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Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia strategista markkinointia ja markkinoinnin roolia 
yrityksen strategian muodostuksessa. Tutkimuksen näkökulma markkinointiin oli 
strateginen. Tutkimuksessa tarkastellaan markkinoinnin strategisia tehtäviä, 
markkinoinnin asemaa ja vaikutusvaltaa yrityksen ylimmässä päätöksenteossa sekä 
markkinoinnin strategista merkitystä yrityksen menestymisessä. Tutkimuksen 
pääongelma määriteltiin seuraavasti: Millainen on markkinoinnin rooli yrityksen 
strategian muodostamisessa? Tutkimuksen pääongelmaan etsittiin vastauksia sekä 
teoreettisesta viitekehyksestä että empiirisestä aineistosta tarkastelemalla eri 
näkökulmia, joista markkinoinnin strateginen rooli yrityksissä muodostuu. 
 
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja empiirinen aineisto kerättiin 
pääosin avoimista kysymyksistä koostuvilla kyselylomakkeilla. Tutkimuksen 
kohderyhmänä olivat yritysten ylimmässä johdossa toimivat henkilöt, jotka osallistuivat 
strategian muodostukseen omassa yrityksessään. Kyselylomake annettiin 20 
yritysjohtajan täytettäväksi. Yritysten edustajien vastaukset analysoitiin käyttäen 
hyväksi ryhmittelyä, vertailua, teemoittelua sekä tyypittelyä. Johtopäätökset 
muodostuivat vertailemalla empiiristä aineistoa tutkimuksen teoreettiseen 
viitekehykseen. 
 
Empiirisistä tuloksista kävi ilmi, että markkinoinnin strateginen rooli oli toisissa 
kyselyyn osallistuneissa yrityksissä merkittävämpi kuin toisissa. Joissakin yrityksissä 
markkinoinnilla ei ollut strategisia tehtäviä lainkaan. Markkinoinnin strateginen rooli 
jaettiin kolmeen ryhmään sen mukaisesti, millainen rooli markkinoinnilla oli yritysten 
strategisessa päätöksenteossa. Markkinoinnin strateginen rooli oli joko merkittävä, 
vaikuttava tai merkityksetön. Merkittävää tutkimuksen tuloksissa oli se, että vaikka 
teoreettisen lähtökohdan mukaan markkinoinnin strateginen rooli olisi heikentynyt 
yrityksissä viime aikoina, tulosten mukaan tämä ei ollut nähtävissä ainakaan 
tutkimukseen osallistuneiden yritysten keskuudessa. Päinvastoin suurimmassa osassa 
yrityksiä markkinointi osallistui strategiseen päätöksentekoon ja pääsi vaikuttamaan 
merkittävästi strategisen suunnan valintaan. Lisäksi lähes kaikki vastaajat pitivät 
markkinoinnin panosta tärkeänä onnistuneen strategian muodostamisessa ja yrityksen 
menestymisessä. Niissäkin yrityksissä, joissa strategisen markkinoinnin rooli oli tällä 
hetkellä vielä vähäinen, aiottiin markkinoinnin osallisuutta strategisessa 
päätöksenteossa tulevaisuudessa lisätä. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Markkinoinnin strategisesta roolista on käyty kiivasta keskustelua viime aikoina etenkin 

tieteellisessä maailmassa, mutta myös yrityksissä ja lehdistössä on kiinnitetty huomiota 

strategisen markkinoinnin asemaan ja merkitykseen organisaatioissa. Ilmiötä on 

kutsuttu markkinoinnin keski-iän kriisiksi (mid-life crisis). Monet tutkijat ja 

asiantuntijat ovat esittäneet huolensa siitä, että strategisen markkinoinnin rooli olisi 

heikko, tai että se olisi heikentynyt liiketaloustieteissä ja yrityksen päätöksenteossa 

viime aikoina (esim. Day 2003; Doyle 2000; Schultz 2003; F. Webster 2002; K. 

Webster 2004). Markkinointi koetaan tärkeäksi, mutta käytännössä markkinoinnin 

arvostus on useissa yrityksissä huono. Markkinoinnista on tullut myynnin tukitoiminto 

tai sitä pidetään pelkkänä kustannuspaikkana. (Kämäräinen 2005, 14–15) 

 

Toisten tutkijoiden mielestä väitteet markkinoinnin strategisen roolin taantumisesta ovat 

kritisoitavissa, koska empiiristä tutkimusta suoraan aiheesta ei juuri ole. Tietoa 

tarvittaisiin enemmän nimenomaan markkinoinnin osallisuudesta ja keskeisyydestä 

liiketoiminnan strategian muodostuksessa. Lisäksi tutkimusta tarvittaisiin lisää 

markkinoinnin roolista ja vaikutuksista erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. 

Tutkimusten tekeminen markkinoinnin roolista on sitä tärkeämpää mitä enemmän 

organisaatioissa siirrytään hyödyntämään tiimityöskentelyä ja yhteistyötä eri 

toimintojen kesken. (Homburg, Workman & Khromer 1999; Morgan, McGuinness & 

Thorpe 2000) Strategisen markkinoinnin rooli yrityksissä on näin ollen edelleen 

epäselvä ja ristiriitainen. 

 

Strategisen markkinoinnin tutkiminen on tärkeää, koska tutkimusten mukaan se on 

keskeisessä asemassa menestyvän liiketoiminnan rakentamisessa. Markkinoinnilla on 

positiivinen vaikutus muun muassa yrityksen tuotteiden kaupalliseen menestymiseen, 

mikäli se on mukana ylimmän johdon toiminnassa organisaatiossa. (esim. Day 1994; 

O’Driscoll, Carson & Gilmore 2000; Vorhies 1998; Weinzimmer, Bond III & Nystrom 
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2003) Vaikka markkinoinnin keskeinen asema ymmärretään usein yritysjohtajien 

keskuudessa, niin käytännössä markkinoinnin rooli ei ole kuitenkaan välttämättä kovin 

hyvä yrityksissä (Gilligan & Wilson 2003, 24).  

 

Markkinoinnin rooli on yrityksissä edelleen usein epäselvä ja tehtävät hajanaisia, mikä 

osaltaan heikentää markkinoinnin osaamisen kokonaisvaltaista hyödyntämistä. 

Markkinointi voidaan jakaa karkeasti kahteen osa-alueeseen: strategiseen 

markkinointiin ja operatiiviseen markkinointiin. Markkinoinnin operatiiviset tai taktiset 

tehtävät ovat yleensä kaikille tuttuja, mutta markkinoinnin strateginen rooli on monille 

tuntematon käsite. Monissa yrityksissä markkinoinnilla onkin vain operatiivisia tehtäviä 

ja se sekoitetaan herkästi myyntitoimintojen kanssa (F. Webster 2002, 18). Strateginen 

markkinointi on kuitenkin kokonaisvaltaisempaa toimintaa kuin myynti tai myynnin 

tukeminen, ja sen tavoitteet sijoittuvat pitkälle aikavälille toisin kuin myynnissä. 

Markkinoinnin strategista aspektia ei ole osattu vielä täysin käyttää hyödyksi 

menestyvän liiketoiminnan rakentamisessa. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään strategisen markkinoinnin tarkasteluun. Tutkimuksen 

tavoitteena on kartoittaa sitä, millainen rooli markkinoinnilla on strategian 

muodostuksessa yrityksissä. Tutkimus tähtää alustavan ymmärryksen luomiseen 

markkinoinnin strategisesta roolista yrityksen ylimmässä päätöksenteossa. Tutkimus 

pyrkii herättämään kysymyksiä ilmiöstä ja tuomaan esiin mahdollisuuksia 

jatkotutkimuksiin. Markkinoinnin strategisen roolin ymmärtämiseksi tutkimuksessa 

tarkastellaan markkinoinnin strategisia tehtäviä, strategista asemaa ja vaikutusvaltaa 

sekä sitä, millainen merkitys markkinoinnilla on yrityksen toiminnalle. Tutkimuksessa 

ei pyritä laajojen yleistysten tekemiseen, vaan kyseessä on kartoittava tutkimus sitä, 

mitä strateginen markkinointi on, millainen sen rooli on organisaatioissa tällä hetkellä ja 

miksi sen roolia pitäisi kasvattaa yrityksissä. 

 

Markkinoinnin strategisen roolin selvittäminen ja ymmärtäminen on tärkeää, jotta 

yrityksissä on mahdollista tietää, saavutetaanko liiketoiminnalle asetetut tavoitteet 

riittävän tehokkaasti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Roolin kartoittamisen avulla 
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saadaan tietoa siitä, onko nykyinen toimintamalli riittävä vai pitäisikö sitä mahdollisesti 

kehittää. 

 

Tutkimusongelma on tiivistetysti seuraavanlainen: 

 

• Millainen on markkinoinnin rooli yrityksen strategian muodostamisessa? 

 

Pääongelmaan etsitään vastauksia seuraavien alaongelmien avulla: 

 

• Mitä käsite strateginen markkinointi tarkoittaa? 

• Mitkä ovat markkinoinnin strategiset tehtävät? 

• Millainen on markkinoinnin strateginen asema organisaatiossa? 

• Millaista vaikutusvaltaa strategisella markkinoinnilla on päätöksenteossa? 

• Mitä merkitystä strategisella markkinoinnilla on yrityksen liiketoiminnalle? 

 

Vastaus pääongelmaan muodostetaan alaongelmien avulla. Vastausta etsitään sekä 

teoreettisesta keskustelusta että empiirisestä tutkimuksesta. Ensimmäiseen 

alaongelmaan haetaan vastausta teoriaosuudesta, jolloin kirjallisuuden perusteella 

muodostetaan ymmärrys siitä, mitä strateginen markkinointi käsitteenä tarkoittaa. 

Toinen alaongelma käsitellään sekä teorian että empiirisen tutkimuksen kautta. Muihin 

alaongelmiin luodaan pohja tieteellisen keskustelun kautta, mutta varsinaiset vastaukset 

saadaan empiirisestä osiosta. 

 

1.3 Tutkimuksen rajaukset, oletukset ja keskeiset käsitteet 

 

Markkinointia lähestytään tutkimuksessa strategisesta näkökulmasta. Markkinoinnin 

operatiiviset tehtävät eivät tällöin ole tutkimuksen kannalta olennaisia. Markkinointia 

tarkastellaan erityisesti osana yrityksen strategian muodostusta, mutta joiltakin osin 

markkinoinnin strategiset tehtävät ja strateginen asema otetaan huomioon laajemmin 

markkinoinnin strategisen roolin selventämiseksi. Markkinoinnin roolia konkretisoidaan 

roolin osatekijöiden kautta. Tutkimuksessa markkinoinnin strategisen roolin nähdään 

muodostuvan strategisen markkinoinnin tehtävistä, asemasta organisaatiossa, 

vaikutusvallasta yrityksen ylimmässä päätöksenteossa sekä merkityksestä yrityksen 
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menestymiselle (Kuvio 1). Sen sijaan, että keskityttäisiin tutkimaan vain tiettyä 

markkinoinnin strategiseen rooliin vaikuttavaa tekijää, tutkimuksessa tarkastellaan 

markkinoinnin roolia eri näkökulmista. Näin saadaan kokonaiskuva siitä, millainen on 

markkinoinnin rooli yrityksen strategian muodostuksessa. 

 

Markkinoinnin 
strategiset 
tehtävät 

Markkinoinnin 
asema 

organisaatiossa 

MARKKINOINNIN 
STRATEGINEN 

ROOLI 

Markkinoinnin 
vaikutusvalta 
strategisessa 

päätöksenteossa 

Markkinoinnin 
strateginen 
merkitys 

liiketoiminnalle  
Kuvio 1 Markkinoinnin strategisen roolin osatekijät 

 

Strateginen markkinointi (strategic marketing) osallistuu organisaation strategisen 

perustan luomiseen ja toiminnan tehostamiseen. Se pitää huolen siitä, että yritys ottaa 

huomioon alati muuttuvat ympäristötekijät sekä keskittyy arvon tuottamiseen 

asiakkaalle (Cravens & Piercy 2003, 31). Strateginen markkinointi on syytä erottaa 

käsitteestä markkinointistrategia, sillä strateginen markkinointi on luonteeltaan 

kokonaisvaltaista ja se toimii laajasti koko organisaatiossa, kun taas 

markkinointistrategia sisältyy pelkästään markkinointiyksikön toimintaan ja on 

luonteeltaan ennemminkin taktista. 

 

Markkinoinnin roolia kartoitetaan tutkimuksessa yrityksen strategian muodostuksen 

yhteydessä. Strategia on hyvin avara käsite. Se voidaan määritellä malliksi tai 

suunnitelmaksi, jossa yhdistyvät organisaation suurimmat tavoitteet, politiikka ja 

toiminta yhtenäiseksi kokonaisuudeksi (Mintzberg, Lampel, Quinn & Ghoshal 2002, 

10). Käytännössä strategia voidaan nähdä niiksi yritystoiminnan pitkän aikavälin 

linjaratkaisuiksi, joilla haetaan menestystä kilpailluilla markkinoilla (Rope 2003, 17). 

Strateginen päätös tarkoittaa strategian luomista, muuttamista tai ennallaan pitämistä. 

Strategisen päätöksen tekeminen on yleensä kallista sekä aikaa vievää verrattuna 

taktisiin päätöksiin. Väärän päätöksen tekeminen voi johtaa pahimmassa tapauksessa 
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koko yrityksen kaatumiseen. (Aaker 2001, 18) Riskien minimoimiseksi strategiset 

päätökset on syytä valmistella hyvin ja toteuttaa huolellisesti. 

 

Strategian muodostaminen (strategy formation) on yleensä tietoinen ja systemaattinen 

päätöksentekoprosessi, jossa tehdään useita päätöksiä tavoitteiden asetannasta strategian 

valintaan. Strategian kehittämisen ja toteuttamisen prosessia kuvataan monilla eri 

termeillä, kuten budjetointi, pitkän aikavälin suunnittelu, strateginen suunnittelu sekä 

strateginen johtaminen. (Aaker 2001, 8) Vaikka strategian muodostaminen ja strategian 

toteuttaminen liittyvät kiinteästi toisiinsa, tässä tutkimuksessa keskitytään tutkimaan 

ainoastaan markkinoinnin roolia strategian muodostuksessa, jotta strateginen 

tarkastelukanta on mahdollista saavuttaa. Lisäksi tällöin voidaan keskittyä tuottamaan 

mahdollisimman täsmällistä tutkimustietoa aiheesta.  

 

Strategian muodostus ja strateginen päätöksenteko eivät ole toistensa synonyymejä, 

mutta koska ne liittyvät niin läheisesti toisiinsa, tässä tutkimuksessa käytetään 

molempia termejä käsittämään samaa asiaa. Strategian muodostamisesta voidaan 

käyttää tutkimuksessa myös termejä strategian kehittäminen tai rakentaminen. 

Strategiakäsitteeseen tai strategian muodostusprosessiin ei keskitytä tutkimuksessa 

tarkemmin, vaan strategista päätöksentekoa tuodaan esiin vain niiltä osin kuin se on 

välttämätöntä markkinoinnin roolin selventämisen kannalta. 

 

Tutkimuksessa käsitellään myös markkinalähtöisiä strategioita ja markkinalähtöisiä 

organisaatioita (market-driven strategy, market-driven organization), sillä strateginen 

markkinointi ja markkinalähtöinen strategia kuuluvat kiinteästi yhteen. 

Markkinalähtöinen organisaatio korostaa juuri markkinoinnin strategista roolia 

yrityksessä. Markkinalähtöisen organisaation perusajatukseen kiinnitetään huomiota 

kuitenkin vain siltä osin, kuin se on tarpeen strategisen markkinoinnin käsitteen 

ymmärtämiseksi.  

 

1.4 Metodologia 

 

Tutkimus on kvalitatiivinen, eli tutkimuksen lähestymistapa on ymmärtävä. 

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan siinä pyritään 



10 

kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan 

teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle (Tuomi & Sarajärvi 2002, 87). 

Tutkimusyksiköiden suuri joukko ja tilastollinen argumentaatiotapa eivät ole tarpeen tai 

edes mahdollisia (Alasuutari 1999, 38), sillä tarkoitus on pyrkiä ilmiön ymmärtämiseen 

ja monipuoliseen tarkasteluun. Tutkimalla tiettyä asiaa kyllin tarkasti on mahdollista 

nähdä myös se, mikä ilmiössä on merkittävää ja mikä toistuu usein tarkasteltaessa 

ilmiötä yleisemmällä tasolla (Hirsjärvi ym. 2004, 171). Markkinoinnin strategisen 

roolin eri tekijöiden ja vaikutusten tunnistamisen kautta pyritään tuottamaan hyödyllistä 

tietoa yrityksille. Empiirinen aineisto kerättiin avoimin kysymyksin kyselylomakkeella, 

jolloin laadulliselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan vastaajilla oli mahdollista ilmaista 

itseään omin sanoin. 

 

Laadullinen tutkimus sopii hyvin tämän tutkimuksen lähestymistavaksi, sillä yrityksen 

strateginen toiminta perustuu ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Inhimillinen toiminta 

on monimutkaista ja siihen vaikuttavat monet eri tekijät, joten ymmärtävän 

tutkimusstrategian avulla on mahdollista saavuttaa tutkimukselle asetetut tavoitteet 

parhaiten. Markkinoinnin rooliin vaikuttavat esimerkiksi kullekin organisaatiolle 

ominaiset toimintatavat sekä toimijoiden subjektiiviset näkemykset. Yritysjohtajien 

mielipiteet ja kokemukset tulevat parhaiten esille vapaan ilmaisun avulla. 

Kvantitatiivisella tutkimuksella ei olisi mahdollista ymmärtää yhtä monipuolisesti 

markkinoinnin strategisen roolin muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä.  

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen käyttöä puoltaa myös se, että markkinoinnin strategista 

roolia selvitetään tutkimuksessa alustavasti. Markkinoinnin strategisesta roolista ei ole 

vielä muodostettu riittävää teoreettista pohjaa, jotta yleistämiseen pyrkiviä tutkimuksia 

olisi mahdollista täysimääräisesti hyödyntää. Lisäksi vanhat kategoriat ja luokitukset 

eivät vastaa enää markkinoinnin roolia yrityksissä tänä päivänä, sillä markkinat ja 

organisaatioiden rakenteet ja toimintatavat ovat muuttuneet hyvin paljon viimeisen 

vuosikymmenen aikana. 
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1.5 Tutkimuksen suhde aiempaan kirjallisuuteen 

 

Markkinoinnin rooli yrityksissä on herättänyt mielenkiintoa tutkijoiden keskuudessa jo 

pitkään. Markkinointia ja sen osallisuutta yrityksen toimintaan on tutkittu yleisesti 

suhteellisen paljon, mutta markkinoinnin strateginen rooli on alkanut kiinnostaa 

tutkijoita enenevissä määrin vasta viime aikoina. Markkinoinnin strategista osaamista 

on tutkittu lähinnä 1980-luvulla. Silloin keskityttiin kuitenkin enemmän markkinoinnin 

strategiseen osaamiseen toimintona kuin sen kokonaisvaltaiseen merkitykseen 

yrityksessä. Viime aikoina tutkimusten painopiste on siirtynyt markkinoinnin 

strategiseen rooliin ja markkinoinnin vaikutukseen yrityksen toiminnalle, koska 

organisaatioiden rakenteet ovat muuttuneet matalammiksi ja strategisesta osaamisesta 

on tullut yhä tärkeämpää kilpailussa pärjäämisessä. Yritysten eri yksiköt ja toiminnot 

tekevät paljon yhteistyötä, jolloin on tärkeää selvittää, millainen on markkinoinnin 

asema ja arvostus organisaatiossa. 

 

Siitä huolimatta, että markkinoinnin strategisesta roolista on käyty vilkasta keskustelua 

viime aikoina, aihetta on tutkittu empiirisesti vielä suhteellisen vähän (Homburg ym. 

1999, 4; Morgan ym. 2000, 341). Kuten esimerkiksi Deshpande (1999, 166) toteaa, 

tarvetta kokonaisvaltaiselle strategiselle tarkastelulle olisi, mutta sen sijaan tutkijat ovat 

keskittyneet suppealle alueelle yksityiskohtaisen tiedon etsimiseen. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa on keskitytty lähinnä markkinointistrategian sisällön tutkimiseen, mutta 

huomiota pitäisi kiinnittää enemmän esimerkiksi yrityksen strategian 

muodostusprosessiin ja eri toimintojen väliseen yhteistyöhön (Varadarajan & 

Jayachandran 1999, 139). Tieteellinen keskustelu on perustunut pitkälti tutkijoiden 

omiin kokemuksiin ja mielipiteisiin tai suppeaan empiiriseen tutkimukseen. Lisäksi 

keskusteluun on osallistuttu usein muiden, aihetta epäsuorasti sivuavien tutkimusten 

yhteydessä. Suorien johtopäätösten tekeminen on tällöin kuitenkin vaikeaa, joten niihin 

on syytä suhtautua varauksella. Tämän tutkimuksen kannalta tärkeän pohjatyön ovat 

tehneet muun muassa Day (1992; 1994; 2003), Homburg ym. (1999), Morgan ym. 

(2000) ja Webster (1992; 2002). 

 

Tässä tutkimuksessa lähtökohta on pitkälti sama kuin muissakin saman aiheen 

tutkimuksissa, eli tutkimuksessa kartoitetaan markkinoinnin strategista roolia. 
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Markkinoinnin strategista roolia on tutkittu aiemmin yleensä aina yhdestä näkökulmasta, 

jolloin kokonaisvaltainen näkemys on jäänyt puutteelliseksi. Tutkimukset ovat 

keskittyneet pelkästään joko markkinoinnin strategiseen vaikutusvaltaan tai siihen, 

millainen vaikutus markkinoinnilla on yrityksen liiketoimintaan. Aiemmista 

tutkimuksista poiketen tässä tutkimuksessa markkinoinnin strategista roolia 

tarkastellaan monipuolisesti ottamalla huomioon kaikki roolin eri osatekijät. Lisäksi 

markkinoinnin roolia tutkitaan nimenomaan ensisijaisesti strategian muodostuksen 

yhteydessä. 

 

1.6 Lähdekritiikki 

 

Tutkimuksessa on pyritty käyttämään monipuolista ja aiheen kannalta 

tarkoituksenmukaista lähdemateriaalia. Kirjallisuutta on tarkasteltu kriittisesti, jotta 

tutkimuksessa käytetyt tiedot olisivat mahdollisimman luotettavia ja ajankohtaisia. 

Lähdeaineistona on käytetty lähinnä kirjallisuutta strategisesta markkinoinnista ja 

markkinoinnin merkityksestä yrityksille. Liiketoiminnan strategiakirjallisuuttakin on 

tutkimuksessa sivuttu jonkin verran, koska aihe liittyy tiiviisti yrityksen strategiseen 

päätöksentekoon. Strategioita koskevassa kirjallisuudessa ei markkinoinnista tai sen 

roolista juurikaan puhuttu, joten tutkimus nojautuu pitkälti markkinoinnin tuottamaan 

tutkimukseen. 

 

Tutkimuksessa käytetty lähdeaineisto on kerätty pääasiassa tunnetuissa tieteellisissä 

aikakauslehdissä julkaistuista artikkeleista. Muuta kirjallisuutta on käytetty hyväksi 

lähinnä silloin, kun on haluttu selventää peruskäsitteistöä ja ilmiön yleistä luonnetta tai 

tuoda esiin näkökulmia aiemmin käydyistä aihetta koskevista keskusteluista. 

Tutkimuksessa on pyritty tuomaan myös esiin monipuolisesti erilaisia tutkimuksia ja eri 

tutkijoiden näkökulmia. Lähteinä onkin käytetty tutkimuksia muun muassa 

Yhdysvalloista, Saksasta, Isosta-Britanniasta ja Australiasta. 

 

Tutkimuksessa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman tuoreita ja ajankohtaisia 

lähteitä, sillä organisaatiorakenteissa ja toimintatavoissa on tapahtunut paljon muutoksia 

viimeisen kymmenen vuoden aikana. Näin ollen 1980–1990 vaihteen kirjallisuus 

markkinoinnin strategisesta merkityksestä yrityksissä ei ole enää monilta osin 
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käyttökelpoista. Lähdemateriaalin vähäisyyden vuoksi ja joidenkin vanhempien 

tutkimusten ajanmukaisuuden vuoksi, tutkimuksessa on kuitenkin hyödynnetty 

soveltuvin osin myös muutamia hieman vanhempia tieteellisiä artikkeleita. 

 

1.7 Tutkimuksen eteneminen 

 

Tutkimus rakentuu teoreettisesta ja empiirisestä osiosta. Teoreettisessa osuudessa 

tuodaan esille ensin ne lähtökohdat ja peruskäsitteet, joiden mukaan empiirinen osio 

myöhemmin rakentuu ja johon empiirisen aineiston tuloksia verrataan. Teoriaosuudessa 

selvennetään ensin yleisesti, mitä strategialla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan ja miten 

strategia yrityksessä yleensä muodostetaan. Strategian muodostusprosessin 

selventäminen on tutkimuksen kannalta olennaista, sillä markkinointia tarkastellaan 

nimenomaan yrityksen strategian muodostuksen yhteydessä. Tämän jälkeen 

tutkimusraportissa siirrytään tarkastelemaan varsinaisesti markkinoinnin strategista 

roolia teoreettisesti. Ensin tarkennetaan strategisen markkinoinnin käsitettä, jonka 

jälkeen selvennetään strategisen markkinoinnin tehtäviä, asemaa ja vaikutusvaltaa 

yrityksissä sekä merkitystä yrityksen liiketoiminnalle ja tuodaan esille syitä 

markkinoinnin roolin heikkoon asemaan organisaatioissa. 

 

Tutkimuksen empiirisessä osassa kuvaillaan ensin tutkimuksen kohderyhmä, empiirisen 

aineiston keruu ja käsittely sekä otetaan kantaa tutkimuksen luotettavuuteen. Tämän 

jälkeen tuodaan esille empiirisestä aineistosta saadut tulokset, eli selvitetään se, 

millainen on markkinoinnin rooli tutkimuksen kohderyhmän mielestä. Päätelmiä 

tehdään jonkin verran jo tulosten tarkastelun yhteydessä, mutta yhteenveto ja varsinaiset 

johtopäätökset tehdään vasta empiirisen osion lopussa. Tällöin pohditaan myös 

tutkimuksen rajoituksia ja aiheeseen sopivia jatkotutkimusmahdollisuuksia. 
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2 STRATEGINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA 

MARKKINOINTI 

 
 

2.1 Strategia käsitteenä 

 

Strategiasisällön ymmärtäminen on tärkeää ennen kuin voidaan alkaa tarkastella 

syvällisemmin markkinointia osana strategian muodostusta. Strategioiden 

ymmärtäminen ei ole kovin helppoa, koska strategiat ovat abstrakteja käsitteitä, joilla ei 

ole suoraa kosketuspintaa käytännön toimenpiteisiin. Lisäksi strategia on hyvin laaja 

käsite, jota käytetään väljästi kuvaamaan monia erilaisia suunnitelmia ja ajattelutapoja. 

 

Yleensä strategia ymmärretään tietoiseksi keskeisten tavoitteiden ja suuntaviivojen 

valinnaksi, jonka avulla yritys pyrkii hallitsemaan ympäristöään (Kamensky 2004, 20). 

Strategia on kuin hypoteesi, joka ilmaisee, kuinka organisaatio aikoo siirtyä nykyisestä 

asemasta tavoiteltuun epävarmaan tulevaisuuden asemaan (Kaplan & Norton 2002, 84). 

Strategisen päätöksen aikaväli on yleensä pidempi kuin vuosi ja joskus se voi olla jopa 

vuosikymmeniä (Aaker 2001, 18). Usein strategia käsitetään suunnitelmaksi, mutta 

tämä määrittely ei vielä riitä. Strategia on täsmällisemmin malli tai kaavio, joka sisältää 

joukon aktiviteetteja sekä määrittelee niiden kulkusuunnan ja järjestyksen. (Mintzberg 

ym. 2002, 4) Strategiassa yritys määrittelee ne keinot, joiden avulla yrityksen 

määrittelemä markkina-asema tavoitetaan ja säilytetään suhteessa kilpailijoihin 

(Gilligan & Wilson 2003, 13). Yritys pyrkii siten tavoittamaan jonkin halutun 

tulevaisuuden tilan muokkaamalla sen kilpailullista asemaa olosuhteiden muutosten 

mukaan. 

 

Kuka tahansa niistä organisaation työntekijöistä, jotka huolehtivat yrityksen keskeisistä 

toimista, voi olla vastuussa strategiasta. Käytännössä päälliköt ja johtajat ovat kuitenkin 

monissa yrityksissä vastuussa strategioiden muodostamisesta, koska heillä on jo 

luonnostaan valta-asema sekä valmiiksi riittävän laaja näkökulma asioihin. (Mintzberg 

ym. 2002, 30) Strategian toteuttaminen edellyttää kaikkien liiketoimintayksikköjen, 

tukitoimintojen sekä työntekijöiden toimivan strategian mukaisesti. Yrityksissä on 



15 

oltava yhteinen kieli strategian viestimiseksi organisaatioon, sillä menestyminen 

edellyttää, että jokainen organisaatiossa työskentelevä omaksuu strategian ja toimii sen 

edellyttämällä tavalla. (Kaplan & Norton 2002, 3) 

 

Useissa yrityksissä ympäristön ulkoista analyysia sekä strategiaa suunnitellaan kerran 

vuodessa. Tämä onkin hyvä tapa tarkistaa strategian ajanmukaisuus. On kuitenkin 

muistettava, ettei se pelkästään riitä. Strategian uudelleenarvioinnin ja strategisen 

muutoksen tarve on usein jatkuvaa, koska toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia 

koko ajan. Tietoa on myös etsittävä ja analysoitava koko ajan riskien minimoimiseksi 

sekä ajan hermolla pysymiseksi. (Aaker 2001, 42) Kaplanin ja Nortonin (2002, 16) 

tekemän tutkimuksen mukaan 85 prosenttia johtoryhmistä käytti strategiseen 

keskusteluun alle tunnin kuukaudessa. Tämä voidaan nähdä yhdeksi syyksi siihen, 

miksi strategioiden toteuttaminen epäonnistuu, ja sen johdosta pitkän aikavälin 

strategioiden kehittämisen arvostus laskee. Strateginen suunnittelu onkin jatkuva 

prosessi. Strategiat ovat pitkän aikavälin suunnitelmia, mutta niitä on tarkistettava ja 

modifioitava jatkuvasti, jotta yritys pysyisi kilpailussa mukana ja tekisi oikeita asioita 

oikeaan aikaan. 

 

Muun muassa Isossa-Britanniassa on tutkittu strategian merkitystä yrityksille. 

Organisaatioissa, joissa ei ole panostettu strategian kehittämiseen, kääntyy johdon 

ajattelu helposti sisäänpäin vaikeina aikoina. Tällöin yritykset kiinnittävät 

lyhytnäköisesti huomiota kustannusten alentamiseen ja huonosti tuottavien yksiköiden 

poistamiseen. Tämä ei ole olennaista tai riittävää selviytymisen kannalta. Ne yritykset, 

joilla on selkeät strategiset tavoitteet, kiinnittävät huomiota tavoitteidensa 

saavuttamiseen ja ulkoiseen toimintaympäristöön vaikeina aikoina entistä enemmän. 

Markkinoiden ja rakenteiden muutokset pyritään ennakoimaan ja niihin pyritään 

etsimään vastaavia toimenpiteitä. (Gilligan & Wilson 2003, 13–14) Strategia auttaa 

muistamaan yrityksen tavoitteet, jolloin ulkoapäin tuleviin haasteisiin on helpompi 

löytää oikeat ratkaisut.  

 

Aakerin (2001, 18) mukaan strategisen päätöksenteon tarpeen tunnistaminen on 

kriittinen vaihe. Usein yrityksen tekemät strategiset virheet eivät ole johtuneet väärien 

päätösten tekemisestä vaan siitä, että strategista päätöksenteon prosessia ei koskaan 
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aloitettu. Päätöksenteossa on tärkeää lisäksi tunnistaa eri vaihtoehdot ja analysoida ne, 

eikä vain valita yksi päätösvaihtoehto, jota sitten lähdetään kehittämään. 

 

2.2 Strategian muodostusprosessi 

 

Eri tutkijat ovat luoneet monia erilaisia malleja strategian muodostusprosessista. 

Strategian muodostukseen vaikuttavat tekijät vaihtelevat muun muassa tilanteen, 

resurssien, organisaation sekä johtajien yksilöllisten ominaisuuksien mukaan. Strategiat 

voidaan muodostaa tietoisesti tai ne voivat muodostua tiedostamatta. Yhtä ainoaa ja 

oikeaa tapaa muodostaa strategioita ei ole, mutta systemaattinen ja tietoinen tapa on 

todistettavasti erittäin hyödyllinen monissa tilanteissa. Huolellinen strategian muodostus 

vaatii kaikkien prosessin vaiheiden läpikäymistä. (Mintzberg ym. 2002, 71, 92)  

 

Yleisesti ottaen strategian muodostus tarkoittaa tavoitteiden asettamista ja tavoitteiden 

saavuttamiseksi tarvittavien keinojen valintaa (Morgan ym. 2000, 343). Tällöin 

päätetään myös resurssien jakamisesta ja sellaisten organisaatioprosessien 

kehittämisestä, jotka ovat välttämättömiä organisaation pitkän aikavälin tavoitteiden 

saavuttamiseksi (Vorhies 1998, 5). Strategian muodostuksessa punnitaan yleensä ensin 

erilaisia vaihtoehtoja, ennen kuin valitaan yksi strategia, jonka avulla asetettuihin 

tavoitteisiin on mahdollista päästä (Morgan ym. 2000, 343). 

 

Olennaisena osana strategian muodostukseen kuuluvat tiedonhankinta ja sen analysointi, 

jotta oikea strategia osataan valita. Tietoa on hankittava sekä yrityksen ympäristöstä että 

organisaation sisältä. Yrityksen ympäristön tila ja trendit analysoidaan mahdollisimman 

laajasti, jotta saadaan selville eri mahdollisuudet ja osataan määritellä riskit. Yrityksen 

sisältä kartoitetaan lähinnä organisaation eri kompetenssit ja kyvyt, mutta myös 

yrityksen historia ja maine on otettava huomioon. Näin saadaan selville yrityksen tämän 

hetkiset heikkoudet ja vahvuudet. (Mintzberg ym. 2002, 74–79) 

 

Yksinkertaisessa muodossaan systemaattinen strategian muodostusprosessi koostuu 

neljästä vaiheesta (kuvio 1). Strategian muodostuksen ensimmäisessä vaiheessa 

hankitaan analysoitua tietoa sekä yrityksen ympäristöstä että resursseista. Toisessa 

vaiheessa luodaan ensin erilaisia vaihtoehtoisia strategioita, jonka jälkeen arvioidaan 
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niiden käyttökelpoisuus. Lopulta valitaan se strategia, jonka mukaisesti toimintaa 

lähdetään kehittämään.  

 

 

 

 

Tiedonhankinta 
ja 

analysointi

Vaihtoehtoisten 
strategioiden 

luominen

Strategian 
valinta 

Vaihtoehtoisten 
strategioiden 

arviointi

 

Kuvio 2 Strategian muodostusprosessi (mukaillen Morgan ym. 2000, 343) 
 

 

2.3 Strateginen markkinointi 

 

Strateginen markkinointi (strategic marketing) voidaan määritellä markkinalähtöiseksi 

strategian muodostusprosessiksi, joka ottaa huomioon alati muuttuvat ympäristötekijät 

ja arvon tuottamisen asiakkaalle. Strategisen markkinoinnin tarkoituksena ei ole 

myynnin suora lisääminen, vaan se keskittyy ensisijaisesti organisaation toimintakyvyn 

parantamiseen. (Cravens & Piercy 2003, 31) Pitkällä aikavälillä strategisen 

markkinoinnin toimenpiteet näkyvät kuitenkin myös yrityksen myynnissä ja tuloksessa. 

Markkinointi nähdään siis selkeästi strategiatasoisena elementtinä, eikä vain 

operatiivisella kaupantekotasolla toteutettavina toimenpiteinä (Rope 2003, 9). 

Strategisesta näkökulmasta katsottuna, markkinointi ei näin ollen ole enää vain yksi 

yrityksen toiminto, vaan sen rooli organisaatiossa on kokonaisvaltainen. Strategisen 

markkinoinnin tehtävänä on huolehtia sekä yrityksen liiketoiminnasta että myös koko 

organisaatiosta. Strateginen markkinointi tarkastelee asioita nimenomaan pitkällä 

aikavälillä, ja vastuu sen roolista kuuluu ylimmälle johdolle. 

 

Markkinointi on tullut lähemmäksi strategista johtamista keskittyessään arvioimaan ja 

rakentamaan organisaation sisäisten ja ulkoisten ominaisuuksien sopivuutta toisiinsa 

(Sharma 1999, 82). Strateginen markkinointi sisältää kaikki ne markkinointikenttään 

lukeutuvat liiketoiminnan strategisen tason ratkaisut, joiden avulla yritysjohto rakentaa 

yritykselle perustan menestyä kilpailussa. Strateginen markkinointi kuuluu 

luonnollisena osana yrityksen strategiseen päätöksentekoon. (Rope 2003, 18–19) 

Markkinointi tuo strategian muodostukseen oman erityisosaamisensa eli markkinoinnin 
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näkökulmaan kuuluvat osaamisalueet. Markkinointinäkökulman mukaiset ratkaisut ovat 

keskeisessä asemassa rakennettaessa yrityksen menestystä. 

 

Strategiakäsitteeseen sisältyvä kilpailuelementti kytkee markkinointinäkökulman 

automaattisesti strategiatyöhön. Markkinoinnin kilpailukeinot sekä raamiratkaisut, 

kuten segmentointi ja imagoratkaisut, ovat nimittäin juuri niitä tekijöitä, jotka 

mahdollistavat menestymisen markkinoiden kilpailutilanteessa. (Rope 2003, 18) Lisäksi 

markkinoijat ovat jo pitkään keskittäneet huomionsa yrityksen kilpailuedun luomiseen 

ja kehittämiseen (Weinzimmer ym. 2003, 135). Strategisella tasolla markkinointi on 

mukana tekemässä päätöksiä siitä, millä markkinoilla yritys toimii ja miten se siellä 

menestyksekkäästi kilpailee (Hooley & Beracs 1997, 162). Yrityksen kilpailuetua ei 

voida rakentaa ilman asiakkaita, sillä yrityksen menestyminen syntyy asiakkaiden 

arvostuksesta ja heidän tarpeistaan. Asiakkaat ovat yrityksen tärkein lenkki, sillä 

liiketoiminnan tulovirta tulee juuri heiltä. Markkinointi keskittyy asiakkaiden 

ymmärtämiseen ja arvon tuottamiseen heille, joten markkinointinäkökulman 

toteuttaminen yrityksen strategioiden muodostuksessa on erittäin tärkeää. 

 

Strateginen markkinointi on keskeisessä asemassa yrityksen strategian muodostuksessa, 

koska se on erikoistunut ympäristön tarkkailuun, se tietää mitä asiakasryhmiä kannattaa 

keskittyä palvelemaan, osaa opastaa tuotteiden hienosäädössä ja tietää kilpailijoiden 

vahvuudet ja heikkoudet (Cravens & Piercy 2003, 31–32). Aaker (2001, 14) puolestaan 

toteaa, että strategista päätöksentekoa voidaan myös parantaa erilaisilla markkinoinnin 

työkaluilla, kuten brandipääomalla, asiakastyytyväisyydellä, asemoinnilla, tuotteen 

elinkaariajattelulla, brandin hallinnalla sekä asiakkaan tarve-analyysilla. 

 

Tärkeää on kuitenkin huomioida, että vaikka strateginen markkinointi on hyvin 

olennainen osa yrityksen päätöksentekoa, niin se ei yksinään voi taata yrityksen 

menestystä. Markkinointi ei ole yrityksessä vain erillinen aktiviteetti, vaan se tarvitsee 

erilaisia näkökulmia ja taitoja avukseen läpi koko organisaation (Hooley & Beracs 1997, 

162). Yrityksen muiden osa-alueiden on oltava myös kunnossa, jotta yritys olisi 

kilpailukykyinen ja tuottava. Eri toimintojen onnistunut ja tehokas integrointi on erittäin 

tärkeää yrityksen menestymisen kannalta. 
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2.4 Markkinalähtöinen strategia ja organisaatio 

 

Markkinalähtöinen strategia (market-driven strategy) ja markkinasuuntautunut yritys 

(market-oriented firm) sekä strateginen markkinointi liittyvät monilta osin yhteen. 

Markkinalähtöisessä strategiassa korostetaan juuri markkinoinnin strategista puolta ja 

sen keskeisyyttä yrityksen päätöksenteossa. Yhä useammat yritykset ovat viime aikoina 

alkaneet muuttaa organisaatioitaan markkinalähtöiseen suuntaan. Yritykset rakentavat 

vähitellen markkinalähtöisiä strategioita, joiden avulla ne pohjaavat oikean strategisen 

suunnan ja yrityksen menestymisen tulevaisuuden kilpailussa. Syynä markkinalähtöisen 

strategian suosioon on logiikka, jonka mukaan kaikkien liiketoiminnan strategioiden 

suunnittelun ja muodostamisen pitäisi alkaa selkeällä markkinoiden, asiakkaiden ja 

kilpailijoiden ymmärtämisellä (Day 1994). Yrityksen ympäristön hyvä tunteminen on 

menestyksekkään liiketoiminnan lähtökohta. 

 

Markkinalähtöisessä strategiassa ensisijaisena tavoitteena on asiakkaiden tarpeiden 

tyydyttäminen, mutta sen lisäksi huomiota kiinnitetään myös kilpailijoihin ja yrityksen 

tuottavuuteen (Gilligan & Wilson 2003, 5). Markkinoinnin strateginen puoli on näin 

ollen korostunut entisestään, sillä yrityksen toimintaa katsotaan kokonaisvaltaisesti. 

Asiakaslähtöisyyden lisäksi markkinointi kiinnittää huomiota myös yrityksen 

tuottavuuteen ja kilpailullisiin tekijöihin. Asiakkaat ja heidän tarpeensa ovat kuitenkin 

edelleen keskeisessä asemassa yrityksen toiminnassa sekä päätöksenteossa. 

 

Markkinasuuntautuneisessa ajattelussa asiakkailta ei enää tiedustella pelkästään mitä he 

haluavat, vaan asiakkaiden kanssa yhdessä kehitetään heidän tavoitteisiinsa sopivat 

tuotteet (McKenna 1991, 67). Asiakkaasta on tullut ennemminkin aktiivinen 

yhteistyökumppani kuin passiivinen valmiiden tuotteiden ostaja. Olennaista on, että 

asiakas asetetaan kaikkien yrityksen toimintojen keskipisteeksi. Markkinalähtöinen 

strategia ei ole vain markkinoinnin ilmiö, vaan se on koko yrityksen laajuinen 

näkökulma, jonka tarkoituksena on tehostaa kaikkien asiakkaan kokemaan arvoon 

vaikuttavien tekijöiden yhteistyötä (Cravens & Piercy 2003, 4-6). Tyypillistä 

markkinalähtöiselle organisaatiolle onkin toimintojen välinen jatkuva kanssakäyminen 

sekä koko henkilöstön sitoutuminen arvon tuottamiseen asiakkaalle. 
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Jenkins (1996) toteaa, että yrityksen on muodostettava selkeä yhteys strategian, 

aktiviteettien, asiakkaiden ja liiketoiminnan tuloksen välille. Pelkkä asiakkaiden 

ajatteleminen ei ole riittävää, vaan yritysten on myös ymmärrettävä, mitä 

asiakassuuntautuneisuus tarkoittaa, sekä miten sen avulla pystytään tuottamaan tulosta. 

Jenkins on tutkinut asiakassuuntautuneisuuden yhteyttä yrityksen menestymiseen 

Isossa-Britanniassa. Varsinaiseen haastattelututkimukseen osallistui 30 sekä kasvavaa 

että ei-kasvavaa itsenäistä vähittäiskaupan yritystä. Tutkimuksen mukaan yritykset, 

jotka olivat kehittäneet toimivan konseptin asiakkaiden ja liiketoiminnan ympärille sekä 

ymmärtäneet syy-seuraus-suhteen konkreettisesti, olivat kasvavia ja hyvin tuottavia 

yrityksiä. (Jenkins 1996) 

 

Markkinalähtöisen ajattelutavan tärkeyttä on todisteltu monissa tutkimuksissa sekä 

Euroopassa että Yhdysvalloissa. Näissä tutkimuksissa markkinasuuntautuneisella 

organisaatiokulttuurilla on huomattu olevan positiivinen vaikutus yrityksen toimintaan 

verrattuna sellaiseen yritykseen, joka ei ole markkinasuuntautunut (esim. Cravens & 

Piercy 2003, 4; Jaworski & Kohli 1993, 54; Gilligan & Wilson 2003, 6). 

Markkinalähtöinen organisaatio on innovatiivinen, sillä se pyrkii koko ajan ylittämään 

asiakkaan odotukset arvon muodostuksessa (Webster 1992, 14). 
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3 STRATEGISEN MARKKINOINNIN ROOLI 
ORGANISAATIOSSA 

 

 

3.1 Strategisen markkinoinnin tehtävät 

 

Strateginen markkinointi osallistuu yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun sekä 

hoitamiseen, ja sen vaikutusalueeseen kuuluu koko organisaatio. Siksi strategisella 

markkinoinnilla on useita tehtäviä.  

 

3.1.1 Linkkinä toimiminen yrityksen ja asiakkaan välillä 

 

Markkinoinnilla on erityinen rooli yrityksen ylimmässä johdossa, sillä se pitää huolen 

yrityksen asiakaskeskeisyydestä. Markkinoinnin yksi tärkeimmistä tehtävistä on toimia 

asiakkaiden ja heidän tarpeidensa edustajana ja huolehtia siitä, että yritys ottaa asiakkaat 

huomioon toimintaa suunnitellessaan (F. Webster 2002, 22). Markkinointi on 

asiakkaiden tarpeiden ja mieltymysten sekä ostomotiivien tunnistamisen asiantuntija, ja 

siten se pystyy tuottamaan parhaiten tietoa asiakkaista yrityksen johdon päätöksenteon 

tueksi.  

 

Markkinointi tuottaa tietoa asiakkaista yritysjohdon lisäksi myös muulle organisaatiolle. 

Kaikkien työntekijöiden on ymmärrettävä asiakkaiden merkitys yritykselle, jotta 

asiakkaille pystyttäisiin luomaan arvoa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

Tuottaessaan tietoa asiakkaista koko organisaatiolle markkinointi osallistuu myös 

yrityksen reagointikyvyn parantamiseen (F. Webster 2002, 22), sillä yritys pystyy 

reagoimaan muutoksiin sitä nopeammin mitä paremmin se tuntee asiakkaansa. 

 

Sen lisäksi, että markkinointi tuottaa tietoa asiakkaista, se pyrkii myös ennakoimaan 

markkinoilla tapahtuvia muutoksia. Markkinoinnilla on näin ollen niin sanottua 

markkinaherkkyyttä (market sensing). Markkinaherkkyys on olennaista strategisten 

tavoitteiden suunnittelussa ja näiden tavoitteiden saavuttamisessa (Cravens & Piercy 

2003, 17). Jatkuva oppiminen markkinoista on tärkeää, jotta yritys pystyy reagoimaan 



22 

muutoksiin mahdollisimman nopeasti, ja jotta toiminta on kilpailukykyistä. 

Markkinaherkkyys koostuu muun muassa asiakkaiden tarpeiden tunnistamisesta, 

kilpailijoiden liikkeiden ennustamisesta, teknologisten mahdollisuuksien ja 

markkinakonseptien yhteensovittamisesta, muutosten ja markkinamahdollisuuksien 

ennustamisesta sekä muutoksista aiheutuvien riskien kartoittamisesta (Aaker 2001). 

Markkinaherkkyyden muodostamisessa keskeistä ovat asiakkaiden, kilpailijoiden ja 

markkinoiden analysoinnit. Nämä analysoinnit ovat pohjana sekä liiketoiminnan että 

markkinoinnin strategioiden muodostuksessa (Cravens 1998, 197). 

 

Markkinoinnin tehtävänä ei ole pelkästään tiedon kerääminen, vaan sen lisäksi tieto on 

jaettava kaikille yrityksessä. Tietoa ei kuitenkaan siirretä sellaisenaan muulle 

organisaatiolle, vaan markkinointi poimii kerätystä tiedosta vain olennaiset asiat. 

Markkinointi suodattaa tietoa ja tulkitsee sitä siten, että päätökset aloitettavista 

toimenpiteistä olisi mahdollisimman helppo tehdä (Cravens & Piercy 2003, 17). Tietoa 

on siis hankittava monesta eri lähteestä ja se on pystyttävä analysoimaan tehokkaasti. 

Tietotekniikan avulla tiedon hankinta sekä prosessointi ovat tehostuneet, ja tieto on 

myös yhä helpompi jakaa muille organisaation jäsenille. 

 

3.1.2 Asiakkaiden analysointi 

 

Toimivan ja tasapainoisen strategian muodostaminen vaatii laajaa asiakkaan 

viimeisimpien tarpeiden, ongelmien sekä käyttäytymisen ymmärtämistä (Day 2003, 18). 

Asiakkaat ovat keskeinen ryhmä organisaation strategisessa päätöksenteossa, sillä heillä 

on olennaista vaikutusta organisaation menestymiseen (Jenkins 1996, 95). Aaker (2001, 

42) jakaa asiakkaan analysoinnin kolmeen osaan: tunnistamattomien tarpeiden esiin 

tuomiseen, asiakkaan motivointitekijöiden selvittämiseen sekä segmentointiin. 

 

Markkinointi on vastuussa asiakkaan analysoinnista, oli sitten kyse yritysasiakkaasta tai 

kuluttajasta. Markkinoinnista vastaavat henkilöt tietävät muun muassa, mitä asiakkaat 

haluavat sekä mitä, milloin, kenelle ja miksi he ostavat (Gilligan & Wilson 2003, 6). 

Asiakkaiden hyvä tunteminen on tärkeää, jotta yritys osaisi palvella asiakkaitaan 

mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Markkinoinnin tehtävänä on huomata sekä tulkita 

pienet ja heikot vihjeet, joita markkinat ja asiakkaat tuottavat jatkuvasti. Vihjeiden 
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analysointi tekee mahdolliseksi tunnistaa asiakkaiden viimeisimmät tarpeet. Nämä 

tarpeet ovat jo olemassa, mutta eivät vielä ilmeisiä. (Day 2003, 20) Markkinointi 

kartoittaa myös asiakkaiden tyytymättömyyden lähteet sekä syyt brandin, 

tavarantoimittajan tai palveluntuottajan vaihtamiseen. Markkinoinnin olisi pystyttävä 

selvittämään etenkin sellaiset asiakkaiden tarpeet, joita asiakkaat eivät vielä itsekään 

välttämättä tiedosta. (Aaker 2001, 43) Mitä aikaisemmin asiakkaiden tarpeita pystytään 

ennakoimaan, sitä paremmat mahdollisuudet yrityksellä on menestyä kilpailussa. 

 

Asiakkaiden motivointitekijöiden selvittäminen on myös olennainen osa asiakkaan 

analysointia. Asiakkaista selvitetään muun muassa, mitä he arvostavat eniten, mitkä 

ovat heidän tavoitteensa sekä millaisia muutoksia motivointitekijöissä on tapahtumassa 

tulevaisuudessa. (Aaker 2001, 43) Motivointitekijöiden selvittäminen on tärkeää, sillä 

motivaatio ohjaa asiakkaiden toimintaa ja vaikuttaa heidän tarpeisiinsa. 

Kuluttajapuolella erityisesti viiteryhmien vaikutus asiakkaiden motivaatioon ja 

tarpeisiin on merkittävä. 

 

Markkinointi määrittelee myös kenelle yritys suuntaa tuotteensa ja palvelunsa (Gilligan 

& Wilson 2003, 6). Markkinointi tunnistaa yrityksen potentiaaliset asiakkaat sekä ne 

segmentit tai kuluttajapuolella nykyisin paremminkin ihmisryhmät tai yhteisöt1, joille 

yrityksen kannattaa palveluitaan myydä. Segmentoinnin avulla voidaan kehittää kestävä 

kilpailuetu, joka perustuu joko erikoistumiseen, alhaiseen hintaan tai 

keskittämisstrategiaan. Segmentointi tarkoittaa sellaisten asiakasryhmien tunnistamista, 

jotka reagoivat eri tavalla kilpailustrategioihin kuin toiset asiakasryhmät. (Aaker 2001, 

42) 

 

Markkinoinnin tehtävänä on tunnistaa asiakkaiden erilaiset luonteet sekä eritellä heidän 

tarpeensa ja halunsa markkinoilla. Tämä mahdollistaa sen, että yritys voi keskittyä 

palvelemaan niitä asiakasryhmiä, joiden arvovaatimuksiin se pystyy parhaiten 

vastaamaan. Jokaisessa segmentissä tai asiakasryhmässä on asiakkaita, joilla on 

samanlaisia tarpeita tai tavoitteita. (Cravens & Piercy 2003, 33) Segmentointia ei 

pystytä tekemään vain muutamien näkyvien ominaisuuksien mukaan, vaan asiakkaat on 

                                                 
1Nykyisin postmodernin kulutuksen aikana asiakkaita ei pystytä jakamaan enää demografisten tekijöiden 
mukaan segmentteihin vaan markkinoiden heterogeenisyyden vuoksi puhutaan ennemminkin yhteisöistä. 
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analysoitava perusteellisesti. Yritysten välisessä kaupankäynnissä asiakkaiden 

liiketoiminta on ymmärrettävä hyvin, kun taas kuluttajapuolella on keskityttävä 

asiakkaiden roolien tarkasteluun. Yhdellä ihmisellä voi olla yhden päivän aikana useita 

erilaisia rooleja, jotka vaikuttavat hänen käyttäytymiseensä ja vaikeuttavat näin ollen 

segmentointia. Asiakkaiden syvä ymmärtäminen auttaa oikeanlaisten asiakasryhmien ja 

segmenttien rakentamisessa. 

 

3.1.3 Kilpailijoiden analysointi 

 

Kilpailijoiden strategioiden, vahvuuksien, heikkouksien ja suunnitelmien arvioiminen 

on olennaista selvitettäessä markkinoiden ominaisuuksia. Erittäin tärkeää on arvioida, 

kuinka kilpailijat pystyvät vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. (Day 2003, 20) Kaikki 

kilpailijat tai ainakin avainkilpailijat on arvioitava. Nykyisten kilpailijoiden lisäksi on 

pystyttävä tunnistamaan myös mahdollisesti myöhemmin markkinoille saapuvat 

kilpailijat. Erityisen tärkeää on yrittää selvittää kaikkien kilpailijoiden suunnitelmat ja 

mahdolliset tulevat toimenpiteet. (Cravens & Piercy 2003, 33) Tällöin kilpailijoiden 

liikkeisiin osataan varautua ja mahdolliset vastatoimenpiteet ehditään suunnitella 

hyvissä ajoin. 

 

Kilpailijoiden analysointi kannattaa aloittaa aina asiakkaan näkökulmasta. Asiakas 

määrittelee itse mielessään kilpailevat vaihtoehdot, joiden välillä hän tekee valinnan. 

Kilpailijoita ovat siis ne yritykset, joiden tuotteiden välillä asiakas harkitsee 

ostopäätöksen teossa. Vaikka suurimmat ja vahvimmat kilpailijat ovat itsestään selviä ja 

näkyviä, huomiota kannattaa kiinnittää myös pienempiin kilpailijoihin. (Aaker 2001, 

56–57) Kaikki kilpailijat muodostavat potentiaalisen uhan viemään yritykseltä 

asiakkaita. 

 

3.1.4 Markkinoiden ja muun ympäristön analysointi 

 

Markkina-analyysi perustuu suurelta osin analyyseihin asiakkaista ja kilpailijoista. 

Analyysin avulla pyritään arvioimaan markkinoita ja sen toimintaa strategisesti. Yksi 

markkina-analyysin tavoitteista on saada selville markkinoiden houkuttelevuus sekä 
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nykyisille että mahdollisille uusille organisaatioille. Lisäksi markkinoiden toiminnan 

ymmärtäminen on tärkeää. Markkinoilta kerätään jatkuvasti tietoa, jotta saadaan selville 

muun muassa alati muuttuvat avainmenestystekijät, trendit, uhat, mahdollisuudet sekä 

epävarmuuteen vaikuttavat strategiset tekijät. (Aaker 2001, 76) 

 

Markkinoiden nykyisen tilanteen kartoittamisen lisäksi myös tulevaisuudessa tapahtuvat 

muutokset on pystyttävä ennustamaan mahdollisimman hyvin, jotta päätöksenteon 

tukena olisi riittävästi tietoa. Kriittisiä strategisia päätöksiä tehdään muun muassa 

uusille tuotemarkkinoille keskittämisestä, nykyisten markkinoiden palvelemisesta sekä 

vanhoilta tuotemarkkinoilta poistumisesta. Analysoinnin tavoitteena on tunnistaa ja 

kuvailla asiakkaat, ymmärtää heidän mieltymyksiään, arvioida markkinoiden koko ja 

kasvuvauhti sekä selvittää samoilla markkinoilla toimivat kilpailevat yritykset. (Cravens 

& Piercy 2003, 33) 

 

Markkinoiden lisäksi yrityksen ympäristöä on analysoitava myös laajemmin. 

Ympäristön analyysissä kiinnitetään huomiota sellaisiin ympäristössä tapahtuviin 

trendeihin ja tapahtumiin, joilla on joko suoraan tai epäsuorasti vaikutusta yrityksen 

strategiaan. Analyysissa tarkastellaan ainakin teknologian ja talouden kehittymistä, 

hallituksen toimia sekä yhteiskunnan kulttuurillisia ja demografisia tekijöitä. Yrityksen 

ympäristöön vaikuttavia tekijöitä on lähes mahdotonta hallita ja niitä on usein myös 

vaikea ennustaa etukäteen. (Aaker 2001, 96, 103) Ympäristötekijät voivat kuitenkin 

muodostaa isoja riskejä yrityksen toiminnalle, minkä takia ympäristöä on analysoitava 

huolellisesti koko ajan. 

 

Markkinointiin panostaminen on yritykselle yleensä kovin riskialtista, koska panosten ja 

tuottojen aikaväli on pitkä. Markkinointi voi kuitenkin osaltaan vähentää esimerkiksi 

teknologian kehittymisestä ja innovoinnista syntyviä riskejä. Markkinointi ennakoi ja 

tutkii muiden yritysten innovoinnista mahdollisesti syntyviä riskejä ja ohjaa yritystä 

strategioiden avulla hallitsemaan näitä riskejä. Markkinointi voi tutkia muun muassa 

sitä, kuinka kilpailijat ja nykyiset markkinat reagoivat teknologisiin muutoksiin sekä 

sitä, vaikuttaako muutos mahdollisiin uusiin markkina-alueisiin. (Day 2003, 20) 

Markkinointi ei siis ainoastaan luo epävarmuutta, vaan se myös osaltaan vähentää 

monia yrityksen ympäristöstä lähtöisin olevia riskitekijöitä tai ainakin auttaa yritystä 

hallitsemaan näitä riskejä. 
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3.1.5 Arvon luominen asiakkaalle 

 

Asiakkaiden ja markkinoiden analysoinnin jälkeen markkinointi keskittyy arvon 

luomiseen asiakkaalle. Markkinointijohdon tehtävänä on kerätyn tiedon pohjalta 

määritellä asiakkaan kokema arvo sekä kehittää ja tuottaa lisää arvoa asiakkaalle (F. 

Webster 2002, 22). Markkinointi vertailee tämän hetkistä tietoa sekä tulevaisuuden 

mahdollisuuksia, jotta uutta arvoa pystyttäisiin tuottamaan. Näin ollen markkinointi 

uudistaa ydinarvoehdotelmia uusia mahdollisuuksia silmällä pitäen (Day 2003, 19). 

Markkinointi yhdistää asiakkaiden tarpeet ja mieltymykset sekä teknologisen 

kehityksen, jotta asiakkaiden tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan mahdollisimman hyvin. 

 

Arvon luominen asiakkaalle on yksi markkinoinnin päätavoitteista. Se nivoutuu 

kiinteästi yhteen markkinaherkkyyden ja innovoinnin kanssa. Arvon luominen ei ole 

kuitenkaan yksin markkinoinnin tehtävänä, vaan arvoa on luotava kokonaisvaltaisesti, 

jotta yritys olisi mahdollisimman kilpailukykyinen. Siksi koko organisaation on 

osallistuttava arvon luomiseen (Webster 1992, 11). Eri toimijoiden ja yksikköjen on 

tehtävä tiivistä yhteistyötä, jotta markkinasuuntautuneisuutta voidaan hyödyntää 

mahdollisimman hyvin. 

 

3.1.6 Erikoistumisedun luominen ja innovointi 

 

Yrityksen on erottauduttava myönteisesti muista kilpailijoista markkinoilla, jotta se olisi 

kilpailukykyinen ja toiminta olisi tuottavaa (Gilligan & Wilson 2003, 6). Yrityksellä on 

oltava ainakin yksi tekijä, jolla se pystyy luomaan itselleen erikoistumisetua. Strategisen 

markkinoinnin tehtävänä on auttaa yritystä erottautumaan asiakkaiden silmissä. Imagon 

luominen ja brandien rakentaminen ovat olennainen osa markkinoinnin osaamisaluetta. 

 

Markkinoinnin tehtävänä on myös vaikuttaa yritysten innovointikykyyn ja kestävän 

kilpailuedun luomiseen. Markkinoinnin pitäisi toimia innovoinnin johtajana yrityksissä 

(Kerin 1992, 332). Weerawardena (2003) on tutkinut markkinoinnin, yrityksen 

innovoinnin ja kestävän kilpailuedun yhteyttä toisiinsa. Tutkimus oli kvantitatiivinen ja 
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se toteutettiin australialaisissa teollisuuden alan yrityksissä. Tutkimuksen mukaan 

markkinoinnilla on suuri vaikutus radikaalien muutosten kehittämiseen, ja siten myös 

kestävän kilpailuedun luomiseen (Weerawardena 2003). Markkinointi tietää, mikä 

asiakkaisiin vetoaa ja pystyy ennustamaan, mitä he tulevaisuudessa haluavat. 

 

Markkinointi vaikuttaa sekä innovaatioiden kehitysvaiheeseen että innovointien 

menestymiseen markkinoilla (Weerawardena 2003, 20). Markkinointi osallistuu lisäksi 

tuotteiden markkinoille viemisen kehittämiseen (Day 2003, 19). Erityisesti 

tuotekehitysvaiheessa markkinoinnilla on kriittinen rooli, sillä informaatiota on jaettava 

niin asiakkaiden tarpeista, kilpailijoista kuin uusista tuoteideoistakin (Song, Neely & 

Zhao 1996, 546). Asiakkaiden arvovaatimukset on pystyttävä siirtämään tehokkaasti 

tuotteiden muotoilu- ja kehittämistoimintoihin (Cravens & Piercy 2003, 32). Jotta yritys 

voisi tuottaa korkealaatuisia tavaroita ja palveluita, on pystyttävä tunnistamaan ne 

ominaisuudet, jotka tuottavat eniten arvoa asiakkaille. Markkinoinnin pitäisikin tehdä 

paljon yhteistyötä tuotekehityksen kanssa. 

 

On tärkeää huomata, että markkinointi ei keskity pelkästään teknologisiin 

innovaatioihin, vaan se vaikuttaa myös muihin uudistuksiin. Ei-teknologiset innovaatiot 

voivat vaikuttaa kestävän kilpailuedun rakentamiseen useammin kuin tuoteuutuudet, 

mutta hyvin usein yrityksissä keskitytään pelkästään teknologiseen kehitykseen. 

(Weerawardena 2003, 28) Esimerkiksi prosessien uudistamisella on mahdollista luoda 

sellaista erikoistumisetua, jota kilpailijat eivät pysty kovinkaan helposti kopioimaan. 

Markkinoinnilla on täten merkittävä rooli organisaation innovointiin perustuvassa 

kilpailustrategiassa. 

 

3.1.7 Muut tehtävät 

 

Strategisen markkinoinnin muut tehtävät liittyvät lähinnä organisaation 

kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sisäisesti sekä toiminnan tehostamiseen. Näitä 

tehtäviä ovat muun muassa yhtenäisyyden luominen, resurssien jakaminen, uusien 

kykyjen luominen, sidosryhmäsuhteiden rakentaminen sekä konfliktijohtamiseen 

osallistuminen. 
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Markkinoinnin tärkeänä tehtävänä on ensinnäkin organisaation tavoitteiden 

yhtenäistäminen ja yhtenäisyyden luominen. Organisaation on oltava yhtenäinen ja 

yksimielinen tavoitteissaan vastata asiakkaiden odotuksiin. Päätösten tekeminen 

onnistuu parhaiten, kun koko organisaatio on tietoinen siitä, mitä segmenttejä yritys 

palvelee ja kuinka asiakkaiden vaatimuksiin voidaan vastata (Day 2003, 20). 

Markkinointi on vastuussa siitä, että arvon luominen asiakkaille on osa yrityskulttuuria 

koko organisaatiossa yhteistyökumppanit mukaan lukien (F. Webster 1992, 11). 

Markkinointi pitää huolen siitä, että jokainen työntekijä tietää organisaation tavoitteet ja 

osallistuu strategian toteuttamiseen sekä asiakastyytyväisyyden lisäämiseen (Cravens & 

Piercy 2003, 6). Koko organisaatio osallistuu näin ollen arvon tuottamiseen asiakkaalle. 

Yhtenäiset tavoitteet, nopea reagointi ja innovointi ovat tärkeitä ominaisuuksia, jotta 

organisaatio kykenisi hyödyntämään markkinasuuntautuneisuutta ja siitä saatavia etuja 

parhaalla mahdollisella tavalla. Erityisesti tämän tehtävän hoitaminen tuo esille sen, että 

strateginen markkinointi ei ole ainoastaan erillinen toiminto yrityksessä, vaan paljon 

laajempi kokonaisuus. 

 

Markkinoinnilla on kykyä jakaa resursseja ja taitoja sellaisille alueille, joissa ne tulevat 

parhaiten hyödynnetyiksi (Varadarajan 1992, 337). Markkinointi osallistuu siten myös 

organisaation kykyjen luomiseen. Markkinointi tuntee asiakkaat ja tietää siten, mihin 

asioihin pitää panostaa. Resurssien jakaminen on täten yksi markkinoinnin strategisista 

tehtävistä. 

 

Sidosryhmäsuhteiden rakentaminen ja verkottuneen organisaation luominen ovat myös 

olennainen osa markkinoinnin tehtäviä. Markkinointi osallistuu yhteistyö- ja 

allianssijohtamiseen ja siten myös konfliktijohtamiseen (Sharma 1999, 83). 

Markkinointi on erikoistunut erityisesti asiakassuhteiden rakentamiseen ja hoitamiseen, 

mutta se osallistuu lisäksi muiden sidosryhmäsuhteiden luomiseen (F. Webster 2002, 

229). Markkinointi ei kerää tietoa vain asiakkailta vaan pystyy analysoimaan myös 

muiden sidosryhmien luonnetta ja tarpeita sekä etsimään sillä tavoin kaikkia osapuolia 

tyydyttäviä ratkaisuja. Yrityksen sidosryhmäsuhteiden hoitaminen sopii hyvin 

markkinoinnin tehtäväalueeseen, sillä suhteiden rakentaminen vaatii pitkäjänteistä työtä. 

Markkinointi on erikoistunut pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen sekä 

pitkäjänteiseen työskentelyyn. 
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3.2 Strategisen markkinoinnin asema ja vaikutusvalta 

 

Markkinointia pidetään yleisesti tärkeänä yrityksen menestymisen kannalta, ja sen 

keskeinen asema ymmärretään asiantuntijoiden sekä yritysjohtajien keskuudessa. 

Monien asiantuntijoiden mukaan markkinoinnin asema ei ole kuitenkaan käytännössä 

kovin hyvä yrityksissä, sillä markkinoinnin edustaja osallistuu harvoin yrityksen 

johtoryhmän toimintaan (Doyle 2000, 299; Gilligan & Wilson 2003, 24). 

Markkinoinnin arvostuksen nähdään olevan hyvin vähäinen nykyisissä kvantitatiivisesti 

suuntautuneissa tulosjohtoisissa organisaatioissa (Schultz 2003, 9). Yritysmaailmassa 

esiintyy edelleen epäilyjä markkinoinnin taidoista ja merkityksestä liiketoiminnalle, 

minkä takia markkinoinnin strateginen rooli on edelleen epäselvä useissa yrityksissä.  

 

Markkinointi nähdään yrityksissä ennemminkin hajallaan olevina kapeina erityistoimina 

kuin tuottavan liiketoiminnan lähteenä. Lisäksi monissa yrityksissä markkinoinnin 

juuret ovat myynnissä, hallinnossa tai jopa rahoituksessa, jolloin suunnittelusta puuttuu 

strateginen ja analyyttinen markkinointimahdollisuuksien ymmärtäminen. (K. Webster 

2004, 52–53) Markkinointi sekoitetaan hyvin usein erityisesti myyntitoimintoihin, ja 

siksi markkinointia on pidetty enemmän taktisena kuin strategisena toimintona. Myynti 

on lyhyen aikavälin taktista ajattelua, kun taas markkinoinnin tavoitteet sijoittuvat 

pitkälle aikavälille. Mikäli myynti ja markkinointi joutuvat konfliktiin keskenään, 

lyhyen aikavälin tavoitteet yleensä voittavat. (F. Webster 2002, 18–19) 

 

Erityisesti markkinoinnin johtaminen ei ole löytänyt paikkaansa organisaation 

johtamismenetelmissä (F. Webster 2002, 18). K. Websterin (2004, 52) mukaan 

markkinoinnin edustaja puuttuu usein yrityksen ylimmästä johdosta. Marketing Society 

on tutkinut markkinoinnin asemaa yrityksissä. Tutkimuksessa todettiin, että vain 12 

ylimmällä johtajalla sadasta on ollut osaamista markkinoinnista. Lisäksi vain 57 

prosentissa tutkituista yrityksistä oli markkinointijohtaja yrityksen johtoryhmässä. 

(Doyle 2000, 299) Weinzimmerin ym. (2003) Yhdysvalloissa tekemässä 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa puolestaan todettiin, että tutkituista 173 yrityksestä 52 

yrityksessä markkinointijohtaja kuului ylimmän johdon tiimiin.  
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F. Websterin (2002, 18–19) mukaan markkinoinnin johtaminen kasvaa ja taantuu sen 

mukaan, kuinka sen suhde muuttuu muiden johtamistoimintojen kanssa. Markkinoinnin 

johtamisen roolia heikentää erityisesti sen ristiriita myynnin kanssa, sillä markkinointi 

nähdään useissa yrityksissä vain myyntijohtamisen apukeinona, jolla lisätään myyntiä. 

Lisäksi markkinoinnin roolia on heikentänyt myös se, että markkinointitutkimuksia 

käytetään tuottamaan vääränlaista tietoa. Yrityksissä keskitytään tutkimaan kaupantekoa 

tai tavaranvaihtoa sekä tilastoja. Markkinoinnin pitäisi tuottaa tietoa kuitenkin 

ennemminkin asiakkaista ja heidän käyttäytymisestään. Tämän takia johtajilla on 

yleensä runsaasti dataa, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi tietoa asiakkaista.  

 

Eri toimintojen välillä on vahvoja ristiriitaisuuksia erityisesti uuden strategian 

muodostuksessa. Markkinointi saa vaikuttaa yleensä strategian muodostamisessa vain 

sellaisiin asioihin, jotka ovat perinteisesti olleet markkinoinnin osaamisalueella. 

(Frankwick, Ward, Hutt & Reingen 1994) Lisäksi markkinointi osallistuu yrityksen 

strategiseen päätöksentekoon usein vain neuvonantajan roolissa (Day 1992, 326). Dayn 

(2003, 15–16) mukaan muiden toimintojen rooli on korostunut strategian 

muodostuksessa markkinoinnin kustannuksella. Markkinoinnin vaikutusvalta 

strategisessa päätöksenteossa on ollut heikko etenkin silloin, kun yritysjohtajat 

keskittyvät jatkuvan kasvun strategioihin. Markkinointi pyrkii kehittämään toimintaa 

pitkällä aikavälillä, jolloin kasvu on yleensä epäjatkuvaa. Lyhyen aikavälin 

markkinaosuuksien ja tuottavuuden tavoittelu onkin korostunut yrityksissä viime 

aikoina jopa strategioiden muodostuksessa. Markkinoinnin jättäminen 

strategiakeskustelun ulkopuolelle johtaa kuitenkin strategioiden ja siten myös yrityksen 

toiminnan vääristymiseen ja epätasapainoon. 

 

Joidenkin asiantuntijoiden mielestä väitteet markkinoinnin aseman heikkenemisestä 

yrityksissä eivät kuitenkaan pidä paikkaansa. Heidän mielestään markkinoinnin arvostus 

on päinvastoin noussut. Aikaisemmin markkinoinnin vaikutusta yrityksen 

menestymiseen ei ymmärretty monissakaan organisaatioissa, mutta nykyisin suurin osa 

on käsittänyt ne hyödyt, joita markkinointinäkökulma tuo mukanaan. Sellaisetkin 

organisaatiot, jotka ovat aiemmin väheksyneet markkinoinnin kykyjä ja markkinoinnista 

saatavia hyötyjä, ovat nykyisin laajasti hyväksyneet markkinoinnin osaksi 

yrityskulttuuria. (Hooley & Saunders 1993, 3; Gilligan & Wilson 2003, 25) 
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Markkinointia on alettu hyödyntää yritysten lisäksi yhä enenevissä määrin myös voittoa 

tavoittelemattomissa organisaatioissa, kuten muun muassa kunnallishallinnossa.  

 

Homburg ym. (1999) ovat tutkineet markkinoinnin vaikutusvaltaa yrityksen 

päätöksenteossa. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisesti useissa yhdysvaltalaisissa ja 

saksalaisissa yrityksissä, jotka toimivat eri toimialoilla. Lisäksi tutkimukseen osallistui 

useita eri henkilöiltä jokaisesta organisaatiosta. Tutkimuksen tulosten mukaan 

markkinoinnilla on myynnin ohella edelleen merkittävä vaikutus yrityksen 

päätöksenteossa verrattuna muihin toimintoihin. Tiimityöskentelyn lisääntyminen ja 

toimintojen välisten rajojen hälveneminen eivät ole vähentäneet markkinoinnin 

vaikutusvaltaa strategisessa keskustelussa. Lisäksi tutkijat huomasivat, että 

markkinoinnin vaikutusvalta ei ole merkittävästi riippuvainen pelkästään yksittäisten 

johtajien ominaisuuksista, vaan siihen vaikuttavat systemaattisesti yhdessä niin sisäiset, 

ulkoiset kuin institutionaalisetkin tekijät. 

 

Homburgin ym. (1999, 5) tutkimusten mukaan markkinoinnilla on eniten vaikutusvaltaa 

mainontaa koskevissa päätöksissä, asiakkaiden tyytyväisyyden mittaamisen prosesseissa 

sekä asiakastyytyväisyyden parantamisohjelmissa. Vähiten markkinointi pääsi 

vaikuttamaan päätöksiin suurista pääoman käytöistä. Markkinoinnilla on näin ollen 

eniten vaikutusvaltaa juuri perinteisen markkinoinnin alueella. Tutkimuksessa kävi 

kuitenkin myös ilmi, että markkinoinnilla on iso rooli suhteessa muihin toimintoihin 

erityisesti strategisen suunnan valitsemiseen vaikuttavissa päätöksissä 

liiketoimintayksiköissä. 

 

Varadarajan & Jayachandran (1999, 120) toteavat, että markkinoinnin strateginen rooli 

on lisääntynyt erityisesti yritysten uudelleenjärjestelyjen sekä brandi- ja 

asiakaspääoman merkityksen kasvun johdosta. Markkinoinnin osallistumisessa 

strategiseen keskusteluun jää kuitenkin vielä paljon parantamisen varaa. Myös K. 

Websterin (2004, 53) mukaan markkinointi on kasvattanut arvostustaan yrityksissä, 

mutta hän pitää edelleen ongelmallisena markkinoinnin ja yrityksen johdon välistä 

ristiriitaa. Markkinointi haluaa osallistua yrityksen strategiseen suunnitteluun, mutta 

johdon mielestä markkinointi ei pysty tuottamaan riittävän konkreettisia lukuja, joista 

kävisi ilmi investoinneista saatava tuotto. (K. Webster 2004, 53) Vaikka markkinoinnin 
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asema on parantunut yrityksissä, joutuu se kuitenkin edelleen todistelemaan kykyjään ja 

merkitystään yrityksen strategisessa päätöksenteossa. 

 

3.3 Strategisen markkinoinnin merkitys yrityksen toiminnassa 

 

Markkinoinnin merkitystä yrityksen toimintaan on vaikea mitata, sillä markkinoinnin 

toimien ja tuottavuuden välillä ei ole selkeää yhteyttä. Markkinoinnin ongelmana on 

erityisesti se, että markkinoinnin tavoitteita ei osata määritellä selkeästi (Doyle 2000, 

300). Markkinoinnin tavoitteet ajoittuvat pitkälle aikavälille, jolloin selkeää syy–

seuraus-suhdetta on vaikea näyttää toteen etenkin kvantitatiivisten lukujen avulla. 

Yhtenä syynä markkinoinnin heikkoon rooliin yrityksen strategisessa päätöksenteossa 

pidetäänkin juuri markkinoinnin kyvyttömyyttä mitata omien toimenpiteidensä 

vaikutuksia. Tutkijoiden keskuudessa onkin kiinnitetty huomiota tähän ongelmaan, ja 

markkinoinnin merkitystä yrityksen toiminnalle on alettu tutkia yhä enemmän. 

 

Markkinoinnilla on todettu olevan suuri merkitys yrityksen toiminnassa ja strategian 

muodostuksessa. Weinzimmerin (2003, 153) mukaan yrityksen pitäisi ottaa 

markkinointi mukaan ylimmän johdon päätöksentekoon erityisesti silloin, kun yrityksen 

taloudellista tilannetta yritetään parantaa. Useissa tutkimuksissa on todettu, että 

markkinointi vaikuttaa yrityksen tuotteiden ja palvelujen kaupalliseen menestykseen 

(esim. Jaworski & Kohli 1993; Morgan ym. 2000; Vorhies 1998; Weinzimmer ym. 

2003). Jaworski & Kohli (1993) toteuttivat tutkimuksensa markkinasuuntautuneisuuden 

merkityksestä organisaation toimintaan isoissa yhdysvaltalaisissa yrityksissä 

kvantitatiivisesti. Vorhies (1998) tutki markkinoinnin ja organisaation tehokkuuden 

välistä yhteyttä myös kvantitatiivisesti isoissa yhdysvaltalaisissa eri toimialoilla 

toimivissa yrityksissä. Lisäksi Weinzimmerin ym. (2003) Yhdysvalloissa tekemässä 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa löydettiin tukea aiemmille kartoituksille siitä, että 

mikäli ylimmän johdon toiminnassa on mukana markkinoinnin erityisosaamista, on sillä 

positiivinen vaikutus myynnin kasvuun. Tätä kautta markkinointi vaikuttaa 

merkittävästi myös yrityksen tuottavuuteen ja osakkeen arvoon. 

 

Morgan ym. (2000) on tutkinut markkinoinnin merkitystä yrityksen strategian 

muodostuksessa. Tutkimus toteutettiin keskisuurissa ja suurissa korkean teknologian 
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teollisuuden alan yrityksissä Isossa-Britanniassa. Tutkimuksessa todettiin, että yritys 

hyötyy huomattavasti, jos se ottaa markkinoinnin mukaan kaikkiin strategian 

muodostuksen eri alueisiin. Yritykset, joissa markkinointi on vahvasti mukana kaikissa 

strategian muodostuksen vaiheissa, saavat merkittävästi suurempaa tuottoa kuin sellaiset 

yritykset, joissa markkinoinnin rooli ei ole yhtä merkittävä. 

 

Weerawardenan (2003) kyselytutkimukset australialaisissa yrityksissä osoittavat myös, 

että markkinointiin vahvasti panostaneet yritykset kehittävät todennäköisemmin 

radikaaleja muutoksia tuotteisiin, prosesseihin, markkinointitapoihin ja johtamiseen 

kuin markkinointia vähän kehittäneet yritykset. Yritysten kilpailukyky on vahvempi 

kuin muilla alan yrityksillä, jos ne ovat menestyksekkäästi toteuttaneet radikaaleja 

muutoksia liiketoiminnassaan. Näin ollen markkinointi vaikuttaa kestävään 

kilpailuetuun myönteisesti, sillä hyvät markkinointitaidot hallitseva yritys pystyy 

todennäköisesti luomaan paremmin arvoa asiakkaille valituilla kohdemarkkinoilla kuin 

markkinointiin vähemmän panostavat kilpailijat. (Weerawardena 2003) 

 

Tutkimusten perusteella markkinoinnilla pitäisi siis olla merkittävä asema yrityksen 

strategisessa päätöksenteossa. Erityisesti strategian sisällön määrittämisessä 

markkinoinnin osaamisella on tärkeä merkitys (Varadarajan & Jayachandran 1999, 121). 

F. Websterin (2002) mukaan näin ei kuitenkaan kaikissa yrityksissä ole, vaan 

markkinoinnilla on usein vähäinen rooli etenkin strategioiden muodostuksessa.  

 

3.4 Strategisen markkinoinnin rooliin vaikuttavat tekijät 

 

Strateginen markkinointi kohtaa yrityksissä monenlaisia ongelmia, jotka estävät roolin 

vahvistumista ja vaikuttavat markkinoinnin arvostukseen kielteisesti. Osa näistä 

markkinoinnin rooliin heikentävästi vaikuttavista tekijöistä liittyy 

organisaatiokulttuuriin, osa puolestaan markkinoinnin epäonnistumiseen tehtävissään. 

 

Usein markkinointi nähdään yrityksissä vain operatiivisena elementtinä (F. Webster 

2002, 18), eikä markkinoinnille anneta tällöin edes mahdollisuutta osallistua strategian 

muodostukseen. Markkinoinnilla on näissä yrityksissä vain myyntiä tukevia tehtäviä, 

kuten mainontaa, asiakkaiden etsintää ja menekinedistämistä. Markkinointi ei siten edes 
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pääse näyttämään monipuolista strategista osaamistaan. Asenteet ja luottamuksen puute 

estävät joissakin yrityksissä strategisen markkinoinnin roolin vahvistumista. 

 

Lisäksi markkinoinnin strategista roolia voi heikentää se, että markkinoinnin ajatellaan 

olevan usein liian lähellä nykyisten asiakkaiden vaatimuksia ja kilpailijoita, jolloin se ei 

kykene löytämään uusia kasvun lähteitä. Tämän takia muiden toimintojen rooli onkin 

korostunut strategian muodostuksessa markkinoinnin kustannuksella. Tämä aiheuttaa 

kuitenkin sen, että yrityksissä keskitytään vääriin asioihin toimintojen välisen 

tasapainon puuttuessa. Kun yrityksissä keskitytään liikaa esimerkiksi teknologisiin sekä 

yrityksen sisäisiin tekijöihin, asiakkaiden tarpeet ja toiveet jäävät toissijaisiksi. Tämä 

johtaa muun muassa siihen, että asiakkaan tarpeet ja teknologiset mahdollisuudet eivät 

kohtaa. Nykyisiä asiakkaita pyritään säilyttämään palkitsemalla tai yllyttämällä heitä, 

jolloin lyhyen aikavälin markkinaosuuksien tai tuottavuuden tavoittelu korostuu. (Day 

2003, 15–16)  

 

Ongelmia tuottaa usein se, että yrityksissä on helpommin omaksuttu lyhyttempoinen 

ajattelu kuin markkinoinnille tyypillinen pitkän aikavälin raamit sekä hitaasti syntyvä 

kasvu ja tuotto. Markkinointiin panostus kannattaa, mutta yrityksissä on usein vaikea 

sietää pitkästä aikavälistä johtuvia riskejä ja epävarmuutta. (Day 2003, 19) Kiristyvän 

kilpailun sekä koventuvien tuotto-odotusten takia yrityksissä panostetaan ennemminkin 

lyhyen tähtäimen myynnin edistämiseen kuin asiakkaisiin tai brandin rakentamiseen (F. 

Webster 2002, 21). Yrityksen omistajat on helpompi saada vakuutettua silloin, kun 

heille esitetään selkeitä numeroita ja nopeita kasvuodotuksia, vaikka ne olisivat 

seurausta vain pinnallisista ja lyhytkatseisista muutoksista. Perusperiaatteena on 

kuitenkin se, että lyhyeen aikaväliin perustuvilla kustannussäästöillä ja tuloksen 

parantelulla ei välttämättä kehitetä yrityksen toimintaa, vaan nämä toimenpiteet jopa 

heikentävät strategisten tavoitteiden saavuttamista (Cravens & Piercy 2003, 5). 

 

Myös strategian muodostamisessa yritykset syyllistyvät usein lyhyen aikavälin 

tarkasteluun ja nopeiden tuottojen tavoitteluun. Strategioissa korostetaan muun muassa 

nopeaa reagointia kilpailijoiden toimenpiteisiin ja asioiden tekemistä paremmin kuin 

kilpailijoilla. Tämä johtaa kuitenkin siihen, että innovointi ja pitkäaikaisten strategisten 

tavoitteiden asettaminen voivat jäädä vähemmälle huomiolle, kun taas vähäiset ja usein 

merkityksettömät tuotteiden tai toimintojen parantelut ovat huomion keskipisteenä. 
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Tällainen yritys on vielä vahvasti myynti- tai tuotekeskeinen. Yritysten pitäisi pyrkiä 

luomaan arvoa asiakkaille uusin keinoin luovalla strategisella ajattelulla eikä pelkästään 

teknologisilla läpimurroilla. (Day 2003, 17–18) 

 

Markkinoinnin uskottavuutta johtamistoimintona on heikentänyt myös selkeän yhteyden 

puuttuminen markkinoinnin toimintojen ja tuottavuuden välillä. Markkinoinnin 

tuottamaa tulosta on hyvin vaikea mitata taloudellisin käsittein. (Schultz 2003, 10) 

Erityisesti markkinoinnin vaikutusten ennustaminen numeerisessa muodossa on vaikeaa 

(Rope 2003, 26). Tämä tuottaa ongelmia, sillä yritysjohtajat tekevät strategiset päätökset 

juuri etukäteistiedon pohjalta. Markkinoinnin suhde taloudelliseen tulokseen on 

kuitenkin tärkeää ymmärtää, sillä markkinointi osallistuu kilpailuedun luomiseen 

(Weinzimmer ym. 2003, 135). Yritysjohtajat ovat tottuneet tekemään päätöksiä vain 

rationaalisin perustein, jolloin numeerisessa muodossa olevien laskelmien tarkastelu on 

olennaista. Markkinoinnin toimenpiteet ovat kuitenkin aineettomia, pitkävaikutteisia 

sekä monitahoisia, ja niitä on lähes mahdotonta mitata aineellisen pääoman 

mittaamiseen tarkoitetuilla välineillä. Tällä onkin ollut vaikutusta markkinoinnin 

heikkoon asemaan yritysten päätöksenteossa. 

 

Taloudelliset mittarit eivät kerro muun muassa sitä, kuinka arvoa luodaan asiakkaille 

panostamalla toimittajiin, työntekijöihin, tekniikkaan ja innovaatioihin (Kaplan & 

Norton 2002, 26). Nykyisin aineettomasta pääomasta on tullut tärkeä kilpailutekijä, ja 

siksi sitä on pystyttävä myös mittaamaan riittävän luotettavasti. Markkinoinnin 

tulevaisuus onkin kiinni siitä, kuinka hyvin se kykenee kehittämään sellaisia 

mittaamismenetelmiä, joilla sen toiminnan tuottavuus on osoitettavissa (K. Webster 

2004, 52). 

 

Markkinoinnin roolin heikentymiseen strategisessa päätöksenteossa on voinut vaikuttaa 

markkinoinnin epäonnistuminen markkinoiden muutosten ennustamisessa tai hyvien 

näkymien rakentamisessa (Homburg ym. 1999, 5). Markkinat ovat jatkuvassa 

muutoksessa, ja muutokset ovat nykyisin hyvin nopeita. Muutosten ennustaminen on 

hyvin vaikeaa, ja siksi markkinointi ei ole aina välttämättä onnistunut ymmärtämään 

täysin asiakkaiden tarpeiden ja mieltymysten muutoksia. Mutta vaikka markkinointi on 

epäonnistunut välillä tehtävässään, syy voi olla kuitenkin myös esimerkiksi jäykässä 

organisaatiorakenteessa tai kulttuurissa. Tieto ei ole välttämättä kulkenutkaan riittävän 
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nopeasti esimerkiksi tuotekehitykseen tai markkinoinnin tuottamaa tietoa ja 

parannusehdotuksia ei haluta jostain syystä vastaanottaa. Näin ollen myös negatiiviset 

institutionaaliset asenteet voivat hidastaa markkinoinnin roolin vahvistumista 

organisaation päätöksenteossa (Homburg ym. 1999, 8). 

 

Perinteiset organisaatiomuodot eivät suosi tehokasta strategista markkinointia. 

Perinteiset muodot ovat heikentäneet muun muassa yrityksen kykyä koordinoida ja 

integroida toimintoja asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseksi (Schultz 1999, 8). 

Erityisesti markkinoinnin pitäisi tehdä jatkuvasti tiivistä yhteistyötä muiden 

toimintayksiköiden kanssa. Kuitenkin markkinoinnin ja muiden toimintojen välinen 

integrointi on ollut tehotonta, mikä on johtunut muun muassa tehokkaan 

kommunikoinnin esteistä. Väärinymmärrykset ja konfliktit heikentävät yrityksen 

kilpailukykyä. (Cravens & Piercy 2003, 477; Frankwick ym. 1994, 96) Siirtyminen 

perinteisistä hierarkkisista organisaatiomuodoista kohti hybridejä rakenteita tehostaa 

strategisen markkinoinnin lisäksi koko yrityksen toimintaa. 

 

Markkinoinnin roolia voi heikentää myös se, että ero strategisen markkinoinnin ja 

strategisen johtamisen välillä voi hämärtyä. Tästä syystä ne sekoitetaan usein keskenään. 

Joissakin yrityksissä samat ihmiset voivat olla vastuussa molemmista toiminnoista. (F. 

Webster 1992, 11) Markkinointiajattelun on hyvä olla mukana kaikissa toiminnoissa, ja 

erityisesti sitä tarvitaan juuri johtamisessa. Ongelmia voi syntyä kuitenkin siitä, jos 

strategisesta suunnittelusta vastuussa olevilla henkilöillä ei ole riittäviä 

markkinointitaitoja. Markkinointi on niin olennainen osa strategista päätöksentekoa, että 

ilman sitä strategian muodostus voi muun muassa pohjautua puutteellisiin perustietoihin, 

ja siksi asetetut tavoitteet voivat myös suuntautua helposti väärin. 
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4 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN TOTEUTUS 

 

 

4.1 Tutkimuksen kohderyhmä 

 

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin henkilöiltä, jotka toimivat johtavassa 

asemassa eri organisaatioissa. Heillä oletetaan olevan parhaiten tietoa yrityksensä 

strategian muodostuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, sillä he osallistuvat 

strategiseen päätöksentekoon omassa yrityksessään. Tällöin he tuntevat kaikki 

strategian muodostukseen osallistuvat tahot ja heidän tehtävänsä. 

 

Kohderyhmään valitut henkilöt ovat taustoiltaan ja asemaltaan erilaisia. Tämä siksi, että 

erilaisten näkökulmien avulla on mahdollista saada monipuolinen kuva markkinoinnin 

strategisesta roolista organisaation päätöksenteossa. Tutkimuksen kohdistaminen 

esimerkiksi pelkästään markkinointijohtajiin tai -päälliköihin olisi antanut paljon 

suppeamman kuvan markkinoinnin strategisesta asemasta ja vaikutusvallasta. 

Tutkimuksen kartoittavan luonteen kannalta on olennaista tietää, miten muut 

strategisessa päätöksenteossa mukana olevat tahot näkevät markkinoinnin aseman ja 

merkityksen onnistuneen strategian muodostuksessa. Yritysten edustajat olivat 

asemaltaan muun muassa toimitusjohtajia, toimialajohtajia, myyntijohtajia, 

talouspäälliköitä sekä tuotepäälliköitä. Tutkimuksessa oli lisäksi mukana 

markkinointijohtajia sekä markkinointipäälliköitä, sillä myös heidän näkemyksensä 

markkinoinnin strategisesta roolista yrityksissä on tärkeä ilmiön ymmärtämisen 

kannalta. 

 

Tutkimukseen osallistuvat henkilöt edustivat hyvin monenkokoisia organisaatioita. 

Yritysten koko vaihteli 20 työntekijän organisaatiosta aina 16 000 työntekijän 

organisaatioon. Näin voitiin saada käsitys markkinoinnin roolista sekä pienissä että 

suurissa yrityksissä, mikä mahdollisti myös huomion kiinnittämisen markkinoinnin 

roolin eroihin erikokoisten yritysten välillä. Vastaajien edustamat yritykset toimivat 

laajasti myös toisistaan poikkeavilla toimialoilla. Yritykset toimivat muun muassa 

kumiteollisuudessa, rakennusteollisuudessa, tietoliikennealalla, terveydenhuollossa sekä 
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asiantuntijapalveluissa. Tämä edesauttoi markkinoinnin strategisen roolin tarkastelua 

niin perinteisissä teollisuusorganisaatioissa kuin myös palveluorganisaatioissa, joiden 

toimintatavat ja organisaatiokulttuurit ovat jo lähtökohdiltaan hyvin erilaiset. 

Kohderyhmän heterogeenisyys on edellytys markkinoinnin roolin monipuoliseen 

tarkasteluun ja ilmiön ymmärtämiseen. 

 

4.2 Tutkimusaineiston keruu 

 

Empiirinen aineisto kerättiin kyselynä. Vastaajat täyttivät heille annetun 

kyselylomakkeen valvotussa ryhmätilanteessa. Kyselylomakkeissa käytettiin lähinnä 

avoimia kysymyksiä, sillä niiden avulla on mahdollista saada suoria lainauksia ihmisiltä 

heidän kokemuksistaan, mielipiteistään, tunteistaan ja tiedoistaan. Avointen vastausten 

kautta on mahdollista ymmärtää vastaajia sekä heidän tapaansa järjestää maailmaa 

(Patton 2002, 21). Lisäksi tutkimus on kartoittava, eli siinä pyritään alustavasti saamaan 

selville, mistä tekijöistä markkinoinnin strateginen rooli muodostuu, ja millaisena 

vastaajat roolin näkevät. Kvantitatiivinen tutkimus ei näin ollen olisi ollut 

tarkoituksenmukainen. Valmiiden vastausvaihtoehtojen muodostaminen olisi ollut 

niukan teoreettisen taustan takia vaikeaa, ja lisäksi valmiina annetut vaihtoehdot 

rajoittaisivat vastaajien ilmaisua liikaa. Tutkimuksen luonteen kannalta oli 

välttämätöntä, että aineisto muodostuu vastaajien vapaasti ilmaistuista mielipiteistä. 

Vastaukset eivät muodostu siten systemaattisiksi tai standardoiduiksi, mikä on 

tyypillistä kvalitatiiviselle tutkimukselle.  

 

Kysely sopii hyvin tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi, sillä kvalitatiivinen 

tutkimus ei välttämättä merkitse läheistä kontaktia tutkittaviin, vaikka niin usein 

esitetäänkin (Hirsjärvi ym. 2004, 183). Henkilökohtaista haastattelua ei tarvita 

markkinoinnin roolin ymmärtämiseksi yritysten strategisessa päätöksenteossa, koska 

tutkimuksen tavoitteiden mukaisen aineiston kerääminen ei edellytä tiivistä 

vuorovaikutusta kohderyhmän kanssa. Tarvittava tieto saatiin hyödyntämällä 

kyselylomakkeen avoimia kysymyksiä. Kyselytutkimuksen etuna on se, että sen avulla 

pystyttiin keräämään laajempi tutkimusaineisto kuin haastatteluilla ottaen huomioon pro 

gradu -tutkielman rajallisen ajan. Tutkimukseen saatiin näin useamman henkilön 

näkökulma, kuin haastatteluilla olisi ollut mahdollista. Markkinoinnin roolin 
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monipuoliseksi ymmärtämiseksi aineiston on oltava riittävän laaja, koska 

markkinoinnin rooli voi vaihdella hyvinkin paljon eri yritysten välillä. Lisäksi 

kyselylomakkeiden käyttö edesauttoi kiireisten yritysjohtajien tavoittamista. 

Haastatteluaikojen saaminen olisi ollut huomattavasti vaikeampaa. 

 

Kyselyn heikkoutena on se, että tarkentavia lisäkysymyksiä ei ole mahdollista tehdä 

puolin ja toisin. Vastaajien tai tutkijan alkuperäinen tarkoitus voi jäädä epäselväksi 

toiselle osapuolelle. Esimerkiksi strategisen markkinoinnin ja operatiivisen 

markkinoinnin ero ei välttämättä ole selvä kaikille vastaajille, jolloin on mahdollista, 

että tutkimuksen kannalta olennaiset vastaukset jäävät vajanaisiksi. Lisäksi 

kyselylomakkeessa avoimet vastaukset voivat jäädä niukkasanaisiksi, koska 

kirjoittaminen on hitaampaa ja työläämpää kuin puhuminen. Tällöin on vaarana, että 

aineistosta tulee suppea, minkä takia myös ilmiön ymmärtäminen voi jäädä pinnalliseksi. 

 

Avointen kysymysten tarkoituksena oli saada aineistoksi mahdollisimman vapaasti 

ilmaistuja mielipiteitä ja kokemuksia. Kuitenkin kysymyksiin kolme ja neljä liittyen 

vastaajille annettiin valmis lista strategisen markkinoinnin tehtävistä, josta vastaajat 

saivat valita toisaalta kolme markkinoinnin tärkeintä strategista tehtävää ja toisaalta ne 

tehtävät, joihin markkinointi ei osallistunut heidän yrityksessään (ks. liite 1). Tällä 

pyrittiin varmistamaan se, että vastaajat ymmärsivät, mitä strategisella markkinoinnilla 

tarkoitetaan. Näin ollen valmiiksi annettu luettelo on saattanut ohjata kysymyksen kaksi 

vastauksia. Tämän estämiseksi kysymykset kolme ja neljä sijoitettiin eri sivulle kuin 

kysymys kaksi, mutta osa vastaajista on voinut selata kysymyslomaketta tarkemmin läpi 

ennen vastaamisen aloittamista. 

 

Aineiston suurella koolla ei ole välitöntä merkitystä tutkimuksen onnistumisen kannalta. 

Aineiston tehtävänä on toimia tutkijan apuna rakennettaessa käsitteellistä ymmärrystä 

tutkittavasta ilmiöstä (Eskola & Suoranta 1998, 62). Aineiston määrä on laadullisessa 

tutkimuksessa hyvin pitkälti tutkimuskohtainen, eli vastauksia tarvitaan juuri sen verran 

kuin aiheen kannalta on välttämätöntä. Tässä tutkimuksessa aineiston kooksi 

määriteltiin noin 20 yritysjohtajaa, mikä jäi myös lopulliseksi vastaajien määräksi. 

Aineiston koko osoittautui sopivaksi, sillä saturaatiopiste täyttyi, eli aineisto alkoi 

toistaa itseään. Aineistosta pystyttiin tuomaan esille tutkimuksen kannalta olennainen 

teoreettinen peruskuvio. 
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Aineistonkeruu tapahtui harkinnanvaraisesti, sillä tutkimuksen onnistumisen kannalta 

oli olennaista, että kyselyyn vastasivat sellaiset henkilöt, joilla on kokemusta tai tietoa 

tutkittavasta aiheesta. Yhteistä kaikille vastaajille oli se, että he osallistuivat strategiseen 

päätöksentekoon omassa yrityksessään. Aineisto kerättiin 16.3.2005 Tampereella 

yritysjohtajille järjestetyn johtajakoulutuksen yhteydessä. Kysymykset muotoutuivat 

tutkimuksessa muodostetun teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Kyselyn täyttämiseen 

annettiin aikaa noin 30 minuuttia. 

 

Vastaajille korostettiin etukäteen, että kyselyssä tutkitaan nimenomaan strategisen 

markkinoinnin roolia yrityksissä, ei markkinoinnin operatiivisia tehtäviä. Vastaajia 

pyrittiin siten ohjaamaan tarkastelemaan markkinointia juuri strategisesta näkökulmasta. 

Tämä siksi, että strateginen markkinointi voi olla vastaajille vieras käsite ja 

markkinoinnin strategisia ja operatiivisia tehtäviä ei välttämättä automaattisesti mielletä 

erillisiksi alueiksi.  

 

4.3 Aineiston käsittely ja analysointi 

 

Ominaista laadulliselle aineistolle on monipuolinen ja monitasoinen ilmaisu, mikä 

korostaa analysoinnin merkitystä (Alasuutari 1999, 85). Havaintoja ei oteta itsessään 

tuloksina, vaan eri johtolankoja tulkitsemalla pyritään näkemään havaintoja syvemmälle. 

Koska jokainen kvalitatiivinen tutkimus on ainutlaatuinen, myös käytetty analyyttinen 

lähestymistapa on eri tutkimuksissa erilainen (Patton 2002, 433). Analysointi 

muodostuu kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston ja tutkijan omien havaintojen sekä 

ymmärryksen vertailusta ja yhdistämisestä. Peruslogiikka tämän tutkimuksen aineiston 

analysoinnissa oli aineiston hajottaminen käsitteellisiksi osiksi, jonka jälkeen osat 

koottiin uudelleen tieteellisiksi johtopäätöksiksi. 

 

Tässä tutkimuksessa analysoinnin tarkoituksena on selvittää, mitä aineisto kertoo ilmiön 

luonteesta, eli siitä, millainen markkinoinnin strateginen rooli on yrityksissä. Aineiston 

käsittely alkoi siten, että kohderyhmän vastaukset luettiin useamman kerran läpi 

aineiston ymmärtämiseksi. Aineistoa tarkasteltaessa kiinnitettiin huomiota vain siihen, 

mikä on teoreettisen viitekehyksen kannalta olennaista. Kohderyhmän vastauksia 
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tarkasteltiin siis teoriasta nousseita teemoja vasten, joita olivat strategisen 

markkinoinnin tehtävät, asema yrityksessä, vaikutusvalta päätöksenteossa sekä merkitys 

strategian onnistumiselle. Aineisto ryhmiteltiin ensin karkeasti, eli se jaettiin osiin 

yhteenvetotaulukoiden avulla. Näihin yhteenvetotaulukoihin kerättiin vastauksissa esille 

tulleet keskeiset ideat ja sanat alkuperäisessä muodossaan. Tämän jälkeen osista 

muodostettiin yhdenmukaisia kokonaisuuksia eri teemojen alle havaintoja vertailemalla 

sekä yhdistelemällä. Sanat ja sanonnat on siten irrotettu yksittäisistä henkilöistä ja 

heidän mielipiteistään, ja siirretty käsitteelliselle tasolle.  

 

Teemoittelun jälkeen aineistoa myös ryhmiteltiin tyypeiksi eroavaisuuksia etsimällä. 

Tyypittely edellyttääkin aina ensin jonkinlaista tarinajoukon jäsentämistä eli teemojen 

rakentamista (Eskola & Suoranta 1998, 182). Markkinoinnin roolin eri osa-alueisiin 

koottuja havaintoja siis verrattiin keskenään ja yhdistettiin kolmeksi erilaiseksi 

ryhmäksi. Näin muodostettiin markkinoinnille kolme erityyppistä roolia yrityksen 

strategian muodostuksessa. Analysoinnin jälkeen tulokset tulkittiin, eli analyysin 

tuloksia pohdittiin sekä tarkasteltiin aiempaa tieteellistä keskustelua vasten, ja niistä 

tehtiin johtopäätöksiä. 

 

4.4 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Kaikissa tutkimuksissa pyritään arvioimaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta, koska 

tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Perinteisesti ymmärrettynä validiteetti ja 

reliabiliteetti eivät sellaisenaan sovellu kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden 

perusteiksi (Eskola & Suoranta 1998, 212), sillä ne ovat kvantitatiivisen tutkimuksen 

termejä ja tarkoitettu nimenomaan mittauksen luotettavuuden arviointiin. 

Kvalitatiivisissa tutkimuksissa reliaabelius ja validius ovatkin saaneet erilaisia tulkintoja 

ja usein termien käyttöä pyritään välttämään (Hirsjärvi ym. 2004, 217). Termien sijaan 

voidaan puhua ennemminkin esimerkiksi uskottavuudesta ja tulosten siirrettävyydestä 

(Eskola & Suoranta 1998, 212). 

 

Laadullisessa tutkimuksessa validius merkitsee henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien 

kuvausten ja siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen yhteensopivuutta (Hirsjärvi ym. 

2004, 217). Olennaista luotettavuuden kannalta on se, että tutkimuksessa on kuvattu sitä, 
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mitä on aiottukin kuvata, ja että ketju aineistosta tulkintojen muodostumiseen on 

pystytty perustelemaan. Laadullisen tutkimuksen uskottavuus tarkoittaa sitä, että 

tutkijan on varmistettava, että hänen käsitteensä ja tulkintansa vastaavat tutkittavien 

käsityksiä (Eskola & Suoranta 1998, 212). Kyselytutkimuksessa erityisesti 

väärinymmärryksen mahdollisuus on suuri. Tässä tutkimuksessa uskottavuutta pyrittiin 

lisäämään käyttämällä kysymyksissä selkeitä ilmaisuja ja selittämällä mahdollisimman 

tarkasti, mistä asiasta vastaajalta pyydettiin mielipidettä tai tietoa. Tulkintojen 

muodostumista on puolestaan pyritty perustelemaan käyttämällä suoria lainauksia ja 

tuomalla esiin taulukot, joihin kunkin teeman tulokset on koottu. Myös vahvuusasteiden 

esiin tuominen lisää tulkintojen läpinäkyvyyttä, vaikka havaintojen esiintymistiheydestä 

ei voidakaan tehdä pidemmälle meneviä johtopäätöksiä aineiston suppeuden vuoksi. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteetilla tarkoitetaan lähinnä sitä, että aineiston 

hankinta on järjestelmällistä ja tehdyt tulkinnat saavat tukea toisista vastaavaa ilmiötä 

tarkastelleista tutkimuksista (Eskola & Suoranta 1998, 213). Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa yleistykset eivät ole aineiston ainutlaatuisuudesta johtuen mahdollisia. 

Aineisto muodostuu nimenomaan vastaajien henkilökohtaisista kokemuksista ja 

mielipiteistä markkinoinnin roolista. Lisäksi tutkija tulkitsee aineistoa aina omien 

kokemustensa kautta. Objektiivisuuteen ei edes pyritä, sillä tutkijan tausta ja hänen 

rakentamansa oletukset vaikuttavat väistämättä tutkimustuloksiin. Laadullisessa 

tutkimuksessa hyödyllisen tiedon tuottaminen ja monipuolinen ymmärtäminen vaatii 

tutkijan vahvaa tulkinnallista paneutumista. Voidaan sanoa, että laadullisessa 

tutkimuksessa objektiivisuus muodostuu nimenomaan subjektiivisuuden tunnistamisesta. 

Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on kiinnitettävä huomiota juuri tutkimuksen 

subjektiiviseen ulottuvuuteen.  

 

Tutkimuksessa luotettavuutta on pyritty lisäämään selittämällä tutkimusprosessin kaikki 

vaiheet mahdollisimman tarkasti. Lisäksi aineistoa pyrittiin keräämään useista eri 

yrityksistä sekä taustoiltaan erilaisilta henkilöiltä, jotta aineistosta saataisiin 

mahdollisimman monipuolinen ja kattava. Tutkija ei itse tavannut vastaajia 

henkilökohtaisesti. Tämä lisää objektiivisuutta, sillä persoonalliset ominaisuudet ja 

ennakko-oletukset eivät vaikuta aineiston tulkintaan. Vastaajat jäivät anonyymeiksi, ja 

tutkija tietää heidän taustastaan vain aseman organisaatiossa ja yrityksen koon sekä 
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toimialan. Tämä lisää luotettavuutta myös siten, että vastaajat uskaltavat tuoda 

mielipiteensä esiin rohkeammin, koska heitä ei ole mahdollista tunnistaa. 
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5 MARKKINOINNIN ROOLI STRATEGIAN 
MUODOSTUKSESSA YRITYKSISSÄ 

 

 

5.1 Markkinoinnin tehtävät strategian muodostuksessa 

 

Tutkimuksessa saatiin selville, että markkinoinnilla on paljon erilaisia tehtäviä yrityksen 

strategian muodostuksessa. Lisäksi useissa yrityksissä markkinointi näytti osallistuvan 

hyvin monipuolisesti strategian muodostuksen eri vaiheisiin. Vastaajien joukossa oli 

kuitenkin myös niitä yrityksiä, joiden strategiseen päätöksentekoon markkinointi ei 

osallistu lainkaan. 

 

5.1.1 Markkinoinnin monipuoliset tehtävät strategian muodostuksessa 

 

Useissa kyselyyn osallistuneissa yrityksissä markkinoinnin tehtäviin kuuluivat selkeästi 

erilaisten tietojen hankkiminen ja ulkoisen ympäristön analysoinnit. Erityisesti 

markkinoiden, asiakkaiden ja kilpailijoiden analysoinnit nousivat esille vastauksissa. 

Markkinoinnilla on näin ollen merkittävä tehtävä strategian muodostuksessa erityisesti 

sellaisen informaation tuottamisessa, jonka pohjalta strategiaa lähdetään rakentamaan. 

Markkinoinnin hankkima informaatio on strategian muodostuksen lähtökohta useissa 

yrityksissä. Joissakin yrityksissä markkinointi tekee markkinoiden analysointia yhdessä 

eri toimialojen kanssa, mutta tällöinkin markkinoinnilla on päävastuu organisoinnista ja 

informaation jalostamisesta eteenpäin. Eräässä yrityksessä markkinoinnin tehtäviin 

kuului myös sisäisen analyysin tekeminen erityisesti tuotannon ja myynnin osalta. 

 

”Markkinoinnilla on ohjaava rooli strategiassa. Markkinoiden tuntemus ohjaa 

painopisteitä niille alueille, joissa nähdään olevan potentiaalia”. Vastaaja A 

 

Yritysten välisessä kaupankäynnissä tärkeänä nähtiin myös se, että oman yrityksen 

strategian muodostuksessa huomioon on otettava myös yrityksen asiakkaiden 

liiketoimintaan vaikuttavat tekijät. Tämä on tärkeä osa asiakkaiden analysointia ja 
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ymmärtämistä. Asiakkaat eivät osta yritykseltä tuotteita, mikäli heidän oma 

liiketoimintansa ei kasva tai tuotteille ei ole kysyntää. 

 

”Toisena tärkeänä tehtävänä on asiakkaan toimintaan vaikuttavan 

kysyntäkäyttäytymisen ymmärtäminen ja ennustaminen.” Vastaaja B 

 

Vastaaja C halusi korostaa, että tiedonhankinta on markkinoinnin tehtävä myös 

muulloin kuin strategian muodostuksen aikana. ”Markkinoinnin tulee säännöllisesti, 

myös vuosittaisen strategiatyöskentelyn ulkopuolella seurata ja analysoida 

toimintaympäristön muutoksia.” Vastaajan mukaan reagointiherkkyys on keskeistä 

yrityksen toiminnassa ja kilpailukyvyn säilyttämisessä. Strateginen ajattelu on selkeästi 

olennainen osa yrityksen päätöksentekoa, eikä vain kerran vuodessa tapahtuva 

pakollinen strategian päivittäminen. 

 

Vastaajat näkivät markkinoinnin tehtäväksi myös uusien ja kasvavien toiminta-alueiden 

kartoittamisen. Markkinoinnin tehtävänä oli sekä toiminnan maantieteellinen 

laajentaminen että tuoteportfolion kasvattaminen. Uusien markkinoiden löytäminen 

omille laadukkaille tuotteille nähtiin hyvin tärkeänä yrityksen kasvun ja menestymisen 

kannalta. Markkinoinnin keskeiseksi tehtäväksi nähtiin myös tuotesuunnitteluun 

osallistuminen. Strategian perustana ovat erityisesti markkinoinnin tekemät eri 

tuotesegmenttien kysynnän ja tarjonnan kehitysennusteet sekä niiden maantieteellinen 

jakautuminen. 

 

”Markkinoinnin tarkoituksena on löytää kiinnostavimmat toiminta-alueet niin 

tuoteportfolio- kuin markkina-alue mielessä.” Vastaaja E. 

 

”Osana etsiä uusia/kasvavia markkinoita omille vahvoille ja hyvälaatuisille 

tuotteille.” Vastaaja H 

 

Markkinoinnilla on tiedonhankinnan lisäksi myös vastuullisempia tehtäviä strategian 

muodostuksessa. Markkinointi osallistuu useissa yrityksissä yhdessä johtoryhmän 

kanssa myös strategian kohdealueiden ja painopisteiden valintaan ja niitä koskevaan 

päätöksentekoon. Kriittisten kilpailuetujen määrittäminen on keskeisellä sijalla 

strategisessa päätöksenteossa. Näissä yrityksissä markkinoinnin rooli strategian 
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muodostamisessa on aktiivinen, sillä markkinointi osallistuu itse varsinaisen strategian 

muodostamiseen. Markkinointi ei ole pelkästään informaation tuottajan roolissa, vaan 

markkinointi osallistuu strategiseen päätöksentekoon yhdessä muiden toimintojen ja 

yritysjohtajien kanssa. 

 

”Yrityksen johtoryhmä, johon markkinointijohtaja kuuluu, sekä steering 

committee päättävät kohdealueista ja painotuksista vuosittain 

strategiapäivityksen yhteydessä.” Vastaaja K 

 

”Markkinointi/myynnillä on suuri vaikutus painopisteiden valitsemiseen. 

Haetaanko uusi palvelu vanhoille asiakkaille vai uusia asiakkaita vanhoille 

palveluille.” Vastaaja G 

 

Eräässä yrityksessä markkinointi on mukana myös jakeluverkoston radikaalin 

muuttamisen tai uusimisen kartoittamisessa. Näin ollen markkinointi osallistuu myös 

sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen. Vastaaja näki tämän tehtävän erityisen 

haasteelliseksi, sillä tuotteiden valmistajia on useita, mutta hyvistä jakelijoista on 

puolestaan pulaa. 

 

Muutamissa yrityksissä markkinoinnin rooli strategian muodostuksessa on hyvin 

keskeinen. Jopa yhdessä kooltaan hyvin pienessä yrityksessä markkinoinnilla oli paljon 

strategisia tehtäviä. Vastaajien mukaan markkinointi on hyvin keskeisessä asemassa 

yrityksessä. Lisäksi markkinointi osallistuu monissa yrityksissä strategian 

muodostuksen kaikkiin vaiheisiin. Vastaajien mukaan markkinoinnin tehtäviä ovat 

tiedonkeruu ja lähtökohta-analyysien tekeminen, tavoitteiden asettaminen, strategioiden 

kehittäminen, toimenpiteiden suunnittelu strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 

strategian jalkauttaminen sekä strategian toteutumisen seuranta. 

 

”Markkinointi on keskeisiä teemoja strategiamme rakennuksessa ja 

markkinointi osallistuu koko strategian rakennukseen.” Vastaaja C 
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5.1.2 Markkinoinnin vähäinen osallistuminen strategian muodostukseen 

 

Karkeasti arvioiden markkinoinnilla näyttäisi olevan sitä enemmän tehtäviä strategian 

muodostuksessa, mitä suuremmasta yrityksestä on kyse. Markkinoinnin osallistuminen 

strategian muodostukseen oli monipuolista suuremmissa yrityksissä, kun taas 

pienemmissä yrityksissä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vastaajat luettelivat 

vähän tehtäviä markkinoinnille, tai markkinointi ei osallistunut vielä millään tavalla 

strategioiden muodostukseen. Nämä yritykset olivat yleensä joko hyvin pieniä tai vasta 

toimintansa aloittaneita, jolloin systemaattinen ja suunnitelmallinen strateginen 

päätöksenteko yleensä puuttuu. Yritykset ovat tällöin usein vasta muodostamassa 

toimintatapojaan ja liiketoimintaansa.  

 

Pienessä yrityksessä strategisten päätösten tekemisestä vastaa yleensä vain yksi tai 

muutama henkilö, joilla ei ole välttämättä markkinointikokemusta lainkaan. Yrityksen 

toiminta on vielä niin pientä, että yksi henkilö pystyy kartoittamaan markkinat ja 

yrityksen toimintaympäristön vielä suhteellisen helposti. Eri asia on sitten, kuinka 

syvällistä tai kuinka luotettavaa tämä tieto on oikeanlaisten metodien ja markkinoinnin 

ammattitaidon puuttuessa.  

 

”Ei erillistä markkinointifunktiota eikä henkilöresurssia. 

Asiakaspalveluhenkilöstö ja projektipäälliköt markkinoivat palvelujaan 

viestintätoimiston avulla.” Vastaaja Q 

 

”Pienelle yritykselle tyypilliseen tapaan päätökset ei perustu riittävän 

systemaattiseen seurantaan, vaan tunnetta on mukana tosi paljon.”  Vastaaja G 

 

Tutkimuksesta kävi ilmi, että myöskään julkisella sektorilla toimivassa organisaatiossa 

markkinointi ei osallistu juuri lainkaan strategian muodostukseen, vaikka yritys on 

kokoluokaltaan suurehko. Kyseisessä yrityksessä markkinointiin liittyvät tehtävät ovat 

osa toimitusjohtajan tai vastuualuejohtajien työtä. Vastaajan mukaan johtajien apuna 

markkinointiasioissa toimii tarvittaessa toimisto- tai asiakaspalveluhenkilöstöä. 

Markkinoinnin rooli on vähäinen koko organisaatiossa, vaikka organisaatio toimii 

vastaajan mukaan nykyisin yksityisenä yrityksenä. Koska yrityksellä ei luultavasti vielä 

ole juurikaan kokemusta kovasta kilpailutilanteesta, markkinoinnin merkitystä ei ole 
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osattu täysin sisäistää. Kuitenkin myös julkisella puolella on nykyisin tärkeää toimia 

mahdollisimman tehokkaasti ja asiakkaan tarpeet huomioon ottaen. 

 

Eräässä yrityksessä markkinoinnilla oli joitakin tehtäviä strategian muodostuksessa, 

mutta yrityksen edustajan mielestä markkinoinnin pitäisi osallistua strategiseen 

toimintaan enemmän. Hänen mielestään markkinoinnin pitäisi olla mukana erityisesti 

sisäisessä sidosryhmätyöskentelyssä, koko elinkaaren markkinoinnissa sekä 

asiakkuuksien ylläpidossa. 

 

Muutamat, jopa keskisuurten yritysten edustajat myönsivät suoraan, että markkinoinnin 

osallistuminen strategiseen päätöksentekoon on vähäistä. Strategiat laaditaan yleensä 

vielä teknologialähtöisesti, ja markkinointi osallistuu lähinnä vain strategian pohjana 

olevaan keskusteluun, mutta ei varsinaiseen strategian muodostukseen. Vastaajien 

mukaan näissä yrityksissä on tulevaisuudessa kuitenkin tarkoitus lisätä markkinoinnin 

roolia strategian muodostuksessa.  

 

 ”Jatkossa tarkoitus edetä siihen suuntaan, että toimitaan 

markkinointilähtöisemmin.” Vastaaja R 

 

 ”Aikaisemmassa toimintamallissa ei ole osallistunut, mutta uudessa 

strategiassa markkinoinnin roolia ollaan lisäämässä.” Vastaaja T 

 

Joissakin yrityksissä markkinoinnin edustaja ei osallistunut strategian muodostukseen, 

mutta vastaajien mukaan markkinoinnin lähtökohdat yritetään ottaa huomioon 

päätöksenteossa. Se, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, ei käynyt ilmi vastauksissa. 

Voidaan kuitenkin olettaa, että strategiassa pyritään tällöin ottamaan asiakkaan 

näkökulma huomioon. Markkinointikokemuksen vähäisyydestä johtuen asiakkaan 

ymmärtäminen voi kuitenkin jäädä vain puolittaiseksi. Tällöin on mahdollista, että 

strategiset painopisteet tai strategian suunta voidaan valita väärin syvällisen tiedon 

puuttuessa. 
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5.1.3 Yhteenveto markkinoinnin tehtävistä strategian muodostuksessa 

 

Taulukossa 1 on yhteenveto kyselyssä esille tulleista markkinoinnin tehtävistä yritysten 

strategian muodostuksessa. Osa taulukkoon kerätyistä markkinoinnin tehtävistä menee 

päällekkäin toisten tehtävien kanssa tai tarkoittaa hyvin läheisesti samaa asiaa. 

Esimerkiksi sekä asiakkaiden, kilpailijoiden että markkinoiden analysointi voidaan 

käsittää kuuluvan tiedonhankintaan. Osa vastaajista sisällytti markkinoinnin tehtäviin 

yleisesti kaikenlaisen tiedon hankkimisen, kun taas toiset halusivat korostaa pelkästään 

esimerkiksi asiakkaiden analysointia markkinoinnin tehtävänä. Tässä taulukossa eri 

tehtävät onkin haluttu tuoda korostetusti esille. Samaa tarkoittavissa tehtävissä on 

nimittäin nähtävissä myös eroja. 

 

Taulukko 1 Markkinoinnin tehtävät yritysten strategian muodostuksessa 
 
Markkinoinnin tehtävät strategian muodostuksessa 

 Linkki yrityksen ja asiakkaan 
välillä 
• Yhteistyön lisääminen 

asiakkaiden kanssa 
 Tiedon hankinta 
• Asiakkaiden analysointi 
• Kilpailijoiden analysointi 
• Markkinoiden analysointi 
• Toimintaympäristön muutosten 

seuranta  
• Tulevaisuuden ennakointi 
• Uusien liiketoiminta-alueiden 

tunnistaminen 
• Tuotannon ja myynnin 

analysointi 
 Yritystoiminnan kehittäminen 
• Markkinoiden laajentaminen 
• Uusien liikesuhteiden aloitus 
• Tuotteiden valinta 
• Jakeluverkoston uusiminen 

 Erikoistumisedun luominen ja 
innovointi 
• Tuotesuunnitteluun osallistuminen 
• Arvon luominen asiakkaille 
• Reagointiherkkyys 
• Brandin luomiseen osallistuminen 
• Osaamisen kehittäminen 

 Strategian kehittäminen  
• Tavoitteiden asettaminen 
• Budjetointi 
• Painopisteiden ohjaaminen 
• Strategioiden uudistaminen  
• Strategian toteuttamisesta 

huolehtiminen 
• Mittarien luominen ja 

toimenpiteiden seuranta 
 

 

 

Suurin osa kyselyssä esiin tulleista strategisen markkinoinnin tehtävistä olivat samoja 

kuin aikaisemmin tieteellisessä keskustelussa ilmenneet tehtävät. Samoista asioista 

voidaan puhua hieman eri sanoilla, mutta samoja tehtäväalueita on nähtävissä selkeästi. 

Vastaajat luettelivat markkinoinnin tehtäviä paljon yleisemmällä tasolla kuin 
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markkinoinnin tehtäviä on tarkasteltu teoreettisessa osiossa. Vastaajat eivät eritelleet 

esimerkiksi tarkemmin, mitä tehtäviä asiakkaan analysointi sisältää. Voidaan kuitenkin 

olettaa, että he tarkoittavat tällä samoja asioita kuin teoreettisessa keskustelussa on 

tarkemmin tuotu esille. Näitä ovat esimerkiksi asiakkaan motivointitekijöiden 

selvittäminen, asiakkaan käyttäytymisen ymmärtäminen sekä tyytymättömyyden 

lähteiden kartoittaminen.  

 

Kyselyssä ilmeni kuitenkin myös sellaisia strategisia tehtäviä, joita teoreettisessa 

tarkastelussa ei tullut esille. Joissakin yrityksissä markkinointi osallistui strategian 

muodostuksessa muun muassa tuotannon ja myynnin analysointiin, budjetointiin sekä 

mittarien luomiseen ja seurantaan. Nämä tehtävät eivät nousseet esille tutkimusta varten 

tarkastellussa teoreettisessa aineistossa. Lisäksi teoriaosuudessa ei puhuttu varsinaisesti 

jakeluverkon uusimisesta tai uusien liikesuhteiden aloittamisesta, mutta ne voidaan 

nähdä sisältyvän teoreettisessa keskustelussa ilmenneeseen sidosryhmäsuhteiden 

hoitamiseen ja verkottuneen organisaation luomiseen. 

 

Yksikään vastaajista ei tuonut esille yhtenäisyyden luomista markkinoinnin tehtävänä. 

Tätä tehtävää painotettiin kuitenkin teoreettisessa keskustelussa paljon ja sitä pidettiin 

erittäin tärkeänä päätöksenteon onnistumisessa. Markkinoinnin pitäisi luoda yrityksestä 

ulospäin suuntautuvan yhtenäisen ilmeen lisäksi yhtenäisyyttä myös organisaation 

sisällä (ks. Day 2003, 20; F. Webster 1992, 11). Toimiva strategia on helpompi 

muodostaa silloin, kun kaikilla toimijoilla on yhteiset tavoitteet ja yksimielisyys niistä 

keinoista, joilla tavoitteet saavutetaan.  

 

5.1.4 Markkinoinnin tärkeimmät strategiset tehtävät yrityksissä 

 

Vastaajilta kysyttiin myös sitä, mitkä ovat markkinoinnin tärkeimmät strategiset 

tehtävät heidän mielestään. Vastaajille annettiin valmiina teoreettisen keskustelun 

pohjalta rakennettu taulukko markkinoinnin tehtävistä, joista he valitsivat kolme 

mielestään tärkeintä markkinoinnin strategista tehtävää. Markkinoinnin strategiset 

tehtävät annettiin valmiina, sillä vastaajat eivät välttämättä tunne eroa strategisen ja 

operatiivisen markkinoinnin välillä. Lisäksi teoreettisen tarkastelun avulla oli 

mahdollista koota hyvinkin kattava strategisen markkinoinnin tehtäväluettelo. Vastaajia 
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autettiin näin selkeyttämään itselleen, mitkä tehtävät kuuluvat markkinoinnin 

strategiseen toimintaan. Myös taulukossa 2 markkinoinnin tehtävät menevät 

tarkoituksella osin limittäin, sillä kyselyssä haluttiin tarkasti tietää, mitä tehtävää 

vastaaja haluaa nimenomaan painottaa.  

 

Taulukko 2 Strategisen markkinoinnin tärkeimmät tehtävät 
 
Strategisen markkinoinnin tärkeimmät tehtävät Mainintojen 

lukumäärä 
Markkinoiden ja muun ympäristön analysointi 14 
Erikoistumisedun luominen 6 
Yrityksen imagon ja maineen rakentaminen 6 
Tiedon kerääminen tulkinta ja jakaminen 5 
Asiakkaan arvon määrittäminen ja luominen 5 
Sidosryhmäsuhteiden rakentaminen ja verkottuneen 
organisaation luominen 

5 

Asiakkaan edustaminen yritykseen päin 5 
Asiakkaan analysointi 4 
Yrityksen asiakaskeskeisyydestä huolehtiminen 3 
Kilpailijoiden analysointi 2 
Tuotteiden markkinoille viennin kehittäminen 2 
Ydinarvoehdotelmien määritteleminen ja uudistaminen 1 
Yrityksen reagointikyvyn parantaminen 1 
Innovoinnin johtaminen 1 
Resurssien jakaminen ja uusien kykyjen luominen 1 

 

 

Taulukosta voidaan nähdä, että vastausten hajonta on suuri, eli melkein kaikki annetut 

markkinoinnin tehtävät mainittiin ainakin kerran markkinoinnin tärkeimpänä 

strategisena tehtävänä. Selkeästi joukosta kuitenkin erottui markkinoiden ja muun 

ympäristön analyysi, joka mainittiin useimmiten markkinoinnin yhtenä tärkeimmistä 

tehtävistä. Tähän voidaan laskea luettavaksi myös asiakkaiden ja kilpailijoiden 

analysoinnit, sillä markkinoiden analysoinnin oletetaan usein sisältävän myös sekä 

kilpailija- että asiakasanalyysit. Tällöin analysointitehtävät nousivat hyvin selkeästi 

yhdeksi markkinoinnin tärkeimmiksi strategisiksi tehtäviksi vastaajien mielestä. Toiset 

vastaajat halusivat kuitenkin painottaa enemmän esimerkiksi asiakkaan analysointia 

kuin koko toimintaympäristön analysointia. 

 

Analysointi voidaan laskea myös tiedon keräämiseksi, jolloin valmiina annettu 

vaihtoehto tiedon kerääminen, tulkinta ja jakaminen voidaan katsoa liittyvän myös 



52 

samaan tehtäväkategoriaan. Tässä täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että kaikkien 

mielestä markkinoinnin tehtäviin ei tiedon keräämisen lisäksi välttämättä kuitenkaan 

sisälly tiedon jakaminen muulle organisaatiolle. Markkinaherkkyys kokonaisuudessaan 

nousi kuitenkin selkeästi yhdeksi markkinoinnin tärkeimmäksi tehtäväksi vastaajien 

keskuudessa. 

 

Myös yrityksen imagon ja maineen rakentaminen, erikoistumisedun luominen, arvon 

määrittely ja luominen, verkottuminen sekä asiakkaan edustaminen yritykseen päin 

nousivat usein kolmen tärkeimmän tehtävän joukkoon. Laajasti tulkittuna 

erikoistumisedun luominen nousi myös yhdeksi markkinoinnin tärkeimmistä tehtävistä, 

sillä muun muassa yrityksen imagon ja maineen rakentaminen, innovoinnin johtaminen 

ja resurssien jakaminen sekä uusien kykyjen luominen voidaan katsoa liittyvän 

erikoistumisedun luomiseen. Muut tehtävät saivat vain yksittäisiä tai muutamia 

mainintoja. 

 

Aineistosta kävi ilmi, että yrityksen asiakaskeskeisyydestä huolehtiminen nousi vain 

kolmen vastaajan mielestä markkinoinnin yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi. Tämä voi 

tarkoittaa sitä, että asiakkaan keskeinen asema yrityksen toiminnassa on vastaajien 

mielestä jo itsestäänselvyys kaikille yrityksen työntekijöille, jolloin markkinoinnin ei 

tarvitse erikseen sitä enää painottaa. Toisaalta tämä voidaan nähdä myös siten, että 

asiakaskeskeisyyttä ja sen merkitystä yrityksen toiminnalle ei ole täysin vielä sisäistetty. 

Tällöin yritys voi toimia vielä ainakin osittain tuotanto- tai myyntikeskeisesti, jolloin 

asiakas nähdään edelleen vain johdateltavissa olevana passiivisena vastaanottajana. 

 

Kolme strategisen markkinoinnin tehtäväaluetta jäi kokonaan ilman mainintoja: 

organisaation tavoitteiden yhdistäminen, konfliktijohtamiseen osallistuminen ja 

yhtenäisen organisaation luominen. Huomioitavaa on, että aikaisemmassa teoreettisessa 

keskustelussa yhtenäisen organisaation luomista, johon myös organisaation tavoitteiden 

yhdistäminen osaltaan kuuluu, on pidetty erittäin tärkeänä strategisen markkinoinnin 

tehtävänä (ks. Day 2003, 20). Markkinointia ei nähdä selkeästi organisaatiota 

yhdistävänä tai kokonaisvaltaisena tekijänä yrityksissä. Esimerkiksi asiakkaan 

näkökulma ei välttämättä välity kaikille yrityksen työntekijöille, jolloin asiakkaan 

tarpeisiin ei pystytä tehokkaasti vastaamaan (Cravens & Piercy 2003, 6). Toisaalta tästä 
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voi kärsiä myös yrityksen imago, sillä sekään ei välttämättä ole yhtenäinen, mikäli 

työntekijät toimivat eri tavoin ja viestivät eri asioita. 

 

Organisaation toimialalla ja vastaajien asemalla organisaatiossa voi myös olla 

merkitystä siihen, mitä asioita vastaajat painottavat markkinoinnin tärkeimmiksi 

tehtäviksi. Esimerkiksi asiantuntijaorganisaatiossa markkinoinnin yhdeksi tärkeimmäksi 

tehtäväksi voidaan nähdä juuri sidosryhmäsuhteiden luominen, kun taas perinteisen 

teollisuusalan yritykset painottavat enemmän asiakkaan analysointia. 

 

5.1.5 Strategiset tehtävät, joihin markkinointi ei osallistu 

 

Vastaajilta kysyttiin myös, mihin heille valmiina annetun taulukon tehtäviin 

markkinointi ei heidän yrityksessään osallistu lainkaan. Näin on mahdollista kartoittaa 

myös ne strategiset tehtäväalueet, joissa on joko parannettavaa tai jotka vastaajien 

mielestä eivät kuulu markkinoinnin osaamisalueisiin. Taulukkoon 3 on kerätty yhteen 

nämä vastaajien mainitsemat tehtäväalueet. 

 

Taulukko 3 Tehtävät, joihin markkinointi ei osallistu yrityksissä 
 

Tehtävät, joihin markkinointi ei osallistu Mainintojen 
lukumäärä 

Konfliktijohtamiseen osallistuminen 8 
Resurssien jakaminen ja uusien kykyjen luominen 6 
Organisaation tavoitteiden yhtenäistäminen 5 
Yrityksen reagointikyvyn parantaminen 5 
Yhtenäisen organisaation luominen 4 
Innovoinnin johtaminen 4 
Ydinarvoehdotelmien määritteleminen ja uudistaminen 4 
Asiakkaan edustaminen yritykseen päin 2 
Asiakkaan analysointi 2 
Erikoistumisedun luominen 2 
Yrityksen asiakaskeskeisyydestä huolehtiminen 1 
Tiedon kerääminen tulkinta ja jakaminen 1 
Kilpailijoiden analysointi 1 
Markkinoiden ja muun ympäristön analysointi 1 
Asiakkaan arvon määrittäminen ja luominen 1 
Sidosryhmäsuhteiden rakentaminen ja verkottuneen 
organisaation luominen 

1 
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Tässäkin kysymyksessä vastausten hajonta oli suuri. Yksikään tehtäväalue ei erottunut 

selkeästi, mutta konfliktijohtamiseen osallistuminen sai eniten mainintoja. 

Konfliktijohtamiseen osallistuminen ei kuulukaan markkinoinnin perinteisiin 

tehtäväalueisiin ja se voi kuulostaa sen takia vastaajien mielestä oudolta. Huomioitavaa 

oli, että tässä kohdassa yhtenäisen organisaation luominen mainittiin vastauksissa neljä 

kertaa, joten suurimmassa osassa vastanneista yrityksistä markkinointi kuitenkin 

osallistuu yhtenäisen organisaation luomiseen, vaikka yrityksen edustajat eivät sitä 

yhtenä markkinoinnin tärkeimpänä tehtävänä pidäkään.  

 

Kaikissa yrityksissä markkinointi näyttää osallistuvan siis ainakin tuotteiden 

markkinoille viennin kehittämiseen ja yrityksen imagon ja maineen rakentamiseen, 

koska nämä tehtäväalueet eivät saaneet yhtään mainintaa tässä kysymyksessä. 

Huomioitavaa on, että markkinointi ei osallistu kaikissa kyselyyn vastanneissa 

organisaatioissa markkinaherkkyyteen liittyviin tehtäväalueisiin, vaikka se nousi 

selkeästi tärkeimmäksi markkinoinnin tehtäviksi vastaajien mielestä. Myöskään 

innovointiin liittyviin tehtäviin, kuten resurssien jakamiseen ja uusien kykyjen 

luomiseen sekä yrityksen reagointikyvyn parantamiseen, markkinointi ei joissakin 

yrityksissä osallistu. Nämä yritykset eivät hyödynnä riittävän hyvin markkinoinnin 

kykyä yhdistää asiakkaiden tarpeet ja teknologinen kehitys, ja luoda sitä kautta 

lisäarvoa sekä parantaa yrityksen reagointikykyä (Day 2003, 19). Markkinaherkkyyttä 

ei myöskään hyödynnetä silloin riittävän hyvin tai nopeasti, mikäli markkinoinnin ei 

nähdä osallistuvan yrityksen reagointikyvyn parantamiseen. Markkinoinnilla on näissä 

yrityksissä mahdollisesti enemmänkin operatiivinen kuin strateginen rooli. 

 

Mielenkiintoista oli myös se, että tuotteiden markkinoille viennin kehittäminen kuului 

markkinoinnin tehtäviin kaikissa yrityksissä, mutta vain kahden vastaajan mielestä se 

nousi yhdeksi markkinoinnin tärkeimmistä tehtävistä. Tuotteiden markkinoille viennin 

kehittäminen kuuluu markkinoinnin perinteisiin tehtäviin, ja luultavasti siksi kaikki 

vastaajat mainitsivat sen markkinoinnin tehtäväksi. Markkinoinnilla on kuitenkin myös 

muita paljon keskeisimpiä tehtäviä, joilla voi olla ratkaiseva vaikutus yrityksen 

menestymiseen.  
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5.2 Markkinoinnin asema yrityksen ylimmässä päätöksenteossa 

 

Markkinoinnin roolia tutkittaessa on syytä tarkastella markkinoinnin asemaa 

organisaation hierarkiassa. Mikäli markkinointi osallistuu yrityksessä ylimmän tason 

päätöksentekoon, voidaan olettaa, että markkinoinnin rooli yrityksessä on hyvä ja se 

pystyy vaikuttamaan osaltaan yrityksen strategian muodostukseen. Markkinoinnin 

arvostus ei puolestaan ole välttämättä kovin suuri niissä organisaatioissa, joissa 

markkinoinnin edustaja puuttui organisaation johtoryhmästä. 

 

Taulukosta 4 voidaan nähdä yhteenveto markkinoinnin asemasta yrityksen 

johtoryhmässä kyselyssä mukana olevissa yrityksissä. Kolmessatoista organisaatiossa 

markkinoinnin edustaja kuului yrityksen johtoryhmään. Kuusi vastaajaa puolestaan 

ilmoitti, ettei markkinoinnin edustaja osallistunut johtoryhmän toimintaan heidän 

organisaatiossaan. Yksi vastaaja totesi, että markkinoinnin edustaja kuului konsernin 

johtoryhmään, mutta ei Suomen yksikössä. Useat vastaajat lisäsivät vielä, että 

markkinointijohtaja kuului heidän organisaatiossaan myös yrityksen hallitukseen. Yli 

puolessa tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä markkinoinnin asema ylimmissä 

päätöksentekoelimissä oli näin ollen suhteellisen hyvä. Tämä poikkeaa hieman 

aiemmista tutkimuksista, joissa markkinoinnin aseman on todettu olevan huonompi (ks. 

Doyle 2000, 299; Weinzimmer ym. 2003). 

 

Taulukko 4 Markkinoinnin edustaja yrityksen johtoryhmässä 
 

Markkinoinnin edustaja johtoryhmässä Vastaajien lukumäärä 
Kyllä 13 
Ei 6 
Konsernissa, mutta ei Suomen yksikössä 1 

 

 

Yrityksen koko vaikuttaa varmasti osaltaan siihen, kuuluuko markkinoinnin edustaja 

yrityksen johtoryhmään. Pienessä yrityksessä päätöksenteosta vastaa vain yksi tai 

muutama henkilö, eikä näissä yrityksissä ole välttämättä lainkaan erillistä 

markkinoinnin toimintoa. Tällöin on luonnollista, että markkinoinnin edustaja puuttuu 

johtoryhmästä. Yrityksen koolla ei kuitenkaan aina ole vaikutusta markkinoinnin 

poisjääntiin ylimmästä päätöksenteosta. Muutamat yritykset, joissa markkinointiosaaja 
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ei osallistunut johtoryhmään, olivat kooltaan keskisuuria yrityksiä. Joissakin 

huomattavasti pienemmissä kyselyyn vastanneissa yrityksissä markkinoinnin edustaja 

puolestaan kuului yrityksen johtoryhmään.  

 

Yrityksen koon lisäksi esimerkiksi vasta perustetun yrityksen toiminta voi olla vielä 

järjestäytymätöntä, jolloin markkinoinnin rooli on toistaiseksi epäselvä. Erään vastaajan 

mukaan osa markkinointitoimenpiteistä ostetaan hänen yrityksessään palveluna. Tällöin 

kyse on kylläkin enemmän markkinoinnin operatiivisista, eikä strategisista tehtävistä. 

Yksi vastaaja perusteli markkinoinnin edustajan puuttumista yrityksen johtoryhmästä 

sillä, että kyseessä on julkisella sektorilla toimiva organisaatio. Nykyisin kuitenkin 

myös monet julkisen sektorin organisaatiot toimivat kuten yritykset. Julkisella 

sektorillakin on tärkeää toimia tehokkaasti ja asiakkaat huomioon ottaen.  

 

5.3 Markkinoinnin strateginen vaikutusvalta yrityksissä 

 

Suurin osa vastaajista piti markkinoinnin vaikutusvaltaa merkittävänä heidän 

yrityksessään. Useissa vastauksissa korostettiin sitä, että markkinoinnilla on suuri 

vaikutus erityisesti strategisten painopisteiden valitsemiseen, mutta myös itse strategian 

muodostukseen. Markkinoinnilla nähtiin olevan vahva rooli yrityksen toiminnan 

ohjaamisessa sekä päätöksenteossa. Lisäksi monen vastaajan mielestä markkinoinnilla 

oli huomattava vaikutus koko liiketoimintaan ja yrityksen menestymiseen. 

Markkinoinnilla näyttäisi siis olevan kyseisissä yrityksissä hyvinkin paljon 

vaikutusvaltaa. Tulokset ovat samansuuntaisia Homburgin ym. (1999) Yhdysvalloissa 

ja Saksassa tekemän kvantitatiivisen tutkimuksen kanssa, jossa todettiin, että 

markkinointi oli vaikutusvaltaisin yksikkö liiketoiminnan strategista suuntaa koskevissa 

päätöksissä. 

 

”Markkinointi on merkittävässä asemassa yrityksen strategian suuntaa 

valittaessa.” Vastaaja E 

 

”Markkinointiporukka ohjaa toimintaa yrityksessämme tosi vahvasti. 

Strategian luontivaiheessa pääsevät vaikuttamaan tosi paljon, mihin suuntaan 

mennään.” Vastaaja G 
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Osassa yrityksistä markkinointi näytti kuitenkin osallistuvan vain strategian 

pohjustamiseen tai markkinoinnin nähtiin olevan ennemminkin vain strategian 

toteuttajan roolissa. Markkinointi pystyy ohjaamaan strategian muodostusta hyvinkin 

paljon ja vaikuttamaan sitä kautta strategiseen päätöksentekoon, mutta varsinaista 

päätöksentekovaltaa markkinoinnilla ei näyttäisi näissä yrityksissä olevan. Strategisen 

markkinoinnin vaikutusvalta on tällöin vain osittaista ja osin piilevää. Todelliset 

vaikutusmahdollisuudet voivat jäädä vähäisiksi. 

 

”Markkinointi osallistuu yrityksen strategian pohjana olevaan keskusteluun ja 

luo oman toimintasuunnitelmansa laaditun yritystason strategian pohjalta.” 

Vastaaja D 

 

Ainoastaan yksi vastaaja totesi suoraan, ettei markkinoinnilla ole strategista 

vaikutusvaltaa lainkaan heidän yrityksessään. Vastaajan mukaan tämä johtui lähinnä 

siitä, että heidän yrityksestään puuttuu kokonaan markkinoinnista vastaava henkilö. 

Markkinointi on yrityksessä yksilöiden varassa, mikä on erikoista, koska kyseessä on 

kokoluokaltaan keskisuuri yritys. Positiivista kuitenkin oli se, että vastaajan mukaan 

markkinoinnin merkitys liiketoiminnalle on huomattu ja markkinoinnin roolia on 

tarkoitus lisätä tulevaisuudessa. 

 

”Nykyisessä toimintamallissa (markkinoinnilla) ei vaikutusvaltaa, pelkkä 

toteuttaja, tai vielä pahempaa, markkinoinnin toimenpiteiden kirjaaja. … 

Markkinoinnin roolia ollaan lisäämässä (strategisessa päätöksenteossa).” 

Vastaaja T 

 

Taulukossa 5 on yhteenveto kyselyssä esille tulleista yrityksen strategisista päätöksistä, 

joissa markkinoinnilla on eniten, ja toisaalta taas vähiten vaikutusvaltaa. Päätökset on 

jaettu taulukossa Kaplanin ja Nortonin (ks. 2002) kehittelemän Balanced Scorecard -

mallin mukaisesti neljään ryhmään. Taulukosta voidaan nähdä, että vastaajien mukaan 

markkinoinnilla on eniten vaikutusvaltaa juuri sellaisilla tehtäväalueilla, jotka ovat 

perinteisestikin kuuluneet markkinoinnin vastuulle, kuten asiakkuuksien hoitaminen, 

segmentointi ja markkinointiviestintä. Samansuuntaisia tuloksia on tullut esiin myös 

aikaisemmissa tutkimuksissa (ks. Homburg ym. 1999). Lisäksi markkinointi pääsi 
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joissakin kohdeyrityksissä vaikuttamaan monipuolisesti myös innovointia ja kasvua 

koskeviin päätöksiin. 

 

Taulukko 5 Strategisen markkinoinnin vaikutusvalta yrityksen strategisissa päätöksissä 
 
Eniten vaikutusvaltaa Vähiten vaikutusvaltaa 

 Asiakkaita koskevat päätökset 
• Asiakkuudet 
• Segmentointi 
• Markkinointiviestintä 
• Myyntityön suunnittelu 
• Suhdemarkkinointi 
• Tuotteiden markkinoille 

vieminen 
 Sisäisiä prosesseja koskevat 

päätökset 
• Henkilöstöasiat 
• Verkostoituminen 

 Innovointia ja kasvua koskevat 
päätökset 
• Erikoistumisedun luominen 
• Lisäarvon tuottaminen 

asiakkaalle 
• Tuotekehitys 
• Imagon, maineen ja brandin 

kehittäminen 
• Markkinoiden laajentaminen 
• Tuotteita koskevat päätökset 
• Kilpailukeinojen valinta 

 Taloudelliset päätökset 
• Investoinnit 
• Resurssointi 
• Hinnoittelu 

 
 

 Asiakkaita koskevat päätökset 
• Asiakkaiden edustaminen 

yritykseen päin 
• Palvelusopimusten uusiminen 

 Sisäisiä prosesseja koskevat 
päätökset 
• Henkilöstöasiat 
• Strateginen kumppanuus 
• Strategisen suunnan vaihtaminen 
• Projektien priorisointi ja aloitus 
• Toimimattomien konseptien 

lopettaminen 
• Valmistusta koskevat päätökset 
• Johtaminen 
• Muiden kuin markkinoinnin 

liiketoiminta-alueiden organisointi 
 Innovointia ja kasvua koskevat 

päätökset 
• Ydinarvoehdotelmat 
• Reagointikyvyn parantaminen 
• Kilpailuedun luominen 
• Tutkimus- ja kehitystoiminnan 

sisäiset päätökset 
• Markkinoiden laajentaminen 
• Palvelun laajentaminen 

 Taloudelliset päätökset 
• Investoinnit 
• Resurssointi 

 

 

Joissakin kyselyyn osallistuneissa yrityksissä markkinoinnilla oli vaikutusta myös 

esimerkiksi resursseja koskeviin päätöksiin, investointipäätöksiin ja henkilöstöä 

koskeviin asioihin. Nämä päätöksentekoalueet eivät ole perinteisesti kuuluneet 

markkinoinnin vaikutusvallan piiriin. Tämä on viite siitä, että markkinoinnin strategista 

asiantuntijuutta käytetään kyseessä olevissa yrityksissä vahvasti hyväksi. Strategisen 

markkinoinnin tehtävistä resurssien jakaminen ja uusien kykyjen luominen kuuluu siten 
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markkinoinnin toiminta-alueelle. Markkinoinnin rooli on hyvin kokonaisvaltainen ja 

ulottuu monille eri osa-alueille näissä yrityksissä. 

 

Vastauksista käy ilmi, että yrityksissä tehdään paljon sellaisia päätöksiä, joihin 

markkinoinnilla on vain vähän tai ei ole lainkaan vaikutusvaltaa. Useissa yrityksissä 

markkinoinnin vaikutusvalta on vähäinen sisäisiä prosesseja sekä innovointia ja kasvua 

koskevissa päätöksissä. Esille nousi myös tässä paljon samoja päätöksentekoalueita, 

joita aikaisemmissakin tutkimuksissa on jo ilmennyt (ks. Homburg ym. 1999). Muun 

muassa investointipäätökset sekä yrityksen kasvuun liittyvät päätökset ovat sellaisia, 

joihin markkinointi ei ole perinteisesti päässyt vaikuttamaan. 

 

5.4 Markkinoinnin merkitys onnistuneen strategian muodostamisessa 

 

Vastaajilta tiedusteltiin heidän mielipidettään siihen, kuinka suuri merkitys 

markkinoinnilla on onnistuneen strategian muodostuksessa. Yrityksen intresseissä on 

aina muodostaa toimiva ja menestystä luova strategia, joten olennaista on tutkia 

markkinoinnin osallisuutta juuri onnistuneen strategian luomisessa. Vastauksista 

voidaan nähdä, kuinka paljon markkinoinnin strategista osaamista arvostetaan 

vastaajien keskuudessa. Suurin osa vastaajista piti markkinoinnin merkitystä suurena 

onnistuneen strategian muodostuksessa. Moni oli myös sitä mieltä, että ilman 

markkinointia menestyvää strategiaa on ylipäätään mahdotonta muodostaa. Etenkin 

kilpailun kiristymisen ja suhdanneherkkien markkinoiden nähtiin lisäävän strategisen 

markkinoinnin merkitystä. Yrityksen on pakko erottautua jollakin tavalla muista saman 

alan organisaatioista. Erityisesti strategian pohjana olevan tiedon kerääminen sekä 

strategisen suunnan antaminen nostettiin tärkeiksi tekijöiksi menestyneen strategian 

muodostamisessa. 

 

”Minun näkemykseni on aina ollut, että ilman onnistunutta markkinointia 

markkinoilla ei voi pärjätä, vaikkakin olisi hyvät tuotteet.” Vastaaja L 

 

”Markkinoinnin merkitys on suuri! Ilman markkinointia ei voi muodostaa 

menestyvää strategiaa. Keskeisin tekijä kannattavan, kasvavan liiketoiminnan 

luomisessa.” Vastaaja C 
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”Rooli on täysin keskeinen. Strategialla ei ole paljoakaan merkitystä, jos 

tavoite ja lähtökohdat ovat vääriä alusta alkaen.” Vastaaja M 

 

”Strategian laadinnan kannalta markkinoinnilla on suuri merkitys. Se tuo 

strategian laadintaan ehkä parhaan asiakastuntemuksen yrityksen sisältä.” 

Vastaaja D 

 

Erään vastaajan mielestä onnistuneen strategian luominen on oleellisesti vaikeampaa 

ilman markkinointia. Hän kuitenkin toteaa heti perään, ettei se ole mahdotonta. Tässä 

vastauksessa tulee hyvin esille se, että markkinoinnin osaamista ei nähdä niin erikoisena, 

ettei joku muukin pystyisi tekemään samoja asioita. Markkinoinnin arvostus ei joissakin 

yrityksissä ole välttämättä kovin korkea. Tämä voi johtua nimenomaan siitä, että 

markkinointi on epäonnistunut tehtävissään tai sen strateginen rooli on ollut alusta 

alkaen heikko, jolloin on niin sanotusti opittu pärjäämään ilman sitä. Monissa 

asiantuntijaorganisaatioissa organisaatiorakenteesta ja erilaisista toimintatavoista 

johtuen eri toimintoja kuten markkinointia ei ole olemassa lainkaan. Tämä johtuu 

yleensä siitä, että kaikki asiantuntijat toimivat erittäin lähellä asiakasta ja pyrkivät 

innovaatioiden kautta jatkuvasti tuottamaan lisäarvoa asiakkaalle (Hooley & Beracs 

1997, 162). Asiantuntijapalveluja tuottavien yritysten työntekijät koostuvat pääasiassa 

pelkästään asiantuntijoista. 

 

Muutamissa yrityksissä markkinoinnin rooli on ollut vähäinen strategian 

muodostuksessa, mutta näissäkin yrityksissä on huomattu, kuinka tärkeää olisi 

hyödyntää markkinoinnin osaamista ja asiantuntijuutta juuri strategisessa 

päätöksenteossa. Erään yrityksen edustaja myöntääkin, että heidän yrityksensä on vielä 

pitkälti tuotantolähtöinen, mutta jatkaa, että tulevaisuudessa asiakaslähtöisyys tulee 

olemaan myös heille elintärkeää. Melkein kaikki näiden yritysten edustajat totesivat, 

että markkinoinnin osuutta strategian muodostuksessa pitäisi lisätä tulevaisuudessa. 

Etenkin teollisuusyritykset ovat vasta muuttamassa toimintaansa markkinalähtöiseksi. 

 

”…(Markkinoinnilla) on ollut huomattavasti suurempi vaikutus yhtiön 

strategiaan kuin aiemmin, sillä on ymmärretty, että lisäarvon tuoton, 

tuotteistamisen ja toteuttamisen ketju onnistuu ainoastaan henkilöiltä, joilla on 
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alan syvällinen tieto asiakkaiden tarpeista, odotuksista, kilpailijoista…” 

Vastaaja K 

 

”Vaikka olemme tuotantolähtöisen toiminnan malliesimerkki, niin ainoa 

mahdollisuutemme tulevaisuudessa on asiakaslähtöisyys…” Vastaaja J 

 

Joissakin kyselyyn osallistuneissa yrityksissä markkinointi ei varsinaisesti osallistunut 

strategian muodostukseen lainkaan. Markkinointi nähtiin vain strategian toteuttajan 

roolissa. Yrityksen edustajat totesivat kuitenkin, että markkinoinnin näkökulmat on 

pyritty huomioimaan päätöksenteossa. Markkinointiosaamisen arvostuksen voidaan 

olettaa olevan hyvin vähäinen näissä yrityksissä. 

 

”Sinällään markkinoinnin merkitys vähäinen. Se on integroitunut osaksi 

toimintaprosessia.” Vastaaja Q 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että vaikka yrityksen 

markkinasuuntautuneisuus vaikuttaa positiivisesti yrityksen liiketoimintaan, se ei 

yksistään riitä. Markkinointia erillisenä toimintona tarvitaan edelleen menestyksekkään 

organisaation luomisessa (Moorman & Rust 1999). Moorman & Rust (1999) tutkivat 

erillisen markkinointitoiminnon merkitystä markkinasuuntautuneissa organisaatioissa 

Yhdysvalloissa. Kaksivaiheiseen kvantitatiiviseen kyselytutkimukseen osallistui 

yritysjohtajia useilta eri aloilta ja laajasti organisaation eri toiminnoista. Tutkimuksen 

mukaan markkinoinnin erityisosaaminen on välttämätöntä kilpailuedun luomisessa, sillä 

yksittäiset työntekijät eivät pysty muiden toimintojensa ohella keskittymään 

markkinoinnin näkökulmiin riittävässä määrin. 

 

5.5 Markkinoinnin tuloksentekokyky ja onnistuminen tehtävissään 

 

Vastaajilta kysyttiin heidän mielipidettään myös siitä, onko strateginen markkinointi 

onnistunut sille annettujen tehtävien hoitamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. 

Markkinoinnin tehtävissä onnistumisella voi olla myönteinen vaikutus markkinoinnin 

strategiseen rooliin, kun taas epäonnistuminen voi vaikuttaa rooliin heikentävästi. 

Esimerkiksi epäonnistuminen markkinoinnin muutosten ennustamisessa voi johtaa 
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vaikutusvallan vähenemiseen päätöksenteossa (Homburg ym. 1999, 5). Vastaajia 

pyydettiin tuomaan esille sellaisia tehtäviä, joissa markkinointi on heidän mielestään 

onnistunut tai vastaavasti epäonnistunut. Taulukkoon 6 on koottu yhteen kyselyssä esiin 

tulleet mielipiteet markkinoinnin onnistuneista ja epäonnistuneista tehtävistä. 

 

Taulukko 6 Strategisen markkinoinnin onnistuminen tehtävissään 
 
Onnistuneet tehtäväalueet Epäonnistuneet tehtäväalueet 

 Linkki yrityksen ja asiakkaan välillä 
• Asiakasnäkökulman esille 

tuominen 
• Asiakkuuksien hallinta 
• Asiakkaiden palvelu 
• Asiakastyytyväisyys  
• Vahva paikallinen markkinointi 
• Asiantuntijuuden markkinointi 
• Jälkimarkkinointi 

 Tiedon hankinta 
• Segmentointi 

 Yritystoiminnan kehittäminen 
• Yhteistyö tuotannon kanssa 
• Uusien asiakkaiden hankinta 
• Verkostoituminen  
• Sopimusten tekeminen 

 Erikoistumisedun luominen ja 
innovointi 
• Lisäarvon tuottaminen 
• Imagon ja brandin rakentaminen  
• Uusien tuotteiden lanseeraaminen 

 Tuloksentekokyky 
• Tavoitteiden saavuttaminen 
• Myyntibudjettien saavuttaminen 
• Budjetoidun liikevaihdon 

saavuttaminen 
• Markkinajohtajuuden 

saavuttaminen 

 Linkki yrityksen ja asiakkaan 
välillä 
• Asiakkuuksien hallinta 
• Markkinointiviestintä 

 Tiedon hankinta 
• Asiakkaiden analysointi 
• Kilpailijoiden analysointi 
• Markkinoiden analysointi 
• Kasvun ennustaminen 
• Asioiden valmistelu 

päätöksentekoa varten 
 Yritystoiminnan kehittäminen 
• Markkinaosuuksien 

kasvattaminen 
• Markkinoiden laajentaminen 
• Uusien liiketoiminta-

mahdollisuuksien löytäminen 
• Oman roolin kasvattaminen 

 Erikoistumisedun luominen ja 
innovointi 
• Erikoistumisedun luominen 

 Tuloksentekokyky 
• Tulosvastuu  
• Kasvutavoitteiden 

saavuttaminen 
• Mittarien puute 

 

 

Yleisesti ottaen vastaajat toivat esiin sekä onnistumisia että epäonnistumisia samassa 

määrin. Strategisen markkinoinnin onnistumisia tuli esiin monilla eri tehtäväalueilla, 

kun taas useat kommentit epäonnistuneista tehtävistä koskivat samoja strategisia 

tehtäväalueita. Joidenkin yritysten edustajien mielestä markkinointi oli onnistunut hyvin 

kaikissa tehtävissään, mutta suurin osa oli sitä mieltä, että parannettavaa on ainakin 
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joillakin tehtäväalueilla. Muutamien vastaajien mielestä markkinointi oli onnistunut 

jopa erittäin huonosti strategisissa tehtävissään, ja heidän mukaansa markkinoinnin 

pitäisi parantaa tuloksentekokykyään kaikilla osa-alueilla. Merkittävää oli, että 

markkinoinnin epäonnistumiset saivat vastaajat kirjoittamaan enemmän ja käyttämään 

vahvempia ilmauksia, kun taas onnistuneita tehtäviä vain lueteltiin sen enempää niitä 

kommentoimatta. Epäonnistumiset jäävätkin mieleen vahvemmin kuin onnistumiset. 

 

5.5.1 Onnistuneet tehtäväalueet 

 

Vastauksista kävi ilmi, että markkinointi oli onnistunut usein juuri 

ydinosaamisalueellaan, eli asiakkaita koskevissa tehtävissä. Myös imagon ja brandin 

luominen sekä segmentointi nähtiin markkinoinnin vahvuuksiksi. Lisäksi monet 

vastauksista liittyivät onnistumisiin markkinointiviestinnässä.  

 

Positiivista oli, että muutamat vastaajista näkivät markkinoinnin onnistuneen 

yhteistyössä tuotannon kanssa. Perinteisesti markkinoinnin ja tuotannon välillä on nähty 

olevan ristiriita useissa yrityksissä, eikä toimintojen välinen vuoropuhelu ole aina ollut 

tehokasta. Markkinoinnin ja muiden toimintojen välillä on usein konflikteja 

strategisessa päätöksenteossa (Frankwick ym. 1994, 96). Kyseisissä yrityksissä on 

todennäköisesti panostettu tiimityöskentelyyn ja markkinalähtöiseen ajatteluun koko 

organisaatiossa.  

 

”Mielestäni tuotanto eli osaajat, markkinointi ja myyjät ovat edelleen 

suhteellisen sovussa onnistuneet panostaan sopivassa suhteessa niihin asioihin 

mihin on päätetty panostettavan.” Vastaaja G 

 

5.5.2 Epäonnistuneet tehtäväalueet 

 

Useiden vastaajien mielestä strateginen markkinointi oli epäonnistunut 

markkinaherkkyyteen liittyvissä tehtävissä, kuten asiakkaiden analysoinnissa. 

Vastaukset ovat mielenkiintoisia, sillä markkinaherkkyyden pitäisi olla yksi strategisen 

markkinoinnin vahvimpia osaamisalueita. Monet vastaajat näkivät kuitenkin, että 
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markkinointi on epäonnistunut kyseisessä tehtävässään usein. Kukaan vastaajista ei 

todennut markkinoinnin onnistuneen kyseisissä tehtävissä. 

 

Markkinoiden ja yrityksen ympäristön muutosten ennustaminen ei ole kovin helppoa, 

mikä on varmasti osaltaan syynä epäonnistumisiin, mutta se ei kuitenkaan selitä niitä 

kokonaan. Yrityksellä voi olla myös kohtuuttoman kovat odotukset siitä, kuinka tarkasti 

markkinoiden muutoksia on mahdollista ennustaa. Verraten voidaan sanoa, että 

esimerkiksi osakemarkkinoiden muutoksia ei kukaan edes oleta pystyttävän 

ennustamaan tarkasti. Nykyisiä heterogeenisiä markkinoita onkin lähes mahdotonta 

kontrolloida. Eräs vastaajista toi esille, että markkinointi ei tee tarpeeksi esimerkiksi 

markkinatutkimuksia. Ilman markkinatutkimuksia markkinoiden muutoksia on vaikea 

edes yrittää ennustaa. Toisaalta tässä voi olla kyse myös riittämättömästä 

markkinointibudjetista, jolloin markkinoinnille ei anneta tarpeeksi resursseja 

tehtäviensä menestyksekkääseen hoitamiseen.  

 

Osa vastaajista myönsi, että kaikki epäonnistumiset eivät välttämättä johdu varsinaisesti 

markkinoinnin kyvykkyydestä hoitaa tehtäviään. Epäonnistuminen jossakin asiassa voi 

olla sidoksissa yleisesti yrityksen kulttuuriin ja toimialaan tai yleiseen taloudelliseen 

tilanteeseen. 

 

”Pienenä liiketoiminta-alueena sitä (markkinointia) on johdettu keskitetysti 

muiden businesten ehdoilla!” Vastaaja J 

 

”…mutta uusien asiakkuuksien analysointi on toimialalle tyypillinen vaikeus, 

niin myös meillä. 2000-luvun alussa myös markkinointi ennusti kasvun 

väärin.”  Vastaaja E 

 

Aineistosta kävi ilmi, että joidenkin vastaajien mielestä markkinointi oli epäonnistunut 

myös perinteisesti markkinoinnille kuuluvilla alueilla, kuten markkinointiviestinnässä ja 

asiakkuuden hoidossa. Joidenkin vastaajien mukaan uusien asiakkaiden hankinta on 

onnistunut hyvin, mutta pitkäjänteisten asiakkuuksien rakentaminen nähdään 

heikkoudeksi. Toisaalta joidenkin mielestä markkinointi tuntee hyvin nykyisen 

asiakaskentän, mutta uusien asiakkaiden analysointi on ollut vaikeaa. Myös 
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markkinoiden laajentamisessa ja markkinaosuuksien kasvattamisessa nähtiin puutteita. 

Markkinointi ei ole pystynyt saavuttamaan asetettuja tavoitteita.  

 

”Asiakkuuksien koordinointi luokattoman huonoa, yksilöiden varassa. 

Asiakasryhmittelystä ei tarvitse edes puhua.” Vastaaja T 

 

Muutamien vastaajien mielestä strategisen markkinoinnin rooli on liian heikko heidän 

yrityksessään. Erään vastaajan mukaan rooli on heikko, koska markkinointi ei ole 

osannut analysoida tai valmistella esille ottamiaan asioita riittävän hyvin. Tällöin 

markkinoinnin näkökulmaa tai esille tuomia asioita ei ole voitu aktivoida osaksi 

strategiaa.  

 

”Ei tuotu (strategian luomisvaiheessa) potentiaalisia uusia tarpeeksi 

analyyttisina tai valmisteltuina käsittelyyn. ” Vastaaja I 

 

Yksi vastaajista toi puolestaan esiin strategisen markkinoinnin heikkoutena oman roolin 

kasvattamisen. Hänen mielestään markkinoinnin pitäisi ottaa enemmän vastuuta 

yrityksen päätöksenteossa. Dayn (1992, 326) mukaan markkinoinnin olisikin itse 

otettava vastuuta roolistaan ja tuotava näkyvästi esille strategista osaamistaan, jotta 

markkinoinnin asema ja vaikutusmahdollisuudet paranisivat yrityksissä. 

 

Muutamista vastauksista kävi ilmi, että markkinoinnin nähtiin olevan välillä hyvin 

passiivinen toiminnassaan. Markkinointi odottaa ensin, että jotain tapahtuu ja toimii 

vasta sitten. Tämä voi heijastaa myös tyytymättömyyttä juuri markkinaherkkyyttä 

kohtaan. Asiakkaiden ja kilpailijoiden analysointi sekä muutosten ennakointi ei ole 

onnistunut riittävän hyvin. Yritys jää tällöin helposti markkinoiden vauhdista jälkeen, 

jolloin tavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu. 

 

”Markkinointi on perinteisesti odotellut, että puhelin soi… Markkinointi ei ole 

tehnyt riittävästi kasvattaakseen markkinoita, vaan ainoastaan pyrkinyt 

pitämään nykyiset.” Vastaaja O 

 

”Juostaan välillä jälkijunassa ja sammutetaan pieniä paloja siellä täällä” 

Vastaaja F 
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Kaikki eivät kuitenkaan nähneet markkinointia passiivisena, sillä yhden yrityksen 

edustajan mielestä strateginen markkinointi on erittäin aktiivinen heidän yrityksessään. 

Markkinointi haluaisi tehdä jopa enemmän kuin yrityksessä olisi mahdollista osaamisen 

ja kapasiteetin puitteissa.  

 

”Kyllä meillä markkinointi ainakin haluaisi tempoilla nopeammin kuin 

osaamispohja kasvaa. ” Vastaaja G 

 

Muutamien vastaajien mielestä strategisen markkinoinnin tuloksentekokyky on erittäin 

huono. Heidän mukaansa strateginen markkinointi oli epäonnistunut lähes kaikissa sen 

osaamisalueeseen kuuluvissa tehtävissä heidän yrityksessään.  

 

”Valitettavasti todettava, että huonosti (onnistunut tehtävässään).” Vastaaja C 

 

”Arvosana 5½ (asteikko 4-10).” Vastaaja J 

 

”…joka alueella parannettavaa.” Vastaaja H 

 

Erään vastaajan mielestä markkinoinnin epäonnistumiset johtuvat siitä, että jo 

lähtötilanneanalyysit epäonnistuvat. Markkinoinnin muiden tehtävien onnistuminen on 

riippuvainen siitä, kuinka hyvin markkinointi tuntee yrityksen asiakkaat ja markkinat. 

Näin ollen myös tämä vastaaja viittaa markkinoinnin epäonnistumiseen 

markkinaherkkyydessä. 

 

”Epäonnistumiset johtuvat pääosin lähtötilanneanalyysien puutteellisuudesta 

sekä asiakastyytyväisyystietämyksen puutteellisuudesta.” Vastaaja C 

 

Monista vastauksista oli huomattavissa, että yrityksissä on käynnissä muutosprosessi. 

Markkinoinnin roolin nähtiin olevan tällä hetkellä heikko tai riittämätön, mutta 

yrityksissä on tarkoitus lisätä erityisesti strategisen markkinoinnin roolia. Monet 

myönsivät, että osaltaan markkinoinnin epäonnistumiset johtuivat myös yrityksestä 

itsestään, eikä markkinoinnille ole annettu tarpeeksi luottamusta tai resursseja, jotta se 

voisi toimia yrityksen parhaaksi. 
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”Markkinointimme on ollut ennen hiljan tehtyä yrityskauppaa osa suurempaa 

konseptia eli rönsy. Muutosprosessi aloitettu ja tavoite on 10 (nostaa 

tuloksentekokyky asteikolla 4-10).” Vastaaja J 

 

”Vuoden 2004 aikana markkinoinnin ja myynnin toimintaa on arvioitu 

kriittisesti, sillä yrityksessämme menossa uudelleenjärjestely. Prosessi edelleen 

kesken.” Vastaaja K 

 

”Markkinoinnin strateginen tehtävä vasta muotoutumassa ja siihen liittyvää 

organisaatiota ollaan luomassa.” Vastaaja S 

 

 

5.5.3 Tuloksentekokyvyn mittaaminen 

 

Muutamien vastaajien mielestä strategisen markkinoinnin tuloksentekokyky on erittäin 

huono, kun taas toisilla oli vain positiivisia kokemuksia strategisen markkinoinnin 

kyvykkyydestä tuottaa tulosta. Joissakin yrityksissä markkinoinnin nähtiin saavuttaneen 

hyvin tavoitteensa, sillä yrityksissä oli saavutettu muun muassa asetetut myyntibudjetit. 

Vastaajat käyttivät tuloksentekokyvyn mittaamisessa ja arvioimisessa lisäksi mittareina 

esimerkiksi markkina-asemaa, budjetoidun liikevaihdon saavuttamista, uusien 

asiakkaiden määrää, vanhojen asiakkaiden säilyttämistä sekä asiakastyytyväisyyttä. 

 

Kuten aikaisemman tieteellisen keskustelun perusteella odotettavissa olikin (esim. Day 

2003; Cravens & Piercy 2003; Schultz 2003; F. Webster 2002), myös tässä 

tutkimuksessa osa vastaajista näki ongelmaksi markkinoinnin tuloksellisuuden 

mittaamisen. Muutamissa yrityksissä markkinointi ei ole tulosvastuussa tekemisistään, 

eikä markkinoinnin onnistumista tavoitteiden saavuttamisessa mitata juuri lainkaan. 

Tällöin markkinoinnin vaikutusta ja osallisuutta yrityksen tulokseen on hyvin vaikea 

seurata. Markkinoinnin tuloksentekokykyä on vaikea mitata muun muassa sen takia, 

että tulokset näkyvät usein vasta useiden vuosien kuluttua, eli panosten ja tulosten 

välinen aika on pitkä. Tällöin ei voida olla varmoja siitä, johtuvatko muutokset 

markkinoinnin toimenpiteistä vai jostakin muusta tekijästä. 
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”(markkinoinnin heikkous) tulosvastuu; markkinointi ei kytkettynä 

tulosvastuuseen.” Vastaaja I 

 

Strategisen markkinoinnin mittaaminen on kuitenkin tärkeää, vaikka sen vaikutukset 

ovat pitkävaikutteisia ja aineettomia. Ilman selkeää syy-seuraus-suhteen ymmärtämistä 

täsmällisiä tavoitteita ei voida asettaa ja resurssien oikea mitoittaminen on hankalaa. 

Yritys ei käytä tällöin riittävän hyvin hyödyksi resurssejaan ja toiminta on tehotonta. 

Yrityksellä on oltava oikeanlaiset työkalut aineettoman pääoman mittaamiseen (Kaplan 

& Norton 2002, 26). Yrityksessä kohdataankin vääjäämättä ongelmia strategisen 

markkinoinnin mittaamisessa, mikäli markkinoinnin tuloksellisuutta yritetään mitata 

perinteisin kvantitatiivisin mittarein. 

 

5.6 Markkinoinnin strateginen rooli yrityksissä 

 

Markkinoinnin strateginen rooli on erilainen eri yrityksissä. Roolin muodostumiseen 

vaikuttavat muun muassa yrityksen kulttuuri, toimiala, historia, sekä vallitseva 

taloudellinen tilanne. Myös sillä on vaikutusta, kenen näkökulmasta markkinointia 

katsoo (Frankwick ym. 1994, 96). Kyselyn vastausten perusteella markkinoinnin 

strateginen rooli on kuitenkin mahdollista jakaa kolmeen kategoriaan: 

merkityksettömään, vaikuttavaan sekä merkittävään rooliin (taulukko 7). Jaottelu on 

tehty tarkastelemalla eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä strategisen markkinoinnin 

tehtävissä, asemassa, vaikutusvallassa sekä merkityksessä strategialle. Lisäksi 

jaottelussa on otettu huomioon strategisen markkinoinnin onnistuminen tehtävissään ja 

oman strategisen roolinsa esille tuomisessa. Taulukosta voidaan nähdä, millainen 

markkinoinnin rooli on kussakin kyselyyn osallistuneessa yrityksessä. 

 

Osassa kyselyyn osallistuneissa yrityksissä markkinointi ei osallistunut lainkaan 

strategiseen päätöksentekoon. Tällöin markkinoinnin strategisen roolin voidaan nähdä 

olevan merkityksetön. Tähän ryhmään kuului kuusi tutkimukseen osallistunutta yritystä. 

Kyseisissä yrityksissä markkinoinnilla on vain operatiivisia tehtäviä eli markkinointi 

toteuttaa strategiassa määriteltyjä toimenpiteitä käytännössä. Joidenkin vastaajien 

mukaan heidän yrityksessään ei edes ole varsinaista markkinoinnista vastaavaa henkilöä, 



69 

vaan yrityksen työntekijät toteuttavat markkinointitoimenpiteitä parhaaksi katsomallaan 

tavalla. Käytännössä tämä toteutuu yleensä niin, että myyjä tai toimistotyöntekijä 

huolehtii yrityksen esitteistä, niiden lähettämisestä asiakkaille, mainonnasta sekä 

muusta markkinointiviestinnästä. Vaikka yrityksessä olisi myös pelkästään 

markkinoinnista vastaavaa henkilöstöä, niin heillä ei kuitenkaan ole varsinaista 

vaikutusvaltaa strategisessa päätöksenteossa, eivätkä he osallistu yrityksen johtoryhmän 

toimintaan. 

 

Markkinoinnilla voi olla strategian muodostuksessa vaikuttava rooli. Kymmenessä 

tutkimukseen osallistuneessa yrityksessä markkinointi osallistuu strategiseen 

päätöksentekoon, mutta vain lähinnä strategiaa ohjaavassa roolissa. Markkinointi pääsee 

näin ollen vaikuttamaan strategian muodostukseen, mutta varsinaista 

päätöksentekovaltaa sillä ei ole. Markkinoinnilla voi olla paikka johtoryhmässä, mutta 

tällöinkin markkinoinnin tehtävänä on usein vain tietojen ja neuvojen antaminen. 

Markkinointi pääsee kuitenkin vaikuttamaan strategian muodostukseen jo hyvinkin 

paljon, sillä markkinointi omaa tietoa siitä, mihin suuntaan strategiaa on lähdettävä 

kehittämään. Markkinointi on vastuussa sellaisen tiedon tuottamisesta, jonka pohjalta 

strategiaa aletaan rakentaa.  

 

Joissakin yrityksissä markkinoinnilla on hyvin merkittävä rooli strategian 

muodostuksessa. Tähän ryhmään sijoittui neljä tutkimukseen osallistunutta yritystä. 

Markkinointi osallistuu vahvasti kaikkiin strategian muodostuksen vaiheisiin ja on 

keskeinen tekijä onnistuneen strategian luomisessa. Strateginen markkinointi toimii 

yrityksessä laajalla alueella ja kehittää yrityksen toimintaa kokonaisvaltaisesti. 

Markkinointi osallistuu yrityksen johtoryhmän toimintaan ja toimii usein myös 

konsernin hallituksessa. Strateginen markkinointi omaa paljon vaikutusvaltaa ja nauttii 

eri toimijoiden arvostusta. 
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Taulukko 7 Markkinoinnin strateginen rooli yrityksissä 
 

Strateginen 
markkinointi 

Merkityksetön rooli 
O, P, Q, R, S, T  

Vaikuttava rooli 
A, B, D, F, H, I, 

J, K, L, N 

Merkittävä rooli 
C, E, G, M 

Merkitys Ei merkitystä tai 
vain strategiaa 
toteuttava 

Strategiaa 
ohjaava sekä 
toteuttava 

Keskeinen ja vahva 
kaikilla alueilla 

Tehtävät Vain operatiivisia 
tehtäviä 

Joitakin 
strategisia 
tehtäviä, esim. 
tiedonhankinta, 
markkinoiden ja 
muun ympäristön 
analysointi, 
strategisen 
suunnan 
antaminen 

Paljon strategisia 
tehtäviä, esim. 
markkinaherkkyys, 
arvon luominen, 
tavoitteiden 
asettaminen, 
painopisteiden 
ohjaaminen, 
osaamisen 
kehittäminen, 
innovointi 

Asema Ei paikkaa 
johtoryhmässä 

Osallistuu 
päätöksentekoon, 
mutta ei 
välttämättä 
paikkaa 
johtoryhmässä 

Osallistuu 
strategiseen 
päätöksentekoon, 
paikka 
johtoryhmässä sekä 
usein myös 
hallituksessa 

Vaikutusvalta Ei vaikutusvaltaa 
strategisessa 
päätöksenteossa 

Lähinnä neuvoa 
antava, vaikuttaa 
mm. strategisen 
suunnan 
valintaan 

Vaikuttaa strategian 
muodostumisen 
jokaiseen 
vaiheeseen 

Onnistuminen 
tehtävissä 

Epäonnistunut 
strategisen roolin 
esiintuomisessa 

Sekä 
onnistumisia että 
epäonnistumisia, 
strateginen rooli 
vasta 
kehittymässä 

Paljon onnistumisia, 
vahva strateginen 
rooli 

 

 

Taulukosta 7 voidaan nähdä, mistä tekijöistä markkinoinnin erilaiset strategiset roolit 

muodostuvat. Strategisen roolin muodostumisessa on otettu huomioon myös 

markkinoinnin onnistuminen tehtävissään ja strategisen kompetenssin esille tuomisessa. 

Tehtävien hoidon onnistumisella voi olla osittain vaikutusta siihen, miksi 

markkinoinnin rooli on muotoutunut sellaiseksi, kuin se tietyssä organisaatiossa on tällä 

hetkellä.  
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Markkinoinnin voidaan nähdä olevan epäonnistunut strategisen osaamisensa esiin 

tuomisessa, mikäli rooli on strategisessa päätöksenteossa merkityksetön. Vaikka yritys 

onkin pieni tai vasta toimintansa aloittanut, niin yrityksen perustajat eivät ole nähneet 

syytä ottaa markkinointia mukaan toimintaan. Markkinoinnin kyvyt esimerkiksi 

yrityksen perustamisvaiheessa voivat kuitenkin olla hyvin tarpeellisia, jotta toiminta 

aloitettaisiin oikeista lähtökohdista. Markkinointi on tietenkin voitu myös ulkoistaa, 

jolloin markkinointiosaamista ostetaan tarpeen mukaan. Tällöin strategisen 

markkinoinnin kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä näkemystä on kuitenkin vaikea 

saavuttaa, ja toiminta jää usein pelkästään operatiiviselle tasolle. Markkinointi ei ole 

näin ollen kyennyt tuomaan esiin strategisia vahvuuksiaan riittävän hyvin. 

 

Useissa yrityksissä markkinointi oli vastaajien mielestä onnistunut monissa tehtävissään, 

mutta epäonnistumisiakin oli tapahtunut. Markkinointi on kyennyt tuomaan strategista 

osaamistaan esille, ja siksi se pääsee vaikuttamaan strategian muodostumiseen. 

Yrityksissä on huomattu, että markkinoinnin strateginen osaaminen on tärkeää, mutta 

käytännössä markkinointi ei ole saavuttanut vielä varauksetonta arvostusta. 

Markkinoinnin strateginen rooli on vasta kehittymässä kyseisissä yrityksissä. 

 

Markkinoinnin rooli on merkittävä sellaisissa yrityksissä, joissa markkinointi on 

onnistunut tuomaan strategista osaamistaan esille. Markkinointi on onnistunut 

strategisten tehtäviensä hoitamisessa menestyksekkäästi ja saanut muiden toimijoiden 

luottamuksen sekä tuen toiminnalleen. Joitakin epäonnistumisia on saattanut tietenkin 

olla, mutta ne ovat voineet johtua myös markkinoinnista riippumattomista syistä. 

Markkinoinnin arvostus on korkea koko organisaatiossa. 
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6 PÄÄTELMÄT JA YHTEENVETO 

 

 

6.1 Johtopäätökset 

 

Markkinoinnin rooli yrityksen strategian muodostuksessa on ajankohtainen tutkimuksen 

kohde. Markkinoinnin roolissa on tapahtunut muutoksia sekä yrityksen sisäisten että 

ulkoisten olosuhteiden muutosten johdosta. Strateginen näkökulma on tullut yhä 

tärkeämmäksi yrityksen kilpailukyvyn kannalta, mutta markkinoinnin strateginen rooli 

on edelleen epäselvä useissa yrityksissä. Markkinoinnin strategisen roolin 

ymmärtämisen avulla on mahdollista selvittää, onko yrityksen nykyinen toimintamalli 

riittävä ja millä alueilla toimintaa voisi vielä kehittää tulevaisuudessa.  

 

Tässä tutkimuksessa markkinoinnin roolia on tarkasteltu strategisten tehtävien, 

strategisen aseman ja vaikutusvallan sekä strategisen markkinoinnin merkityksen 

kannalta. Markkinoinnin roolista ei voida muodostaa kokonaisvaltaista käsitystä ilman, 

että tarkastellaan kaikkia roolin osatekijöitä. Lisäksi tutkimuksessa on pyritty tuomaan 

esille niitä tekijöitä, joilla on vaikutusta markkinoinnin strategisen roolin 

muodostumiseen yrityksissä. Tutkimusongelma määriteltiin lyhyesti seuraavalla tavalla: 

millainen on markkinoinnin rooli yrityksen strategian muodostamisessa? Tutkimuksessa 

kartoitettiin ensin aikaisempia tutkimuksia ja tieteellistä keskustelua markkinoinnin 

strategisesta roolista. Teoreettisessa osiossa kävi ilmi, että strategisella markkinoinnilla 

on suuri merkitys yrityksen menestymiselle, mutta useat asiantuntijat pitävät 

markkinoinnin roolia edelleen liian heikkona yrityksen ylimmässä päätöksenteossa. 

 

Teoreettisen tarkastelun jälkeen markkinoinnin strategista roolia kartoitettiin tutkimusta 

varten kerätyn aineiston pohjalta. Kuten odotettavissa olikin, tuloksista kävi ilmi, että 

markkinoinnin rooli oli erilainen eri yrityksissä. Aineiston perusteella markkinointi 

jaettiin kolmeen ryhmään sen mukaan, millainen rooli sillä on yrityksen strategian 

muodostuksessa. Markkinoinnin rooli tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä oli joko 

merkityksetön, vaikuttava tai merkittävä. 
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Tutkimuksessa kävi ilmi, että markkinoinnilla on paljon erilaisia strategisia tehtäviä 

yrityksissä. Empiirisen aineiston tulokset olivat monilta osin samansuuntaisia kuin 

aikaisemmissa aihetta koskevissa tutkimuksissa. Vastaajat toivat esiin paljon samoja 

strategisia markkinoinnin tehtäviä kuin tutkimuksen teoreettisessa tarkastelussa oli 

esitetty. Myös päätöksentekoalueet, joissa markkinoinnilla on eniten vaikutusvaltaa, 

olivat pitkälti samoja. Eroavaisuuksiakin kuitenkin löytyi, sillä markkinointi esimerkiksi 

pääsi vaikuttamaan joissakin kyselyyn osallistuneissa yrityksissä paljon investointeja ja 

resursseja koskeviin päätöksiin, kun taas aikaisempien tutkimusten mukaan 

markkinoinnilla on kyseisillä alueilla hyvin vähän vaikutusvaltaa. 

 

Tutkimuksen tulokset olivat joiltakin osin myös aiemmista tutkimuksista poikkeavia. 

Aikaisemmin on todettu, että markkinoinnin edustaja puuttuu hyvin usein yrityksen 

johtoryhmästä. Tässä tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että markkinointi osallistuu 

johtoryhmän toimintaan suurimmassa osassa kyselyyn osallistuneista yrityksistä. 

Lisäksi markkinoinnin arvostus tutkimuksen kohderyhmässä oli hyvin korkea, kun taas 

useat asiantuntijat ovat aikaisemmin todenneet, että markkinoinnin pitkäjänteistä 

työskentelyä ei nykyisin arvosteta yrityksissä. Tutkimuksia vertailtaessa on kuitenkin 

otettava huomioon, että erilaisista lähtökohdista johtuen tutkimukset eivät ole suoraan 

verrannollisia keskenään.  

 

Kuten odotettavissa oli, tutkimukseen osallistuneiden yritysten edustajien vastauksista 

on huomattavissa, ettei markkinoinnin strateginen rooli ole kaikille vastaajille selkeä. 

Osa yritysjohtajista ei ollut täysin selvillä siitä, mitä kaikkea markkinointi tekee 

strategian muodostuksessa. Strateginen markkinointi myös sotkettiin helposti 

markkinoinnin operatiivisiin tehtäviin. Tämä on ymmärrettävää, sillä osaamisalueet 

menevät tietyiltä osin päällekkäin, ja useissa yrityksissä markkinointia on pidetty 

pääasiassa vain operatiivisena toimintana. Markkinoinnin sanotaan olevan 

epäonnistunut oman roolinsa selkeyttämisessä ja etenkin strategisen osaamisensa esille 

tuomisessa, mikä oli huomattavissa myös joidenkin kyselyyn osallistuneiden johtajien 

vastauksista. 

 

Tietyiltä osin oli myös huomattavissa, että markkinointi ja myynti liitetään helposti 

yhteen. Osa vastaajista puhui usein myynnistä, vaikka tarkoitus oli selvittää 

nimenomaan strategisen markkinoinnin näkökulmaa. Markkinointi nähdään tällöinkin 
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ennemmin operatiivisena kuin strategisena elementtinä, sillä myynti on selvästi 

operatiivista toimintaa. Markkinoinnin ja myynnin tavoitteet ovat hyvin erilaisia, sillä 

markkinoinnin työskentely on pitkäjänteistä, kun taas myynnin tavoitteet sijoittuvat 

hyvin lyhyelle aikavälille (F. Webster 2002, 18). Myynnin ja markkinoinnin tavoitteet 

ovat siis ristiriidassa keskenään. Markkinoinnin ja myynnin rinnastaminen voi osaltaan 

vaikuttaa siihen, miksi markkinoinnin koetaan epäonnistuneen niin usein. 

Markkinoinnin toimenpiteiden vaikutukset näkyvät vasta useiden vuosien kuluttua, kun 

taas yritysjohdon ja omistajien intresseissä ovat myynnissä näkyvät nopeat tulokset. 

 

Markkinoinnin roolin muodostumiseen voivat vaikuttaa monet erilaiset yksittäiset 

tekijät, mutta rooli voidaan nähdä myös eräänlaisena jatkumona. Strategisen 

markkinoinnin rooli muuttuu koko ajan hiljalleen, ja tällöin roolin muuttumista voidaan 

pitää prosessina. Roolien välille ei voidakaan muodostaa selkeitä rajoja, vaan rajat ovat 

liukuvia, ja roolit menevät osittain toistensa päälle. Toivottava suunta markkinoinnille 

olisi siirtyminen merkityksettömästä roolista merkittävään rooliin. Tällainen suunta 

onkin erittäin todennäköistä, sillä monet yritykset ovat vasta muuttumassa 

tuotantolähtöisestä toiminnasta markkinalähtöiseen ajatteluun, minkä johdosta myös 

markkinoinnin rooli yrityksissä kasvaa. 

 

Monet asiantuntijat ovat kuitenkin esittäneet huolensa päinvastaisesta roolin 

muuttumisen suunnasta; markkinoinnin strategisen roolin on pelätty heikentyvän 

yrityksissä (esim. Day 2003; Doyle 2000; Schultz 2003; F. Webster 2002; K. Webster 

2004). Tämän tutkimuksen tulokset ovat tältä osin ristiriidassa näiden asiantuntijoiden 

lausuntojen kanssa. Kyselyn vastausten perusteella markkinoinnin roolin heikentymistä 

ei ollut nähtävissä ainakaan tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä.  

 

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että kyseisissä yrityksissä strategisen markkinoinnin 

tilanne näyttää positiiviselta. Kymmenessä yrityksessä markkinointi pääsi vaikuttamaan 

paljonkin strategisen suunnan muotoutumiseen. Neljässä yrityksessä markkinoinnilla oli 

merkittävä rooli strategisessa päätöksenteossa. Vain kuudessa yrityksessä 

markkinoinnilla voitiin nähdä olevan merkityksetön rooli strategian muodostuksessa. 

Osa näistä yrityksistä oli kuitenkin pieniä tai vasta toimintansa aloittaneita, jolloin 

erillinen markkinoinnin toiminto ei välttämättä ole vielä kehittynyt. Merkittävää oli, että 

melkein kaikissa näissäkin yrityksissä markkinoinnin roolia aiottiin tulevaisuudessa 



75 

lisätä strategisessa päätöksenteossa. Myös niissä yrityksissä, joissa markkinointi pääsi 

vaikuttamaan päätöksentekoon, mutta rooli ei vielä ollut paras mahdollinen, 

markkinoinnin strategista osaamista oli tarkoitus hyödyntää jatkossa enemmän. 

 

Merkittävää tuloksissa oli myös se, että päinvastoin kuin aiemmin on väitetty, 

markkinoinnin arvostus näyttäisi olevan suhteellisen korkea vastaajien keskuudessa. 

Strategisen markkinoinnin merkitys on huomattu organisaatioissa. Suurin osa vastaajista 

piti markkinoinnin strategista osaamista erittäin tärkeänä yrityksen menestymiselle. 

Vain muutamista vastauksista oli luettavissa, että markkinoinnin merkitys onnistuneen 

strategian muodostuksessa on vähäinen. Heidän mukaansa markkinointinäkemys on 

tärkeä tekijä strategian muodostuksessa, mutta varsinaista markkinoinnin edustajaa ei 

heidän mielestään päätöksenteossa tarvita, sillä markkinointi on integroitunut osaksi 

toimintaprosessia. Näissä yrityksissä markkinoinnin nähdään olevan jokaisen 

työntekijän vastuulla. Monet asiantuntijat ovatkin olleet huolissaan siitä, että 

markkinointi erillisenä toimintona häviää kokonaan yritysten omaksuessa 

markkinasuuntautuneisen yrityskulttuurin (esim. Day 1992; Jaworski & Kohli 1993). 

Pelkkä markkinasuuntautuneisuus ei kuitenkaan Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen 

mukaan pelkästään riitä, vaan markkinoinnin erityisosaaminen on edelleen 

välttämätöntä kilpailussa menestymiseen (Moorman & Rust 1999). Yritysten on 

edelleen panostettava markkinointiin myös erillisenä toimintona. 

 

Vaikka markkinoinnin arvostus olikin korkea vastaajien keskuudessa, niin 

todellisuudessa markkinoinnin strategisen osaamisen hyödyntäminen päätöksenteossa 

voi kuitenkin vaihdella huomattavasti yritysten välillä. Käytännön strategisessa 

työskentelyssä markkinoinnin rooli saattaa olla monissa yrityksissä edelleen hyvin 

vähäinen (Gilligan & Wilson 2003, 24). Markkinoinnin merkitys tiedostetaan, mutta 

todellisuudessa markkinoinnin osaamista ei osata tai haluta hyödyntää. Osa vastaajista 

myöntääkin, että markkinoinnilla ei ole strategian muodostuksessa niin suurta roolia 

kuin sillä pitäisi olla. 

 

Tästä huolimatta markkinoinnin rooli strategisessa päätöksenteossa näyttäisi kaiken 

kaikkiaan olevan hyvä tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä. Suurimmassa osassa 

yrityksistä markkinoinnilla oli edustaja ylimmässä johdossa ja markkinointi osallistui 

moniin strategisiin tehtäviin organisaatiossa. Strategisen markkinoinnin merkitys 
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onnistuneen strategian muodostuksessa on huomattu ja markkinoinnin osaamista 

osataan hyödyntää käytännössä. Lisäksi useat vastaajat totesivat, että markkinoinnin 

roolia lisätään tulevaisuudessa strategian muodostuksessa. Vaikka kyseessä ei olekaan 

pitkittäistutkimus, on tuloksista silti nähtävissä, ettei markkinoinnin rooli ole ainakaan 

heikentynyt tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä vaan lähinnä vain vahvistunut. 

 

6.2 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Tässä tutkimuksessa markkinoinnin strategista roolia on kartoitettu alustavasti. 

Tutkimuksessa on haluttu selvittää, mitä käsite strateginen markkinointi tarkoittaa, 

miten markkinointi osallistuu strategiseen päätöksentekoon ja millainen markkinoinnin 

strateginen rooli voi yrityksissä olla. Tarkoituksena on ollut lisätä ymmärrystä 

markkinoinnin strategisesta roolista jatkotutkimuksia varten. Tutkimuksen tulokset eivät 

siten ole yleistettävissä, vaan ne pätevät vain tutkimukseen osallistuneisiin yrityksiin. 

Tästä syystä myös johtopäätöksiä tarkasteltaessa on otettava huomioon, että tämän 

tutkimuksen tulokset eivät ole suoraan verrannollisia aikaisempien tutkimusten tuloksiin, 

sillä useimmat aikaisemmista tutkimuksista ovat olleet kvantitatiivisia. Kohderyhmän 

vastauksissa oli kuitenkin nähtävissä keskinäistä samankaltaisuutta sekä osin 

yhdenmukaisuutta aikaisempien tutkimusten kanssa, mikä viittaa vastausten liittyvän 

ilmiön yleiseen luonteeseen olennaisesti. 

 

Huomioon on otettava myös se, että lähtökohtaisesti markkinoinnin strategisen roolin 

käsittelytapa on muodostunut hyvin vahvasti tutkijan näkemyksen mukaan, sillä 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys on muodostettu hyvin hajallaan olevasta ja 

suhteellisen niukasta aineistosta. Muun muassa markkinoinnin strategiset tehtävät on 

koottu useista lähteistä, ja niistä on rakennettu tähän tutkimukseen sopiva yhtenäinen 

kokonaisuus. Tehtävälista ei ole täydellinen ja toisissa yhteyksissä se on mahdollista 

järjestää uudella tavalla. Markkinoinnin strategiseen rooliin on pyritty tuomaan 

monipuolinen näkökulma, jolloin roolin muodostumiseen vaikuttavista yksittäisistä 

tekijöistä on tuotu esiin vain tämän tutkimuksen kannalta olennainen tieto. 

 

Tarkasteltaessa tämän tutkimuksen tuloksia markkinoinnin roolista yrityksissä on 

otettava huomioon myös se, miten vastaajat markkinoinnin käsittävät. Vaikka 
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kohderyhmää ohjattiin ajattelemaan juuri strategista markkinointia, ei voida olla 

varmoja siitä, miten vastaajat markkinoinnin lopulta ymmärsivät. Strategisen ja 

operatiivisen markkinoinnin välinen ero ei ole selvä, ja usein tehtävät menevätkin 

päällekkäin. Lisäksi markkinoinnin tehtävät voivat painottua yrityksestä riippuen 

esimerkiksi markkinatutkimuksiin, myyntiin, asiakkuudenhallintaan tai 

markkinointiviestintään. Vastaajien käsitys markkinoinnista on luultavasti vaikuttanut 

vastauksiin, ja sitä kautta markkinoinnin roolin muodostumiseen tässä tutkimuksessa. 

Lisäksi huomiota on kiinnitettävä myös siihen, että kyselyyn osallistui jokaisesta 

yrityksestä vain yksi johtavassa asemassa oleva henkilö, jolloin hänen esittämänsä 

mielipide ei välttämättä edusta muiden samassa organisaatiossa työskentelevien 

yritysjohtajien näkemystä. 

 

Ilmiön alustavan määrittelyn jälkeen markkinoinnin roolia voisi tutkia vielä tarkemmin 

syvemmän ymmärryksen saavuttamiseksi, mutta tällöin strategista roolia pitäisi seurata 

organisaation sisältä käsin. Myös laajempaa kvantitatiivista tutkimusta tarvitaan. Kuten 

aikaisemmassakin tieteellisessä keskustelussa on noussut esille, markkinoinnin rooli on 

edelleen epäselvä yrityksissä. Aikaisemmissa empiirisissä tutkimuksissa on tutkittu vain 

yhtä roolin osatekijää kerrallaan. Laaja kvantitatiivinen tutkimus on tarpeen, jotta 

saataisiin yleistettävää tietoa strategisen markkinoinnin tämän hetkisestä tilasta 

yrityksissä. Tietoa tarvittaisiin sen jälkeen myös niistä keinoista, joiden avulla 

markkinoinnin strategista roolia olisi mahdollista vahvistaa ja strategisen markkinoinnin 

arvostusta yritysjohdon keskuudessa lisätä. 

 

Markkinoinnin strategista roolia voisi tutkia tarkemmin myös erilaisilla toimialoilla. 

Yrityskulttuurit ovat erilaisia esimerkiksi perinteisessä teollisuudessa kuin palvelualoilla 

puhumattakaan asiantuntijaorganisaatioista. Tutkimusta voitaisiin tehdä laajasti eri 

toimialoilla ja verrata tuloksia markkinoinnin strategisesta roolista toimialojen välillä. 

Myös yrityksen koon ja yrityskulttuurin merkitystä markkinoinnin strategiseen rooliin 

olisi mahdollista tarkastella. Näin saataisiin selville myös niitä syitä, jotka osaltaan 

voivat vaikuttaa strategisen markkinoinnin rooliin organisaatioissa. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin monipuolisesti erilaisessa asemassa olevien johtajien 

näkökulmia. Jatkossa voitaisiin selvittää myös sitä, eroavatko markkinointiosaajien ja 

muissa toiminnoissa vaikuttavien henkilöiden näkemykset esimerkiksi markkinoinnin 
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strategisesta merkityksestä ja vaikutusvallasta. Käsitykset markkinoinnin strategisesta 

kompetenssista voivat vaihdella eri taustan omaavien ja eri asemassa olevien johtajien 

keskuudessa. Lisäksi tutkimusta voisi tehdä myös siitä, millaisia ristiriitoja 

markkinoinnin ja muiden toimintojen välillä on päätöksenteossa, ja onko 

näkemyseroilla vaikutusta markkinoinnin roolin muodostumiseen. 

 

Tutkimusta olisi syytä tehdä tarkemmin ja laajemmin myös siitä, onko markkinoinnin 

rooli erilainen erilaisissa strategioissa tai strategian muodostuksen eri vaiheissa. 

Tutkimusta ei ole tehty myöskään siitä, mitkä ovat markkinoinnin roolin eri osa-

alueiden väliset suhteet. Tällöin voitaisiin tutkia esimerkiksi sitä, mikä tekijä vaikuttaa 

roolin muodostumiseen eniten tai millaista vaikutusta markkinoinnin asemalla tai 

merkityksellä on markkinoinnin tehtäviin strategian muodostuksessa. 
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LIITE 1: SAATEKIRJE JA KYSELYLOMAKE 
 
 
TAMPEREEN YLIOPISTO 
Johtamistieteiden laitos 
 
 
         16.3.2005 
 
 
 
 
 
 
Hyvä tutkimukseen osallistuja, 
 
Tutkin strategista markkinointia ja sen roolia yrityksen strategian muodostuksessa, ja 
pyydän Teitä vastaamaan seuraavilla sivuilla oleviin kysymyksiin. Kysely on osa pro 
gradu -tutkielmaa, jota kirjoitan Tampereen yliopiston johtamistieteiden laitoksella. 
 
Vastauksenne on erittäin tärkeä tutkielman onnistumisen kannalta ja pyydänkin Teitä 
vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman huolellisesti. Tarkoituksena on tarkastella 
markkinointia nimenomaan strategisesta näkökulmasta. Markkinoinnin operatiiviset 
tehtävät eivät ole tutkimuksen kannalta olennaisia. Kysymyksiin vastatessanne 
miettikää oman yrityksenne strategista päätöksentekoa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 
Tarvittaessa voitte jatkaa vastaustanne sivun toiselle puolelle. Vastaamiseen on varattu 
aikaa noin puoli tuntia. 
 
 
Suuret kiitokset kaikille kyselyyn osallistujille! 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Mari Kaurijoki 
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Markkinoinnin rooli yrityksen strategian muodostuksessa 
 
 
TAUSTATIEDOT 
 
 
1. Yrityksenne toimiala? 
 
2. Yrityksenne henkilöstön määrä? 
 
3. Teidän asemanne yrityksessä? 
 
 
TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 
 
1. Kuuluuko markkinoinnin edustaja (esimerkiksi markkinointijohtaja tai -
päällikkö) yrityksenne johtoryhmään? 
 
 
 
2. Tarkastelkaa yrityksenne strategista päätöksentekoa esimerkiksi 
strategisen suunnan vaihtamisen tai uusille markkinoille laajentamisen 
yhteydessä. Miten markkinointi osallistuu strategian muodostukseen 
yrityksessänne (millaisia strategisia tehtäviä markkinoinnilla on)? 
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3. Seuraavassa on lueteltu joitakin strategisen markkinoinnin tehtäväalueita. 
Mitkä seuraavista ovat mielestänne strategisen markkinoinnin kolme 
tärkeintä tehtävää? (ympyröi numero) 
 

1)  Yrityksen asiakaskeskeisyydestä huolehtiminen 
2)  Asiakkaan edustaminen yritykseen päin 
3)  Tiedon kerääminen, tulkinta ja jakaminen 
4)  Asiakkaan analysointi 
5)  Kilpailijoiden analysointi 
6)  Markkinoiden ja muun ympäristön analysointi 
7)  Asiakkaan arvon määrittäminen ja luominen 
8)  Ydinarvoehdotelmien määritteleminen ja uudistaminen 
9)  Yrityksen reagointikyvyn parantaminen 
10)  Erikoistumisedun luominen 
11)  Innovoinnin johtaminen 
12)  Tuotteiden markkinoille viennin kehittäminen 
13)  Organisaation tavoitteiden yhtenäistäminen 
14)  Resurssien jakaminen ja uusien kykyjen luominen 
15)  Sidosryhmäsuhteiden rakentaminen ja verkottuneen organisaation luominen 
16)  Konfliktijohtamiseen osallistuminen 
17)  Yrityksen imagon ja maineen rakentaminen 
18)  Yhtenäisen organisaation luominen 
 

 
4. Mihin edellä mainituista tehtävistä markkinointi ei osallistu 
yrityksessänne lainkaan? (numero riittää vastaukseksi) 
 
 
 
 
5. Tarkastelkaa erilaisia strategisia päätöksentekotilanteita yrityksessänne. 
Millaisissa strategisissa päätöksissä markkinoinnilla on eniten 
vaikutusvaltaa? Entä vähiten? 
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6. Tarkastelkaa markkinoinnin strategisia tehtäviä, strategista toimintaa ja 
tuloksentekokykyä. Miten markkinointi on mielestänne onnistunut 
tehtävissään?  (Onko tavoitteet saavutettu, missä asioissa näette 
markkinoinnin onnistuneen ja missä asioissa markkinointi on puolestaan 
epäonnistunut) Perustelkaa vastauksenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Tarkastelkaa markkinoinnin osallistumista liiketoiminnan strategian 
muodostukseen. Kuinka suuri merkitys markkinoinnilla on mielestänne 
onnistuneen strategian muodostuksessa? (Onko merkitys suuri vai vähäinen, 
voiko yritys muodostaa menestyvän strategian ilman markkinointia jne.) 
Perustelkaa vastauksenne. 
 


