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Markkinointi oppiaineena ja tieteenalana 
Markkinointi tieteenalana on liiketaloustieteen alue, joka tutkii asiakkaita, kuluttajia, liike-
toimintaa ja niiden välisiä suhteita monista eri näkökulmista. Yksinkertaistettuna markki-
noinnin tavoitteena on myydä tuotteita ja palveluita paremmin. Nykyisin markkinointia 
ymmärretään ja opetetaan asiakassuhteiden kehittämisen näkökulmasta. Markkinoinnissa 
perehdytään sekä kuluttajamarkkinointiin ja organisaatioiden väliseen markkinointiin että 
tuotteiden ja palveluiden/ratkaisujen markkinointiin. Markkinoinnissa korostuu digitali-
saation vaikutukset asiakkaiden käyttäytymiseen, esimerkiksi verkko-ostamisen ja sosiaa-
lisen median muodoissa, sekä digitalisoitumisen vaikutukset organisaatioiden myynti- ja 
markkinointistrategioihin. 

Markkinoinnin opinnot antavat valmiudet asiakaslähtöisen liiketoimintastrategian analyyt-
tiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen, asiakkaiden käyttäytymisen ja arvojen selvittämi-
seen sekä tämän pohjalta tapahtuvaan markkinoinnin kilpailukeinojen kehittämiseen ja 
soveltamiseen. 

Oppiaineen keskeisimmät osaamisalueet opetuksessa ovat markkinoinnin strateginen 
suunnittelu ja johtaminen, markkinaympäristön ja asiakkaiden analysointi ja ymmärtämi-
nen, kuluttajakäyttäytyminen, markkinointikeinojen tunteminen ja soveltaminen erilaisis-
sa tilanteissa ja digitaalinen markkinointi. Markkinoinnin opetuksessa hyödynnetään pal-
jon erilaisia yhteistyömuotoja yrityselämän kanssa. 

Tutkimuksen ja opetuksen painopisteet ovat digitaalinen markkinointi, kuluttajamarkki-
nointi, markkinoinnin vastuullisuus ja eettisyys. 

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta markkinoinnin pääaineesta valmistuneet ovat 
työllistyneet erinomaisesti esimerkiksi markkinointijohtajiksi, asiakkuusjohtajiksi ja digi-
taalisen markkinoinnin johtajiksi Suomeen ja ulkomaille. 
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Henkilöstö 
Markkinoinnin oppiaineessa työskenteli vuoden 2016 aikana lähes 20 kokoaikaista työnte-
kijää. Näiden lisäksi oppiaineessa työskentelee muutamia muilla rahoituksilla olevia jatko-
opiskelijoita. Oppiaineessa on kolme professoria (Kimmo Alajoutsijärvi, Heikki Karjaluoto 
ja Outi Uusitalo), viisi tohtorintutkinnon suorittanutta yliopistotutkijaa/-opettajaa tai tutki-
jatohtoria). Loput henkilöstöstä ovat tohtorikoulutettavia. Oppiaineen vastuuprofessorina 
toimi vuonna 2016 Heikki Karjaluoto.  
 

Nimi Nimike  Huone  Sähköposti  
Alajoutsijärvi Kimmo Professori AgD423.1 kimmo.alajoutsijarvi@jyu.fi 
Aslam Bilal Tohtorikoulutettava AgD422.1A bilal.m.aslam@student.jyu.fi 
Cheng Hong Tohtorikoulutettava AgD422.1B hong.h.cheng@jyu.fi 
Dandison Ukpabi Tohtorikoulutettava AgD421.3C dachukpa@student.jyu.fi 
Hepola Janne Tohtorikoulutettava AgD421.3B janne.m.hepola@jyu.fi 
Järvinen Joel Yliopistonopettaja AgD422.2A joel.jarvinen@jyu.fi 
Karjaluoto Heikki Professori AgD423.2 heikki.karjaluoto@jyu.fi 
Kemppainen Tiina Tohtorikoulutettava AgD421.1A tiina.j.kemppainen@jyu.fi 
Leppäniemi Matti Yliopistonopettaja AgD422.3A matti.leppaniemi@jyu.fi 
Munnukka Juha Yliopistotutkija AgD422.3B juha.t.munnukka@jyu.fi 
Nyrhinen Jussi Projektitutkija AgD421.2B jussi.nyrhinen@jyu.fi 
Panjwani Jay Tohtorikoulutettava AgD421.3A jay.k.panjwani@student.jyu.fi 
Pecoraro Maria Yliopistonopettaja AgD421.1B maria.g.pecoraro@jyu.fi 
Salonen Ville Tohtorikoulutettava  ville.s.salonen@jyu.fi 
Shaikh Aijaz A. Yliopistonopettaja AgD421.3D aijaz.a.shaikh@jyu.fi 
Taiminen Heini Tutkijatohtori AgD422.2B heini.taiminen@jyu.fi 
Taiminen Kimmo Tohtorikoulutettava AgD421.2A kimmo.taiminen@jyu.fi 
Uusitalo Outi Professori AgD423.3 outi.uusitalo@jyu.fi 

Markkinoinnin oppiaineen henkilöstö vuoden 2016 lopussa 

 
Oppiaineen väkeä joulukuussa 2016 

Tiedekunnan toimintaan osallistuminen 
Markkinoinnin oppiaineella on edustus Tutkimuksen kehittämisryhmässä (TKR) (Kimmo 
Alajoutsijärvi; sijaisena Juha Munnukka), Koulutuksen kehittämisryhmässä (Heikki Karja-
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luoto, sijaisena Juha Munnukka), tiedekuntaneuvostossa (Outi Uusitalo ja Matti Leppänie-
mi) sekä JSBE:n johtoryhmässä (Heikki Karjaluoto). Markkinoinnin henkilöstö on myös 
vuosittain osallistunut aktiivisesti tiedekunnan yhteisiin tilaisuuksiin, esimerkiksi opetuk-
sen kehittämispäiviin. 

Opetus 
Oppiaineessa on opetuksen osalta linjattu seuraavat tavoitteet:  

� KTK ja KTM –tutkintotavoitteet 20 + 20 (vuosittain) 
� Vähintään kaksi KTT –tutkintoa (vuosittain) 
� Oppiaineen houkuttelevuuden lisääminen 

o Pääaineopiskelijoiden määrä mittarina 
� Opintojaksojen jatkuva kehittäminen kurssipalautteiden valossa 

o Opettajia on muistutettu itse aktiivisesti pyytämään palautetta ja näyttämään 
kurssien alussa kuinka viime vuoden palaute on opettajan toimesta otettu 
huomioon kurssia kehitettäessä.  

 
Vuonna 2016 tavoitteet saavutettiin hienosti. KTK tutkintotavoite ylitettiin (23) ja maiste-
ritutkintoja tuli tavoitteen mukaisesti (20). KTT tutkintoja tuli 3. 

Oppiaineen houkuttelevuus on myös lisääntynyt viime vuosina merkittävästi ensimmäisen 
vuoden opiskelijoiden keskuudessa. Kun vuonna 2014 pääainehakijoita keväällä oli vain 
noin 10, vuonna 2016 pääainehakijoita oli markkinointiin ennätykselliset 28.  

Vuoden 2016 kurssien palautteet 

Kevätlukukauden osalta opetettiin seuraavat kurssit (suluissa opiskelijapalautteiden mää-
rä ja jakson keskiarvo asteikolla 1 (täysin eri mieltä) – 5 (täysin samaa mieltä): 
 

� YTPP231 Introduction to Marketing (N=23; ka: 3.64) 
� YMAA130 Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen (N=17, ka: 3.93) 
� YMAA140 Markkinoinnin johtaminen (N=7; ka= 4.40) 
� YMAA410 Kuluttajakäyttäytymisen perusteet (N=28; ka: 4.58) 
� YMAS360 Markkinointiviestinnän johtaminen (N=6; ka: 4.71) 
� YMAS380 Hinnoittelun johtaminen (N=14; ka: 4.21) 
� YMAS390 Strategic Marketing in Retail (N=9; ka: 4.42) 
� YMAS431 Btob Relationships and Networks (N=8, ka: 4.16) 
� YMAS440 Digitaalinen markkinointi (N=16; ka=4.57) 

 
Kevätlukukauden kurssit ovat opiskelijapalautteen perusteella parantuneet edellisistä vuo-
sista ja yleisesti ottaen opetus onnistui palautteiden näkökulmasta hyvin ja joidenkin kurs-
sien osalta erinomaisesti.  
 
Syyslukukaudella 2016 opetettiin seuraavat markkinoinnin kurssit: 
 

� YTPP230 Markkinoinnin perusteet (N=110; ka=3.90) 
� YMAA125 Markkinointitutkimus (N=31; ka: 3.55) 
� YMAS230 Metodiopinnot (N=10; ka: 3.40) 
� YMAS240 Markkinoinnin tutkimussuunnat (N=5; ka: 4.23) 
� YMAS310 Kuluttajakäyttäytymisen teoriat ja tutkimus (N=16, ka: 4.40) 
� YMAS315 Asiakkuuksien johtaminen (N=13; ka: 4.62) 
� YMAS341 Brand Management (Palautteen keruu kesken) 
� YMAA361 International Marketing (N=21; 3.60) 
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Peruskurssin (YTPP230 Markkinoinnin perusteet) palaute on vuosittain parantunut mer-
kittävästi ja kurssin kehittämiseksi tehdyt toimet ovat selvästi näkyneet paremmassa opis-
kelijapalautteessa.  
 

 
Markkinoinnin perusteet –kurssin aloitusluento alkamassa 

 
Syyslukukaudella 2016 aineopintotason kursseissa palautteet jäävät alle neljän kun taas 
syventävissä opintojaksoissa palautteet olivat kautta linjan hyviä tai jopa erinomaisia. Yksi 
keskeinen syy tähän analyysimme mukaan ovat syventävillä kursseilla käytettävät pie-
nemmät ryhmäkoot ja sivuaineopiskelijoiden vähäinen määrä (syventävillä kursseilla lähes 
kaikki ovat pääaineopiskelijoita). 

Pörssin koulutuspoliittinen vastaava ja vuo-

den 2016 aikana markkinoinnin oppiaineen 

oppiainevastaavana toiminut Julia Huovila 

kertomassa alumnien terveisiä markkinoin-

nin oppiainepalaverissa 20.12.2016. Julia 

osallistui vuoden aikana oppiainekokouksiin 

tuoden arvokasta näkemystä opiskelijoiden 

maailmasta oppiaineen toiminnan kehittä-

miseen. 

Oppiaineen väki kuuntelee tarkkaavaisesti Julian esitystä ja 

alumnien lähettämiä terveisiä koulutuksen kehittämiseksi 
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Opetuksen kehittämiseksi hyödynnämme myös muuta palautetta, erityisesti Pörssin kautta 
tulevaan palautetta. Keskeisimpinä toiveina opiskelijoilta kurssien kehittämiseksi ovat ol-
leet seuraavat toiveet: työelämärelevanttiuden lisääminen, opetuscaset suomalaisista yri-
tyksistä, case-tehtävät, aiemmat kandi- ja graduaiheet nähtäville sekä vastapalaute opiske-
lijoille. Lisäksi on toivottu markkinoinnin kursseille enemmän digitaalisuutta (esim. digi-
taalinen markkinointi ja sosiaalinen media) käsitteleviä teemoja. Tähän olemme erityisesti 
vastanneet uuden KV-maisteriohjelmamme kurssitarjonnan kautta. 

Lukuvuoden parhaana markkinoinnin kurssina palkittiin Kuluttajakäyttäytymisen perus-
teet –kurssi, jonka vastuuopettajana toimii tutkijakoulutettava, jatko-opiskelija Ville Salo-
nen. Salonen on myös JSBE:n ehdokkaana koko yliopiston opettajakilpailussa vuonna 2016. 

Pro gradu –työt 

Vuonna 2016 valmistui 19 pro gradu –työtä (valmistumisjärjestyksessä): 
 
Valkama, Suvi: The news consumption of digital natives (Ohjaajat Karjaluoto ja Taiminen, H.) 

Kykkänen, Juuso: Asiakaskokemuksen muodostuminen ja johtaminen B2C-verkkokaupoissa - Case: Aiemmis-
sa asiakaskokemus- ja verkkokauppavertailuissa menestyneet B2C-yritykset (Ohjaajat Uusitalo ja Munnukka) 

Kokkonen, Tuula: "Nyt nää läskit lähtee" Lihavuusleikkaukseen hakeutuminen kuluttajan ostopolkuna (Oh-
jaajat Uusitalo ja Ahlfors) 

Iivanainen, Olli: Asiakkaan kokeman arvon ja laadun vaikutus tyytyväisyyteen ja käyttäytymiseen opiskelija-
ravintolassa (Ohjaajat Karjaluoto ja Munnukka) 

Oksanen, Tytti: Blogien uskottavuuden vaikutus kuluttajien asenteisiin suosittelua ja brändiä kohtaan (Ohjaa-
jat Munnukka ja Karjaluoto) 

Pitkänen, Jaana: Brändiorientaatio startup-yrityksissä (Ohjaajat Uusitalo ja Suoranta) 

Mustonen, Jukka: Organisaation reklamaatioprosessi ja virheen korjaamiseksi tehtävät toimenpiteet - vaiku-
tus reklamaatiokäsittelyn onnistumiseen, asiakkaan reklamaatiokokemukseen ja reklamaation jälkeiseen 
tyytyväisyyteen (Ohjaajat Munnukka ja Alajoutsijärvi) 

Häkkinen, Juho: The effects of perceived value, satisfaction, and advertising on share of wallet and word of 
mouth in a retailing context (Ohjaajat Karjaluoto ja Leppäniemi) 

Eskelinen, Suvi-Tuuli: Mobiilipankkipalveluiden hyväksyntä ja käyttöönotto (Ohjaajat Karjaluoto ja Leppä-
niemi) 

Savolainen, Mikko: Tough Crowd: Consumer acceptance of equity crowdfunding platforms (Ohjaajat Mun-
nukka ja Luoma-aho) 

Saukko, Tiia: Paths to purchase: The role of the online environment and the fluctuation of customer brand 
engagement (Ohjaajat Karjaluoto ja Munnukka) 

Merta, Otto: Effects of company reputation on commitment, loyalty, and identification, and their respective 
influence on customer citizenship behaviours (Ohjaajat Munnukka ja Karjaluoto) 

Poutiainen, Laura: A qualitative study on consumers' perceptions of their social media usage in purchasing 
processes (Ohjaajat Munnukka ja Karjaluoto) 

Jaakkola, Anni: Asiakasuskollisuuden muodostuminen jäsenyyteen perustuvien palvelujen kontekstissa (Oh-
jaajat Uusitalo ja Munnukka) 

Rämö, Aleksi: Born Globals' Export Marketing Strategy - The Role of E-Commerce, Digital Branding, Value 
Proposition and Partnerships in Export Marketing (Ohjaajat Karjaluoto ja Leppäniemi) 

Svahn, Mari: Luodaan yhdessä - Mitkä asiat motivoivat kuluttajaa tekemään brändiin liittyvää sisältöä? (Oh-
jaajat Uusitalo ja Munnukka) 

Maksimainen, Tarja: Työnanataja-arvojen vaikutus työnantajien houkuttelevuuteen (Ohjaajat Munnukka ja 
Uusitalo) 

Luomala, Roope: The factors affecting the use of contactless payments (Ohjaajat Karjaluoto ja Leppäniemi) 
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Väitöskirjatyöt 

Järvinen, Joel: The use of digital analytics for measuring and optimizing digital marketing performance 
(Ohjaaja Karjaluoto) 

Pecoraro, Maria: Eettinen kuluttaminen kulutuskulttuurissa (Ohjaaja Uusitalo) 

Shaikh, Aijaz A.: Examining consumers’ intention, behavior and beliefs in mobile banking adoption and con-
tinuous usage (Ohjaaja Karjaluoto) 

 

   

Joel Järvisen väitöstilaisuus 21.10.2016 

onnistuneesti suoritettu ja karonkka 

alkamassa. Vasemmalla vastaväittäjä 

professori Jari Salo Helsingin yliopis-

tosta, keskellä väittelijä, oikealla kus-

tos (Karjaluoto) 

Maria Pecoraron väitöstilaisuuden karonk-

ka 9.12.2016. Vasemmalla kustos (Uusitalo) 

ja oikealla vastaväittäjä professori Johanna 

Moisander Aalto yliopistosta. 

Aijaz A. Shaikhin väitös-

tilaisuus 16.12.2016 

(keskellä vastaväittäjä 

professori Tommi 

Laukkanen Itä-Suomen 

yliopistosta ja oikealla 

kustos (Karjaluoto). 

OPS-työ 

Opetussuunnitelmatyötä tehtiin vuoden 2016 aikana pääosin osana AACSB-
akkreditointiprosessia. Loppuvuodesta 2016 oppiaineen kurssivalikoimaa päivitettiin ja 
tehtiin muutamia muutoksia kurssitarjontaan. Näistä merkittävimmät ovat uuden kansain-
välisen maisteriohjelman Digital Marketing and Corporate Communication (DMCC) 
valmistelu. Ohjelmaan alkoi haku loppuvuodesta 2016 ja ensimmäiset opiskelijat (kiintiö 
20) aloittavat syksyllä 2017. Lisäksi opetustarjontaan otetaan uutena kurssina sosiaalisen 
markkinoinnin kurssi sekä urheilujohtamiseen ja markkinointiin liittyvä kurssi (toteute-
taan yhdessä johtamisen ja viestinnän johtamisen oppiaineiden kanssa). Markkinoinnin 
oppiaine on lisäksi keskeisessä roolissa tiedekunnan kandi- ja maisterivaiheen metodiopin-
tojen kehittämistyössä. 

Tutkimus 
Markkinoinnin oppiaineessa toimi vuonna 2016 kolme erillistä tutkimusryhmää: 
 

� Consumer Marketing (CONMARK) (johtaja Outi Uusitalo) 
o https://www.jyu.fi/jsbe/en/research/groups/consumer-marketing 

� Digital Marketing and Communication (DMC) (johtajat Heikki Karjaluoto ja Vilma 
Luoma-aho) 

o https://www.jyu.fi/jsbe/en/research/groups/digital-marketing-and-communication 
� Interdisciplinary Research on Management Education (IRonME) (johtaja Kimmo 

Alajoutsijärvi) 
o https://www.jyu.fi/jsbe/en/research/groups/ironme 
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CONMARK tutkimusryhmä kuuluu JSBE:n vahvuusalueen ”Vastuullinen liiketoiminta” alle. 
DMC puolestaan ”Digitaalinen liiketoiminta ja talous” vahvuusalueen alle. IRonME ei suo-
raan kuulu JSBE:n vahvuusalueiden alle, mutta omaa liittymiä kaikkiin kolmeen JSBE:n 
vahvuusalueisiin. 

Oppiaineen henkilöstön julkaisutoiminta vuodelta 2016 käsittää yhteensä 22 JUFO-
luokiteltua1 julkaisua. Näistä suurin osa oli JUFO1-tason julkaisuja (17 kpl), neljä JUFO2-
tasoisia ja yksi JUFO3-tasoinen. Julkaisujen määrä oli lähes sama kuin vuonna 2015 (jolloin 
tilastoitiin 21 JUFO-tason julkaisua), mutta huomattavasti suurempi kuin vuonna 2014, jol-
loin tilastointia alettiin oppiaineessa tarkemmin seuraamaan. Oppiaineen määrällisenä jul-
kaisutavoitteena on 20 JUFO-luokiteltua julkaisua vuodessa. Laadullisena tavoitteena on 
lisätä JUFO2- ja JUFO3 –tason julkaisujen määrää edellisistä vuosista. 

Oppiaineen julkaisuluettelo 2016 (JUFO-luokitellut): 

Ahlfors, U. & Fang, M. (2016). Language in globalized interactive business: adaptation versus standardization. 
International Journal of Electronic Business (JUFO1). 

Alajoutsijärvi, K., & Kettunen, K. (2016). The “Dean’s Squeeze” Revisited : A Contextual Approach. Journal of 
Management Development, 35 (3), 326-340. (JUFO1). 

Hepola, J., Karjaluoto, H., & Shaikh, A. A. (2016). Consumer Engagement and Behavioral Intention Toward 
Continuous Use of Innovative Mobile Banking Applications : A Case Study of Finland. In ICIS 2016 : Proceed-
ings the Thirty Seventh International Conference on Information Systems. Digital Innovation at the Cross-
roads. Association for Information Systems (AIS). (JUFO2). 

Järvinen, J., & Taiminen, H. (2016). Harnessing marketing automation for B2B content marketing. Industrial 
Marketing Management, 54, 164-175. (JUFO3, ISI 1.897). 

Järvinen, J., Ohtonen, R., & Karjaluoto, H. (2016). Consumer Acceptance and Use of Instagram. In T. X. Bui, & R. 
H. Sprague, Jr. (Eds.), Proceedings of the 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 
2016) (pp. 2227-2236). IEEE Computer Society (JUFO1). 

Kamran, S., & Uusitalo, O. (2016). Vulnerability of the unbanked: evidence from a developing country. Inter-
national Journal of Consumer Studies, 40 (4), 400-409. (JUFO1). 

Kamran, S., & Uusitalo, O. (2016). How the unbanked cope with financial exclusion: Evidence from Pakistan. 
Journal of Financial Services Marketing, 21 (2), 153-165. (JUFO1). 

Karjaluoto, H., Munnukka, J., & Salmi, M. (2016). How do brand personality, identification, and relationship 
length drive loyalty in sports?. Journal of Service Theory and Practice, 26 (1), 50-71. (JUFO1, ISI 1.286). 

Karjaluoto, H., Munnukka, J., & Kiuru, K. (2016). Brand love and positive word of mouth : the moderating ef-
fects of experience and price. Journal of Product and Brand Management, 25 (6). (JUFO1). 

Karjaluoto, H., Munnukka, J., & Tiensuu, S. (2016). The Relationships Between Customer Brand Engagement in 
Social Media and Share of Wallet. In F. D'Ascenzo, M. Magni, A. Lazazzara, & S. Za (Eds.), Blurring the Bounda-
ries Through Digital Innovation : Individual, Organizational, and Societal Challenges (pp. 173-186). Lecture 
Notes in Information Systems and Organisation, 19. Springer International Publishing (JUFO2). 

Karjaluoto, H., Mäkinen, H., & Järvinen, J. (2016). A Firm’s Activity in Social Media and Its Relationship with 
Corporate Reputation and Firm Performance. In F. D'Ascenzo, M. Magni, A. Lazazzara, & S. Za (Eds.), Blurring 
the Boundaries Through Digital Innovation : Individual, Organizational, and Societal Challenges (pp. 161-
172). Lecture Notes in Information Systems and Organisation, 19. Springer International Publishing. (JUFO2). 

Kulta, H.-P., & Karjaluoto, H. (2016). Conceptualizing engagement in the mobile context : a systematic litera-
ture review. In Academic MindTrek'16 : Proceedings of the 20th International Academic MindTrek Confer-
ence (pp. 169-176). New York: Association for Computing Machinery (ACM). (JUFO1). 

Munnukka, J. , Uusitalo, O. & Toivonen, H. (2016). Credibility of a peer-endorser and advertising effectiveness. 
Journal of Consumer Marketing (JUFO1). 

                                                        
1 Tieteelliset aikakauslehtiartikkelit, IT-alan tietyt konferenssit sekä kirjat ja kirjankappaleet. Kolmiportaisessa luokituk-
sessa kaikkien tieteenalojen keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat jaotellaan JUFO-tasoluokittelun mukaan: 
1 = perustaso, 2 = johtava taso,  3=korkein taso, ks. http://www.julkaisufoorumi.fi 



 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU / MARKKINOINTI                8 
   

Mustonen, N., Karjaluoto, H., & Jayawardhena, C. (2016). Customer Environmental Values and Their Contribu-
tion to Loyalty in Industrial Markets. Business Strategy and the Environment, 25 (7), 512-528. (JUFO1, ISI 
3.479 in 2015). 

Rantala, K., & Karjaluoto, H. (2016). Value co-creation in health care : insights into the transformation from 
value creation to value co-creation through digitization. In Academic MindTrek'16 : Proceedings of the 20th 
International Academic MindTrek Conference (pp. 34-41). New York: Association for Computing Machinery 
(ACM). (JUFO1). 

Salonen, V. & Karjaluoto, H. (2016), “Web Personalization: The State of the Art and Future Avenues for Re-
search and Practice”, Telematics and Informatics, Vol. 33 No. 4, pp. 1088-1104. (ISI 2.261 in 2015) (JUFO1). 

Salonen, V., & Piha, S. (2016). Johdatus evoluutiopsykologiaan kuluttajatutkimuksessa. Kulutustutkimus.Nyt, 
10 (2), 50-69. (JUFO1). 

Shaikh, A. A., & Karjaluoto, H. (2016). On some misconceptions concerning digital banking and alternative 
delivery channels. International Journal of E-Business Research, 12 (3), 1-16. (JUFO1). 
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Vuoden 2016 oppiaineen julkaisupalkinnon sai tutkijatohtori Heini Taiminen.  

Tutkimushankkeet 

Oppiaineessa oli käynnissä vuoden 2016 aikana käynnissä seuraavat tutkimus- ja kehitys-
hankkeet:  
 

� CONEXVALUE - Customer value in cargo and container business, Tekes alihankinta 
� Digi 50+, Tekes 
� Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä (2016-2019), Tekes/ESR 
� DIGA - Digiajan arvomalli (2015-2016), Tekes 
� ReDO - Redefining Digital Opportunities -Unlocking New Business Potential (2015-2016), Tekes 
� Red Queen Effect: Strategies for an Innovative Landscape (2015-2017), Tekes 
� Sleipner UP2: Strategian ja Palveluliketoimintakonseptinvarointi asiakkaiden perusteella, Tekes ali-

hankinta 

 
Näiden lisäksi vuoden 2016 lopulla alkoi uusi Suomen Akatemian rahoittama projekti ”Vih-
reän kasvun mahdollistaminen: Negatiivisen leiman poistaminen ympäristömyönteisestä 
liiketoiminnasta ja kuluttajakäyttäytymisestä” (ELPIS), jossa markkinoinnin oppiaineella 
on merkittävä rooli toteuttajana. 
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Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen työllistävä vaikutus vuonna 2016 oli merkittävä, erityi-
sesti jatko-opiskelijoiden ensisijaisena rahoituslähteenä on usein ulkopuolisesti rahoitetut 
tutkimushankkeet. 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
Oppiaineen henkilökunta tekee aktiivisesti yhteistyötä ympäröivän elinkeinoelämän kans-
sa. Yhteistyön muodot ovat seuraavat: 
 

� Opetuskursseilla tehtävät harjoitustyöt yrityksille ja organisaatiolle. 
o Tuotoksena tyypillisesti raportti kehitysehdotuksineen (10-15 sivua) sekä 

powerpoint-esitys (ilmainen) 
� Opetuskursseille ja tiedekunnan seminaareihin kysyttävät yrityselämän esiintyjät 
� Kandidaatin tutkielma (yleensä ilmainen) 
� Pro gradu –tutkielma (yleensä maksullinen) 
� Tutkimus- ja kehityshankkeet, pääosin Tekes-rahoituksella tehtäviä, joissa useita 

yrityksiä mukana samassa projektissa 
� Alihankintatyöt esimerkiksi kaupallistamiseen liittyen 

 

Opiskelija Topi Kuorelahti aloitta-

massa harjoitustyön esitystä Asiak-

kuuksien johtamisen kurssilla. 

PowerMarkkinoinnin 

Noora Tuominen vierailu-

luennolla Asiakkuuksien 

johtamisen kurssilla 

Mepcon Sampo Suomalainen vierailu-

luennolla Asiakkuuksien johtamisen kurs-

silla 

 
Osa oppiaineen henkilökunnasta osallistuu myös aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskuste-
luun esimerkiksi kansantajuisten kirjoituksien muodossa (mm. Keskisuomalainen, Helsin-
gin Sanomat, Taloussanomat, YLE, Kauppalehti jne.), antamalla haastatteluita medialle, pi-
tämällä esityksiä eri tilaisuuksissa ja osallistumalla yritysten hallitustyöskentelyyn.  
 
 
10.1.2017 Jyväskylässä 
 
Vuosikertomuksen laatija: Heikki Karjaluoto (heikki.karjaluoto@jyu.fi) 


