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Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää Laurea–ammattikorkeakoulun Studia–messuilla tapah-
tuvaa markkinointiviestintää sekä sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa verkkomarkkinointia. 
Tutkimuksen tavoitteena oli antaa Laurea-ammattikorkeakoulun markkinointiosastolle kehi-
tysideoita Studia – messuilla toimimiseen ja sosiaalisen median hyödyntämiseen. Markkinointi-
viestinnän avulla Laurea-ammattikorkeakoulun tunnettavuus ja näkyvyys kasvaisivat ja täten 
saataisiin houkuteltua useampia hakijoita. 

Opinnäytetyössä markkinointiviestinnästä kerrotaan Studia–messuilla esittelypisteellä tapah-
tuvaa markkinointia ajatellen. Markkinointiviestinnässä pääosassa ovat esittelypisteen henki-
löt, jotka toiminnallaan markkinoivat Laurea–ammattikorkeakoulua. Verkkomarkkinoinnista 
kerrotaan huomioiden kotisivustoilla sekä sosiaalisessa medioissa Facebookissa ja Twitterissä 
tapahtuva markkinointi. Internetissä on mahdollista tavoittaa nuoria, koska he käyttävät sitä 
todella paljon esimerkiksi tiedonhakuun. 

Tutkimusmenetelminä markkinointiviestinnässä käytettiin Studia–messuilla lomakehaastatte-
lua ja havainnointia. Lomakehaastatteluihin vastasi 52 ihmistä. Studia–messuilla havainnoitiin 
kaikkien kymmenen pääkaupunkiseudulla toimivien korkeakoulujen esittelypisteet. Verkko-
markkinoinnissa käytettiin tutkimusmenetelminä net scouting –menetelmää ja kyselyä. Net 
scoutingin avulla tutkittiin pääkaupunkiseudulla toimivien korkeakoulujen kotisivustot, Face-
book –profiilit ja Twitter –tilit. Kysely toteutettiin Laurea–ammattikorkeakoulussa 26:lle en-

simmäistä vuotta opiskeleville opiskelijoille. 

Studia–messuilla toteutettu tutkimus osoitti, että paikalla tapahtuvaa markkinointiviestintää 
tulisi kehittää, jotta Laurea–ammattikorkeakoulu saavuttaisi potentiaaliset hakijat toiminnal-
laan. Esittelijöiden pitäisi saada parempi perehdytys, jotta he osaisivat kertoa laajasti eri 
koulutusohjelmista. Heidän pitäisi osata myydä tuotteensa – eli opiskelupaikka asiakkaille, 
tässä tapauksessa mahdollisille hakijoille. Tulosten mukaan nuoret käyttävät sosiaalista medi-
aa todella paljon, esimerkiksi Facebookiin kirjaudutaan useasti päivässä. Näin ollen Laurean 
kannattaisi panostaa markkinointiin sosiaalisessa mediassa. Laurea-ammattikorkeakoulun tun-
nettavuus nuorten parissa kasvaisi hyödyntämällä Twitteriä, Facebookia ja kotisivustoja yh-
dessä. 
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The purpose of this research was to develop Laurea University of Applied Sciences’s (UAS) 
social media based web marketing and marketing communication activities at the Studia Fair. 
The objective of the research was to give development ideas to the marketing department of 
Laurea UAS to be used during the Studia Fair and within social media. By using marketing 
communication Laurea UAS is able to increase its recognition and visibility amongst people to 
attract more potential applicants. 
 
This thesis about marketing communication is built upon the marketing that was being exe-
cuted at Laurea UAS’s booth during the Stdia Fair. The main role of marketing communication 
falls on the people working at the booth and their actions during the fair. Web marketing 
takes into consideration the marketing taking place on the homepage and in the social media 
platforms of Facebook and Twitter. Young people, who use the internet to a great extent, are 
easily reached through social media.  
 
Interview questionnaires and observation during the Studia Fair were the methods used for 
researching marketing communication. Forty-six people answered the interview survey. 
Booths of ten university-level schools functioning in the Helsinki Metropolitan area were ob-
served during the Studia Fair. Techniques used for web marketing research were net scouting 
and survey. Homepages, Facebook profiles and Twitter accounts of the all the ten schools 
were surveyed by using net scouting. Twenty-six first-year students answered the question-
naire.  
 
The study carried out during the Studia Fair showed that marketing communication done dur-
ing such events needs to be developed to reach potential applicants. The people working at 
the booth need a better orientation to be able to tell extensively about the different degree 
programs. They also need to approach passersby, attract more people to the booth so that 
they are able to speak about studying in Laurea UAS. According to the results, young people 
use social media extensively, and the survey revealed that they sign in on Facebook several 
times a day, which makes it a successful channel to reach potential applicants. By using Twit-
ter, Facebook and the homepage simultaneously Laurea UAS could increase its recognition 
amongst young people. 
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1 Johdanto 

 

Opinnäytetyön tutkimuksen idea saatiin Laurea -ammattikorkeakoulun markkinointiosastolta. 

Markkinointiosastolla oli kiinnostus teettää kävijäkysely nuorille opiskelupaikkaa hakeville 

suunnatuilla Studia–messuilla 4.-5.12.2012. Studia–messut järjestetään vuosittain Messukes-

kuksessa, minkä takia siellä toimivaan verkostomarkkinointiin kannattaa panostaa, sillä mes-

suilla käy paljon potentiaalisia hakijoita. Markkinoinnilla halutaan tavoittaa asiakaslähtöisesti 

mahdollisia asiakkaita, jotka tässä tapauksessa ovat mahdollisia opiskelijoita. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, millaisena Studia–messuilla käyvät nuoret kokivat Lau-

rea -ammattikorkeakoulun esittelypisteen ulkonäön ja esittelijöiden toiminnan messuilla sekä 

millainen mielikuva heillä on Laurea-ammattikorkeakoulusta. Ne selvitettiin toteuttamalla 

lomakehaastattelu Studia-messuilla vieraileville nuorille. Lomakehaastattelujen toteuttami-

sen lisäksi messuilla havainnoitiin Laurea-ammattikorkeakoulun sekä muiden pääkaupunkiseu-

dulla toimivien ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen esittelypisteitä. Näin pystyttiin vertai-

lemaan keskenään Laurea-ammattikorkeakoulun ja muiden korkeakoulujen esittelypisteitä. 

Tulosten perusteella muodostui Laurea-ammattikorkeakoulun toimintaa ajatellen kehityside-

oita. 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu käyttää markkinoinnissaan vaihtelevasti myös verkkomarkkinoin-

tia. Sillä on omat kotisivustot sekä profiili Facebook–sivustoilla. Opinnäytetyössä on tutkittu 

pääkaupunkiseudulla toimivien ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen verkkomarkkinointia 

kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Näiden tulosten perusteella annetaan Laurea- ammatti-

korkeakoululle kehitysideoita verkkomarkkinointiin, mikä on kasvava markkinoinnin osa-alue. 

 

Tutkimusta varten toteutettiin lisäksi kysely Laurea–ammattikorkeakoulussa ensimmäistä 

vuotta opiskeleville Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon opiskelijoille. Opiskelijoilta ky-

syttiin asioita liittyen Studia–messuihin, sosiaalisen median käyttöön sekä hakuprosessista, 

minkä he kävivät läpi hakiessaan Laurea–ammattikorkeakouluun opiskelemaan. Opinnäytetyö 

etenee toimintaympäristön ja teoreettisen viitekehyksen esittelystä ideointi- ja tutkimusme-

netelmien esittelyyn. Näiden jälkeen on kuvattuna tulokset ja niistä syntyneet johtopäätökset 

sekä kehitysideat. 
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2 Toimintaympäristö ja tutkimuksen kulku 

 

2.1 Laurea-ammattikorkeakoulu 

 

Laurea–ammattikorkeakoululla (Laurealla) on seitsemän yksikköä Uudellamaalla. Yksiköt si-

jaitsevat Hyvinkäällä, Keravalla, Espoon Leppävaarassa, Lohjalla, Espoon Otaniemessä, Por-

voossa ja Vantaan Tikkurilassa. Näissä yksiköissä on opiskelijoita yhteensä noin 7500 ja henki-

löstöä noin 550. Laureassa on mahdollisuus opiskella 17:ssa eri koulutusohjelmassa, joista 

seitsemän toteutetaan englanninkielellä. Eniten aloituspaikkoja on hoitotyön ja liiketalouden 

koulutusohjelmissa. (Tietoa Laureasta 2012; Ammattikorkeakoulututkinnot 2012.) Koulutusoh-

jelmat ovat listattuna liitteessä 1. Englanninkieliset koulutusohjelmat ovat kirjattuna vihreäl-

lä, jotta ne erottuvat helposti muista koulutusohjelmista. 

 

Ylioppilastutkinnon tai toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittanut voi hakea ammatti-

korkeakouluun suorittamaan ammattikorkeakoulututkinnon. Laureassa panostetaan opinnoissa 

opiskelijoiden nopeaan työllistymiseen opintojen päätyttyä. Siksi opinnoissa sovelletaan tie-

toa, mistä on hyötyä käytännön työelämässä. Ammattikorkeakoulututkintojen suorittaminen 

kestää kokopäiväisinä opintoina noin kolmesta ja puolesta vuodesta neljään ja puoleen vuot-

ta. Tutkintojen laajuus on 210 tai 240 opintopistettä. (Ammattikorkeakoulututkinnot 2012.) 

 

Laurea on valittu Korkeakoulujen arviointineuvostossa (KKA:ssa) laatuyksikköarvioinneissa laa-

tuyksiköksi viidesti ja on näin Suomen palkituin ammattikorkeakoulu (Tietoa Laureasta 2012). 

KKA on riippumaton asiantuntijaelin, mikä auttaa opetus- ja kulttuuriministeriötä sekä kor-

keakouluja arvioimaan korkeakouluja. KKA järjestää arviointeja liittyen korkeakoulujen toi-

mintaan osallistuen samalla kansainväliseen arviointitoimintaan. Se voi saada toimeksiantoja 

arviointiin liittyen sekä kotimaisilta että ulkomaisilta toimijoilta. (Tehtävät 2012.) 

 

KKA toiminnallaan tukee korkeakoulujen laadun kehittämistä ja varmistamista. Se tukee kor-

keakouluja rakentamaan laadunvarmistusjärjestelmiään. Arvioinnit helpottavat opiskelijoita 

sekä työ – ja elinkeinoelämää vertailemaan korkeakouluja. (Tehtävät 2012.) Laurea on valittu 

laatuyksiköksi seuraavissa KKA:n laatuyksikköarvioinneissa: Koulutuksen laatuyksikköarviointi 

2010–2012, Koulutuksen laatuyksikköarviointi 2008–2009, Aluekehitysvaikutuksen huippuyksik-

köarviointi 2006–2007, Koulutuksen laatuyksikköarviointi 2004–2005 ja Aluekehitysvaikutuksen 

huippuyksikköarviointi 2003–2004. (Tietoa Laureasta 2012.) 
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Laurea kuuluu yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun kanssa 

Suomen suurimpaan AMK-liittoumaan, jonka nimi on FUAS. Lyhenne tulee sanoista Federation 

of Universities of Applied Sciences. Liittouma on sopinut vuodelle 2020 yhteisen tahtotilan. 

Ammattikorkeakoulujen strategisen liittouman tavoitteena on olla kansainvälisesti arvostettu 

korkeakoulujen liittouma, joka vahvistaa itsenäisesti toimivien ammattikorkeakoulujen kilpai-

lukykyä kansainvälisillä markkinoilla. (Esittely 2012.) 

 

FUAS-liittoumassa on yhteensä noin 15 % koko Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden 

määrästä eli noin 21000 opiskelijaa. Henkilöstöä on yhteensä noin 1700. Hämeen, Lahden ja 

Laurean ammattikorkeakouluilla on yhteensä 11 huippu- ja laatuyksikköpalkintoa. (Esittely 

2012.) Hämeen, Lahden ja Laurea -ammattikorkeakouluissa opiskelevat opiskelijat hyötyvät 

liittoumasta, koska se lisää heille opintovaihtoehtoja. Opiskelija voi opiskella muissa FUAS:iin 

kuuluvissa ammattikorkeakouluissa 30 opintopisteen edestä. Opiskelijoilla on tämän vuoksi 

parempi mahdollisuus opiskella ympäri vuoden, koska FUAS-liittoumaan kuuluvilla ammatti-

korkeakouluilla on Suomen laajin kesäopintotarjonta. (Hakijan opas 2012.) 

 

Hämeen, Lahden ja Laurea -ammattikorkeakoulujen opintotarjonta kasvaa jatkuvasti. Erityi-

sesti lisääntyvät virtuaaliopinnot ja vieraskieliset toteutukset. Kansainvälisyyteen panostami-

nen näkyy siinä, että FUAS-liittouman ammattikorkeakouluilla on yhteensä yli 500 yhteis-

työyliopistoa – ja korkeakoulua. Tämä helpottaa ulkomailla opiskelua sekä lisää opintojakso-

jen vierailevien opettajien ja asiantuntijoiden määrää. (Hakijan opas 2012.) Koska FUAS-

liittoumassa on kolme ammattikorkeakoulua, tarkoittaa se, että opintovaihtoehtoja on kolme 

kertaa enemmän. Liittouma järjestää lisäksi erilaisia kansainvälisiä tapahtumia ja seminaa-

risarjoja. (Opiskelijalle 2012.) 

 

Lauressa panostetaan opinnoissa yhteistyöprojekteihin yritysten, yhteisöjen ja eri organisaa-

tioiden kanssa. Opinnoissa ollaan tiiviisti vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän kanssa, mikä 

tukee opiskelijoiden mahdollisuutta siirtyä työelämään välittömästi opintojen jälkeen. Laure-

an oppimismalli on nimeltään Learning byDeveloping eli usein käytetty lyhenne LbD, mikä tar-

koittaa kehittämispohjaista oppimista. Se on Laurean kehittämä opetuksen innovaatio. Opis-

kelijat toimivat työelämän edustajan ja opettajan nuorempina kollegoina, näin opiskelija op-

pii kehittämään aidosti työelämää, kohtamaan ihmisiä ja tuottamaan uutta tietoa opintojen 

aikana. (Opetus ja opinnot 2012.) 
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Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella Laureassa myös englanninkielellä. Sen mahdollistavat 

vieraskieliset koulutusohjelmat ja yksittäiset opintojaksot. Laureasta voi lähteä vaihto-

opiskeluun, mikä lisää opiskelijan kansainvälistä osaamista. Laureassa on vuosittain noin 200 

opiskelijaa ulkomailta ja saman verran lähtee Laureasta vuosittain ulkomaille opiskelemaan. 

(Opetus ja opinnot 2012.) Laurealla on noin 180 yhteistyöorganisaatiota ulkomailla, minne on 

opiskelijoilla mahdollisuus lähteä vaihtoon. Laureassa halutaan tukea opinnoissa kansainvälis-

tä valmiutta ja monikulttuurista osaamista, jotta opiskelijoiden osaaminen on kilpailukykyistä 

Suomen lisäksi myös ulkomailla. Ulkomailla opiskelun lisäksi ulkomailla voi suorittaa työhar-

joittelun. Laureassa kansainvälisyys tulee esille myös laajana kieliohjelmana, teemapäivinä, 

tapahtumina ja hankkeina. (Kansainvälisyys opinnoissa 2012.) 

2.2 Studia-messut 2012 

 

Studia-messuilla ammattikorkeakoulut, yliopistot sekä muut oppilaitokset esittäytyvät nuorille 

toiseen asteen opiskelijoille. Vuosittain järjestettävät messut ovat Suomen suurin nuorille 

suunnattu opiskelu- ja uratapahtuma, missä nuoret voivat tutustua eri opiskelu- ja uravaih-

toehtoihin. Siellä olevat oppilaitokset haluavat vastata kaikkiin nuorten kysymyksiin tulevai-

suuteen liittyen, jotta nuorien on helpompi tehdä päätöksiä jatko-opiskeluiden ja työpaikko-

jen suhteen. (Studia 2012.) 

 

Studia -messut järjestettiin tiistaina 4.12.2012 klo 9-17 ja keskiviikkona 5.12.2012 klo 9-16 

Helsingin Messukeskuksessa (Studia 2012). Helsingin Messukeskuksessa on mahdollisuus järjes-

tää monia eri tapahtumia samanaikaisesti, koska tilat voidaan muuttaa tilaisuuksien mukaises-

ti erilaisiksi. Siellä on seitsemän hyödynnettävissä olevaa näyttelyhallia messuja ja kongresse-

ja varten. (Messukeskuksen tilat 2012.) 

Studia-messuilla on mukana esittäytymässä myös kansainvälisiä kouluja ja opinto-ohjauspiste, 

missä voi esittää kysymyksiä liittyen tuleviin opintoihin. Paikalla on eri ammattilaisia, joilta 

opiskelijat, opettajat ja opinto-ohjaajat voivat kysellä lisätietoa. Messuilla saa opastusta 

muun muassa pääsykokeisiin valmistautumisesta, ulkomailla opiskelusta ja eri opiskelupaikko-

jen opintotarjonnasta. (Studia 2012; Ohjelma 2012.) 

 

2.3 Tutkimuksen eteneminen 

 

Tämä tutkimus toteutettiin tutustumalla aiempiin vastaaviin tutkimuksiin sekä lukemalla ai-

heeseen liittyvää teoriaa. Toimeksiantajana toimi Laurean markkinointiosasto ja ohjaajana 

Laurean markkinointisuunnittelija Outi Kinnunen. Hänen kanssaan keskusteltiin opinnäytetyön 

tarkoituksesta. Ensimmäinen tavoite oli erityisesti selvittää, mikä saa nuoret kiinnostumaan 

eri koulutusvaihtoehdoista. Tästä aiheesta on kuitenkin tehty useampi tutkimus Laurean toi-

mesta, mikä selvisi tutustumalla Laurean toteuttamiin ja ostamiin tutkimuksiin. Tällä tutki-
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muksella haluttiin tuoda uusi näkökulma markkinoinnin toteuttamiseen, mistä syntyi idea ke-

hittää vain Laurean esittelypistettä Studia–messuilla. 

 

Tätä tutkimusta tehdessä käytettiin alussa apuna 8x8–menetelmää ideoinnissa. Menetelmä on 

esiteltynä kuviossa 1. Ojasalon, Moilasen ja Ritalahden (2009,147) mukaan 8x8–menetelmää 

voi verrata ajatuskartan tekemiseen sillä erolla, että 8x8–menetelmä on tarkemmin määritel-

ty. 8x8–menetelmässä kirjoitetaan paperin keskelle ongelma tai teema, jonka ympärille lisä-

tään kahdeksan lokeroa, joihin kirjoitetaan ongelmasta tai teemasta mieleen tullut näkökul-

ma.(Ojasalo, Moilanen &Ritalahti 2009, 147.) Nämä näkökulmat ovat kuviossa 1 kuvattuna 

vaalealla numeroilla 1-8. 

 

1 1  1  2  2  2  3  3  3  

1  1  1  2  2  2  3  3  3  

1  1  1  2  2  2  3  3  3  

8  8  8  1   2  3  4  4  4  

8  8  8  8  TEEMA 4  4  4  4  

8  8  8  7  6  5  4  4  4  

7  7  7  6  6  6  5  5  5  

7  7  7  6  6  6  5  5  5  

7  7  7  6  6  6  5  5  5  
 

Kuvio 1: 8x8-menetelmä 

 

Nämä kahdeksan näkökulmaa laitetaan aloituspisteiksi ja aloituspisteiden ympärille taas lisä-

tään kahdeksan lokeroa, joihin kirjoitetaan sanoista syntyneitä ideoita. (Ojasalo, Moilanen & 

Ritalahti 2009, 147.) Esimerkiksi näkökulma 1:n ympärillä on kahdeksan ruutua, joissa toistuu 

sama numero 1. Niihin kahdeksaan ruutuun kirjataan ne ideat, jotka liittyvät siihen näkökul-

maan. 

 

8x8–menetelmän avulla syntyneet ideat ovat kirjattuna liitteessä 3. Tutkimuksen tekeminen 

alkoi Laurean toimeksiannosta kävijäkyselystä. Tähän liittyen syntyivät näkökulmat tarkoitus 

ja tavoite, koska ne ovat tutkimuksen aloituksen kannalta ratkaisevia tekijöitä. Ne täytyy en-

sin määritellä, jotta tutkimuksessa voidaan edetä. Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on to-
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teuttaa kävijäkysely Studia-messuilla nuorille, jotka saavat paikan päällä tietoa eri koulutus-

vaihtoehdoista. Tavoitteena on parantaa Laurean markkinointia itse messuilla. 

 

Muita syntyneitä näkökulmia olivat kysely, Laurea, messut, markkinointi, muut koulut sekä 

kävijät. Kyselystä syntyi ideat siitä, miten sen voisi toteuttaa. Haastattelutapoja on erilaisia 

ja sitä toteutettaessa tulee ottaa huomioon, että vastaajat saattavat olla vastatessaan jo 

käyneet Laurean pisteellä. Vaihtoehtoisesti he eivät vastatessaan ole ehtineet vielä käydä 

Laurean esittelypisteellä. Näkökulmat Laurea, messut ja markkinointi toivat mieleen sen, että 

niistä tulee kirjoittaa teoreettista pohjaa. 

 

8x8–menetelmässä syntyneen näkökulman”muut koulut”johdosta päätettiin aiheen olevan 

huomion arvoinen tutkimuksen kannalta. Sitä päätettiin hyödyntää havainnoidessa. Syntyikin 

paljon ideoita siitä, mitä heidän toiminnastaan voisi havainnoida. Kävijöiden kautta syntyivät 

ideat siitä, millaisia erilaisia nuoria paikalla voi olla. Sitä varten käytettiin personas-

menetelmää, josta kerrotaan lisää kohdassa 4.1.3. 

 

Tutkimuksen alussa apuna oli Laurean ostamat ja toteuttamat tutkimukset. Niiden perusteella 

pohdittiin mahdollisia kysymyksiä nuorille. Tutkimuksessa tutustuttiin Taloustutkimus Oy:n 

tekemän kirjekyselyn tuloksiin. Kirjekysely oli toteutettu helmi-maaliskuussa 2011 17–29–

vuotiaille suomalaisille. Raportti oli kirjattu yhteisesti Hämeen, Lahden ja Laurean ammatti-

korkeakouluille. Vastauksia oli saatu 1397 kappaletta. Kyselyssä tutkittiin muun muassa koulu-

tuspaikan valintaan vaikuttavista asioista, ammattikorkeakoulujen tunnettavuudesta ja suosi-

osta sekä imagon vaikuttamisesta koulun valintaan.(Myllymäki 2011, 3; 6; 18; 32; 42.) 

 

Tutkimuksen alussa perehdyttiin myös T-Median toteuttamaan Suureen lukiolaistutkimukseen 

2011, mikä toteutettiin keväällä 2011 viidettä kertaa. Tutkimukseen vastasi 3843 lukiolaista 

ympäri Suomen. Siinä tutkittiin lukiolaisten mielipiteitä jatko-opiskelupaikoista. Tutkittiin 

muun muassa, että tietävätkö lukiolaiset, minne he haluavat hakea, haluavatko he pitää väli-

vuoden ja monta kertaa he ovat valmiit hakemaan kouluun sekä mistä he hakevat tietoa kou-

luista. Ammattikorkeakouluista kysyttiin opiskeltavien alojen kiinnostavuudesta sekä niiden 

tunnettavuudesta. Laurea oli noussut kahdeksanneksi tunnetuimmaksi ammattikorkeakouluk-

si. (Pajunen 2011, 2-11.) 

 

T-Median tutkimuksesta kiinnostava yksityiskohta oli tiedonhankintakanavat. Oppilaitoksen 

Internet-sivustoilta haki tietoa 94 % lukiolaisista, opinto-ohjaajilta ja opettajilta 85 %, ystävil-

tä ja tutuilta 63 % ja koulutusalan messuilta 45 % eli lähes puolet pitää messuja tärkeänä ja 

hyödyllisenä tiedonlähteenä. (Pajunen 2011, 11.) Tämän takia onkin kannattavaa panostaa 

esittelypisteeseen Studia–messuilla. 
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Laurean opiskelijoiden toteuttamista tutkimuksista tutustuttiin Kääriäisen Valintakoetutki-

mukseen 2012. Tämä tutkimus toteutettiin keväällä 2012 Leppävaaran Laureassa. Haastatte-

luun vastasi 81 henkilöä, jotka hakivat Laurean englanninkielisiin koulutusohjelmiin. Heiltä 

kysyttiin muun muassa, miksi he olivat päättäneet hakea Laureaan. Suomenkielisiltä hakijoilta 

kysyttiin, miksi he haluavat opiskella englanniksi ja englanninkielisiltä hakijoilta taas kysyt-

tiin, miksi he haluavat opiskella Suomessa. Lisäksi kysyttiin mahdollisista odotuksista ja käyte-

tyistä tiedonhakukanavista. (Kääriäinen 2012, 4-12.) 

 

Tutkimuksen edetessä kohdattiin vaikeuksia yhteydenpidossa Laurean markkinointiosaston 

kanssa Outi Kinnusen sairastumisen vuoksi. Messuilla toteutetut lomakehaastattelut eivät on-

nistuneet odotetulla tavalla, koska toinen osa lomakehaastatteluista jäi toteuttamatta lähes 

kokonaan ongelmien takia. Tässä vaiheessa tutkimusta päädyttiin laajentamaan myös sosiaali-

sessa mediassa tapahtuvaan markkinoinnin tutkimiseen. Menetelmänä käytettiin net scoutin-

gia. Viimeisenä osana tutkimuksessa oli kysely, mikä toteutettiin Laureassa ensimmäistä vuot-

ta opiskeleville. Näistä toteutuksen osista on kerrottu lisää luvussa 4. 

 

3 Markkinointi 

 

Bergströmin ja Leppäsen (2005, 10–18) mukaan: ”Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja 

toimintatapa, jonka avulla luodaan yritykselle kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille 

ostohalua synnyttäen ja rakennetaan kaikkia osapuolia tyydyttäviä, kannattavia suhteita.” 

Markkinoinnissa on osana tapa ajatella ja tapa toimia. Tavoitteena on täyttää nykyisten ja 

uusien asiakkaiden toiveet ja tarpeet niin, että yrityksen toiminta on kannattavaa pitkällä 

tähtäimellä. Suhteet asiakkaiden lisäksi myös muihin sidosryhmiin ovat tärkeitä. (Bergström & 

Leppänen 2009,10–18.) 

 

Markkinoinnin tarkoituksena on saada potentiaalisen asiakkaan huomio, jotta hän kuuntelee, 

mitä markkinoija haluaa esittää ja kertoa (Juslén 2009, 45). Viestimällä potentiaaliselle asi-

akkaalle halutaan herättää mielenkiintoyrityksen tarjoomaan, mikä muuttuisi mielihaluksi, 

mikä taas ohjaisi ostamaan tuotteen. Ihmisiin kohdistuu päivittäin niin paljon viestejä, että 

markkinoijalla on haaste erottua viestillään muista. (Tuulaniemi 2011, 43.) Laurean markki-

noinnin tavoitteena on saada mahdollisimman paljon hakijoita opiskelemaan. 

 

Markkinointi koostuu erilaisista päätöksistä. Alkuun tulee kehittää tarjooma eli jotain myytä-

vää, mille on kysyntää. Avainasiana on kehittää sellainen tarjooma, mikä tekee asiakkaat tyy-

tyväiseksi. Tarjooma voi olla esimerkiksi tuote, palvelu, elämys, tapahtuma, henkilö, paikka, 

sijainti tai idea. Mikä ikinä se onkin, sille tulee määritellä kilpailukykyinen hinta ottaen huo-

mioon asiakkaiden hintaodotukset ja kilpailevien tuotteiden hinta. Tarjooman tulee olla saa-

tavilla helposti. Jotta asiakkaat saisivat tietää siitä tarjoomasta, tulee siitä kertoa markki-

nointiviestinnän, esimerkiksi mainonnan, avulla. Näistä syntyy kilpailukeinot eli markkinoin-
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timix. Ajattelu- ja toimintapa ovat esiteltynä kuviossa 2. Se osoittaa, että ne vaikuttavat jat-

kuvasti toisiinsa. (Bergström & Leppänen 2009,10–11; Hollanti & Koski 2007, 16–19.) 

 

 

 

Kuvio 2: Ajattelu- ja toimintatapa (Bergström & Leppänen 2009, 11.) 

 

 

Markkinoinnin tavoitteena on luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita. Organisaatioissa halutaan, 

että asiakkaat ovat tyytyväisiä, joten markkinoinnissa keskitytään siihen, jotta asiakas palaa 

takaisin. Asiakastyytyväisyyttä kehitetään ja hyödynnetään, jolloin asiakassuhde on tuottava. 

Markkinoinnilla pyritään muodostamaan imago eli mielikuva, mikä houkuttelee luokseen. Tä-

män johdosta markkinoinnissa näkyy se, että sitä mielikuvaa on suunnittelu. Markkinointi on 

ammattilaisten, tuote-, markkinointi-, mainos- ja aluepäälliköiden työtä. (Bergström & Lep-

pänen 2009,12; Kuusela 2002, 16.) Laureassa halutaan luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita, 

jotta opiskelijat saisivat ammattikorkeakoulututkinnon, opiskelisivat myöhemmin ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon tai toimisivat alumneina eli olisivat vuorovaikutuksessa opiske-

lijoiden ja korkeakoulun kanssa vielä opintojen jälkeen. 

 

Ammattimainen henkilöstö ja hyvä asiakaspalvelu ovat kilpailuvaltteja asiakkaan silmissä. 

Kaikki, mitä yritys tekee, sanoo ja miltä se näyttää, vaikuttavat mielikuvaan. Kun yritys on 

hoitanut suhteensa hyvin julkisuudessa, se parantaa imagoaan. Tämän lisäksi viestintä, tuot-

teet, sisustus ynnä muu ovat osa mielikuvaa. Uuden yrityksen kannattaa panostaa markkinoin-

tiin, jotta toiminta käynnistyy kunnolla. Vaikka Bergströmin ja Leppäsen (2005) mukaan ”hyvä 
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tuote myy itse itsensä”, tulee siitä kertoa, jotta asiakkaat sen löytävät. (Bergström & Leppä-

nen 2009, 12–13.) 

 

Jotta potentiaaliseen asiakkaaseen voidaan luoda kontakti, tulee henkilöstöllä olla hyvät vies-

tintä- ja myyntitaidot. Onnistunut suusanallinen viestintä ja tunnettu imago auttavat kontak-

tin luomisessa. (Grönroos 2001, 327.) Kun uusia asiakkaita saadaan houkuteltua, täytyy pitää 

huolta siitä, että heille annetut lupaukset myös pidetään. Jos lupausten pitämisessä epäonnis-

tutaan, ei asiakassuhteen kehittäminen onnistu, koska asiakas ei ole tällöin tyytyväinen. 

(Grönroos 2001, 328.) 

 

Markkinointia suunnitellessa pitää tehdä päätös, milloin mainos lanseerataan. Markkinointia 

kannattaa harjoittaa silloin, kun potentiaaliset asiakkaat ovat kiinnostuneita yrityksen tuot-

teesta tai palvelusta. Ihmiset reagoivat mainokseen eri tavalla riippuen siitä, kuinka pitkä 

aika on mainoksen ja mahdollisen ostopäätöksen välillä. (Dahlén 2006, 147–148.) Korkeakoulu-

ja mainostettaessa kannattaakin mainostaa lähellä korkeakoulujen hakuaikaa. 

 

Markkinoinnin ideana on, että asiakkaiden kanssa syntyy tuottava ja kehittävä liiketoimintaa. 

Vaikka markkinointi aiheuttaisikin paljon kustannuksia, tulee siihen suhtautua investointina, 

jonka tulee tukea voitollista toimintaa. Tätä varten määritellään markkinoinnin kilpailukei-

not, joiden avulla organisaatio ja sen tuotteet erottuvat muista kilpailijoista. Kun toiminta on 

kannattavaa, markkinointi-investoinneilla päästään budjetoituun myyntiin asetetulla myynti-

katteella. Kuviossa 3 on kuvattuna Hollannin ja Kosken kuvaamana, kuinka kannattavuus oh-

jaa markkinoinnin tavoitteita. (Hollanti & Koski 2007, 17–19.) 

 

 

 

Kuvio 3: Kannattava liiketoiminta (Hollanti & Koski 2007, 18.) 
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Tässä tutkimuksessa kuviossa 3 olevista asioista painotetaan kilpailuasemaa ja asiakastyyty-

väisyyttä. Kilpailuasema huomioitiin Studia–messuilla havainnoimalla sekä tutkimalla verkko-

markkinointia pääkaupunkiseudun korkeakoulujen koti-, Facebook- ja Twitter–sivustoilla. 

Asiakastyytyväisyys tulee huomioida markkinointiviestinnässä, mikä tapahtuu Studia–messuilla 

sekä hakukoetilanteissa. Seuraavissa alaluvuissa kerrotaan markkinointiviestinnästä, verkko-

markkinoinnista sekä nuorista markkinoinnin kohteena. 

 

3.1 Markkinointiviestintä 

 

Markkinointiviestinnällä tehdään yritys ja yrityksen tarjooma näkyväksi luomalla tunnetta-

vuutta ja yrityskuvaa, antamalla tietoa tuotteista sekä vaikutetaan kysyntään ja ylläpidetään 

asiakassuhteita. Markkinointiviestintää voidaan panna täytäntöön monella eri tavalla hyödyn-

täen mainonnan erilaisia muotoja sekä toteuttamalla tapahtumia. Markkinoijan tulee itse 

päättää, miten hän lähestyy eri kohderyhmiä mainonnallaan. Tärkeää on huomioida, että sa-

ma sanoma kerrotaan riippumatta viestintätavasta tai -kanavasta. (Bergström & Leppänen 

2009, 328.) 

 

Grönforsin (2001, 352–353) mukaan markkinointiviestintä voidaan lajitella neljään lähteeseen: 

suunniteltuihin viesteihin, tuoteviesteihin, palveluviesteihin ja suunnittelemattomiin viestei-

hin. Suunnitellut viestit ovat nimensä mukaan suunniteltu markkinointikampanjan mukaan ja 

niissä käytetään usein apuna eri kanavia kuten televisiota. Myös myyjät välittävät suunniteltu-

ja viestejä. Näihin luotetaan yleensä vähiten, koska tiedetään, että ne ovat tarkkaan suunni-

teltu asiakkaita houkuteltaessa. (Grönfors 2001,352–353.) Mainokset sisältävät tietoa ja lupa-

uksia, joiden todellisuus asiakkaiden tulee itse selvittää (Grönfors 2001, 351). 

 

Tuoteviestit kertovat suoraan yrityksen tarjoamasta tuotteesta eli miten se on suunniteltu, 

miten se toimii ja niin edelleen. Palveluviestit taas muodostuvat palveluprosessien tuloksena. 

(Grönfors 2001, 353.) Vuorovaikutteisessa markkinointiviestinnässä mukana on viestintä eli se, 

miten työntekijät toimivat, miltä palvelupiste ja muut fyysiset resurssit näyttävät ja toimivat. 

Tämä kaikki viestittää asiakkaalle palvelusta tai tuotteesta.(Grönfors 2001, 351.) 

 

Asiakkaalla on vuorovaikutuksellisissa tilanteissa mahdollisuus saada arvokasta tietoa palve-

lusta, mikä vaikuttaa luottamukseen yritystä kohden. Tilanteessa voi syntyä myös kielteinen 

mielikuva yrityksestä tai tuotteesta. Palveluviestit ovat asiakkaille luotettavampia kuin suun-

nitellut viestit ja tuoteviestit, koska palveluviestejä ei ole mahdollista hallita samalla tavalla 

kuin valmiiksi suunniteltuja viestejä. (Grönfors 2001, 353.) Suunnittelemattomia viestejä pi-

detään kaikista luotettavimpina, koska niitä lähettävät yrityksen asiakkaat, jotka ovat olleet 

palveluprosessissa yrityksen kanssa (Grönfors 2001, 353). 
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Markkinointiviestinnän tulee olla suunniteltua, sillä se vaikuttaa asiakkaisiin ja potentiaalisiin 

asiakkaisiin. Kuten aiemmin oli mainittu, asiakkaisiin vaikuttaa eniten palvelutilanne ja muil-

ta kuullut kokemukset. Viestintä tuleekin ohjata myös työntekijöille, jotta he osaavat toimia 

yrityksen lupausten mukaisesti palvelutilanteissa. Viestinnän tulee olla jatkuvaa ja lupausten 

sellaisia, jotka pystytään pitämään. Työntekijöille tulee antaa konkreettisia johtolankoja eli 

ohjeita, miten tulee toimia markkinointitilanteissa. (Grönfors 2001, 365.) Tämän takia Studia–

messuilla olevat Laurean edustajat tulee kouluttaa toimimaan asiantuntevasti palvelutilan-

teissa, koska he edustavat Laureaa, ja välittävät sen imagoa. 

 

Grönforsin (2001, 373) mukaan vuorovaikutusprosessissa sekä yrityksen että asiakkaan tulisi 

olla motivoituneita viestittämään keskenään. Yrityksen tulee olla kiinnostunut asiakkaasta ja 

hänen tiedontarpeestaan. Yrityksen pitää osata perustella vakuuttavasti tarjoomansa hyöty 

asiakkaalle. (Grönfors 2001, 373.) Markkinointiviestinnän tärkeimmät muodot ovat mainonta 

ja henkilökohtainen myyntityö, jotka yhdistettynä asiakkaan luottamukseen kertoo siitä, että 

henkilökohtainen vuorovaikutus on suuressa roolissa potentiaalisia asiakkaita hankkiessa 

(Bergström & Leppänen 2009, 332). 

 

Kun työntekijöitä koulutetaan, tulee opettaa tuotetietouden lisäksi asiakkaiden kanssa työs-

kentely. Työntekijän asenne ja toiminta asiakaspalvelutilanteessa jää asiakkaalle paremmin 

mieleen kuin esimerkiksi paikka, jossa ollaan. On tärkeää, että työntekijät kohtaavat asiak-

kaat omalla persoonallisella tavallaan. Jos palvelu automatisoituu, ei se jätä hyvää kuvaa asi-

akkaalle yrityksestä. (Cook 2011, 19.) Erinomaista palvelua ei voi määritellä yhdellä tavalla, 

koska ihmisten määritelmä perustuu heidän omiin kokemuksiinsa, mitkä voivat olla todella 

erilaisia. Yritys tietää tarjoavansa erinomaista palvelua, kun se ylittää asiakkaan odotukset, 

joten yrityksen tulee miettiä, miten se onnistuu ylittämään aina odotukset. (Cook 2011, 17). 

 

Markkinointiviestintää suunniteltaessa täytyy huomioida tilanne, missä viestintä tapahtuu. Jos 

yrityksen tarjooma on tuntematon potentiaalisille asiakkaille, on yrityksen herätettävä huo-

miota. (Bergström & Leppänen 2009, 333.) Messuilla tapahtuvaa markkinointia varten tulee 

suunnitella materiaali, jota siellä tarvitaan eli esitteet, tiedotteet, asiakaslehdet ja muut jul-

kaisut. Mahdollisesti yritys voi järjestää kilpailuja, joiden budjetointi tulee lisäksi laskea mu-

kaan suunnitteluun. (Bergström & Leppänen 2009, 334.) Yritykset saattavat houkutella asiak-

kaita paikalle myös ilmaisilla tuotteilla. Ajatuksena on, että asiakkaat pitävät enemmän yri-

tyksestä saadessaan jotain. (Dahlén 2006, 17.) 

 

Mönkkösen (2008, 85) tekemän tutkimuksen mukaan ammattikorkeakouluun hakiessa tärkeänä 

tekijänä on viestintä. Mahdolliseen hakijaan vaikuttavat sekä sanalliset että sanattomat vies-

tit. Sanallisia viestejä ovat kaikki ulkoiset markkinoijat, kuullut tarinat, käydyt keskustelut 
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sekä tiedonhankinta ja – välitys. Sanattomia viestejä ovat mahdollisen hakijan läheisten ih-

misten sanattomat viestit, jotka potentiaalinen hakija tulkitsee. (Mönkkönen 2008, 85.) 

Potentiaalinen hakija haluaa ensisijaisesti keskustella muiden ammattikorkeakoulussa olevien 

opiskelijoiden kanssa. Keskustelun jälkeen tärkeimpänä tietolähteenä ovat ammattikorkea-

koulun oppaat, Internet–sivustot sekä muut median kanavat. Internet–sivustoja pidetään usein 

epäselvinä, koska ne koetaan hallinnon näkökulmasta kirjoitettuina. Mönkkösen tutkimuksen 

mukaan Internet–sivustoista ei muistettu paljoakaan jälkikäteen. (Mönkkönen 2008, 85.) 

Opiskelijan hakuprosessi menee usein saman kaavan mukaan. Ensin valitaan ala ja siihen liit-

tyvä koulutusohjelma, minkä jälkeen etsitään paikkakunta, jossa koulutusohjelmaa voi opis-

kella. Tällöin etsitään tietoa eri ammattikorkeakouluista ja niiden toimipisteistä. Median 

kautta saatetaan hakea lisää tietoa ammattikorkeakoulusta ja opiskelusta, mutta Mönkkösen 

tutkimuksen mukaan media on tietolähteenä yleensä aika pieni muiden tiedonlähteiden jou-

kossa. (Mönkkönen 2008, 85–86.) 

Ammattikorkeakoulun maine muodostuu sen herättämistä mielikuvista, mitkä kertovat sen 

tunnettavuudesta ja vetovoimaisuudesta. Potentiaalinen hakija kysyy muilta opiskelijoilta, 

millaista tietyssä korkeakoulussa on opiskella, jolloin korkeakoulun maine välittyy eteenpäin. 

Jo ammattikorkeakoulussa opiskeleva osaa kertoa omakohtaisia kokemuksia siellä opiskelusta. 

Tällöin potentiaalinen hakija uskoo, että opiskelija kertoo rehellisesti omista kokemuksistaan, 

koska häntä ei ole palkattu kertomaan niistä. Jos opiskelija kertoo vääristyneitä tarinoita 

esimerkiksi henkilökohtaisen pettymyksen vuoksi, on niitä tarinoita hyvin vaikea korjata jälki-

käteen. (Mönkkönen 2008, 87–88.) 

 

3.2 Verkkomarkkinointi 

 

Internetiä käytetään nykyään usein myös vuorovaikutteisessa markkinoinnissa, koska monet 

palvelutilanteet voi hoitaa kokonaan verkossa. Yrityksellä on mahdollisuus käyttää Internetiä 

vuorovaikutusmarkkinoinnillisessa mielessä, mikäli onnistuu luomaan itselleen roolin toimiva-

na vuorovaikutuskumppanina. Jos asiakasta kannustetaan ottamaan yhteyttä esimerkiksi säh-

köpostitse, tulee yrityksen vastata nopeasti asiakkaiden sähköposteihin. Jos vastaukset viiväs-

tyvät tai jäävät tekemättä ollenkaan, asiakkaan kiinnostus yritystä kohtaan voi hävitä koko-

naan. (Grönroos 2001, 335–336.) 

 

Organisaatio voi itse määritellä, millaiset kotisivut sillä on. Organisaatio voi antaa itsestään 

sellaisen kuvan kuin haluaa omilla kotisivuillaan. Kuitenkin organisaation maineeseen vaikut-

taa kotisivujen lisäksi muut väylät, missä organisaatiosta keskustellaan. Muut organisaatiot tai 
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käyttäjät voivat esittää mielipiteitään organisaatiosta muun muassa sosiaalisessa mediassa. 

(Laaksonen 2008, 31.) 

 

Sosiaaliset mediat tarjoavat kanavia ja välineitä markkinointiin. Ne ovat tärkeä kanava erityi-

sesti nuorten ja aktiivisten aikuisten tavoittamisessa (Bergström & Leppänen 2009, 377). 

Markkinoijalla on mahdollisuus ostaa mainostilaa sosiaalisista medioista, mutta jatkuvuuden 

kannalta on tärkeää olla mukana toimijana yhteisöissä (Bergström & Leppänen 2009, 379). 

Sosiaalinen media on halvempi markkinointikanava kuin esimerkiksi televisio ja radio, mikä 

kannustaa markkinoimaan siellä (Gillin 2009, 17). Internet on ihmisille vuorovaikutus-ja toi-

mintaympäristö, missä tietoa voi muokata hetkessä ympäri maailmaa (Tuulaniemi 2011, 46). 

Internetistä voidaan etsiä tietoa haluamistaan asioista yksinkertaisesti vain avaamalla sen oh-

jelman käyttöön (Cook 2011, 27). 

 

Sosiaalinen media on väline, minkä avulla synnytetään vuorovaikutusta Internetissä esimerkik-

si verkottumispalveluissa, virtuaalimaailmoissa, keskustelufoorumeilla ja tiedon arviointipal-

veluissa. Sosiaalisessa mediassa on keskeistä se, että käyttäjät tuottavat sen sisällön. Ne ovat 

avoimia ja perustuvat osallistumiseen. Siellä käyttäjät voivat tuottaa, julkaista, arvioida ja 

jakaa sisältöä. (Juslén 2009, 37; 118.) Kaikki, mitä yritys tekee tai jättää tekemättä, on no-

peaa ja vaivatonta jakaa muille sosiaalisen median käyttäjille hetkessä (Tuulaniemi 2011, 48). 

 

Sosiaalisessa mediassa on helppoa olla viestinnässä kaksisuuntaisesti. Tiedonkeruu on tehokas-

ta, kun palautetta voi saada paljon, mutta haittapuolena on palautteen hallitsemattomuus. 

Viestejä ei pysty kontrolloimaan, joten voivat muuttua toisenlaisiksi ja vääristyä täysin. Täl-

laisten tilanteiden kannalta on hyvä olla kriisisuunnitelma, jotta osataan toimia, jos kaikki ei 

menekään Internetissä niin kuin on haluttu. Käyttäjiltä voi tulla kriittisiä kommentteja ja pa-

lautetta, joihin tulee vastata takaisin nopeasti ja asiallisesti. Näitä ei kannata poistaa elleivät 

ne ole asiattomia viestejä. (Bergström & Leppänen 2009,379–380; Juslén 2009, 57.) Ennen 

pidettiin omat mielipiteet omina, mutta tänä päivänä on helppoa jakaa ne impulsiivisesti 

eteenpäin. (Gillin & Schwartzman 2011, 56). 

 

Sosiaalisessa markkinoinnissa viestimisen yhteydessä voidaan puhua myös viraalimarkkinoin-

nista. Tarkoituksena on levittää tietoa ja mainoksia ihmiseltä toiselle sosiaalisessa mediassa. 

Yrityksen kannattaakin panostaa tuottamaan sellaista aineistoa, jota käyttäjät haluavat lä-

hettää eteenpäin esimerkiksi ystävilleen. (Bergström & Leppänen 2009, 380.) Sosiaalisessa 

mediassa pärjätäkseen on yrityksen keskityttävä siihen, mitä he julkaisevat, jotta heidän jul-

kaisut kiinnostavat. Heillä pitää olla strategia sosiaalisen median hyödyntämistä varten. (Gil-

lin & Schwartzman 2011, 142.) Vaikka Internetissä on paljon käyttäjiä, ei heitä tavoita ellei 

panosta verkkomarkkinointiin (Balch 2010, 70). 
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Sosiaalisen median kanavia ovat muun muassa Facebook ja Twitter. Facebook on maailman 

isoin verkottumispalvelu, mikä perustuu jokaisen yksittäisen käyttäjän käyttäjäprofiilin ja 

niistä muodostuvien verkostojen ympärille. Facebookissa käyttäjä voi itse määritellä, ketkä 

näkevät profiilissa olevia tietoja. (Juslén 2009, 118.) Facebookissa käyttäjä voi täydentää pro-

fiilinsa tietoja, julkaista sisältöä, esittää kysymyksiä ja lisätä kavereita, jotka seuraavat käyt-

täjän sivua (Evans 2008, 193). Myös erilaiset brändit ja organisaatiot voivat tehdä oman Face-

book–sivun. Lukemattomilla yrityksillä ja brändeillä onkin omat sivustonsa. (Juslén 2009, 

118.) 

 

Twitteriä kutsutaan mikroblogipalveluksi tai pikaviestipalveluksi, jonka avulla on mahdollista 

olla vuorovaikutuksessa erikokoisten ihmisryhmien kanssa. Twitterissä voi käyttäjä julkaista 

maksimissaan 140 merkkiä olevan viestin, mikä on julkinen. Jokainen voi lukea julkaistun 

viestin, kunhan sen ensin löytää. Palvelu on ilmainen. (Juslén 2009, 60, 124–125.)Twitterissä 

voi julkaista kysymyksen, ajatuksen tai vaikka tapahtuman viestissä. Twitterissä voi vain kli-

kata sivustoa, mitä haluaisi seurata ja minkä julkaisut haluaa nähdä, jonka jälkeen ne tulevat 

esille. (Evans 2008, 221.) 

 

Twitteriin voi luoda käyttäjätilin myös brändit ja yritykset kuten Facebookissakin. Erona on 

se, että Twitteriin voi lisätä vain niukasti tietoa itsestään tai yrityksestä. Twitteriin kannat-

taakin lisätä linkki esimerkiksi yrityksen kotisivuille. (Juslén 2009, 125.) Facebookissa voi lisä-

tä paljon tietoa ja kuvia yrityksestä. (Juslén 2009, 118). 

 

Ei kuitenkaan tarvitse olla ennestään tunnettu yritys, jotta voi luoda kiinnostavan sivuston 

Facebookiin tai Twitteriin. Tärkeintä on luoda sivusto, jossa ollaan aidosti vuorovaikutuksessa 

sivuston fanien kanssa. (Juslén 2009, 119.) Molemmissa palveluissa kannattaa panostaa sivus-

ton laatuun lisäämällä erilaisia sisältöjä ahkerasti. Päivitykset näkyvät Facebookissa fanien 

etusivulla heidän kirjautuessaan Facebookiin, jota kautta ne leviävät fanien kavereille. Twit-

ter-päivitykset on myös mahdollista lähettää Facebookissa tilapäivityksenä faneille. (Juslén 

2009, 315.) 

 

3.3 Nuoret hakijat markkinoinnin kohteena 

 

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin hakiessa tulee hakijan täyttää tietyt kriteerit, jotta 

hän voi päästä kouluun opiskelemaan. Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin on erilliset 

haut. Ammattikorkeakouluhaussa voi hakea kerralla yhdestä neljään ammattikorkeakoulun 

koulutusvaihtoehtoon ja yliopistohaussa voi hakea kerralla yhdestä yhdeksään yliopiston kou-

lutusvaihtoehtoon. (Ammattikorkeakoulujen yhteishaut ja yliopistohaku 2013.) 
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Jotta hakija voi hakea kouluun, tulee hänellä olla suoritettuna ennestään joku seuraavista: 

lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto tai EB-, IB-, RP-tutkinto, ammatillinen perustutkinto, 

ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai ulkomainen koulutus, joka antaa lähtömaassa 

korkeakoulukelpoisuuden. Esimerkiksi aikaisemmat arvosanat ja pääsykokeet vaikuttavat kor-

keakouluun valittaessa. Osassa korkeakouluista saattaa olla myös ennakkotehtävä ennen pää-

sykoetta. (Ammattikorkeakoulujen yhteishaut ja yliopistohaku 2013.) 

 

Hakulomakkeen voi täyttää Internetissä, ammattikorkeakoulujen hakutoimistoissa tai Opetus-

hallituksen neuvonnassa. Hakulomakkeessa tulee laittaa korkeakoulut järjestykseen sen mu-

kaan, mihin kouluun haluaisi mieluiten päästä opiskelemaan. Yhdessä lukukaudessa saa ottaa 

vastaan yhden opiskelupaikan. (Ammattikorkeakoulujen yhteishaut ja yliopistohaku 2013.) 

Internet on isossa roolissa myös hakutilanteessa, koska siellä voi täyttää hakulomakkeen. 

 

Tilastokeskuksen (2012) mukaan 16–24-vuotiaista 28 % käyttää Internetiä useasti päivässä. 

Näillä nuorilla (16–24-vuotiailla) lisääntyy jatkuvasti se, että Internetiä käytetään useasti päi-

vässä. Erilaisten yhteisöpalvelujen, kuten Facebookin, suosio yleistyy lisäksi nuorten keskuu-

dessa. Niissä vieraillaan monta kertaa päivässä ja pitkiä aikoja. Nuorten Internetin käyttöä 

lisää myös älypuhelimien lisääntyminen, koska niillä on mahdollista käyttää Internetiä. (Inter-

netin käytön muutokset 2012.) 

 

Nuoret ovat aktiivisimpia yhteisöpalveluiden käyttäjiä ja Internetiin kirjoittajia. Suurin osa 

kirjoittelusta tapahtuu yhteisöpalveluissa, esimerkiksi Facebookissa ja Twitterissä. (Sosiaali-

nen media: verkkomedian ja yhteisöpalvelujen käyttö 2010.) Keväällä 2012 tehdyn tutkimuk-

sen mukaan nuorista 86 % on seurannut jotain yhteisöpalvelua viimeisen kolmen kuukauden 

aikana. Näistä nuorista 34 % on useasti päivässä, 50 % lähes päivittäin, 14 % viikoittain ja 2 % 

harvemmin seurannut jotain yhteisöpalvelua. (Yhteisöpalvelujen käyttö 2012.) 

 

Itella Oyj:n (2012) tekemän tutkimuksen mukaan nuorien 15–24-vuotiaiden parissa sosiaalista 

mediaa käytetään enemmän vuorovaikutuksessa ja uutisten ja viihteen vastaanotossa kuin 

perinteisiä kanavia. Sosiaalisessa mediassa saa nopeasti tietoonsa uutisia, apua ostopäätöksiin 

sekä mahdollisuuden esittää omia ajatuksiaan tekstin tai kuvien muodossa. (Sosiaalinen media 

vauhdittaa digitalisoitumista 2012.) 15–64-vuotiaista yli puolet (55 %) pitää melko tai erittäin 

tärkeänä sosiaalisen median käytössä ajankohtaisten tietojen ja uutisten saamista. Lähes puo-

let (38 %) taas 15–64-vuotiaista pitää melko tai erittäin tärkeänä sosiaalisen median käytössä 

tietojen ja vinkkien kysymistä. (Elkelä 2012, 4.) 

 

Ammattikorkeakoulun maine välittyy myös erilaisissa Internetin keskustelukanavilla, missä on 

mahdollista välittää viestejä eri puolille maailmaa. Jokainen keskustelukanavan viestin lukija 

voi jakaa korkeakoulun mainetta eteenpäin. Viestit jäävät muistiin, joten Internetistä on 
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mahdollista löytää vuosien takaisia kirjoituksia. Asiat saatettiin aiemmin unohtaa, mutta nyt 

ne on mahdollista löytää silti jälkikäteen Internetistä. (Mönkkönen 2008, 88–89.) Esimerkiksi 

asiakas voi kirjoittaa saamastaan huonosta palvelusta Internetiin. Vaikka palaute käsiteltäisiin 

lopulta niin, että asiakas olisi tyytyväinen, jäisi vanha teksti huonosta palvelusta Internetiin 

ja sen voisi kuka tahansa löytää sieltä jälkikäteen. 

Mönkkösen (2008, 89, 93) mukaan ammattikorkeakoulun maineeseen vaikuttaa lisäksi se, 

kuinka hyvin sieltä valmistuneet ovat työllistyneet omalle alalle ja kuinka moni on jättänyt 

koulutusohjelman kesken. Lisäksi potentiaaliselle hakijalle merkitsevät korkeakoulun ulkoiset 

puitteet, kuten opetustilojen ulkonäkö. Maine kiirii yleisesti kuulopuheina, mutta siihen pyri-

tään vaikuttamaan ammattikorkeakoulujen markkinoinnilla. Tutkimuksen mukaan nämä mark-

kinointiviestit eivät aina tavoita potentiaalisia hakijoita, erityisesti silloin, jos niissä on käy-

tetty hankalaa sanastoa. Potentiaalinen hakija kokee helpommaksi paikaksi lukea viestejä 

ammattikorkeakoulun Internet–sivustoilta, joilta hän odottaa yksinkertaisuutta, jotta hän saa 

hakemansa tiedot helposti esille. (Mönkkönen 2008, 89; 93.) Tämän takia korkeakoulujen 

kannattaa panostaa kotisivujen luettavuuteen. 

Mönkkösen (2008, 93) mukaan hakija voi vielä pääsykoetilanteessa miettiä lopullista päätös-

tään hakupaikan suhteen. Siellä hän tapaa ammattikorkeakoulun henkilökuntaa ja opiskelijoi-

ta, muun muassa tutor -opiskelijoita. He pystyvät kertomaan opiskelijan näkökulmasta haki-

jalle kiinnostavia asioita. Hakija saattaa myös soittaa opintotoimistoon kysyäkseen jotain, 

jolloin hän arvostaa hyvää palvelua. Ammattikorkeakoulun kannattaa siis panostaa hakijoiden 

ja oppilaitoksen ihmisten kohtaamiseen. (Mönkkönen 2008, 93.) 

4 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 

 

Tutkimuksessa tutkiessa toimitaan usein samalla tavalla kuin jokapäiväisessä elämässä. Ha-

vaintoja tehdään jatkuvasti. Ihmisiä tarkkaillaan ja heille esitetään kysymyksiä, miksi he te-

kevät jotain niin kuin heidän nähdään tekevän. Kun saadaan vastauksia tai vain nähdään ja 

koetaan jotain, punnitaan niitä kriittisesti ja analysoidaan. (Hirsjärvi ym. 2009, 183.) 

 

Menetelmää valittaessa mietitään sitä, millaista tietoa tarvitaan ja keneltä ja mistä sitä etsi-

tään. On tärkeää miettiä, mitkä menetelmät vastaavat tarpeeseen. Näin moniin eri menetel-

miin tuleekin tutustua. Kun ratkaisua tekee, tulee ottaa huomioon aika ja muut voimavarat. 

Jotain menetelmiä käyttäessä saattaa aikaa tarvita useamman kuukauden, jotta tulokset oli-

sivat luotettavia. (Hirsjärvi ym. 2009, 185.) 

 

Kun halutaan saada tietää, miten ihmiset toimivat ja käyttäytyvät julkisesti, kannattaa käyt-

tää suoraa havainnointia. Jos halutaan saada selville, mitä ihmiset tekevät yksityiselämäs-

sään, on hyvänä menetelmänä haastattelut, kysely ja asenneskaalat. Kun halutaan tutkia ih-
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misten älykkyyttä tai persoonallisuutta tai määritellä heidän kykyjään, sopiva menetelmä on 

standardoitujen testien käyttö. (Hirsjärvi ym.2009, 185.) Seuraavissa alaluvuissa on kerrottu 

tähän tutkimukseen valituista tutkimus- ja kehittämismenetelmistä. 

 

4.1 Haastattelu 

 

Haastattelu on joustava menetelmä, koska siinä ollaan suorassa vuorovaikutuksessa. Kielelli-

set vihjeet auttavat ymmärtämään vastauksia, koska haastattelutilanteessa on mahdollisuus 

myös esittää lisäkysymyksiä. Tilanteessa voi lisäksi muuttaa haastatteluaiheiden järjestystä. 

(Hirsjärvi & Hurme 2006, 34.) Haastattelijalla on vastuullaan haastateltavan motivointi, jotta 

haastateltava haluaa vastata kysymyksiin (Alvesson 2011, 32). 

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2006, 35) mukaan haastattelu on hyödyllinen menetelmä, koska silloin 

ihminen nähdään tutkimustilanteessa subjektina. Ihminen saa tuoda itseään koskevia asioita 

esille hyvin vapaasti. Etuna on sekin, että tutkijan on etukäteen vaikea tietää, mihin suun-

taan vastaukset lähtevät. Näin lisäkysymysten avulla voi vastauksia selventää ja syventää. 

Tutkija voi vaikuttaa olemuksellaan vastausten laatuun, kun kysymykset esitetään kasvotus-

ten. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 35; Plowright 2011, 83.) 

 

Haastattelijan tulee myös osata esittää sellaisia kysymyksiä, jotka eivät saa vastaajaa stres-

saantumaan niin, ettei hän pysty vastaamaan enää muihin kysymyksiin. Haastattelijan tulee-

kin harkita tarkkaan, millaisia kysymyksiä hän aikoo esittää. (Alvesson 2011, 28, 122.) Haas-

tattelutilanteessa usein kohtaa kaksi toisilleen ennestään tuntematonta ihmistä ja oletuksena 

on, että haastateltava kertoo itsestään haastattelijalle. Tämän takia haastattelijan tulee luo-

da turvallinen kuva itsestään, jotta haastateltava luottaa häneen ja vastaa rehellisesti. (Al-

vesson 2011, 128.) 

 

Haastattelu voi sisältää myös virhelähteitä, koska haastateltava saattaa antaa sosiaalisesti 

suotavat vastaukset eli hän ei uskalla kertoa rehellisesti mielipiteitään. Haastateltava voi 

esiintyä esimerkiksi hyvänä kansalaisena, jolloin hän kertoo seuraavansa ajankohtaisia asioita 

ja muun muassa äänestävänsä vaaleissa. Yksi esimerkki on myös esiintyminen moraaliset ja 

sosiaaliset velvollisuudet täyttävänä ihmisenä, jolloin hän osallistuu hyväntekeväisyyteen. 

Toisaalta helposti myös vaietaan vaikeista asioista, kuten rikoksista ja raha-asioista. (Hirsjärvi 

& Hurme 2008, 35; Hirsjärvi ym. 2009, 206–207; Alvesson 2011, 10.) 

 

4.1.1 Haastattelulajin valinta 

 

Haastattelun voi toteuttaa kyselynä tai lomakehaastatteluna. Molemmissa kysymykset on va-

kioitu eli niissä esitetään samat kysymykset samassa järjestyksessä ja samalla tavalla. Kyselyä 
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käytetään usein, kun tutkittavia on paljon. Ongelmana siinä menetelmässä on se, että vasta-

usprosentti voi jäädä pieneksi tai kaikkia kysymyksiä ei välttämättä ymmärretä. (Vilkka 2007, 

28.) Kyselyä käyttämällä on mahdollista saada paljon vastauksia tehokkaasti. Se ei vie yhtä 

paljon aikaa tutkijalta kuin kasvotusten toteutetut haastattelut. (Hirsjärvi ym. 2009, 195.) 

 

Kysely ja lomakehaastattelu ovat strukturoituja haastatteluja, koska niissä on kysymykset 

määritelty etukäteen. (Hirsjärvi ym. 2009, 194). Lomakehaastattelu toteutetaan nimensä mu-

kaisesti käyttäen lomaketta. Siinä on päätetty etukäteen kysymysten muoto ja järjestys. Näin 

haastattelu helpompi toteuttaa, kunhan lomake on ensin saatu tehtyä. Hankaluutena on vain 

pohtia, että mitä halutaan kysyä ja miten, jotta kysymykset ymmärretään. Lomakehaastatte-

lua toteuttaessa haastattelija esittää kysymykset lomaketta käyttäen. Kyselyyn vastaaja täyt-

tää itse vastaukset eikä haastattelijaa tarvita. (Hirsjärvi ym. 2009, 195.) 

 

Lomakehaastattelun tavoitteena on saada vastaus jokaiseen lomakkeen kysymykseen annettu-

jen vaihtoehtojen mukaan haastattelijan määräämässä järjestyksessä. Lomakehaastattelun 

kysymyksien tulee olla merkityksellisiä tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun kan-

nalta, joten siinä ei voi kysyä mitään sellaista, mitä olisi muuten vaan tutkijan mielestä mie-

lenkiintoista saada tietää. Jokaisen kysymyksen tulee olla perusteltu. (Tuomi & Sarajärvi 

2004, 77.) Lomakehaastattelumenetelmä on yleensä informoitu, koska haastattelijalla on 

mahdollisuus sitä toteuttaessaan esittää lisäkysymyksiä. Haastattelusta tekee informoidun 

myös haastattelijan mahdollisuus kertoa haastattelun aika lisää tutkimuksen tarkoituksesta ja 

tavoitteesta. (Vilkka 2007, 29.) 

 

Kysely- ja haastattelulomake katsotaan onnistuneeksi, kun se on yhteydessä tutkimussuunni-

telmaan. Tulosten avulla tutkijan pitäisi pystyä mittaamaan asioita, mitkä määrittelevät 

asiaongelmat ja tätä kautta tutkimusongelman. Lomake tuleekin tarkistaa etukäteen, koska 

sitä ei voida korjata enää myöhemmin, kun vastaukset on saatu. Tärkeää on kiinnittää huomio 

kysymysten ja vastausvaihtoehtojen muotoiluun, jotta haastateltava ymmärtää ne samalla 

tavalla kuin haastattelija. (Vilkka 2007, 63.) 

 

Ennen kyselyjen ja lomakehaastattelujen toteuttamista tulee tutkijan varmistaa, että haasta-

teltavat osaavat vastata kysymyksiin eli heillä on joku tieto haastattelun aiheesta. (Vilkka 

2007, 64). Aloittelevan tutkijan tulee myös miettiä, että montako ihmistä hänen tulee haasta-

tella. Yksinkertainen vastaus on, että niin montaa, jotta saa tarpeeksi tietoa.(Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 58.) 
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4.1.2 Lomakehaastattelun ja kyselyn kysymykset 

 

Lomakkeen kysymyksien suunnittelu aloitetaan tutustumalla aiemmin toteutettuihin tutki-

muksiin. Tutustuessa kannattaa perehtyä alan liittyviin julkaisuihin sekä käytössä oleviin ai-

neistoihin. Lomakkeeseen tulee laittaa vain kaikki sellaiset kysymykset, jotka ovat olennaisia 

työn tavoitteiden saavuttamisessa. Lomakkeen ulkoasu ja pituus ovat tärkeitä asioita, kun sitä 

suunnitellaan. (Ojasalo ym. 2009,115–116.) Tässä tutkimuksessa oli käytettävissä Laurean to-

teuttamat ja ostetut aiemmat tutkimukset, joista on kerrottu tarkemmin luvussa 2.3. 

 

Lomake tulee tarkistaa ja varmistaa etukäteen, koska sitä ei voi jälkikäteen muuttaa. Kysy-

mysten tulee olla selkeästi muotoiltuja, jotta vastaaja ymmärtää ne. Kysymyksien tulee mita-

ta niitä asioita, joihin halutaan saada vastaus. Jokainen kysymys tulee tarkistaa erikseen. Ky-

symykset tulee muotoilla niin, ettei se tai vastausvaihtoehdot johdattele vastaamaan tutkijan 

haluamalla tavalla. Jokaisen kysymyksen tulee myös erikseen kysyä vain yhtä asiaa. (Vilkka 

2007, 63.65; Järvinen & Järvinen 2000, 155.) 

 

Kysymykset voivat olla monivalintakysymyksiä eli suljettuja ja strukturoituja, avoimia kysy-

myksiä ja sekamuotoisia kysymyksiä. Monivalintakysymyksissä on valmiiksi määriteltyinä vas-

tausvaihtoehdot. Näin vastauksia on helppo vertailla keskenään. Avoimia kysymyksiä käytet-

täessä on taas päämääränä saada spontaaneja vastauksia. Avoimet vastaukset tulee analysoin-

tivaiheessa ryhmitellä, mikä on haastavaa aloittelevalle tutkijalle. Onkin suositeltavaa käyt-

tää monivalintakysymyksiä. (Vilkka 2007, 67–68; Hirsjärvi ym. 2009, 196.) 

 

Sekamuotoisissa kysymyksissä on osa vastausvaihtoehdoista annettu valmiiksi. Vaihtoehtojen 

lisäksi on yleensä mahdollisuus antaa oma vaihtoehto, jos mikään muista vaihtoehdoista ei 

tunnu sopivalta. Sekamuotoinen kysymys on käyvä vaihtoehto myös tilanteissa, kun epäillään, 

ettei vastaaja tiedä kaikkia vastausvaihtoehtoja. (Vilkka 2007, 69.) Jos vastaaja ei tiedä, mitä 

vastata kysymykseen, koska hänellä ei ole tietoa tai kantaa aiheesta, on hyvä sallia vastaus-

vaihtoehdoksi ”en tiedä” tai ”en ole varma” ennemmin kuin pakottaa valitsemaan tai otta-

maan kantaa asiaan (Järvinen & Järvinen 2000, 158). 

 

Lomakkeen kysymyksiä mietittäessä tulee miettiä vastaajien asemaa. Tulee huomioida se, 

että tietävätkö he aiheesta, jotta he osaavat vastata. Kysymysten määrä on oltava rajattu, 

jotta he varmasti jaksavat vastata loppuun asti. Lyhyet kysymykset ovatkin parempia kuin 

pitkät. Kysymysten kannattaa olla myös mieluummin tarkkoja kuin yleisluonteisia. Kysymyk-

sissä kannattaa myös miettiä sanojen valinta niin, että vastaajat ymmärtävät käytettyä kiel-

tä. Kysymysten järjestykselläkin on merkitystä. Lomakehaastattelu kannattaa aloittaa kysy-

myksillä, joihin on helppo vastata. (Ojasalo ym. 2009, 116–117.) Kysymysten tulee edetä ylei-

sistä kysymyksistä yksityisiin kysymyksiin (Kananen 2012, 135). 
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Lomakehaastattelun kyselylomake täytyy testata jollain tavalla ennen sen toteuttamista. Se 

kannattaa antaa luettavaksi tutkimuksen ohjaajille sekä muille alaa tunteville henkilöille. 

Lomakkeen kommentointi ei ole testaamista vaan testaamista varten tulee toteuttaa koe-

haastattelu. Se pitää toteuttaa asiantuntijoiden, perusjoukkoon kuuluvien henkilöiden tai vas-

taavien henkilöiden kanssa. Tämän jälkeen kysymyksiä on mahdollista vielä viimeistellä ja 

täydentää. Yleensä yksi testaamiskerta ei riitä. (Ojasalo ym. 2009, 118; Vilkka 2007, 78; 

Plowright 2011, 88.) 

 

4.1.3 Lomakehaastattelujen ja kyselyjen toteutus ja analysointi 

 

Tässä tutkimuksessa aloitettiin lomakehaastattelujen suunnittelu käyttämällä personas– me-

netelmää. Personas (2012) mukaan personas–menetelmässä tarkoituksena on havainnollistaa 

palveluiden käyttö. Menetelmässä käytetään profiileja ja henkilöhahmoja, joita kutsutaan 

nimellä personas–hahmot. Hahmot keksitään sen perusteella, että kenelle palvelu on suunni-

teltu. Ne voivat perustua mielikuvitukseen tai oikeisiin henkilöihin. Näille hahmoille keksitään 

niiden merkittävimmät luonteenpiirteet, elämäntyylit, tavoitteet, käyttäytymistavat, taidot 

ja kaikki muut ominaisuudet, joilla on merkitystä palvelun suunnittelua ajatellen. Tavallisesti 

personas–hahmot edustavat erilaisia asiakasryhmiä. Ne usein täydentävät toisiaan antaen eri 

näkökulmia. (Personas 2012.) 

 

Personas – hahmoja voi käyttää suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Ne auttavat ymmärtämään 

asiakasta ja helpottavat kehitysehdotusten arviointia. Ne ovat yleensä tärkeimpiä suunnitte-

luvaiheessa, sillä hahmojen avulla muistaa tärkeimmän eli asiakkaan. Näin huomioon otetaan 

asiakkaan todelliset tarpeet, toimintatavat sekä se että ihmiset ovat erilaisia, joten he käyt-

tävät palvelua myös eri tavalla tai eri syistä. (Personas 2012.) 

 

Suunnitteluvaiheessa personas-menetelmää käytettiin, kun haluttiin miettiä, mitä nuoret 

ajattelevat kouluun hakiessaan. Heidän ajatuksien selvittäminen on tärkeää, jotta heille osa-

taan esittää sellaisia kysymyksiä lomakehaastattelussa, joiden avulla saadaan vastaukset tut-

kittuihin asioihin. Personas–hahmoja luodessa otettiin huomioon nuorten eri koulutustaustat, 

harrastukset, muuttohalukkuus ja tulevaisuuden haaveet. 

 

Hahmoja muodostui kahdeksan erilaista, mitkä perustuivat paljon edellisissä tutkimuksissa 

oleviin kysymyksiin. Esimerkiksi muuttohalukkuutta pohtiessa tuli idea lomakkeeseen kysyä 

siitä, että ovatko kävijät valmiita muuttamaan toiselle paikkakunnalla koulun vuoksi. Koska 

hahmoilla oli erilaisia koulutustaustoja, tuli mieleen kysyä lomakehaastatteluissa, että tietä-

vätkö kävijät, mitä eri koulutusohjelmia on Laureassa. 
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Tarkoituksena oli, että toimeksiantaja Laurean markkinointiosasto olisi tarkastanut lomak-

keen, mutta markkinointiosastolta ei saatu yhteyttä kenenkään, joka olisi pystynyt sen teke-

mään, kun opinnäytetyön aiheen antaja Outi Kinnunen oli sairaslomalla. Lomakehaastattelu ja 

kysely testattiin opinnäytetyökurssilla olevien opiskelijoiden kanssa. Lomakehaastattelun ja 

kyselyn kysymykset mahtuivat yhdelle A4:lle, jotta haastattelusta ei tullut liian pitkä. Oletuk-

sena oli, että vastaajat osasivat vastata hyvin pitkälti kysymyksiin, koska ne koskevat heitä 

itseään ja heidän mielikuviaan Laureasta.  

 

Lomakehaastattelun vastaajat motivoitiin vastaamaan arvottavan palkinnon avulla. Lomake-

haastatteluun vastaavan ei tarvinnut kuitenkaan kertoa nimeään haastattelijalle, sillä vastaa-

ja sai erillisen lapun, johon hän sai itse täyttää yhteystietonsa. Tämän lapun sai, kun on ensin 

vastannut lomakehaastattelun kysymyksiin. Tämä helpotti vastausten analysointia ja palkin-

non arpomista, kun yhteystiedot ja vastaukset eivät olleet samalla lapulla. Lomakehaastatte-

lijan toteuttaja kirjasi vastaukset ylös haastatellessaan. Lomakehaastattelut löytyvät liitteistä 

4 ja 5 ja tulokset ovat luvussa 5.1. 

 

Hirsjärven ym. (2009, 196) mukaan informoidussa kyselyssä tutkija jakaa kyselylomakkeet 

henkilökohtaisesti sellaisessa paikassa, missä on sopivia henkilöitä, jotka voivat vastata kyse-

lyyn. Lomakkeita jakaessaan tutkija voi kertoa tutkimuksistaan ja vastata kysymyksiin. (Hirs-

järvi ym. 2009, 196.) Haastattelulomake käytiin läpi Laurean markkinointiassistenttien kanssa 

etukäteen, jotta he pystyivät myös toteuttamaan kävijöille lomakehaastatteluja Studia-

messuilla. 

 

Kysely toteutettiin Laureassa opiskeleville ensimmäisen vuoden opiskelijoille, koska oletukse-

na oli, että he muistavat vielä hyvin hakuprosessinsa korkeakouluun. Kysymykset perustuivat 

hakuprosessiin liittyviin päätöksiin, sosiaalisen median käyttöön sekä Studia – messuihin. Kyse-

lystä tehtiin kaksisivuinen, jolloin siihen oli nopea vastata, jotta opiskelijat jaksoivat vastata 

kaikkiin kysymyksiin. Kysely on esiteltynä liitteessä 8 ja tulokset ovat kohdassa 5.4. 

 

Vilkkan (2007, 106) mukaan kyselyjen ja lomakehaastattelujen toteutuksen jälkeen on vuoros-

sa tutkimusaineiston käsittely, analysointi ja tulkinta. Lomakkeiden käsittely tarkoittaa sitä, 

että aineisto tarkistetaan, minkä jälkeen tiedot syötetään sellaisessa muodossa muistiin, että 

niitä voidaan tutkia numeraalisesti käyttäen apuvälineinä tilasto- tai taulukko-ohjelmia. Lo-

makkeita tarkistaessa asiattomasti täytetyt poistetaan. (Vilkka 2007, 106.) 

 

Tässä tutkimuksessa lomakehaastattelujen aikana haastattelija kirjaa ylös vastaukset, joten 

asiattomasti täytettyjä lomakkeita ei pitäisi olla, jos tutkija on osannut ohjata haastattelijat 

kirjaamaan vastaukset oikein ylös. Kyselyä toteuttaessa on mahdollista, että osa lomakkeista 

on täytetty virheellisesti tai puutteellisesti. Hirsjärven ym. (2009, 221–22) mukaan tutkijan 
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tulee päättää, että hylkääkö hän virheellisesti täytetyt lomakkeet. Jos lomakkeessa on vain 

yksi kohta väärin täytetty, on tuhlausta, jos lomake hylätään. Tällaisessa tapauksessa voi tut-

kija täydentää kohdan keskiarvotiedon mukaan. (Hirsjärvi ym. 2009, 221–222.) Kyselylomak-

keita tarkistaessa on riski, että ne ovat väärin täytetty, koska haastateltava täyttää ne itse. 

 

Tutkimuksessa tulee valikoida sellainen analyysimenetelmä, jonka avulla saa vastauksen sii-

hen, mitä halutaan tutkia. Analyysimenetelmä pyritään ennakoimaan tutkimuksen suunnitte-

luvaiheessa, jotta se vastaa tutkimusongelmaan sekä – kysymyksiin. Aineisto tulee järjestellä, 

jotta se saadaan analysoitua. (Vilkka 2007, 119; Hirsjärvi ym. 2009, 222.) Esittämistapaa 

miettiessä tulee ottaa huomioon tarkoituksenmukainen esittely tulosten sekä lukijan kannal-

ta. Tulokset esitetään niin, että ne havainnollistavat ja ovat selkeälukuisia tiivistetysti. Tu-

lokset täytyykin esitellä niin, että niiden sisältö ja laatu ovat ymmärrettäviä. (Vilkka 2007, 

147–148; Kananen 2012, 137, 139.) 

 

4.2 Havainnointi 

 

Käyttämällä tutkimusmenetelmiä kysely ja haastattelu selvitetään, mitä tutkimuksen kohtee-

na olevat ajattelevat, tuntevat ja uskovat. Niiden avulla saadaan tietää, miten tutkittavat 

havaitsevat, mitä heidän ympärillään tapahtuu. Menetelmät eivät kuitenkaan kerro, mitä to-

dellisuudessa tapahtuu, jolloin käytetään keinona havainnointia. Näin saadaan selville, että 

toimivatko tutkittavat oikeasti niin, kuin he ovat sanoneet toimivansa. (Hirsjärvi ym. 2009, 

212; Plowright 2011, 65.) 

 

Yhteiskuntatieteilijät ovat huomanneet saavansa hyvin erilaisia vastauksia kyselyissä ja ha-

vainnoissa, kun tutkitaan ihmisten arvostuksia. Ihmiset vastaavat eri tavalla kuin miten he 

toimivat oikeasti arkielämässään. Havainnoissa suurena etuna onkin se, että sen avulla saa-

daan välitöntä ja suoraa tietoa tutkittavien toiminnasta ja käyttäytymisestä. (Hirsjärvi ym. 

2009, 212–213.) Havainnoinnin käyttäminen tutkimusmenetelmänä mahdollistaa tiedonsaannin 

siitä, miten ihmiset toimivat luonnollisessa toimintaympäristössä (Ojasalo, Moilanen & Rita-

lahti 2009, 103). 

 

Havainnointi on toimiva menetelmä tilanteissa, mitkä ovat nopeasti muuttuvia ja vaikeasti 

ennakoitavia. Havainnoinnin avulla saadaan myös sellaista tietoa, mitä tutkittavat eivät halua 

kertoa suoraan. (Hirsjärvi ym. 2009, 213.) Vaikka ihmiset havainnoivat monia asioita joka päi-

vä, tutkimuksellinen havainnointi ei ole sattumanvaraista katselua vaan systemaattista tark-

kailua (Ojasalo ym. 2009, 103). 

 

Havainnointia ja siihen usein liittyvää osallistumista käytetään tiedonhankintamenetelmänä 

yleensä silloin, kun tutkittavista ja tutkittavasta ilmiöstä tiedetään vain vähän tai ei lainkaan. 
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Kun halutaan monipuolista ja yksityiskohtaista tietoa, ei niitä aina ole mahdollista selvittää 

muuten kuin havainnoimalla. (Grönfors 2007, 154–155.) Havainnointia käytetään useasti haas-

tattelun ja kyselyn lisäksi, koska havainnoinnin avulla on mahdollista täydentää niissä saatua 

tietoa. Päinvastoin myös havainnoinnilla saatua tietoa voidaan täydentää kyselyllä ja haastat-

telulla. (Ojasalo ym. 2009, 103.) 

 

Huonona puolena havainnoinnissa on, että havainnoija voi vaikuttaa tutkittavien käytökseen. 

Ihmisten toiminta saattaa muuttua toisenlaiseksi, kun havainnoija tulee paikalle. Toisinaan on 

myös vaikeaa kirjata havainnot heti ylös, jolloin havainnoija joutuu luottamaan muistiinsa, 

kun hän kirjaa ne myöhemmin. (Hirsjärvi ym. 2009, 213–214.) Havainnoinnissa onkin hyvä 

käyttää apuna esimerkiksi videokameraa, koska se tallentaa äänien lisäksi ilmeet, eleet ja 

liikkeet (Ojasalo ym. 2009, 104). 

 

4.2.1 Havainnoinnin muodot 

 

Havainnoinnin muodot voi erotella piilohavainnoinniksi, havainnointiin ilman osallistumista ja 

osallistuvaan havainnointiin. Tutkijan tulee päättää tapansa havainnoida ottaen huomioon 

rooliinsa ja mahdollisuutensa havainnoida. Piilohavainnoinnissa tutkittavat eivät tiedä, että 

heitä havainnoidaan. Tällaisessa tilanteessa tutkijan tulisi olla mahdollisimman näkymätön, 

etteivät tutkittavat huomaisi häntä. Näin saadaan autenttista tietoa, sillä tutkijalla ei pitäisi 

olla mitään vaikutusta tuloksiin. Tällöin kuitenkin syntyy eettisiä ongelmia, koska tutkittavat 

eivät tutkimuksesta eivätkä näin ole siihen lupautuneet.(Grönfors 2007, 156–157; Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 84.) 

 

Havainnoinnin ilman osallistumista ja osallistuvan havainnoinnin välillä ei ole selkeää rajaa. 

Molemmissa muodoissa tutkittavat tietävät olevansa tutkimuksen kohteina. Havainnoinnissa 

ilman osallistumista tutkija on ulkopuolinen tarkkailija, kun taas osallistuvassa havainnoinnis-

sa tutkija toimii vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 84.) Kun 

tutkija osallistuu, tapahtuu se usein tutkittavien ehdoilla. Tutkija ei osallistu vain fyysisesti 

vaan hän on osa ryhmää, jossa tutkittavat ovat. Näin hän pääsee mukaan tutkittavien kulttuu-

riseen ja symboliseen maailmaan. (Hirsjärvi ym. 2009, 216.) 

 

Osallistumisaste voi olla erilainen osallistuvassa havainnoinnissa. Tutkijan tulee pohtia, miten 

hän kuvailee tutkimusta ja sen tarkoitusta esimerkiksi ihmisille, jotka eivät mielellään suostu 

tutkimukseen. Tutkijan tulee miettiä, miten hän saa tutkittavat luottamaan häneen. Hänen 

täytyy miettiä, miten ratkaisee ristiriidan, jos hän haluaa toimia luonnollisesti, mutta kuiten-

kin keräten tieteellistä tietoa. Tutkija voi helposti vahingossa vaikuttaa tapahtumien kulkuun 

heikentäen todellisen tiedonsaantia. (Hirsjärvi ym. 2009, 216–217; Tuomi & Sarajärvi 2002, 

84.) 
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4.2.2 Havainnoinnin toteutus ja analysointi 

 

Tässä tutkimuksessa havainnoitiin Laurean, muiden pääkaupunkiseudulla olevien ammattikor-

keakoulujen ja yliopistojen toimintaa esittelypisteillä Studia -messuilla. Havainnointimene-

telmäksi valittiin piilohavainnointi, jottei tutkijan olemus vaikuttanut tutkittavien toimintaan. 

Kanasen (2012, 96) mukaan havainnointi tapahtuu yleensä aidossa tilanteessa luonnollisessa 

ympäristössä (Kananen 2012, 96). Näin toimittiin tässä tutkimuksessa. 

 

Kanasen (2012, 96) mukaan strukturoidussa havainnoinnissa suunnitellaan etukäteen, mitä 

havainnoidaan. Tätä varten tehdään etukäteen esimerkiksi lomake, johon havainnot kirja-

taan. (Kananen 2012, 96.) Tässä tutkimuksessa tehtiin lomake, joka löytyy liitteestä 6. Studia 

-messuilla havainnoitiin ihmisten toiminnan lisäksi ammattikorkeakoulujen esittelypisteiden ja 

jaettavan materiaalin ulkonäköä, sisältöä ja houkuttelevuutta. Havainnointien kirjaaminen 

saattaa olla hankalaa, jos sen haluaa tehdä niin, etteivät tutkittavat sitä huomaa. Tämän 

vuoksi havainnoitiin yksi toimipiste kerrallaan, minkä jälkeen siitä voitiin heti kirjata muis-

tiinpanot ylös. 

 

Vilkkan (2007, 81–83) mukaan havainnoinnin analysointi tapahtuu kahdessa yhteen nitoutuvas-

sa vaiheessa. Ensin havainnot pelkistetään eli yhdistetään, jonka jälkeen arvoitus ratkaistaan 

eli tulokset tulkitaan. Havainnot kuvataan eli aineisto dokumentoidaan, minkä jälkeen voi-

daan aloittaa havaintojen ryhmittely ja yhdistely, jota kutsutaan analysoinniksi. Sen perus-

teella voidaan tehdä havainnoista tulkinta. Havaintoja yhdistellään etsimällä yhteisiä piirteitä 

tai nimittäjiä. Kun havaintoja yhdistetään, jää jotain havaintoja ulkopuolelle, koska kaikella 

tiedolla ei ole merkitystä tutkimusongelman kannalta. (Vilkka 2007, 81–83.) 

 

Kun havainnot on saatu ryhmiteltyä, voidaan edetä arvoituksen ratkaisemiseen eli tulosten 

tulkintaan. Havaintojen yhdistämisestä syntyy raakahavaintoja, jotka säilyttävät tutkittavien 

erot kertomalla edelleen, miten tutkittavat toimivat, kirjoittavat tai puhuvat. Havaintoja ver-

taillaankin raakahavaintoihin, teoriaan, tutkimuksiin ja tilastotietoihin. Tulkintaa varten tar-

vitaan muuta materiaalia, mikä toimii kolmantena näkökulmana tulkinnassa. (Vilkka 2007, 

86.) 

 

Havaintojen avulla syntyneen tutkimusaineiston avulla tutkijan tulee löytää johtoajatus. Tul-

kinta muodostuu tutkijan ja tutkimusaineiston sekä teorian välisestä vuoropuhelusta. Havain-

noinnin tuloksia tulkittaessa tulee tutkijan pystyä erottelemaan tutkimuksen kannalta tärkeät 

ja hyödyttömät tiedot. Tulee miettiä, mitä aineisto kertoo ja mitä siitä löytyy. Tutkijalla on 

riski ajautua ”harhapolulle” koko havainnointitutkimuksen ajan. Tutkijan tuleekin olla tark-
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kana, jotta hän erottaa havainnoinnissa syntyneet havainnot kohteesta ja havainnot, mitkä 

ovat havaintoja teoriasta. (Vilkka 2007, 87–88; Kananen 2012, 97.) 

 

Tutkijalla tulee olla havainnoidessaan selkeät metodit eli säännöt, jotta tutkimus ei ajaudu 

todistelemaan tutkijan omia ennakkoluuloja. Tulokset eivät synny ennen kuin ne ovat vuoro-

vaikutuksessa tutkimusten ja teorian kanssa. Metodien avulla tutkija näkee olennaiset ilmiöt 

tutkimusongelman kannalta. Tutkija on vastuussa siitä, että hän löytää tulkinnan, jonka hän 

voi perustella. (Vilkka 2007, 89–90.) Havainnon tulokset ovat esiteltynä luvussa 5.2. 

 

4.3 Net scouting –menetelmä 

 

Net scouting –menetelmä on nimensä mukaisesti Internetin käyttöä tiedusteluvälineenä. Kun 

aloitetaan tutkimuksen tekeminen, kannattaa menetelmää käyttää jo heti alussa tutkimusai-

heeseen perehtyessä. Internetissä on tietoa erittäin paljon historiasta tähän päivään saakka. 

Koska Internet sisältää todella paljon tietoa, tulee ottaa huomioon, ettei kaikki siellä ole 

välttämättä luotettavaa tietoa. Tämän takia menetelmää käytettäessä täytyy jokaisen tiedon 

alkuperäislähde tarkistaa, jotta voidaan olla varmoja siitä, että siihen tietoon voidaan luot-

taa. (Moritz 2005, 194.) 

 

Net scouting –menetelmää on hyödyllistä käyttää, kun halutaan laatia suunnitelma tutkimuk-

sen etenemiseen. Sen avulla voi löytää uusia ratkaisuja eri osa-alueilta. Kuitenkin tietoa etsi-

essään pitää miettiä, että liittyykö se aiheeseen. Tietoa käyttäessä tulee olla selkeät rajat ja 

kysymykset mielessä, jolloin voi varmistua sen tarpeellisuudesta. Internetiä selaillessa on 

mahdollisuus löytää ennalta tuntemattomia lähdeaineistoja tutkimusta varten. (Moritz 2005, 

194.) 

 

Tässä tutkimuksessa net scouting -menetelmää käytettiin, kun Internetissä tutkittiin, millaiset 

koti-, Facebook- ja Twitter -sivustot ovat pääkaupunkiseudun ammattikorkeakouluilla ja yli-

opistoilla. Tätä varten tehtiin verkkomarkkinoinnin tutkimuslomake, mikä on liitteessä 7. Ko-

ti-, Facebook- ja Twitter –sivustoista tutkittiin eri asiat, mitkä ovat suunniteltuna liitteessä. 

Jokaisella tutkitulla korkeakoululla on koti- ja Facebook –sivustot. Twitterissä ei kaikilla kor-

keakouluilla ollut tilejä. Näistä net scoutingin tuloksista on kerrottu lisää luvussa 5.3. 

 

5 Tulokset 

 

5.1 Studia -messuilla toteutettujen lomakehaastattelujen tulokset 

 

Lomakehaastattelut toteutettiin viiden henkilön voimin Studia – messuilla 4.-5.12.2012. Tutki-

ja toteutti lomakehaastattelut henkilöille, jotka eivät olleet vielä käyneet esittelypisteellä. 
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Laurean esittelypisteen ulkopuolella muutaman metrin päässä esittelypisteestä lähestyttiin 

kävijöitä ja pyydettiin heitä vastaamaan lomakehaastatteluun. Lomakehaastatteluja toteutet-

tiin 46 kävijälle, jotka eivät olleet vielä käyneet esittelypisteellä. 

 

Kun lomakehaastattelu oli toteutettu, ohjattiin vastaaja Laurean esittelypisteellä täyttämään 

tiedot arvontaan osallistumista varten. Näin saatiin kävijöitä Laurean esittelypisteelle, jolloin 

markkinointiassistenttien oli mahdollista lähestyä heitä. Laurean esittelypisteellä olevat esit-

telijät eivät liikkuneet pois esittelypisteeltä lähestyäkseen kävijöitä, joten näin saatiin kävi-

jöitä houkuteltua sinne asti. 

 

Laurean neljä markkinointiassistenttia otti tehtäväkseen toteuttaa lomakehaastatteluja esit-

telypisteellä kävijöille. Heidän oli mahdollista seurata, ketkä täyttivät arvontalipukkeen ja 

ketkä eivät. Näille, jotka eivät lomakehaastattelun arvontalipuketta täyttäneet, oli mahdol-

lista esittää pyyntö osallistua lomakehaastatteluun. Kahden päivän aikana markkinointiassis-

tentit toteuttivat kuusi lomakehaastattelua esittelypisteellä käyneille. 

 

Pieni vastausmäärä vaikeutti lomakehaastattelujen analysointia, koska tarkoituksena oli ollut 

vertailla vastauksia esittelypisteellä käyneiden ja ei-käyneiden vastausten välillä. Analysointi-

tapa vaihtui vertailuun pääkaupunkiseutulaisten ja ulkopaikkakuntalaisten vastausten välillä. 

Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 136) mukaan analysointi alkaa useasti jo haastatteluja toteutet-

taessa. Kun tutkija toteuttaa itse haastattelut, voi hän haastatellessaan tyypitellä tai hahmo-

tella malleja, jotka ovat syntyneet haastattelujen seurauksena. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 

136.) Ensin kerrotaan tulokset lomakehaastatteluista, jotka toteutettiin ennen Laurean esitte-

lypisteellä käyntiä. 

  

Lomakehaastattelun alussa selvitettiin vastaajan ikä ja tämän hetkinen asuinkaupunki. Suku-

puolen kirjasi ylös haastattelija. Vastaajista 41 % oli miehiä ja 59 % oli naisia. 4 % oli 16 -

vuotiaita, 17 % oli 17 -vuotiaita, 59 % oli 18 -vuotiaita ja 20 % oli 19-vuotiaita. Vastaajat asui-

vat hyvin eri puolilla Suomea. 

 

Vastaajilta kysyttiin heidän muuttohalukkuuttaan toiselle paikkakunnalle koulun takia. Tulok-

set on esiteltynä kuviossa 4. Pääkaupunkiseutulaisista 86 % on valmiita muuttamaan toiselle 

paikkakunnalle. Yksi vastaaja Helsingistä ei halunnut muuttaa. Yksi vastaaja ei taas osannut 

sanoa. Kun muuttohalukkailta kysyttiin, että pystyvätkö he sanomaan jotain tiettyjä muutto-

kohdekaupunkeja, tuli mielenkiintoisia vastauksia. Kymmenen näistä kahdestatoista muutto-

valmiista pääkaupunkiseutulaisista oli valmis muuttamaan vain johonkin toiseen paikkaan 

pääkaupunkiseudulla. He eivät halunneet muuttaa pois pääkaupunkiseudulta. Yksi vastaajista 

mainitsi Tampereen mahdolliseksi muuttokohteeksi ja yksi vastaaja mainitsi Tampereen tai 

Turun. 
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Kuvio 4: Pääkaupunkiseutulaisten muuttohalukkuus 

 

 

Kuviossa 5 on esiteltynä muiden paikkakuntalaisten muuttohalukkuus toiselle paikkakunnalle 

koulun takia. Heistä 97 % on valmis muuttamaan toiselle paikkakunnalle. 3 % ei osannut sa-

noa. Näistä 97 % vastaajasta 22 % mainitsi haluavansa muuttaa pääkaupunkiseudulle. Yksi taas 

sanoi, että monet muut paikat sopivat paitsi Helsinki. Muita useasti mainittuja kaupunkeja, 

joihin oltaisiin valmiita muuttamaan, olivat Tampere, Jyväskylä, Oulu, Turku ja Lappeenran-

ta. 

 

 

 

Kuvio 5: Muiden paikkakuntalaisten muuttohalukkuus 
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Vastaajilta kysyttiin, minne he haluaisivat mieluiten hakea opiskelemaan. Pääkaupunkiseutu-

laisten vastaukset on esitetty kuviossa 6 ja muilta paikkakunnilta olevien kuviossa 7. Molem-

pien kohdalla ammattikorkeakoulu nousi suosituimmaksi hakukohteeksi. Pääkaupunkiseutulai-

sista 43 % haluaa hakea sinne ja muilta paikkakunnilta olevista 46 % haluaa hakea sinne. 

 

 

 

Kuvio 6: Pääkaupunkiseutulaisten mieluisin opiskelupaikka 

 

 

Ammattikorkeakoulun jälkeen yliopisto oli seuraavaksi suosituin hakukohde ja lähes yhtä suo-

sittu kuin ammattikorkeakoulu. Tämän jälkeen molemmilla vastaajaryhmillä oli yleisintä se, 

etteivät he tietäneet, minne he haluavat hakea. Tähän varmasti vaikuttaa se, että usealla 

vastaajalla ei opiskelemaan hakeminen ole ajankohtaista vielä yhteen tai useampaan vuo-

teen. 

  

AMK 
43 % 

Yliopisto 
36 % 

Ammattikoulu 
0 % 

Ulkomaille 
0 % 

Joku muu 
0 % 

En tiedä 
21 % 

Minne haluaisit hakea mieluiten 
opiskelemaan? 

Pääkaupunkiseutulaiset 



34 
 

 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

Kuvio 7: Muiden mieluisin opiskelupaikka 

 

 

Vastaajille esitettiin kysymys, mitä ammattikorkeakouluja he tietävät pääkaupunkiseudulta. 

Vastaajille annettiin mahdollisuus luetella kouluja eikä heille mainittu yhtäkään koulua etukä-

teen. Vastausvaihtoehtona oli myös se, jos vastaaja sanoi ammattikorkeakoulun, mitä ei ole 

pääkaupunkiseudulla. Kukaan ei kuitenkaan maininnut mitään väärää. 

 

Pääkaupunkiseutulaisista puolet (50 %) osasi mainita yhden tai useamman ammattikorkeakou-

lun ja puolet (50 %) ei osannut mainita yhtäkään. Kuviossa 8 on esiteltynä, kuinka monta ker-

taa mikäkin koulu mainittiin. Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia olivat ainoat ammattikorkea-

koulut, jotka mainittiin. Arcadaa, Diakoniaa ja HUMAK:ia ei osannut nimetä kukaan. 
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Kuvio 8: Pääkaupunkiseutulaisten nimeämät ammattikorkeakoulut pääkaupunkiseudulta 

 

 

Muilta paikkakunnilta olevista lähes puolet (41 %) ei tiennyt yhtäkään ammattikorkeakoulua 

pääkaupunkiseudulta. Vähän yli puolet (59 %) vastaajista osasi mainita yhden tai useamman 

ammattikorkeakoulun. Kuviossa 9 on esiteltynä kuinka monta kertaa mikäkin koulu mainittiin 

muiden paikkakuntalaisten toimesta. Haaga-Helia oli tunnetuin ammattikorkeakoulu kaikkien 

vastaajien vastausten mukaan. Tämän jälkeen tulivat Laurea ja Metropolia. Muilta paikkakun-

nilta olevista kaksi osasi nimetä edellä mainittujen lisäksi Diakonian. Arcadaa ja HUMAK:ia ei 

tiennyt kukaan. Vaikka lomakehaastattelut toteutettiin metrin tai kahden metrin päästä Lau-

rean esittelypisteeltä, silti todella harva osasi nimetä sen. 
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Kuvio 9: Muiden nimeämät ammattikorkeakoulut pääkaupunkiseudulta 

 

 

Koska pääkaupunkiseutulaisista vain 33 % ja muista vastaajista vain 24 % osasivat mainita Lau-

rean, kun heiltä kysyttiin pääkaupunkiseudun ammattikorkeakouluista, ei odotukset seuraavan 

kysymyksen vastauksia kohtaan ollut korkeat. Vastaajilta kysyttiin, mitä Laurean koulutusoh-

jelmia he tietävät. Periaate oli sama kuin edellisessä kysymyksessä eli mitään vaihtoehtoja ei 

annettu vaan vastaajien oli mahdollisuus nimetä, jos he jotain tiesivät.  

 

Pääkaupunkiseutulaisista 17 % osasi nimetä koulutusohjelmia ja loput 83 % ei osannut nimetä 

mitään. Muilta paikkakunnilta olevista vastaajista 29 % osasi nimetä jotain koulutusohjelmia 

ja 71 % ei osannut sanoa mitään. Selvästi muista paikkakuntalaisista tiedettiin parhaiten hoi-

totyö – ja sosiaaliala. 

 

Vastaajilta kysyttiin, mitä Laurean toimipisteitä he tietävät. Myöskään tässä kysymyksessä ei 

sanottu vaihtoehtoja. Koska moni ei tiennyt ollenkaan Laureaa, eivät he tietenkään voineet 

tietää niiden toimipisteitäkään. Pääkaupunkiseutulaisista 21 % ei osannut nimetä yhtäkään 

toimipistettä. He, jotka tiesivät toimipisteiden sijainteja, asuivat usein samassa kaupungissa 

tai muuten lähellä koulua. Esimerkiksi keravalaiset osasivat nimetä Keravan toimipisteen. 

Muiden paikkakuntien vastaajat tiesivät satunnaisesti toimipisteitä. Esimerkiksi Porvoon toi-

mipisteen tiesivät he, jotka asuvat Porvoossa. Huomioitavaa kaikkien vastaajien kesken oli, 

että osa vastasi Laurean sijaitsevan myös Helsingissä. Kysymyksen tulosten perusteella voi 

hyvin päätellä, ettei Laureaa tunneta hyvin. 
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Koska Laureassa voi opiskella seitsemässä eri koulutusohjelmassa englanniksi, kysyttiin vas-

taajilta tietävätkö he, mitä vaaditaan niihin koulutusohjelmaan hakevilta. Tulokset ovat esi-

teltynä kuvioissa 10 ja 11. Tässäkään kysymyksessä ei esitetty mitään vaihtoehtoja vaan vas-

taajat saivat itse vastata tietämyksensä mukaan. Suurin osa tiesi oikean vastauksen eli että 

englanninkielisiin koulutusohjelmiin voivat hakea kaikki. 

 

 

 

Kuvio 10: Pääkaupunkiseutulaisten tietämys englanninkielisiin koulutusohjelmiin hakemisesta 

 

 

Kukaan ei esittänyt vastaukseksi ulkomailla tai englanninkielellä opiskelua entuudestaan. Mui-

ta vastauksia tuli pääkaupunkiseutulaisilta kolme. Yksi epäili, että englannin numeron tulee 

olla vähintään 8, yksi epäili, että englannin tulee olla äidinkieli ja yksi taas totesi, että pitää 

olla hyvä englannintaito. Muista paikkakuntalaisista tuli muita vastauksia viisi. Kaksi sanoi, 

että pitää olla kirjoitettuna ylioppilaskirjoituksissa englanti. Toiset kaksi sanoivat, että vaadi-

taan kielitaitoa ja yksi epäili, että ennen hakemista on kielitesti, joka tulee läpäistä. 
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Kuvio 11: Muiden tietämys englanninkielisiin koulutusohjelmiin hakemisesta 

 

 

Vastaajille esitettiin kysymys, mikä sai heidät tulemaan Laurean esittelypisteelle. Tulokset 

ovat esiteltynä kuvioissa 12 ja 13. Sekä pääkaupunkiseutulaisista että muiden paikkakunnan 

vastaajista yli puolet vastasi kävelleensä vain esittelypisteen ohi, kun heille mentiin esittä-

mään kysymys. 

 

 

 

Kuvio 12: Pääkaupunkilaisten syy tulla Lauren esittelypisteelle 
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Muut vastausvaihtoehdot olivat hajanaisen suosittuja. 14 % vastasi, että heitä kiinnosti Laurea 

ja 7 % vastasi, että heillä oli kavereita Laureassa. Muita erikseen mainittuja syitä olivat se, 

että kaveri oli jo esittelypisteellä, HAMK:in esittelypiste oli Laurean esittelypisteen vieressä 

ja yksi totesi kiertävänsä kaikki esittelypisteet. 

 

 

 

Kuvio 13: Muiden syy tulla Laurean esittelypisteelle 

 

 

Vastaajilta kysyttiin, mitä he odottavat esittelypisteen henkilöiltä. Tulokset ovat esiteltynä 

kuvioissa 14 ja 15. Sekä pääkaupunkiseutulaiset että muilta paikkakunnilta olevat halusivat 

saada eniten tietoa koulutusohjelmista. Tämän jälkeen suuri osa ei halunnut tietää mitään. 

Siihen saattoi vaikuttaa se, että he olivat ajautuneet Laurean esittelypisteelle ohi mennes-

sään. Tämän takia kävijöihin tulisi ottaa kontaktia, koska kaikki eivät osaa tai halua kysyä itse 

mitään. 
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Kuvio 14: Pääkaupunkiseutulaisten odotukset esittelypisteen henkilöistä 

 

 

Osa muilta paikkakunnilta olevista vastaajista vastasi muuta kuin vastausvaihtoehtoihin sopi-

vaa. Yksi toivoi, että esittelypisteen henkilö kertoisi jotain sellaista, miksi kannattaisi hakea 

Laureaan. Osa mainitsi ylipäätänsä kaipaavansa kaikenlaista uutta tietoa ja ystävällisyyttä. 

Yksi kaipasi tietoa siitä, missä koulut sijaitsevat. Myös oma-aloitteisuus mainittiin eli esittely-

pisteen henkilöitä toivottiin aloittavan keskustelun. 
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Kuvio 15: Muiden odotukset esittelypisteen henkilöistä 

 

 

Viimeinen kysymys vastaajille oli, että aikovatko he hakea Laureaan. Sekä pääkaupunkiseutu-

laisten että muiden paikkakuntalaisten yleisin vastaus oli, että he eivät tiedä. Tämä oli hyvin 

odotettu vastaus sen jälkeen, kun oli tullut vastaus siitä, että he eivät tienneet Laureaa. Osa 

taas tiesi haluavansa hakea yliopistoon, joten he eivät halua hakea Laureaan. Yksi vastaaja 

sanoi suoraan haluavansa hakea ja hän osasikin vastata todella moneen kysymykseen koko 

haastattelulomakkeessa. 

 

Kahden päivän aikana Laurean markkinointiassistentit toteuttivat kuusi lomakehaastattelua 

Laurean esittelypisteellä käyneille. Koska vastausmäärä jäi niin pieneksi, ei vastauksista saatu 

tarpeeksi tuloksia lomakehaastattelujen vertailua varten. Tässä ovat tulokset esiteltynä lyhy-

esti. Vastaajista yksi oli mies ja viisi oli naisia. Heistä yksi oli 17-vuotias, kaksi oli 18-

vuotiaita, kaksi oli 19-vuotiaita ja yksi oli 23-vuotias. 

 

Vastaajista kolme oli Espoosta, kaksi Keravalta ja yksi Turusta. Jokainen oli valmis muutta-

maan muualle koulun takia. Keravalainen voisi muuttaa Hyvinkäälle, toinen keravalainen Tur-

kuun tai Tampereelle ja turkulainen pääkaupunkiseudulle. Kaksi espoolaista eivät olleet vas-

tanneet, yksi espoolainen taas voisi muuttaa minne vaan. Yksi espoolainen haluaisi hakea ul-

komaille opiskelemaan eikä ole vastannut sen jälkeen muihin kysymyksiin. Kolme haluaisi ha-

kea ammattikorkeakouluun ja yksi haluaisi hakea ammattikorkeakouluun, yliopistoon, ammat-

tikouluun tai ulkomaille. 
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Pääkaupunkiseutulaisista tiesi yksi Arcadan ja Diakonian, kolme tiesivät Haaga-Helian ja Met-

ropolian ja neljä eli kaikki osasivat nimetä Laurean. Turkulainen tiesi Haaga-Helian, Metropo-

lian ja Laurean. Pääkaupunkiseutulaisista yksi osasi nimetä sosiaalialan ja turvallisuusalan. 

Kaksi osasi nimetä hoitotyön, liiketalouden ja hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon. Turku-

lainen tiesi hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon. 

 

Jokainen tiesi, että kaikki voivat hakea englanninkielisiin koulutusohjelmiin. Toimipisteistä 

kaksi tiesivät kaikki ja yksi tiesi Hyvinkään, Keravan ja Leppävaaran. Yksi vastaaja tiesi Hyvin-

kään, Keravan, Leppävaaran, Otaniemen, Porvoon ja Tikkurilan toimipisteet. Turkulainen ei 

tiennyt yhtäkään. Kolme ei ollut vastannut mielikuvakysymykseen Laureasta. Yhdellä oli rento 

ja hyvä mielikuva Laureasta, toisella oli huono mielikuva Laureasta. 

  

Yksi pääkaupunkiseutulainen ja turkulainen olivat tulleet pisteelle, koska he halusivat hakea 

Laureaan, yksi vastaaja käveli ohi ja yhtä vastaajaa kiinnostaa Laurea. Yksi meni esittelypis-

teelle tuttujen esittelijöiden takia. Kaksi pääkaupunkiseutulaista ja turkulainen saivat vasta-

ukset kaikkiin kysymyksiin, yksi ei kysynyt mitään ja yksi sai lähes kaikkiin vastaukset. 

 

Kaikkien mielestä Laurean esittelypisteen henkilöt olivat iloisia ja heitä kommentoitiin muu-

tenkin positiivisesti. Yksi aikoo hakea Laureaan, kolme vastasivat ehkä ja turkulainen ei tiedä. 

Kolmen päätökseen vaikutti käynti pisteellä, kahden päätökseen taas ei vaikuttanut. Yhden 

mielestä pisteeltä jäi parhaiten mieleen pahvituolit, yhden mielestä kysely ja yhden mielestä 

taas se, että kannattaa hakea englanninkielisiin koulutusohjelmiin. 

 

5.2 Studia – messuilla toteutetun havainnoinnin tulokset 

 

4.12.2012 havainnointiin Studia – messuilla pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ja 

yliopistojen esittelypisteet. Ammattikorkeakoulujen esittelypisteitä oli yhteensä kuusi mu-

kaan lukien Laurea. Yliopistojen esittelypisteitä oli yhteensä neljä. Kaikki esittelypisteet pii-

lohavainnointiin vähintään kahteen kertaan päivän aikana. 

 

Laurean esittelypistettä oli mahdollista havainnoida enemmän, koska sen läheisyydessä toteu-

tettiin lomakehaastatteluja henkilöille, jotka eivät olleet vielä käyneet esittelypisteellä. Lau-

rean esittelypisteen läheisyydessä oli kolmen korkeakoulun esittelypisteet, joten niitäkin pys-

tyi havainnoimaan pitkin päivää. Alla olevassa kuviossa 16 on esiteltynä havaintojen tulokset, 

jotka perustuvat etukäteen tehtyyn havainnointisuunnitelmaan, mikä on liitteessä 6. 
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Korkea-
koulu 

Pisteen 
koko 

Pisteen esit-
telijöiden 
määrä 

Onko 
pisteellä 
rekvi-
siittaa? 

Houkutel-
laanko 
pisteelle 
kävijöitä? 

Ovatko esit-
telijät hel-
posti lähes-
tyttäviä? 

Onko 
pisteellä 
kilpailua? 

Onko 
tarjolla 
muita 
esitteitä 
kuin 
hakijan 
opas? 

Onko 
ohjelmaa? 

Arcada x 4 Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei 

Diakonia x 6 Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei 

Haaga-
Helia 

3 x 8 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Kyllä 

HUMAK x 8 Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä 

Laurea x 4 Kyllä Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä 

Metro-
polia 

3 x 15 Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä 

Aalto 3 x 15 Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei 

Hanken x 4 Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei 

Helsingin 
yliopisto 

3 x 22 Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei 

TAIK x 5 Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä 

 

Kuvio 16: Studia -messujen havaintojen tulokset taulukossa 

 

 

Esittelypisteen kokoa havainnollistavat vaihtoehdot x tai 3x. Ne tarkoittavat kahta koko vaih-

toehtoa eli x on lähes sama koko kuin Laurealla oli ja 3x kertoo esittelypisteen koosta, joka 

oli noin kolme kertaa suurempi kuin Laurealla. Ammattikorkeakouluista Haaga-Helialla ja Met-

ropolialla oli suurempi esittelypiste, joilla oli myös enemmän esittelijöitä ja myös ylimääräis-

tä ohjelmaa, mikä vei paljon tilaa. Yliopistoista Aalto- ja Helsingin yliopistolla oli suuremmat 

esittelypisteet sekä enemmän esittelijöitä.  
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Esittelypisteiden esittelijöiden määrä saattoi vaihdella päivän aikana. Taulukkoon kirjatut 

määrät ovat niitä, mitkä huomattiin havainnoidessa esittelypistettä. Esittelijöitä oli enem-

män, kun esittelypiste oli suurempi. Poikkeus tässä oli Humanistinen ammattikorkeakoulu 

(HUMAK), jolla oli pienempi esittelypiste, mutta kuitenkin kahdeksan esittelijää paikalla. Tä-

män vuoksi heitä oli helppo lähestyä, koska osa esittelijöistä oli myös esittelypisteen ulkopuo-

lella. 

 

Selkein ero muodostui ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä esittelypisteelle houkut-

telun, ohjelman ja kilpailujen kohdalla. Yksikään yliopistoista ei lähestynyt kävijöitä esittely-

pisteen ulkopuolella. Aalto- ja Helsingin yliopiston ei sitä tarvinnut tehdä, koska heidän esit-

telypisteensä oli koko ajan täynnä kävijöitä. Monet ammattikorkeakoulut lähestyivät kävijöitä 

ja näin he saivat kerrottua hyvin koulustaan sekä saivat heidät esittelypisteelle hakemaan 

kirjallisia opuksia ja kuulemaan lisää. 

 

Yliopistoista taideyliopistolla (TAIK:illa) oli ainoastaan ohjelmaa esittelypisteellä. Tai-

deyliopiston esittelypiste erosi muutenkin muiden yliopistojen esittelypisteistä ulkonäöltään. 

Se oli värikäs ja siinä oli pöydässä liitutaulu, johon sai piirtää. Ohjelmana oli laulua. Nämä 

kuvastivat hyvin Taideyliopiston opintoja eli taiteellisia koulutusohjelmia. Viidellä kuudesta 

ammattikorkeakoulusta oli esittelypisteellä ohjelmaa ja/tai kilpailu. Nämä houkuttelivat kävi-

jöitä paikalle, kunhan ohjelma tai kilpailu oli näkyvä tai siitä kerrottiin. Esimerkiksi Arcadalla 

oli kilpailu, mutta sitä ei huomannut ohi kulkiessaan, ellei joku siitä kertonut. 

 

Ohjelma tai esittelypisteen erottuva ulkonäkö esimerkiksi rekvisiittansa takia herättivät huo-

mion. Messuilla todella monet kävijät kävelivät vain eteenpäin esittelypisteiden välissä, joten 

jos heidät halusi saada paikalle, piti olla esittelypisteellä jotain, mikä herätti huomion. Osa 

kävijöistä tiesi, minne he halusivat mennä tutustumaan, jolloin esittelypisteen ulkonäöllä tai 

ohjelmalla ei ollut väliä. Tämän huomasi Aalto- ja Helsingin yliopistojen kohdalla, koska use-

asti kuuli kävijöiden puhuvan siitä, että he miettivät, missä nämä esittelypisteet olivat. 

 

Vähemmän tunnetut korkeakoulut eivät voineet luottaa siihen, että heitä etsittäisiin. Tämän 

huomasi siinä, että osa ammattikorkeakouluista panosti enemmän esittelypisteen ulkonäköön 

ja sisältöön. Kävijöitä sai paikalle selvästi enemmän, kun heitä lähestyi esittelypisteen ulko-

puolella. Seuraavissa alaotsikoissa on kerrottu tarkemmin jokaisen ammattikorkeakoulun ja 

yliopiston esittelypisteistä. 

 

5.2.1 Ammattikorkeakoulut 

 

Arcadan esittelypiste oli aika samankokoinen kuin Laurealla. Pisteellä oli neljä esittelijää. 

Piste ei ollut kokonaisuudessaan huomiota herättävä, mutta tarkemmin katsottaessa siitä 
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erottui seiniltä pyöreät pallot, joiden sisällä oli tekstiä. Palloissa oli iskulauseita opiskelusta 

tässä ammattikorkeakoulusta. Esittelypisteellä oli nurkassa pöytä ja muutama tuoli. 

 

Esittelypisteen opiskelijat olivat hymyileviä ja pisteen ulkopuolella lähempänä kävijöitä. He 

kertoivat kattavasti opiskelusta erityisesti ruotsin kielellä. Pisteellä oli muutama kävijä kuun-

telemassa opiskelijoita. Esittelypisteen henkilöille oli päällään paidat, missä oli teksti: 

”It’smitt elämä”. Se kuvasti hyvin koulun opintoja, joita on monelle kielellä. Ohimenevät kä-

vijät eivät pysähtyneet esittelypisteelle eivätkä opiskelijat yrittäneet heitä saada luokseen. 

 

Esittelypisteellä oli kilpailu, mihin olisi voinut osallistua vain täyttämällä tietonsa, mutta 

opiskelijat eivät puhuneet siitä kävijöille. Ammattikorkeakoululla oli kaksi erilaista esitettä 

koulusta. Toinen oli opas hakijoille ja toinen heidän oma koulunsa oma lehti. Lehti oli tarjolla 

ruotsin- ja englanninkielisenä. Se sisälsi tietoa kouluun hakemisesta ja artikkeleita koulun 

opiskelijoista. 

 

Diakonia -ammattikorkeakoulun esittelypiste oli aika samankokoinen kuin Laurealla. Pisteellä 

hallitsi violetti väri. Lattia oli violetti ja seinillä oli mainoksia, joissa oli samaa väriä. Pisteellä 

oli pitkä tiski ja sivussa erillinen pyöreä pöytä. Molempien pöytien ääressä oli tuoleja, joilla 

paikalla olevat kuusi opiskelijaa istuivat. Esittelijät vaikuttivat todella tylsistyneiltä. He näyt-

tivät kyllästyneiltä ja vaikeasti lähestyttäviltä, koska he istuivat ja nojasivat pöytiin. He eivät 

lähestyneet muita ihmisiä mitenkään eikä heillä ollut yhtenäisiä asuja. 

 

Diakonia -ammattikorkeakoulun esittelypisteen luona ei ollut ensimmäisellä havainnointiker-

ralla ollenkaan kävijöitä, joten osa opiskelijoista huomasi heidän seuraamisensa. Tämän takia 

havainnointi keskeytettiin hetkeksi. Toisella havainnointikerralla ei esittelypisteellä ollut toi-

minta muuttunut. Esittelijät istuivat edelleen pisteellä. Esittelypisteellä oli erilaisia esitteitä 

koulusta, mutta ei muuten mitään, joka houkuttelisi kävijät tulemaan pisteen luo. Heillä ei 

ollut kilpailuja tai muita houkuttavia tekijöitä. 

 

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun esittelypiste oli Laurean vieressä, joten sitä oli mahdollis-

ta havainnoida koko päivän ajan. Esittelypiste oli noin kolme kertaa suurempi kuin Laurean ja 

koko tila oli hyödynnetty. Paikalla oli kahdeksan esittelijää ja yksi opettaja. Opettaja oli pöy-

dän ääressä kertomassa kävijöille ammattikorkeakoulusta. Hän käytti apunaan taulutietoko-

netta, mistä hän näytti eri asioita kävijöille liittyen tässä koulussa opiskeluun. 

 

Esittelijät olivat koko ajan hymyileviä ja iloisia. Heidät erotti hyvin, koska heillä oli ammatti-

korkeakoulun opiskelijahaalarit jalassa. Heillä oli esittelypisteellä virtuaalinen tanssipeli ja 

aamulla tutorit tanssivat siinä, kun kävijät eivät halunneet tanssia. Myöhemmin päivän aikana 

myös kävijät alkoivat tanssia ja siihen muodostui jonoa. Lisäksi monet ihmiset jäivät katso-
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maan muita, jotka tanssivat pelatessaan. Välillä pelin eteen muodostui tungos, mutta opiske-

lijat eivät hyödyntäneet sitä menemällä puhumaan katsojille vaan tutorit seurasivat itsekin 

tanssia. Parhaiten esittelypisteestä jäikin tanssipeli, koska se oli koko ajan päällä. 

 

Haaga-Helian esittelypisteellä oli pakettiautosta tehty bussi, minkä kyljessä oli valokuvia. 

Ammattikorkeakoulun esittelijät olivat ottaneet valokuvia lukiolaisista, kun he olivat kiertä-

neet eri lukioita kertoessaan ammattikorkeakoulustaan. Jos kävijä löysi oman kuvansa bussin 

kyljestä, voitti hän elokuvalipun. Tämä houkutteli kävijöitä lähemmäs tutkimaan ammattikor-

keakoulun esittelypistettä. 

 

Yksi esittelijä oli lähes koko ajan Haaga-Helian esittelypisteen ulkopuolella juttelemassa kävi-

jöille. Esittelijä pysäytti ihmisiä esittämällä kysymyksen: ”Kiinnostaako ammattikorkeakoulu?” 

Tämän jälkeen hän alkoi kertoa ammattikorkeakoulusta ja tarjosi koulun hakijan opasta kävi-

jöille. Monet ohimenevät jäivät kuuntelemaan esittelijää. 

 

Yhdestätoista kello kolmeentoista asti Haaga-Helian esittelypisteellä oli radiokanava NRJ:n 

aamupojat Anssi ja Renne eli aamulähetyksen juontajat. He seisoivat esittelypisteellä tanssi-

pelin läheisyydessä. He toivat lisää kävijöitä, koska moni kävijä tunnisti heidät. Tarkempaa 

selvyyttä ei saatu siihen, mitä varten he olivat esittelypisteellä. Asiasta kysyttäessä yksi esit-

telijä kertoi aamupoikien ”hengailleen” vain heidän esittelypisteellään. 

 

Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK:in) esittelypiste oli noin samankokoinen kuin 

Laurean, mutta pisteellä oli kuitenkin paikalla kahdeksan henkilöä. Esittelypiste herätti huo-

miota, koska se oli värikäs. Tuolit, matto ja monet pienet asiat olivat oransseja. Esittelijät 

olivat haalareissa ja ammattikorkeakoulun t-paidoissa. 

 

Esittelypisteellä oli mahdollisuus tehdä taulutietokoneella ihmiskoe. Pisteellä oli myös televi-

sio, jossa pyöri ammattikorkeakoulun esittelyvideo. Televisiossa ei kuitenkaan ollut ääniä, 

joten ei ollut mahdollisuutta saada selvää, mitä videolla puhuttiin. Videossa ei ollut tekstiä 

vaan lähinnä joku henkilö puhui siinä. Tämän takia koko televisio vaikutti turhalta pyörimässä 

taustalla. 

 

Osa HUMAK:in esittelijöistä oli jatkuvasti esittelypisteen ulkopuolella, mikä helpotti heidän 

lähestymistään. He myös pysäyttivät ohi meneviä kävijöitä. Esittelypisteen opiskelijat osasi-

vat kertoa kattavasti opinnoista heidän ammattikorkeakoulussa. He kertoivat hakuprosessista, 

pääsykokeista ja omista kokemuksistaan kattavasti. He myös kertoivat monia vaihtoehtoja, 

missä valmistuneet voivat olla töissä. Heillä oli yksi hakijalle tarkoitettu esite, jonka pystyi 

ottamaan mukaan. Parhaiten pisteeltä jäi mieleen se, miten laajasti opiskelijat kertoivat 

opinnoista heidän ammattikorkeakoulussaan. 
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Laurealla oli värikäs esittelypiste FUAS -liittouman Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulujen 

esittelypisteiden vieressä. Laurean pisteellä oli sininen seinä ja lattia. Lisäksi seinillä oli kuk-

ka, jonka terälehdissä oli Laureaa kuvaavat sanat luova, kansainvälinen ja aktiivinen. Laurean 

toimipisteet lukivat myös seinällä. Esittelypisteellä oli kerrallaan kahdesta viiteen esittelijää 

sekä opintotoimiston edustaja. 

 

Esittelypisteen henkilöillä oli yhtenäiset Laurea–paidat, mitkä helpottivat heidän erottamis-

taan kävijöistä. Esittelypisteen henkilöt olivat suurimman osan aikaa pisteen sisällä ja jutteli-

vat paljon keskenään. Pisteellä oli onnenpyörä, mitä pyörittämällä oli mahdollisuus voittaa 

palkintoja. Välillä joku opiskelijoista oli onnenpyörän luona ja kutsui kävijöitä pyörittämään 

sitä. Osan aikaa taas onnenpyörä ei ollut ollenkaan käytössä. 

 

Esittelypisteellä oli pöytä ja pari tuolia sekä televisio. Televisiossa pyöri video opiskelusta 

Laureassa. Siinä oli pääasiassa teksti, joten videota pystyi helposti seuraamaan ilman ääntä. 

Videossa esiteltiin kaikki Laurean koulutusohjelmat. Pisteellä oli mahdollisuus osallistua kil-

pailuun, missä pystyi voittamaan elokuvaliput. Kilpailua mainostettiin lapulla pyöreän pöydän 

sivussa, minkä näki ohi mennessään, jos sen edessä ei seissyt ketään. Kilpailua ei mainostettu 

suullisesti ohi meneville. 

 

Kävijöiden oli mahdollisuus ottaa pieni opas, missä luki tietoa Laurean koulutusohjelmista. 

Lisäksi oli suurempi opas hakijoille, joita ei jaettu, mutta sellaisen sai, jos pyysi erikseen. 

Esittelypisteiden henkilöiden toiminta ei ollut aktiivista, kuten Laurean opinnoista luvattiin 

terälehdessä. Lomakehaastattelujen tekeminen toi lisää kävijöitä esittelypisteelle, koska ky-

selyihin vastaajien täytyi mennä pisteelle täyttämään tietonsa arvontaa varten. 

 

Metropolian esittelypiste oli noin kolme kertaa suurempi kuin Laurean. Esittelypisteellä huo-

masi heti suuren kiipeilyseinän pisteen sivussa. Kiipeilytelineen luona ihmiset jonottivat vuo-

roaan kiipeilyä kokeilemaan. Paikalla oli henkilö, joka ohjasi ja neuvoi kiipeilijää. Monet ih-

miset jäivät viereen katsomaan kiipeilyä. 

 

Esittelypisteellä oli noin 15 esittelijää, joilla oli kaikille mustat t-paidat ja muutamilla am-

mattikorkeakoulun opiskelijahaalarit. Pisteellä oli paljon kävijöitä juttelemassa esittelijöiden 

kanssa ammattikorkeakoulussa opiskelusta. Osa esittelijöistä jakoi ohi meneville koulun op-

paita ja kyniä. He saivat kävijät ottamaan oppaat sanomalla: ”Haluatteko saada kynän ja 

ammattikorkeakoulun oppaan?” Eräs kävijä totesikin ääneen, että kyllähän hän oppaan ottaa, 

jos samalla saa kynän. Tämä jakotaktiikka tuntui toimivan. 
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Paikalla oli esittelijöiden lisäksi hakutoimiston edustaja, joka oli selvästi merkitty kyltillä. 

Näin hänet oli helppo erottaa muista. Mieleenpainuvaa pisteellä oli taustalla televisiossa pyö-

rivä animaatiovideo. Kysymällä selvisi, että ammattikorkeakoulun opiskelijat olivat tehneet 

sen. Video oli todella hyvä esimerkki siitä, mitä ammattikorkeakoulussa on mahdollista tehdä. 

 

5.2.2 Yliopistot 

 

Aalto -yliopiston esittelypiste oli noin kolme kertaa suurempi kuin Laurealla. Henkilöitä oli 

noin 15, joiden luona oli joku kävijä keskustelemassa. Esittelypisteellä oli todella paljon kävi-

jöitä koko ajan. Tämä esittelypiste oli lähellä Laurean esittelypistettä, joten sitä pystyi seu-

raamaan vähän väliä koko päivän ajan. Esittelypisteen henkilöt olivat helposti lähestyttäviä ja 

he kertoivat paljon opiskelusta ja omakohtaisesta kokemuksesta. 

 

Esittelijät kertoivat pääsykokeista ja avoimessa yliopistossa opiskelemisesta ja siitä, kuinka 

kannattaa opiskella alan sanastoa etukäteen. Heillä oli useampi opas yliopistossa opiskelusta 

ja lisäksi avoimesta yliopistosta. He eivät lähestyneet ketään ulkopuolelta, koska ihmisiä tuli 

jatkuvasti lisää paikalle. Monet ohikulkijat selvästi etsivät esittelypistettä. 

 

Hankenin esittelypiste oli valkoinen ja aika samankokoinen kuin Laurealla. Esittelypiste oli 

hyvin yksinkertainen. Seinillä oli vain neljä taulua ja esittelypisteen reunalla pöytä ja kaksi 

tuolia. Esittelypisteellä oli neljä henkilöä, joista kolme oli sivussa ja katseli ympärilleen. Yksi 

heistä istui pöydän ääressä ja teki jotain tietokoneella. 

 

Esittelypisteelle olisi ollut hankalaa mennä keskustelemaan, koska henkilöt olivat niin luotaan 

pois työntäviä. Yksi henkilö keskusteli paikalla olevien kävijöiden kanssa ja kertoi paljon tie-

toa koulussa opiskelusta. Hän kertoi, että koulussa 11 % on täysin suomenkielisiä, vaikka siellä 

opiskellaan ruotsiksi. Hän oli ainut esittelijä, joka panosti kävijöihin. Esittelypisteellä oli kol-

me erilaista opasta, joita sai ottaa mukaan. 

 

Helsingin yliopistolla oli noin kolme kertaa suurempi esittelypiste kuin Laurealla. Esittelypiste 

tuntui alkuun hyvin sekavalta, koska siinä oli niin paljon ihmisiä sekä kävijöitä että esittely-

pisteen henkilöitä. Tällä yliopistolla on monta tiedekuntaa, mitkä olivat kaikki esiteltynä. Jo-

kaisella tiedekunnalla oli kaksi henkilöä istumassa pöydän takana. 

 

Esittelypiste oli lähellä Laurean esittelypistettä, joten sitä pystyi seuraamaan pitkin päivää. 

Esittelypisteellä oli koko ajan paljon kävijöitä. Jos esittelypisteellä ei osannut alkuun mennä 

oikean tiedekunnan henkilöiden luo, ohjasivat muut henkilöt oikeaan paikkaan. Jokainen hen-

kilö osasi siis kertoa vähän kaikesta, joten heidän puheiden perusteella sai kuvan, että esitte-

lijöillä oli hyvä perehdytys. 
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Helsingin yliopiston esittelypiste erosi muista esittelypisteistä sillä, ettei siellä ollut tarjolla 

esitteitä opinnoista. Esittelijät kuitenkin osasivat kertoa niin laajasti opinnoista, että se kor-

vasi esitteiden puuttumisen. Mieleenpainuvia asioita, joita esittelypisteellä kuuli, oli se, että 

henkilöt kertoivat tarkasti, miten vaikeaa on mihinkin tiedekuntaan päästä. He osasivat ker-

toa, ettei kaikkiin ole yhtä vaikeaa päästä ja että yliopistossa on mahdollista opiskella 300 

oppiainetta. He myös puhuivat positiivisesti Helsingistä sanomalla, että siellä on kiva asua ja 

siellä on enemmän työmahdollisuuksia. 

 

Taideyliopiston esittelypiste oli aika samankokoinen kuin Laurealla. Esittelypiste oli hyvin 

huomiota herättävä, koska sen seinät olivat täynnä samaa x-kuviota ja lausetta: ”Sinäkö se 

oot?” kirkkaanvihreällä pohjalla. Esittelypisteellä oli viisi esittelijää, jotka istuivat pöydän 

takana. He eivät lähestyneet kävijöitä eivätkä aloittaneet keskustelua heidän kanssaan. Vaik-

ka kävijä haki yliopiston oppaan esittelijöiden vierestä, ei hänelle alettu puhua mitään. Esit-

telijät vastasivat ja keskustelivat, jos kävijä aloitti keskustelun. 

 

Ohi menevät kävijät pysähtyivät katsomaan esittelypistettä. Toisella havainnointikerralla pai-

kalla oli kitaran ja haitarin soittajat. Heitä jäivät monet kuuntelemaan. Tämä esitys havain-

nollisti hyvin, mitä yliopistossa voi esimerkiksi opiskella. Esittelypisteellä oli opas hakijoille 

sekä iso taidelehti, mitkä oli mahdollista ottaa mukaan. Taidelehti oli hyvin värikäs, joten se 

erottui hyvin. Esittelypisteeltä jäi parhaiten mieleen se, että pöytään, minkä ääressä esitteli-

jät istuivat, sai piirtää liiduilla. Siinä olikin useampi piirros tehtynä. Musiikki toi eloa esittely-

pisteellä, mutta muuten jäi esittelijöiden takia kyllästynyt mielikuva esittelypisteestä. 

 

5.3 Net scoutingin tulokset 

 

Net scouting – menetelmää käyttäen käytiin läpi pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen 

ja yliopistojen kotisivut, Facebook–profiilit ja mahdolliset Twitter–tilit. Tätä varten tehtiin 

tutkimussuunnitelma, mikä on esiteltynä liitteessä 7. Suunnitelman lopullinen versio muotou-

tui verkkomarkkinointia tutkiessa, kun havaittiin, mitkä asiat olivat oleellisia tutkimuksen 

kannalta. Kuviossa 17 on esiteltynä tärkeimmät havainnot korkeakoulujen kotisivustoista. 

 

Korkea-

koulu 

Ovatko 

sivustot 

värikkäät? 

Ovatko 

sivustot 

helppo-

lukuiset? 

Millä 

kielillä voi 

lukea? 

Onko 

etusivulla 

haku-

toiminto? 

Onko etusi-

vulla idea-

lausetta? 

Mistä 

löytyvät 

haku- 

ohjeet? 

Mistä löytyvät 

koulutus-

ohjelmat? 

Mistä 

löytyy 

Hakijan opas? 

Mihin 

sosiaalisen 

median 

kanavaan 

on linkki? 

Arcada Kyllä Kyllä Suomi, 

ruotsi, 

englanti 

Kyllä Good 

morning. 

Wake up 

and explore 

life. 

Etusivulta 

linkki 

ohjaa 

Etusivulta 

linkki ohjaa 

Koulutus-

ohjelmien 

kanssa samal-

ta sivulta 

Facebook, 

Youtube,  

Flickr, 

Pinterest 
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Diakonia Kyllä Kyllä Suomi, 

englanti 

Kyllä Monta 

tapaa pa-

rantaa maa-

ilmaa 

Etusivulta 

linkki 

ohjaa 

Etusivulta 

linkki ohjaa 

Etusivulta 

linkki ohjaa 

Facebook 

Haaga-

Helia 

Ei Kyllä Suomi, 

ruotsi, 

englanti 

Kyllä Wewantyou Etusivulta 

linkki 

ohjaa 

Etusivulla Etusivulla Facebook, 

Youtube, 

Twitter 

HUMAK Kyllä Kyllä Suomi, 

englanti 

Kyllä Ei Etusivulta 

linkki 

ohjaa 

Etusivulta 

linkki ohjaa 

Etsimisen 

jälkeen 

Facebook, 

Youtube, 

Twitter 

Laurea Kyllä Kyllä Suomi, 

englanti 

Kyllä Opiskelu 

tekee hy-

vää. 

Etusivulta 

linkki 

ohjaa 

Haku-

ohjeiden 

kautta 

Etusivulta Facebook, 

Youtube 

Metropolia Kyllä Pääosin 

kyllä 

Suomi, 

englanti 

Kyllä Lähempänä 

työelämää 

Etusivulta 

linkki 

ohjaa 

Etusivulla 

linkki ohjaa 

Etusivulta Facebook 

Aalto Ei Kyllä Suomi, 

englanti, 

ruotsi 

Kyllä Vapaus 

onnistua. 

Etusivulta 

linkki 

ohjaa 

Haku-

ohjeiden 

kautta 

Haku-

toiminnon 

avulla 

Facebook 

Hanken Ei Kyllä Englanti, 

ruotsi 

Kyllä Ei Etusivulta 

linkki 

ohjaa 

Liikkuvassa 

kuvasarjassa 

Koulutus-

ohjelmien 

kautta 

Facebook, 

Youtube, 

Twitter, 

Linkedin 

Helsingin 

yliopisto 

Kyllä Ei Suomi, 

englanti, 

Ruotsi 

Kyllä Ei Etusivulta 

linkki 

ohjaa 

Hakuohjeiden 

kautta 

Hakuohjeiden 

kautta 

Facebook, 

Youtube, 

Twitter 

TAIK Kyllä Ei Suomi, 

englanti, 

ruotsi 

Ei Ei Etusivulta 

linkki 

ohjaa 

Etusivulta 

linkki ohjaa 

Kolmen kou-

lun sivuilta 

Facebook 

 

Kuvio 17: Pääkaupunkiseutujen korkeakoulujen kotisivustojen net scouting-tulokset 

(Aalto- yliopisto: Opiskelijaksi 2013, Arcada: Opiskelu 2013, Diakonia – ammattikorkeakoulu: 

Hakijalle 2013, Haaga-Helia: Koulutus ja hakeminen 2013, Hanken Education and program-

mes, Helsingin yliopisto: Opinnot ja opetus 2013, Humanistinen ammattikorkeakoulu: Opiskelu 

2013, Laurea-ammattikorkeakoulu: Hakeminen 2013, Metropolia: Hae opiskelijaksi 2013, Tai-

deyliopisto: Opiskelu 2013.) 

 

Jokaisella pääkaupunkiseudun korkeakoululla on kotisivustot, mistä löytyy hakuohjeet kysei-

seen korkeakouluun. Korkeakoulujen kotisivustot ovat hyvin samanlaiset. Pääasiassa sivustoil-

la on kouluun hakeminen. Osa sivustoista sisälsi selkeästi tiedot korkeakoulusta ja siellä opis-

kelusta etusivulta löytyvän linkin takaa. Osa sivustoista oli todella täynnä tietoa jo etusivulla, 

mikä vähän hankaloitti sivuston lukemista. Noin puolet sivustoista oli värikkäitä ja täynnä va-

lokuvia jo etusivulla. Esimerkiksi Helsingin yliopistolla on etusivulla todella paljon kuvia ja 
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tietoa, mikä tekee sivustoista vähän sekavat, kun etsii tietoja. (Aalto- yliopisto: Opiskelijaksi 

ym. 2013.) 

 

Lähes kaikkien korkeakoulujen sivustoja pystyy lukemaan suomen- ja englanninkielellä. Han-

kenin sivustoja ei pysty lukemaan suomeksi, mutta siellä ei myöskään pysty opiskelemaan 

suomenkielellä. Osaa sivustoista pystyy lukemaan myös ruotsinkielellä. Laurean sivustoja ei 

pysty lukemaan ruotsiksi eikä Laureassa ei ole ruotsinkielisiä koulutusohjelmia. (Aalto- yliopis-

to: Opiskelijaksi ym. 2013.) 

 

TAIK:in sivustot ovat uudet, koska korkeakoulu muuttui vuoden 2013 alussa. Ne sivustot ovat 

ainoat, millä ei ollut hakutoimintoa. Muilla sivustoilla on hakutoiminto, minkä avulla voi etsiä 

helposti tietoa sivustoilta. Jokaisen korkeakoulun sivustolla oli isossa osassa kouluun hakemi-

nen, koska jokaisella etusivulla oli kohta, mistä pystyi löytämään näkyvästi hakuohjeet valit-

semalla sen. Laurean sivustoilla luki myös etusivulla toimipisteet, mikä helpottaa lukijaa saa-

maan tiedon. (Aalto- yliopisto: Opiskelijaksi ym. 2013.) 

 

Korkeakoulujen sivustoilla oli myös merkit niistä sosiaalisen median kanavista, mihin ne kuu-

luvat. Jokaisella kotisivustolla on linkki sosiaalisen median kanaviin, mihin ne kuuluvat. Lau-

rean sivustoilla on merkit Facebookista ja Youtubesta ja niitä klikkaamalla pääsee suoraan 

niille sivuille. Kaikilla korkeakouluilla on profiilit Facebookissa. Osalla on myös tili Twitterissä 

ja Youtubessa. Kaikki korkeakoulut ovat selkeästi sivuillaan osoittaneet, mihin sosiaalisen 

median kanaviin he kuuluvat. (Aalto- yliopisto: Opiskelijaksi ym. 2013.) 

 

Korkeakoulu Löytyykö profiili 

haun avulla? Kuinka 

monta ”tyk-

kää-jää”? 
Milloin on 

rekisteröity-

nyt? 
Kuinka usein 

päivittää? Millä kielillä 

päivittää? Onko samoja 

uutisia kuin 

kotisivuilla? 
Onko päivitystä 

Studia-

messuista? 

Arcada Kyllä 3002 15.10.2010 Vaihtelevasti, 

noin viikon 

välein 
Ruotsi, 

englanti Ei Linkki Studia-

messujen sivus-

toille 

Diakonia Kyllä 638 18.5.2011 Vaihtelevasti, 

noin viikon 

välein 
Suomi Kyllä Kyllä, päivitys 

siihen osallis-

tumisesta 

Haaga-Helia Kyllä 3420 2.10.2008 Usein, noin joka 

toinen päivä Suomi Ei Valokuvia mes-

suilta 

HUMAK Laajentamalla 

hakua 1840 6.10.2009 Noin kolmen 

päivän välein Suomi Ei Valokuvia mes-

suilta 

Laurea Ei, edes laajalla 

haulla 2309 15.4.2009 Vaihtelevasti, 

noin viikon 

välein 
Suomi Ei Valokuvia mes-

suilta 
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Metropolia Kyllä 1638 1.11.2010 Lähes joka päivä, 

välillä useasti 

päivässä 
Suomi Ei Valokuvia mes-

suilta 

Aalto Laajentamalla 

hakua 10 400 16.11.2009 Lähes joka päivä, 

välillä useasti 

päivässä 
Suomi, 

englanti Ei Päivitys kuvan 

kera 

Hanken Kyllä 11 211 12.1.2010 Noin joka toinen 

päivä Englanti Ei Ei 

Helsingin yli-

opisto Kyllä 7342 21.10.2010 Lähes joka päivä, 

välillä useasti 

päivässä 
Suomi, eng-

lanti Ei Ei 

TAIK Kyllä 1137 12.11.2012 Muutaman 

päivän välein Suomi Kyllä Ei 

 

Kuvio 18: Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen Facebook-profiiliennetscouting –tulokset 

(Aalto University 2013, Arcada – University Applied Sciences 2013, Diakonia-

ammattikorkeakoulu 2013, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2013 Hanken School of 

Economics 2013, Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet 2013, Humanistinen ammattikor-

keakoulu 2013, Laurea University of Applied Sciences 2013, Metropolia Ammattikorkeakoulu 

2013, Taideylipisto 2013.) 

 

 

Jokaisella pääkaupunkiseudun korkeakoululla on Facebook–profiilit. Kuviossa 18 on esiteltynä 

tärkeimmät havainnot, mitkä on tehty net scoutingin tuloksena. Alkuun Facebook–sivustoilta 

etsittiin korkeakoulujen Facebook–profiilit. Korkeakoulun nimi kirjoitettiin hakuun ja katsot-

tiin, mitä Facebook ehdotti tulokseksi. Lähes kaikkien profiilit löytyivät nimen laittamalla. 

Aalto – yliopiston ja HUMAK:in profiili löytyi laajentamalla hakua. Laurean profiilia ei löytynyt 

edes tällä tavalla. Haku ehdotti henkilöitä, joiden nimi on Laura. Laurean profiilin löytyy ko-

tisivustojen linkin avulla. (Aalto University ym. 2013.) 

 

Facebookissa jokaista julkista esimerkiksi yhtyeen, yhteisön tai yrityksen sivusta voi muut Fa-

cebookin käyttäjät ”tykätä” eli seurata. Tällöin sivun päivitykset tulevat näkyviin käyttäjän 

uutisvirrassa. Taideyliopiston sivut ovat uusimmat, joten niillä ei ole paljoa ”tykkääjiä” 

(1137). Muilla yliopistoilla on selkeästi enemmän ”tykkääjiä” kuin ammattikorkeakoulujen 

sivuilla. Esimerkiksi Hankenilla on 11 211 ”tykkääjää”. Ammattikorkeakouluista Haaga-Helialla 

(3420) ja Arcadalla (3002) on eniten seuraajia. Laurealla on kolmanneksi eniten seuraajia 

(2309). (Aalto University ym. 2013.) 
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Yliopistot ja Haaga-Helia päivittävät sivustojaan todella usein, lähes joka päivä. Heillä on 

myös kaikista eniten seuraajia. Näiden lisäksi Metropolia päivittää usein sivustojaan. Muut 

ammattikorkeakoulut päivittävät todella vaihtelevasti. Arcada eroaa muista sillä, että sen 

sivut on perustettu muita myöhemmin ja se päivittää vain noin kerran viikossa, mutta sillä on 

silti paljon tai enemmän seuraajia verrattuna muihin ammattikorkeakouluihin. Arcada eroaa 

myös kielen puolesta, koska siellä voi opiskella vain ruotsiksi tai englanniksi toisin kuin muissa 

ammattikorkeakouluissa. (Aalto University ym. 2013.) 

 

Arcadassa ja Hankenissa voi opiskella ruotsiksi tai englanniksi, joten Arcadan päivitykset ovat 

myös joko ruotsiksi tai englanniksi ja Hankenin päivitykset ovat englanniksi. Muut ammatti-

korkeakoulut ja Taideyliopisto päivittävät vain suomeksi. Aalto- ja Helsingin yliopisto päivit-

tävät taas vaihtelevasti suomeksi ja englanniksi. Kaikilla muilla kuin TAIK:illa sivujen seuraa-

jat osallistuvat aktiivisesti sivuille kirjoittamiseen. Jotkut yritykset ovat lisänneet sivuille työ-

paikkailmoituksiaan, joita löytyy useiden korkeakoulujen sivuilta. (Aalto University ym. 2013.) 

 

Päivityksissä erottui Metropolia, koska sen sivuilla ylläpitäjä on esittänyt seuraajille kysymyk-

siä aktivoimalla heitä kirjoittamaan takaisin. Näin sivu herättää huomiota. Monilla sivuilla 

seuraajat kysyvät opinnoista ja asunnoista. Erityisesti englanniksi kysytään erilaisista asioista. 

Sivuille lisätään linkkejä muihin sivuihin, kursseihin ja vaikka adresseihin. Monet käyttävät 

tätä väylää tuodakseen mielipiteensä esille. Viestit tulevat enemmän esille, jos ylläpitäjä 

kommentoi myös niihin takaisin. (Aalto University ym. 2013.) 

 

Vain Diakonia ja TAIK julkaisevat sivuilla samoja uutisia kuin kotisivustoillaan. Muut julkaise-

vat todella vähän ja harvoin samoja asioita. Osa korkeakouluista päivittää kotisivustojen uuti-

sia todella harvoin, joten Facebook on korvaava kanava, jossa voi asioita julkaista näkyvästi. 

Kaikki ammattikorkeakoulut ja Aalto-yliopisto julkaisivat Facebookissa päivityksen liittyen 

Studia -messuihin.  Näin messujen jälkeen oli mahdollista muistella Studia – messujen esitte-

lypistettä Facebook-sivuilla. (Aalto University ym. 2013.) 

 

 

 

Korkea-

koulu 

 

Kuinka 

monta 

seuraajaa? 

 

Milloin on re-

kisteröitynyt? 

 

Kuinka 

usein päi-

vittää? 

 

Millä kielil-

lä päivit-

tää? 

 

Mille sivuille 

linkittää? 

Haaga-

Helia 

150 4.9.2012 Noin joka 

toinen päivä 

Suomi Facebookiin, 

Uutishuoneeseen 
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HUMAK 313 4.9.2009 Noin joka 

toinen päivä 

Suomi Kotisivustojen 

uutisiin 

Aalto 4418 18.11.2009 Lähes joka 

päivä 

Kesäkuu 2012 

alkaen lähin-

nä englanniksi 

Kotisivujen uutisiin 

Hanken 550 21.3.2009 Vaihtelevasti, 

noin kerran 

viikossa 

Englanti, 

ruotsi 

Kotisivujen sekä 

muihin uutisiin 

Helsingin 

yliopisto 

2340 21.10.2010 Vaihtelevasti, 

noin kolmen 

päivän välein 

Suomi, 

englanti 

Kotisivujen uutisiin, 

monien muiden 

”twiitit” näkyvät 

myös esillä 

 

Kuvio 19: Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen Twitter – tilien netscouting–tulokset 

(Aalto University 2013, Haaga-Helia amk 2013, Hanken Economics 2013, Helsinki University 

2013 & Humanistinen ammattikorkeakoulu 2013). 

 

 

Yläpuolella olevassa kuviossa 19 on esiteltynä Twitter–tilien net scoutingin tulokset. Kaikki 

yliopistot lukuun ottamatta uutta TAIK:ia ovat rekisteröityneet Twitteriin. Ammattikorkeakou-

luista vain HUMAK ja Haaga-Helia ovat rekisteröityneet sinne. Yliopistoilla on eniten seuraajia 

kuten Facebookissakin. HUMAK on rekisteröitynyt noin kolme vuotta ennen Haaga-Heliaa ja 

sillä on enemmän seuraajia kuin Haaga-Helialla. (Aalto University ym. 2013.) 

 

Twitter–tilien päivitys on aktiivista. Vain Hanken päivittää noin kerran viikossa, muut lähes 

joka toinen päivä tai useammin. Päivityskielet ovat samat kuin Facebookissa. Ammattikorkea-

koulut päivittävät vain suomeksi. Aalto on muuttanut kesäkuusta 2012 alkaen päivityskielensä 

lähes ainoastaan englantiin. Korkeakoulut julkaisevat päivityksiä, mitkä linkittyvät uutisiin 

muilla sivustoilla, yleensä korkeakoulun kotisivustoilla. (Aalto University ym. 2013.) 

 

Haaga-Helia on rekisteröitynyt uutishuoneeseen My news desk, minne se linkittää Twitteristä. 

Sivustoilla on uutisia liittyen Haaga-Heliaan. Hanken linkittää Twitteristä myös muihin ajan-

kohtaisiin uutisiin kuin vain heihin liittyviin. Helsingin yliopisto eroaa muista sillä, että sen 

Twitter–sivuilla on linkittynyt paljon uutisia, jotka muut Twitter–käyttäjät ovat sinne linkittä-

neet. Kun käyttäjä kirjoittaa päivityksen, se voi kirjata siihen toisen käyttäjän nimen, jolloin 

päivitys näkyy myös toisen käyttäjän sivuilla. Näin on moni tehnyt Helsingin yliopiston tilille. 

(Aalto University ym. 2013.) 
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5.4 Laureassa opiskelevien kyselyjen tulokset 

 

Tämä kysely toteutettiin Laurean Leppävaarassa ensimmäistä vuotta Hotelli- ja ravintola-alan 

liikkeenjohtoa opiskeleville. Kyselyyn osallistui 25 henkilöä. Näistä vastauslomakkeista yksi oli 

asiaton ja jouduttiin hylkäämään. Vastaajista 17 oli naisia ja 7 miehiä. Ikä jakautui seuraavas-

ti: yksi oli 18-vuotias, neljä oli 20-vuotiaita, yhdeksän oli 21-vuotiaita, neljä oli 22-vuotiaita, 

yksi oli 23-vuotias, kolme oli 24-vuotiaita ja yksi oli 26-vuotiaita. 

 

Vastaajista 17 oli hakenut yhteishaussa muihin kouluihin ja 7 ei ollut hakenut. Muita kouluja, 

joihin vastaajat olivat hakeneet, on esiteltynä kuviossa. Suosituin hakupaikka oli ylivoimaises-

ti Haaga-Helia 12 hakijalla. Tämän jälkeen tulivat Metropolia neljällä hakijalla ja HUMAK kah-

della hakijalla. Muut hakukohteet olivat jakaantuneet yksittäisesti. Vastaajilla Laurea oli ollut 

yhdeksällä hakijalla ensimmäinen hakukohde, viidellä toinen hakukohde, yhdellä kolmas ha-

kukohde ja kahdella neljäs hakukohde. Hyvin olivat siis päässeet opiskelemaan he, jotka oli-

vat laittaneet Laurean ensimmäiseksi tai toiseksi hakukohteeksi. 

 

Vastaajat olivat hakeneet tietoa Laureasta selkeästi eniten Internetin kotisivustoilta ja kave-

reiltaan kuten on esiteltynä kuviossa 20. Studia–messut mainittiin kolme kertaa, Facebook– 

sivustot kaksi kertaa ja Twitter–sivustoja ei ollut kukaan käyttänyt hyväkseen. Kun kysyttiin, 

mikä vaikutti päätökseen, minne kouluun haettiin, olivat suosituimmat vaihtoehdot koulun 

sijainti, maine/arvostus ja koulutusala kuten ovat esiteltynä kuviossa 21. Yksi vastaaja kertoi, 

että hän oli nähnyt AMK tutuksi kurssin – aikana millaista Laureassa oli opiskella ja tämä vai-

kutti hänen päätökseensä hakea opiskelemaan Laureaan. 

 

 

 

Kuvio 20: Mistä etsit tietoa ennen hakupäätöstäsi Laureaan? 
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Kavereiden suositus oli valittu myös seitsemän kertaa, kuten on esiteltynä kuviossa 21. 21 

vastaajaa vastasi, ettei muiden mielipiteillä ollut kuitenkaan merkitystä koulua valittaessa. 

Neljä vastasi, että oli ollut vaikutusta. Vaikutus oli ollut yhden mielestä positiivinen ja yksi 

mainitsi, että Laureaa suositeltiin. Yksi taas vastasi, että vaikutus oli ollut negatiivinen ja 

häntä oli varoitettu Laureasta. 

 

 

 

Kuvio 21: Mikä vaikutti päätökseesi, mihin kouluun hait? 

 

 

Kuviossa 22 on esiteltynä tulokset kysymykseen, mitä ammattikorkeakouluja opiskelijat tietä-

vät pääkaupunkiseudulta. Ylivoimaisesti eniten tiedettiin Haaga-Helia (22 vastaajaa) ja Met-

ropolia (22 vastaajaa). Kerran oli mainittu virheellisesti ammattikoulu Omnia ja Teknillinen 

korkeakoulu. 
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Kuvio 22: Mitä ammattikorkeakouluja tiedät pääkaupunkiseudulta? 

 

 

Sosiaaliseen mediaan liittyviä kysymyksiä oli neljä. Vastaajilta kysyttiin ovatko he rekisteröi-

tyneet Facebookiin. Vastaajista 24 oli rekisteröitynyt. Vain yksi vastasi, ettei hän ollut, mutta 

hän oli kuitenkin ajatellut rekisteröityä. Vastaajilta kysyttiin tämän jälkeen, kuinka useasti he 

käyvät Facebook–sivuilla. 21 vastasi käyvänsä siellä useasti päivässä. Yksi sanoi käyvänsä ker-

ran päivässä ja kaksi useasti viikossa. 

 

Twitter hävisi selvästi Facebookilla suosiossa. Vastaajista vain viisi on rekisteröitynyt sinne. 

19 sanoi, että ei ole rekisteröitynyt eikä aiokaan rekisteröityä. Vain yksi vastasi, että on aja-

tellut rekisteröityä. Näistä viidestä rekisteröityneestä yksi käy Twitterissä kerran viikossa ja 

neljä käy sitäkin harvemmin. 

 

Vastaajista kuusi oli käynyt ennen opintojensa alkamista Studia–messuilla. 17 ei ollut käynyt 

ja yksi ei muistanut käyneensä. Messuilla käyneet mainitsivat odottaneensa paljon hyödyllistä 

tietoa, innokkuutta sekä karkkia ja kyniä. Laurean esittelypisteestä ei jäänyt mielikuvia kuin 

yhdelle vastaajalle. Hänen mielestään Laureaa ei markkinoitu yhtä paljon verrattuna muihin 

ammattikorkeakouluihin. Kukaan vastaajista ei ollut kysynyt mitään Laurean esittelypisteellä. 

Yhdelle jäi mieleen koko messuista se, että siellä annettiin liikaa esitteitä mukaan. 

 

6 Johtopäätökset 

 

Vuoden 2012 Studia–messuilla oli samaan aikaan paikalla Laurean esittelypisteellä kahdesta 

viiteen esittelijää. Heistä yksi oli opinto-ohjaaja ja muut olivat Laurean markkinointiassis-

0

5

10

15

20

25

Arcada DIAK Haaga-Helia HUMAK Metropolia

Mitä ammattikorkeakouluja tiedät pääkaupunkiseudulta? 



58 
 

tentteja. Ensimmäisen messupäivän alussa havaittiin, että esittelypisteellä olevat henkilöt 

eivät tienneet jokaisesta Laureassa olevasta koulutusohjelmasta, minkä takia valmius vastata 

jokaisen kävijän kysymykseen oli heikko. Jatkoa ajatellen tulisi messuilla olevat henkilöt pe-

rehdyttää niin, että he voisivat keskustella tarkasti jokaisesta koulutusohjelmasta, koska mes-

suilla toteutettujen lomakehaastatteluiden mukaan kävijät odottivat tietoa eri koulutusoh-

jelmista. 

 

Messuilla lomakehaastatteluja toteutettiin Laurean esittelypisteen lähistöllä noin viiden met-

rin säteellä pisteestä. Ihmiset kävelivät hitaasti katsellen ympärilleen, joten heille oli helppo 

mennä puhumaan. Joka toinen pysäytetty kävijä suostui osallistumaan lomakehaastatteluun. 

Nopeasti ohi meneviä ei edes yritetty pysäyttää. Lomakehaastatteluun vastaavien tuli täyttää 

erikseen lappu arvontaa varten, mikä sai kävijät kerääntymään Laurean esittelypisteelle täyt-

tämään sitä. Tämä houkuttelu sai paljon ihmisiä esittelypisteelle. Jatkossa kannattaisi pysäyt-

tää muitakin ohi käveleviä, jotta saataisiin paljon kävijöitä Laurean esittelypisteelle. Ystäväl-

linen ja iloinen toiminta on tärkeää, koska Mönkkösen (2008, 93) mukaan potentiaaliset haki-

jat arvostavat hyvää palvelua, joten hakijoiden ja oppilaitoksen ihmisten kohtaamiseen kan-

nattaa panostaa. (Mönkkönen 2008, 93). 

 

Arvokasta tietoa ovat omakohtaiset kokemukset, joten olisi hyvä, jos esittelypisteen henkilöt 

olisivat opiskelleet eri koulutusohjelmissa, jotta he voisivat kertoa laajasti koulutusohjelmis-

ta. Lomakehaastattelujen perusteella esittelijöiltä odotettiin paljon tietoa opiskeluun liitty-

en, joten sitä tietoa tulisi olla jokaisella esittelijällä. Mönkkösen (2008, 85) mukaan kouluun 

hakemista pohtivat nuoret haluavat ensisijaisesti keskustella opiskelusta siellä jo olevien 

opiskelijoiden kanssa (Mönkkönen 2008, 85). Esittelijöillä tulisi olla valmiita keskustelemaan 

laajasti opiskeluun liittyvistä asioista. 

 

Studia – messuilla havaittiin selkeä ero ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä. Yliopis-

tot eivät yrittäneet houkutella kävijöitä esittelypisteelleen millään tavalla. Ainostaan Tai-

deyliopiston pisteellä oli musiikkiesitys. Silti yliopistojen esittelypisteillä oli todella paljon 

ihmisiä. Osa ammattikorkeakouluista lähestyi kävijöitä esittelypisteen ulkopuolella, jolloin 

huomattiin, että niillä pisteillä oli myös enemmän kävijöitä. Kaikki erilaiset ohjelmanumerot 

toivat lisäksi ihmisiä esittelypisteen läheisyyteen seuraamaan sen toimintaa. 

 

Laurealla oli esittelypisteellä ohjelmanumerona onnenpyörä. Sitä ei hyödynnetty kuitenkaan 

ihmisten houkuttelussa kuin hetken aikaa. Laurean esittelypisteellä tarvitaan aktiivisia esitte-

lijöitä, jotta kävijät pysähtyisivät pisteellä. Grönroosin (2001, 327) mukaan esittelypisteen 

henkilöstöllä tulisi olla hyvät viestintä- ja myyntitaidot, jotka auttaisivat luomaan kontaktin 

kävijöiden kanssa (Grönroos 2001, 327). Onnistuneella viestinnällä saataisiin enemmän kävi-
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jöitä paikalle. Lomakehaastattelujen mukaan esittelypisteen ulkonäöllä ei ollut merkitystä, 

joten kävijöiden huomio tulisi hakea esittelijöiden toiminnalla. 

 

Laurean pisteellä esittelijät keskittyivät välillä omiin keskusteluihinsa niin tiiviisti, että ohi-

kulkevat ihmiset jäivät huomioimatta. Jotta kävijät tulisivat pisteelle, tulisi esittelijöiden olla 

helposti lähestyttävissä. Tätä parantaisi se, että esittelypisteen ulkopuolelle mentäisiin pu-

humaan kävijöille. Heidät voisi pysäyttää kuuntelemaan jakamalla oppaita, joita kyselyn mu-

kaan hakijat lukevat ennen kouluun hakemista. Esittelypisteellä voisi jakaa myös oppaita 

oma-aloitteisesti eikä vain kun kävijä sellaista pyytää. Esittelypisteen henkilöt tarvitsevat 

yhden vastuuhenkilön paikalle, joka vastaisi messujen kulusta. Hänen tulisi ohjata muita ja 

pitää huolta siitä, ettei työnteko unohtuisi. 

 

Laurean esittelypisteellä oli tarjolla karkkia, mitä lomakehaastatteluun vastanneet myös mai-

nitsivat yhdeksi asiaksi, mitä he messuilta odottivat. Karkkia oli usealla esittelypisteellä mes-

suilla ja niitä havaittiin olevan enemmän ammattikorkeakouluilla kuin yliopistoilla. Laurean 

esittelypisteellä oli arvonta, mihin pystyi osallistumaan täyttämällä kilpailulapun. Tästä ar-

vonnasta olisi voinut kertoa ohi meneville kävijöille, jotta heidät olisi saanut paikalle. Kun he 

täyttivät lappua, olisi mahdollista kertoa heille jotain samalla Laurea–ammattikorkeakoulusta. 

 

Lomakehaastattelujen perusteella suurin osa päätyi Laurean esittelypisteelle sattumalta kä-

vellessään sen ohi. Kävijöillä oli todella vähän tietoa Laureasta sekä muista ammattikorkea-

kouluista. Esittelypisteen henkilöillä on siis tärkeä mahdollisuus kertoa Laureasta, jotta se 

jäisi kävijöiden mieleen, kun he päättävät, minne he haluavat hakea jatko-opiskelemaan. 

Esittelypisteen ulkonäöllä ei ollut suurta vaikutusta vaan esittelijät saivat mielenkiinnon he-

räämään. Lähes kaikki lomakehaastatteluun vastaavat olivat valmiita muuttamaan opiskelu-

paikan takia, joten jokainen ohi kulkija on potentiaalinen hakija Laurealle. 

 

Verkkomarkkinointia tutkiessa selvisi, että Laurealla on hyvin selkeät kotisivustot. Laurean 

sivustojen hyvänä puolena on se, että jo etusivulla lukee Laurean toimipisteet, joten sivus-

toilla käyvä näkee heti, missä ne sijaitsevat. Sivustoilla on etusivulla esillä kerrallaan kolme 

uusinta uutista. Niitä päivitetään hyvin harvoin, joten niiden takia ei herää kiinnostusta men-

nä sivustoille. Jos uutisia päivitettäisiin useammin, voisi sivustoilla käyvä henkilö käydä use-

ammin katsomassa, mikä on ajankohtaista juuri sillä hetkellä. Näin potentiaalinen hakija kävi-

si sivustoilla useamman kerran ennen hakupäätöstä. 

 

Laurean kotisivujen kautta pystyy linkkiä painamalla siirtymään Laurean Facebook–profiiliin ja 

Youtube–tilille. Linkit kertovat heti kotisivustoilla käyville, että Laurea löytyy näistä kahdesta 

sosiaalisen median kanavasta. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että Facebookissa etsiessä 

hakutoiminnolla Laureaa ei sitä löydy edes laajennetulla haulla. Kun kirjoitti hakukohtaan 
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Laurea, ehdotti Facebook vain kaikkia Laura – nimisiä henkilöitä. Tilastokeskuksen (2012) mu-

kaan 16–24-vuotiaista 28 % käyttää Internetiä monta kertaa päivässä (Internetin käytön muu-

tokset 2012). Verkkomarkkinointiin kannattaa panostaa, koska siellä on mahdollista tavoittaa 

nuoret potentiaaliset hakijat. 

 

Facebookissa on mahdollista ostaa mainostilaa (Mainosta Facebookissa 2013). Laureassa opis-

kelevien opiskelijoiden mukaan heistä lähes kaikki (87,5 %) käy Facebookissa useasti päivässä. 

Itella Oyj:n (2012) tekemän tutkimuksen mukaan sosiaalinen media tiedon lähteenä on erityi-

sen suosittu nuorten eli potentiaalisten hakijoiden parissa. (Sosiaalinen media vauhdittaa digi-

talisoitumista 2012). Sitä kautta on mahdollista tavoittaa nuoria, joten siellä mainostamiseen 

kannattaa panostaa. 

 

Laureassa opiskelee vuosittain noin 200 vaihto-opiskelijaa (Opetus ja opinnot 2011), joten 

Laurean Facebook – sivuilla kannattaisi kirjoittaa suomen lisäksi englanniksi. Esimerkiksi ha-

vaittiin, että Helsingin yliopiston ja Aalto -yliopiston Facebook–sivuille kirjoittavat monet eng-

lanniksi (Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet 2013 &Aalto University). Laurea voisi 

mainostaa toimintaansa muillekin kuin suomenkielentaitoisille, jos he käyttäisivät sivuilla 

englannin kieltä jokaisessa päivityksessään. Päivitykset voisi kirjoittaa sekä suomeksi että 

englanniksi. 

 

Laurea päivittää Facebook–profiilissaan hyvin vaihtelevasti asioita. Toisinaan väliä saattaa olla 

yli viikko päivitysten välillä (Laurea University of Applied Sciences 2013). Jotta Laurean Face-

book-profiili olisi enemmän näkyvillä, tulisi sivustoja päivittää enemmän. Net scoutingin pe-

rusteella, mitä useammin korkeakoulu päivittää sivustojaan, sitä enemmän heillä on ”tykkää-

jiä”. Profiili tulee myös enemmän näkyville, kun sivustoja kommentoivat muut käyttäjät. Täl-

löin kommentoijien Facebook–kaverit saavat näkyviin Laurean päivityksiä. 

 

Metropolian Facebook–profiilissa profiilin ylläpitäjä on esittänyt kysymyksiä sivuilla vierailevil-

le ihmisille. Tällä tavalla he kannustavat ihmisiä kommentoimaan ja osallistumaan keskuste-

luun heidän sivuillaan. (Metropolia Ammattikorkeakoulu 2013.) Laurea voisi hyödyntää samaa 

keinoa, jotta Facebook – profiilissa saataisiin aikaan keskustelua kävijöiden välillä, mitä kaut-

ta Laurean profiili tulisi esille muillekin sivustoilla. Kävijöitä voisi motivoida vastaamaan pie-

nillä palkinnoilla. Esimerkiksi: ”paras kommentti voittaa elokuvaliput”. Näille kyselyille saisi 

lisänäkyvyyttä myös lisäämällä, että kilpailuun osallistutaan myös jakamalla tämä tila / kuva 

käyttäjän omalla sivulla. Näin se tulisi näkyviin monella vastaajalla ja tieto Laurean Face-

book–profiilista leviäisi. 

 

Facebook–profiiliin on mahdollista lisätä hyvin paljon tietoa (Evans 2008, 193). Helsingin yli-

opistolla on siellä esimerkiksi paljon tietoa korkeakoulun historiasta (Helsingin yliopisto - Hel-
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singfors universitet 2013). Samaa voisi hyödyntää Laurea. Facebook–profiiliin voisi lisätä yksi-

tyiskohtaista tietoa koulutusohjelmista ja koulujen sijainnista, koska niistä eivät lomakehaas-

tattelujen perusteella kävijät tienneet paljoa. Sivuilla voisi olla myös näkyvästi yhteystiedot, 

mistä voi kysyä lisää, mutta ihmisiä kannattaisi kannustaa myös kirjoittamaan suoraan Face-

bookiin kysymykset ja ajatukset, jotta ne olisivat muidenkin näkyvillä, mikä lisäisi kävijöiden 

kiinnostusta sivuihin, kun siellä tapahtuisi usein jotain. Juslénin (2009, 315) mukaan Faceboo-

kissa päivitykset näkyvät fanien etusivulla, joten ollakseen fanien näkyvillä, kannattaa päivit-

tää usein (Juslén 2009, 315). 

 

Pääkaupunkiseudun korkeakouluista Haaga-Helia, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Aalto – 

yliopisto, Hanken – yliopisto ja Helsingin yliopisto ovat luoneet tilin Twitteriin. Ainoastaan 

Hanken julkaisee siellä vaihtelevasti noin viikon välein. Muut korkeakoulut julkaisevat noin 

joka päivä jotain, mikä linkittyy joko kotisivujen uutisiin tai Facebookissa oleviin asioihin. 

(Aalto University ym. 2013.) Tällä tavalla Twitterissä on mahdollista tuoda esille sekä ko-

tisivustoja että Facebookia. 

 

Laureassa opiskelevien opiskelijoiden mukaan vain viisi opiskelijaa 24:stä (20 %) on rekisteröi-

tynyt Twitteriin. Heistä, jotka eivät ole liittyneet, vain yksi opiskelija 19:sta (5 %) on harkin-

nut liittymistä. Lähes kaikki, jotka eivät olleet rekisteröityneet, eivät ole edes harkinneet 

sinne rekisteröitymistä. Kuitenkin Yle uutisten (2013) ja Taloussanomien (2013) mukaan Twit-

terin suosio kasvaa jatkuvasti. Maailmanlaajuisesti Twitterillä on tällä hetkellä 200–300 mil-

joonaa käyttäjää ja se on toisiksi suosituin sosiaalisen median palvelu. (Yle uutiset 2013, Ta-

loussanomat 2013.) 

 

Jos Laurea haluaa pysyä mukana sosiaalisen median kehityksessä, kannattaa senkin lisätä tili 

Twitteriin. Se on halpa markkinointikeino, koska Twitterin käyttäminen ei maksa mitään, 

mutta sen avulla voi tavoittaa miljoonia käyttäjiä maailmanlaajuisesti. Twitteriä käytetään 

maailmanlaajuisesti, joten sielläkin on mahdollista tavoittaa englanninkielisiä käyttäjiä ja 

potentiaalisia vaihto-opiskelijoita, joten päivitykset kannattaa kirjoittaa sekä suomeksi että 

englanniksi. 

 

Juslénin (2009, 119; 315) mukaan ei tarvitse olla tunnettu yritys, jotta olisi mahdollista luoda 

mielenkiintoinen sivusto Facebookiin ja Twitteriin. Tärkeintä on, että sivustoilla ollaan vuoro-

vaikutuksessa fanien kanssa. Twitter–päivitykset on mahdollista lähettää Facebookissa tilapäi-

vityksenä. Facebookissa ja Twitterissä taas voi päivittää asioita, joissa on linkki esimerkiksi 

Laurean kotisivustoille. (Juslén 2009, 119, 315.) Laurealla on mahdollisuus lisätä tunnetta-

vuuttaan sosiaalisessa mediassa päivittämällä ahkerasti sivustoja. Vaikka Facebookissa on 

mahdollista ostaa mainostilaa, ei se ole pakollista. Omalla aktiivisella toiminnalla voi tavoit-

taa nuoria. 
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Kaikki tutkimuksessa syntyneet kehitysideat ovat esiteltynä tiivistetysti alla olevassa kuviossa 

21. Kehitysideat on jaoteltu Studia-messujen ja verkkomarkkinoinnin mukaan. Studia– mes-

suilla olisi tärkeää, että messuilla olisi nimetty vastuuhenkilö, joka opastaisi ja ohjaisi muita 

paikan päällä. Hänen toiminnallaan varmistuisi, että esittelijät toimisivat jatkuvasti motivoi-

tuneesti, jotta kävijöille jäisi hyvä mielikuva Laureasta ja he haluaisivat hakea sinne opiske-

lemaan. Paikalla voisi jakaa ahkerasti oppaita, joihin voisi lisätä vielä tiedon siitä, että Lau-

rea löytyy Facebookista ja Twitteristä. Kävijät löytäisivät tällöin Laurean sosiaalisen median 

profiilit. 

 

 

Studia –messut  Verkkomarkkinointi  

Paikalle yksi nimetty vastuuhenkilö 

/esimies, joka ohjaa muita 

Kotisivustoilla sekä sosiaalisessa medi-

assa aktiivista päivittämistä  

Paikalla jatkuvasti useampi esittelijä Laurea esille paremmin Facebookissa 

Jokaisella esittelijällä kattava tieto eri 

koulutusohjelmista 

Facebook- päivitykset englanniksi  

Esittelijöitä myös pisteen ulkopuolelle Facebookissa kilpailuja, kannustamista 

vuorovaikutukseen  

Kävijöitä lähestyttäisiin ja aloitettaisiin 

keskustelu 

Facebookiin tietoa koulutus-ohjelmista, 

toimipaikoista yms.  

Oppaita voisi jakaa oma-aloitteisesti Twitteriin tili  

Onnenpyörä aktiiviseen käyttöön Twitterissä linkittäminen muille sivuille 

/ kiinnostaviin juttuihin  

 

Kuvio 23: Kehitysideat 

 

Verkkomarkkinoinnin tärkein kehitysidea on aktiivisuuden lisääminen. Kun sivustoja päivitet-

täisiin ahkerasti, lisääntyisi mielenkiinto niitä kohtaan ja päivitykset näkyisivät laajemmin 
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sosiaalisessa mediassa. Laurean tunnettavuutta lisäisi lisäksi se, että Facebook – profiiliin kir-

jattaisiin tietoa Laurean toimipisteistä ja koulutusohjelmista. Mahdollista olisi laittaa tietoa 

myös historiasta, esimerkiksi kaikki KKA:n laatuarvioinnit voisi lisätä tietoihin. Kunhan Laurea 

olisi paremmin esillä sekä Studia – messuilla ja verkossa, jäisi se paremmin potentiaalisten 

hakijoiden mieleen positiivisesti ja Laurea saisi enemmän hakijoita. 
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Liitteet 

 

 

Liite 1: Tutkinnot Laureassa 

 

Yksikkö Tutkinnon nimi Tutkintonimike 

Hyvinkää Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto: Lii-
ketalous 

Tradenomi 

Hyvinkää Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikor-
keakoulututkinto 

Sairaanhoitaja 

Hyvinkää Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikor-
keakoulututkinto 

Sosionomi 

Hyvinkää Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikor-
keakoulututkinto 

Sosionomi 

Kerava  DegreeProgramme in Tourism  Bachelor of Hospitality Mana-
gement 

Kerava  Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto: Lii-
ketalous  

Tradenomi 

Kerava  Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto: Tie-
tojen käsittely 

Tradenomi 

Leppävaara  Degree Programme in Business Information 
Technology  

Bachelor of Business Admini-
stration 

Leppävaara Degree Programme in Business Management Bachelor of Business Admini-
stration 

Leppävaara  Degree Programme in Facility Management Bachelor of Hospitality Mana-
gement  

Leppävaara Degree Programme in Security Management Bachelor of Business Admini-
stration 

Leppävaara Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakou-
lututkinto: Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjoh-
to 

Restonomi 
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Leppävaara Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakou-
lututkinto: Palvelujen tuottaminen ja joh-
taminen 

Restonomi 

Leppävaara Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto: Lii-
ketalous  

Tradenomi 

Leppävaara Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto: Tie-
tojen käsittely 

Tradenomi 

Leppävaara Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto: Tur-
vallisuusala 

Tradenomi 

Lohja Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto: Lii-
ketalous  

Tradenomi 

Lohja Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikor-
keakoulututkinto 

Sairaanhoitaja  

Otaniemi Degree Programme in Business Management Bachelor of Business Admini-
stration 

Otaniemi DegreeProgramme in Nursing  Bachelor of Health Care 

Otaniemi Degree Programme in Social Services  Bachelor of Social services 

Otaniemi Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto: Lii-
ketalous 

Tradenomi 

Otaniemi Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikor-
keakoulututkinto 

Sairaanhoitaja 

Otaniemi Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikor-
keakoulututkinto: Sosiaaliala 

Sosionomi 

Otaniemi Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikor-
keakoulututkinto 

Terveydenhoitaja 

Otaniemi Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikor-
keakoulututkinto 

Fysioterapeutti 

Porvoo Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikor-
keakoulututkinto 

Sairaanhoitaja 

Porvoo Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikor-
keakoulututkinto 

Terveydenhoitaja 
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Tikkurila Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto: Lii-
ketalous 

Tradenomi 

Tikkurila Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikor-
keakoulututkinto: Sosiaaliala 

Sosionomi 

Tikkurila Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikor-
keakoulututkinto: Rikosseuraamusala 

Sosionomi 

Tikkurila Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikor-
keakoulututkinto 

Estenomi 

Tikkurila Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikor-
keakoulututkinto 

Sairaanhoitaja 

Tikkurila Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikor-
keakoulututkinto 

Terveydenhoitaja 

 

(Ammattikorkeakoulut 2012.) 
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Liite 2: Personas –hahmot 

 

Leena Lukiolainen, Helsinki 

- Keskiarvo 9,7 

- Vahvuutena ovat lukuaineet, erityisesti historia, yhteiskuntaoppi 

- Tykkää lukea ja oppii helposti isot kokonaisuudet 

- Harrastaa kuorossa laulamista 

- Haluaa panostaa opiskeluun 

- Ei halua muuttaa pois Helsingistä 

- On valmis hakemaan monta kertaa kouluun, kunhan ei tarvitse muuttaa 

- Haaveena väitellä tohtoriksi 

Anssi Ammattikoululainen, Savonlinna 

- Valmistuu kokiksi 

- Tykkää tehdä enemmän kuin lukea 

- Haluaa kouluttautua lisää ja ravintola-alalle 

- Tekee kokin töitä myös koulun ohella 

- Voisi pitää välivuoden ja säästää rahaa 

- Haluaa muuttaa mahdollisimman kauas kotoa tyttöystävän kanssa 

- Haaveena perustaa ravintola ulkomaille, joten haluaisi oppia lisää englantia 

Lasse Lukiolainen, Kerava 

- Keskiarvo 7,2 

- Vahvuutena ovat taideaineet, lukuaineisiin panostaminen ei oikein kiinnosta 

- Ei oikein tiedä, mitä muuten haluaisi opiskella 

- Yrittää panostaa ylioppilaskirjoituksiin, jotta keskiarvo ei vaikuttaisi niin paljoa jat-

komahdollisuuksiin 

- Haluaa asua kotona, äiti tekee hyvää ruokaa 

- Haaveena työskennellä tietokoneen parissa, koska osaa käyttää sitä todella hyvin 

Olli Oppisopimusopiskelija, Oulu 

- Opiskelee oppisopimuksella lähihoitajaksi yksityisessä hoitokodissa, jossa on eri osas-

toja 

- Oppii työpaikalla toimimalla ohjaajan alaisuudessa, käy koulussa pari päivää viikossa 

luennoilla 

- Haluaa jatkaa opintoja ehkä sairaanhoitajaksi, ehkä terveydenhoitajaksi 

- Miettii jatko-opiskeluvaihtoehtoja ja paikkoja 

- Haluaa muuttaa pääkaupunkiseudulle, mieluiten Helsingin keskustaan 

- Haaveena olla töissä ihmisten parissa 
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Ulla Ulkomailta Suomeen muuttanut lukiolainen, Tampere 

- Keskiarvo 8,3 

- Kaikki kouluaineet sujuvat yhtä hyvin 

- Opiskellut englanninkielisessä lukiossa Sveitsissä 

- Muuttanut vanhempien mukana takaisin Suomeen, kun vanhempien ulkomaantyöko-

mennus loppui 

- Haluaisi jatkaa opiskelua englanninkielellä, mutta yliopiston pääsykokeet hirvittävät 

- Haluaa ehdottomasti mennä vaihtoon ja työharjoitteluun ulkomaille 

- Ei oikein tiedä, mitä haluaisi opiskella, haluaisi olla jossain toimistossa töissä 

- Haluaa asua isossa kaupungissa, Tampere tuntuu aika pieneltä, mutta menettelee 

- Haaveena muuttaa myöhemmin jonnekin ulkomaille 

Iina Iltalukiolainen, Joensuu 

- Keskiarvo 7,6 

- Tekee töitä välillä päivisin lastenkodissa, iltaisin käy lukiota 

- Ei halua muuttaa kauas Joensuusta, Kuopiota voi harkita 

- Ei oikein tiedä, mitä haluaisi opiskella 

- Haluaisi ehkä kosmetologiksi tai kampaajaksi 

- Haaveena asua omalla maatilalla 

Kalle Kaksoistutkintolainen, Kempele 

- Opiskelee autoasentajaksi ja ylioppilaaksi 

- Opinnot ovat loppusuoralla, mutta enää ei kiinnosta autoasentajan työt 

- Haluaa alkaa opiskella rakennusalaa, insinööriksi tai jotain vastaavaa 

- On vielä hakusessa se, missä opiskella ja mitä 

- Haluaa ehdottomasti muuttaa pois Kempeleeltä eikä ole väliä minne 

- Haaveena isot tulot ja hyvä työ 

Minna Merkonomi, Tuusula 

- Opiskellut kaikkea liiketalouteen liittyvää 

- Perehtynyt erityisesti yrityksen perustamiseen liittyviin opintoihin 

- Haluaisi jatkaa vielä opintoja jossain ammattikorkeakoulussa 

- Tykkää matkustella ja olisi kiva, jos työssä voisi matkustaa 

- On valmis muuttamaan toiselle paikkakunnalle, jos pääsee helposti sieltä lentokentäl-

le 

- Haaveilee omasta yrityksestä 
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Liite 3: 8x8 -menetelmä 
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Liite 4: Lomakehaastattelu ennen esittelypisteellä käyntiä 

 

 

Sukupuoli: 

 Mies  Nainen 

Syntymävuosi: ________________ 

Tämän hetkinen asuinkaupunki: _________________ 

 

Oletko valmis muuttamaan toiselle paikkakunnalle koulun takia? 

Kyllä (Minne?) _______________ Ei  En tiedä 

 

Minne haluaisit hakea mieluiten opiskelemaan? 

AMK Yliopisto Ammattikoulu  Ulkomaille opiskelemaan  

Joku muu, mikä? ________________________________ 

 

Mitä ammattikorkeakouluja tiedät pääkaupunkiseudulta? 

 

Arcada  Diakonia  Haaga-Helia      HUMAK   Laurea Metropolia 

 

Jotain muita väärin sanottuja? 

_________________________________________________________ 

 

Mitä Laurean koulutusohjelmia tiedät? 

 

Fysioterapia        Hoitotyö       Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto   Kauneudenhoitoala 

 

Liiketalous           Matkailu  Palvelujen tuottaminen ja johtaminen 

 

Sosiaaliala      Tietojenkäsittely  Turvallisuusala 

 

 

Ketkä voivat hakea englanninkielisiin ohjelmiin? 

 

Englanninkielisessä koulussa opiskelleet         Ulkomailla opiskelleet    Kaikki 

 

Joku muu vaatimus, mikä? __________________________________________________________ 
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Missä Laurean toimipisteet sijaitsevat? 

 

Hyvinkää  Kerava Leppävaara     Lohja Otaniemi 

  

Porvoo  Tikkurila 

 

 

Millainen mielikuva sinulla on Laureasta? 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Mikä sai sinut tulemaan Laurean esittelypisteelle? 

 

En tiennyt mitään Laureasta       Haluan hakea Laureaan       Laurea kiinnostaa 

 

Esittelypiste näyttää mielenkiintoiselta  Kavereita on Laureassa       Satuin kävelemään ohi 

 

Muu syy, mikä?____________________________________________________________________ 

 

Mitä odotat Laurean esittelypisteen henkilöiltä? 

 

Tietoa koulutusohjelmista      Tietoa hakuprosessista      Tietoa opiskelusta 

  

Muuta, mitä? _____________________ 

 

Aiotko hakea Laureaan?  

 

Kyllä  En Ehkä  En tiedä vielä 
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Liite 5: Lomakehaastattelu esittelypisteellä käyneelle 

 

 

Sukupuoli: 

 Mies  Nainen 

Syntymävuosi: ________________ 

Tämän hetkinen asuinkaupunki: _________________ 

 

Oletko valmis muuttamaan toiselle paikkakunnalle koulun takia? 

Kyllä (Minne?) _______________ Ei  En tiedä 

 

Minne haluaisit hakea mieluiten opiskelemaan? 

AMK Yliopisto Ammattikoulu  Ulkomaille opiskelemaan  

Joku muu, mikä? ________________________________ 

 

Mitä ammattikorkeakouluja tiedät pääkaupunkiseudulta? 

 

Arcada  Diakonia  Haaga-Helia      HUMAK   Laurea Metropolia 

 

Jotain muita väärin sanottuja? 

_________________________________________________________ 

 

Mitä Laurean koulutusohjelmia tiedät? 

 

Fysioterapia        Hoitotyö   Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto   Kauneudenhoitoala 

 

Liiketalous      Matkailu  Palvelujen tuottaminen ja johtaminen 

  

Rikosseuraamusala Sosiaaliala  Tietojenkäsittely  Turvallisuusala 

 

 

Ketkä voivat hakea englanninkielisiin ohjelmiin? 

 

Englanninkielisessä koulussa opiskelleet    Ulkomailla opiskelleet    Kaikki 

 

Joku muu vaatimus, mikä? __________________________________________________________ 
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Missä Laurean toimipisteet sijaitsevat? 

 

Hyvinkää  Kerava Leppävaara     Lohja Otaniemi 

  

Porvoo  Tikkurila 

 

 

Millainen mielikuva sinulla on Laureasta? 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Mikä sai sinut tulemaan Laurean esittelypisteelle? 

 

En tiennyt mitään Laureasta       Haluan hakea Laureaan       Laurea kiinnostaa 

 

Esittelypiste näyttää mielenkiintoiselta  Kavereita on Laureassa       Satuin kävelemään ohi 

 
Muu syy, mikä?____________________________________________________________________ 

 

Saitko vastaukset kysymyksiisi Laurean esittelypisteellä? 

 

Kyllä Lähes kaikkiin  En mihinkään   En kysynyt mitään 

 

Millaisia henkilöt olivat Laurean esittelypisteellä? 

 

Iloisia  Asiantuntevia         Ystävällisiä               Epäystävällisiä       Kiireisiä 

 

Tietämättömiä       En huomannut ketään        Muuta, mitä? _________________________ 

 

Aiotko hakea Laureaan?  

 

Kyllä  En Ehkä En tiedä vielä 

 

Vaikuttiko täällä käyminen päätökseesi siitä, että aiotko hakea Laureaan? 

 

Kyllä  Ei En osaa sanoa 

 

Mitä Laurean esittelypisteeltä jäi parhaiten mieleesi? 

 ___________________________________________________________
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Liite 6: Havainnointilomake 

 

Minkäkokoinen esittelypiste on verrattuna Laureaan? 

Pienempi (Kuinka paljon?)  Samankokoinen Suurempi (Kuinka paljon?) 

 

Esittelypisteen ulkonäkö: 

Yksinkertainen Värikäs Sekava 

 

Esittelypisteen rekvisiitta: 

Tuoleja Pöytä Televisio Julisteita  Muuta? 

 

Kuinka monta esittelijää on paikalla? 

 

Erottuvatko esittelijät helposti? (Yhtenäiset asut yms.) 

 

Houkutellaanko ihmisiä paikalle esittelypisteen ulkopuolelta? 

Kyllä Ei 

 

Ovatko esittelypisteen henkilöt helposti lähestyttäviä? 

Kyllä Ei 

 

Millaisia esittelypisteen ihmiset olivat? 

 

Mistä esittelypisteen henkilöt kertovat? 

 

Onko kilpailuja? 

Kyllä Ei 

 

Kerätäänkö kävijöiden tietoja? 

 

Onko esitteitä? 

Hakijan opas Jotain muuta? 

 

Onko tarjolla jotain ylimääräistä ohjelmaa? 
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Liite 7: Verkkomarkkinoinnin tutkimuslomake 

 

Internet – sivustot 

 

Ovatko sivustot värikkäät? 

Onko valokuvia? 

Ovatko sivustot helppolukuiset? 

Onko etusivulla hakutoiminto? 

Onko etusivulla idealausetta? 

Mistä löytyvät hakuohjeet? 

Mistä löytyvät koulutusohjelmat? 

Mistä löytyy hakijan opas? 

Onko etusivulla uutisia? 

Selkeä ottaa yhteyttä? 

Millä kielillä on mahdollista lukea? 

Miten löytyy hakijan opas? 

Mihin sosiaaliseen mediaan on linkki? 

 

Facebook 

 

Löytyykö profiili haun avulla? 

Montako ”tykkääjää”? 

Milloin on rekisteröitynyt? 

Kuinka usein päivittää? 

Millä kielillä päivittää? 

Onko samoja uutisia kuin kotisivuilla? 

Onko päivitystä Studia – messuista? 

Mitä sivustoille päivittää muut kuin ylläpitäjä? 

 

Twitter 

 

Kuinka monta seuraajaa? 

Milloin on rekisteröitynyt? 

Kuinka usein päivittää? 

Millä kielillä päivittää? 

Mille sivuille linkittää?
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Liite 8: Laureassa opiskelevien kysely 

 

Ikä ______________________ 

 

Sukupuoli: 

 

    Nainen    Mies 

 

Mistä sait idean hakea Laureaan? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Haitko muihin kouluihin Laurean lisäksi? 

    Kyllä Ei 

 

Jos vastasit kyllä, minne kouluihin hait? 

_________________________________________________________________________________ 

 

Jos hait muihin kouluihin/koulutusohjelmiin, monesko vaihtoehto tämä koulutusohjelmasiHot-

ra oli? _____________________ 

  

Mistä etsit tietoa Lauresta ennen hakupäätöstäsi Laureaan? Rastita kaikki sopivat vaihtoehdot. 

    Internetin kotisivustot          Facebook-sivustot Twitter-sivustot           Oppaat 

    Opinto-ohjaaja    Sanomalehdet   Studia-messut             Perhe 

    Kaverit                            Muu, mikä? ____________________________________________ 

 

Mikä vaikutti päätökseesi, minne kouluun hait? Rastita kaikki sopivat vaihtoehdot. 

 

     Sijainti    Opetuksen laatu  Koulutusala   Koulun maine  

     Koulutusalojen monipuolisuus   Pääsykokeiden helppous  Kavereiden suositus 

     Muu, mikä? ___________________________________________________________________ 

 

Millainen vaikutus oli muiden mielipiteillä päättäessäsi koulua, mihin hait? 

     Ei ollut vaikutusta Oli vaikutus, millainen? ___________________________________ 

 

 

Mitä ammattikorkeakouluja tiedät pääkaupunkiseudulta? (Luettele tähän kaikki, mitkä tiedät) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Oletko rekisteröitynyt Facebookiin? 

     Kyllä En, enkä aio liittyä En, mutta olen ajatellut liittymistä 

 

Jos vastasit kyllä, kuinka usein käyt siellä? 

     Useasti päivässä Kerran päivässä  Useamman kerran viikossa  

      Kerran viikossa Harvemmin 

 

Oletko rekisteröitynyt Twitteriin? 

     Kyllä En, enkä aio liittyä En, mutta olen ajatellut liittymistä 

 

Jos vastasit kyllä, kuinka usein käyt siellä? 

     Useasti päivässä  Kerran päivässä  Useamman kerran viikossa  

     Kerran viikossa  Harvemmin 

 

 

Oletko käynyt Studia-messuilla ennen opintojasi alkamista Laureassa? 

    Kyllä  Ei  

 

Jos vastasit kyllä, vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

 

Mitä odotit eri korkeakoulujen esittelijöiltä? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Kävitkö Laurean esittelypisteellä? 

    Kyllä Ei En muista 

 

Jos kävit Laurean pisteellä, mitä siitä jäi mieleesi? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Saitko Studia – messuilla Laurean esittelypisteellä vastaukset kysymyksiisi? 

 

    Kyllä En En kysynyt mitään  

 

Mitä muita huomioita teit Studia -messuilla? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 


