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1.1 jOhDANTO

Aalto-yliopiston toiminta alkoi virallisesti 

1.1.2010. Kolmen korkeakoulun (HSE, TaiK 

ja TKK) yhdistyminen on johtanut kuuden 

korkeakoulun syntymiseen. Vuoden 2012 

alusta alkaen taideteollinen korkeakoulu ja 

arkkitehtuurin korkeakoulu yhdistyvät tois-

taiseksi nimellä Uusi koulu.

Tämä markkinointisuunnitelma keskittyy 

nykyisen taideteollisen korkeakoulun kir-

jatuotantoon muotoilun, median ja taiteen 

aloilla. Tuleva arkkitehtuuriyhteistyö selvite-

tään erikseen. 

Tutkimuksen ja opetuksen kehittämisen 

vararehtori Martti Raevaaran alaisuudessa 

tehty selvitystyö Aalto-yliopiston julkaisu-

toiminnasta on pääpiirteissään toteutettu, 

selvitysnaisena oli Taikin pitkäaikainen 

kustannuspäällikkö Annu Ahonen. Toimeen-

pano on vielä kesken organisaation osalta, 

mutta julkaisualusta on jo toiminnassa ja 

jo 160 julkaisua on tuotettu tätä kanavaa 

käyttäen (tilanne 9.9.2011). Julkaisualusta 

palvelee yliopiston massatuotantoa eli väi-

töskirjoja, työpapereita ja kokoelmateoksia. 

Lisätietoa julkaisualustasta löytyy aaltolaisil-

le Insidesta: https://inside.aalto.fi/display/

aallosta/Aalto-julkaisusarjat

Julkaisusarjojen supistaminen useista 

sadoista helpommin käsiteltävään määrään 

sekä prosessien selkiyttäminen ja yhdenmu-

kaistaminen on ollut huomattava parannus 

entiseen verrattuna.

Taideteollisessa korkeakoulussa on ollut 

oma pieni kustantamo, jolla  on jo yli 25 

vuoden kokemus ja yli 250 kirjan tuotanto. 

Muut korkeakoulut ovat tuottaneet julkai-

sunsa useilla eri tavoilla tekijöiden omia 

kanavia käyttäen. 

1.2 ORGANISAATION KUVAUS
 
Tällä hetkellä nimemme on Aalto-yliopiston 

taideteollinen korkeakoulu / Aalto Uni-

versity School of Art and Design. Julkai-

supalvelut ei kuulu enää Aalto-viestintään 

vaan toimii tällä hetkellä dekaanin alaisena 

itsenäisenä yksikkönä, mikä luultavasti tulee 

piankin muuttumaan. Uusi lyhenteemme, 

joka on lanseerattu vuoden 2011 alussa, on 

Aalto TAIK. 

Työntekijöinä ovat kustannuspäällik-

kö, kustannustoimittaja ja julkaisusihteeri. 

Toimenkuviin kaikilla työntekijöillä kuuluu 

useita eri tehtäviä. Kirjamarkkinointi kuuluu 

kustannustoimittajan nykyisiin tehtäviin osa-

na toimenkuvaa.

Toiminta rahoitetaan osin korkeakoulun 

tuella ja osin kirjoista saatavilla myynti-

tuloilla sekä erilaisilla yhteistyö- tai apu-

rahoituskonsteilla. Lähes jokaisen kirjan 

tuotantobudjettia pyritään vahvistamaan ul-

kopuolisella rahoituksella; joko kirjoittajien 

tai työryhmän apurahoilla tai yhteistyössä 

eri organisaatioiden tai yritysten kanssa. 

Apurahaneuvonta kirjoittajille on yksi paljon 

käytetty palvelumme muoto. 

Vuositasolla julkaistaan nykyään 15 –20 

kirjaa, joista noin puolet englanniksi. Yli-

opistokustantajan roolissa emme ole tavoi-

telleet kaupallista voittoa vaan pyrkineet 

yliopiston kolmannen tehtävän mukaisesti 

tekemään näkyväksi ja ymmärrettäväksi 

korkeakoulun opetusta ja tutkimusta. Hin-

noittelu on tehty siten, että opiskelijoillakin 

olisi varaa hankkia oman alansa ammattikir-

jat opintojensa aikana. Oppikirjatuotantom-

me edistää taide- ja muotoilualaa yleisesti 

Suomessa ja on siksi mitä suurimmissa mää-

rin yhteiskunnallista vaikuttamista.

Visuaalisen suunnittelun korkeakouluna 

TaiK on panostanut kirjojen luettavuuteen, 

kuvien korkealaatuisuuteen, hyvään suun-

nitteluun ja nelivärikuvien käyttöön kirjojen 

sisältöjen havainnollistamiseksi. Tämä on ol-

lut mahdollista käyttämällä talon graafisen 

suunnittelun opiskelijoita, jotka opiskeluai-

koinaan ja usein myöhemminkin mielellään 

työskentelevät ympäristössä, jossa suunnit-

telijan panosta arvostetaan niin paljon kuin 

TaiKissa.  Painotyötkin olemme pyrkineet 

I 
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pitämään Suomessa periaatteellisista syistä, 

lähinnä kestävän kehityksen ja kotimaisen 

työn tukemiseksi. Suuri arvo on ollut myös 

ilmaisella varastointitilalla, jonka korkea-

koulu on antanut käyttöömme.

Kustantamon toiminnan lisäksi pyöri-

tetään pientä fyysistä kirjakauppaa  sekä 

verkkokirjakauppaa. Kirjojen markkinointi, 

myynti, lähetys ja varastointi hoidetaan 

itse. Kirjakaupan yhteydessä ovat myös 

työhuoneemme, mikä ajoittain häiritsee 

tarkkuutta vaativaa työntekoa. Tästä syystä 

ja työn runsaudesta johtuen teemme paljon 

etätyötä.

Tarkka osoite on Hämeentie 135 C, 6. 

Kerros. Nettiosoitteemme ovat toistaiseksi 

muotoa www.taik.fi/kirjakauppa ja www.

taik.fi/bookshop. Taideteollisen korkea-

koulun verkkosivut uusittiin Aalto-ilmeen 

mukaiseksi kesäkuussa 2011 ja verkkokaup-

pamme sivut syksyllä 2011.

1.3 KANSAINVÄLISTyMISeeN 
LIITTyVÄN hAASTeeN  
TUNNISTAMINeN

Kirjamarkkinoinnin kannalta toimintakent-

tämme laajuus vaikeuttaa fokusointia. 

Yliopistokustantajana toimimme tieteen 

kentällä ja tutkimusalueita on runsaasti. Eri-

tyisalueemme taide ja muotoilu lukuisine ala-

lajeineen asettavat suuria haasteita, aiheesta 

riippuen on toimittava eri kentillä ja eri tyy-

leillä. Esimerkiksi skenografian alaan kuuluvia 

kirjoja ei voi markkinoida samoille tahoille 

kuin käytettävyystutkimuksen opuksia. 

1.3.1 emoyliopisto vs. entinen maine
Haasteena on erityisesti Taikin kirjojen 

tunnetuksi tekeminen kansainvälisesti 

Aalto-brändin alla. Yliopiston oma brändi 

on niin uusi, että sitä on tuettava kaikilta 

tahoilta. Näin ainakin asian esitteli tunnettu 

englantilainen tiedekustantaja Ashley Drake 

tietokirjallisuuden vientiseminaarissa1 vuon-

na 2009. Kansainvälisesti Aalto-yliopisto ei 

vielä ole tunnettu, joten välitöntä hyötyä 

tästä ei meille tule, mutta tulevaisuutta aja-

tellen on toimittava yhteisen hyvän nimessä 

strategiamme mukaan.

1   Tietokirjan ja tieteellisen kirjallisuuden vientiä 
käsitellyt seminaari 18.9.2009 www.ashleydrake.
com

Seuraavassa listaan seitsemän osa-

aluetta, joilla korkeakoulumme muutos 

Taikista Aalto TAIKiksi  (tai Uudeksi Kouluksi 

arkkitehtuurin liittyessä meihin) vaikuttaa 

kansainvälisesti: 

1. Cumulus International Association of Uni-

versities and Colleges of Art,  

Design and Media 

TaiK perusti yhdessä Royal College of Art 

Londonin kanssa Cumulus-järjestön vuonna 

1990 taide-,muotoilu- ja mediakoulujen yh-

teistyötä varten. Nykyään järjestöön kuuluu 

169 muotoilualan korkeakoulua 43 maasta2 

ja TaiK on ollut tärkeässä roolissa verkoston 

rakentamisessa toimien edelleen järjestä-

vänä tahona kansainvälisille tapaamisille ja 

konferensseille.

2. Taide- ja design-koulujen opetuksen ver-

kosto Cirrus 

Opettajat ja professorit ovat osallistuneet 

verkoston tapahtumiin. 

3. Network of Leading Design Research 

and Innovation Centers (NELDRIC) on 

viidentoista taideteollisen alan yliopiston 

järjestö. 

Se edistää taideteollisuuden tutkimusta, 

innovaatioita, yhteistyötä ja tiedonkulkua 

verkostoissa. Neldric on Designiumin koor-

dinoima.

4. Helsinki School -valokuvahanke on tehnyt 

TaiKia tunnetuksi ympäri maailmaa kiertävi-

en valokuvanäyttelyiden ja upeiden kirjojen 

kautta, joita saksalaisen Hatje Cantz -kus-

tantamon erinomainen jakelujärjestelmä on 

levittänyt tärkeimpiin taidekirjakauppoihin 

maailmassa. Kuraattori Timothy Personsin 

työpanos ja suhdetoimintakyky kansainvä-

lisine verkostoineen valokuvataiteen ja -bis-

neksen alalla on ollut ratkaisevassa osassa 

Helsinki School -hankkeen menestymisessä. 

Kulttuuriosaaminen on pienissä organisaa-

tioissa usein voimakkaasti henkilöitynyt 

yhteen johtajaan3 ja tämä todentuu Helsinki 

Schoolin kohdalla erityisen selkeästi. Galle-

ry TaiK on edelleen hankkeen toiminnallinen 

nimi.

2  www.taik.fi etusivu 8.6.2010 
3  Liisa Isotalo kirjassa Kulttuuriosaaminen s. 32
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5. Entisen rehtori Sotamaan pitkäjänteinen 

työ Japanin ja Suomen suhteiden edistä-

miseksi. Muotoilijoilla on useita linkkejä ja 

verkostoja näiden kahden maan välillä ja 

TaiK on yllättävän suosittu kohde japanilais-

opiskelijoiden parissa.

6. Nimenmuutokset ja nettiosoitteen  

muutokset

Verkkokauppamme tunnus TAIK BOOKS 

kehitettiin vuonna 2007 markkinointitar-

koituksiimme. Symboli on käytössä linkkinä 

korkeakoulun etusivulla. Vuonna 2011 tun-

nuksestamme poistettiin entinen symbolim-

me T-kirjain. Verkkokauppamme osoitekin 

tullee muuttumaan nettisivujen uudistuksen 

yhteydessä syksyllä 2011 tai viimeistään Uu-

den Koulun myötä vuoden 2012 aikana.

7. Kirjamarkkinointi on niin pieni alue laajas-

sa Aalto-yliopiston markkinointihaasteiden 

kentässä, että se helposti hukkuu muiden 

joukkoon:

1.  Vasta muotoutuneessa Aalto-viestinnän 

tiimissä sijaitsee yliopiston markkinoin-

tiosasto, jolla on täysi työ organisoida 

kansainvälinen opiskelija- ja rekrytointi-

markkinointi. 

2.  Sisäisen ja ulkoisen viestinnän tiimissä on 

kansainvälinen tiedottaja vastuullaan kv-

mediasuhteet ja viestintämateriaalit

3.  Strategisille tapahtumille on oma tapah-

tumatuotantoyksikkönsä Tuuli Sotamaan 

(Jessica Sinikosken vt.) johtamana myös 

viestinnän tiimissä.

4.   Varainhankinta- ja alumnitoiminta ovat 

organisoituneet vuoden 2011 aikana. Yh-

teistyökuviot neuvotellaan kunkin tahon 

kanssa erikseen, alumnitoiminnan kanssa 

olemme jo linkittyneet tiedotusmielessä.

5.  Kansainväliset asiat on oma palveluyksik-

könsä, joka toimii yliopistotasolla verkos-

toissa sekä akateemisten ja ydinpalvelui-

den parissa.

1.3.2 Laadun valvonta
Toisena suurena haasteena näen kirjojemme 

laadunvalvonnan erityisesti englanninkielis-

ten kirjojemme osalta. Meillä ei ole henki-

lökunnassa ketään natiivia englanninkielen 

taitajaa. Työtä olisi, vaan ei resursseja palka-

ta sellaista henkilöä. Väitöskirjojemme eng-

lanninkieli huolletaan silloin, kun väittelijän 

osasto myöntää siihen apurahan. Tohtoriksi 

koulutettavien kielitaito vaihtelee suuresti. 

Myös markkinointimme parissa löytyy pa-

rannettavaa kielellisesti. Kilpailtaessa kan-

sainvälisillä markkinoilla kirja-alalla kielitai-

dolla ja kielenhuollon tasolla on erittäin suu-

ri merkitys. Laadun ylläpitämiseen vaikuttaa 

myös tehtävän työn määrä. Vuosittainen n. 

20 kirjan toteuttaminen on liikaa kahdelle 

osapäiväiselle kustannustoimittajalle. Sekä 

kustannuspäällikkö että -toimittaja vastaa-

vat vain osa-aikaisesti sisältöjen toimittami-

sesta muiden töiden ohella.

Toinen laatuun vaikuttava seikka on 

taidekirjojemme painatus mahdollisimman 

korkealuokkaisesti. Hintakilpailu on kovaa, 

kotimaisten painojen kilpailukyky on laske-

nut hintojen suhteen, tosin meille tärkeintä 

on kuitenkin monivuotinen kokemus ja luot-

tamus osaamiseen tiettyjen tahojen kanssa.

1.3.3 Resurssit kansainväliseen  
markkinointiin
Markkinointibudjettimme vuodelle 2010 oli 

21 000 €, mikä kattaa Helsingin kirjames-

suille osallistumisen, esitteiden tuottamisen 

suomeksi ja englanniksi, mainokset nettiin 

ja printtiin, kirjojen julkistamiset ja kirja-

alan tapahtumiin osallistumiset kotimaassa. 

Summasta noin 8000 € kohdistuu kansain-

väliseen markkinointiin suoraan tai välillises-

ti eli verkkosivujen ylläpitoon, englanninkie-

listen esitteiden tuottamiseen ja jakeluun.

Ulkomaisille kirjamessuille osallistumi-

nen punnitaan vuosittain erikseen. Se ei 

kuulu automaattisesti toimintaamme, joten 

systemaattista kansainvälistä verkostoitu-

mista ei vielä ole.  Vuonna 2010 pääsimme 

Frankfurtin kirjamessuille ensi kertaa yh-

teistyössä SKY:n eli Suomen Kustannusyh-

distyksen kanssa. Maailman suurimmassa 

kirja-alan kohtaamisessa tulisi olla mukana 

vuosittain ja mieluiten omalla osastolla esi-

merkiksi tiedekustantajien joukossa.

Kotikutoista kv-markkinointia hoidetaan 

kirjakauppamme esittelyissä korkeakoulun  

ulkomaisille vieraille, jotka kyllä poikkeuk-

setta antavat positiivista palautetta toimin-

nastamme.  Koulumme professorit, tutkijat 

ja IAC eli kansainvälisten asiain yksikkömme 

kantavat kirjojamme ja esitteitämme kiitettä-

västi konferensseihin ja eri oppilaitoksiin. Täl-

lainen markkinointi on meille tärkeätä, mutta 

satunnaista. henkilöresursseja on noin puo-

likas kustannustoimittajan työpanoksesta. 
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II 
MARKKINOINTISTRATeGIA

Tärkeintä on pyrkiä toimimaan Aalto-yliopiston kansainvälisten toimintojen kanssa 
yhteistyössä, jolloin luontevasti voimme markkinoida opetuksen ja tutkimuksen 
tuloksia kirjojemme avulla. Nämä kansainväliset toiminnot ovat hajallaan eri kam-
puksilla ja eri yksiköissä: esimerkiksi kv-palvelut, strategiset tapahtumat, Aalto-
markkinointi ja Aalto-viestintä, Aalto-kirjasto, yritysyhteistyö ja alumnitoiminta. 
Yhteistyö näiden tahojen kanssa vaatii uusia toimintatapoja kirjamarkkinoinnil-
tamme, kampusten välisiä kokouksia ja sisäistä verkostoitumista, aikaa ja suunni-
telmallisuutta. Pienen yksikön aseman vakiinnuttaminenkin yhteistyökumppaniksi 
näille tahoille vaatii myös johdon tuen.
Paljon vaikuttaa myös tuleva sijoittumisemme Aallon organisaatiossa, jatkammeko 
itsenäisenä vai siirrymmekö esimerkiksi kirjaston alaiseksi yksiköksi.

Kirjamarkkinoinnin hoitaminen lähellä sisältötuotantoa  eli oman kustantamon 
yhteydessä varmistaisi sen, että asiantuntemus sekä viesti varmimmin säilyisi oi-
keanlaisena.4  Samaa asiaa tarkoittanee Rebecca Piekkari artikkelissaan Kulttuuri-
osaamisen ulkoistaminen monikansallisissa yrityksissä, jossa hän korostaa viestin-
nän haavoittuvaisuutta välikäsiä käytettäessä.5 

2.1 KÄRKIhANKKeeT KIRKKAIKSI

Korkeakoulun tutkimuksen arviointi6 suoritettiin 2009. Tulosten perusteella Aalto-
yliopiston tutkimus on kansainvälisesti korkeatasoista. Kansainvälisen tason huip-
puyksiköiksi tunnistettiin mm. muotoilu ja media, myös valokuvataide nostettiin 
erityisesti esille. Lisäksi asiantuntijapaneelit nostivat Aalto-yliopiston tutkimuksen 
erityiseksi vahvuudeksi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Yksi mahdollinen paino-
pistealue voisi olla ns. Practice-based research, jossa Aalto TAIK on ollut edellä-
kävijänä.

4  Dennis Richin mukaan Sibelius-Akatemian Arts management -koulutuksessa 2000 taidemarkkinoinnin jaksossa
5  Piekkari Kulttuuriosaaminen s. 154
6  Aalto-yliopiston tutkimuksen arvioinnin projekti on päättynyt. Projektin raportti "Striving for Excellence” - 
Aalto RAE 2009
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Kirjojemme markkinoinnissa tulee panostaa kirjojemme sisältöjen mukaisiin 
teemoihin. Esimerkiksi tutkimusta käsitteleviä kirjoja on tuotannostamme lähes 
puolet. Näiden markkinointi tulisi kohdentaa muotoilun ja median tutkimuksen 
huippukonferensseihin sekä keskeisiin tutkimuskeskuksiin. Kirjastojen merkitys 
tietojärjestelmien ja tietokantojen ylläpidossa on tässä korvaamaton, joten sauma-
ton yhteistyö kirjastojen kanssa on meille todella tärkeää. 

Toinen puoli kirjatuotannostamme on opetusta hyödyntäviä oppi- ja taidekir-
joja, joita on enimmäkseen tehty vain suomen kielellä. Näistä ns. ammattikir-
joistamme saamme jatkuvasti kiitettävää palautetta niiden havainnollisuuden ja 
korkealuokkaisen visuaalisen toteutuksen takia. Ulkomaiset asiantuntijavieraamme 
toivovat niitä käännettävän englanniksi, ruotsiksi tai espanjaksi. Toistaiseksi am-
mattikirjoistamme on tehty suomi- ja englantiversiot vain Pekka Korvenmaan muo-
toiluhistoriaa käsittelevästä kirjasta sekä harvinaisesta japanilaisesta puupiirros-
grafiikan kirjasta. Parhaista kirjoistamme tulisi tehdä englanninkieliset versiot 
yhtä aikaa suomenkielisten kanssa. Esimerkiksi Harald Arnkilin Värit havainto-
jen maailmassa englanninkielinen versio tullaan toteuttamaan vuoden 2012 aikana. 
Myös Maija Pellonpää-Forssin Värimenetelmistä on tullut kyselyjä eri kieliversioi-
na. Taide- ja oppikirjojen markkinointi puolestaan on kohdennettava suuremmalle 
yleisölle eli kirjavälittäjille ja kirjakaupoille, usein myös taidemuseoiden kaupoille. 
Lisäksi tarvitaan panostus suoraan koulutuksen keskittymiin eli näiden alojen oppi-
laitoksille, verkostoille ja kirjastoille.

Kokonaisuutena Aallon julkaisutuotanto on järjestettävä siten, että sähköisinä ja 
edullisina painettuina versioina toteutetaan suurin osa ja vain valitut teokset sitten 
visuaalisesti korkealuokkaisina kirjoina. Järkevää olisi myös tuottaa yliopistolle 
omia pääsykoekirjoja verkkoversioina ja niille maksullinen järjestelmä verkko-
kirjakauppaan. Mutta tällainen joidenkin tekijöiden nostaminen pääsykoekirjojen 
tekijöiksi vaatii opetuksen suunnittelijoilta ja professoreilta yhteistä näkemystä, 
johon voi olla vaikeata sitoutua useiksi vuosiksi. Myös Suomen laki vaatii, että 
pääsykoekirjat suomalaisiin yliopistoihin on oltava saatavilla suomeksi ja ruotsiksi, 
mikä asettaa tuotannolle lisävaatimuksia.

2.2 STRATeGISeT KOhDeMAAT

Työn organisoimiseksi tulee valita ne maat, joihin panostamme lähivuosina. Tällai-
nen strateginen valintakriteeri voisi olla esimerkiksi alan korkeatasoinen koulutus 
esimerkiksi muotoilun, taiteen ja tulevaisuudessa myös arkkitehtuurin aloilla. Tällä 
perusteella esimerkiksi Saksa valikoituisi yhdeksi pääkohteeksemme. Saksa on 
muutenkin kirja-alalla suurmaa ja suomalaista kaunokirjallisuutta viedään sinne 
eniten, mikä helpottaa tunnettuuden vaatimusta jo valmiiksi. Verrattuna esim. Iso-
Britannian kirjamarkkinoihin, minne ylipäätään ostetaan prosentuaalisesti murto-
osa käännöskirjallisuutta muilta kielialueilta.  Alan suurimman kohtaamispaikan 
Frankfurtin kirjamessujen merkitys on valtava, vuoden 2014 teemamaana Suomi 
tulee saamaan mediahuomiota enemmän kuin koskaan ennen. Jo nyt Opetus- ja 
kulttuuriministeriö sekä Työ- ja elinkeinoministeriö ovat satsanneet tähän ponnis-
tukseen suurimmalla rahasummalla kulttuurin alalla Suomessa koskaan. 

Pohjoismaat ja Viro ovat kulttuurisesti niin lähellä, että tuntuu luontevalta pitää 
niitä painopistemaina. Yhteistyötä on monella sektorilla jo valmiiksi.

Englannin kielialueella Iso-Britannia ja USA ovat niin kilpailtuja markkinoita, 
että niille meidän ei kannata pyrkiä, paitsi muotoilun tutkimuksen alan kirjoilla. 
Koulumme paljon matkustavat professorit ovat antaneet palautetta, että tällä saralla 
meillä on selkeästi mahdollisuuksia. Samaan viittaavat tutkimuksemme arvioinnin 
tulokset, joissa nimenomaan muotoilu ja media katsottiin korkeakoulun vahvuuk-
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siksi. Joka tapauksessa varovainen kartoitus lienee paikallaan ainakin yliopistoiden 
ja taidekeskusten tarjoamista mahdollisuuksista. 

Pienemmät englanninkieliset maat sen sijaan ovat hyvin kiinnostavia kuten 
Skotlanti ja Irlanti. Intiakin on hyvin lupaava, etenkin kun Intian hallitus on juuri 
päättänyt lisätä design-instituuttien määrää neljällä uudella koululla.7

Muotoilun puolella Alankomaat ja Suomi rinnastetaan usein vahvoiksi design-
maiksi eikä englannin kieli ole ongelma hollantilaisille. World Design Capital 
-hankkeessakin kilpailtiin loppuvaiheessa näiden kahden maan välillä vuoden 2012 
sijoituspaikasta.

Japanissa suomalaista muotoilua tunnetaan ja Taikillakin on oma asemansa 
kiinnostavana korkeakouluna, tosin kalliit postikulut nostavat kirjojemme hinnan 
kilpailukelvottomaksi. Sama tilanne on muidenkin Aasian maiden kohdalla. Vasta 
kun saamme maksulliset sähkökirjat verkkokauppaamme, pystymme panostamaan 
kaukomaiden markkinointiin. Kiina valtavine markkinoineen olisi tietysti kiinnos-
tava, joitakin kirjojamme ollaan kääntämässä kiinankielisiksi parhaillaan. Nämä 
ovat kuitenkin meistä irrallisia tekijöiden omia projekteja, eikä tekijänoikeuksista 
makseta suomalaista tasoa olevia korvauksia.

Aalto-yliopiston opiskelijamarkkinoinnissa painopistemaiksi on ehdotettu seuraa-
via maita: Kiina, Intia, Turkki, Korea, Venäjä, Saksa, Puola, Baltian maat. Pohjois-
maat on tässä yhteydessä käsitetty kotimarkkinoiksi.8 

2.3 VeRKOSTOjeN RAKeNTAMINeN jA hyöDyNTÄMINeN

Muotoilun verkostot oppilaitosten suhteen
Luontevin tapa aloittaa kansainvälinen kirjamarkkinointi muotoilun alalla on osal-
listua vuosittaisiin Cumulus-verkoston konferensseihin. Aalto TAIK:n osastolle 
tulee suunnitella kirjaesittely muotoilun, median ja taiteen alan uutuuksista sekä 
ammattilainen niitä esittelemään. Tavoitteena on tehdä tuotantoamme tunnetuksi 
sekä mahdollistaa tulevaisuudessa yhteisten kirjaprojektien tuotanto. 

Toinen tärkeä verkosto on 23:n koulutusinstituution muodostama Cirrus 
Nordic-Baltic Network of Art and Design Education. Koulut kehittävät opetus-
ta ja tutkimusta yhteistyössä pyrkien pitämään Pohjoismaiden ja  Baltian maiden 
kilpailukykyä yllä maailmanlaajuisessa kilpailussa muotoilun ja taiteen aloilla. Ver-
kostossa koulujen opettajat tapaavat toisiaan ja kehittävät oman alansa toimintoja 
koulutukseen liittyen.Verkoston tarkoitus on edistää visuaalisia taiteita niin opetus-
metodien kuin parhaiden käytänteiden kautta. Vahvistaa organisaatioita ja tarjota 
keinoja ammatilliseen kehittymiseen visuaalisen kulttuurin alalla.

Muotoilututkimuksen verkostot
The Design Research Society käsittää maailmanlaajuisen monitieteisen muotoilun 
tutkimuksen verkoston 40 maan kesken.
http://www.designresearchsociety.org/joomla/index.php

Design research conference in Delft in Netherlands
http://www.iasdr2011.org/

Muotoilun tutkimuksen projekteista tulee olla selvillä oman korkeakoulun osal-
ta. Niissä on paljon ulkomaisia nuoria tutkijoita, joilta voi kerätä arvokasta tietoa 
heidän kotimaittensa verkostoista. Esimerkiksi intialaiset opiskelijamme ovat saa-

7 http://observersroom.designobserver.com/johnthackara/entry.html?entry=25048 3.1.2011 
8  Student Recruitment Marketing, ehdotus Aalto-viestinnässä 25.11.2011
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neet palkintoja ja tunnustusta palvelumuotoilunsa projekteista kotimaassaan.  
Yhteistyötä meidän ja Tutkimusinstituutin kanssa tulisi entisestään tiivistää.

Taidekoulujen ja taiteen tutkimuksen verkostot
Aktiivisesti toimivia verkostoja on taidepuolellakin paljon, mutta näihin emme ole 
olleet minkäänlaisissa yhteyksissä tähän mennessä. Yksi tunnetuimmista on ELIA 
eli European League of Institutes of the Arts. Esimerkiksi vuonna 2011 toimintaan 
kuuluu yhteinen konferenssi EUFRADin eli European Forum for Research Degrees 
in Art and Design kanssa Tukholmassa syyskuussa, jossa käsitellään taidepainot-
teista tutkimusta.
http://www.elia-artschools.org/Activities/eufrad

www.eufrad.eu

www.konstnarligaforskarskolan.se

Amerikassa toimiva College Art Association CAA on myös voimallinen yhteenliit-
tymä, jonka vuotuinen konferenssi kerää mantereen tärkeimmät toimijat yhteen. 
www.collegeart.org

SHARE  on kansainvälinen verkosto, jolla on 36 eurooppalaista partneria taiteen 
tutkimuksen ja koulutuksen tiimoilta. Organisaattoreina toimivat irlantilainen Gra-
dCam (the Graduate School of Creative Arts and Media) sekä ELIA (the European 
League of Institute of the Arts). SHARE:n ensimmäinen konferenssi pidetään Hel-
singissä 4–5.11.2011.
http://sharenetwork.eu/home

Uuden median verkostot
Uuden median verkostoista medialaboratorion sivuihin pohjautuen löytyy ISEA 
eli Inter-Society for the Electronic Arts. Tämä kansainvälinen non-profit järjestö 
haluaa tarjoata monikulttuurisille organisaatioille ja yksityisille taiteen ja tieteen 
välimaastoissa työskenteleville oman foorumin. ISEA:n vuosittaiset symposiumit 
keräävät alan toimijat yhteen. Vuoden 2011 tapahtuma on Istanbulissa Turkissa Sa-
banci-yliopistossa. Erasmus-vaihto mahdollistaa uuden median opiskelun lyhytai-
kaisesti myös useissa yliopistoissa, joiden listaus löytyy tämän kirjoituksen lopusta.
http://www.isea-web.org/

Kustantajien verkostot
Kustantamona meidän tulisi verkostoitua kansainvälisten tiedekustantajien kanssa. 
Tällä hetkellä emme kuulu mihinkään kansainväliseen ryhmittymään. Esimerkiksi 
Association of Learned and Professional Society Publishers ALPSP avaisi kan-
sainvälisiä malleja ja suhteita julkaisemisen ja kustantamisen saralla. 
http://www.alpsp.org/ngen_public/

Verkosto kouluttaa, tiedottaa ja yhdistää akateemisia non-profit-kustantamoita 
maailmanlaajuisesti. Painopiste heidän toiminnassaan on vahvasti kansainvälisyy-
teen keskittyvässä toiminnassa. Mutta vuositasolla jäsenmaksut ja osallistumismak-
sut Atlantin takaisiin konferensseihin eivät tunnu realistisilta näin pienelle yksikölle.

Tiedeviestinnän verkostot
Suomen Akatemian kansainväliset verkostot
Suomalaisesta tieteestä tiedottaminen kuuluu myös Suomen Akatemian toimintaan. 
Tähän emme ole vielä panostaneet lainkaan, vaikka useat taideteollisen korkea-
koulun tutkimushankkeet ovat kansainvälisiä ja saavat rahoituksensa tätä kautta. 
www.aka.fi

Tiedetoimittajien kansainvälinen verkosto World Federation of Science Journa-
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lists panostaa voimakkaasti tieteestä tiedottamisen tason nostamiseen. Vuosittainen 
World Conference of Science Journalists kokoaa 36 maan asiantuntijat tieteen eri 
aloilta. Suomen tiedetoimittajat ry järjestää pienryhmälle matkan näihin pääta-
pahtumiin. Vuoden 2011 konferenssi pidettiin Qatarissa kesäkuussa, jonne Aalto-
viestinnästä osallistui Eeva Pitkälä, koska hän luottamustoimessaan on Suomen 
tiedetoimittajien hallituksen jäsen.
Tiedejournalismin olympialaisiksikin kutsutun tapahtuman maailmankonferenssi 
saadaan Suomen kesäkuussa 2013. Tämä jo kahdeksas konferenssi tuo Suomeen 
satoja tiedetoimittajia ja –tiedottajia eri puolilta maailmaa.9
http://www.wfsj.org/about/ 

Verkostojen luominen kansainvälistä markkinointia varten täytyy rakentaa sisältö-
jen tuntemisen varaan. On turhaa markkinoida mitään ellei tunne verkoston kiin-
nostuksen kohteita ja toimintakenttiä. Tämä vaatii pitkäjänteistä panostamista ja 
jatkuvaa osallistumista tärkeimmille foorumeille, joissa avainhenkilöt liikkuvat. 

2.4 KUSTANNUSALAN MUUTOS jA  
SeN VAIKUTUKSeT MARKKINOINTIIN 

E-kirjojen aikakauden mukana hyvin monet asiat muuttuvat. Tuotantoprosessi vaa-
tii uusia ohjelmia ja teknisiä taitoja. Sisältötuotannoltakin vaaditaan usein nopeam-
paa rytmiä eikä esimerkiksi yksityiskohtien tarkkuuteen ja kielenhuoltoon välttä-
mättä paneuduta yhtä perusteellisesti kuin painettujen kirjojen kohdalla. 

Markkinoinninkin on pysyttävä mukana kustannusalan muutoksessa. Kustan-
tajat pyrkivät sinne, missä kuluttajatkin ovat eli useimmiten verkkomaailmaan. 
Markkinointikanavia on luotava sosiaaliseen mediaan sekä verkkosivujen että 
blogien kautta. Pelkät viralliset internet-sivut vaikuttavat asiallisilta, mutta eivät 
juuri houkuttele kuluttajia ilman lisäarvoa tuottavia palveluita. Verkkokauppamme 
kehittämisessä pyrimme lisäämään vuorovaikutteisuutta ja sosiaalisen median 
tarjoamaa kuluttajalähtöistä ajattelua. Sähköiseen markkinointiimme on syytä 
panostaa tulevaisuudessa voimakkaasti. Eri alojen asiantuntijablogien kartoitus ja 
seuraaminen on tällainen uusi tärkeä tehtävä.

Visuaalisen alan korkeakouluna haluamme edelleen panostaa myös paperisiin 
kirjaesitteisiin, koska kirjojemme erikoisluonne nousee niissä paremmin esille kuin 
verkkokauppamme sähköisissä esitteissä. 

2.4.1 Sähköisestä julkaisemisesta ja lukulaitteista
Aalto-yliopiston tulisi olla edelläkävijänä sähköisten julkaisuiden maailmassa. 
Opiskelijoiden saatavilla tulisi olla oman yliopiston kaikki julkaisut myös eri luku-
laitteissa, joita kirjastoihin ollaan hankkimassa parhaillaan. Näiden lukulaitteiden 
vaikutus tuotantoprosessiin on melkoinen eikä sitä ole vielä selvitetty loppuun asti, 
ilmaista se ei tietenkään ole.

Tekesin rahoittama Next Media -hanke onkin yksi suurimmista digitaalisen 
median kehittämiseen pyrkivistä hankkeista. Huhtikuussa  201010 sille myönnettiin 
peräti 3,8 miljoonan euron rahoitus kyseiselle vuodelle. Ohjelman tavoitteena on 
tehostaa digitaalisen median tutkimus- ja kehitystoimintaa Suomessa sekä luoda 
koko toimialalle uusia tapoja tehdä liiketoimintaa. Aalto-yliopiston tutkijaryhmä 
onkin ohjelmassa mukana  eReading Services-hankkeessa11, joka keskittyy sähköis-
ten lukulaitteiden tutkimiseen ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Tässä kehitys-
työssä meidänkin tulisi olla aktiivisesti mukana.

Toisaalta kriittisiäkin ääniä kuuluu: lukulaitteiden myynnin väitetään kääntyvän 

9  Journalisti 14, 25.8.2011
10  http://www.taloussanomat.fi/tiedote/2/1409373
11  http://blogit.jamk.fi/pirina/2010/04/29/ereading-hanke-etenee/
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laskuun jo vuonna 2014, koska markkinoille tulee koko ajan uusia laitteita, jotka 
kilpailevat kuluttajien huomiosta. Informa Telecoms & Median analyytikko Gavin 
Byrne arvioi kuluttajien valitsevan sähköiseksi lukulaitteekseen joko edullisen ja 
yksinkertaisilla ominaisuuksilla varustetun laitteen tai sitten kalliin ja hienoilla lisä-
ominaisuuksilla varustetun laitteen kuten iPadin.12 

Kännyköiden käyttö lukulaitteena on jo todellisuutta esim. Kiinassa ja varmaan 
hyvin pian meilläkin. Tästä kasvavasta jakelukanavasta oli kiinnostava artikkeli13 
Helsingin Sanomissa, jossa kiinalaiskirjailija Zhang Wei kertoi kännykkäkirjalli-
suudesta Kiinassa. Artikkelin mukaan tuotantotahdin nopeus vaikutti siihen, että 
kielenhuolto ja taso heikkenivät. On helpompaa kirjoittaa uutta kuin käyttää aikaa 
vanhan tekstin korjaamiseen. Wei valitteli myös bisneksessä mukana olevien heik-
koa yleissivistystä, mikä kirjailijan mukaan johtui tekijöiden nuoruudesta.

2.4.2 Mobiilimarkkinoinnista
Mobiilimarkkinoinnista tehdyssä tutkimuksessa Yhdysvalloissa14 kerrotaan lisää 
nuorison kännykän käytöstä:

• 44 %:lle SMS-tekstarit ovat tärkein viestinnän muoto
• 52 % lähettää tekstareita elokuvateatterista
• 28 % lähettää tekstareita ruokapöydästä
•  joka neljäs (26 %) lähettää tekstiviestin ensimmäisenä asiana aamuisin, 10 minuu-

tin sisällä siitä, kun on herännyt.

Tästä nopeuden ja vastavuoroisuuden kasvavasta merkityksestä kertoo myös Esko 
Kurvinen väitöskirjassaan, että tekstiviestiin vastaamisen tulee tapahtua vähintään 
30 minuutin sisällä ellei halua antaa itsestään töykeää vaikutelmaa.15

Johtopäätöksenä kaikista käymistäni markkinoinnin kursseista vaikuttaa siltä, 
että markkinoijan tai viestinnän tekijöiden tulisi olla useiden välineiden kautta jat-
kuvasti yhteydessä asiakkaisiinsa, ikään kuin sosiaalisten medioiden managerina. 

12  http://www.tietoviikko.fi/kaikki_uutiset/article424587.ece
13  Helsingin sanomat 14.3.2010
14  Leino 2010 (Dialogin aika) s. 199
15  Kurvinen 2007 s. 51
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III  
MARKKINOINTISUUNNITeLMA 

TAIKIN KIRjOILLe

Oma viitekehys kirjojen kansainväliselle markkinoinnille
Taideteollisen korkeakoulun kirjatuotannolle luontevin tapa kansainvälistyä on 
toimia Aallon kanssa yhdessä, mutta verkostoituen oman alan kansainvälisten ta-
pahtumien, messujen ja korkeakoulujen kanssa. Ideaalitapauksessa kirjatuotanto ja 
-markkinointi pitäisi nivoa läheisesti tutkimusta ja opetusta suunnitteleviin tahoihin 
sekä tiedeviestintää hoitaviin tahoihin. 
Markkinoinnin ja suhdetoiminnan työhön tarvittaisiin yhden ihmisen kokopäiväi-
nen panostus sekä kv-markkinointia varten mahdollisuudet osallistua tapahtumiin 
ja messuihin säännöllisesti.

3.1 TAIK BOOKSIN OMAT KV-MARKKINOINTIKANAVAT

Tärkein kanavamme on tietysti verkkokirjakauppa www.taik.fi/bookshop. Käyt-
täjätutkimusten mukaan asiakas tulee verkkosivuille tietyn kiinnostavan tuotteen 
takia eikä koskaan itse kaupan vuoksi. Tuotteidemme markkinointia verkossa tulee 
lisätä voimakkaasti esimerkiksi maksetuilla mainoksilla kohdennetuilla nettisivuil-
la. Sosiaalista mediaa hyödynnämme toistaiseksi facebook-sivuston avaamisella 
lokakuussa 2011. Kirjoittajiemme omat sosiaalisen median verkostot ja blogit 
yritetään valjastaa yhteistyöhön tehokkaasti aina kun mahdollista. Tämä ei ole 
helppoa akateemisten tuotosten kohdalla, näissä markkinoinnin on pysyttävä tiede-
viestinnän ja asiallisen tiedotuksen keinoissa. Uusista haasteista tärkein on saada 
suora linkki verkkokirjakauppaamme Aalto-yliopiston pääsivuille.

Englanninkielisten kirjaesitteiden korkea visuaalinen taso kertoo tuotteistamme 
paremmin kuin pelkkä nettiesite. Siksi edelleen markkinoimme suorapostituksena  
tärkeimpiin oppilaitoksiin, kirjastoihin ja kirjojen jälleenmyyjille esitettämme. 
Myös professorimme ja IAC:n työntekijät ovat vieneet esitteitämme kiitettävästi 
maailmalle.

Teemoitettuja esitteitä pitäisi voida tuottaa useammin tiettyjä suuria tapahtumia 
varten esim. muotoilun tai median tutkimuksen tapahtumia varten.

Aalto TAIK:n kansainvälisiin tapahtumiin kotimaassa pyrimme järjestämään 
myynti/esittelypöydän, kun aihealue sivuaa kirjojamme. Tähän tarvitaan rinnakkai-
nen myyntijärjestelmä, joka on helppo kuljettaa tapahtumapaikoille ja silti toimii 
yhdessä talousjärjestelmiemme ja varaston kanssa. 

ARTTU-lehden englanninkielinen numero palveli meitä vuosittain. Tämä Mas-
ters of Art -näyttelyä tukeva erikoisnumero on ollut meille tärkeä. Uuden Aalto 
University Magazine -lehden toivomme jatkavan samaa käytäntöä, että saamme 
yhden koko sivun mainoksen ilmaiseksi joka numeroon.

3.2 AALTO-yLIOPISTON KANSAINVÄLISeT MARKKINOINTIKANAVAT

Pyrimme järjestämään kirjoillemme pysyvän esittelypaikan Aalto-yliopiston 
Otaniemen tiloihin syksyn 2011 aikana.  Kansainväliset vieraat käyvät erityisen 
paljon tapaamassa koulun johtoa näissä tiloissa. Täytyy myös selvittää Media Fac-
toryn, Design Factoryn ja uuden Taiteiden talon mahdollisuudet panna esille aihei-
siin sopivia kirjojamme.
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Opiskelijamarkkinoinnissa tavoitteemme pitkällä aikavälillä on, että saisimme 
kv-sivuille linkin oppimateriaaleihin ja verkkokirjakauppaamme sekä kirjoja ja 
esitteitämme tärkeimpiin messutapahtumiin.

Aallon organisoituessa toivomme pääsevämme tekemään läheistä yhteistyötä 
strategisten Aalto-tapahtumien kanssa niin koti- kuin ulkomailla.

Aalto-viestintään palkattiin tiedottaja Johanna Juselius erityisesti hoitamaan 
kansainväliselle medialle suunnattua viestintää keväällä 2011. Varsinaisesti mis-
sään ei mainita tiedeviestinnästä erityisemmin, vaikka juuri sellaisen organisoimi-
nen korkeakoulussa olisi erittäin tärkeätä ja meille erityisen tarpeellinen kanava.

Aalto-yliopiston ja World Design Capitalin yhteiset tilaisuudet tarjoavat paljon 
mahdollisuuksia. Ainakin Wirkkalan puiston valmistumisesta ja maailmankuulun 
Robert Wilsonin osuudesta siihen teemme englanninkielisen kirjan Wilson meets 
Wirkkala kirjoittajana arkkitehti ja Arabianrannan taidekoordinaattori Tuula Iso-
hanni.

Aalto-yliopiston yritysyhteistyössä upeat kirjamme voisivat toimia myös lii-
kelahjoina myös kansainvälisille kumppaneille. Tästä olemme neuvotelleet jo Atso 
Andersenin kanssa keväällä 2011.

Alumnitoiminnan kansainväliseen toimintaankin tahtoisimme organisoidusti 
mukaan ja tämäkin on helpompaa, kun Taikin alumnitoiminnasta vastaava Pirita 
Posti tuntee kirjatuotantomme erityisen hyvin ja on asiasta kiinnostunut. Alumneil-
le rakennetaan oma hinta-alennukseen oikeuttava järjestelmä verkkokauppaamme. 
Uutuuskirjoistamme tulee jo nyt tieto heidän sähköisiin kanaviinsa.

Aalto-yliopiston kirjaston kanssa olemme olleet kirjamessuyhteistyössä, mutta 
voisimme suunnitella myös kansainvälisille kirjastoalan messuille osallistumista 
esittein ja kirjoin, kuten toimimme ensi kertaa Göteborgin kirjastoalan maailman-
konferenssissa 2010.

Kansainväliset julkaisut eivät aiemmin ole arvioineet kirjojamme, mutta nyt 
Pekka Korvenmaan Finnish Design. A concise history -kirja arvioitiin erittäin näyt-
tävästi The Journal of Design Historyssä16 kesäkuussa 2011.

3.3 yhTeISTyöPARTNeReIDeN KANAVAT

Yhteistyöpartnereiden kuten esim. Design Forumin, Ornamon, Grafian, SKY:n, 
VKL:n, muiden kustantamoiden, korkeakoulujen, gallerioiden, Suomen kulttuuri-
instituuttien, lähetystöjen jne. kanssa pitäisi olla mahdollista osallistua erilaisiin 
tapahtumiin kirjanäyttelyiden ja esittelyjen muodossa. Tämä vaatii jonkun keskit-
tymistä kokonaisvaltaisesti markkinoinnin tehtäviin ja verkostoitumiseen. Useat 
muotoilualan tai taidealan messut olisivat harkinnan arvoisia tutustumiskohteita 
kirjojemme markkinointikanavina.

Ornamon ja Grafian toteuttama Finnish Design Yearbook on yksi harvoista 
maksullisista mainospaikoistamme. Se leviää design-tapahtumissa maailmalla  
Design Forumin tilaisuuksissa, joten koemme sen tärkeäksi. Ornamon nettisivuilla 
on ainoa maksettu bannerimme.

Frankfurtin kirjamessujen katalogi & messut toimii käsikirjana useille kirja-
alan  tahoille. Ainakin olemme nyt olemassa vuoden 2010 osallistumisemme joh-
dosta, monenlaisia yhteydenottoja on poikinut tämän katalogin perusteella ympäri 
maailmaa.

World Design Capitalin kautta toteutettavat tapahtumat
Kyseisellä kampanjalla on myös ulkomaisia tapahtumia esim. Berliinissä, jonne 
olemme jo sopineet osallistuvamme kirjoinemme kesän 2012 aikana. 

16  http://jdh.oxfordjournals.org/content/24/2/195.full



14

3.4 VUOSIKALeNTeRI KIRjA-ALAN  
KANSAINVÄLISISTÄ PÄÄTAPAhTUMISTA

Tällä hetkellä kirja-alan tärkeimmät messut tapahtuvat Frankfurtissa ja Lontoossa 
Euroopan alueella. Vähintään näihin meidän tulisi pyrkiä osallistumaan vuosittain.
Järkevää olisi myös osallistua pohjoismaiden suurimmille messuille Göteborgissa.
Tulevaisuudessa pyrimme osallistumaan myös muotoilukoulujen Cumulus-kon-
ferensseihin, Design Research -alan konferensseihin sekä ISEA:n eli elektronisen 
taiteen konferensseihin harkinnan mukaan esimerkiksi kirjanäyttelyn tai esitteiden 
avulla.

Vuoden 2012 aikana tärkeitä tilaisuuksia tulee varmasti enemmän, mutta Cumulus 
kokoontuu 24.–26.5.2012 Helsingissä World Design Capitalin ansiosta. Silloin kir-
jatuotantomme tulee olla näyttävästi esillä konferenssin yhteydessä.

SyySKAUSI     
 

Beijing International
Book Fair 
29.8.–2.9. 

ISEA  
14.–21.9.    
 

London 
Art Book 
Fair 
23.–25.9.  

Göteborg 
Bok & 
Bibliotek
 22.–25.9.  

Cumulus 
Conference 
29.9.–2.10.  

Frankfurt Book Fair 
12.–16.10.

KeVÄTKAUSI

Leipzig Book Fair 
15.–18.3.

Le Salon 
du Livre 

16.–19.3.

London 
Book Fair 
11.–13.4.

Cumulus 
Conf. 

24.–26.5.

Des.Res. 
Society 
1.–4.7.
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2011 2012 2013 2014

Perusmarkkinointi

esitteet 3500 4500 4500 5000

mainokset 3800 3500 3500 4000

graafikot 5000 5700 6000 6000

kuvaukset 500 500 500 1000

nettimarkkinointi 1800 2000 2000 2500

teemaesitteet 1000 2300 2000 3000

nettisivut 2000

Kirjamessut 

Frankfurt 4000 4000 4000 6000

Lontoo 2000 2000 2000

Göteborg 1600 1000 1000 1000

Aasia 2000 2000 2000

Cumulus 2500 2500 2500

ISEA 1500 1500 1500

Muotoilun tutkimus 800 1500 1500 1500

Tiedetoimittajien maailman konferenssi 1500

Ammattikirjoista engl.versio 1/vuosi 32000 32000 32000

yhTeeNSÄ 24000 65000 66500 70000

Lisäksi:
PR- ja markkinointipäällikön palkkakulut
Englanninkielisen tuottajan palkkakulut

IV
KUSTANNUSARVIO KANSAINVÄLISeLLe 

MARKKINOINNILLe
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V 
OMA ehDOTUS KANSAINVÄLISeN 

MARKKINOINNIN KOheNTAMISeKSI 
KUSTANTAMOSSAMMe

Lainaus Aallon strategiasta:
”Kansainvälinen liikkuvuus on luonteva osa aaltolaisten arkipäivää.”

Aallon strategiassa kansainvälistyminen korostuu erityisesti, mutta käytännössä 
meillä ei ole siihen tarpeeksi resursseja. Olen tehnyt tämän strategian ja suunnitel-
man visuaalisten kirjojemme markkinointia varten liittyen Taivexin vientivalmen-
nusohjelmaan.

Lisäresurssointia kaivataan kipeästi, jotta voisimme osallistua säännöllisesti 
tärkeimpiin tapahtumiin ja tehdä sisältöjämme tunnetuksi. Kustannusarviossa olen 
laskenut neljälle vuodelle kohtuullisen kasvun vuosittain. Huippuvuotena on 2014, 
jolloin Frankfurtin kirjamessujen teemamaana on Suomi. Aalto-yliopiston tulisi 
näkyä siellä voimallisesti. Markkinointibudjetti kasvatetaan siten, että vuositasolla 
voidaan osallistua vähintään viiteen eri koulutuksen tai kirja-alan kansainväliseen 
tapahtumaan omien tuotteiden esittelyosastolla. Toiminnan kasvaessa työ suunna-
taan koko Aaltoa koskevaksi, mutta alkuun painopiste on visuaalisten alojen julkai-
suissa. 

Julkaisupalveluihin PR- ja markkinointimanageri osaksi tiimiä
Kirjamarkkinointia varten Aalto-yliopistoon palkataan kokopäiväinen ihminen, 
joka keskittyy visuaalisten alojen julkaisuiden tunnetuksi tekemiseen kansainväli-
sesti. Tämän henkilön  pitäisi kyetä sukkuloimaan viestintä-, markkinointi- ja ta-
pahtumatiimien, kansainvälisten palveluiden, alumni- ja yritysyhteistyötoimintaan, 
jotta jo olemassa olevista kansainvälisistä hankkeista saataisiin enemmän hyötyä 
myös julkaisupuolelle. Lisäksi tämän markkinointimanagerin pitäisi kyetä osallis-
tumaan alansa kansainvälisiin tapahtumiin säännöllisesti.

Tällä hetkellä kolme työntekijäämme jakaantuvat liian moniin eri toimintoihin 
sisällöntuotannon, viestinnän, markkinoinnin, myynnin, talouden, rahoituksen, yri-
tysyhteistyön, neuvontapalveluiden, tapahtumatuotannon, organisoinnin, asiakas-
palvelun, kehitystöiden kesken.
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”Yliopisto panostaa henkilöstönsä hyvinvointiin,  
osaamisen kehittämiseen ja monikulttuurisen yhteisön luomiseen.”

Yksikköömme tarvittaisiin yksi englantia äidinkielenään puhuva tuottaja tai 
kustannustoimittaja. Näin kyettäisiin valvomaan tuotteidemme laatua myös 
kielellisesti. Lisäksi Uusi Koulu tuo haasteita ja mahdollisuuksia toimintaamme. 
Arkkitehtuurikirjat istuisivat hienosti visuaalisten kirjojemme joukkoon ja laajen-
taisivat maailmaamme moneen suuntaan.

Perustelut ehdotukselle
TAIK BOOKS toiminta on vakiintunutta – 25 vuotta toimintaa ja kokemusta yli 250 
julkaisun tuottamisesta. TaiKin julkaisut nauttivat arvostusta omalla alallaan. Kou-
lun johto on tämän useasti maininnut, esimerkiksi dekaanimme Helena Hyvösen 
kommentit 30.3.2009:

JULKAISUTOIMINTA TAIKIN NÄKÖKULMASTA:
-  voi nähdä osana taiteellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen  

vaikuttamisen tehtävää
- tärkeä osa TaiKin imagoa ja identiteettiä
-  tukenut hyvin TaiKin tutkimuksen kehittymistä kansainvälisesti  

arvostetuksi (tiede + taide!)
- TaiKin strategiassa tiede + taide rinnan, se näkyy hyvin julkaisuissa

Uuden Koulun syntymisen myötä olisi hyvä ajankohta uudistaa myös kustanta-
momme toimintaa kansainvälisempään suuntaan Aallon strategian mukaisesti. Kus-
tantamomme tuotteista jo puolet ovat englanninkielisiä valmiiksi.

Korkeakoulumme jatko-opiskelijoista suuri osa on ulkomaalaisia, ja heidän tut-
kimuksensa tehdään joka tapauksessa kansainväliselle yleisölle. 
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VI 
TOIMeNPIDe-ehDOTUKSeT  

jOhDOLLe

•  Aalto-yliopiston julkaisutoiminnan selvitystyöhön liitetään myös kirjamarkki-
noinnin kansainvälistämisstrategia ja toimeenpanosuunnitelma / Sanna Tyyri-
Pohjonen lokakuu 2011

•  Lisäresurssointi kustantamomme kansainvälistymiseen: 
 - Markkinointibudjetin kasvattaminen
 - TaiK-kustantamoon PR- ja markkinointimanageri julkaisuille
 - Englanninkielinen kustannustoimittaja vahvistukseksi tiimiimme 
 - Ammattikirjoistamme englanninkielinen versio 1/vuosi

•  Aalto-yliopiston Otaniemen kampukselle tai muun vastaavan keskeisen paikan 
yhteyteen perustetaan kirjojemme esittely- ja myyntipiste

• Aalto-yliopiston etusivulle linkki TAIK BOOKS -verkkokauppaan
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VII
SUMMARy

SANNA TyyRI-POhjONeN
Taivex Senior Manager 2

The INTeRNATIONALIzATION Of TAIK BOOKS

TAIK BOOKS is a small specialized book publisher in the field of art, design and 
media. It has been a part of University of Art and Design Helsinki, currently Aalto 
University, already 25 years. Half of the book production is scientific and very of-
ten in English, the other half consists of different art and professional study books 
with a rich illustration.

The marketing strategy I am presenting here is based on the current situation as 
the School of Art and Design. The department of Architecture will be joining this 
school and the new unit is supposed to start in 2012. In this study I do not include 
the architectural networks yet, this will be studied later.

The MARKeTING STRATeGy

Cooperation
In the current situation it is most important to reach all the service-units within the 
Aalto University, which are dealing with international activities. Through coopera-
tion and networking with these units it would be possible to reach broader audi-
ences for our books also. These service-units are:

• International Relations
• Corporate Relations
• Marketing, Communications and Events
•  The last mentioned includes many workers who deal with international events, 

media relations and student recruiting processes. 

Focusing
TAIK BOOKS will focus its marketing on certain fields based on the international 
evaluation of the most successful research areas which was done 2009.  According 
to this assessment industrial design research and media research are the main areas, 
where the quality is internationally interesting. Also art research got good critics, 
especially photography.

Target countries
Although Aalto University focuses its student marketing to Asian countries, TAIK 
BOOKS should select certain countries according to different factors. In my opin-
ion the important factors would be the existing high level of design education in the 
target countries, the similar understanding of good design in general and of course 
the language spoken in these countries, since we do publish mainly in English. Of 
course we have to consider also the geographic distance, since we are still sending 
physical printed books by mail. 

I suggest in my study that we would focus at Nordic countries, Baltic region, 
Germany, The Netherlands and India and Turkey. It would be interesting to broaden 
into Spanish especially with the books dealing with textile and color studies, since 
Latin America is a rising economic area, but this university is not keen on operat-
ing in other languages than English. And selling the rights seems very complicated 
because of the huge amount of pictures and art works in our books.
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Social media
We have started to use Facebook this autumn as a new channel to market our books. 
This marketing is supposed to be quicker and more lucrative than our official web-
pages and Internet bookshop are. Also we should follow the design blogs and feed 
in information of our books.  We should try to make our writers to contribute in 
their networks in social media. This is tried here only once with very good results.

MARKeTING PLAN

TAIK BOOKS should get involved in many Aalto University activities reaching 
foreign audiences for instance international media services, marketing and stu-
dent recruitment, educational fairs, academic and other events, alumni-operations 
abroad. This includes cooperation with several persons within the university and 
this needs the support of the leading persons, because it will increase the work to 
be done in both ends.

Internal and External Communications/ Eeva Lehtinen
International media services/ Johanna Juselius
Marketing and Brand Management/ Hanne Haapoja
Printed and Digital Aalto Media/ Eveliina Olsson
Events/ Jessica Sinikoski
Cooperation with Alumni/ Pirita Posti
Corporate Relations/ Atso Andersén
International Relations /Pamela Spokes
International Affairs Centre/ Eija Salmi

TAIK BOOKS should participate in the Cumulus Conferences every year with the 
selection of best books and the person to tell about us in the conferences.

We need a closer cooperation with the travelling professors and experts who 
visit the most important seminars and conferences in our target countries.

The production of book catalogues in English has to grow in numbers to be 
delivered in multiple events. Also we have to arrange several points in different 
campuses where our books are available for all the visitors of the university. One 
possibility is Design Factory, where most visitors go to see the Aalto University 
activities.

The participation of international book fairs yearly. 
Frankfurt Book Fair is the most important. For future purposes one Asian book 

fair should be needed.

The ACTION PLAN fOR The DeCISION MAKeRS

1. The support of the decision makers is needed if we start to cooperate with all 
these Aalto University’s key persons to market our visual books. We should be a 
natural partner in all international happenings concerning student recruitment, mar-
keting, alumni activities etc. Also our books should have a place to be presented in 
Otaniemi campus.

2. More resources in the marketing budget are needed to start the professionally 
done international marketing, participating in the book fairs and other international 
activities.
3. A fulltime Marketing and PR Manager is needed to do all this work proposed 
here.
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4. One native English speaking publishing editor would be needed to guarantee the 
quality of our international books.

5. One visual handbook should be carried out each year in English, because these 
books are the best ones in our selection and can compete in the international mar-
kets.

fINALLy

With a very long perspective we might get to these objectives. At the moment the 
reality tells us to continue with the resources we have.  All kinds of operations can 
be carried out if they do not require money, so with a good will many things can 
still be done. 
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LehTIARTIKKeLIT/BLOGIT

Helsingin Sanomat 14.3.2010
http://www.taloussanomat.fi/tiedote/2/1409373 (28.4.2010)
http://blogit.jamk.fi/pirina/2010/04/29/ereading-hanke-etenee/ (29.4.2010)
http://www.tietoviikko.fi/kaikki_uutiset/article424587.ece (31.5.2010)

SeMINAARIT jA KOULUTUKSeT

Sibelius-Akatemia, Arts management koulutus 1999–2000
Dennis Richin luennot taidemarkkinoinnista vuosina 1999-2000

Markkinointi verkossa 2.-3.10.2007
Helsingin yliopiston Lahden koulutuskeskus

Digimarkkinoinnin parhaita caseja 3.6.2009, MTL

Tietokirjan ja tieteellisen kirjallisuuden vientiä käsitellyt seminaari 18.9.2009 järjestäjinä 
FILI ja Suomen Tiedekustantajat ry

Seminaari Nyt! – Dialogin aika 2.2.2010, Infor Oy

Kirjavälityksen järjestämä Kustantajapäivä 2010 16.2.2010
PoD= kirja tarpeeseen palvelu etc.

Pariisin kirjamessut 26.3.-30.3.2010 ja 17.–21.3.2011
Lukuisat sähköisen kirjan seminaarit

Seminaari käännöskirjallisuuden edistämisestä 28.4.2010
FILI ja EUNIC-verkosto

eOppimisen foorumi/Tekes 17.5.2010

Tiedeviestintää vai yliopiston markkinointia? 28.4.2011 Tieteiden talo

Keskustelut:

Annu Ahonen 5.5.2010
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IX  
hyöDyLLISIÄ LINKKejÄ jA OSOITTeITA

CUMULUS-VeRKOSTO
http://www.cumulusassociation.org/index.php?option=com_members&Itemid=93

CIRRUS NeTWORK
http://cirrusnetwork.net

ISLANTI
Iceland Academy of the Arts LHI

LATVIA
Art Academy of Latvia LMA

LIETTUA
Vilnius Academy of Fine Arts VAA

NORJA
Bergen National Academy of Arts / KHIB
Oslo National Academy of Arts /KHIO 
Oslo School of Architecture and Design / AHO
Akershus University College / HiAK
http://www.kunstakademietitromso.no/contact-info

RUOTSI
School of Design & Crafts (HDK)
School of Photography and Film, HFF
Konstfack KFA
HDK Steneby
Lund University, Industrial Design Education – LTH
Institute of Design Umeå University UID

SUOMI
http://taik.aalto.fi/fi/
Lahti Polytechnic Institute of Design LPID
University of Lapland UOP

TANSKA
Aarhus School of Architecture AAA
Danmarks Designskole DDS
School of Architecture RDA
Designskolen Kolding DSK
The Glass and Ceramic School on Bornholm

VIRO
Estonian Academy of Arts EAA 

NeW MeDIA erasmus-vaihdon koulut

University of Art & Industrial Design Linz
Universität der Künste Berlin
IT University of Copenhagen - Digital Design & Communication 
Istanbul Bilgi University
Sabanci University Istanbul Faculty of Arts and Social Sciences
Aalborg Universitet - Department of Architecture, Design and Media Technology (ML/
Sound)
IT University of Copenhagen - Digital Design & Communication
Katholieke Universiteit Leuven -  Digital media for conservation of architecture and herita-
ge
Politecnico di Milano 
Universidad de Castilla-La Mancha - Cuenca Campus
Universidad Católica Portuguesa - Escolas das Artes - Som e Imagem
2009/2013 
Universidade do Minho Technology and Digital Art
Universidade do Porto - Faculdade de Belas Artes
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SAATChI

http://www.saatchi-gallery.co.uk/artcolleges/register.php
art colleges around the world

ISeA INTeRNATIONAL KONfeReNSSIT

Elektronisen taiteen symposium
International Symposium on Electronic Art
University of Brighton established an ISEA Headquarters
Sue Gollifer Principal ISEA Director at the University of Brighton
Lecturer in the Faculty of Arts and Course Leader of the Digital Media Arts
http://www.isea-web.org/eng/index.html

ISEA 2011 will be held in Istanbul Turkey  14 -21 September,  Sabanci University

ISEA 2012 in Albuquerque and Santa Fe near the University of New Mexico

http://www.technarte.org/contacto/
Secretaría Técnica de Technarte 
Carretera Asúa, 6 
48930 Getxo 
Vizcaya 
España
Tel.: (+34) 94 480 51 83 
Fax: (+34) 94 480 51 84 
 
E-mail: technarte@technarte.org 


