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Keinovalikoima sekä tiedon ja 
tutkimuksen tarjoajien lukumäärä 
on kasvanut dramaattisesti!
Miten rakennetaan 
mahdollisimman optimaalinen 
kokonaisuus?
Mikä on markkinatutkimuksen 

rooli yrityksessä? 
 Voidaanko nähdä kilpailuetuna, 
osallistuu liiketoiminnan 
kehittämiseen ja kasvattamiseen?

Lähde: Esomar ja 
Markkinatutkimusliitto 2015 

Tutkimuksen pelikenttä on 
laajentunut merkittävästi
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• Big Data 
• Analytiikka
• Ennustava data ja mallit sekä 

kvalitatiivisen tutkimuksen 
yhdistäminen niihin.

• Koneoppiminen 
• Tekoäly

• Tutkiminen ilman 
kysymyksiä, havainnointi.

• Kuuntelu kyselyjen sijaan, 
social listening. 

• Tunteiden /emootioiden 
tutkiminen.

• Passiivinen data 
mobiilikäyttäytymisestä.

 Koko pelikentän ymmärtäminen on vaativaa. 
 Sopivan ja hyvän tutkimuksen ostaminen ei ole yksinkertaista!

Nähtävissä kaksi ääripäätä
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Tarjonta lisääntynyt:
• Kyselyohjelmat, joilla tehdään 

itse tutkimuksia.
• Kansainväliset paneelit.
• Kansainväliset trendiraportit ja 

tietopankit.
• Erilaiset työkalut jatkuvaan 

käyttöön.
• Some

Tulokulmia:
• Uusi teknologia edellä.
• Palvelumuotoilu
• Asiakaskokemus
• Jatkuva palautteen kerääminen.
• Innovointi ja konseptointi.

Tutkimusta tarjoavat tahot 
lisääntyneet:
• Mediatoimistot
• Viestintätoimistot
• Mainostoimistot
• Mediat
• It- ja teknologiatalot

Uudet tutkimusmenetelmät, 
vastaamisen tavat:
• Mobiilivastaaminen
• Mobiilietnografia
• Neuromittaus
• Silmänliikekamera
• Yhteisöt

• EU:n uusi tietosuoja-asetus.

Voimakkaimmin muuttuneet 
viimeisen 10 vuoden aikana
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Cheaper?
• Kyllä osittain, koska kilpailu 

lisääntynyt. 
• Kyllä, koska itse tekeminen 

kasvaa. 
 Onko kokonaisuutena 
edullisempaa? 

Faster?
• Kyllä osittain, koska osa 

tarjonnasta on tämä näkökulma 
edellä.

• Kyllä osittain, koska tutkimusta 
hankitaan yhä enemmän uusilta 
tahoilta tai tehdään itse.

• Nopeammat uudet ratkaisut 
tervetulleita, esim. express-
kvalit.

Better?
• Hyvin konseptoidut tutkimukset 

on helpompi hahmottaa ja 
helpompi ostaa.

• Uudet työkalut / ohjelmistot. 
 erityisesti näissä korostuu 
hyvän konseptoinnin 
tärkeys, käyttökokemus.

• Tutkimuksen konkreettisen 
hyödyn korostaminen 
mielummin kuin 
tutkimusmenetelmä edellä.

Better? Faster? Cheaper?
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Erilaisia menetelmiä myös yhdistellään eri tavoin ja entistä enemmän. 
Mahdollisuus saada entistä enemmän tietoa ja sitä kautta ’lisätä tuskaa’ yrityksissä.

Kvantitatiiviset 
tutkimukset

Kvalitatiiviset 
tutkimukset

Neurotutkimus Makutesti Mystery
shopping

Markkinatutkimusliitto kysyy vuosittain asiakasyrityksiltä arviota miten minkäkin menetelmän käyttö kasvaa.

Etnografia
Asiakas-

kohtaamisten 
seuraaminen

Sivuston 
kävijäseuranta 

ja sitoutu-
minen

Jne.
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Tutkimusmenetelmien kirjo kasvaa



Strateginen  
tulevaisuuden 

ennakointi
Kilpailukykyä ja uusia 

mahdollisuuksia.

Uutta luovaa & 
lisäymmärrystä

Kuluttajatarpeiden 
hyödyntäminen. 

Prosesseja 
edistäviä

Onnistuneet 
lanseeraukset. 

Seuranta & 
mittarit

Mittaaminen ja 
tehokkuus.

• Tärkeämpää kuin menetelmä, on tutkimuksen suunnitteluvaiheessa hahmottaa millainen 
tutkimusongelma on kyseessä. 

• Miten hyödyttää liiketoimintaa?
• Yksittäisen tutkimuksen tai selvityksen päätarkoitus on joku näistä neljästä:

• Mitä muuta? Lehdistötiedote? Asiakaspresentaatio? 
 Vasta sen jälkeen tutkimusmenetelmän valinta.
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Uusien tutkimusten osalta ROI:n vaade 
kasvaa
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• Sekä jo ostettua että ilmaista.
• Painopiste on osittain siirtynyt:

– Hyödyntämään olemassa olevaa tietoa.
– Kaivamaan hiljaista tietoa.
– Jalkauttamaan tietoa organisaatiossa.
– Lisäämään asiakasymmärrystä koko 

organisaatiossa.

 Kokonaisuuden hahmottaminen ja näkemykset.
 Maalaisjärki, mikä on olennaista.

• Vaatimus: Tiiviit ja kiteytetyt yhteenvedot.

2. Tieto lisää tuskaa

Yrityksissä on jo valtava määrä 
tietoa ja dataa



Useimmiten tarvitaan tutkimusraportin 
jatkojalostusta:
• Datan visualisointi.
• Infograafit.
• Näkemyksen kiteytys.
• Johtopäätökset.
• Oikeaa tunnelmaa kuvituksella.
• Videoraportointi.

 Tämä tarve on aivan selkeästi lisääntynyt ja 
tulee edelleen lisääntymään.

Tutkimusraportin hyödyntäminen sellaisenaan hankalaa:
• Tutkimusraportit toki visuaalisesti kehittyneet 

viimeisinä vuosina!
• Silti aika harva hyvänkään tutkimusraportin sivu 

päätyy sellaisenaan jatkotarkoituksiin:
– Johdon yhteenvetoihin.
– Jakelutieasiakkaan presentaatioihin.
– Myyntimateriaaleihin. 
– Sidosryhmille, medialle jne.

 Eri konteksti ja hyödyntämiskulma Monia tarpeita.

3. Viestintäosaaminen ja tiedon visualisointi

Tutkimuksen hyödyntäminen ja jalostus

Voisiko tutkimusyritykset ottaa tässä suurempaa roolia? 
 Ensimmäisen raportin jälkeen jatkojalostus?



Organisaation ihmiset haluavat itse tehdä 
tutkimusta ja osallistua siihen
Kun organisaatio oppii hyödyntämään tutkimuksia:
• Osataan katsoa niitä kriittisesti.  
• Halutaan yhä enemmän suunnitella ja 

kommentoida itse.
• Halutaan osallistua ja toteuttaa itse. 
Esimerkkejä tästä: 
• Kyselytyökalut.
• Maistatukset ja palautteen kerääminen.
• Ideoinnit asiakkaiden kanssa.
• Kuluttajasafarit.
• Omat kuluttaja ja –asiakasyhteisöt.

 Ehdottomasti hyvä asia!
• Koko ajan kasvava kiinnostus tutkimukseen.
• Suurempi joukko organisaation ihmisiä on 

suorassa vuorovaikutuksessa kuluttajan kanssa.
• Kasvattaa osaamista yrityksen sisällä
• Mahdollisuus reagoida nopeammin / 

osaavammin liiketoiminnan tarpeisiin
•  Haasteita yrityksen tutkimusvastaavalle:

– Kaiken pitäminen kasassa.
– Lisää työtä.
– Tietosuoja-asiat yms.

4. Aidompi vuorovaikutus asiakkaan ja kuluttajan kanssa

 Tutkimusyrityksille uudenlainen mahdollisuus?



Ilman ihmisten 
antamaa vastausta 
tai osallistumista, 

meillä ei ole mitään.

Vastaajan 
asiantuntemus 
on tutkimuksen 
arvokkain osa.

Jos vastausta tai 
osallistumista 

tutkimukseen ei saada tai 
se ei ole kunnollista, ei 

tarvita mitään 
muutakaan; raporttia, 

analyysia, hienoja 
menetelmiä. 
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Kivat ja ymmärrettävät 
kysymykset

Merkityksen tuominen 
vastaajalle
• Mikä on tutkimuksen tarkoitus?
• Miten sitä hyödynnetään?
• Ja mitä sitten tapahtui?....
• Sisäiset motivaatiotekijät ja niiden 

hyödyntäminen, käyttämätön potentiaali?
• Sanavalinnat: käytetään ilmauksia, jotka 

ovat vastaajalle merkityksellisiä.

Kyselyn visualisointi

Hyvän kyselyn/tutkimuksen  
rakennuspalikat vastaajan näkökulmasta

5. Vastaajan asiantuntemuksen arvostaminen

• Maalaisjärjen käyttäminen



Päätimme syksystä  2016 lähtien tarkistaa 
kaikkien kvantikyselyiden
vastaajakokemuksen (=millaisena kysely 
vastaajalle näkyy).
• Vain yksi yritys on lähettänyt linkin 

automaattisesti tarkistettavaksi.
• Pyydettäessä on saatu muiltakin.

Näin meillä tehdään!
• Jokaisen kyselyn tarkistaa useampi, n. 4-6 hlöä.
• Sekä ostetut että itse tehdyt kyselyt.
• Aina on tarvittu vähintään 2-3- kierrosta ennen kuin 

vastaajakokemus on ollut riittävän hyvä.
• Vieläkin osa tutkimuksista on lähtenyt liian pitkinä.

Vastaajakokemuksen tarkistaminen
Tästä on tutkimusalalla jo puhuttu. Miten on käytännössä?

Tutkimusyritykset ja asiakasyritykset voivat yhdessä päättää, 
että vastaajakokemus nousee uudelle tasolle.
 Asiakkaat vaativat linkin.
 Tutkimusyritykset lähettävät sen pyytämättä.

5. Vastaajan asiantuntemuksen arvostaminen



5. Vastaajan asiantuntemuksen arvostaminen

Nostetaan vastaaja keskiöön



5. Vastaajan 
asiantunte-

muksen
arvostaminen

1. Tutkimuksen 
pelikenttä 

laajentunut 
merkittävästi

2. Tieto lisää 
tuskaa

3. Viestintä-
osaaminen 
ja tiedon 

visualisointi

4. Aidompi
vuorovaikutus 
asiakkaan ja 

kuluttajan kanssa

Cheaper?Faster?Better?

Loppuyhteenveto

• Parempi tutkimus voi olla 
samalla nopeaa ja edullista:

• Joustavuus.
• Luovuus.
• Ennakkoluulottomuus.
• Uuden kokeilu.
• Parempi vastaajakokemus.

• Tarvitaan yhä nopeampaa 
tutkimusta, pe-ma.

• Omalla tutkimusosastolla 
mahdollisuus tähän.

• Myös aikaa vieviä projekteja.
• Keskipitkät häviämässä?

• Nopeat kyselyt kyllä 
Tarjonta suurta ja tehdään itse. 

• Kokonaisbudjetti jakaantuu 
useammalle taholle ja uusiin 
tarkoituksiin kuten viestintään. 




