markkinoinnin tehokkaalle toteutukselle ja 

kannustaa yhteisöä innovatiivisuuteen menetelmien kokeilussa. Johdon on hyvä 

tukea organisaation verkostoitumista, rohkaista osastoja toimimaan keskenään, 

käyttämään parhaita hyviksi havaittuja kokemuksia verkoston lujittamiseksi ja 

näin markkinoinnin strategian edistämiseksi. On hyvin yleistä, että ylin johto 

määrittää markkinoinnille strategian ja jättää täytäntöönpanon sitten alemmille 

tasoille, esimiehille ja muulle henkilöstölle. Jotta tähän tilanteeseen ei jouduta, on 

sitoutuminen merkittävin tekijä menestyksekkään markkinoinnin onnistumisessa. 

(Ramaseshan et al., 2013, 466). 

2 – Teoreettinen viitekehys 

Työn teoriaosuudessa tarkastellaan markkinoinnin yleisiä prosesseja: 

markkinointistrategian luominen, markkinoinnin menetelmät, segmentointi, 

markkinoinnin ympäristöt sekä brändikuvaa ja asemoitumista. Tarkastelussa 

otetaan huomioon yleisten prosessien asema liiketoimintaympäristössä verrattuna 

työn caseyrityksen eli oppilaitoksen näkökulmaan. Teoriaosuudessa pohditaan 

myös prosessien riippuvuutta toisistaan sekä niiden osuuksista vaikuttaa 

myönteiseen mielikuvaan oppilaitoksesta ympäristölle. Oppilaitokselle tärkeimpiä 

tavoitteita on tunnistaa ne vaikuttavimmat ympäristöt ja markkinoinnin 

menetelmät, joilla päästään parhaiten lähestymään tavoiteltuja asiakasryhmiä eli 

pääasiassa nuoria opiskelijoita. 
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Jotta tavoitteeseen voitaisiin päästä, on syytä tutkia yleisesti markkinoinnin 

menetelmiä ja löytää sieltä oppilaitokselle kenties uusia tai käyttämättömiä 

menetelmiä sekä toimintamalleja, joilla saavutetaan tehokkaimmat käytänteet 

nopeaan käyttöönottoon. Oppilaitoksen kannalta markkinoinnin mallit 

yrityselämän puolelta tarjoavat toivottua vaihtelua, mahdollisuuksia ja 

mahdolisesti kilpailuetua suhteessa muihin kilpaileviin oppilaitoksiin.  

Luvussa 2.3 tullaan tarkastelemaan segmentointia sekä alueita, joihin 

markkinoinnissa kannattaa keskittyä. Markkinoinnin ympäristöt ovat tutkimuksen 

kannalta myös merkittäviä, koska niistä ei välttämättä ole aiempaa tietoa 

otaksumia lukuunottamatta. Oppilaitoksen kohdalla brändikuvan merkitystä 

käsitellään verrattuna olemassa olevaan markkinointiin ja verrataan sitä suhteessa 

muihin vastaaviin oppilaitoksiin. Tarkastellaan lisäksi mahdollisia alueellisia 

poikkeavuuksia. Tarkastelun lopuksi laaditaan yhteenvetoa tärkeimmistä 

prosesseista, joihin mahdollisesti keskitytään aiempaa voimakkaammin. 

Tavoitteena on löytää kyseessä olevan koulutusalan teoreettinen viitekehys 

markkinoinnin stategian luomisen osalta. 

 

2.1 - Markkinointistrategian luominen 

Mitä markkinointi on? Markkinoinnilla tarkoitetaan (Kotler & Keller 2012, 5) 

määritelmän mukaan yksilöllisten ja sosiaalisten tarpeiden määrittämistä siten, 

että ne tulevat tuottavalla tavalla  tyydytetyiksi.  Kun yrityksellä tai yhteisöllä on 

riittävästi tietoa asiakaskunnastaan sekä kilpailuasemastaan toimialallaan, 

laaditaan markkinointistrategia, jolla voidaan maksimoida joko liikevaihto ja 

liikevoitto tai tavoittaa muutoin organisaation asettamat tavoitteet. 

Markkinointistrategialla pyritään mihin tahansa täsmällisesti määriteltyyn 

tavoitteeseen, kuten kasvattamaan myyntituottoja, markkinaosuuksia tai 

parantamaan tietyn aikavälin kannattavuutta. Myös case-organisaation, tässä 

ammatillista koulutusta tarjoavan oppilaitoksen tavoitteisiin  pyritään pääsemään 

markkinointostrategian avulla. Nämä päätavoitteet ovat opiskelijahakijamäärien 

kasvattaminen, motivoituneiden opiskelijoiden löytäminen sekä oppilaitoksen 

brändin kehittäminen. 
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Tavoitteeseen pääsemiseksi määritellään asiakassegmenttejä, joilla tietyt 

asiakasryhmät voidaan tavoittaa. Segmentti on houkutteleva, kun se on laaja, 

kasvava ja on säännöllisesti tai kiinteästi yhteydessä asiakkaaseen. Lisäksi 

asiakkaat ovat valmiita valitsemaan sen muiden kilpailijoiden joukosta 

tavoittaakseen haluamansa. Toinen perustelu segmentin valinnalle voi olla, että 

yritys tai yhteisö pystyy yksinkertaisesti tyydyttämään  segmentin tarpeet 

kilpailijoitaan paremmin. 

Strategia on yksinkertaisesti suunnitelma, jolla päästään tiettyyn tavoitteeseen 

tiettyä reittiä pitkin. Strategia määrittää niitä menetelmiä, joilla ja miten tavoitetta 

kohden kuljetaan. On tärkeää erottaa toisistaan strategia ja suoritus. Hyvin usein 

nämä voidaan erottaa siten, että strategialla hahmotetaan ”mitä” ja suorituksella 

tarkoitetaan niitä toimenpiteitä ”kuinka”. Markkinointistrategian luomisessa 

voidaan edetä seuraavin askelin:  

1. Mitä haluamme saavuttaa, päämäärät ja tavoitteet?  

2. Ketä ovat asiakkaamme, joihin haluamme tehdä vaikutuksen? 

3. Mikä on tärkeää asiakkaillemme (mielenkiinnon kohteet, mielipiteet jne.)?  

4. Ketkä ovat kilpailijoitamme ja kuinka asemoidumme heihin nähden?  

5. Kuinka voimme mitata tuloksiamme sekä suorituskykyämme?  

6. Älä unohda dokumentointia! 

Dokumentoinnin tärkeys tulee esiin, kun joudumme tekemään asioita uudelleen 

tai joudumme tarkentamaan suuntaamme. Tällöin on tärkeää pystyä seuraamaan 

strategiaamme ja tehdä uusia asioita paremmalla tavalla eikä sortua uudestaan 

kenties samoihin virheisiin. (Pophal, 2016, 14-17). 

Organisaatioille strategian merkitys asiakassuhteissa vaihtelee uusien ja 

olemassaolevien välillä. Pääsääntöisesti on pidettävä kiinni vanhoista 

asiakasuhteista eri tavoin kuin uusista asiakkuuksista. Luottamusta on koko ajan 

ylläpidettävä ja sitä on rakennettava sekä kehitettävä erityisesti uusien asiakkaiden 

löytämiseksi. Asiakkaiden käyttäytymistä sekä valintojen tekemistä on pystyttävä 

seuraamaan ja on löydettävä ne tekijät, joiden perusteella asiakas tekee valintansa. 

Kun asiakas tekee päätöksen ensi kerran, sitä on hyvä vahvistaa ja pyrkiä 
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vaikuttamaan, että seuraavakin päätös tapahtuisi samoilla kriteereillä. (Harridge-

March, 2008, 195). 

 

2.2 - Markkinoinnin menetelmät 

Markkinointisuunnitelma on markkinoinnin kulmakiviä ja lähtökohtia 

markkinoinnin suunnittelulle sekä täytäntöönpanolle. Markkinointisuunnitelma on 

kirjoitettu dokumentti, joka yhdistää sekä tiivistää sen, mitä markkinoija on 

oppinut markkina-alueelta. Se osoittaa, kuinka yritys tai muu organisaatio on 

laatinut suunnitelmansa päästääkseen tavoitteisiinsa. Suunnitelma sisältää 

vähintään pääpiirteet markkinoinnin toteuttamisen menetelmistä sekä 

suunnitelman siihen tarvittavista resursseista. Markkinointisuunnitelma on yksi 

tärkeimmistä koko markkinointiprosessin tuotoksista. Nämä yritysten 

suunnitelmat ovat tulleet yhä enemmän asiakaslähtöisemmiksi sekä 

kilpailijasuuntautuneimmiksi sekä realistisemmiksi kuin ennen. Ne sisältävät 

aiempaa enemmän tutkittua tietoa, laajemmalta alueelta kuin ennen ja saatu tieto 

on käsitelty yhä tehokkaammin ryhmissä. Suunnitelmat ottavat huomioon 

erityisesti jatkuvuuden ja mahdolliset muutokset suunnitelmiin ja tavoitteisiin 

koko ajan muuttuvissa tilanteissa. (Kotler et al., 2012, 54).  

Markkinointisuunnitelmat pitävät tavallisesti sisällään seuraavia kohtia: 

- Markkinointisuunnitelma tiivistettynä, sisältäen pääkohdat kuinka asioita 

hallitaan, mitkä ovat päätavoitteet jne. 

- Analyysi nykytilanteesta, taustojen selviytystä, tietoa markkina-alueesta, 

muutostekijöistä makroympäristössä, kilpailijoista yms. Kuinka 

määrittämme markkina-alueen, kuinka iso se on nyt ja kuinka se nopeasti 

se voi laajentua? 

- Markkinointistrategia, markkinointipäälliköiden määrittelemät tavoitteet, 

markkinoinnin menetelmät. Taloudelliset näkökulma sekä markkinoiden 

vaatimat tarpeet pysyäkseen kilpailukykyisenä asemoidulla alueella. 

Kaikki tämä edellyttää tietoja myös muilta kuin markkinoinnin alueelta, 

kuten osto, valmistus, myynti, rahoitus ja henkilöstön voimavarat. 
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- Taloudelliset ennusteet, jotka sisältävät ennusteita myynnistä, kuluista 

sekä takaisinmaksuajoista. Lisäksi riskianalyysin muodostaminen liitetään 

usein tähän kohtaan. 

- Toteutuksen/täytäntöönpanon hallinta; tässä kohdassa määritetään 

markkinoinnin täytäntöönpanon ääriviivat, tavoitteet, talousarvio 

kuukausittain tai vuosineljänneksin. Joskus organisaatiot lisäävät tähän 

myös ennakoimattomia tapahtumia varten olevat suunnitelmat. (Kotler et 

al., 2012, 55). 

Suhdetoiminnan ja verkostoitumisen merkitys markkinoinnissa on suuri, koska 

tavoitteena on saavuttaa asiakkaaseen pysyvä suhde. Asiakkaat pyritään pitämään 

tyytyväisinä muodostamalla heille tietoisuus niistä eduista, joita he saavuttavat 

olemalla verkostoituneena huolimatta kilpailijoiden hinnanalennuksista tai muista 

tarjoamista etuisuuksista.  

Markkinoinnissa perinteisesti käytetty menetelmä on transaktiomarkkinointi, joka 

korostaa asiakassuhteiden sijaan myyntitapahtumia. Markkinointimix on 

markkinoinnin kilpailukeinona käytettävä johdon työkalu. Perinteisesti 

markkinointimixiä kuvataan 4P –mallilla. 4P sisältää neljä erilaista osa-aluetta, 

joita käytetään markkinoinnin menetelmissä. Malli koostuu tuotteesta (Product), 

hinnasta (Price), jakelusta (Place) ja myynnin edistäminen (Promotion) (Kotler, 

2012, 48). 
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Kuva 1. Markkinointimixin 4P –malli (Kotler et al. 2012, 48). 

4P –mallia laajennetaan suhdemarkkinoinnissa sekä palveluliiketoiminnassa 

lisäämällä siihen kolme uutta kilpailukeinoa. 4P –mallin lisäksi ihmiset, prosessit 

sekä fyysinen ympäristö. Tämän lopputyön case –yrityksen eli koulutusalan 

oppilaitoksen kohdalla 4P –mallin kehitusversio, jossa keskitytään markkinoinnin 

kokonaishallintaan, on selkeästi soveltuvampi markkinoinnin työkalu, koska 

kyseessä on tavallaan hyvinkin spesifistä palveluliiketoimintaa, koulutukseen ja 

siihen liittyvien palvelujen markkinointia erotuksena yritysten liiketoimintoihin. 

Päivitetyn mallin mukaiset tekijät; ihmiset, prosessit ja fyysinen ympäristö 

muodostavat kohderyhmän kannalta erittäin merkittävän osan markkinoinnin 

toteutuksessa.  
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Kuva 2. Markkinointimixin evoluutio/kehitysmalli (Kotler et al. 2012, 48). 

Case –organisaation kohdalla tuote; Product on oppilaitoksen tarjoama 

koulutuspalvelu tai tarjonta, jota oppilaitokset markkinoivat. Sen kehittäminen 

mahdollisimman houkuttelevaksi kaikille sidosryhmille on tässä kohdassa 

oppilaitoksen tärkeimpiä tehtävia ja ydinprosesseja. Koulutuspalvelun tuottamisen 

kustannus; Price edustaa merkittävää osaa oppilaitoksesta ulospäin, mutta se ei 

vaikuta markkinoinnin tärkeimmän kohderyhmän; nuorten opiskelijoiksi 

hakeutuvien päätöksentekoon ja opiskelupaikan valintaan. Toisaalta oppilaitoksen 

omistavavan tahon eli kaupungin ja muiden asiakasryhmien tukitoimintoihin 

koulutuksesta aiheutuvilla kustannuksilla on hyvinkin suuria vaikutuksia. 

Esimerkkinä voidaan pitää mm. myönnettävien aloituspaikkojen määrät, 

investoinnit opetusvälineistöön ja resurssit oppimisympäristöjen kehittämiseen. 

Laadukkaan tuotteen tai tässä case –tapauksessa palvelun tuottaminen 

korkeatasoiseksi vaatii myös sidosryhmien vakuuttamista palvelun 

laadukkuudesta. Laadukkaan palvelun tuottaminen edellyttää henkilöstön 

kannustamista, motivoimista ja sitoutumista tuotettavaan toimintaan. Johdon 

varaukseton tuki ja oma sitoutuminen kokonaisvaltaisesti kaikilla tasoilla on 

tärkeässä osassa ja ennenkaikkea kaiken onnistumisen edellytys, mikäli halutaan 

kilpailla menestyksekkäästi muiden organisaatioiden kanssa.  

Tuotteiden sekä palveluiden suunnittelussa ja esityksissä asiakkaille 

yksityiskohdat ovat tärkeitä, siksi ne on suunniteltava huolellisesti. 

Markkinoinnissa on hyvä tuoda esille asioiden taustoja sekä teoriaa ja osoittaa 

asiakkaalle, kuinka ne liittyvät toisiinsa. Pienillä onnistuneilla esimerkeillä 
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asiakas voidaan saada vakuuttuneeksi tuotteen tai palvelun soveltuvuudesta juuri 

hänen tarpeisiin. (Palmatier 2016, 657). 

Place; sijainnin merkitystä voidaan ajatella oppilaitoksen markkinoinnissa 

useastakin suunnasta. Pääkohderyhmänä olevien opiskelijoiden kannalta sijainnin 

merkitys on suuri, sinne on päästävä helposti, nopeasti ja sen on oltava lähellä 

jotain liikepaikkaa, kauppakeskittymiä yms. Oppilaitoksen kanssa yhteistyötä 

tekevien yritysten kannalta oppilaitoksen sijainti edustaa alueellista vaikutusta 

sekä tavoitetttavuutta yhteydenpidon toteuttamiseksi. Koska koulutuksen 

tuottamat palvelut ovat sidoksissa usein fyysiseen materiaaliin ja niiden 

tuottamiseen tarvittaviin suoritteisiin, on maantieteellinen läheisyys aina etu ja 

välttämättömyys yhteistyölle. Materiaalien siirtämiseen tarvittavan logistiikan 

sujuvuus edellyttää myös sijainnin soveltuvuutta tuotteiden käsittelyssä 

tarvittaviin prosesseihin.  

Promotion; myynnin edistäminen käsittää koulutusta tarjoavan yrityksen tai 

organisaation palveluliiketoiminnassa, kuten yleisestikin ydinosaamisen esittelyä 

siihen liittyvine oheistuotteineen. Myynnin edistäminen oppilaitosympäristössä 

jakautuu jatkuvaan markkinointiin sekä jaksottaisiin hetkiin, jolloin on tärkeää 

järjestää tehostettua, kohdennettua tiedottamista ja sitä kautta uusien  asiakkaiden 

hankintaa. Näitä kausittaisia vaiheita ovat mm. opiskelun hakuaikoja edeltävät 

ajanjaksot. Näissä hetkissä on erityinen vaikutus markkinoinnin onnistumiselle, 

koska erityisesti opiskelupaikkoja vielä epävarmoina etsivät opiskelijat ovat hyvin 

alttiita tehokkaalle markkinoinnille ja myönteisille mielikuville, jotka voivat 

ratkaista heidän valintansa. Näihin tilanteisiin voidaan valmistautua hyvin 

etukäteen suunnitellun markkinointikampanjan myötä. Markkinointia on hyvä 

ulottaa ja levittää asiaan kuuluvaa tiedotusta etukäteen varsinaisen kohderyhmän 

kanssa säännöllisesti toimiville henkilöille. Peruskouluissa toimivat opettajat sekä 

erityisesti opinto-ohjaajat ovat avainasemassa koko lukuvuoden mutta 

merkittävästi myös juuri hakuajan kynnyksellä. Markkinoinnin on syytä ulottua 

voimakkaasti myös heidän suuntaan ja huolehtia heidän myönteisestä 

mielikuvasta suhteessa seuraaviin oppilaitoksiin. Tämä markkinointi on tärkeää 

jatkuvana prosessina, mutta tuttujen opettajien ja opinto-ohjaajien vaikutus on 
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hyvin suuri erityisesti nuorten viime hetken ratkaisujen tukena. Suurella osalla 

epävarmuus säilyy valintatilanteen viime hetkille saakka ja silloin hyvällä 

ohjauksella voidaan saavuttaa erittäin myönteisiä ratkaisuja kaikkien tahojen 

kannalta. Myynnin edistämistä suoraan opiskelijoiden suuntaan on hyvä tehdä 

juuri valintojen hetkellä, koska viime hetket ovat kuitenkin ratkaisevimmat ja 

niiden kautta saavutetut tulokset mitataan. Erityisesti epävarmoissa 

valintatilanteissa pienilläkin myönteisilla mielikuvilla voidaan saavuttaa 

myönteinen päätös haluttuun suuntaan, tässä tapauksessa myönteiseen valintaan 

case –yrityksen kannalta. 

People; ihmiset ovat tärkeässä ja kriittisessä osassa markkinointimixin 

menestyksen kannalta. Markkinointi on aivan yhtä hyvä kuin sen toteuttajat ovat 

organisaation sisällä. On erittäin tärkeää ymmärtää, että markkinoinnin pitää ottaa 

huomioon asiakkaiden näkemykset ja käyttäytyminen huomioon kokonaisuutena; 

kuinka he elävät, tekevät valintojaan ja käsittelevät asioita laajemmin. Eli kyse ei 

ole ainoastaan yksittäisten ostopäätösten tai valintojen tekemisestä (Kotler et al. 

2012, 48). Tässä työssä ihmisten käyttäytyminen ja päätöksenteko sekä niihin 

vaikuttaminen ovat kaikista keskeisimmässä osassa. Tavoitteet ja tulokset tulevat 

näkyviin ainoastaan ihmisten tekemien päätösten ja valintojen kautta, näihin 

johtavat tekijät olisi äärimmäisen tarpeellista löytää. Voidaan asettaa kysymyksiä: 

mitkä ovat nuorten tai koulutukseen hakeutuvien omat tavoitteet? Mitkä tekijät 

vaikuttavat tavoitteisiin? Miten he haluavat toteuttaa pyrkimyksensä kohti 

tavoitteita? Kuinka määrätietoisesti he ovat valmiita sitoutumaan työskentelyyn 

kohti tavoitteen toteutumista jne?  

Ihmisten osuus tämän työn aiheena olevan markkinoinstrategian kehittämisessä ei 

rajoitu ainoastaan pääkohderyhmään vaan jakautuu moniin muihinkin 

henkilöstöryhmiin, jotka suunnittelevat ja toimeenpanevat oppilaitoksen 

markkinointia. Organisaation kyvykkyys ja sitoutuminen markkinoinnin 

toteuttamiseen edellyttävät sekä aineellisia että henkisiä resursseja. Lisäksi hyvä 

yhteistyö ja yhteisen tavoitteen ymmärtäminen luovat hyvät mahdollisuudet 

toiminnan onnistumiselle. Haasteita on runsaasti, mutta hyvin hoidetuilla loppuun 
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saakka viedyillä yksittäisillä toimenpiteillä on suuri merkitys kokonaisuuden 

muodostumisen kannalta.  

Ihmisten keskinäiset suhteet ja vuorovaikutus tulevat esiin myös markkinoinnin 

kannalta liike-elämän suuntaan ja sieltä heijastuen takaisin päin. Jokainen 

yksittäinen verkoston toimiva osa vaikuttaa aina edistävästi case –organisaation 

kannalta. Kun osapuolet, tässä tapauksessa yritykset ja oppilaitokset tuntevat 

toisensa hyvin, voidaan myös markkinointia hallita ja ohjata haluttuun suuntaan 

halutulla intensiteetillä. On hyvä huomata, että toistensa tunteminen ei tarkoita 

aina ainoastaan onnistumisia vaan myös tietoisuutta kehityskohteiden 

olemassaolosta ja hallinnasta, joka edistää yhteistä toimintaa ja on vahvuutena 

verkoston kannalta. Yksittäisten henkilöiden osuus on korostunut ja valitettavasti 

myös satunnaiset epäonnistumiset saattavat heikentää kokonaiskuvaa toiminnasta. 

Kokonaiskuvan merkityksen esille tuominen onkin hyvin tärkeää eri osapuolten 

toiminnassa ja ymmärtämyksen muodostamisessa erilaisten tilanteiden kohdalla. 

Processes; prosessit merkitsevät markkinointimixin kohdalla luovuuden esille 

tuomista erilaisten toimintamallien ja ratkaisujen muodossa. Markkinoinnissa on 

syytä välttää nopeita tai eirtyisesti hätäisiä toimenpiteitä, joilla saattaa olla 

suurikin merkitys kokonaistilanteeseen. Joskus toki joudutaan tekemään nopeita 

päätöksia tai tarkennuksia suunnitelmiin ja toimintaan, mutta niitä on hallittava 

rakenteellisen kokonaisuuden säilyessä ennallaan. Uusia ideoita on toki löydettävä 

ja kehitettävä jatkuvasti prosessien eri vaiheissa mutta niiden hallinta on 

varmistettava jokaisessa tilanteessa. Prosessien hallittavuudella saavutetaan ja 

tavoitellaan pysyvämpää pitkän aikavälin kumppanuutta asiakassuhteiden 

kannalta. Kun asiakas on tietoinen yrityksen tai organisaation prosesseista, niin 

näin niiden kehittäminen on hallittavissa myös asiakkaan näkemyksen mukaisesti. 

(Kotler et al. 2012, 48).  

Case –oppilaitoksen kohdalla prosessien kuvaaminen ja niiden esittäminen eri 

asiakasryhmille luo turvallisen ja laadukkaan kuvan siitä, kuinka asioia 

asianomaisessa organisaatiossa käsitellaan. Prosessien merkitys on tärkeä toki 

organisaation toiminnalle itselleen, jotta kaikilla olisi pääosin samanlaiset 

käytänteet ja tieto kokonaisuuden hallinnasta. On kyse siten markkinoinnista tai 
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jostain muusta toiminnasta, jokaisen yksilön on hyvä tietää oman osuutensa 

merkitys ja vaikutus koko organisaation sekä sen palveluiden tms. hallinnassa. 

Hyvin johdetut prosessit ja niiden jaetut omistajuudet mahdollistavat tavoitteisiin 

pääsyn ja antavat myös organisaation ulkopuolelle luotettavan kuvan sen 

toiminnasta. Vaikka prosesseissa saattaa esintyä päällekkäisyyksiä, niin 

nimenomaan prosessien omistajuudella ja hallinnalla niistä aiheutvat 

päällekkäisyydet voidaan minimoida. Toisaalta samojen tehtävien käsittely 

organisaation eri tasoilla tai osastoilla antaa organisaatiolle rikkautta ja laaja-

alaisempaa näkemystä asioiden ratkaisuun. Yhä edelleen prosessin hallinnan 

merkitys on tärkeää, jotta kokonaisuuksien tai eri kohteissa keksittyjen ratkaisujen 

parhaat köytänteet saadaan koottua yhteen ja hyödynnettyä tehokkaasti koko 

organisaatiota hyödyttäväksi. 

Prosessien esille tuomisella on Kotler et al. 2012 mukaan erityisen suuri 

mahdollisuus erottautua kilpailijoista. Vaikka toiminnot olisivat hyvin hoidettuja 

yrityksissä, mutta niitä ei ole selkeästi kuvattuina, niin voi syntyä helposti 

vaikutelma kuin niitä ei olisikaan. Toisaalta mikäli prosesseja ei ole kuvattu, niin 

tällöinhän se osoittaa niiden puutteellisuuden ja ennenkaikkea niiden 

hallitsemattomuuden. Prosessien kehittämiseen kannattaa uhrata resursseja ja 

aikaa mutta toisaalta ne on saatava silti ikään kuin valmiiksi kuitenkin tietyn 

ennalta määritellyn ajan kuluessa. Kun prosessit on otettu käyttöön, niin ne ovat 

hallittavissa ja niiden päivittämisellä saadaan sitten jatkettua kehitystyötä yhä 

edelleen mutta minimitiedot ja asiat ovat kuitenkin jo olemassa toiminnan 

jatkumisen edellytyksenä. 

 

2.3 – Segmentointi 

Segmentointi on markkinointistrategia, jossa laajat kohdemarkkinat jaetaan 

useampiin segmentteihin erilaisten asiakkaiden erityyppisten tarpeiden 

tyydyttämiseksi. Markkinoiden segmentointi käsittää kokonaismarkkinoiden 

jakamista ja ryhmittelyä toisistaan erottuviin pienempiin osiin. Tuotteet, palvelut 

tai markkinointikampanjat voidaan suunnitella ja ottaa käyttöön jokaista erillistä 
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asiakassegmenttiä varten. Asiakasryhmien tavoittaminen ja edelleen valinta 

markkinoinnin kohteeksi ovat segmentoinnin keskeisiä toimintamalleja.  

Asiakassegmentti on ryhmä asiakkaita, esimerkiksi kotitalouksia, yrityksiä tms. 

Joka 

1. On sisäisesti homogeeninen (haluavat samankaltaisia asioita) 

2. On ulkoisesti heterogeeninen (poikkeaa olennaisesti muista ryhmistä) 

3. Reagoi samankaltaisesti markkinointitoimenpiteisiin 

4. On mahdollista tavoittaa (ja mitata) (Lätti & Mäenpää, 2015) 

 

Kuva 3. Segmentointi (Weil 2013). 

Segmentointi edellyttää suoraa markkinointia, joka taas edellyttää, että 

asiakassegmentit on hallittava ja tunnettava. Useilla yrityksillä on liikaa 

segmenttejä, joka aiheuttaa, että asiakkaita ei tunneta riittävän hyvin eikä heitä 

näin tavoiteta tyydyttävällä tasolla (Thomas, 2007, 13). Myös oppilaitosten 

markkinoinnissa tämä kysymys on erittäin merkittävä, koska käytössä on 

runsaasti erilaisia menetelmiä ja lähes yhtä paljon kohderyhmiä, joille 

markkinointia kohdistetaan, mutta ovatko ne hallinnassa? Segmentointi on 
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merkittävää sekä suurille että pienemmillekin yrityksille, organisaatioille, 

oppilaitoksille jne., koska sen avulla voidaan tarkasti suunnata voimavaroja 

kohdennetusti eikä resursseja tarvitse levittää epämääräisyyteen (Thomas, 2007, 

15).   

Kotler et al. 2012 tuovat esille viisi tehokkaan segmentoinnin kriteeriä, koska 

läheskään kaikki segmentointi ei ole aina hyödyllistä tai tuota toivottua 

lopputulosta. Ollakseen hyödyllistä ja tehokasta,  segmentoinnin tulee täyttää 

mahdollisimman kattavasti seuraavat viisi kohtaa: 

- Oltava mitattavia; Koko, ostovoima ja ominaisuudet on voitava mitata. 

Näitä voidaan hyvin soveltaa Varian näkökulmaan verraten, millaisia 

mittasuhteita kullekin asiakasryhmälle markkinointia kohdentaa, mikä on 

ko. ryhmän kyvykkyys vastata markkinointiin ja mitkä ovat mitattavat 

ominaisuudet. 

- Merkittävä; Segmenttien pitää olla merkittäviä ja vaikuttavia. Ei ole ole 

syytä panostaa sellaiseen segmenttiin, joka ei ole taloudellisesti tai 

muutoin tuloksellisesti merkittävä markkinoinnin onnistumisen kannalta. 

Segmentointi ei voi olla merkittävyyden perusteella aina tasapuolinen. 

Esimerkkinä koulutusalan markkinoinnin kannalta voisi olla ne ryhmät tai 

nuoret, joiden aiempi koulumenestys on ollut erinomainen. 

Todennäköisesti he valitsevat opiskelupaikkansa lukio-opintojen parista, 

kuin ammatilliselta koulutuspuolelta. Toisaalta kokeiluja voisi ajoittain 

tehdä kattamaan myös aiemmista ennusteista poikkeavaan 

markkinointisuuntaan. Eli valitaankin joku täysin uusi asiakassegmentti, 

josta saadaan ainakin uutta kokemusta ja näkökulmaa kenties erilaisista 

valintojen perusteista. 

- Tavoitettava; Markkinasegmentit on voitava olla tehokkaasti 

saavutettavissa ja palveltavissa. Case –organisaatiossa tähän voidaan 

liittää useita erilaisia segmenttejä, joille kullekin on löydettävä oma 

markkinoinnin menetelmänsä. Osa segmenteistä on eri tavalla esteettömiä, 

osan voi tavoittaa helposti, osaan kontaktin saaminen vaatii enemmän 

ponnisteluja.  
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- Differoitava; Segmenttien pitää olla eroteltavissa toisistaan. 

Päällekkäisyyksiä voi esiintyä mutta ne on tunnistettava ja hallittava, jotta 

oikeat menetelmät ovat tehokkaasti toteutettavia. 

- Toimeenpantavia; Segmentoinnin tulee tukea markkinoinnin tehokkaita 

toimintamalleja, ei ole tuottavaa löytää tai rajata sellaista asiakasryhmää, 

jolle on markkinoinnista ei löydy soveltuvaa menetelmää tai sen 

täytäntöönpano on ongelmallista. 

Segmentoimalla case –organisaatio voi vastata paremmin opiskelijoiden tarpeiden 

löytämiseen ja niihin tarttumiseen. Segmenttien valinnalla pystytään kehittämään 

omia vahvuuksia ja kohdentamaan niihin ajoittain rajallisia resursseja. 

Vahvuuksien esille tuomisella kilpailukyky paranee ja opiskelijat tulevat 

paremmin tietoisiksi toiminnastamme ja heidän sitoutuminen lisääntyy meihin 

suhteessa muihin kilpailijoihin. Segmentoinnin etuja on myös kannattavuuden 

kehittyminen verrattuna massamarkkinointiin, koska tietylle ryhmälle kohdistetut 

resurssit tuottavat oletettavasti paremman lopputuksen. Segmentoimalla voidaan 

kasvattaa mahdollisuuksia hallittuun kasvuun uusien segmenttien lisäämisellä.  

 

2.4 - Markkinoinnin ympäristöt 

Organisaation toimintaympäristö sisältää kaikki ne muuttujat, jotka vaikuttavat 

yrityksen ja sen tuotteiden sekä palveluiden menestymiseen. Yrityksen toiminnot 

ja osastot ovat avainasemassa kannattavan kasvun tukena.  Organisaation 

toiminnot ja koko henkilökunta on organisoitava rakenteellisesti ja tavoitteellisesti 

kohti asiakaslähtöistä kehittämistä. Eri osastojen yhteistyön on oltava 

rakenteellisesti sellaisia, että ne kykenevät reagoimaan asiakkaiden 

käyttäytymiseen vaikuttaviin ajankohtaisiin ja tuleviin trendeihin sekä toimialan 

pidemmän ajan muutoksiin mahdollisimman ketterästi ja nopeasti. 

Tyypillisesti markkinointiympäristö jaetaan mikroympäristöön ja 

makroympäristöön.  
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- Mikroympäristö = yrityksen välitön ympäristö, joka vaikuttaa yritykseen 

(ja johon yritys voi jossain määrin vaikuttaa itse) 

- Makroympäristö = laajat yhteiskunnalliset tekijät, jotka vaikuttavat koko 

mikroympäristöön samansuuntaisesti (Mikkonen, 2015). 

 

Mikroympäristö 

Lyhyen ja pitkän ajan markkinoilla tapahtuvien muutosten hyödyntämiseksi 

yhtiöllä on oltava ajankohtaista tietoa ympäristössään vaikuttavista voimista sekä 

kykyä ja välineitä ennakoida ja johtaa muutoksia. Parhaimmillaan se voi aikaisen 

tiedon avulla jopa vaikuttaa toimintaympäristössään tapahtuviin muutoksiin ja 

johtaa siten paremmin organisaation sisäisiä muutosvaatimuksia. Pitkän tähtäimen 

strateginen toiminta ja lyhyen tähtäimen taktinen toiminta edellyttää kasvua 

tukevia johtamiskäytäntöjä ja henkilöstöltä asiakaslähtöistä strategista ajattelua ja 

toimintaa. 

Case –organisaation kohdalla mikroympäristönä voidaan ajatella esimerkiksi 

seuraavia tekijöitä: 

- Kilpailevat oppilaitokset ja organisaatiot 

- Asiakkaat eli tässä tapauksessa mahdollisest opiskelijat 

- Organisaatioon kuuluvat työntekijät 

- Oppilaitoksen omistava taho eli Vantaan kaupunki 

- Kumppanit; mm. yhteistyöyritykset, neuvottelukunnat, sivistystoimi jne. 

- Media; erityisesti Vantaan alueelliset mediakanavat 

Makroympäristö 

Alla olevassa kuvassa 4. kuvataan esimerkkejä makroympäristöön kuuluvista 

tekijöistä. Näistä tekijöistä voidaan hyvin löytää tai soveltaa myös case –

organisaation makroympäristöön liitettäviä tekijöitä. Jokaisella tekijällä on oma 

merkityksensä, toisella voimakkaampi vaikutus kuin toisella sekä variaatioita siitä 

minne tekijöiden vaikutus ulottuu. Makroympäristön vaikutus vaihtelee 

voimakkaasti suorista taloudellisista tekijöistä alkaen oppilaitoksen taloudellisiin 
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voimavaroihin, lainsäädäntöihin, asetuksiin jne. Lisäksi sosiaalisen- ja 

kulttuurisen ympäristön merkitys asettaa vaatimuksia toiminnan ajantasaisuudelle 

ja seurannalle muuttuvien olosuhteiden vallitessa mm. kansainvälistyminen tai 

ikäryhmien asenteelliset muutokset eri vuosikymmenillä. Ammatillisessa 

koulutuksessa teknologisella ympäristöllä on suuri vaikutus, teknologian riittävä 

taso on toiminnan edellytyksistä tärkeimpiä, joten sen ajanmukaisuudesta 

huolehtiminen on koulutuksen tarjoajalle ydinasioita. Oppilaitosten on edustettava 

ja edistettävä myönteistä kuvaa ympäristön merkityksestä, joten luonnon 

ympäristön merkitys on aina hyvin vaikuttava tekijä, mutta myös jatkuvan 

kehityksn alla oleva muuttuja. Sen vaikutus oppilaitoksen toimintoihin on myös 

yksi mahdollisista tekijöistä, joilla voisi erottautua edistyksellisellä toiminnalla 

muista kilpailijoista. 

 

Kuva 4. Esimerkki markkinoinnin makroympäristöstä (Mikkonen, 2015). 

 

2.5 – Brändikuva ja asemoituminen 

Brändin luominen, kehittäminen ja saavuttaminen ovat tutkittavan organisaation 

menestymisen kannalta suuria mahdollisuuksia kohti päämääränä olevia 

tavoitteita. Organisaatiolla on selkeästi tunnistettavissa useita osaamisen ja 

toiminnan alueita sen ydinalueilla, joita on jäsenneltävä ja kehitettävä kohti 
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selkeää esille tuotavaa brändikuvaa, jota voidaan markkinoinnissa hyödyntää. 

Organisaation pitkä kokemus, soveltuvuus ja oppimisympäristö tarjoavat riittävän 

hyvät puitteet, jotta voidaan tunnistaa sille ominaiset tunnuskuvat ja 

asemoituminen suhteessa muihin alueen kilpaileviin oppilaitoksiin. Case 

organisaatiossa näiden osaamisten ja kyvykkyyksien esille tuominen ja hallinta on 

selvästi kehitystyön alla. Organisaation eri tasoilla on nostettu esille tavoitteiden 

kautta useita keskeisiä toisiaan sivuavia tai erillisiä aiheita, joista saadaan luotua 

tavoiteltua Varian brändiä. Esimerkiksi voidaan tässä kohtaa ottaa mm. 

oppilaitoksen rahoitusrakenteisiin vaikuttaminen oppilaitoksen ominaisuuksia 

korostamalla tai yhteistyökumppaneiden tietoisuuden kehittäminen. Brändikuvaa 

voidaan rakentaa ja tukea entistä tehokkaammalla jäsentämisellä toimenkuvien 

osalta organisaation eri tasoilla. Kotler & Kellerin (2012) mukaan yksi yrityksen 

tai organisaation tärkeimmistä ominaisuuksista ja kilpailueduista on sen oman 

brändikuvan hyvä hallinta. Voimakkaan brändikuvan rakentaminen on sekä 

taidetta että tiedettä. Se vaatii huolellista ja tarkkaa suunnittelua, syvää 

pitkäaikaista sitoutumista sekä hyvin hallittua markkinointia. Vahvalla brändillä 

saavutetaan asiakkaan sitoutuminen, jonka ytimenä on loistava palvelu tai tuote 

(Kotler & Keller, 2012, 264). 

Kun case organisaation brändikuvaa ollaan luomassa, on syytä ottaa huomioon 

asiakasryhmien ympäristöt. Kehitystyön eräs tärkeä osa on suunnitella 

oppilaitoksen sähköisten kanavien toimivuus ajanmukaiseksi. Internet –sivujen 

ajantasaisuus ja edustavuus omaa brändikuvaa korostaen vaikuttavat mielikuvan 

muodostumiseen ja luovat näkemyksen oppilaitoksen toiminnasta sekä 

asemoitumisesta suhteessa kilpaileviin organisaatioihin. Internet –sivujen 

saatavuus on voitava ulottaa myös mobiililaitteissa nopeasti toimiviksi, koska 

suurin osa nuorista asiakkaista etsivät tietonsa kyseisessä ympäristössä. Internet –

sivujen responsiivisuus oppilaitoksen käyttämiin kanaviin; Facebook, Twitter, 

Linkedin, Instagram, koetaan hyvin merkittävänä myös liike-elämän verkostojen 

suunnalta. Näiden ympäristöjen toimivuus ja nopea päivitettävyys tuo 

mahdollisuuden agressiiviseen tiedon jakeluun, erityisesti sinne, mistä nuoret 

aikuiset tietoa etsivät ja mikä on heille helppoa. 
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Strategisen markkinoinnin teorioissa asemointi voidaan määritellä siten, että 

samanlaiset tai erilaiset toiminnot toteutetaan eri tavalla kuin kilpailevat yritykset 

tai organisaatiot tekevät. Asemoinnissa yritys tai jokin muu toimija määrittelee 

toimialansa rakenteen ja tunnistaa omat vahvuutensa sekä heikkoutensa, jotta voi 

valita itselleen tämän perusteella kilpailutilanteeseen sopivan strategian. 

Asemoinnin tärkeimpiä tehtäviä on tunnistaa organisaation asema suhteessa 

muihin alalla toimiviin kilpailijoihin. Palvelun tai tuotteen on oltava selvästi 

erottuva paikka kohderyhmän mielissä, joilla se voidaan erottaa muista 

kilpailijoista. On löydettävä jokin asiakkaalle vahvahti arvoa tuottava kilpailuetu, 

jonka perusteella asiakas tekee valintansa meidän organisaation valitsemiseksi. 

Organisaatioiden on hyvä esittää itselleen ajoittain kysymys: Mitä haluamme, että 

asiakkaat ajattelevat tarjoomastamme tai meistä suhteessä kilpailijoihin (Lätti et 

al., 2015)? 

Asemointia kuvattaessa muodostetaan usein visuaalinen asemointikartta, jolla 

voidaan mahdollisimman hyvin havainnollistaa yrityksen tuotteen, palvelun tai 

brändin asemaa suhteessa kilpailijoihin. Nämä kuvaukset ovat siis useimmiten 

tutkimusten perusteella tehtyjä havaintoja kuluttajien mielikuvista. Kuvassa 5. on 

havainnollistettu esimerkkinä kuluttajien muodostamia mielikuvia automerkkien 

ominaisuuksista.  
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Kuva 5. Asemointikartta automerkkien luomista mielikuvista (Lätti et al., 

2015). 

Vastaava asemointikartta tämän työn tutkimuksena olevan case –organisaation 

koulutusttarjonnasta olisi hyvinkin mahdollista muodostaa suhteessa 

kilpailijoihin. Toisaalta visuaalisella havainnoinnilla voidaan lähestyä 

organisaation sisällä olevien tasojen suhtautumista tai sitoutumista ja niiden tiloja 

markkinoinnin suunnittelussa ja toimeenpanossa. Kartta voi toimia hyvin oman 

henkilöstön sisällä, kun muodostetaan tavoitteita, käynnistetään projekteja, 

suunnitella mahdollisten ryhmien muodostamista markkinoinnin kehittämistä 

varten. 

Säilyttääkseen kilpailukykynsä yritysten on tehtävä jatkuvasti voimakasta työtä 

sen eteen, että se pystyy hallitsemaan erilaistamisen ja asemoinnin tuotteensa 

hallinnassa. Vaikka tuotteiden runsas vaihtelevuus ja korkea taso pitävätkin 
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markkinoita hetkellisesti voimakkaina, on investointien ja markkinakustannusten 

kurissa pitäminen suuri haaste tuotteiden tarjonnan ja laadun ylläpitämiseksi. 

Yhtenä ongelmana saattaa yleisesti olla asemoinnin osalla, että 

asiakkaiden/kohderyhmien toiveet ovat hyvin laajat tai hajanaiset, jolloin kaikkien 

tarpeiden tyydyttäminen ei voi onnistua. Tällöin asemointiin pitää löytää ratkaisu 

tai vaikuttavin tekijä määrälliseltä puolelta eli sieltä mistä voimme saavuttaa 

parhaat taloudelliset tulokset. (Zhang et al., 2007, 227). 

Case –organisaation kohdalla asemointia käsitellään opiskelijoiden näkökulmasta. 

On hyvä pohtia, miksi opiskelijoiden tekemät valinnat kohdistuvat mahdollisesti 

Varian tarjoamiin koulutuksiin? Zhang et al. 2007 toteaa, että on tärkeää löytää 

syyt, mitkä johtavat ihmisten tekemiin valintoihin? Tätä teoriaa tukevat aiemmat 

tutkimukset siitä, että asiakkaat valitsevat joka tapauksessa aina heitä eniten 

hyödyttävät tuotteet tai palvelut, joten asemoinnin kannalta on kannattavampaa 

keskittyä tutkimaan syitä heidän tekemiinsä valintoihin. 

Oppilaitosten näkökulmasta ns. niche voi olla vaikea määrittää, johtuen usein 

hyvin voimakkaasti ohjatuista valtakunnallisista suunnitelmista opetuksen 

järjestämisen suhteen. Tämä siis asettaa rajoituksia varsinaisen sisällön tarjonnan 

vaihtelevuuden osalle. Alueellisia eroavuuksia tarjontaan voidaan toki määritellä 

esimerkiksi alueen yhteistyöyritysten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Myös 

oppilaitosten erilaiset oppimisympäristöt laitekantoineen vaikuttavat erilaisuuteen 

koulutustarjonnan sisältöjen osalta erityisesti valinnaisten kurssien osalla. 

3 – Tutkimuksen toteuttaminen 

Tässä luvussa esitetään, mitä tutkimusstrategiaa työn tutkimuksessa on käytetty. 

Kappaleessa kuvataan myös niitä menetelmiä ja tiedon hankinnan tapoja, joilla 

aineistoa on kerätty ja jonka perusteella työn tutkimuskysymyksiin ollaan 

myöhemmin vastattu. Tutkimuksen aikana teoria-aineistoa on pidetty mm. 

haastatteluiden rinnalla ja vastauksia on usein etsitty myös löytämällä vastauksia 

välittömästi teoreettisen viitekehyksen asettamiin sisältöihin. Kappaleessa 

käydään läpi tutkimuksen toteuttamisen prosessi sekä aineiston analysointiin 

liittyvät vaiheet. 
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3.1 – Metodologia 

Tässä työssä aineistojen keräämisen välineinä käytettiin erilaisia haastattelun 

menetelmiä: puolistrukturoitua haastattelua, teemahaastattelua sekä 

ryhmähaastattelua. Haastattelumenetelmä valittiin ottaen huomioon kohderyhmän 

tai henkilön asema markkinoinnin sekä tämän tutkimuksen näkökulmasta.  

Tämän työn kohdalla laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus soveltuu hyvin 

tutkimusmenetelmäksi, koska siinä on pyrkimyksenä pikemminkin löytää tai 

paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa olevia (totuus)väittämiä. 

Lähtökohtana tälle tutkimukselle on todellisen elämän kuvaaminen. Tapahtumat 

muovaavat samanaikaisesti toinen toisiaan ja onkin mahdollista löytää 

monensuuntaisia suhteita. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan 

kohdetta mahdollisimma kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi et al. 2000, 161). 

Koska tiedonkeruumenetelmien valinnan tulee olla perusteltua, ei 

haastatteluakaan tule valita pohtimatta sen soveltuvuutta kyseisen ongelman 

ratkaisuun. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastattelu on ollut päämenetelmänä. 

(Hirsjärvi et al. 2000, 201). 

Jos aineiston suuruuden päättäminen on ongelmallista kvantitatiivisesti 

painottuneessa tutkimuksessa, se on yhtä ongelmallista kvalitatiivisessakin 

tutkimuksessa. Aineistona voi olla vaikkapa vain yksi tapaus tai yhden henkilön 

haastattelu. Toisaalta aineisto voi käsittää joukon yksilöhaastatteluja. Koska 

tarkoituksena ei ole etsiä keskimääräisiä yhteyksiä eikä tilastollisia 

säännönmukaisuuksia, aineiston koko ei määräydy näihin perustuen. (Hirsjärvi et 

al. 2000, 180). 

Puolistrukturoidussa haastattelussa, jota toisinaan nimitetään myös 

teemahaastatteluksi, kaikille haastateltaville esitetään pääpiirteittäin samat 

kysymykset samassa järjestyksessä. Kysymysten järjestyksellä ei sinänsä ole 

olennaista merkitystä vaan sillä kuinka haastateltavilta saadaan mahdollisimman 

todelliset vastaukset tuotua esille.  
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Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto. 

Teemahaastattelussa on tyypillistä, että haastattelun aihepiirit ovat tiedossa, mutta 

tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. Teemahaastattelua käytetään paljon kasvatus- 

ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, koska se vastaa hyvin monia 

kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtia. (Hirsjärvi et al. 2000, 204). 

 

3.2 – Tutkimusprosessi ja aineiston hankinta 

Tämän työn tutkimusprosessi on aloitettu kesän 2015 aikana, mutta empiiristä 

havainnointia on kertynyt vastaavan aihepiirin osalta jo useiden vuosien ajan. 

Markkinoinnin menetelmien käsittely ja erityisesti niiden vaikuttavuuden arviointi 

on luonnollisesti kuulunut vaihtelevalla tasolla aina yritysten ja tässä työssä 

tutkittavan oppilaitosorganisaation toimintoihin.   

Aineiston hankinnassa menetelminä toimineet havainnot ja haastattelut ovat 

jatkuvasti avartaneet työn sisältöä lisää ja sitä kautta on syntynyt jatkuvasti uusia 

kokeiluja sekä mahdollisuuksia markkinoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Toisaalta haastatteluiden ja niitä seuranneiden ajatusten käsittelyn seurauksena on 

syntynyt suuri joukko uusia kysymyksia, jotka syventävät ja tehostavat tutkimusta 

mutta myös palauttavat haastattelukysymyksiin takaisin tutkimuksen.  

 

 

Kuva 6. Tutkimusprosessi ja aineiston hankinta 

 

 Syksy	  2015  Kesä	  2016  Syksy	  2016 

DIPLOMITYÖ 

 

Aineisto 
(sekundaarinen) 
Taustamateriaali 

 

Aineisto	  (primaarinen) 
Havainnointi 

 Haastattelut 

 Talvi	  2016 
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Aineiston hankinnassa on käytetty havainnointia, haastatteluja sekä kokemusta 

oman työhistorian varrelta eli näkemystä myös muutosten havaitsemiseen voidaan 

löytää useiden vuosien ajanjaksoilta. Tutkimusprosessi on oikeastaan ollut 

käynnissä jo huomattavasti ennen varsinaisen tutkimuksen/lopputyön aloittamista. 

Taustamateriaalin kohdalla on ollut ajoittain haasteellista erotella vanhat 

kokemukset ja näkemykset suhteessa uuteen tutkimukseen. Aiemmin 

muodostunut käsitys markkinoinnin merkityksestä, menetelmistä, kohderyhmistä 

jne. on ollut tarpeen siirtää taustalle, jotta voidaan löytää jotain uutta ja sellaista, 

millä oikeesti on vaikuttavuutta haasteellisen tavoitteen saavuttamiseksi. Toisaalta 

aiemman runsaan taustamateriaalin ja muodostuneiden käsitysten ansiosta, on 

tutkimuksessa voitu päästä oletettavasti hyvin lähelle oikeita kysymyksiä ja 

keskittyä niitä helpommin kuin, mikäli runsasta taustatietoa ei olisi ollut 

käytettävissä. 

 

3.3 – Primaariset aineistot 

Työn primaarinen aineisto on laadittu tutkimalla markkinoinnin eri osa-alueita ja 

menetelmiä Vantaan ammattiopiston sisällä sekä yhteistyöverkostojen 

keskuudessa. Primaarinen aineisto koostuu tutkimuksesta markkinoinnin teoriaan 

ja haastatteluiden tuottamaan havainnointiin sekä niiden jatkuvaan vertailuun. 

Aineiston kohdalla on otettu huomioon useiden eri tahojen näkemyksiä, sekä 

vertailemalla samanakaltaisten yksilöiden tai ryhmien välillä olevia vastauksia 

toisiiinsa.  

3.3.1 – Havainnointi 

Kyselyn ja haastattelun avulla saadaan selville, mitä henkilöt ajattelevat, tuntevat 

ja uskovat. Ne kertovat, miten haastateltavat kokevat ympärillä tapahtuvan mutta 

eivät paljasta välttämättä todellisuutta. Havainnoinnin avulla saadaan tietoa, 

toimivatko ihmiset niin kuin he sanovat toimivansa. Yhteiskuntatieteilijät ovat 

hyvin selvillä siitä, että esimerkiksi ihmisten arvostuksia tutkittaessa saadaan 

erilaisia tuloksia, jos näitä asioita kysellään ja mitataan puheen keinoin tai jos 

katsotaan, miten ihmiset todella toimivat arkielämässä (mihin käyttävät varojaan, 
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miten viettävät vapaa-aikansa, miten huolehtivat ympäristöstään jne.). Puheiden ja 

asennoitumisen tasolla ollaan yhden arvomaalilman kannattajia ja 

elämänkäytännön tasolla toisen arvomaailman vankeja. (Hirsjärvi et al. 2000, 

209). 

Työn tutkimusosassa havainnointi perustui eri kohderyhmien haastatteluihin sekä 

case –organisaation sisällä että sen ulkopuolella eri asiakasryhmien keskuudessa. 

Havainnointi pyrittiin säilyttämään tutkimuksen aikana mahdollisimman 

objektiivisena vaikka tutkijalla olikin tietty näkemys eri haastatteluryhmien ja 

henkilöiden ennakkokäsityksistä sekä rooleista työn varsinaisen sisällön suhteen. 

Työn kannalta olennaisinta oli kuitenkin tuoda esille eri osapuolien näkemyksiä 

markkinoinnin merkityksestä ja sen vaikuttavuudesta asetteujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Havainnoinnin osuus vahvistui työn edetessä, koska tutkijalle oli 

muodostunut määrätynlainen ennakkokäsitys, kuinka kohderyhmät haastatteluihin 

suhtautuivat ja mihin kohtiin oli olennaista kysymysten voima keskittää. 

Havainnoinnin materiaali muodostuu keskusteluiden perusteella laadituista 

muistioista, haastattelukysymysten litteroinneista sekä näistä muodostetuista 

yhteenvedoista. Lisäksi havainnointiin vaikutti aiemmin laaditut 

projektisuunnitelmat sekä organisaation julkaisemat strategiset tavoitteet liittyen 

työn mukaisiin sisältöihin. 

Havainnointimateriaalin laatimisen sekä erityisesti haastattelutilanteiden kohdalla 

oli tärkeä suunnata haastateltavan ajatuksia kohti hänen tai heidän omia 

näkemyksiään eikä löytää heidän muistojaan organisaation muiden toimijoiden 

rooleista tai yleisistä käsityksistä. 

3.3.2 – Kohderyhmien haastattelut 

Kohderyhmien haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina (ks. kohta 3.1) 

ryhmähaastattelun muotoisena. Jokaiselle opiskelijaryhmälle esitettiin omat ko. 

ryhmää koskevat kysymykset. Peruskoulun kahdeksasluokkalaisille haastattelun 

ja keskustelun rungoksi esitettiin liitteen 4 mukaiset kysymykset, joiden kautta 

laadittiin muistio vastauksista käsittäen myös varsinaisten kysymysten 

ulkopuolelta nousseet asiat. Varian opiskelijaryhmien kanssa haastattelu 
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toteutettiin liitteen 1 mukaisen haastattelulomakkeen mukaisesti. Lisäksi 

haastatteluihin osallistuneiden opiskelijoiden opettajia haastateltiin heille 

suunnatuilla kysymyksillä, joiden pääteemana oli, kuten kaikissa haastatteluissa 

Varian tunnettavuus ja kilpailukyky sekä mahdolliset markkinoinnin menetelmät 

kilpailukyvyn lisäämiseksi.  Varian opiskelijoista haastatteluun osallistui yhteensä 

53 opiskelijaa ja henkilöstöstä 19. 

Haastattelujen suunnitteluvaiheessa lähtökohtana oli tunnistaa ja löytää ne 

henkilöt, joiden valintoihin vaikuttamalla tutkimuskysymyksiin saataisiin 

mahdollisimman luotettavia ja uusia, kokeiluja tuottavia vastauksia. Haastatteluun 

valittiin sellainen peruskoulu, josta ei ole aiemmin ollut runsaasti hakijoita Varian 

opintolijoille eikä erityisesti metallialalle. Haastattelu suoritettiin 24:lle  

Simonkylän yläasteen oppilaalle. Kyseisestä koulusta oppilaat ovat hakeutuneet 

pääsääntöisesti lukio- ja kaupallisen alan opintoihin eikä niinkään tekniikan 

ammatillisiin opintoihin. Keskimääräisesti heidän peruskoulun 

opintomenestyksensä on ollut hyvä tai valtakunnallista keskitasoa parempi. 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esille oppilaiden päätöksentekoon vaikuttavia 

tekijöitä opiskelupaikkaa valittaessa. Lisäksi heidän aktiivisen tiedonhaun 

kanavien selvittäminen ja kysymykset Varian tunnettavuudesta sekä 

kilpailuasemasta suhteessa muihin oppilaitoksiin olivat haastattelun aiheina.  

3.3.3 – Sidosryhmien haastattelut 

Tässä tutkimustyössä sidosryhminä käsitellään niitä tekijöitä, joilla on suora tai 

epäsuora vaikutus peruskoulun opiskelijoiden tekemiin jatko-opinto- tai 

työskentelyn valintoihin. Peruskoulun puolelta merkittävässä asemassa on todettu 

olevan opinto-ohjaajat, joiden tiedoilla ja näkemyksillä on todettu olevan suuri 

vaikutus todellisena tiedonlähteenä peruskoululaisille eri ammateista ja 

valinnoista jatkossa yleisesti. Peruskoulun opinto-ohjauksen ja opinto-ohjaajan 

osuus nuorten valintojen kohdalla on merkittävä erityisesti sen vuoksi, että opinto-

ohjaus lisää, vahvistaa tai laajentaa opiskelijalle niitä näkemyksiä ja sitä 

informaatiota, jota he ovat saaneet aiemmin koulun ulkopuolelta valintoja 

pohtiessaan. Opinto-ohjaajalta saadaan tavallaan lopullinen ”virallinen” tieto 

ennen valintahetkeä ja näin sen merkitys voi olla ratkaiseva tai ainakin suuri 
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erityisesti epävarmasti valintoihinsa suhtautuvien opiskelijoiden kohdalla. Opinto-

ohjaajat tavallaan paikkaavat tai täydentävät muiden sidosryhmien tuottamaa 

informaatiota nuorten päätöksenteon tueksi. Peruskoululaisten vanhempien 

näkemyksiä selvitettiin myös opinto-ohjaajan sekä oppilaiden haastatteluiden 

kautta. Opiskelijoiden sidosryhmänä markkinoinnin näkökulmasta on tässä 

tutkimuksessa pidetty myös Varian opettajia, koska heillä on usein käytännön 

rooli markkinoinnin toteutuksessa mm. peruskoulujen ja yritysten suuntaan. 

 

3.4 – Sekundaariset aineistot ja taustamateriaali 

Sekundääristä aineistoa on kertynyt runsaasti useiden erilaisten 

havainnointitilanteiden kautta. Näitä tilanteita ovat olleet henkilöstön sisäiset 

kokemusten vaihdot, keskustelut, työryhmätyöskentelyt ja muu sisäinen 

verkostoituminen, joka on tuottanut kokemusta tutkimuksen edistämiseksi. 

Lisäksi tämän tutkimustyön havainnoinnin tukena on vertailu helsinkiläisen 

vastaavan koulutusasteen oppilaitoksen markkinoinnin kokemuksista ja tuloksista 

aina 1990 –luvun alkupuoliskolta saakka. Aktiivinen yhteistyö useiden eri 

puolella Suomea toimivien oppilaitosten kanssa sekä pääkaupunkiseudulla 

toimivien yhteistyöyritysten keskuudessa on tuottanut myös runsaan 

sekundaarisen aineiston niistä kohteista ja markkinoinnin menetelmistä, joilla alan 

houkuttelevuutta on vuosien saatossa yritetty edistää. Sekundaarisen aineiston 

kohdalla voidaan kuitenkin todeta, että vaikka markkinoinnin menetelmiä on 

toimeenpantu ajoittain ilmeisen voimaperäisestikin, niin pysyvät tulokset ovat 

jääneet silti suhteellisen vaatimattomiksi. Toisaalta toteutettujen markkinoinnin 

toimenpiteiden seurantaa ja vaikuttavuuden vertailua ei olla mitenkään laaja-

alaisesti tutkittu oppilaitosympäristössä. Lisäksi vaihtelevuus markkinoinnin 

vakiintuneissa menetelmissä vallitsee monissa tapauksissa ja niissä esiintyy 

runsaasti alueellisia ja oppilaitoskohtaisia eroavaisuuksia. 

Tämän työn taustamateriaalina on ollut mahdollisuus hyödyntää oppilaitoksessa 

laadittuja markkinoinnin suunnitelmia vuosien 2014 ja 2015 osalta. 

Markkinoinnin menetelmät ja täytäntöönpano ovat keskeisessä osassa 
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opiskelijoiden rekrytointiprosessia ja niillä on vaikutuksia myös oppilaitoksessa 

opiskelevien kannalta mm. opinnoissa suoriutumiseen. Kirjallinen 

taustamateriaali on liittynyt pääasiassa markkinoinnista vastaavien henkilöiden 

tuottamaan aineistoon sekä muuhun yleiseen oppilaitoksen markkinoinnin 

materiaaliin mm. esitteisiin, videomateriaaliin yms. Taustamateriaalin etsimisessä 

on ollut suurta hyötyä jo sellaisenaan tutkimuksen edistämisessä, koska esille on 

noussut huomattava määrä miltei käyttämätöntä markkinoinnin materiaalia, joilla 

voidaan hyvinkin suoraan edistää tutkimuskysymysten käsittelyä. Markkinoinnin 

strategioiden ja menetelmien taustamateriaalia löytyy runsaasti, toisaalta samalla 

tämänkin työn edetessä ja materiaaliin tutustuttaessa tulee esiin se, että 

oppilaitoksissa erilaisten menetelmien kokeilu moninaisesti ei ole kovin yleistä ja 

liike-elämän käytänteiden soveltamista edelleen hyödynnetään vain osittain. 

Markkinoinnin tutkimuksia ja niitä seuraavia analyysejä sekä edelleen 

käytänteiden toimeenpanoa tehdään vähän oppilaitosympäristöissä. Päätöksiä sekä 

rohkeutta erilaisten strategioiden ja menetelmien kokeiluihin esiintyy 

oppilaitoksissa selvästi vähemmän kuin yritysten toiminnassa. 

 

3.5 – Haastatteluaineisto  

Vantaan ammattiopistossa haastateltiin yhteensä 53 opiskelijaa, jotka edustivat 

talotekniikan ensimmäisen vuoden opiskelijaryhmää, kone- ja metallialan 

ensimmäisen sekä toisen vuoden opiskelilijaryhmiä. Haastattelutilanteet pidettiin 

seuraavien kysymysten ollessa keskustelun alustuksena. 

”Miksi valitsit Varian? Mikä oli merkittävin tekijä opiskelupaikan valintasi 

suhteen?”  

Tähän vastattiin tuomalla esiin yleisesti ammattiopiston positiivinen maine 

nuorten keskuudessa yleisesti sekä ennakkokäsitys hyvästä vallitsevasta 

ilmapiiristä oppilaitoksen sisällä. Oppimisympäristön oletetaan olevan nuorten 

opiskelijoiden mieleen; tuttuja kavereita peruskoulusta ja mukavia 

harrastemahdollisuuksia viihtyvyyden tuojana. Valintakriteerinä esiin nousi myös 

vertailu suhteessa muihin kilpaileviin oppilaitoksiin; Variassa oletetaan olevan 
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positiivisempi ilmapiiri kuin muissa lähiympäristön oppilaitoksissa. Ilmapiirin 

merkitys koetaan hyvin merkittävänä erityisesti nuorten opiskelijoiden 

keskuuudessa. Selkeä tavoite opiskelulle on luonnollisesti merkitsevä tekijä 

opiskelupaikan valinnassa. Opiskeltavien aiheiden ja suoritettavien tutkintojen 

tarjonnan on kohdattava nuorten keskuudessa vallitsevia mielikuvia. 

Oppilaitoksen on tuotava markkinoinnissaan esille niitä ammatteja, joita kohti 

tullaan opiskelemaan ja joista voidaan muodostaa myönteisiä mielikuvia. 

”Varian brändikuva? Kilpailukyky vs. muut oppilaitokset?” 

Varian näkyvyyttä pidetään alueellisesti hyvänä, näkyvyys selkeää erityisesti 

julkisissa kulkuvälineissä ja nuorten asuinympäristöjen  läheisyydessä. Näkyvyys 

koettiin paremmaksi kuin kilpailevilla oppilaitoksilla. Toisaalta haastattelussa 

esille nousi kysmys; onko näkyvyys jatkuvaa vai kausiluontoista tai satunnaista? 

Jatkuvan kilpailukyvyn ylläpitämiseksi haastateltavat totesivat oppilaitosten 

tarvitsevan myös jatkuvaa markkinointia sekä näkyvyyttä kausittaisen mainonnan 

tueksi. Varian nimi ja logo ovat nuorille hyvin tuttuja, myös oppilaitoksen 

yleisestä maineesta on runsaasti myönteisiä mielikuvia erityisesti ammatilliseen 

toisen asteen koulutukseen suuntavien keskuudessa. 

Haastatteluissa tärkeä esille noussut asia oli opettajien hyvä, positiivinen 

asennoituminen työskentelyyn nuorten keskuudessa. Asenteella katsottiin 

saavutettavan hyvää opetusta ja sitä kautta myös opiskelijoille onnistumisia 

työsuorituksissa sekä opinnoissa kokonaisuutena.  

”Millä keinoilla päätöksentekoosi voidaan vaikuttaa? Oma näkemys, 

vanhemmat, kaverit, sosiaalinen media?” 

Haastatteluissa opiskelijaryhmät kertoivat suurimman vaikutuksen olevan sillä 

tiedolla, jonka he ovat erityisesti itse löytäneet ja siitä oman näkemyksensä 

muodostaneet. Haastateltavat toivoivat tietoa koulutuksen kautta saatavista 

ammateista, ansiotasosta jne. suoraan heille itselleen eikä esimerkiksi vanhempien 

tai peruskoulun opettajien kautta. Lisäksi ammatillisessa koulutuksessa jo 

opiskelevien näkemyksillä koettiin olevan suuri painoarvo omia valintoja 

tehtäessä. Haastateltavat arvostivat vanhempien, jo ammatillisessa 
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koulutukseksessa  opiskelevien näkemystä siitä, millaisen vaikutelman he olivat 

opintojensa edetessä oppilaitoksesta saaneet. Toisten nuorten tuottama tietoisuus 

on levinnyt nopeasti kaveripiirien kautta laajojen nuorisoryhmien tietoisuuteen. 

Tässä tilanteessa sosiaalisen median vaikutus näyttää voimakkaalta, ikään kuin 

luotettavalta taholta saatu tieto voidaan ja halutaan levittää myös eteenpäin. 

Toisaalta kaikenlainen tieto leviää tätä kautta nopeasti ja laajasti – myös 

negatiiviset kokemukset voivat levitä aiheuttaen kenties vääriä mielikuvia 

todellisuudesta.  

“Kuinka oppilaitoksen olisi hyvä markkinoida itseään ja kenelle? Suoraan 

opiskelijoille, peruskoulut, vanhemmat? Millainen merkitys opettajien 

osallistumisella on markkinoinnissa? Entä joku muu taho, yritysten edustajat?” 

Haastateltavat kertoivat nähneensä oppilaitoksen esittelyvideon omalta 

ammattialaltaan ja saaneet sitä kautta näkemyksen sekä alasta että koulun 

oppimisympäristöstä. Videossa esiteltiin sekä opiskelijoiden käytännön tekemistä 

työsalissa sekä kuvailtiin lyhyesti ammattialan työtehtäviä. Lisäksi video sisälsi 

tietoa opiskeluun ja ammattiin liittyvistä vaatimuksista. Nämä kaikki lyhyenä, 

noin kahden kolmen minuutin koosteena koettiin sopivaksi oman mielikuvan 

muodostamiselle ja siitä edelleen lisätietojen hankkimiselle. Oppilaitoksen videon 

he olivat nähneet peruskoulussa ennen yhteisvalintojen ajankohtaa sekä osa oli 

etsinyt omatoimisesti sähköistä materiaalia verkosta. Oppilaitoksen tuottama, 

mahdollisen informatiivinen esittelyvideo koettiin erinomaiseksi 

markkinointivälineeksi nuorille. Haastateltavat olivat kokeneet hyvänä sitä, että 

ammatillinen opettaja piti alustuksen ennen videon katselua heille peruskoulussa. 

Tämän jälkeen video ja myöhemmin peruskoulun opinto-ohjaaja toimivat hyvänä 

tiedon lähteenä niille kymyksille, joihin mahdollisesti haluttiin vielä palata tai 

kerrata saatua informaatiota. 

Ammatillisen opettajan esiintyminen peruskoulussa esim. opinto-ohjauksen 

tunnilla antoi haastateltavien mukaan hyvän käsityksen ammatillisen 

oppilaitoksen toimintatavoista sekä mahdollisuuden kysyä suoraan mahdollisen 

tulevan ammattialan vaatimuksista, työtehtävistä, ansiomahdollisuuksista sekä 

jatko-opintomahdollisuuksista. Lisäksi opettaja oli esiintymisellään antanut 
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tietynlaisen mallin opiskeluilmapiiristä oppilaitoksessaa ja luonut kuvitelman 

siitä, millaista opiskelijana oleminen suoraan työelämään tähtäävässä 

koulutuksessa on, esitellen mahdollisia poikkeavuuksia peruskouluympäristöstä. 

Haastateltujen opiskelijoiden mielestä ammatilliset oppilaitokset voisivat järjestää 

aktiivisuutta, omaa tekemistä korostavia jaksoja peruskoululaisille; syntyisi 

tilanteita, joiden kautta uusi, mahdollisesti tuleva oppimisympäristö tulisi jo 

ennakkoon tutuksi ja myös vähintään näköhavaintoja syntyisi alan koneista ja 

laitteista sekä työmenetelmistä. 

 “Onko yritysten näkyvyydellä,  julkisuudella sekä oppilaitoksen 

verkostoitumisella ollut millainen vaikutus suunnitelmiisi, valintoihisi?” 

Oppilaitosten verkostoitumisella ei koettu olevan suurta merkitystä haastateltavien 

valintoihin. Toisaalta pidettiin hyvänä, että voidaan olla tietoisia niistä jatko-

opintojen mahdollisuuksista, joihin voidaan oman valinnan kautta edelleen päästä.  

Lisää vaikuttavuutta markkinointiin voisi saada, mikäli opinto-ohjauksen tunneille 

voisi saada ajoittain yritysedustajia kertomaan toimialastaan ja siitä kuinka, 

kuinka he rekrytoivat uusia työntekijöitä sekä heidän ominaisuuksilleen asetettuja 

toiveita. 

“Millainen merkitys ammatillisten opiskelijoiden osallistumisella on 
markkinoinnissa?” 

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten merkitys markkinoinninnissa 

on suuri, koska lähes samanikäisiltä on helpompi kysyä kuin aikuiselta. Lisäksi 

nuorten vastaukset ja kertomukset toisilleen vastaavat juuri kysyjien tarpeisiin 

paremmin kuin opettajien, vanhempien tai jonkun muun ulkopuolisen tahon 

kertomana.  

Myös sosiaalisessa mediassa nuorten kesken välittyvät kokemukset, joita ei aina 

markkinointitapahtumissa tule esille. Sosiaalisessa mediassa on enemmän aikaa ja 

tilaa asioiden käsittelylle, lisäksi sieltä tietojen etsiminen, löytäminen sekä 

kysyminenkin on anonyymiydessään helpompaan kuin kenties kysymysten 

esittäminen isomman ryhmän kesken. 
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Vantaan ammattiopiston henkilöstöä haastateltiin oppilaitoksen markkinoinnin 

suunnitelmista ja käytänteistä sekä tulevaisuuden osalta siten, millaisia tarpeita 

markkinoinnille on olemassa ja mitä asioita voidaan jatkossa tehdä paremmin. 

Haastattelut toteutettiin käsittelemällä markkinointia alla olevien kysymysten 

kautta. Haastatellut opettajat edustivat tässä yhteydessä Talotekniikka – alaa. 

“Varian markkinointistrategia?” 

Markkinointistrategiaa ei suoraan lainkaan tunnistettu, sen oletettiin vahvasti kyllä 

olevan jossain kirjoitettuna mutta haastatteluun vastanneilla ei ollut täsmällistä 

tietoa siitä, mistä sen voisi halututessaan löytää. Kaikilla oli tieto kuitenkin, että 

jonkinlainen strategia on kirjoitettu johdon toimesta, asia ei kuitenkaan ollut heille 

tuttu eikö sitä oltu kattavasti esitelty. 

“Markkinoinnin ympäristöt? Mitä pidät tarpeellisena markkinoinnin 

ympäristönä?” 

Opettajat vastasivat haastattelussa kokevansa peruskoulun kautta tapahtuvan 

markkinoinnin olevan tärkeintä ja siinä ammatillisen koulutuksen asiantuntijat 

ovat heidän mielestään parhaitan tiedon levittäjiä. Eli ammatilliset opettajat sekä 

ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajat käyvät peruskouluissa säännöllisesti 

kertomassa Varian toiminnoista sekä kertomassa työelämän tarpeista ja 

näkemyksistä opiskelijoiden suhteen.  

Haastatellut opettajat totesivat vastauksissaan, että aikaisemmin opettajat olivat 

aktiivisesti mukana markkinoinnissa mutta nyt tämä toiminta on huomattavan 

vähäistä. Tämä koettiin negatiivisena ja sitä ihmeteltiin markkinoinnin 

edistämisen näkökulmasta.  

Median merkitystä pidettiin vastauksissa tärkeänä, erityisesti peruskoululaisten 

vanhemmat ja toki nuoriso myös on herkkää vastaanottamaan mediassa esiintyviä 

vaikutteita ja muodostamaan niistä omat mielipiteensä ja sitä kautta 

päätöksentekonsa. Median kautta välittyvä tieto ei välttämättä vastaa ammatillisen 

koulutuksen pysyvämpää olotilaa eikä anna aina edes oikeaa kuvaa työn ja 

työpaikkojen vaatimuksista. Toisaalta positiivinen tiedottaminen on koettiin aina 

myönteisenä ja koulutusta edistävänä.  
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Median merkitys välittyy nuorille usein vanhempien saaman tiedon kautta, nuoret 

saavat kenties vahvistusta omille näkemyksilleen ja tekevät valintojaan 

varmemmin. Median kautta saatu tieto voi myös olla pinnallista ja osin erheellistä, 

jolloin myös väärät mielikuvat voivat saada vahvistusta ja siirtyä nekin nuorten 

mieliin. Esimerkkinä yksittäiset negatiiviset katsaukset voivat muodostaa 

kokonaisvaltaisen negatiivisen mielikuvan, vaikka kyseessä oli vain yhden 

tapauksen tai yhtä yritystä koskeva asia.  

“Varian brändikuva - kilpailukyky?” 

Varian brändikuvaa ja kilpailukykyä pidettiin yleisesti hyvänä, erityisesti 

haastateltujen edustamalla koulutusalalla. Tästä merkittävin osoitus on alan hyvä 

työllisyys ja erityisesti nuorten vastavalmistuneiden hyvä työllistyminen. Kaikki 

valmistuneet ovat päässeet töihin alalle, niin halutessaan. Työnantajilla on hyvä 

mielikuva Varian opiskelijoista ja he tuntevat hyvin myös Varian koulutuksen 

Talotekniikka –alalla. Haastatteluun osallituneiden opettajien mielestä osaston 

työelämäosaaminen – tuntemus alan tarpeista ja vaatimuksista ammatissa on 

monipuolista ja hyvää. Osa opettajista toimii opettamisen ohella yrittäjinä myös 

itse ja tietävät jatkuvasti todellisen tilanteen alalla. Toisaalta osa opettajista on 

selkeästi kehittänyt osaamistaan voimakkaasti pedagogiseen mutta osaston sisällä 

vallitsee hyvä vuorovaikutteisuus, joka ylläpitää koulutuksen tarjoamisen 

monipuolisena kaikilla alan osa-alueilla.  

Osaamisen tasoa pidetään erityisen hyvänä asennustehtävien ja 

suunnitteluohjelmien käytännön soveltamisen osalta. Opettajan oman 

yritystoiminnan kautta jaettavat kokemukset ovat aina ajanmukaisia ja tuovat siten 

myös mahdollista vaihtelua opetukseen ja vähintään ylläpitävät teknologioiden 

kehittymisen seurattavuuden ajanmukaisina. Tähän liittyvät voimakkaasti sekä 

käytettävien työmenetelmien että työvälineiden nykyaikaisuus. 

“Mitkä ovat omat tehtävät/rooli? Millaisia muita tehtäviä/rooleja?” 

Opettajat pitävät omana tehtävänään markkinoinnin osalla olla erityisesti 

esimerkkejä ja tiedonvälittäjiä koulutuksen edistämiseksi. Oman asenteen ja 

tekemisen merkitys korostuu opettajilla vahvasti, se koetaan haastateltavien 
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keskuudessa tärkeimmäksi omaksi tehtäväksi markkinoinnissa. Vaikka sitä ei 

suoraan nähtäisi varsinaisena markkinoinintina, niin sen näkymätön vaikutus on 

kenties merkittävin edistäjä markkinoinnissa. Ammattiosaamisen arvostaminen ja 

hyvän työilmapiirin ylläpito arvostamalla muita kollegoita, edistävät koulutuksen 

markkinointia ja lisäävät sen mielekkyyttä opiskelijoiden keskuudessa. Tästä 

välittyy nuorille tieto myönteisestä opiskeluympäristöstä, jota tietoa he levittävät 

myös oppilaitoksen ulkopuolella kaveripiirilleen ja mahdollisille tuleville 

opiskelijoille. 

Haastateltavista osa osallistuu aktiivisesti myös Talotekniikka alan ammatillisten 

neuvottelukuntien toimintaan, jolla edistetään ja vaikutetaan alan koulutukseen 

yhdessä yritysten kanssa. Neuvottelukunnissa pääosa jäsenistä muodostuu 

yritysten edustajista, jolloin yritysten näkemykset ja vaikutukset välittyvät 

suoraan oppilaitosten käytännön toimintaan. Neuvottelukuntien merkitys alan 

markkinoinnissa on huomattava, yhdessä toimien oppilaitokset ja yritykset voivat 

kohdistaa voimavarojansa suoraan mahdollisimman alan edistämiseksi.  

“Markkinoinnin management?” 

Haastatellut opettajat eivät pitäneet Varian kotisivuja erityisen selkeinä alansa 

kannalta ja näin ollen myös markkinoinnin näkökulmasta niiden tavoitettavuus ei 

ole hyvä. Tämä koetaan selkeänä kehittämisen kohteena, joka vaikuttaa ulospäin 

tietoa oppilaitoksesta tai opinnoista etsiville talon ulkopuolelta sekä opiskelijoiden 

tiedonhaussa koulun sisäisessä toiminnassa. Oppilaitoksen kotisivujen merkitys 

nähdään tärkeänä, koska kuitenkin suurin osa nuorista, heidän vanhemmistaan 

sekä yrityksistä etsivät tietonsa mieluiten sähköisten viestimien kautta.  

Markkinoinnin management on selkeästi kehittämisen kohde haastateltavien 

vastausten perusteella. Kotisivut liittyvät siihen voimakkaasti ja sitä kautta 

saataisiin selkeyttä markkinointiin ja sen hallintaan. Selkeillä kotisivuilla voidaan 

vaikuttaa markkinoinnin sisältöihin ja siihen mitä, missä, kuka sitä kulloinkin 

tekee. Selkeällä markkinointistrategialla voitaisiin saadaan lisättyä markkinointiin 

osallistumista sekä henkilöstön että opiskelijoiden keskuudessa. Lisäksi 

markkinointiin tarvittavaa koulutusta voitaisiin kehittää ja lisätä, kun selvästi 

osataan määrittää mitä ollaan tekemässä ja millaisilla toimenpiteillä. 
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Markkinoinnin management koetaan haastateltavien keskuudessa vain johdon 

toimenpiteinä ja heidän tietoisuudessaan eikä sen jalkauttaminen edes opettajien 

keskuuteen ole riittävä. Markkinoinnin hallintaa ei tiedosteta olevan lainkaan. 

Kaikilla on toki mahdollisuus tehdä markkinointityötä oman työnsä ohella mutta 

suunnitelmallisuus ja yhtenäisyys puuttuvat. Tämä ei vaikuta yleisesti 

markkinointiin suhtautumiseen kovinkaan myönteisesti. Kuitenkin halu 

osallistumiseen on voimakkaasti olemassa, kunhan järjestelmä on selkeä ja se on 

ylipäänsä kaikkien tiedossa. 

“Mitä tehdään nyt?” 

Opettajien näkemys tämän hetken markkinointimenetelmien tilanteesta oli, että 

tiedettiin opinto-ohjaajien kiertävän satunnaisesti joissain peruskouluissa. 

Tarkempaa tietoa, kuinka usein ja missä yleisesti käydään ei ollut. Mukana 

todettiin olevan jokunen opiskelija myös. 

Tällä hetkellä oman alan opetuksesta on olemassa hyvin markkinointiin 

soveltuvan video opetustilanteista luokassa sekä ja työsaliopetuksesta. Näiden 

suosio ja näkyvyys on todettu hyväksi erityisesti nuorten keskuudessa ja heiltä on 

saatu runsaasti postiivista palautetta tämän kanavan myötä. Videon on todettu 

hyvin täydentävän ja havainnollistavan sitä toimintaa, kuinka Variassa 

opiskellaan. Lisäksi myönteisen opiskeluilmapiirin ja siistien 

oppimisympäristöjen näkyminen videoilla ovat olleet myönteisiä mielikuvia 

herättäviä seikkoja. 

“Avoimet ovet” oppilaitoksessa ovat yksi esimerkki tunnistetuista markkinoinnin 

toimenpiteistä vastaajien keskuudessa. Niissä tiedetään olevan runsaasti kävijöitä 

ja siten potentiaalisia opiskelijoita mutta toisaalta “Avoimien ovien” sisällön 

suunnittelu ja toteutus nähdään erityisesti kehityskohteena. Tilaisuus tapahtumana 

on loistava, mutta sitä pitäisi voida hyödyntää paljon tehokkaammin. Nyt suuri 

määrä opiskelijaryhmiä vain vaeltaa nopealla aikataululla eri osastojen läpi ja 

tarkemman informaation välittäminen jää minimaaliseksi.  

Lukukausittain osastolla vierailee muutamia peruskouluryhmiä satunnaisesti, 

jatkuvamman suunnitelman ja järjestelmän kehittäminen olisi suotavaa. 
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“Mitä pitäisi tehdä paremmin?”  

Markkinointia pitäisi kehittää sen hallinnoinnin osalta, sitä kautta menetelmiin 

saataisiin selkeyttä, myös opettajia saataisiin enemmän osallistettua järjestelmän 

selkeyden ansioista ja sitä kautta koko markkinointijärjestelmä kehittyisi. Näin 

saavuttettaisiin parempia tuloksia opiskelijoiden oppimistuloksissa, heidän 

pysyvyydessä oppilaitoksen sisällä sekä onnistumisia uusien opiskelijoiden 

valinnoissa.  

Opiskelijoiden viihtyvyys on tärkeä asia opintojen myönteisessä edistymisessä. 

Tällä tarkoitetaan pääasiassa opetustilojen järjestyksen, siisteyden ja 

ajanmukaisuuden ylläpitoa yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Nykyiset 

työympäristöt pitävät sisällään runsaasti vaatimuksia työturvallisuudesta 

suojavarusteineen ja suojalaitteineen, joiden huolellisen käytön opastus ja niiden 

ylläpito vaativat jatkuvaa työtä. Tähän opettajilla itsellään on suuri vaikutus 

esimerkkinä opiskelijoiden suuntaan sekä asenteissa että toimintamalleissa. 

Työtilojen siisteydellä on suuri merkitys olemassa olevien opiskelijoiden 

viihtyvyyteen mutta suuri merkitys sillä on markkinoinnin kannalta myös 

oppilaitoksessa vierailevien ryhmien tai yksittäisten henkilöiden näkökulmasta.  

“Yritysten ja muiden verkostojen sitouttaminen?” 

Henkilökohtaisten suhteiden merkitys koetaan vaikuttavan eniten verkostojen 

rakentamisessa, ylläpidossa ja kehittämisessä ulospäin oppilaitoksesta. Kun 

tunnemme yritykset paremmin, voimme tehdä läheisempää ja parempaa 

yhteistyöä niiden kanssa. Näin yritykset saavat meistä myös tarkempaa tietoa ja 

voivat kehittää yhteistyötä suuntaamme. Yhteistyön avulla mahdollistamme halun 

sitoutumiseen puolin ja toisin. 

“Mitä uutta pitäisi kehittää parempien tulosten aikaansaamiseksi?” 

Oman ammattialueen osaamisen jatkuva kehittäminen, mm. alan standardit 

kehittyvät jatkuvasti, joten niiden hallinta vaatii lisää osaamista ja 

koulutttautumista. Näiden asioiden parempi hallinta lisää myös sisältöä 

markkinointityöhön.  
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Opettajien kiinteämpi läsnäolo opetustilanteissa parantaa oppmisen tuloksia ja 

oppimisympäristön ilmapiiriä. Monella opettajalla on tässä osa-alueessa 

kehitettävää henkilökohtaisella tasolla.  

Opettajien positiivisen ilmapiirin luominen ja ylläpito opiskelijaryhmien kanssa. 

Kannustaminen oppimiseen ja myös uuden kokeiluun lisäävät positiivista 

tunnelmaa opetustilanteissa.  

Opiskelijoiden rohkaiseminen työssäoppimispaikkojen hankkimiseen itsenäisesti, 

tämä lisää myös opiskelijan omaa sitoutumista harjoittelujaksolle ja parantaa 

näkemystä, mitä opiskelun tavoiteena yleisesti on. 

 

Varian henkilöstöstä seuraavaksi haastateltiin ei-ammatillisten eli ammattiaineita 

tukevien yhteisten aineiden opettajia.   

“Varian markkinointistrategia?” 

Varian markkinointistrategia on olemassa jossain, epäselvyyttä on kuitenkin missä 

ja mitä se pitää sisällään sekä millä menetelmillä ja kuka sitä toteuttaa. Yleiset ja 

yksityiskohtaiset rakenteet ovat kehittämisen kohteita. Markkinointi koetaan 

yleisenä asiana, joka on vain johdon ja määrittelemättömän ryhmän toimia. 

Markkinoinnin tidon jakamista tarvitaan runsaasti lisää, kuten sen kautta myös 

markkinointiosaamisen kehittämistä. Markkinoinnin rakenteet ja hallinta 

epäselvää, kuka tekee, mitä tekee, ketä koskee, milloin tehdään jne. 

“Markkinoinnin ympäristöt? Mitä pidät tarpeellisena markkinoinnin 

ympäristönä?” 

Pääkohderyhmä peruskoulun 8.- ja 9-luokkalaiset sekä heidän vanhempansa. 

Lisäksi tärkeää on ulottaa markkinointa koulujen ulkopuolella suoraan 

lähialueiden nuorille. Mainontaa julkisissa kulkuvälineissä, ostoskeskuksissa yms. 

näkyvillä paikoilla, joissa nuoret liikkuvat.  

Varian sisäinen toimintaympäristö edustaa vahvasti markkinoinnin ympäristöä. 

Sieltä välittyy todellinen tieto oppilaitoksen toiminnasta, ilmapiiristä, opettajista, 

viihtyvyydestä sekä pääosasta oppimisen mahdollisuuksista Variassa.  
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Myös erilaiset messut, Avoimet ovet sekä muutamat ulkoiset 

markkinointitapahtumat mahdollistavat merkkinoinnin toteutuksen. 

“Varian brändikuva - kilpailukyky?” 

Varia tunnetaan hyvin nuorten keskuudessa ja erityisesti tekniikan osalta 

maine/brändikuva on hyvä verrattuna muihin vastaaviin toisen asteen 

oppilaitoksiin. Maine on rakentunut monesta tekijästä mm. oppimisympäristön; 

tilojen, laitteiden ja työvälineiden ajanmukaisuus. Viihtyvyys oppilaitoksen sisällä 

sekä työyhteisön asenne ovat hyvällä mallilla. 

 “Mitkä ovat omat tehtävät/rooli? Millaisia muita tehtäviä/rooleja?” 

Perinteiset opettajan tehtävät, olla esimerkkinä opiskelijoille sekä joitakin 

projektiluontoisia erityistehtäviä; Tutor -vastaava, Avoimet ovet –tapahtuman 

järjestelyvastaava sekä muut satunnaiset projektit, jotka liittyvät osin myös 

markkinointiin. 

“Markkinoinnin management?” 

Management kaikilta osa-alueiltaan vaatii kehittämistä sekä tiedottamista 

suunnitelmien, toimenpiteiden ja toimeenpanon osalta. 

“Mitä tehdään nyt?” 

Opinto-ohjaajat kiertävät satunnaisesti peruskouluissa, mutta kuten markkinoinnin 

hallinnan puuttuminen osoittaa, jatkuvuudesta ei ole tarkempaa tietoa. 

Haastateltavilla oli tietoa, että joillain opetusaloilla on tehtu videoita työsaleissa 

tapahtuvasta työskentelystä ja opetustilanteista. 

Avoimet ovet ovat tärkeä tapahtuma, mikäli niihin kehitetään tarkka ohjelma ja 

suunnitelma sen toteutuksesta.  

Muutamia satunnaisia mm. peruskouluryhmiä käy ajoittain tutustumassa 

oppilaitoksen toimintaan mutta tarkempaa etukäteistietoa näistä ei opettajilla aina 

ole olemassa. 
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“Mitä pitäisi tehdä paremmin?”  

Markkinoinnin strategian esittäminen ja selkeytys, aktiivinen sekä jatkuva 

viestintä peruskouluihin laajasti Vantaan alueella. Avoimien ovien merkityksen 

korostaminen ja niihin panostaminen huolellisella ennakkosuunnittelulla ja 

resurssoinnilla. 

Markkinointia julkisille paikoille jatkuvasti sekä resurssien kohdistamista 

sosiaalisen markkinoinnin toteutukseen ja aktiiviseen ylläpitoon.   

Haastattelussa esiin nostettiin myös markkinointimenetelmien mittaaminen sekä 

aikaansaatujen tulosten mahdollinen vertailu, joka mahdollistaisi tehokkaiden 

menetelmien valinnan tulevaisuudessa. 

 “Yritysten ja muiden verkostojen sitouttaminen?” 

Yhteistyötä oppilaitostasolla alueen yrityksiin, tunnettavuuden lisääminen puolin 

ja toisin. 

“Mitä uutta pitäisi kehittää parempien tulosten aikaansaamiseksi?” 

Yhteistyötä yritysten kanssa kehitettävä, mahdollisuuksia on runsaasti olemassa ja 

niitä ei tällä hetkellä hyödynnetä vielä erityisen laajasti. 

 

Simonkoulun yläasteen kahdeksasluokkalaiset 

“Tunnetko Varian, oletko nähnyt Varian mainoksia yms. – missä?” 

Varia on oppilaille tuttu, monet olivat nähneet mainoksia busseissa, junissa ja 

ostoskeskusten läheisyydessä.  

“Tiedätkö, mitä Variassa voi opiskella?” 

Haastatellut tietävät yleisellä tasolla mitä Variassa tai ammatillisessa 

koulutuksessa yleensä opiskellaan.  

“Mistä olet saanut tietoa Varian opintolinjoista ja ammateista, joihin siellä voi 
valmistua?” 
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Suurin osa nuorista on saanut Variasta tietoa kavereiltaan. Koulussa tärkeimpänä 

tiedon välittäjänä pidetään opinto-ohjaajaa ja osittain myös muita opettajia. 

Opinto-ohjauksen tunnit koetaan selkeästi parhaiksi tilaisuuksiksi keskittyä 

miettimään jatko-opiskeluja. Nuoret saavat vaikutteita ajatuksiinsa 

vanhemmiltaan, osa kuuntelee heitä enemmän osa ei halua hiedän vaikutustaan.  

Sähköisten viestimien kautta saatu tieto on hyvin merkityksellistä, pääosa nuorista 

korostaa haluavansa erityisesti tehdä päätöksensä itse tulevan jatko-opiskelu tai 

työpaikan suhteen. Varian kotisivuilta tietoja on käyty katselemassa, osa haluaa 

nimenomaan löytää tiedon sitä kautta oma-aloitteisesti. 

“Millaista tietoa kaipaat opiskelupaikoista, joihin mahdollisesti olet 

hakemassa?” 

Haastatellut toivoivat saavansa tietoa, mihin ammatteihin on mahdollista 

opiskella, millaista työtä niissä tehdään jne. Millaista palkkaa voi saada? 

Varsinaisesti koulutustarjonnasta tietoa kerrottiin etsittävän omatoimisesti tai 

vanhempien kanssa oppilaitosten kotisivujen kautta. Tutustumiskäynneiltä 

haetaan oikeastaan vain mielikuvia oppilaitoksen ilmapiiristä ja viihtyvyyteen 

liittyvistä tekijöistä. Lisäksi mahdollisten tulevien opettajien tapaaminen voi 

vaikuttaa päätökseen opiskelupaikasta, myönteinen ilmapiiri ja viihtyvyyden 

vaikutelma ovat tärkeitä asioita. 

“Mikä ja/tai ketkä vaikuttavat eniten päätöksentekoosi tulevan opiskelupaikan 
suhteen?” 

Opiskelupaikan valinta halutaan tehdä itse. Osa haluaa osoittaa sillä erityisesti 

omaa itsenäisyyttään. Osa kuitenkin myöntää kuuntelevansa vanhempiensa 

näkemyksiä mutta edelleen päätös halutaan tehdä itsenäisesti. Myös kaverien 

mielipiteellä voi olla vaikutusta, se minne kaverit ovat hakemassa vaikuttaa 

siihen, millaista viihtyvyyttä tulevilta opiskeluajoilta odotetaan. 

“Miten sinun mielestäsi oppilaitosten kannattaisi markkinoida itseään?” 

Oppilaitosten kotisivut ovat erittäin tärkeä tiedonlähde. Kotisivuilla olisi hyvä olla 

normaalien linja- ja kurssivalintojen lisäksi muutakin, kuten kuvausta 
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oppilaitoksen tarjoamista harrastusmahdollisuuksista. Näitä voi olla tietoa 

liikuntasalien käyttömahdollisuuksista, moottoriajoneuvojen korjausilloista jne.  

Osa haastattelun vastaajista toivoi myös henkilöstön, erityisesti opettajien kuvia 

oppilaitosten kotisivuille.  

“Voisitko sinä tulla opiskelemaan Variaan, millaisia odotuksia sinulla olisi sen 
suhteen?” 

Vastaajista kaikki ne, jotka miettivät ammatillista koulutusta omana valintanaan, 

voisivat myös ajatella hakevansa Variaan opiskelijaksi!  

Opiskelupaikalta toivottiin erityisesti hyvää viihtyvyyttä ja rentoa ilmapiiriä sekä 

muiden opiskelijoiden että opettajien suhteen. 

3.6 – Tulokset 

Varia tunnetaan erityisesti itä- ja keski-Vantaalla hyvin oppilaitosten välisessä 

näkyvyydessä mm. kaupallisen alan oppilaitokset markkinoivat itseään 

huomattavasti tehokkaammin. Varian markkinointiviestintä on pääosin 

asiasisältöistä eikä välttämättä yhtä mielenkiintoista kuin em. kaupallisen alan 

vastaava viestintä. Haastattelujen perusteella Varia tarvitsee markkinointiin lisää 

houkuttelevuutta. Vantaalla lukiot eivät markkinoi itseään erityisen näkyvästi, 

mutta pääsääntöisesti niihin hakeutuvat parhaiten menestyvät oppilaat. 

Varian markkinointia voisi suunnata peruskouluissa oppilaiden ja opinto-ohjaajien 

lisäksi voimakkaasti myös rehtoreille, jotta he voivat tutustua ammatilliseen 

koulutukseen ja verkostoitua oppilaitoksen kanssa. 

Ammatillisen oppilaitoksen, kuten muidenkin opiskelupaikkojen kilpailukykyä 

parantaa viihtyisä opiskeluympäristö, joka tuli esiin miltei kaikissa vastauksissa. 

Tämän perusteella työskentelytilojen ajanmukaisuus, siisteys ja henkilöstön sekä 

opiskelijoiden välinen avoimuus ovat tärkeitä asioita menestyvää oppilaitosta 

kehitettäessä.   

Markkinoinnin näkökulmasta oppilaitoksen sisällä on syytä analysoida, kuinka 

opiskelijoista saadaan entistä sitoutuneempia opiskeluun ja Variaan. Meidän pitää 
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markkinoida asioita nuorten päätöksenteon helpottamiseksi, jotta jokaisella on 

mahdollisuus omien suunnitelmien toteuttamiseen yllätyksittä.  

Oppilaitoksen ulkopuolisten verkostojen kehittämisestä pitää tulla pysyvää 

toimintaa, jota kautta uusia myös markkinoinnin toimenpiteitä hyödyntää 

monipuolisesti. Laaditaan markkinoinnin suunnitelmia yhdessä yritysten kanssa ja 

sitoudutaan toteuttamaan ne, koska vähintään vuosien aikavälillä haasteet 

työvoiman saannista ja hyvän ammatillisen osaamisen tasosta ovat yhteisiä. 

Henkilökohtaisilla kontakteilla on suuri merkitys markkinoinnin kannalta, toisin 

sanoen hyvä verkoston tuntemus edistää asioita kaikkien osalta. 

Varian kaikilla organisaation tasoilla on syytä jatkaa ja laajentaa markkinoinnin 

suunnittelun kehittämistä. Markkinoinnin rakenteita on olemassa mutta vastaajista 

kaikki arvioivat organisaation tarvitsevan edelleen lisää kehitystyötä ja myös 

osaamista yksilötasolla. 

4 – Toimintastrategia Vantaan ammattiopisto Varia 

Vantaan ammattiopisto Varian toimintastrategian mukaan tavoitteena on tarjota 

organisaatiokohtaiseen kumppanuussopimukseen perustuvaa yhteistyötä 

osaamisen kehittämisessä ja ja kumppanuusviestinnässä. Varia haluaa ottaa 

huomioon yritysten paikalliset tarpeet ja toiminnan muutosennusteet 

koulutustarjonnassa ja opetusjärjestelyissä. Oppilaitos asettaa toiminnan 

tavoitteeksi kantaa yhteiskuntavastuuta yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Oppilaitos tukee opiskelijan ammatillista kehittymistä laatimalla jokaiselle 

opiskelijalle opintopolun työelämään tai jatko-opintoihin, ottamalla huomioon 

opiskelijan yksilölliset tarpeet. Varia tarjoaa kaikkiin valinnaisiin tutkinnon osiin 

vaihtoehtoisen suorittamistavan. Lisäksi oppilaitos kehittää ja hyödyntää 

opetustarjonnassaan uusia oppimisympäristöjä. 

Varia kehittää palveluja henkilöstön, yhteistyökumppaneiden ja opiskelijoiden 

kanssa yhteisöllisyyden saavuttamiseksi. Kaikkia tuetaan osallistumaan oman 

osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
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Oppilaitoksen tavoitteena on toteuttaa yhdenmukaisia ja tasalaatuisia palveluita 

kaikille asiakkailleen. (Varia, 2016). 

 

4.1 – Markkinointistrategian kehittäminen Variassa 

Varialla on selkeät tavoitteet toiminnalle toimintastrategian muotoon kirjauttuina 

mutta sen rinnalle markkinoinnin selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi hyvä laatia 

myös markkinointistrategia. Tätä seikkaa tukevat sekä työn teoriaosuuden 

lähdeaineisto ja myös muut markkinoinnin yleiset toimintamallit ja menetelmät. 

Näistä useita on oppilaitoksella toki tiedossa ja osin käytössäkin mutta kovin 

harva haastattelujen perusteella oli selkeän tietoinen, kuinka markkinointia 

hallitaan ja toteutetaan Variassa. Vastauksissa korostui markkinoinnin 

managementin epäselkeys vastaajista riippumatta. Kysymys kohdistettiin pääosin 

henkilöstön edustajille läpi organisaatiotasojen mutta kaikilla oli yhteinen 

näkemys markkinoinnin hallinnan puutteellisuudesta. Kaikki vastaajat kokivat 

markkinoinnin erittäin tärkeäksi aina ajankohtaiseksi alueeksi mutta sen hallinta 

koettiin etäiseksi tai sitä ei tunnistettu lainkaan olevan.  

Markkinoinnin toimenpiteitä suurin osa vastaajista osasi luetella monipuolisen 

joukon mutta kenelle vastuu hallinnasta ja markkinoinnin toimeenpanosta 

suunnitelmallisesti kuuluukaan, jäi miltei jokaisella epäselväksi. Osa nimesi 

markkinoinnin ohjausryhmän, markkinoinnin koordinaattorin mutta 

markkinointitietouden sekä suunniteltujen toimenpiteiden levittäminen koettiin 

epävarmoiksi. Näiden haastattelujen sekä teorioiden tutkimusten perusteella 

markkinoinnin ohjausryhmän ollessa olemassa sille voisi nimetä avaintehtäväksi 

laatia toimintamalli kaikista Varian markkinoinnin toimenpiteistä sekä 

vastuuhenkilöistä. Oma vastuunjakokartta tai malli markkinoinnille selkeyttäisi 

toimintaa ja haastatteluista saatujen vastausten perusteella myös lisäisi 

henkilöstön sekä opiskelijoiden osallistumista markkinoinnin toteutukseen. Tällä 

hetkellä sitoutuminen tähän tekemiseen on vajavaista pääosin puutteellisen 

managementin osalta. Luonnollisesta tekeminen lähtee halusta sitoutua johonkin 
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toimintaan, mutta samanaikaisesti tehostamalla sisäistä markkinointia 

markkinointityön toteutukseen myös halu kasvaa yksilötasollakin.  

Markkinointiosaamisen kehittäminen koetaan selkeästi kehittämisen kohteeksi, 

toisaalta vastaajat eivät välttämättä osanneet tunnistaa omia tietojaan, koska 

epäilys niiden hyödyntämisen tarpeellisuudesta ei ollut ollenkaan selvää. Pääosa 

henkilöstöstä kokee tarvitsevansa lisää tietoutta markkinointiosaamiseen, 

menetelmien soveltamiseen yms. ja toisaalta myös tietoa, minne, ketä ja millaisia 

asoita heille kuuluukaan oman työnkuvansa kautta. Markkinointiosaamisen 

hyödyntäminen edellyttää kannustamisen lisäämistä, on löydettävä sopivat 

menenetelmät, joilla henkilöstö voidaan motivoida tähän työhön oman 

työnkuvansa sisällä. 

Haastatteluissa tuli esille Varian halu kehittyä jonkinasteiseksi brändiksi, jonka 

saavuttamisen eteen pitää kaikkien ponnistella kenties tavallisuudesta 

poikkeavalla tavalla. Henkilöstön esimerkin kautta myös opiskelijat voidaan saada 

paremmin innostumaan, opiskelemaan ja sitoutumaan markkinointityön oman 

alansa edistämiseksi. Kaikille pitäisi löytää positiivinen ammatillinen ylpeys tehdä 

omaa alaansa tutuksi ympäristölle sekä oppilaitoksen ulkopuolella että sen 

sisälläkin. Haastatteluiden mukaisesti kaikki ovat omaksuneet näkemyksen 

halusta antaa todellisen kuva Variasta hyvänä oppilaitoksena ja 

oppimisympäristönä eikä synnyttää turhan viehättäviä mielikuvia vailla kattavaa 

todellisuutta. Tässä kohta haluttiin korostaa nimenomaan ammatillisesti osaavaa, 

hyvät työelämän verkostot kattavaa oppilaitosta, jonka toiminta on ajanmukaisesti 

todella lähellä oikeaa työympäristöä.  

Markkinoinnin menetelmiä voitaisiin testata erilaisilla koemarkkinoinneilla ja 

kerätä siitä saatua tietoa tilastoiksi sekä toistaa kokeilija erilaisissa ympäristöissä 

ja/tai ajankohdissa uudestaan. Markkinoinnin menetelmistä saadun tehokkuden 

kerääminen, tulosten vertailu sekä erilaisten mittarien käyttö mahdollistaisi 

tulevaisuuden suunnitelmien tekemisen entistä hallitummin. Kehityksen kannalta 

tärkeää olisi pystyä vertailuun eri menetelmien välillä, jotta voisimme löytään 

mahdollisimman sopivat menetelmät erityisesti tärkeimmille kohderyhmille. 
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Markkinoinnin kannalta sen jatkuvuus ja jatkuva parantaminen ovat olennaisia 

asioita, vaikka aina ei niin hyvin onnistuttaisikaan. Lisäksi oppilaitoksessa tai 

missä tahansa yhteisössä on hyvä ymmärtää markkinoinnin olevan kaikkia 

koskeva ja yhteisöllistä toimintaa kehittävä asia. Ja koska markkinoinnin 

management luo varsinaisen perustan koko toiminnalle, menetelmien suunnittelu, 

toimeenpano, kohderyhmien valinnat, segmentit yms., niin voimme hyvin tulkita 

sen olevan myös tärkeää tietojohtamista. 

 

4.2 – Markkinointimenetelmien kohdistaminen  

Minne markkinointi sitten pitäisi case –yrityksessämme Variassa kohdistaa? 

Yksinkertaisesti tärkein vaihe parhaan mahdollisen tuloksen ja markkinoinnin 

tavoitteiden saavuttamisen kannalta on se tilanne, kun opiskelija tekee valintansa 

tulevan opiskelupaikan suhteen. Tämän lopputyön kannalta tavoitteena on saada 

mahdollisimman monet hakeutumaan erityisesti metallialan koulutukseen.  

Oppilaitoksen johdon sekä muiden haastateltujen henkilöiden ja ryhmien 

näkemyksen mukaan esiin nousi markkinoinnin kohdistaminen ja segmentointi 

tietyille kohderyhmille ajoitettuna mieluiten oikeaan aikaan. Markkinoinnin 

näkökulmasta loppusyksy peruskouluissa on tärkeää aikaa, sillä tuolloin opinto-

ohjaajat suunnittelevat ja ohjaavat yhdeksäsluokkalaisia heidän tulevaisuuden 

suunnitelmissaan. Opiskelijat ovat tuolloin herkimmillään vaikutteilla ja pääosa 

on myös sitoutunut pyrkimyksiinsä hakeutua haluamiinsi jatko-opintoihin. Tällöin 

tiedon jakamisen aika markkinoinnin menetelminkin voidaan olettaa olevan 

parhaimmillaan käsittäen sekä nuoret, heidän vanhemmat jne. Myös vanhemmille 

pidettävät yhteishakua koskevat tiedotustilaisuudet pidetään loppusyksyn aikaan, 

jolloin myös he ovat useimmiten hyvin vastaanottavaisia lisäinformaatiolle.   

Markkinoinnin menetelmiä voidaan kohdistaa syysaikaan sekä heti alkuvuodesta 

ennen yhteishaun hetkeä muita vuodenaikoja runsaammin. Yhteishauthan 

päättyvät maaliskuun puolivälin seudulle. Sekä nuorille että vanhemmille olisi 

hyvä tarjota runsaasti suhteellisen lyhyitä, tiiviitä tietopaketteja sekä 

mahdollisuuksia vierailuihin ja luonnollisesti harkinta-aikaa herättelevine 
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aihepiireineen. Kaikki myönteisten mielikuvien synnyttäminen varsinaisen tiedon 

jakamisen lisäksi edesauttaa tavoitteiden saavuttamista ja tuottaa näin arvoa 

jokaiselle osapuolelle onnistumisten myötä. 

Tiedotusvälineisiin tarvitaan jatkuvaa markkinointia juuri loppuvuoden 

ajanjaksolla, hyvää tunnettavuutta lisää myös samojen tietoiskujen ja sloganeiden 

käyttäminenkin. Yksikin positiivinen mielikuva on aina onnistuminen ja voi 

suunnata kohderyhmää markkinoinnin kannalta oikeaan suuntaan. 

Tiedotusvälineille olisi tarpeellista tuottaa monenlaisia tiedollista materiaalia 

markkinoinnin edistämiseksi. Monipuolisuus markkinointimateriaalin sisällöissä 

voi vaikuttaa usein houkuttelevasti, jokaiselle yksilölle tai ryhmälle pitäisi löytää 

jotain tarjottavaa – joko suoraa tietoa tai siihen liittyvää oheissisältöä. Yritysten 

kanssa tehtävä yhteistyö voisi olla myös voimakkaimmillaan juuri näinä 

loppuvuoden aikoina, heillä saattaa olla silloin enemmän aikaa resurssien 

vapauttamiselle verkostojen rakentamiseen kuin alkukevään aikoina. Toki tässä 

on alakohtaisia eroja mutta teollisuuden ja metallialan näkymiä taaksepäin 

tarkasteltuna näin on usein ollut. 

Varian suunnalta katsottuna markkinoinnin kohdistamisen tärkein ajankohta on 

vuodenvaihteen molemmin puolin. Kevään ja alkusyksyn aikana laaditut 

suunnitelmat ja toimenpiteet ovat tällöin tärkein aika tuoda esiin. 

 

4.3 – Sidosryhmien sitouttaminen  

Tämän työn yksi tärkeimmistä tavoitteista on saada Varian kannalta merkittävät 

sidosryhmät mukaan markkinointiin. Usein oppilaitosten kohdalla markkinointi 

on nähty ja saatettu ainoastaan oppilaitoksen henkilöstön vastuulle, eikäs sitä ole 

varsinaisesti  ohjattu lukuunottamatta yksittäisiä projekteja tai muutamia 

markkinoinnin toimenpiteitä. Analysointi ja suunnitelmat toteutussuunnitelmineen 

ovat usein puutteellisia tai vähintään niistä ei ole tiedotettu tarpeeksi riittävän 

laajalle henkilöstön osalle. Lisäksi on kovin epäselvää mitä kuuluu kenenkin 

vastuualueeseen sekä mitä kukakin tekee ja millaisella aikataululla. Myös 
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markkinoinnin toteutumisen seuranta ja analyysit onnistumisista tai 

epäonnistumisista eivät ole pääosan henkilöstön tiedossa.  

Erilaiset ulkopuoliset sidosryhmät; tässä tapauksessa teollisuuden yritykset ja  

rekrytointipalveluyritykset jne. ovat edelleen aika kaukana varsinaisesta yhteisestä 

markkinointityöstä oppilaitosten kanssa. Heillä ei ole tarpeeksi tietoa tai heille ei 

ole saatu välitettyä riittävästi tietoa yhteisistä mahdollisuuksista tulevaisuuden 

hyvien ammattilaisten löytämiseksi koulutusyhteistyön kautta. Markkinointi 

yrityksiin, kuten toki minne tahansa edellyttää hyvää managementiä ja selkeää 

esitystä niistä eduista, joita yhteistyöllä voidaan mahdollisesti saavuttaa.  

Sidosryhmien sitouttamisen edellytyksenä on huolellisten suunnitelmien 

laatiminen ja niiden selkeä esittäminen yhdessä uskottavien kokemusten kanssa. 

Yhteisten tavoitteiden asettelu sekä yhteistyökumppanien toiveiden ja tavoitteiden 

esille nostaminen antavat hyvät edellytykset myös yhteiseen markkinointityöhön 

sitoutumiseen. Jotta nämä toimenpiteet saadaan toimimaan, pitää löytää sopivat 

henkilöt tai ryhmät toteuttamaan tätä markkinoinnin edistämistyötä. Hyvillä 

henkilökohtaisilla suhteilla on hyvät mahdollisuudet nopeaan yhteistyön alkuun ja 

hyvässä ilmapiirissä sekä yhteisessä tahtotilassa useimmat asiat voidaan ratkaista. 

Oppilaitoksen näkökulmasta olisi hyödyllistä suunnitella oma toimintamalli 

sidosryhmien liittämiseksi yhteiseen markkinointiin. Näin mahdollisimman moni 

oppilaitoksen  markkinoinnista kiinnostunut tai vastuutettu voisi saada 

hyödynnettyä toimivaa tai kenties hyväksi havaittua toimintamallia suoraan 

työssään. Myös yhteen kootut tärkeimmät asiat tulisivat huomioonotetuiksi 

yhteistyön käynnistämisen kohdalla. Asiakkuuksia tulisi samalla hoidettua 

samalla tavalla olisi Varian toimija sitten kuka tahansa, voisimme saavuttaa 

turvallisen, toimivan ja oppilaitoksen tavoitteissa olevan luotettavan 

kumppanuuden. 

Tämän lopputyön kohdalla on selkeästi tullut havaituksi, että 

henkilöstöpalveluyritykset eivät vielä tunne oppilaitostamme tai emme vielä ole 

saaneet heitä mukaan yhteistyöhön niin markkinoinnin kuin muunkaan 
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rekrytoinnin osalla. Tämä koskee kone- ja metallialan koulutusta mutta myös 

muita tekniikan aloja Varian kohdalla. 

5 – Yhteenveto ja pohdinta 

Metallialan koulutuksen markkinointistrategian suunnittelu, kehittäminen ja 

toteuttaminen ovat olleet pitkällä aikavälillä erittäin haasteellisia teemoja alan 

oppilaitosten keskuudessa. Tässä tilanteessa Varia ja Vantaa eivät poikkea millään 

tavalla Suomen muiden kaupunkien tilanteesta. Alan koulutuksen ja teollisuuden 

kehittämisen näkökulmasta heikko markkinointityö tuntuu erikoiselta, koska aihe 

on vuosikaudet ollut ajankohtainen, mutta sille ei ole oikeasti tehty mitään 

mittavaa hanketta tai otettu sitä edes erityisesti painopisteeksi kehitysohjelmiin. 

Tämän lopputyön myötä markkinoinnin merkitystä on tullut pohdittua  miltei 

päivittäin ja asiaa on tarkasteltu laajemmin sekä syvällisemmin kuin koskaan 

aiemmin, joten luonnollisesti myös kehityskohteita on löytynyt yhä enemmän.  

Vaikka metallialan koulutuksen markkinointia pidetään yleisesti haastavana, olen 

tämän työn lopputyöni kautta edelleen samaa mieltä kuin työni alkuvaiheessa eli 

asia on ratkaistavissa. Markkinointityötä tulisi tehdä todella pitkäjänteisesti ja 

kokeilemalla aikaisemmin toteuttamattomia menetelmiä sekä hyödyntämällä uusia 

verkostoja ja niiden mahdollisuuksia.  

Varian organisaatiossa on laadittu markkinoinnille suunnitelmia ja osa niistä 

toimeenpantukin yleisellä tasolla, mutta kuten johdon näkemys on markkinoinnin 

kehittämisestä; painopisteittäin, olisi nyt hyvä aika toteuttaa koko 

markkinointistrategian tarkastelu esimerkiksi metallialan kohdalla. Tässä 

yhteydessä tarkastelu voisi tarkoittaa samalla koko markkinointiprosessin 

kehittämistä, koska kaikki haastattelutukokset viittaavat erinomaisiin kehittämisen 

mahdollisuuksiin. Kehitystyö voisi edetä esimerkiksi seuraavasti: 

1) Markkinoinnin tavoite 

2) Managementin suunnittelu ja aikataulu  

3) Valitaan markkinoinnin menetelmät, vanhat toimivat sekä uudet 

kokeilut 
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4) Vastuualueiden määrittäminen ja tehtävien jako 

5) Markkinoinnin toteuttaminen 

6) Arviointi onnistumisesta – analyysit – kannustaminen 

markkinointityöhön 

7) Markkinoinnin toteutus jatkuvan parantamisen kautta 

Kehittämiseen tarvitaan mahdollisimman paljon motivoituneita ja sitoutuneita 

henkilöitä, mutta joka tapauksessa tietoisuuden lisääminen tulisi koskemaan koko 

henkilökuntaa ja opiskelijoita. Lisäämällä markkinointiosaamisen koulutusta, 

tarjotaan myös opiskelijoille mahdollisuutta sisällyttää markkinoinnin taitoja 

heidän koulutusohjelmiinsa.  

On helppo arvioida, että markkinoinnin kehittämistyö parantaa osastojen sisäistä 

ja ulkoista vuorovaikuttamista, jolla edelleen voisimme saada parempia tuloksia 

suoraan markkinoinnin ja yhteisöllisuuden näkökulmasta. Eri  osastojen välillä 

olevat käytänteet tulisivat kaikkien tietoisuuteen ja kokemusten vaihdon 

perusteella voisimme yhdessä valita niistä toimivimmat.  

Kun markkinoinnin strategia on suunniteltu sekä prosessin toteuttamisen vaiheet 

on esitelty henkilöstölle, on strategiatyön esittäminen oppilaitoksen 

yhteistyötahoille helpompaa samoilla menetelmillä kaikkien koulutusalojen 

kesken. Erityisesti työvoimapalveluita tarjoaville yrityksille oppilaitoksen 

yhteinen strategiaesitys olisi tärkeä ja sitä kautta tehokkaampi yhteistyö voisi 

alkaa. Erittäin suuri joukko yrityksiä toimii rekrytoinneissaan työtä välittävien 

yritysten kanssa eikä välttämättä etsi suoraan työntekijöitään, joten yhteistyö 

työvoimapalveluyritysten kanssa tulee korostumaan entisestään. 

Koulutusalan oppilaitoksen markkinointiprosessin sekä strategian kehittämisen ja 

kehittymisen kohdalla tärkeimpinä asioina näen rohkeuden kokeiluihin ja jatkuva 

kehittämistyö yhdessä eri verkostojen kanssa. Kun tietoisuus toiminnasta 

lisääntyy, välittyy myös hyvä tekemisen ilmapiiri, joka saadaan sitoutumalla 

sinnikkääseen työntekoon omaa työtä arvostamalla. 
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6 – Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin toisen asteen koulutuksen järjestäjän 

markkinointiin sisältyviä asioita. Tutkimus kohdistui metallialan koulutukseen, 

jossa markkinoinnin haasteet ovat arkipäivää ja nousevat esille aina 

opiskelijavalintojen yhteydessä. Tutkimuksessa haastateltiin Vantaan 

ammattiopisto Varian henkilöstöä organisaation eri tasoilta, lisäksi opiskelijoita 

kone- ja metallialan sekä talotekniikan  koulutusohjelmista. Haastatteluja tehtiin 

myös Simonkylän yläasteella peruskoululaisille ja heidän opettajilleen. 

Tutkimuksen luotettavuutta tukee voimakkaasti se, että vastaajien näkemykset 

markkinoinnin tärkeimpien kokonaisuuksien osalta vaikuttivat varsin yhteneviltä, 

riippumatta vastaajasta. Kaikki henkilöstöjen edustajat kokevat markkinointityön 

ja sen hallinnnan tärkeäksi. Myös opiskelijoilta saatu informaatio tukee 

managementin tärkeyttä ja synnyttää halua sitoutumiseen, kun järjestelmä on 

selkeä. 

Saatujen tulosten, mahdollisesti toteuttettavien suunnitelmien tukena 

luotettavuuden vakuudeksi on myös erilaiset oppilaitoksissa seurattavat tilastot; 

työllistymismahdollisuudet opiskelijoilla on hyvät, alakohtaista vaihtelua esiintyy 

mutta markkinoinnin kehitystyön merkitystä ei voida aliarvioida. Opiskelijoita 

runsaasti kiinnostavilla aloilla myös markkinointi koetaan onnistuneeksi ja 

tietoisuus alasta hyväksi. Toisaalta vähemmän suosituilla aloilla koetaan 

informaatiota löytyvän liian vähän ja niissä myös markkinointia ei nähdä erityisen 

kiinnostavana. 

Tutkimuksen kohdalla teoreettinen viitekehys lähdeartikkeleineen tukee 

markkinoinnin menetelmien runsasta mahdollisuuksien maailmaa. 

Mahdollisuuksia on paljon olemassa ja tämän lopputyön yhteenvedon sekä 

luotettavuuden tukena voi yleisesti pitää esille tullutta voimakasta tarvetta 

kehitystyölle. Tämän vahvistaa haastattelut ja keskustelut kaikilta tahoilta, joiden 

kanssa asiaa on käsitelty.   
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Liitteet 

Liite 1: Teemahaastattelulomake; Varian opiskelijat 

1) Miksi valitsit Varian? Mikä oli merkittävin tekijä opiskelupaikan valintasi 
suhteen? 
 

 

 
2) Varian brändikuva? Kilpailukyky vs. muut oppilaitokset? 

 

 

 

 
3) Millä keinoilla päätöksentekoosi voidaan vaikuttaa? Oma näkemys, 

kaverit, vanhemmat, sosiaalinen media? 
 
 
 
 
 
 

4) Kuinka oppilaitoksen olisi hyvä markkinoida itseään ja kenelle? Suoraan 
opiskelijoille, peruskoulut, vanhemmat? Millainen merkitys opettajien 
osallistumisella on markkinoinnissa? Entä joku muu taho, yritysten 
edustajat? 

 

 

 

5) Onko yritysten näkyvyydellä, julkisuudella sekä oppilaitoksen 
verkostoitumisella ollut millainen vaikutus suunnitelmiisi, valintoihisi? 

 

 

 

6) Millainen merkitys ammatillisten opiskelijoiden osallistumisella on 
markkinoinnissa?  
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Liite 2: Teemahaastattelulomake; Varian henkilöstö/organisaatio 

1) Varian markkinointistrategia?  

 

 

2) Mitä pidät tarpeellisena markkinoinnin ympäristönä? 

 

 

2) Varian brändikuva - kilpailukyky? 

 

 

4) Mitkä ovat omat tehtävät/rooli? Millaisia muita tehtäviä/rooleja? 

 

 

5) Markkinoinnin management?  

 

 

 

6) Mitä tehdään nyt?  

 

 

 

7) Mitä pitäisi tehdä paremmin?  

 

 

8) Yritysten ja muiden verkostojen sitouttaminen? 

 

 

 

9) Mitä uutta pitäisi kehittää parempien tulosten aikaansaamiseksi? 
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Liite 3: Teemahaastattelulomake; Peruskoulun opinto-ohjaaja 

1) Kuinka hyvin tunnet Varian? 
 

 

 

 
2) Kuinka asemoit Varian muiden oppilaitosten kanssa (vrt. myös lukiot)? 

Markkinointi, brändi? 

 

 

 

 
3) Minne markkinoinnin resursseja kannattaisi mielestäsi kohdistaa? Mitä 

markkinoinnin menetelmiä ehdottaisit? 
 
 
 
 
 
 

4) Millä keinoilla vahvistamme sinun näkemystä Variasta (edistämme 
myönteisen tiedon välitystä)? 

 

 

 

 

5) Kuinka tärkeänä näet verkostoitumisen, peruskoulu – muut oppilaitokset – 
yritykset – muu taho? 

 

 

 

 

6) Kuinka saisimme kehitettyä opiskelijoiden motivaatiota jatko-opinnoissa? 
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Liite 4: Teemahaastattelulomake; Peruskoulun 8. – 9. vuoden oppilasryhmät 

1) Tunnetko Varian, oletko nähnyt Varian mainoksia yms. – missä? 
 

 

 
2) Teidätkö, mitä Variassa voi opiskella? 

 

 

 
3) Mistä olet saanut tietoa Varian opintolinjoista ja ammateista, joihin siellä 

voi valmistua? 

 

 
 

4) Millaista tietoa kaipaat opiskelupaikoista, joihin mahdollisesti olet 
hakemassa? 

 

 

 

5) Mikä ja/tai ketkä vaikuttavat eniten päätöksentekoosi tulevan 
opiskelupaikan suhteen?  

 

 

 

6) Miten sinun mielestäsi oppilaitosten kannattaisi markkinoida itseään? 

 

 

 

7) Voisitko sinä tulla opiskelemaan Variaan, millaisia odotuksia sinulla olisi 
sen suhteen? 

 

 


