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Tutkimuksen päämääränä on kuvata ja analysoida, millä tavoin yritys pystyy hyödyntämään 

sosiaalisen median erityispiirteitä uuden tuotteen lanseeraamisessa ja verkkonäkyvyyden 

kasvattamisessa. Tutkimuksessa tarkastellaan yrityksen tapaa viestiä sosiaalisessa mediassa, 

kuluttajien tapaa viestiä yritykseen päin sosiaalisen median avulla ja tapaa jolla kuluttajat 

vastaanottavat sosiaalisessa mediassa esiintyvää markkinointiviestintää. Tutkimuksella pyritään 

lisäämään ymmärrystä siitä, miten tätä tietoa voidaan hyödyntää yrityksen sosiaalisen median 

viestinnässä. 

 

Tutkimuksen empiirinen osio perustuu Iittalan ”Taika” astiasarjan lanseerauksen tutkimiseen. Taika 

sarjaan on vuoden 2014 aikana tuotu uusia lanseerauksia ja tutkimuksen yhtenä tavoitteena on tutkia 

vaikuttaako sosiaalisen median viestintä uusien tuotteiden osalta vanhojen, jo olemassa olevien 

tuotteiden myyntiin. 

 

Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tapaustutkimuksena jota täydennettiin tuoteryhmien 

myyntiluvuilla väliltä 1.1–2014-1.6-2014 tutkittavassa yrityksessä. Tutkimukseen on haastateltu 

kahta, Facebook lanseerauksessa mukana ollutta työntekijää. Lisäksi empiirisiä havaintoja on tehty 

Fiskarsin monikanavamarkkinointimateriaalista, sekä Iittala Suomi Facebook sivuilta, väliltä 

1.1.2014–1.6.2014. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta sosiaalisella medialla olleen vaikutusta asiakkaiden 

ostopäätökseen ja täten myös tiettyjen tuotteiden myyntilukuihin lanseerausvaiheessa. 

Markkinaorientaation kasvu tutkimuksen aikana sosiaalisessa mediassa on lisännyt teoreettisen 

viitekehyksen esittelemän mallin mukaan uusien tuotteiden toimivuutta markkinoilla. 

 

Sosiaalinen media on luonut uusia välineitä olla vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja täten uuden 

vaikutuskanavan asiakkaan ja yrityksen välille. Perinteisen median kautta tapahtuvaan 

yhdensuuntaiseen viestintään asiakkaan kanssa on saatu uusi ulottuvuus joka mahdollistaa uuden, 

vuorovaikutteisen tavan tuoda markkinointiviestejä asiakkaille. 

 

Tutkimus vahvistaa aikaisemmissa tutkimuksissa syntyneitä hypoteeseja sekä antaa tutkittavalle 

yritykselle ehdotuksia sosiaalisen median markkinoinnin tehostamiseen ja organisaation tehokkuuden 

kasvattamiseen. 
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1 JOHDANTO 

Tämä pro-gradu tutkielma tutkii markkinointia sosiaalisessa mediassa ja tuotteen 

lanseeraamiseen liittyviä erityispiirteitä sosiaalista mediaa apuna käyttäen. 

Lanseerausprosessia on aikaisemmin tutkittu huomattavan paljon ja toimivia malleja 

sen toteuttamiseen on jo luotu. Sosiaalisen median liittäminen lanseeraukseen tuo 

kuitenkin yrityksille huomattavia haasteita eikä tässä tapauksessa voida ”kopioida” 

vanhaa lanseerausprosessia, sitä ei tutkittavalla yrityksellä sosiaalisen median 

lanseerauksessa vielä ole.  

Vaikka tee-näin-ja-onnistut ohjeita olisi mukava antaa yrityksille, sosiaalisen median 

luonne ja toteutetun tutkimuksen määrä ei sitä kuitenkaan salli. Tämä tutkimus ei 

anna suoria ohjeita miten sosiaalisen median lanseeraus tulisi toteuttaa. Sen sijaan 

tutkimuksen tuloksista voi lukea mitkä tavat sopisivat parhaiten sosiaalisen median 

ympäristöön ja mitkä toimintamallit toimivat paremmin kuin toiset. 

Tutkimusaihe on ajankohtainen ja sosiaalisen median luonteen vuoksi myös nopeasti 

muuttuva. Tutkimuksen tuloksilla on merkitystä myös tutkittavan yrityksen käytössä, 

sillä tutkimuksen yksi tavoitteista on tuottaa tutkittavalle organisaatiolle hyödyllistä 

tietoa liittyen tuotelanseerauksen toteuttamiseen ja sosiaalisen median käyttöön siinä. 

Työllä pyritään myös täydentämään sosiaalisen median ja 

kuluttajatuotelanseerauksen teoreettisia aukkoja. Tutkimuskysymyksen vastaukset 

kasvattavat tieteellisesti kumuloituvaa tietoa sosiaalisen median haasteista 

lanseerauksen osana jota aikaisemmin on tutkittu vain vähän. 

Tutkimusaiheeni kohtuullisen suppean aikaisemman tutkimuksen vuoksi on tässä 

työssä pyritty kuvaamaan myös keskeisiä aiheeseen liittyviä käsitteitä laajasti. 

Vaikka sosiaalisesta mediasta puhutaan paljon, käsitteiden avaamisella varmistetaan 

myös lukijan riittävä perehtyneisyys aiheeseen. 

 

 



7 

Vaikka sosiaalisen median tutkimus on tällä hetkellä ns. kuuma puheenaihe niin 

julkisessa kuin tieteellisessä keskustelussa ja siitä on tehty tutkimusta verrattain 

runsaasti. Kuitenkin, oikeasti työssään ja markkinoinnissaan sosiaalista mediaa 

käyttävät, käyttävät sitä silti teoreettisen tiedon määrään nähden varsin huterilla 

teoreettisilla pohjatiedoilla, ns. kokeiluperusteella. 

Hyvämaineista tutkimusta sosiaalisen median käytöstä juuri 

kuluttajatuotelanseerauksen tukena on tehty suhteellisen vähän ja sosiaalisen median 

liittäminen osaksi lanseerausprosessia, erityisesti lasikeraamisen alan tuotteiden 

erityispiirteet huomioon ottavaa tutkimusta ei ole tehty. Lisäksi sosiaalisen median 

sitomista integroituun markkinointiviestintään ei ole tutkittu tarpeeksi. 

Sosiaalisen median tärkeys yritysten liiketoiminnalle on kasvamassa ja kasvaa 

edelleen merkittävästi seuraavan kolmen vuoden aikana (Kiron, Palmer, Phillips & 

Kruschwitz 2012). Sosiaalisen median strategioitakaan ei ole vielä täysin ymmärretty 

(Piskorski 2011) ja yritykset käyttävätkin sosiaalista mediaa usein lähinnä 

asiakaspalvelukanavana ja jättävät arvon yhteisluonnin näkökulman usein kokonaan 

pois sosiaalisen median strategiasta (Baird & Parasnis 2011). 

Sosiaalisen median suosio on ollut kasvussa siitä lähtien kun ensimmäiset sosiaalisen 

median sovellukset lanseerattiin. Sen rooli yrityksen ja brändiarvon kasvattajana ja 

moniulotteisemman brändin luomisen tukena on kasvanut räjähdysmäisesti 

vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella. Forrester Research teetti 

vuonna 2008, 1217 yritysjohtajalle tutkimuksen jossa saatiin tulokseksi 95% 

yritysjohtajista käyttävän sosiaalista verkostoa työssään (Swartz 2009). Silti 

useimmalle heistä, varsinkin uuden media-alustan alkuvaiheissa, sosiaalinen media ja 

sen käyttäminen tehokkaasti ja hyödyntäen kaikkia sen suomia mahdollisuuksia, on  

osin hämärän peitossa. 
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Sosiaalinen media, sosiaalisen median eri alustat ja luottamus sosiaalisen median 

sisällä on nimetty MSI:n (Marketing science institute 2013) 2012-2014 

tutkimusprioriteetteihin markkinoinnin saralla. Sosiaalinen media on jo jokaisen 

kuluttajan normaalia arkipäivää ja sitä tulisikin tutkia mahdollisten kilpailuetujen 

saavuttamiseksi. Yritykset tietävät että sosiaalisessa mediassa tulisi olla mukana 

mukana mutta harva käyttää sitä sen markkinapotentiaalia parhaiten hyödyntävällä 

tavalla. 

Hälyttävimmät esimerkit pitävät sosiaalista mediaa pelkästään 

kustannustehokkaampana vaihtoehtona perinteiselle markkinointiviestinnälle, mutta 

on harhaluulo että perinteistä markkinointiviestintää voisi korvata samojen 

tavoitteiden aikaansaamiseksi kokonaan sosiaalisen median avulla. Uudenlaisen 

tavoitteenasetannan ja viestintästrategian avulla sosiaalisen median avulla voidaan 

kylläkin saavuttaa huomattaviakin kustannussäästöjä ja mainonnan tehokkuutta 

lisääviä vaikutuksia (Levinson ym. 2010). Lisäksi, kuten mikään muukaan tässä 

maailmassa, sosiaalinen media ei ole ilmaista sekään. Näkyvyyden saavuttamiseksi 

yrityksen tulee investoida sosiaaliseen mediaan, jos ei vaikka esimerkiksi affiliate 

tyyppisellä mainonnalla, työntekijöiden ajalla muista työtehtävistä. 

Tärkeää on ymmärtää sosiaalisen median luonne, ei pelkästään keskustelu- ja kuva-

alustana, vaan prosessina kollektiivista älykkyyttä (Kietzmann 2011) ja yrityksen 

mahdollisuutena ammentaa potentiaalia tästä loputtomasta tiedon virrasta. 

Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti Suomessa. Internetin käyttäjien osuus 16 - 74 

-vuotiaasta väestöstä kasvoi vuonna 2012 vain yhden prosenttiyksikön 90 prosenttiin. 

Verkkokaupan asiakkaiden määrä kasvaa. Kaksi kolmasosaa suomalaisista osti 

verkosta jotain viimeisen vuoden aikana. Puolet suomalaisista on internetin 

yhteisöpalveluissa. Tiedot käyvät ilmi kevään  2012 tieto- ja viestintätekniikan käyttö 

-tutkimuksesta. (Tilastokeskus 2012) 
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Tämän päivän kuluttaja on Internetin ja sosiaalisten alustojen ansiosta tietoisempi 

tuotteista ja hintatasoista kuin koskaan ennen. Nykypäivän kuluttajat vaihtavat 

palveluntarjoajaa ja myyjää silmänräpäyksessä sinne mistä sen halvimmalla saa. 

Brändilojaliteetti on katoava luonnonvara. Vastaukseksi tähän, yritykset ovat 

kasvattaneet viestinnän tasoa toivoen että mitä enemmän he kertovat itsestään ja 

tuotteistaan, sitä enemmän kuluttajat liittyisivät yrityksen tukijoiksi ja 

lojaalisemmaksi asiakkaaksi. Useimmille asiakkaille kuitenkin kasvava 

markkinointiviestinnän määrä voi aiheuttaa vastareaktion, tietotulvan. Sen sijaan että 

asiakasuskollisuus kasvaisi, yritykset päivastoin työntävät asiakkaitaan kauemmas 

roskapostin ja informaatiotulvan vuoksi.  (Spencer & Freeman 2012) 

Sosiaalisen median suosio on noussut räjähdysmäiseen kasvuun kuluneen 

vuosikymmenen aikana. Alunperin kuluttajien keskinäisestä vuorovaikutuskanavasta 

on tullut myös yritysten tapa kommunikoida asiakkailleen ja se onkin noussut 

yhdeksi merkittävimmistä välineistä keskinäisessä kommunikaatiossa. Myös 

vuorovaikutuksen valta-aseman siirtyminen on huomattu useissa tutkimuksissa 

yritykseltä kuluttajalle (esim. Kaplan & Haenlein 2010, Spencer & Freeman 2012). 

Yritykset jotka ovat pystyneet mukautumaan ns. uusiin pelisääntöihin ovat saaneet 

aikaan suuria menestystarinoita (esim. Blendtec 2011, P&G - Old spice 2012). 

Sosiaalista mediaa on tutkittu paljon, mutta yhtään kaikkea sosiaalisessa mediassa 

tapahtuvaa kanssakäymistä kuvaavaa määritelmää sille ei vielä löydy. Eri 

markkinoinnin koulukunnilla on on useita eri näkemyksiä sille, mitä sosiaalisen 

median käsitteeseen oikeastaan liittyy, joten myös määritelmiä sosiaaliselle medialle 

löytyy useita. On tuiki tärkeää tutustua sosiaalisen median keskeisiin käsitteisiin ja 

määritelmiin, jotta sosiaalinen media avautuisi lukijalle tarkimmalla mahdollisella 

tavalla. 

Kaplan ja Hanlein (2010) ovat kiinnittäneet huomiota sosiaalisen median käsitteen 

moniulotteisuuteen. Heidän mukaansa on olemassa eri näkökulmia sosiaaliseen 

mediaan ja näiden näkökulmien (yritysjohtajat, tutkijat) avulla voidaan yrittää luoda 

kokonaisvaltainen käsitys mitä sosiaalinen media oikeastaan on ja miten se eroaa 

muusta aiheeseen liittyvästä käsitteistöstä. 
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Kaplan ja Hanlein (2010) määrittelevät sosiaalisen median joukoksi 

"Internetpohjaisia ohjelmistoja ja alustoja, jotka rakentuvat Web 2.0:n ideologiselle 

ja teknologiselle perustalle, ja jotka mahdollistavat käyttäjien tuottaman sisällön ja 

sen vaihtamisen". Web 2.0 tässä tapauksessa yksinkertaisesti tarkoittaa jo hiukan 

vanhentunutta termiä sosiaalisesta verkostosta yhdensuuntaisen viestinnän 

vastakohtana. 

Sosiaalinen media on myös joidenkin tutkijoiden mukaan kehitysvaihe Internetissä ja 

mediassa, jossa sisällöntuottaminen siirtyy enenevässä määrin käyttäjälle 

(Matikainen 2009). Myös tässä määritelmässä löytyy puutteita sisällöntuottamisen 

leviämisen johdosta. 

“Over the past 60 years, marketing has moved from being product-centric 

(Marketing 1.0) to being consumer-centric (Marketing 2.0). Today we see marketing 

as transforming once again in response to the new dynamics in the environment. We 

see companies expanding their focus from products to consumers to humankind 

issues. Marketing 3.0 is the stage when companies shift from consumer-centricity to 

human-centricity and where profitability is balanced with corporate responsibility.” 

― Phillip Kotler 

Sosiaalisen median markkinointi on markkinointitapa joka keskittyy ihmisiin, ei 

tuotteisiin. Yritys voi esitellä tuotteitaan ja brändiään ns. "samalla rahalla" niin 

paljon kuin tarvitaan, mutta oikeasti myyntiin ja markkinoinnin tehoon merkitsevä 

seikka on kommentit ja hyväksyntä. Ihmiset tuottavat sisältöä ja siksi sosiaalisen 

median markkinointi on useille yrityksille vaikeaa ja jopa pelottavaa. Negatiivinen 

WOM (Word-of-mouth, suusanallinen viestintä) leviää sosiaalisessa mediassa 

nopeammin kuin koskaan ennen. Seuraava Facebook lainaus on tapauksesta kesältä 

2013 joka levisi muutamassa tunnissa kulovalkean tavoin laajasti. 
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"No niin, nyt olemme sitten hattu kourassa sosiaalisen median edessä. 

Pahoittelemme, että asiakkaillemme veden hinta on tullut yllätyksenä, ja erityisesti 

sitä, miten sivuillemme tullut asiakaspalaute tuli hoidettua. Otamme tapahtuneesta 

opiksemme. 

Tapahtuneen kunniaksi päivän erikoinen Helsingin Midhill Cityssä on "Watergate 

BRGR", jonka hintaan sisältyy kannullinen vettä. Saatavilla vain tänään – 

tervetuloa!" 

Ravintola Midhill Facebook - Helsinki - Hans Välimäki - Viitattu 12.6.2013 

Internetpohjaisen viestinnän räjähdysmäisen kasvun ansiosta sosiaalisen median 

avulla, kuluttajakäyttäytymisen eri osa-alueisiin vaikuttaa nykyään vahvasti 

kuluttajien luoman viestit. Bränditietoisuus, tiedonhaku, mielipiteet, asenteet, 

ostopäätökset ja oston jälkeinen arviointi on muuttunut vahvasti sosiaalisen median 

tulon jälkeen. Markkinoijien tulee tiedostaa kuluttajien kasvanut valta yrityksen 

markkinoinnissa. Tästä johtuen, kyky vaikuttaa ja johtaa yrityksestä käytävää 

keskustelua Internetissä on yksi suurimmista markkinointiosaston ongelmista 

nykyään.  (Evans, 2008). 

1.1 Tutkimusaukko 

Erityisesti sosiaalisen median aikakaudella myynti ja markkinointi nousevat entistä 

suurempaan rooliin yritysten välisessä kilpailussa. Huang ym. (1999) mukaan myynti 

ja markkinointi on eniten problematisoitu asia pienissä yrityksissä.  Yritykset 

menevät jopa konkurssiin myynnin ja markkinoinnin puuttuessa tai ollessa huonosti 

järjestetty. Toisaalta, yritykset pitävät sosiaalista mediaa uutena ”halpana” ja 

”helppona” tapana hoitaa markkinointi (Michaelidou, Siamagka & Christodoulides, 

2011).  

 

 



12 

Tutkimus käsittelee uuden tuotteen lanseerauksen ongelmaa sosiaalisen median ja 

internetmarkkinoinnin osalta. Sosiaalinen media on muuttanut 

markkinointiympäristöä radikaalisti ja tuotteiden lanseerauksen tueksi voi nykyään 

hyödyntää sosiaalista mediaa ja käyttäjälähtöistä sisällönluontia. Bloggaajat, 

mielipidejohtajat ja yrityksen itse luoma sisältö voivat ohjata keskustelua yrityksestä 

ja sen tuotteista haluttuun suuntaan. Erityisesti sosiaalisen median vaikutusten 

ennustaminen ja empiirisen tutkimuksen kautta saatavat johtopäätökset, eri tapojen 

toimivuuden mittaaminen on tutkimuksen painopisteenä. 

Tutkimuksen päämääränä on kuvata ja analysoida, miten yritys pystyy parhaalla 

mahdollisella tavalla hyödyntämään sosiaalisen median vaikutusta uuden tuotteen 

lanseeraamisessa ja näkyvyyden saamisessa. Tutkimuksella pyritään lisäämään 

ymmärrystä yritysten tavasta toteuttaa markkinointia sosiaalisessa mediassa ja tutkia 

tapaa jolla kuluttajat ottavat sosiaalisessa mediassa esiintyvää ei-niin-perinteistä 

markkinointiviestintää vastaan. 

Päätutkimuskysymys:   

Miten Facebookilla pystytään vaikuttamaan lanseerattavan tuotteen onnistumiseen 

markkinoilla? 

Iittala on Suomen mittakaavassa ylivoimainen lasikeraamisen alan valmistaja joka on 

viimeisimpien vuosien aikana kokenut muutoksia yrityskauppojen johdosta. Iittalalla 

on vahva imago suomalaisten lasituotteiden laadukkaana valmistajana ja 

valmistuttajana. Lasikeraamisen alan muutos sosiaaliseen mediaan, muiden hyvin 

perinteisten alojen joukossa, on ollut kohtuullisen verkkaista. Alan ollessa kuitenkin 

vahvasti kuluttajalähtöinen, on siirtyminen asiakaslähtöisempään sisällöntuotantoon 

ollut lähes pakollista. Tutkimuksessa keskitytään tarkkailemaan sosiaalisen median 

käyttöä ja sosiaalisen median kampanjoiden läpivientiin ja niiden tehon mittaamiseen 

sekä optimointiin. 
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Alatutkimuskysymykset: 

Millä tavoin yrityksen tulisi ottaa osaa ja osallistuttaa kuluttajia Facebookissa jotta 

tuotelanseeraus onnistuisi paremmin? 

Onko sosiaalisen median viestinnällä vaikutusta tuotteen myyntilukuihin 

lanseerausvaiheessa? 

Alatutkimuskysymyksiin vastataan sosiaalisesta mediasta kerätyn empiirisen 

aineiston avulla. Miten kuluttajat reagoivat yrityksen lähettämään viestintään on 

alatutkimuskysymyksissä keskeisenä tekijänä. 

Sosiaalisen median hyödyntäminen vahvasti tunnepohjaiseen ostamiseen perustuvan 

tuotteen lanseerauksessa voi olla merkittävä etu ja luoda brändiarvoa. Toisaalta 

sosiaalista mediaa tulisi ymmärtää, ettei sen kautta tuoda negatiivista julkisuutta vielä 

lanseeraamattomalle tuotteelle. 

1.2 Tutkimusalueen rajaus ja rajoitukset 

Tutkielmassa keskitytään teorian pohjalta sosiaalisen median tuomiin etuihin 

perinteiseen markkinointiviestintään verraten. Tutkimusaineisto on valittu 

sosiaalisesta mediasta ja pyrkii jättämään ulkopuolelle muun lanseerauksiin liittyvän 

markkinoinnin. Tiettyjä tuoteryhmiä (mm. Taika additional tuotteet) tutkimuksessa 

päästään tarkastelemaan pelkästään sosiaalisessa mediassa tapahtuvan lanseerauksen 

avulla. Sosiaalisessa mediassa keskitytään ennen kaikkea tutkimukseen valittuihin 

alustoihin, Facebook, Pinterest ja Instagram, joita tutkittava yritys käyttää.  

Tutkimuksesta on siis jätetty pois tutkittavassa yrityksessä vielä kohtuullisen uudet 

kanavat (mm. Youtube, Twitter) sekä vanhat, jo käyttäjämäärältään ja 

käyttötunneiltaan hiipuvat sosiaalisen median vaikutuskanavat.  
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Tutkimuksen teoreettinen osuus tuotelanseerauksen saralta rajataan Langerakin ym. 

(2004) käsittelemään lanseerauksen viitekehykseen. Yrityksen markkinaorientaatiota 

ei lähdetä tutkimaan vaan keskitytään itse lanseerausprosessiin ja sen tarkasteluun. 

Myöskään tuotejohtajuuteen ei tartuta tässä tutkimuksessa, vaan tutkimuksessa 

keskitytään tarkastelemaan kuvion 1. kohtaa lanseeraustaktiikka.  

Tutkimuksen kannalta rajoittavat oletukset: 

Yrityksen markkinaorientaatio on tutkimushetkellä vakio eikä sen vaikutusta 

lanseerauksen onnistumiseen tai epäonnistumiseen tutkita. 

Tuotejohtajuus on tutkimushetkellä vakio eikä sen vaikutusta lanseerauksen 

onnistumiseen tai epäonnistumiseen tutkita. 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus sisältää 6 lukua. Luvussa 1 johdatellaan lukija sosiaaliseen mediaan, 

kerrotaan tutkimuksen taustoja, rajataan tutkimusalue, esitellään keskeiset käsitteet ja 

määritellään tutkimuskysymykset. Luvussa 2 luodaan katsaus kirjalliseen 

materiaaliin mitä aiheesta löytyy aikaisempien tutkijoiden toimesta ja yhdistetään 

pääasiat tutkimuksen kannalta teoreettiseen viitekehykseen. Kolmas luku käsittelee 

metodologiaa, tutkimuksen toteuttamistapaa ja perustelee sen relevanttiuden 

tutkimuksen käytännön toteuttamisessa ilmiön parhaalla mahdollisella tavalla 

ymmärrettäväksi tuomiseksi. Neljäs luku luo lihan luiden päälle tuomalla teorian 

päälle case yrityksestä saatavilla havainnoilla täydennetyn teorian. Empiirisillä 

havainnoilla perustellaan luvussa 4 teoreettinen viitekehys. Luku 5 keskittyy 

teoreettisiin johtopäätöksiin ja liikkeenjohdollisiin suosituksiin. Luvussa 5 

käsitellään myös jatkotutkimusehdotukset ja pohditaan tutkimuksen yleistettävyyttä 

ja sen rajoitteita. 
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2. TEORIA 

Tässä kappaleessa käydään läpi tutkimukseen liittyvä teoria. Aikaisemman 

tutkimustiedon ja kirjallisuuskatsauksen avulla muodostetaan teoreettinen viitekehys 

jota täydennetään myöhemmin empiirisillä havainnoilla. Teoreettinen viitekehys 

muodostetaan Langerak ym. (2004) tutkimuksesta saatavan viitekehyksen perusteella 

uuden tuotteen toimivuuteen ja organisaation tehokkuuteen vaikuttavasta 

lanseerauksesta. Viitekehys toimii täten empiiristen havaintojen pohjalta saatavien 

tulosten perustana. 

Tutkimuksessa on pyritty käyttämään luotettavia lähteitä ja yleisesti tieteenalalla 

hyväksi havaittuja aineistoja ja julkaisuja. Päätutkimuskysymys on alalla vahvasti 

esillä ja se kuuluu MSI:n (Marketing science institute) 2012–2014 

päätutkimusalueisiin. Osa tutkimuksen teon lomassa tutustuttavista aineistoista on 

pudotettu ulos tutkimuksesta niiden luonteen vuoksi (vähän viitattu, huonomaineinen 

julkaisu). 

Geho ym. (2012) mukaan sosiaalinen media on nykyään paras keino, varsinkin SME 

yrityksille, tavoittaa suuret yleisömassat. Myöskin median impaktin mittaaminen on 

helpompaa kuin millään muulla markkinointitekniikalla: Uudelleentwiittausten 

määrä, klikit ja kommentit ovat uusi tapa mitata markkinoinnin onnistuneisuutta ja 

impaktia. 

Nykypäivänä sosiaalista mediaa käytetään laajalti sen kustannustehokkuuden vuoksi. 

Sosiaalinen media tarjoaa lähes ilmaisen tavan levittää markkinointiviestintää 

suurelle joukolle asiakkaita verrattuna perinteiseen markkinointiviestintään. 

(Levinson, J.C. & Gibson, S., 2010). Sosiaalista mediaa käytetään yrityksissä 

vahvistamaan suusanallista viestintää, tukemaan markkinatutkimusta, tuomaan 

yrityksen rajat ylittävää innovointia (niin markkinointi- kuin tuotemielessä), 

asiakaspalvelussa, PR työssä, työntekijöiden viestinnässä ja mainejohtamisessa. 

Sosiaalinen media kasvattaa bränditietoisuutta, asiakaslojaliteettia ja voi olla 

työkaluna yrityksen hakukoneoptimoinnissa. Näitä kaikkia sosiaalisen median 

markkinointietuja voidaan käyttää hyväksi uusien tuotteiden lanseerausvaiheessa.  



16 

2.1 Lanseerauksen vaikutus organisaation tehokkuuteen 

Langerakin ym. 2004 luomassa kuviossa 1, uuden tuotteen toimintaan markkinoilla 

vaikuttaa markkinaorientaatio, tuotejohtajuus ja itse lanseeraus. Tutkimuksessa 

keskitytään lanseerauksen toteuttamiseen sosiaalisessa mediassa. Miten se tulisi 

toteuttaa kun yrityksen tavoitteena on luoda onnistunut tuotelanseeraus? 

Vaikuttavatko sosiaalisen median toiminnot tuotteen lanseerauksen onnistumiseen? 

 

Kuvio 1. Langerak ym. 2004 (1) 

Langerak ym. (2004) luomasta kuviosta saadaan selville markkinaorientaation 

vaikutus yrityksen tuotejohtajuuteen, lanseeraukseen, uuden tuotteen toimivuuteen ja 

organisaation tehokkuuteen markkinoilla. 
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Markkinaorientaation ja lanseerausaktiviteettien suhde perustuu toimintoihin joilla 

uusi tuote tuodaan markkinoille. Mm. Baker ja Sinkula (1999) painottaa 

markkinaorientoituneen yrityskulttuurin tärkeyttä yritykselle saada koko 

yrityskulttuurin läpi menevä yhtenäinen suuntautuneisuus projekteille ja yksittäisille 

työntekijöille joilla saavutetaan paras tehokkuus. Langerakin ym. (2004) artikkelin 

mukaan on selvää että markkinaorientoitunut yritys onnistuu tuotelanseerauksissa 

paremmin. Suhde markkinaorientaation ja organisaation tehokkuuden kanssa on 

todettu myös Homburgin ja Pflesserin (2000) artikkelissa markkinaorientaation 

tuodessa mm. korkeamman asiakastyytyväisyyden. Langerak ym. (2004) toteaa 

markkinaorientaation tuoden yhtenäisen fokuksen organisaation tavoitteisiin kuin 

myös asiakastyytyväisyyden ja uusasiakashankinnan saralta. 

Täten yrityksen markkinaorientoituneisuus voi vaikuttaa lanseerausprosessin 

onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Mitä enemmän yrityksellä on tietoa 

markkinoista ja mitä enemmän yritys asiakkaistaan tietää, sitä paremmat edellytykset 

sillä on onnistua lanseerauksessa.  

Kuviosta saadaan myös selville tuotejohtajuuden vaikutus uuden tuotteen 

toimivuuteen. On selvää että tuotejohtajuus vaikuttaa myös uusien tuotteiden 

toimintaan markkinoilla positiivisesti (Langerak ym. 2004) 

Kuvion 1. jatkojalostukseen teoreettisen viitekehyksen aikaansaamiseksi, valittiin 

viitekehyksen pohjaksi Langerakin ym. (2004) esittelemä uuden tuotteen 

toimivuuteen viittaava Kuvio 2. 

 

Kuvio 2. Langerak ym. 2004 (2) 
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Langerak ym. (2004) Artikkelissa esitetään kavennettu versio kuviosta 1, joka 

summaa uusien tuotteiden toiminnan ongelman kahteen kategoriaan: 

lanseeraustaktiikoihin ja tuotejohtajuuteen. Tätä viitekehystä käytetään 

tutkimuksessa kuvaamaan uuden tuotteen lanseeraamisen toimivuutta markkinoilla. 

Kun tuotejohtajuus on vakio, lanseeraustaktiikka on tuotejohtajuuteen ja täten 

organisaation tehokkuuteen oleellisesti vaikuttava tekijä. 

Käytännössä yrityksellä on siis täten kaksi vaihtoehtoa vaikuttaa lanseerauksen 

onnistuneisuuteen oletettaessa markkinaorientaation ollessa vakio. Tutkimuksessa 

keskitytään lanseeraustaktiikoihin (launch tactics), tuotejohtajuuden ollessa Fiskarsin 

kaltaisessa designtalossa enemmän muotoilun ja teknisen markkinointiosaston työtä. 

Lanseeraustaktiikoita vielä tarkemmin katsottuna keskitytään sosiaalisessa mediassa 

tapahtuvaan markkinointiviestintään tuotelanseerausten osalta. 

2.2 Lanseeraustaktiikat 

Viitekehyksen kohtaa lanseeraustaktiikka lähdetiin miettimään usean eri tutkijan 

artikkelien perusteella. Ensimmäiseksi tutkijaksi lanseeraustutkimuksen saralla 

valittiin Jan Erik Hultink. 

Tuotelanseeraus voidaan implementoida usealla eri tavalla eikä ole olemassa juuri 

ainoaa oikeaa tapaa millä lanseeraus onnistuu. Hultink ym. (1998) käsittelee 

artikkelissaan kuitenkin julkaisukampanjan oikeaa ajoittamista ja siinä käytettäviä 

viestinnän kanavia. Hultinkin mukaan lanseerausstrategiaa tehdessä, tehdyt päätökset 

ohjailevat lanseerausprosessia ja niiden muuttaminen voi myöhemmin osoittautua 

kalliiksi tai jopa mahdottomaksi (Hultink, E.J. & Griffin, A.& Robben, H.S.J. & 

Hart, S., 1998) 

Lanseerauksen ajoittaminen on Hultinkin (1998) mukaan tärkeää jo markkinoilla 

olevien tuotteiden kysynnän varmistamiseksi. Fiskarsin kaltaisella muotoilujätillä on 

jo olemassa tutkimuksessa tutkittavan tuoteryhmän kaltaisia tai täysin vastaavia 

tuotteita ja niiden kysynnän varmistaminen tulisi sisältyä vahvasti uusien tuotteiden 

lanseerausstrategiaan. (Hultink et. al. 1998). 
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Tuotteiden ennakkomarkkinointi voi alkaa jo hyvissä ajoin, jopa vuotta ennen 

tuotteen julkistamista ja ennakkomateriaalia levitettäessä voidaan käyttää kaikkia 

mahdollisia yrityksen käyttämiä viestintävälineitä. Viestintävälineitä päätettäessä 

tulee ottaa huomioon Hultinkin artikkelin ajankohta (1998) jolloin sosiaalisen 

median välineet eivät olleet vielä yrityksille tuttuja. Schatzel & Calantone (2006) 

toteaa ennakkomarkkinoinnin olevan tärkeää muun muassa ennakkoasenteiden 

muuttamisessa positiivisiksi ja spekulaation vähentymisellä. Lanseeraustaktiikkaan 

liittyvät operatiiviset toiminnot ja päätökset ohjaavat uuden tuotteen tai tuoteryhmän 

hinnoittelua, mainontaa, jakelua sekä brändäystä.  

Hanna & Crittenden (2011) esittelee artikkelissaan viisi osa-aluetta joilla sosiaalisen 

median kampanjoita tulisi tarkastella. Facebookissa tapahtuvaa lanseerausta 

tarkastellaan tässä tutkimuksessa näiden viiden sosiaalisen median osa-alueen 

valossa ja vertaillaan eri tutkijoiden näkemystä näihin viiteen osa-alueeseen. 

1.  Ymmärrä ympäristöäsi 

Sosiaalisessa mediassa on useita eri kanavia ja yritykselle on tärkeää ymmärtää 

millaisessa ympäristössä se tulee toimimaan. Tärkeää on ymmärtää ympäristön 

eroavan merkittävästi perinteisen markkinointiviestinnän yksisuuntaisesta 

ympäristöstä. 

2. KPI, Key-performance-indicators 

Kuten perinteisessä markkinoinnissa, myös sosiaalisen median puolella tulee 

yrityksen tarkkailla mediakanavasta saatavia hyötyjä ja arvioida, sekä analysoida 

niitä. Markkinointiponnisteluja tulisi mitata vastaamaan kasvaviin myyntilukuihin tai 

asiakasmääriin. Markkinoinnille tulisi pystyä antamaan ”hintalappu”. KPI:n  

mittaaminen tukee myös Meyersonin (2010) tavoitteenasetannan tärkeyttä sosiaalisen 

median kampanjoissa. 
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3. Luo uskottava tarina 

Kuten missä tahansa viestintästrategiassa, yrityksen tarinan tulisi olla selkeä ja 

yrityksen tulisi olla varma siitä mitä se haluaa viestiä asiakkailleen. Tarina voi 

Hannan ym. (2011) mukaan olla yhdistetty mm. uuteen tuotteeseen, uuteen palveluun 

tai uuteen suhteeseen.  Mangolds & Faulds (2009) mainitsee artikkelissaan asiakkaan 

sitouttamisen tärkeydestä. Hanna ym. (2011) mukaan hyvällä tarinalla asiakas 

saadaan sitoutettua paremmin yritykseen tai tuotteeseen ja palaamaan asiakas 

takaisin. 

4. Sosiaalinen media ei vaadi suurta budjettia 

Sosiaalinen media, kuten perinteiset mediat, ei vaadi välttämättä suurta budjettia. 

Kuluttajat eivät käytä sosiaalista mediaa vanhojen medioiden tapaan. Yritykset 

voivat kehittää viestintästrategioita joilla asiakas saadaan palaamaan uudelleen ja 

uudelleen saman tuotteen pariin ilman että jokaisesta viestistä tulee maksaa erikseen.  

5. Ole ainutlaatuinen 

Sosiaalinen media tarjoaa suuren määrän erilaisia tapoja muunnella 

käyttäjäkokemusta. Meyerson (2010) käskee yritysten tarjota asiakkaille uutta, 

opettavaista ja mielenkiintoista sisältöä ja nykyiset sosiaalisen median alustat ovat 

uudenlaiselle, ennennäkemättömälle sisällölle alttiita. Kuluttajat hakevat sosiaalisesta 

mediasta joko vastausta ongelmiinsa tai viihdyttääkseen itseään (Meyerson 2010). 

Uutta ja ainutlaatuista sisältö tulisi suunnitella vastaamaan jompaankumpaan näistä 

tarpeista. 

2.3 Sosiaalinen media on dynaaminen 

Sosiaalisen median luonne tulisi ymmärtää implementoidessa sosiaalisen median 

kampanjaa. Dynaaminen luonne vaatii yritykseltä myös dynaamista ja mukautuvaa 

otetta sosiaalisessa mediassa. Jäykkä sosiaalisen median strategia voi kääntyä 

yritystä vastaan toimintaympäristön muuttuessa (Hoffman & Fodor 2010.) 
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Hoffman ja Fodor (2010) ehdottaa neljän C:n jaottelua sosiaalisessa mediassa. 

Connections (“yhteisö”), Creation (“luominen”), Consumption (“kulutus”) ja Control 

(”kontrollointi”). Näihin osa-alueisiin tulisi kiinnittää huomiota implementoidessa 

sosiaalisen median kampanjaa. Sosiaalisen median maailmassa asiakkaat ovat täysin 

hallinnassa omasta online kokemuksestaan ja siitä, mihin Internet heidät johtaa. 

Nämä neljä dynaamista motivaattoria ajaa kuluttajien sosiaalisen median käyttöä. 

Useat markkinoijat ajattelevat sosiaalisen median vain uutena markkinointiviestinnän 

jakokanavana. Siinä useat markkinoijat tekevät eron hyvän ja huonon sosiaalisen 

median kampanjoinnin välillä. Sosiaalisen median ympäristö on vahvasti kuluttajan 

johtamaa – ei yrityksen. (Hoffman & Fodor 2010) 

Siihen, miten markkinoijat suunnittelevat, julkaisevat ja aktiivisesti johtavat 

sosiaalisen median osallistumista vaikuttaa suuresti siihen, miten kuluttajat ottavat 

siihen osaa. Hyvät markkinoijat seuraavat aktiivisesti kampanjan etenemistä ja 

vastaavat kuluttajien tarpeisiin oikealla tavalla. Kuluttajat eivät pelkästään ”kuluta” 

sosiaalista mediaa vaan myös luovat sitä (”luominen”), kommentoivat sitä ja jakavat 

sitä ystäviensä (”yhteisö”) kesken ja jakavat sensuroimattomat mielipiteensä siitä 

(”kontrollointi”) kaikkien nähtäväksi. Näiden osa-alueiden seuraamisen tulisi johtaa 

toimintaan. Esimerkiksi jos joku kommentoi kysymyksen johtajan blogiin, siihen 

tulisi vastata yrityksen puolesta, tai jos joku lähettää Youtube videon, yrityksen tulisi 

seurata mm. videolle tulevia kommentteja ja siitä käytävää Twitter keskustelua. 

(Hoffman & Fodor 2010) 

2.4 ROI, KPI ja investoinnit Facebook markkinoinnissa 

Markkinointiin, niin Facebookissa toimivaan, kuin perinteiseenkin, tulee investoida. 

Investoinnit ovat joko rahaa tai aikaa joka on taas pois tuottavasta työstä. Useissa 

yrityksissä on pelkästään sosiaaliseen mediaan keskittyvä työntekijä tai työntekijöitä 

ja tämä tarkoittaa suoria kuluja palkkojen osalta. ROI:n (return of investment) 

mittaaminen on tärkeää yritykselle osatakseen kohdistaa investoinnit oikeisiin, 

yritystä oikealla tavalla palveleviin kohteisiin. Usein markkinointiponnistelut jäävät 

toteuttamatta pelkästään ROI:n mittaamisen mahdottomuuden vuoksi. Facebookin 

tapauksessa ROI:n mittaaminen voi olla hankalaa, jopa mahdotonta. (Hoffman & 

Fodor 2010) 
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Sosiaalisen median strategian supistaminen mittaamattomuuden vuoksi on virhe. 

Vaikka ROI:n mittaaminen mistä tahansa markkinointistrategiasta on tärkeää ja 

tarpeellista, on paljon tärkeämpää ymmärtää yrityksen sosiaalisen median strategian 

tehokkuus, vaikka tietyllä tavalla lasketun ROI:n lukemat olisivatkin alle tyydyttävän 

tason. Hannan ym. (2011) mukaan tulisikin asettaa sosiaalisen median kampanjoille 

sopivat KPI:t ja mitata niitä.  

Sosiaalisen median ponnisteluita ei siis saisi Hoffmannin ja Fodorin (2010) artikkelin 

mukaan supistaa sen mittaamattomuuden vuoksi vaan pyrkiä tekemään sitä oikealla 

tavalla, oikeissa kanavissa ja oikeille kuluttajille. 

2.5 Kampanjat ja niiden rakennuspalat 

Meyersonin (2010. s. 171-172) kirjassa todetaan sisällön olevan vaikuttava asia 

asiakkaiden kiinnostuksen herättämiseksi koska sisällöllä yritykset joko sitouttavat 

asiakkaita tai paljastavat asiantuntemustaan ja miten yritykset rakentavat 

olemassaoloaan verkossa. Edelleen kirjassa sanotaan parhaan mahdollisen tavan 

rakentaa uskottavuutta, maineenhallinnassa, löydetyksi tulemisessa ja lukijoiden 

muuttamisessa asiakkaiksi on julkaista uutta, opettavaista, viihdyttävää ja sitouttavaa 

sisältöä kaksi tai kolme kertaa viikossa. Kuluttajat viettävät aikaa sosiaalisessa 

mediassa kahdesta syystä: hakeakseen ratkaisua ongelmaan tai viihdyttääkseen 

itseään. Meyersonin (2010) mukaan hyvän ja innostavan sisällön tulee olla 

tarkoitushakuista, luotettavaa ja sitouttavaa. Sen tulee antaa tilaa dialogille 

asiakkaiden ja yritysten välillä. Hyvän sisällön tulee myös puhua asiakkaan omalla 

kielellä ja sen tulee tavata asiakas siellä missä asiakas on. Sisällön tulee olla hyvin 

toteutettua, uusia asioita kokeilevaa, hakukoneoptimoitua ja herättää keskustelua. 

Näitä, Meyersonin (2010) kirjassa mainittuja asioita tarkastellaan myöhemmin 

empiirisessä osiossa. 

Sosiaalisen median strategioita valitessa ja toteuttaessa yrityksellä tulee olla tieto 

onko tietyllä kampanjalla lyhyen vai pitkän aikavälin tavoitteet ja miten sosiaalisella 

medialla saavutetaan tavoitellut asiat. (Kaplan & Hanlein 2010) 
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Yrityksen tulee tiedostaa sosiaalisen median kampanjoihin liittyvät kysymykset. 

Millaisella resurssipohjalla kampanja toteutetaan? Missä tavoitellut asiakkaat 

tavoitetaan parhaiten? Mitä tavoitellut asiakkaat haluavat kuulla ja miten heidät 

saadaan puhumaan tavoitelluista asioista? Mitä asiakkaat pitävät kiinnostavana tai 

hyödyllisenä? (Kaplan & Hanlein 2010). 

Sosiaalisen median dynaamisesta luonteesta johtuen, tänään kiinnostava asia voi olla 

huomenna jo kadonnut bittiavaruuteen. Mangold & Faulds (2009) kertoo ihmisten 

sitouttamisella olevan tärkeä osa median pysyvyydessä. Kun ihmisiä sitoutetaan 

tuotteeseen, palveluun tai ideaan, ovat he valmiimpia jakamaan ja kommentoimaan 

tuotetta, palvelua tai ideaa sosiaalisessa verkostossaan. Vahvan sitouttamisen ja 

edelleenjulkaisun mahdollisuuden voivat aiheuttaa myös ulkoiset tekijät jotka 

nähdään vahvasti esimerkiksi poliittisten puolueiden julkaisujen jakamisella. Jos 

ihmiset uskovat promotoimaansa asiaan on suurempi mahdollisuus 

konvergoitumiseen kuin asialla joka yksinkertaisesti on vain ”hyvän kuuloinen” 

(ted.com - Simon Sinek: How great leaders inspire action – Viitatu 17.7.2013). 

Forbes lehden artikkelissa (23.1.2013) ”The wide divide between brands and 

consumers in social media” kerrotaan CMO:n tekemästä tutkimuksesta jossa 

tutkittiin yritysten ja asiakkaiden uskomusten eroavaisuuksia miksi asiakkaat 

painavat ”like” nappia yrityksen tai brändin kohdalla. Artikkelin yhtenä 

tarkoituksena oli herätellä yritysten edustajia huomaamaan suuret erot uskomuksissa 

miksi asiakas on yrityksen seuraaja Facebookissa. Mm. artikkelissa mainittu 

kysymys, miksi ”like” nappia painetaan? Voisi olla yksi Hannan ym. (2011) 

mainitsemista KPI:sta 

2.6 Kampanjastrategiat ja tavoitteet 

Jokaisella kampanjalla tulee olla strategia, tavoitteet ja aikataulu. Sosiaalisen median 

tavoitteisiin on useissa julkaisuissa (mm. Hoffman & Fodor 2010) viime vuosina 

lisätty kiistanalainen ROI:n mittaaminen ja siten sosiaalisen median kampanjoiden 

strategiat alkavat lähentyä perinteisen markkinointiviestinnän kampanjoita. 

Viimeisimmissä artikkeleissa (mm. Fisher 2010) pyritään etsimään vaihtoehtoisia 

tapoja mitata Hannan (2011) mainitsemia KPI lukuja. 
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On olemassa kolmenlaisia tavoitteita: Tuoton parantamisen tavoitteet, kustannusten 

alentamisen tavoitteet ja asiakastyytyväisyyden parantamisen tavoitteet. Näiden 

tavoitteiden tulisi ohjata markkinointia. (Sterne 2010, 5-6). Ennen kuin rynnätään 

perustamaan Facebook sivua tai Twitter tiliä, yrityksen tulisi perustella itselleen, 

mitkä ovat sosiaalisen median tavoitteet ja miten niihin päästään. Sosiaalisen median 

tavoitteisiin kuuluu usein monta eri osa-aluetta, sisältäen mm. liikenteen 

kasvattaminen yrityksen sivuilla, bränditietoisuuden kasvattaminen, parempi 

hakukonesijoitus ja kasvavat myyntiluvut. Sosiaalisen median tavoitteiden tulisi olla 

Weinbergin (2009) mukaan määritelty SMART periaatteen mukaisesti. Spesifiset 

tavoitteet (specific), Mitattavissa olevat tavoitteet (measureable), saavutettavissa 

olevat tavoitteet (attainable), realistiset tavoitteet (realistic) ja oikea-aikaiset 

tavoitteet (timely).  

2.8 Teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen teoriaosuus nojaa Langerak ym. (2004) mukailtuun teoreettiseen 

viitekehykseen jossa uuden tuotteen toimivuuteen markkinoilla vaikuttaa 

lanseeraustaktiikka ja tuotejohtajuus. Tuotejohtajuuden oletetaan kuuluvan 

tutkittavan asian ulkopuolelle joten tutkittavaksi jäävät lanseeraustaktiikat.  

Miten Facebookilla pystytään vaikuttamaan lanseerattavan tuotteen onnistumiseen 

markkinoilla? 

Uuden tuotteen onnistumiseen markkinoilla vaikuttaa siis Facebookin osalta 

lanseeraustaktiikka. (Langerak ym. 2010) Lanseeraustaktiikan ja -strategian tulisi 

sisältää valitun strategian mukaiset tavoitteet, lyhyen ja pitkän aikavälin ja tieto siitä 

miten sosiaalisella medialla tavoitetaan ko. tavoitteet (Meyerson 2010). Kaplan & 

Hanlein (2010) toteaa että yrityksen tulee tiedostaa sosiaalisen median kampanjoihin 

liittyvät kysymykset. Millaisella resurssipohjalla kampanja toteutetaan? Missä 

tavoitellut asiakkaat tavoitetaan parhaiten? Mitä tavoitellut asiakkaat haluavat kuulla 

ja miten heidät saadaan puhumaan tavoitelluista asioista tai mitä asiakkaat pitävät 

kiinnostavana tai hyödyllisenä? 
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Markkinointia Facebookissa ei tulisi mitata pelkästään ROI:n perusteella, vaan siihen 

tulisi kehittää omat KPI mittaristonsa jotta tehosta saataisiin oikeanlainen kuva 

(Hanna ym. 2011.) Hoffman & Fodorin (2010) mukaan usein ROI lukemat 

sosiaalisen median tapauksessa voivat muuttua suuresti riippuen mittauskohteesta. 

ROI:n mittaaminen on siis tärkeää mutta kannattamattoman ROI:n vuoksi ei 

markkinointiponnisteluita sosiaalisessa mediassa kannata hylätä. 

Alatutkimuskysymykset vahvistavat päätutkimuskysymyksen päätelmää ja 

selkiyttävät siitä saatavia tuloksia 

Millä tavoin yrityksen tulisi ottaa osaa ja osallistuttaa kuluttajia sosiaalisessa 

mediassa jotta tuotelanseeraus onnistuisi paremmin? 

Onko sosiaalisen median viestinnällä vaikutusta tuotteen myyntilukuihin 

lanseerausvaiheessa? 

Hoffman & Fodor (2010) ehdottaa neljän osa-alueen tarkkailua ja niihin reagoimista 

sosiaalisessa mediassa: Control, Connections, Creation, Consumption, 4C. 

Kuluttajien toimia sosiaalisessa mediassa tulisi seurata ja niihin tulisi reagoida 

oikealla tavalla. Sosiaalinen media eroaakin perinteisestä mediasta juuri näiden osa-

alueiden vuoksi. Hoffman & Fodorin (2010) mukaan näiden osa-alueiden 

seuraaminen tulisi johtaa ennen kaikkea oikeanlaiseen toimintaan. Sosiaalisen 

median ympäristö on vahvasti kuluttajan luomaa – ei yrityksen (Hoffman & Fodor 

2010). 

Meyerson (2010) toteaa sisällön olevan tärkeimmässä osassa sosiaalisessa mediassa. 

Sisällön tulee olla uutta, opettavaista, viihdyttävää ja sitouttavaa kaksi tai kolme 

kertaa viikossa. Meyersonin (2010) mukaan kuluttajat viettävät aikaa sosiaalisessa 

mediassa kahdesta syystä: hakeakseen ratkaisua ongelmaan tai viihdyttääkseen 

itseään. Täten hyvän ja innostavan sisällön tulee olla tarkoitushakuista, luotettavaa ja 

sitouttavaa. Sen tulee antaa tilaa dialogille asiakkaiden ja yritysten välillä.  
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Mangolds & Faulds (2009) kertoo ihmisten sitouttamisella olevan tärkeä osa median 

pysyvyydessä. Kun ihmisiä sitoutetaan tuotteeseen, palveluun tai ideaan, ovat he 

valmiimpia jakamaan ja kommentoimaan tuotetta, palvelua tai ideaa sosiaalisessa 

verkostossaan. Vahvan sitouttamisen ja edelleen julkaisun mahdollisuuden voivat 

aiheuttaa myös ulkoiset tekijät jotka nähdään vahvasti esimerkiksi poliittisten 

puolueiden julkaisujen jakamisella. Jos ihmiset uskovat promotoimaansa asiaan on 

suurempi mahdollisuus konvergoitumiseen kuin asialla joka yksinkertaisesti on vain 

”hyvän kuuloinen” (ted.com - Simon Sinek: How great leaders inspire action – 

Viitatu 17.7.2013). 

Teoreettinen viitekehys muodostettiin Langerak ym. (2004) kuvion 3. pohjalle ja sillä 

pyritään todistamaan mallin toimivuus Facebookin mukaantulon myötä. Myös uusia 

syy-seuraus suhteita mallin sisällä pyritään löytämään empiirisen aineiston avulla. 

 

Kuvio 3. Mukailtu Langerak ym. (2004), Teoreettinen viitekehys 
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3. METODOLOGIA 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksessa käytettyä tutkimusmenetelmää. Kappaleessa 

kerrotaan miten tutkimuksen aineisto on kerätty, luokiteltu ja analysoitu. Tieteellisen 

tutkimuksen päätehtävä on kohdata teoria empiirisillä havainnoilla (Dubois ym. 

2002). Tässä kappaleessa kerrotaan tutkimuksen metodologiasta ja perustellaan miksi 

tutkimuskysymystä on lähdetty lähestymään juuri kyseisellä metodologisella 

lähestymistavalla. 

Riippuen tutkimuksen luonteesta, sille valitaan sopivat tutkimusmetodit. Mitä 

tutkimuksella halutaan saada tietää ja millaista dataa tutkimuksessa halutaan todentaa 

ja millä keinoin se todennetaan. Metodologia selittää tutkimuksen toteuttajan 

käytännön ja tekniikat millä uutta tietoa on todennettu. Sopivan tutkimusmetodin 

löytäminen on tärkeää teoreettisen viitekehyksen ja empiiristen havaintojen 

yhdistämiseksi (Ghauri & Grönhaug. 2010). Kvalitatiivisen tutkimusmetodin valinta 

on selitetty kappaleessa ja perusteltu miksi juuri kvalitatiivinen tutkimusote on 

valittu kyseessä olevaan tutkimukseen. 

Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tapaustutkimuksena jota täydennettiin 

kvantitatiivisillä havainnoilla välillä 1.1–2014-1.6-2014 tapahtuneista myynneistä.  

Tutkimukseen on haastateltu kahta tuotteen lanseerauksessa digitaalisessa 

ympäristössä mukana ollutta työntekijää. Lisäksi empiirisiä havaintoja on tehty 

Fiskarsin monikanavamarkkinoinnista väliltä 1.1.2014–1.6.2014. 
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Tutkimukseen on valittu kvalitatiivinen tutkimusote tutkimusongelman parhaimman 

mahdollisen ymmärryksen saamiseksi. Tutkimusongelman ollessa jokseenkin 

kvalitatiivinen luonteeltaan, kvantitatiiviset menetelmät jätettiin tietoisesti ainoastaan 

täydentäväksi elementiksi. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä sopi myös 

tutkimuksessa käytettävän aineiston kanssa yhteen. Tapaustutkimus valittiin 

tutkimuksen empiirisen osion täydentäväksi sen tapauksellisen luonteen ja helpon 

analysoitavuuden vuoksi. Tapaustutkimuksesta on helppo ammentaa asioita niin 

menneisyyteen kuin tulevaisuuteenkin, tutkimus kun on osittain 

kuluttajakäyttäytymiseen viittaavaa. Tapaustutkimuksessa pyritään tutkimaan, 

kuvaamaan ja selittämään tapauksia pääasiassa miten- ja miksi-kysymysten avulla. 

(Yin 1994, 5-13.). Tämä onkin täten päätutkimuskysymystä parhaiten tukeva tapa 

harjoittaa tutkimusta. 

Tapaustutkimukselle tyypillistä on valita yhteen tai useampaan tiettyyn tapaukseen 

liittyvä analysointi joiden kiinnostuksen kohteena ovat yleensä tapauksen prosessit. 

Tapauksia pyritään analysoimaan niiden luonnollisessa ympäristössä huomioon 

ottaen kyseiseen toimialaan liittyvät erityispiirteet ja tapauksen relevanttius 

tulevaisuutta ja menneisyyttä arvioitaessa. Kvalitatiiviset menetelmät, tässäkään 

tutkimuksessa ei pyri selittämään ilmiöiden välisiä vuorovaikutusyhteyksiä tai 

testaamaan hypoteeseja, vaan tutkimuksen tavoitteena on tapauksen systemaattinen, 

tarkka ja totuudenmukainen kuvailu. (Hirsjärvi ym. 2009, 125–126.) 

Tapaustutkimuksen yleistettävyyteen kiinnitetään usein huomiota hypoteesien ja 

kvantitatiivisen aineiston puuttumisen johdosta. Tutkimuksessa on kuitenkin pyritty 

teoreettisen viitekehyksen avulla parhaaseen mahdolliseen yleistettävyyteen 

pyrkimällä todistelemaan löydökset teorian avulla. Yleistettävyys ei kuitenkaan 

tapaustutkimuksen johdosta tule olemaan ns. valmiita toimintamalleja antava vaan 

jatkuvaa tieteellistä tutkimusta ja jatkotutkimusehdotuksia kannustava. 

Tutkimuksessa on pyritty yksittäisen tapauksen avulla huolellisen tutkimuksen ja 

teoreettisen viitekehyksen pohjalta parhaaseen mahdolliseen tiedon yleistettävyyteen 

perusteellisella kuvauksella tutkimuksessa käytettävästä aineistosta ja empiriasta. 
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Tutkittava yritys valittiin työhistoriani pohjalta, hyvien taustatietojen ja kiinnostavan 

aihepiirin, lasikeraamisen alan erityispiirteiden sisällä. Tutkimuksen tavoitteena ei 

ole antaa tutkittavalle yritykselle suoranaisia liikkeenjohdollisia johtopäätöksiä vaan 

tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä tuotelanseerauksessa sosiaalisessa 

mediassa yleisesti. Täten tutkimusetiikkaan ei tule taloudellista ristiriitaa tutkijan ja 

tutkittavan yrityksen välillä. 

Fiskars valittiin tutkimuksen tapausyritykseksi sen suuren markkinaosuuden vuoksi 

lasikeraamisella alalla pohjoismaiden markkinoilla. Fiskars käyttää ja on käyttänyt 

sosiaalista mediaa tehokkaasti tuotteidensa markkinoinnissa ja tiedostaa sosiaaliseen 

mediaan liittyvät kustannusedut ja sosiaalisen median yhteisöistä saatavat UGA edut 

Vaikka pieniä teknologiavetoisia yrityksiä pidetään usein sosiaalisen median 

edelläkävijöinä (Kiron ym. 2012) ja isoissa yrityksissä on usein raskaat 

markkinointikoneistot jotka jarruttavat sosiaalisen median vuorovaikutusprosessia, 

valitsin case yritykseksi Fiskarsin sen suuren liikevaihdon ja kohtuullisen joustavan 

ja pienen markkinointiosaston vuoksi. Liikevaihdoltaan ja henkilöstömäärältään ison 

yrityksen valinnassa motivoi myös tieto mahdollisista suurista voitoista jopa pienillä 

panostuksilla sosiaaliseen mediaan. 

Myös yrityksen aikaisemmat kampanjat sosiaalisen median saralla toivat 

lisävarmuutta yrityksen valintaan esimerkkiyritykseksi, aikaisemman aineiston ja 

aikaisempien kokemusten löytämiseksi. Fiskars on käyttänyt jo useamman vuoden 

käyttäjälähtöisen sisällönluomisen saralla tapahtuvia kilpailuja, joten senkin osa-

alueen saralta löytyy paljon aikaisempaa aineistoa. 
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3.1 Aineiston keruu 

Empiirisen aineiston keruussa on kiinnitetty huomiota haastateltaviin ja heidän 

osallisuuteensa ilmiön tutkimisessa. Haastattelut tehtiin yrityksen tiloissa 

kiireettömästi ja vuoropuhelun parhaiten mahdollistavalla otteella. Haastateltaviksi 

on valittu tutkittavan yrityksen sosiaalisen median Suomen viestinnästä vastaavat 

henkilöt. Aineiston hankintamenetelmänä on käytetty haastattelua ja havainnointia 

sekä tutkimusaineistoa joka on kerätty viiden kuukauden ajalta ”Iittala Suomi” 

Facebook sivulta. Myyntien havainnoimisessa käytettiin Fiskarsin Suomen Outlet 

ketjun myyntilukuja väliltä 1.1-2014-1.6.2014. Myyntilukuja verrattiin 

monikanavamarkkinointisuunnitelmaan ja Facebookista saataviin havaintoihin ja 

niistä pyrittiin löytämään yhteneväisyyksiä.  

Tutkimushaastattelut toteutettiin marraskuussa 2013 Fiskarsin pääkonttorin tiloissa, 

Helsingissä. Haastateltaviin otettiin yhteyttä sähköpostitse syyskuussa 2013 ja 

haastattelut sovittiin marraskuulle. Tutkittava ajanjakso valittiin tarkoituksella 

haastattelujen jälkeiselle ajalle sosiaalisen median käyttömetodien muuttuessa alati ja 

viimeisimpien käyttötapojen ja kampanjoiden ymmärtämiseksi. Haastateltavaksi 

valittiin kaikki (2) Fiskarsin suomenkielisen sosiaalisen median suunnittelijoista ja 

toteuttajista. Molemmat haastateltavat pyysivät luvan nähdä haastatteluista 

litteroidun aineiston ja tutkimukseen liitettävien sitaattien sisällön ennen tutkimuksen 

julkistamista (aineisto lähetetty haastateltaville 5.6.2014). 

Tutkimushaastatteluissa käytettiin teemahaastattelun lajia, joka on lomake- ja 

avoimen haastattelun väliin sijoittuva haastattelumuoto. Tällöin haastattelujen 

tarkoituksena oli saada haastateltavat kertomaan asioista ns. omin sanoin ja 

mahdollisiin lisätietoa vaativiin seikkoihin ja mielenkiintoisiin sivupolkuihin 

haastattelussa voitaisiin kiinnittää tarpeeksi huomiota. (Hirsijärvi ym. 2009) 

Keskustelut etenivät sujuvasti ja jokainen haastattelurungossa (liite 1.) mainittu asia 

käytiin läpi. Teemahaastattelumuoto mahdollistaa sen että epäselviin tai lisätietoa 

vaativiin asioihin voitiin kiinnittää tarpeeksi huomiota ja jokainen huomiota vaatinut 

haastattelun kohta sai tarvitsemansa huomion. (Hirsjärvi ym. 2009) 
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Haastattelurunko muodostettiin vastaamaan tutkimuskysymyksiä ja tutkijan mielestä 

tutkimuksen luonteeseen ja tutkimuskysymysten vastaamiseen liittyviä tärkeitä 

teemoja. Haastattelut kestivät 82 minuuttia (Bai Yu Yang) ja 59 (Markus 

Tuomivaara) minuuttia. Haastattelut nauhoitettiin digitaalisella sanelukoneella josta 

ne siirrettiin tietokoneelle ja pian äänitiedostoista eteenpäin litteroinneiksi. Tutkija 

litteroi haastattelut pian niiden toteutuksen jälkeen ja kirjasi litterointirunkoon myös 

haastatteluissa ilmenevät nk. sanattomat viestit (ilmeet, eleet jne.). Havainnot 

haastattelutilanteesta sisälsi myös vuorovaikutukseen ja haastattelun luontevuuteen 

liittyviä huomioita jotka lisättiin litterointirunkoon.  

Netnografisen tarkastelun aiheeksi valittiin ”Iittala suomi” Facebook brändiyhteisö 

sen ollessa pääasiallinen kanava uusien Iittala tuotteiden lanseerauksessa 

sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median alustat ovat erilaisia käyttötapojen, 

viestinnän sisällön ja teknisten ominaisuuksiensa vuoksi (Hoffman & Fodor 2010). 

Tutkimuksessa keskityttiin pelkästään Facebookin tarkasteluun selkeän kuvan 

saamiseksi, millä tavoin kuluttajat ottavat keskusteluun osaa. Facebook yhteisö 

mahdollistaa digitaalisen sisällön jakamisen myös Instagram sovellusten kautta joka 

onkin suuri osa Iittala suomi Facebook sivulla esiintyvien kuvien lähteenä. 

Viimeisimpiä verkkoyhteisöihin liittyviä tutkimuksia on toteutettu netnografisella 

menetelmällä ja netnografiset menetelmät ovatkin lisänneet kulutukseen, 

sosiaalisuuteen, verkostoihin, ja verkossa tapahtuvaan kulutukseen liittyvää 

ymmärrystä (Kozinets 2006). Netnografia on nopea, yksinkertainen ja edullinen 

vaihtoehto verrattuna etnografiaan joka usein riittävän tarkkuuden vaatimiseksi 

tarvitsee satoja työtunteja ja tuhansia euroja rahaa käytettävän tutkimukseen. Lisäksi 

netnografialla saatavat tulokset ovat useimmiten oikea-aikaisia, jopa reaaliaikaisia 

verrattuna etnografisiin tukimuksiin (Kozinets 2010). 

Netnografia herättää tutkittavassa yhteisössä vähemmän reaktioita kuin perinteiset 

kyselytutkimukset ja sillä voidaankin saada selville ns. piilossa olevia mielipiteitä 

joita kyselytutkimuksella ei saataisi aikaan. (Rokka 2010). Virtuaalisessa yhteisössä 

olevan anonymiteetin ansiosta netnografinen tutkimus voi herättää kysymyksen 

tulkintojen luotettavuudesta ja yleistettävyydestä (Kozinets 2006).  
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Osaan tutkimuksen empiirisen aineiston keräämisestä (Iittala suomi, Facebook) on 

käytetty netnografista tiedonhankintamenetelmää. Netnografia mielletään uudeksi 

tutkimusmetodiksi vaikka se on hyvin lähellä ennen internetiä olevaa etnografiaa 

(Brown, Kozinets & Sherry 2003). Netnografia käyttää etnografisia menetelmiä 

datan tulkitsemiseen yhteisöjen ja kulttuurien tutkimiseksi (Rokka 2010). 

Netnografista menetelmää käytettiin havainnollistamaan mahdollisia poikkeuksia 

kvantitatiivisen datan tapauksissa, ei niinkään kuvailemaan tai selventämään itse 

yhteisöllisyyden ilmiötä joka netnografisessa tutkimuksessa useimmiten on tapana 

(Gummesson 2005). Koska kuluttajat liittävät itsensä yhä useimmin brändeihin ja 

yhteisöihin on uudenlaisen tavan käyttäminen ilmiön tarkasteluun tarpeellista (Rokka 

2010) sekä tarkoituksenmukaista ymmärtääksemme paremmin kuluttajien syy-

seuraus suhteita ostopäätöstä tehdessään. 

Netnografia onkin siis virtuaalisessa maailmassa tapahtuvaa ”kenttätyötä” ja 

havainnointia sekä tärkeimpien huomioiden ylös kirjaamista ja analysointia 

(Kozinets 2010). Tässä tutkimuksessa netnografiaa käytettiin havainnollistamaan 

mahdollisia poikkeuksia ja huomionarvoisia seikkoja. Netnografian joustavan 

luonteen ansiosta se soveltuu hyvin yhteisön ulkopuoliseen tarkkailuun ja 

havainnointiin joka sisältää tiedon keräämisen yhteisöstä, analysointia ja datan 

tulkitsemista (Kozinets 2006). 

Fiskars käyttää digitaalisessa markkinoinnissaan myös Pinterest ja Linkedin 

sovelluksia mutta lanseerauksen tapauksessa Facebook on paras alusta julkaista uutta 

tietoa sen suurimpien käyttäjämäärien vuoksi. Instagramin ollessa enemmän ”laid 

back” ja Pinterestin mahdollistavan suppeamman itseilmaisun vuoksi.  

 

 

 

 

 



33 

Ofcourse we will have different focuses, so for Facebook, is merely 

a combination of our own brand concept and marketing messages 

and visuals with the content coming back from the community. For 

Pinterest we focus on the visual and the inspirations. For 

Instagram we focus more on a little bit kind of more relaxed, so the 

image definitely does not need to be brand image or concept image 

but it can be like this (referring to the coffetable and cups). It can 

be like very casual and then knowing that what people actually like 

to see on Instagram, what kind of mood associate with. So when we 

compare these channels we have a little bit kind of difference. 

Because if you just dump the content from Facebook to Instagram 

it will not work. 

- Bai Yu Yang 

3.2 Empiirisen aineiston rakenne 

Aineisto koostuu litteroiduista haastatteluista, myyntiluvuista, 

markkinointisuunnitelmista sekä tekstistä ja kuvatiedostoista jotka on tallennettu 

Facebookista.  Tutkimukseen valittiin viiden kuukauden tarkastelujakso jotta 

aineistolle saataisiin tarpeeksi suuri saturaatio jolla ratkaistaan aineiston tarpeeksi 

suuri riittävyys (Eskola ym. 2000). Aineisto ei enää tuottanut tutkimuskysymyksen 

kannalta uutta tietoa ja tarkastelu voitiin lopettaa. Saturaatiopistettä ei määritelty 

etukäteen vaan tutkimuksen tarkkuuden kannalta vaadittu tavoite saavutettiin tutkitun 

viiden kuukauden aineiston avulla. 

Aineiston analysointi tapahtui vaiheittain. Ensin litteroitiin haastattelut ja poimittiin 

niistä tärkeimmät aihetta sivuavat pääkohdat joilla pystytään tukemaan tutkittavan 

aiheen teoriaa. Toiseksi jaoteltiin Facebookista tallennetun datan suurimman peiton 

saaneet julkaisut ja ajoitettiin ne aikajanalle. Kolmanneksi asetettiin aikajanalle 

monikanavamarkkinoinnin päivät jolloin ”Taika” sarjan tuotteita sisältäviä julkaisuita 

(sähköposti, kirjeposti ja tapahtumat) lähti asiakkaille. Neljänneksi verrattiin 

Facebookin, monikanavamarkkinoinnin ja myynnin suhteita ja tehtiin johtopäätökset 

vaikuttavista seikoista myyntilukuihin.   
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3.3 Empiirisen aineiston analyysi 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tiedon analysointi voidaan tehdä monilla eri tavoin. 

Aineiston tulkinta ja analysointi tapahtuu tässäkin tutkimuksessa osittain 

samanaikaisesti (Gummesson 2005, 312). Analyysi tarkoittaa tutkittavan asian 

järjestelmällistä ja suunnitelmallista tutkimista. Tutkittava aihe jaetaan osiin joiden 

välisiä suhteita tutkimalla opitaan uutta tutkittavasta kohteesta. Tässä tutkimuksessa 

esille tulleita kiinnostavia asioita haastatteluista, Iittala Facebook sivulta ja yrityksen 

aineistosta korostettiin Kozinetsin (2010) ohjeen mukaisesti ja tallennettiin erilliseen 

tiedostoon josta tehtiin analyysit ja saatiin lopulta kvalitatiiviset tulokset.  

Alustavan viitekehyksen avulla saatiin luotua näkemys kokonaisuudesta ja se auttoi 

tutkittavan asian tulkinnassa ja loi tiettyjä mielikuvia sekä näkökulmia tutkittavaan 

aiheeseen (Moisander & Valtonen 2006). 

Haastatteluista, Facebookista, yrityksen aineistosta ja myyntiluvuista saatu data 

teemoiteltiin ja siirrettiin MS Excel ohjelmaan jonka avulla alettiin vetämään 

johtopäätöksiä sosiaalisen median toimivuudesta lanseerauksessa. Tutkimuksessa 

käytettiin niin kvalitatiivista kuin osittain kvantitatiivista tutkimusotetta ratkaisun 

tutkimuskysymykseen löytämiseksi. 

Päätutkimuskysymykseen saatiin vastaus analysoimalla kerättyä aineistoa ja 

tutkimalla syy-seuraus suhteita ajallisesti aineiston osien välillä. Aineistosta 

löydettiin syy-seuraus suhteita ajallisesti kerätyn netnografisen aineiston, 

monikanavamarkkinointiaineiston ja toteutuneiden myyntien suhteen. 

3.4 Tutkimuksen luotettavuus ja arviointi 

Tutkimuksessa keskeinen osa on tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja 

tutkimustulosten yleistettävyyden mahdollisuus. Luotettavuus tulisi olla keskeinen 

osa tieteellistä tutkimusta ja sille asetetut normit ja arvot tulisivat täyttyä voidakseen 

olla luotettava. Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa keskeisiä 

kysymyksiä ovat reliabiliteetti ja validiteetti. 
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Reliabiliteetin tapauksessa puhutaan tutkimuksen tulosten toistettavuutta, joka 

voidaan toteuttaa esimerkiksi eri tutkijan päätyessä samanlaiseen tulokseen. 

Reliabiliteetti on avainsana minimoitaessa tutkimusvirheitä ja vääristymiä. 

Reliabiliteetti on varmistettu tässä tutkimuksessa kokonaisuudessaan toteuttamalla 

tutkimus mahdollisimman huolellisesti ja huomioonottaen kaikki esiintyvät asiat. 

Reliabiliteettia on muun muuassa mietitty valmisteltaessa haastattelupohjaa ja 

toteutettaessa haastatteluja sekä litteroinnin avulla, joka tehtiin mahdollisimman pian 

haastattelujen toteutuksen jälkeen.  

Luotettavuutta lisää myös tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta luvussa 3 joka 

on pyritty selostamaan mahdollisimman tarkasti ja mitään pois jättämättä (Hirsjärvi 

ym. 2009) Aineiston analyysissä käytetään paljon suoria lainauksia haastatteluista 

sillä siten lukijalle saadaan välitettyä paras mahdollinen kuva tutkittavasta asiasta.  

Tutkimuksen validiteetin osalta on tutkimuksessa keskitytty tarkastelemaan juuri 

tarkastelun kohteena olevaa kohdetta ja rajattu pois ns. sivupoluille lähteneet 

ajatukset. Menetelmät tutkimuksen toteuttamiseksi on valittu tarkasti, jotta parhaalla 

mahdollisella tavalla pystyttäisiin kuvaamaan kyseessä olevaa ilmiötä ja sen 

erityispiirteitä. Validiteettia mietittiin myös haastateltavien tarkassa valinnassa, jotta 

tutkittavasta aiheesta saataisiin mahdollisimman tarkka kuva yrityksen osalta 

(Hirsjärvi ym. 2009) 

Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tulosten ulkoista yleistämistä ja kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa se onkin tärkeä tiedon kumulatiivisen luonteen kannalta. Laadullisen 

tutkimuksen ominaispiirteisiin kuuluu tietyn tapauksen perinpohjainen tarkastelu ja 

ulkoinen validiteetti usein kärsii tapausten erilaisten luonteiden johdosta. 

Tutkimustuloksissa pyritään silti keräämään ulkoisesti yleistettävää tietoa joka sopii 

myös muihin tutkimuksiin. Tapaustutkimuksessa analyyttisella yleistämisellä 

tarkoitetaan tutkimustulosten empirian vertausta teoreettiseen viitekehykseen joka on 

otettu tutkittavasta aiheesta tehdystä aiemmasta tutkimuksesta. Vaikkei eri tapauksia 

pystytä suoraan vertaamaan keskenään, voidaan tiettyjä yleistyksiä sosiaalisen 

median luonteesta ja sen käyttämisestä tehdä. Samanlaisia tuloksia saaneet vastaavat 

tutkimukset eri tapauksista tukevat tutkimuksen ulkoista validiteettia (Hirsjärvi ym. 

2009) 
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4. AINEISTON ANALYYSI 

4.1 Iittala Facebook yhteisö 

Iittala Facebook yhteisössä oli kesäkuussa 2014 (6.6.2014) 131000 jäsentä eri 

puolilta maailmaa. Vaikka yhteisö on suomenkielinen, käyttäjiä löytyy jokaiselta 

mantereelta. Suurin käyttäjäkunta löytyy Suomen pääkaupunkiseudulta ja jäsenten 

keskimääräinen ikä on 35-44 vuotta. Tällä hetkellä ”puhuu tästä” luku on 3400 

ihmistä, tarkoittaen että 3400 vierailee, kommentoi, tykkää tai jakaa materiaalia 

Iittala ryhmässä ryhmään liittymisen jälkeen. Ryhmä on kasvanut yhdeksi Suomen 

suurimmista brändiyhteisöistä viime vuosien aikana ja jatkaa kasvamistaan. 

Fiskars kutsuu omia Iittala Facebook sivuaan ns. fanisivuksi ja haluaa että sivulla 

keskustellaan Iittala tuotteista ja niiden käytöstä. Ryhmän säännöissä lukee 

mielipiteen kunnioittamisesta ja mielipiteen perustelemisesta hyvin selkeät ohjeet ja 

Fiskars haluaakin kuluttajien keskustelevan sivulla hyvässä hengessä. Sivu ei siis ole 

tarkoitettu missään tapauksessa pelkästään yhdensuuntaiseen viestintään.  

Sivusto ei ole tarkoitettu kolmansien osapuolien, henkilöiden, 

tahojen tai yritysten markkinointiin tai piilomarkkinointiin vaan 

toimii ensisijaisesti Iittalan fanien kohtauspaikkana. Tästä syystä 

fanien tulee esiintyä sivuilla omalla nimellään läpinäkyvyyden 

takaamiseksi. 

Iittala, Facebook, ryhmän säännöt 

Analyysijakson aikana Iittala Facebook sivuille tuli Fiskarsin osalta 105 uutta 

postausta joista jokainen sisälsi 1-15 kuvaa, 7 oli kilpailuja ja 8 oli uusien tuotteiden 

lanseeraukseen suunnattuja markkinointiviestejä ja 19 #Iittala Instagram käyttäjien 

ottamia kuvia. Kommentteja tuli yhteensä 4312, tykkäyksiä 25784 ja viestejä oltiin 

jaettu 794 kertaa (9.6.2014). Keskimäärin kommentteja/viesti tuli siis 41, tykkäyksiä 

246 ja viestejä jaettiin 7,5 kertaa per postaus.  
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Suurimman osanoton saivat 15.5 järjestetty Hartwallin kanssa yhteistyössä järjestetty 

Pommac Rose kilpailu (1135 kommenttia, 1286 tykkäystä ja 44 jakoa) ja postaus 

joka ei ollut kilpailu, 14.1.2014 lähetetty uusi BIRDS sarjan lanseeraus, Hovimestari 

(55 kommenttia, 384 tykkäystä ja 16 jakoa). Vähiten huomiota herätti yleisesti 

#Iittala Instagram käyttäjien lähettämät kuvat (keskimäärin 2 kommenttia, 67 

tykkäystä ja 0.4 jakoa). 

4.2 Markkinaorientaatio 

Viitekehyksen lanseeraustaktiikkaan vaikuttaa markkinaorientaatio Langerak ym. 

(2004) kuvion 2. mukaan. Markkinatuntemus vaikuttaa suuresti uuden tuotteen 

toimivuuteen markkinoilla. Mitä suurempi markkinatuntemus, sitä parempi uuden 

tuotteen toimivuus markkinoilla on. Osa markkinatuntemuksen ja uuden tuotteen 

toimivuudesta tulee tietysti kohdemarkkinoille suunnattujen tuotteiden 

suunnitteluprosessista joka taas liittyy tuotejohtajuuteen (esim. Aasian markkinoille 

suunnatut riisikulhot), mutta yhtä suuressa osassa on kohdemarkkinoiden tuntemus 

markkinoinnin kannalta. Mikä toimii kohdemarkkinoilla ja mikä ei. Miten 

kohdemarkkinoilla kannattaa lähestyä asiakasta. 

Meillä oli yks kesäkampanja joka oli aika taktinen ja se ei toiminu Ranskassa hirveen 

hyvin. Mä vaan mietin, että yks mahdollisuus saattaa olla sekin, että meillä ei oo 

kauheesti tunnettuutta, mutta sekin, että nekin, jotka tuntee meidät ja näki jonku 

kuvan ja se ei välttämättä ollu se mikä linkitti heidän ajatuksensa Iittalaan kuin mitä 

se kuva tavallaan puhu, kun se oli tosi taktinen kuva ja kauheen runsas ja värikäs ja 

tollasta. me ollaan huomattavasti simppelimpii normaalisti. 

- Markus Tuomivaara 
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Sosiaalisen median suuriin etuihin kuuluu haastateltavien mielestä 

kohdemarkkinoiden tuntemuksen lisääntyminen ja organisaation oppiminen 

toimimaan kussakin markkinassa oikealla tavalla. Esimerkiksi uusien ja jo 

saturoitujen markkinoiden vertaaminen (Ranska, Suomi) johti johtopäätökseen 

Iittalan tapauksessa, että jo saturoituneilla markkinoilla naisten osuus 

käyttäjäkunnasta kasvoi suuremmaksi mitä uudemmilla markkina-alueilla. Naisten 

osuus onkin Suomen Iittala verkostossa noin 90%. Aineistosta huomattiin myös 

ikädemografian tiukentumisen saturoituneemmilla markkinoilla kuin vielä uusilla, 

kehittyvillä markkinoilla.  

Suomella ja Ruotsilla ei niin hirveesti oo eroja, mutta jos vaikka Ranskaa miettii, 

niin meidän sivuille ensin tulee semmoiset niinku design orientoituneet, et siel 

saattais olla tasasempaa alussa, (viittaus prosentuaaliseen eroon mies ja 

naiskäyttäjien välillä)  varsinkin kun me ollaan aika premium brändi ja aika design 

orientoitunut kun taas suomessa me olla sit taas markettibrändi, vielä, ikävä kyllä. 

Mutta sieltähän ne suurimmat volyymit tulee, sitä teemaa ja niitä myydään. 

- Markus Tuomivaara 

Markkinaorientaatio liittyy vahvasti markkinatuntemukseen. Mitä parempi 

markkinatuntemus sitä vahvemmalla kohdemarkkinoiden markkinaorientaatiolla 

voidaan toimia. Iittalan tapauksessa markkinointimateriaali ja suuret linjat vedetään 

pääkonttorista, mutta markkinaorientaatiota tuodaan paikallisosastojen kautta myös 

sosiaalisen median puolelle. 

Countries can add their local flavours as well, local stuff as well. 

- Bai Yu Yang 
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Markkinatuntemusta voi lisätä myös yrityksen ja asiakkaan kahdensuuntainen 

viestintä, dialogi. Facebook on haastateltavien mielestä hyvä paikka 

tämäntyyppiselle dialogille. Meyerson (2010) painottaa kirjassaan että asiakkaan ja 

yrityksen väliselle dialogille tulisikin jättää tilaa ja nouseviin kysymyksiin tulisi 

vastata nopeasti. Netnografisesta aineistosta löytyi paljon asiakkaiden ja yrityksen 

välistä dialogia johon Fiskars on vastannut useimmiten seuraavan päivän aikana. 

Joidenkin kysymysten kohdalla vastaaminen on kuitenkin venynyt jopa viikon 

mittaiseksi. Useimmiten Fiskars ohjaa kuluttajat kysymään lisäinfoa 

kuluttajapalvelusta ja vastaa kuluttajapalveluun tulleihin viesteihin suoraan 

sähköpostilla asiakkaalle. Myös puhelintiedusteluihin, joita nousee sosiaalisesta 

mediasta, otetaan vastaan myymälöissä ja kuluttajapalvelussa johon asiakkaat 

ovatkin oppineet ottamaan yhteyttä esiin tulevissa kysymyksissä.  

Tärkeimmät hyödyt tavalla sosiaalisessa mediassa, jos sitä osataan oikein käyttää, 

niin päästään keskusteleen, myös ehkä nähdään, ei suoraan keskusteluista, mutta 

myös muuten kuluttajien käytöksestä voidaan vetää jotain johtopäätöksii. 

- 

Meillä on ensinnäkin mahdollisuus lähettää privaviestii, se ei oo ees kaikilla 

brändeillä mahdollista. että aika moni on poistanu sen käytöstä jostain kumman 

syystä. 

-Markus Tuomivaara 
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4.3 Lanseeraustaktiikka 

4.3.1 Markkinoiden testaus 

Markkinoiden testausta pyritään tutkittavassa yrityksessä tekemään jatkuvasti ja 

Facebook onkin haastateltavien mielestä siihen erinomainen tapa. Facebookin avulla 

pystytään testaamaan markkinoilla erilaisia tapoja lähestyä asiakasta ja tulokset 

nähdään usein lähes reaaliaikaisesti. Haastateltavien mukaan Facebookia ja 

Pinterestiä on käytetty markkinoiden testaukseen ja tulokset niistä ovat olleet 

yleisesti hyviä. 

4.3.2 Budjetointi 

Millä resursseilla ja millä laajuudella sosiaalista mediaa ja sen kampanjoita 

rakennetaan? Tehdäänkö markkinointimateriaalia pelkästään sosiaaliseen mediaan 

vaan käytetäänkö samaa materiaalia esimerkiksi printtimainonnassa tai 

myymälämateriaaleissa? Näitä kysymyksiä Fiskarsilla on mietitty ja suoranaista 

vastausta niihin ei vielä ole löytynyt. Haastatteluissa kävi ilmi että tällä hetkellä 

Fiskarsin sosiaalista mediaa kehitetään tarpeiden mukaan. Bai Yu Yang mainitsi 

kilpailijoiden toiminnan vaikuttavan Fiskarsin sosiaalisen median kehitykseen 

samalla kun Markus Tuomivaara mainitsi erityisesti kasvavien käyttäjälukujen 

vaikuttavan suuresti miten sosiaalista mediaa kehitetään ja millä budjetilla.  

Kuinka paljon sosiaalinen media maksaa on kysymys johon on vaikeaa löytää 

vastausta ja myöskään Fiskarsilla ei asiaan ole saatu vastausta. Aika, joka sosiaalisen 

median päivittämiseen ja suunnitteluun kuluu, on poissa muista markkinoinnin 

toiminnoista. 

Ajasta kyllä menee aika paljon täytyy sanoo että kuitenki kun markkinointibudjettii 

mietitään niin todella vähän…mutta siis ajasta kuluu kyllä aika paljon, oiskohan 

20%...se on kyllä aikaa vievää, et siinä ajassa kun jos miettii resurssei niin ei se 

halpa kyllä mitenkään oo. 

Markus Tuomivaara 
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Tulevaisuus on molempien haastateltavien mielestä enemmän sosiaalisen mediaan 

kuin perinteiseen markkinointiviestintään päin kallellaan ja tulevaisuudessa tullaan 

sosiaalisen median resurssipohjaa muuttamaan, riippuen kilpailijoista ja alustojen 

kehityksestä. 

I think, in the future, people are spending more time digitally, people will spend more 

time digitally, so the competition will be fierce. More and more brands will try to do 

more, in the digital media, including social media, so the challenge of brands is 

getting bigger and bigger because, eventually we are fighting for consumers time, of 

course the money as well but you need to start with time. 

-Bai Yu Yang 

4.3.3 Strategia 

Haastatteluista saatiin ilmi Fiskarsin Facebook kampanjoinnin tavoitteet ja niitä 

käytettiin ajatusmallina analysoidessa jokaista viitekehyksen osa-aluetta. Strategian 

muodostamiseen liittyy olennaisena osana strategian mukaiset tavoitteet, joita on 

pohdittu useamman tutkijan julkaisuiden ja empiirisen aineiston kautta.  

Kuitenkin Facebookissa ja sosiaalisessa mediassa niin sinänsä mä en oo aivan 

satavarma vielä että onks se tavallaan mun mielestä oikee paikka olla se 

ensimmäinen kontakti kuluttajaan. Sitten siinä myöhemmässä luupissa päästään 

luomaan sitä engagementtiä, sitä, niinku, suhdetta rakentamaan. Niin tavallaan 

siinä, ne tavoitteet pitäis olla et se suhde saadaan niinku syvennettyä. 

- Markus Tuomivaara 
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Tavoitteet Fiskarsilla sosiaalisen median osalta löytyy haastattelujen perustella 

kuluttajan tutustuttamisvaiheessa tunnettuuden ja myöhemmässä vaiheessa, suomen 

markkinoilla, joissa brändi on jo tunnettu ja tunnistettava konversion parantamisen 

tavoitteissa.  Molemmat haastateltavat mainitsivat tunnettuuden kasvattamisen ja 

konversion olevan suurimmat tavoitteet, mutta myös asiakaspalvelun ja 

kahdensuuntaisen viestinnän kasvaminen pelkästään myymälöiden lisäksi nähtiin 

positiivisena asiana sosiaalisesta mediasta.  

Talking about the goals I would say that the size of the audience I mean we are in a 

quite good shape. But we need to build the cases and examples how we can create 

traffic to the stores both offline and online and how we can convert that into sales. 

- 

On different social media we have different targets. Some of the KPI:s we talk about 

the size of the audience. Then I think we are reaching the target. For example now 

internationally we have more than nineteen thousand Facebook likes which is 

actually a very decent amount for a Finnish brand, I mean. And just within a year 

that we have grown so much. On the other hand when look at a traffic, created, led, 

from social media to iittala.com then it´s not enough. 

– Bai Yu Yang 

Weinbergin (2009) mukaan sosiaalisen median tavoitteiden tulisi olla määritelty 

SMART periaatteen mukaisesti. Määritellyt tavoitteet (specific), Mitattavissa olevat 

tavoitteet (measureable), saavutettavissa olevat tavoitteet (attainable), realistiset 

tavoitteet (realistic) ja oikea-aikaiset tavoitteet (timely). 

Spesifiset tavoitteet: 

Tunnettuuden vahvistaminen, osallistamisen tavoitteet ja myynnin kasvattamisen 

tavoitteet. Näistä spesifeistä tavoitteista Fiskars seuraa tällä hetkellä ainoastaan 

tunnettuuden kasvattamisen tavoitteita ja osallistamisen ja myynnin kasvattamisen 

tavoitteet toimivat lähinnä ohjeellisina tavoitteina sosiaalisen median toteuttamiselle. 
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Mitattavissa olevat tavoitteet: 

Fiskars on luonut omalle sosiaalisen median toiminnalleen tietyt KPI:t joita yritys 

seuraa. Mm. käyttäjämäärät ja kommenttien, tykkäysten ja jakojen määrä. Tutkittava 

yritys ei (vielä) seuraa markkinoinnin kustannusten ja tulosten suhdetta tai 

osallistamisen vaikutusta myyntilukuihin. Yrityksellä on kuitenkin suunnitelmissa 

alkaa seurata myös ROI lukuja ja lisätä KPI indikaattoreita, kunhan oikeanlaiset 

mittarit kehitetään ja seuraaminen ei vaadi liian suuria panostuksia sosiaalisen 

median budjettiin. 

Saavutettavissa olevat tavoitteet, realistiset tavoitteet ja oikea-aikaiset tavoitteet: 

Suoria lukuja tavoitteisiin ja niiden saavutettavuuteen ei tutkittavassa yrityksessä ole 

asetettu. Sosiaalisen median markkinoinnin toimiessa vielä ns. kokeiluperustaisesti, 

on vaikea asettaa indikaattoreita mitä yritys voisi seurata ja tarkkailla ovatko juuri 

spesifit tavoitteet saavutettu. Tavoitteiden realistisuuden ja oikea-aikaisuuden 

tapauksessa, pätee sama ajatus. 

Sosiaalisen median markkinoinnin kehittyessä tutkittavassa yrityksessä, tulisi 

Weinbergin (2009) mukaan asettaa tavoitteet ja niiden seuraamisesta pitäisi tulla 

arkipäivää. Tavoitteidenasetannalla voitaisiin analysoida kampanjoiden onnistumista 

ja taktiikkaa voitaisiin täten tarvittaessa muuttaa. 

4.3.4 Taktiikka 

Huomattiin, kuten odotetusti, että tiettyihin julkaisuihin vastattiin suuremmalla 

todennäköisyydellä kuin toisiin. Vastaa ja voita kilpailut keräsivät 26.8% kaikista 

tykkäyksistä ja 81.2% kaikista kommenteista. Erityisesti kuitenkin kiinnostusta 

herätti kilpailujen lisäksi selvästi henkilökohtaisemmat ja vähemmän ammattimaiset 

”inspiraatiopostaukset”.  
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We may be talking about 2 or 3 postings each week, but in between we always have 

kind of ad-hoc content and also kind of new content new activities for countries. 

Content is actually from the consumers, their Instagram images or the content that is 

emitted to us so it´s kind of… its seasonal, we always plan one season in advance, 

and then during that, we kind of try to funnelize the seasonal plan in more details 

and add new activities. 

-Bai Yu Yang 

 

Kuvio 4. Iittala Facebook keskustelut 1 
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Usein uusia tuotteita tai muotoilijan kommentteja tuotteista sisältävät julkaisut saivat 

ihmiset suuremmalla todennäköisyydellä liikkeelle ja kommentoimaan, tykkäämään 

ja jakamaan jopa enemmän kuin kilpailuja ja palkintoja sisältävät kirjoitukset. 

Erityisesti multimediasisältöä, videoita sisältävät viestit saivat suhteessa enemmän 

”jakoja” kuin tykkäyksiä tai kommentteja. Myös erityisesti keraamisten tuotteiden 

kohdalla valmistusmaasta kumpuavat keskusteluketjut näkyivät selkeänä piikkinä 

keskustelujen määrässä. Iittalan tapa vastata erityisesti valmistusmaakyselyihin, 

ohjaamalla heidät kysymään kuluttajapalvelusta ärsytti selkeästi muutamaa seuraajaa 

ja samat seuraajat kyselivät valmistusmaiden perään useammassa eri ketjussa.  

…kysymys että siitä tavallaan siitä strategiasta niin siihen mä olen vaan laittanu, 

että meillä periaatteessa oli noin että 60% ois brändisisältöö ja 40% ois vähän 

niinku kevyempää sisältöö. Niin se brändisisältö rakentuu meidän 

markkinointikampanjoista, niistä kuvista ja teksteistä… 

- Markus Tuomivaara 

Niinsanotulla epäammattimaisuudella oli huomattava vaikutus kuluttajien 

halukkuuteen osallistua keskusteluun tai painaa ”like” nappia. Uusi, opettavainen ja 

viihdyttävä sisältö tulisikin olla tutkimustulosten mukaan ohjenuorana päivityksiä 

suunnitellessa. 

Fiskarsin sosiaalisen median kampanjoiden luojat ja niihin kommentoivat seuraavat 

aktiivisesti mitä kampanjoissa tapahtuu. Kuluttajien viestejä ei jätetä ns. oman 

onnensa nojaan, vaan asiakkailta tuleviin kysymyksiin pyritään vastaamaan nopeasti 

ja samanlaisella linjalla mitä aikaisemmin vastauksissa on käytetty. Toisaalta, 

joissain tapauksissa liian ”kliininen” tai valmiiksi mietityn oloin vastaus voi olla 

kuluttajille jopa brändistä poispäin työntävä tekijä. 

On the other hand I feel personally I feel that our approach is little bit too distant, 

too kind of clean, we are, I mean, we just present the whole fact. 

-Bai Yu Yang 
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Bai Yu Yangin mukaan on tärkeää ajatella jokaista viestiä tarkoin ennen sen 

julkaisemista ja jokaisesta viestistä tehdään oikoluettava versio ennen sen 

lähettämistä. Miten asiakkaat tulevat ottamaan viestin vastaan? miten asiakkaat 

kommentoivat siihen ja kuinka hyvin asiakkaat levittävät viestiä (kommentointi, 

tykkäys, jako) on tärkeitä KPI:ta mietittäessä miten 4c sijoittuu sosiaalisen median 

markkinointimixiin. 

Miten kampanjoita suunnitellaan, käynnistetään ja johdetaan, näyttelee suurta osaa 

siinä, miten ja kuinka paljon kuluttajat käyvät keskustelua ja osallistuvat niihin. 

Hyvät markkinoijat ymmärtävät että sosiaalisen median kampanjoissa palautekierto 

on tärkeää. Kuluttajat eivät pelkästään kuluta (consume) sosiaalista mediaa vaan 

kommentoivat (create) jakavat (connect) ja julkaisevat sensuroimattomat 

mielipiteensä kampanjasta (control). Näiden asioiden seuraamisella tulisi olla 

jatkotoimenpiteet. Markkinoijan tulisi olla reaktiivinen ja pystyä vastaamaan 

kuluttajien kysymyksiin ja kommentoida nouseviin palautteisiin.  

Mahdollisuudet on ihan rajattomat kuhan vaan saadaan tarpeeksi sinne aktiivisia 

seuraajia, ja tavallaan et me saatais aktivoitua niitä ja luotuu lumipalloefekti niin 

sittenhän sen niinku, sosiaalisen median ne parhaat puolet tulee esiin jolloin just se 

suhde brändiin alkaa syventyyn 

- Markus Tuomivaara 

Tutkimuksen jokainen aineisto tuki ajatusta sosiaalisen median lumipalloefektin 

hyödyntämisestä. Sosiaalisen median eduiksi onkin laskettava mahdollisuus suureen 

näkyvyyteen neljän c:n johtamisen onnistuessa oikein. 
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Mangolds ja Faulds (2009) kertoo artikkelissaan ihmisten sitouttamisella olevan 

tärkeä osa median pysyvyydessä. Kun ihmisiä sitoutetaan tuotteeseen, palveluun tai 

ideaan, ovat he valmiimpia jakamaan ja kommentoimaan tuotetta, palvelua tai ideaa 

sosiaalisessa verkostossaan. Vahvan sitouttamisen ja edelleen julkaisun 

mahdollisuuden voivat aiheuttaa myös ulkoiset tekijät, jotka nähdään vahvasti 

esimerkiksi poliittisten puolueiden julkaisujen jakamisella. Jos ihmiset uskovat 

promotoimaansa asiaan on suurempi mahdollisuus konvergoitumiseen kuin asialla 

joka yksinkertaisesti on vain ”hyvän kuuloinen”. 

Sitouttaminen nähdään tällä hetkellä tutkittavassa yrityksessä osana osallistuttavaa 

sisältöä. Lähes jokaisessa postauksessa pyritään esittämään kuluttajille kysymys, 

joka voi olla oikeastaan mitä vain osallistuttavaa. Kysymysten esittäminen toimii 

sitouttamisessa netnografisen aineiston perusteella hyvin ja keskimäärin enemmän 

kommentteja ja tykkäyksiä tulee viesteihin, mihin on sisällytetty kuluttajaa 

osallistava kysymys, olkoon se kuinka yksinkertainen tahansa. 

Me pyritään jokaisessa meidän postauksessa esittämään jokin kysymys. Joskus ne on 

sellasia vähän teennäisiä et mikäs on sun feivörit teemamukin väri, mut periaatteessa 

jotain osallistuttavaa tekijää et kuluttajat haluaa osallistua. 

- 

Sosiaalinen media on tavallaan yks osa sitä meidän markkonointimixxii, jolloin sen 

pitää littyä saumattomasti siihen, mitä me tehdään, mut siis siellä voi olla, ja sinne 

voidaan tuoda ja pitääkin tuoda muutakin sisältöö kuin vaikka pelkkä 

brändikommunikaatio, siellä pitää olla osallistamista ja kilpailuja ja kaikkee vähän 

rennompaa otetta 

- Markus Tuomivaara 
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Mangolds ja Faulds (2009) esittää artikkelissaan, että jokaisen markkinointiviestintää 

lähettävän kanavan tulisi olla integroitu asiakkaan osallistamiselle. Fiskarsilla 

ymmärretään artikkelissa esitelty ajatus, mutta resurssien ja ajan puutteesta johtuen 

sosiaalinen media jää usein lapsen asemaan, eikä sitä integroida muuhun 

mediasisältöön järjestelmällisesti. 

Se pitäis niinku sementoida sinne vahvemmin kaikkien tekemiseen, se on tavallaan 

luonnollinen osa että ”Sit tää sosiaalinen media…”. Sen pitää tulla yhtenä osasena 

niinku meillä ois vaikka joku printtimainos, samanarvoisena, samanlaisena, se on 

tosi tärkee osa kun se vaan mietitään ja otetaan osaksi koko tekemistä. 

- Markus Tuomivaara 

Kaplan ja Hanlein (2010) arvioi artikkelissaan mitä tavoitellut asiakkaat haluavat 

kuulla ja miten heidät saadaan puhumaan tavoitelluista asioista, tai mitä asiakkaat 

pitävät kiinnostavana tai hyödyllisenä. Kaplan ja Hanlein (2010) ehdottaa 

artikkelissaan viittä tapaa, jolla sosiaalisessa mediassa toimimalla voidaan onnistua, 

tai viittä tapaa jolla onnistuminen on edes todennäköisempää. 

Aktiivisuus on Kaplan ym. (2010) listalla ensimmäisenä. Fiskars lähetti 

tarkkailujakson aikana 105 postausta joissa jokaisessa oli kuvia. Osasta löytyi 

kysymyksiä, kilpailuja ja UGC sisältöä. Kaplanin ja Hanleinin (2010) mukaan 

aktiivisuus on avainasia sosiaalisessa mediassa onnistumisessa ja yritysten tulisikin 

jättäytyä pois sosiaalisesta mediasta jos aktiivisuus ei yllä tarvittavalle tasolle.  Iittala 

Facebook ryhmässä vastattiin kuluttajien kysymyksiin keskimäärin kahden päivän 

sisällä ja kommentoitiin asiakkaiden viesteihin omilla vastineilla samalla 

aikataululla.  

Joihinkin kysymyksiin saadut vastaukset eivät tyydyttäneet kuluttajia vaan vaadittiin 

että Iittala ottaisi myös osaa keskusteluun enemmän omalla Facebook sivullaan ja 

verkkosivuillaan. 
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Kauniita astioita, ei siinä mitään. Ettekö voisi omilla nettisivuilanne kuitenkin 

ilmoittaa valmistusmaata? Tuntuu omituiselta, että joka kysymykseen, jossa 

valmistusmaata kysytään, tulee vastaus: ota yhteyttä kuluttajapalveluun. Olisi ehkä 

hyvä ratkaisu kuluttajan kannalta, joka miettii kuluttajansuoja-, eettistä 

lähestymistapa- ym. asioita! 

– Iittala, Facebook, 17.5.2014 

Mielenkiintoisuutta kiitellään Facebook keskusteluissa useaan otteeseen. Inspiroivat 

postaukset ovatkin yksi Iittalan Facebook sivun eniten kommentteja keräävistä 

postauksista. Useimmiten erikoisemmat tuotteet tai erikoiserät, yksittäiskappaleet 

nostavat eniten keskustelua. 

Miten sinä käytät Aalto-maljakkoa? Jaa ja merkitse hashtagilla #Aalto hetkesi 

Facebookissa tai Instagramissa ja tulemme palkitsemaan kuukauden parhaan kuvan. 

Voit myös jakaa parhaan Aalto-muistosi verkkosivuillamme ja sinulla on 

mahdollisuus voittaa vierailu Iittalan tehtaalle näkemään, kuinka maljakot tehdään. 

Osallistu kilpailuun tästä:www.store.iittala.fi/aalto-kilpailu 

– Iittala, Facebook, 17.4.2014 

Muun muassa osallistumista vaativat postaukset jossa kuluttajia kehoitetaan 

lähettämään omia inspiraatiokuviaan (mm. yllä oleva keräsi useita kommentteja 

ilman kuvia) ovat Iittala Facebook sivulla suosittuja ja ne tukevatkin Iittalan uusinta 

imagoa kestävänä ja helposti yhdisteltävänä valmistajana. 

Kaplain ja Hanlein (2010) osoittaa myös että sosiaalisessa mediassa tulisi olla nöyrä 

ja kuluttajien kommenteista tulisi ottaa opiksi ja ainoastaan yrittää johdatella 

kuluttajien käymää keskustelua haluttuun suuntaan. Tutkittavan yrityksen tapa olla 

nöyrä on ns. esittää kylmät faktat kaunistelematta mutta oikein. Haastatteluissa tuli 

esiin tietynlainen turhautuminen mm. valmistusmaakyselyihin ja tietty halu vastata 

ehkä suoremmin tai mahdollisuus puolustaa omaa kantaansa.  
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It is our design, it is Finnish design, it is an identity, and we want to see this design, 

this products produced forever. And sadly in order to achieve that we have to 

outsource. This is actually kind of emotional layer. Otherwise people are saying that 

it is no longer Finnish, some of the products are not in made in Finland. It is still 

Finnish product, it is still Finnish design. 

-Bai Yu Yang 

Usein epäammattimaisimmat postaukset keräsivät eniten tykkäyksiä, jakoja ja 

kommentteja. Kuluttajan aliarvioiminen ei kuitenkaan tulisi olla pääasia, vaan 

epäammattimaisuus tulisi kummuta inspiraation puolelta. Erilaiset astiasarjojen 

sekoitukset, käyttäjien lähettämät kuvat ja tekstin tyyli tulisi olla kuluttajiin vetoavaa, 

epäammattimaista ja sosiaaliseen ympäristöön soveltuvaa. Varsinkin muotoilijoiden 

omat kommentit haastatteluista herätti suurempaa kiinnostusta kuin normaalit 

inspiraatiopostaukset. 

Uusissa Taika-osissa Klaus Haapaniemi on ottanut eläinhahmot uuteen käsittelyyn. 

”Uudet osat nostavat hahmot estradille. Olen vähän leikkinyt hahmoilla, kettu on 

mm. asettunut makuulle kerälle”, kertoo Klaus Haapaniemi. Mitä pidätte?  

– Iittala, Facebook 27.4.2014 

…60% ois brändisisältöö ja 40% ois vähän niinku kevyempää sisältöö 

-Markus Tuomivaara 

Netnografisen aineiston perusteella, rennompi 40% sisällöstä keräsi huomattavasti 

enemmän tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja kuin 60% brändisisältö. Toisaalta, 

markkinointiviestien (kampanjoiden, lanseerausten jne.) sisällyttäminen on hyvin 

vaikeaa ns. rennomman sisällön alle. 40% ja 60% tuotetusta sisällöstä tavoittelee 

periaatteessa erilaista impaktia. 40% tunnettuutta ja osallistamista, 60% transaktioon 

pyrkivää markkinointia. 
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Rehellisyys on Kaplan ym. (2010) mukaan sosiaalisessa mediassa tärkeää ja 

kuluttajien harhaanjohtamisesta voikin tulla takaisku jos yritys jää kiinni ns. ”housut 

nilkoissa”. Iittala Facebook sivulla kuluttajille pyritään olemaan mahdollisimman 

rehellisiä ja heidän kysymyksiin pyritään vastaamaan rehellisesti ja nopeasti. 

 

Kuvio 5. Iittala Facebook keskustelut 2 

Varsinkin valmistusmaahan liittyvät kysymykset hoidetaan nopeasti ja rehellisesti, 

jotta kuluttajille ei jää harhaanjohdettu kuva tuotteen alkuperäismaasta. 

Rehellisyyteen on myös painotettu uusilla tuotetarroilla joissa lukee selvästi tuotteen 

valmistusmaa joka usein Iittalan astiasarjoissa on Indonesia tai Thaimaa. 



52 

4.4 Palautekierros 

Tutkimuksen aineistosta kävi ilmi että asiakkaiden tavoittamiseksi on tehtävä 

kaikkensa että brändikokemuksen ns. ”luuppi” tulee täyteen. Markkinoinnin on 

toimittava integroidusti niin printti, myymälä kuin sosiaalisen median osalta. 

Tärkeintä ei ole oikeastaan missä asiakas tavoitetaan vaan että asiakas kohdataan 

jokaisessa mediassa samalla tavoin. Tällä varmistetaan että ”luuppi” tulee täyteen ja 

asiakas saa täydellisen palvelu- tai brändikokemuksen. Eli kysymyksenä ei 

loppujenlopuksi olekaan missä asiakas tavoitetaan vaan miten. 

In my opinion, eventually, it is about, everybody has 24 hours. All 

the brands, everybody, the consumers friends, everybody, wants to 

have a share of this 24 hours and Iittala also wants to have a 

share. It is of course the time spent with us is also using our 

products that also creates value. But to look at the future sales, we 

want the consumer to spend more time with us. And that is actually 

the beauty of digital and social media so that when people are at 

home, they still spent some time with Iittala brand or Iittala 

products that exist in their lives. And that is something that we 

should really look into. 

- Bai Yu Yang 

Niin, se mun mielestä jotenki meillä on oppimisen paikka siinä, 

että me ymmärrettäis, tai just tavallaan se, että missä paikoissa ja 

missä kanavissa me keskustellaan milläkin tavalla kellekin. Ja 

varsinkin kun näit kanavia alkaa tulla nyt niin paljon, et meidän on 

pakko fokusoitua johonkin 

- Markus Tuomivaara 
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Kuvio 6. Brändikokemus 

Tutkimuksen mukaan näyttää siltä että, asiakkaan oikeanlaisen brändikokemuksen 

varmistamiseksi, sosiaalisen median viestinnän tulisi vastata kaikkea muuta yrityksen 

viestintää ja täten olla osana sitä. Brändikokemus on keskiössä suunniteltaessa miten 

sosiaalisen median toimintaa ja kampanjoita rakennetaan. Jokaisen viestinnän osan 

tulisi olla integroitua ja tukea toisiaan, toisin kuin että sosiaalisen median kokemusta 

suunniteltaisiin täysin omana toimintonaan erossa muusta markkinoinnista. 

4.5 Taika tuoteryhmän myynti 

Tutkittavaksi esimerkkituoteryhmäksi valittiin jo paikkansa vakiinnuttanut Iittalan 

”Taika” tuotesarja. Myyntilukujen perustaksi valittiin Outlet ketjun kuukausittaiset 

myynnit jotka vastaavat ketjun kokonaismyyntiä kohtuullisen tarkasti. 

Myyntiluvuista tehtyjen analyysien kautta on todettu seuraavaa:  
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Kuvio 7. Taika tuoteryhmän myynti 1.1.2014-31.5.2014 

Helmikuun 5. päivä alkanut Taika tehokampanja Facebookissa on tuonut normaalisti 

hiljaiseen, joulukuun jälkeiseen aikaan nousun myyntiluvuissa. Lanseerausten, jotka 

on kuvaajassa kuvattu ruskeilla kuvaajilla, myynti on lähtenyt selkeään nousuun 

kampanjassa olleiden muiden, vanhojen Taika tuotteiden myynnin nousun 

seurauksena.  

Kuvaajasta näkee selkeästi kampanjoissa mukana olleiden tuotteiden myynnin 

kasvun ja kausittaisen kysyntävaihtelun. Siniset kuvaajat kuvaavat kampanjoissa 

vahvasti mukana olleiden ”vanhojen” tuotteiden kysynnän kasvun lanseerausten 

mukana. Punaiset kuvaajat kuvaavat muita ”Taika” tuoteryhmän tuotteita joita 

kampanjakuvissa tai teksteissä ei esiintynyt (mm. 0.6l kulhot, 30cm lautaset). 

Tutkimuksesta saatujen tulosten johdosta voidaan vastata päätutkimuskysymykseen, 

onko sosiaalisen median viestinnällä vaikutusta tuotteen myyntilukuihin 

lanseerausvaiheessa myöntävästi.  
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Markkinaorientaation kasvu sosiaalisen median avulla on täten siis kasvanut ja 

uusien tuotteiden toimivuus on lähtenyt kasvuun. Myös vanhojen tuotteiden myynti 

uudistuneissa tuoteryhmissä on lähtenyt hitaaseen kasvuun sosiaalisen median 

kampanjoinnin avulla.  

Alla esitellään otteita Fiskarsin monikanavamarkkinointisuunnitelmasta jota 

sosiaalinen media on tukenut kevään 2014 ajan. Materiaaleista nähdään myös 

muiden medioiden pyrkimykset kohdentaa markkinointiviestintää tietyille 

tuoteryhmille joihin Fiskarsilla lanseerataan uusia tuotteita.  

 

Kuvio 8. Fiskars monikanamarkkinointi 

Jokaista kampanjaa promotoitiin Facebookissa ja ne saivatkin hyvän vastaanoton 

tutkimalla tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja verrattuna muihin postauksiin. 

Facebookin vaikutusta mm. ”Taika ovi” kampanjaan voidaan perustella normaalia 

suuremmalla peitolla sosiaalisessa mediassa johtuen tykkäysten, kommentoijien ja 

jakajien määrästä. 
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Kuvio 9. Fiskars monikanavamarkkinointi 2 
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5. TULOKSET 

 

Kuvio 10. Empiirisesti perusteltu teoreettinen viitekehys 

Empiirisesti perusteltuun viitekehykseen on lisätty tutkimuksen empiriasta saadut 

havainnot. (1) Empiriasta saatiin selkeät todisteet siitä, että yritys oppii Facebookin 

kautta asiakkaistaan ja niiden käyttäytymisestä sosiaalisessa mediassa. Täten 

yrityksen markkinaorientoituneisuus kasvaa ja tulevaisuudessa lanseeraustaktiikan 

muodostaminen oikeanlaiseen muotoon paranee. 

(2) Toinen nuoli, empirian pohjalta, empiirisesti perusteltuun viitekehykseen on 

lisätty kohtaan: yrityksen vielä käyttämättömät ja vähän käytetyt mahdollisuudet 

Facebookissa. Nuoli on lisätty sosiaalisen median ja tuotejohtajuuden välille.  

Empiirisen tutkimuksen mukaan, yrityksen olisi mahdollista käyttää sosiaalista 

mediaa vielä enemmän tuotesuunnittelun ja graafisen suunnittelun apuna. Vaikka 

sosiaalista mediaa käytetäänkin arvioimaan tiettyjen, vielä prototyyppivaiheessa 

olevien tuotteiden (mm. Iittala Art Works uniikkikappaleet) menekkiä ja 

onnistuneisuutta, voimavaraa ei vielä käytetä tarpeeksi. 
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5.1 Lanseeraustaktiikka 

Tuloksia analysoitaessa huomattiin tiettyjä yhdenmukaisuuksia netnografista sisältöä 

läpi käydessä. Usein uusia tuotteita (lanseerauksia) tai muotoilijan kommentteja 

tuotteista sisältävät julkaisut saivat ihmiset suuremmalla todennäköisyydellä 

liikkeelle ja kommentoimaan, tykkäämään ja jakamaan jopa enemmän kuin kilpailuja 

ja palkintoja sisältävät kirjoitukset. Erityisesti multimediasisältöä, videoita sisältävät 

viestit saivat suhteessa enemmän ”jakoja” kuin tykkäyksiä tai kommentteja. Myös 

erityisesti keraamisten tuotteiden kohdalla valmistusmaasta kumpuavat 

keskusteluketjut näkyivät selkeänä piikkinä keskustelujen määrässä. Iittalan tapa 

vastata erityisesti valmistusmaakyselyihin, ohjaamalla heidät kysymään 

kuluttajapalvelusta ärsytti selkeästi muutamaa seuraajaa ja samat seuraajat kyselivät 

valmistusmaiden perään useammassa eri ketjussa.  

 

Kuvio 11. Tykkäysten keskimääräinen lukumäärä Iittala Facebook sivulla 

Kuviosta 11. on helppo huomata että pelkästään kilpailut eivät saaneet ihmisiä 

liikkeelle ja painamaan ”tykkää” nappia. Lanseerauspostauksissa oli useimmiten 

kuva ja tekstiä uudesta tuotteesta tai väristä eikä asiakkaalle tuonut mitään ns. 

lisäarvoa (esim. tykkää ja jaa kilpailu) tuotteen kohdalla ”tykkää” napin 

painamisesta.  
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Kuvio 12. Keskimääräinen kommenttimäärä Iittala Facebook sivulla 

Kuviosta 12 huomataan että kommentteja kertyi runsaasti erityisesti 

kilpailupostauksiin. Kilpailut selvästi innostavat ihmiset kommentoimaan, jakamaan 

ja tykkäämään tietystä postauksesta jos mahdollisuus on voittaa ilmaista tavaraa. 

Kuitenkin tulisi huomata mm. Lanseerausten saavan, n. puolet enemmän 

kommentteja kuin ns. normaalipostaukset, vaikkapa viikottaiset 

inspiraatiopostaukset. Kommentteja kertyi selvästi suhteessa enemmän 

lanseerauspostauksiin kuin vaikkapa tykkäyksiä verrattuna normaalipostauksiin. 

Netnografisesta aineistosta löytyi paljon asiakkaiden ja yrityksen välistä dialogia 

johon Fiskars on vastannut useimmiten seuraavan päivän aikana. Joidenkin 

kysymysten kohdalla vastaaminen on kuitenkin venynyt jopa viikon mittaiseksi. 

Riippuen kysymyksen luonteesta, useimmiten Iittala Facebook sivun moderoijat 

ohjaavat kuluttajat kysymään lisäinfoa kuluttajapalvelusta jos kysymys on ollenkaan 

arkaluontoinen tai vaatii monimutkaisen selityksen.  

Lähes jokaisessa postauksessa pyritään esittämään kuluttajille kysymys joka voi olla 

oikeastaan mitä vain osallistuttavaa. Tällä menetelmällä pyritään haastattelujen 

perusteella sitouttamaan asiakkaita Iittala Facebook sivuun ja saamaan asiakkaat 

palaamaan sivulle uudelleen ja uudelleen. Kysymysten esittäminen toimii 

sitouttamisessa netnografisen aineiston perusteella hyvin ja keskimäärin enemmän 

kommentteja ja tykkäyksiä tuleekin juuri niihin viesteihin, joihin on sisällytetty 

kuluttajaa osallistava kysymys, olkoon se kuinka yksinkertainen tahansa. 

41,06666667
11,96078431 22,85714286

473

0

100

200

300

400

500

Kaikkien viestien
keskimääräinen

kommenttimäärä

Kaikkien viestien
kommenttimäärä ilman

kilpailuja

Lanseerausten
keskimääräinen

kommenttimäärä

Kilpailujen
keskimääräinen

kommenttimäärä

Kommentit



60 

5.1.1 Strategiset tavoitteet 

Suurimmat Meyersonin (2010) mukaan asetetut strategiset tavoitteet löytyvät 

Fiskarsilta kuluttajan tutustuttamisvaiheessa ja konversion toteuttamisvaiheessa. 

Myös kahdensuuntainen viestintä mainittiin haastatteluaineistossa yhtenä tavoitteena. 

Tutustuttamisen ja tunnettuuden kasvattamiselle ei ole asetettu tutkittavassa 

yrityksessä tiettyjä raja-arvoja, mutta netnografisen tutkimuksen perusteella ja 

haastattelujen kautta tutkija sai kuvan tavoitteiden saavuttamisesta erityisesti uusien 

kuluttajien (seuraajien) saamisesta Iittala-suomi Facebook sivulle ja 

kahdensuuntaisen viestinnän kasvaneena määränä. 

Aineiston perusteella tai haastattelujen johdosta konversion kasvattamisen tavoitteet 

jäivät tutkijalle vielä epäselviksi. Tutkittavassa yrityksessä asetetaan kuitenkin 

jatkuvasti uusia KPI mittareita ja pyritään luomaan mittaristoa jolla asiakkaiden 

konversioastetta päästäisiin mittaamaan paremmin ja tekemään siitä johtopäätöksiä. 

Suoria lukuja suoranaisiin tavoitteisiin ja niiden saavutettavuuteen ei tutkittavassa 

yrityksessä ole asetettu. Sosiaalisen median markkinoinnin toimiessa yrityksessä 

vielä ns. kokeiluperustaisesti, on vaikea asettaa tiettyjä indikaattoreita mitä yritys 

voisi seurata ja tarkkailla onko tavoitteet saavutettu. Tavoitteidenasetanta on 

tutkittavassa yrityksessä tärkeä seuraava askel toimivamman ja tehokkaamman 

sosiaalisen median kampanjoinnin saavuttamiseksi. 

5.2 Markkinaorientaatio 

Molemmista haastatteluista tuli selvästi esille markkinatuntemuksen puutteesta 

johtuvat epäonnistumiset. Jokainen ns. epäonnistunut (ei suurta suosiota saavuttanut) 

kampanja johtui enemmän tai vähemmän markkinatuntemuksen puutteesta ja siitä 

että kampanjalla ehkä testattiin tai kokeiltiin uutta tapaa lähestyä kuluttajia kyseisillä 

markkinoilla. Kuitenkaan haastatteluista ei noussut esiin esimerkkejä 

markkinatuntemuksen puutteesta Suomen markkinoilla vaan molemmat 

haastateltavat viittasivat epäonnistuneisiin kampanjoihin Iittalan Global verkostossa.  
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Markkinaorientaatio vaikuttaa siis suuresti kohdeyrityksen toimintaan markkinoilla. 

Vaikka johtopäätös on hyvin selkolukuinen ja jopa itsestään selvän oloinen, tulee 

yritysten tarkasti miettiä miten markkinaorientoituneisuutta pystytään parantamaan 

sosiaalisen median avulla, erityisesti vielä tuntemattomilla, uusilla markkinoilla. 

Markkinaorientoituneisuuden edut näkyivät selvästi verrattaessa Iittalan Suomi ja 

Global verkostoa keskenään.  

Markkinaorientaation kasvattaminen Facebookin avulla on tutkimuksen yksi 

päälöydöksistä. Vaikka yritys ei hyötyisi Facebookin käytöstä rahallisesti tai vaikka 

konversioaste olisi pienempi kuin työntekijöiden sosiaaliseen mediaan käyttämän 

ajan palkka, organisaation oppiminen on tarpeeksi hyvä syy olla mukana ja toteuttaa 

sosiaalisen median viestintää. Kuviosta 1. (s. 16) nähdään markkinaorientaation 

kasvulla olevan vaikutusta jokaiseen lanseerauksen osaan, uuden tuotteen 

toimivuuteen ja organisaation tehokkuuteen.  

5.3 Markkinointiviestinnän kiertokulku 

Haastatteluista ja netnografista aineistoa tarkastelemalla saatiin selville asiakkaan 

”luuppi” yrityksen markkinointiviestinnässä. Markkinoinnin on toimittava 

integroidusti niin printti-, myymälä- kuin sosiaalisen median markkinoinnin osalta. 

Tärkeintä ei ole oikeastaan missä asiakas tavoitetaan, vaan että asiakas kohdataan 

jokaisessa mediassa samalla tavoin. Tällä varmistetaan ”luupin” sulkeutuminen ja 

asiakkaat saavat yrityksen suunnitteleman palvelu- tai brändikokemuksen. Eli 

kysymyksenä ei loppujenlopuksi olekaan missä asiakas tavoitetaan vaan miten, ja se, 

että asiakas tavoitetaan jokaisessa mediassa samalla tavoin. 
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Kuvio 13. Markkinointiviestinnän kierto 

Brändikokemus on yrityksellä keskiössä suunniteltaessa sitä, miten sosiaalisen 

median toimintaa ja kampanjoita rakennetaan. 

 

Kuvio 14. Markkinointiviestinnän kierto viitekehyksessä 
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Markkinointiviestinnän kierto voidaan liittää viitekehykseen havainnollistamaan 

Facebookin paikkaa yrityksen ja asiakkaan välisessä viestinnässä. Sosiaalinen media 

täydentää koko markkinointiviestinnän kierroksen ja yritys saa täten viestinnässä 

tietoa asiakkaasta ja markkinaorientaatio yrityksessä kasvaa. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämä luku esittelee johtopäätökset. Mitä teorian, empirian, analyysien ja tutkijan 

omien pohdintojen pohjalta saatiin aikaan. 

6.1 Tieteellinen kontribuutio 

Tutkimuksesta tuli ilmi Fiskarsin sosiaalisen median toimivuus, niin lanseerauksen 

yhteydessä, tunnettuuden lisäämisessä kuin asiakkaiden osallistamisessa.  

Tutkimuksen tavoitteena oli tutustua tuotelanseeraukseen ja sosiaalisen median 

toimivuuteen perinteisen markkinointimixin tukena. Vastausta tavoitteeseen haettiin 

tutkimuskysymysten kautta. 

Päätutkimuskysymys oli: Miten Facebookilla pystytään vaikuttamaan lanseerattavan 

tuotteen onnistumiseen markkinoilla? Tutkimuksen empiirisen osion perusteella 

voidaan todeta Facebookin vaikuttaneen lanseerattavan tuotteen onnistumiseen 

markkinoilla lanseerausvaiheessa. Markkinaorientaation kasvu tutkimuksen aikana 

sosiaalisessa mediassa on vaikuttanut Langerakin ym. (2004) esittelemän kuvaajan 

mukaan uusien tuotteiden toimivuuteen markkinoilla. Sosiaalinen media on luonut 

uusia välineitä olla vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja täten uuden 

vaikutuskanavan asiakkaan ja yrityksen välille. Markkinointisuhteeseen asiakkaan 

kanssa on saatu uusi ulottuvuus joka mahdollistaa vuorovaikutteisen tavan tuoda 

markkinointiviestejä asiakkaille. Sosiaalisen verkostoitumisen johdosta asiakkaat 

muodostavat myös omia ns. alaryhmiä ja brändiyhteisöjä brändin ympärille jotka 

tukevat yrityksen lanseerausprosessia huomattavasti. Myös lanseerauksesta, kuten 

muustakin markkinoinnista on tullut entistäkin sosiaalisempaa ja 

vuorovaikutuksellisempaa. 

Tavoitteidenasetannasta on tullut entistä tarkempaa ja yritykset pystyvät asettamaan 

tarkat tavoitteet tietyille kampanjoille. Sosiaalisten alustojen käyttäjäkunnasta 

saatavilla tiedoilla voidaan tavoitteet ja markkinointi kohdentaa entistä pienemmille 

segmenteille mitä koskaan aikaisemmin. Myös sosiaalisen median nopeus ja 

responsiivisuus tuli tutkimuksessa ilmi positiivisesti myyntiin vaikuttavana seikkana. 
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Tutkittavan yrityksen monikanavamarkkinointisuunnitelmasta, netnografisesta 

aineistosta ja haastatteluista voidaan todeta, ettei sosiaalinen media ole suinkaan 

korvaamassa perinteistä markkinointiviestintää, vaan sitä vastoin jopa tukemassa 

perinteisillä medioilla lähetettyä markkinointiviestiä, luoden niistä 

vuorovaikutuksellisempia ja joissain tapauksissa henkilökohtaisempia.  

Teoreettinen kontribuutio 

Tutkimuksen haastattelu-, netnografinen- ja muu aineisto tukee Langerak ym. (2004) 

esittelemää viitekehystä jolla uusien tuotteiden toimivuutta yrityksessä voidaan 

parantaa lanseeraustaktiikan avulla. Vaikka kysymys oli ns. itsestään selvä tai 

helposti pääteltävissä pienelläkin aineistolla, tutkimuksesta saadut johtopäätökset 

tukevat vahvasti yritysten sosiaalisen median markkinointiponnisteluja. aikaisempien 

tutkimusten ja empiirisen aineiston avulla saatiin sosiaalisen median ja 

tuotelanseerauksen ilmiöstä luotua parempi ymmärrys joka on kvalitatiivisen 

tutkimuksen päätavoite. 

Tutkimuksen viitekehyksen perimmäinen tavoite oli loppujenlopuksi organisaation 

tehokkuuden kasvattaminen. Markkinaorientaatio ja uusien tuotteiden toimivuus 

vaikuttaa Langerak ym. (2004) viitekehyksen mukaan organisaation tehokkuuteen. 

Markkinaorientaatiota voidaan tutkimuksen mukaan kasvattaa tutkimalla 

kohdemarkkinoita sosiaalisen median työkalujen avulla ja uusien tuotteiden 

toimivuutta markkinoilla kasvattaa lanseeraustaktiikan avulla. Lanseeraustaktiikka ja 

sen suunnittelu täten helpottuu markkinaorientaation kasvaessa. 

Facebookin käyttö seurantatyökaluna on Fiskarsin tapauksessa ymmärretty, mutta 

sitä ei vielä käytetä siinä laajuudessa mitä mahdollisuudet antavat. Asiakkaista 

saatavaa kvantitatiivista ja kvalitatiivista tietoa voitaisiin hyödyntää paljon enemmän 

kampanjoiden suunnittelussa, toteutuksessa ja johtamisessa sekä kohdemarkkinoiden 

tehokkaammassa ymmärtämisessä. Facebookista saatavia netnografisia havaintoja 

yrityksen tuotteista voitaisiin käyttää enemmän myös tuotekehitysprosessissa 

(Korjattu teoreettinen viitekehys, sininen nuoli). Kuitenkaan Fiskarsilla asiakkaiden 

hyödyntäminen tuotekehitysprosessissa ei ole vielä todennäköistä ja nykyään se 

vaatisi suuria muutoksia valmistus- ja varastoprosesseihin kohtuullisen pitkien lead 

aikojen johdosta. 
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Digitaalisten viestintäkanavien seurannalla on mahdollista hankkia nopeampaa ja 

rehellisempää palautetta niin tuotteesta kuin yrityksenkin toiminnasta. Usein 

nimimerkin suojassa on kuluttajien helpompaa antaa rehellistä palautetta tuotteesta 

kuin omalla nimellään lähetetyt Facebook viestit. Fiskars käyttääkin Meltwater 

”SaaS” työkalua sosiaalisten kanavien seuraamiseen. Kuitenkaan, vielä ei suuriin 

toimenpiteisiin tiedon hyödyntämiseksi ole ryhdytty ja vaihtoehtoja mietitään 

mahdolliseen työkalun edelleen hyödyntämiseen. 

6.2 Liikkeenjohdollinen kontribuutio 

Tutkimustulosten perusteella Fiskarsin sosiaalisen median markkinointi toimii ns. 

kokeiluperusteisesti mutta silti vahvasti teorian ohjaamana. On erittäin suositeltavaa 

kasvattaa sosiaalisen median markkinoinnin seuraamista ja analysointia 

organisatorisen oppimisen johdosta. Erityisesti uusilla markkinoilla organisaation 

oppiminen ja kohdemarkkinoiden parempi tunteminen astuu isoon asemaan 

kampanjoiden onnistumisessa. Myös tutuilla (Suomen) markkinoilla 

markkinaympäristön tuntemisen kasvu parantaisi toiminnasta saatavia tuloksia. 

Tapa, jolla sosiaalisen median markkinointia toteutetaan kohdeyrityksessä, perustuu 

teoriaan ja tutkimuksiin, mutta niitä sovelletaan vastaamaan organisaation omia 

tavoitteita. Tutkimuksesta käy ilmi vahvasti että teoria kohtaa käytännön ja 

markkinointi on tehokkaimmillaan niillä tavoilla joita viimeisimmissä tutkimuksissa 

esitellään. Kokeilu, leikittely, epäammattimaisuus ja kuluttajien luoma sisältö 

tuleekin olla mukana sosiaalisen median toiminnassa myös tulevaisuudessa, niistä 

saatavia tuloksia pitäisi vain pystyä analysoimaan entistä tiiviimmin oppiakseen 

kohdemarkkinoiden tavoista käydä keskustelua niin Suomen, kuin ulkomaisillakin 

markkinoilla.  

Vaikkei tutkimuksessa tutkittu ulkomaiden markkinoita ja ns. vielä kehittyviä 

markkinoita, voidaan johtopäätöksistä vettä ohje sosiaalisen median analysoinnin 

vaikuttavan positiivisesti markkinaorientaation kasvuun ja sitä vastoin parempaan 

organisaation toimintaan kyseisillä markkinoilla. Tulevaisuudessa Bai Yu Yangin 

mainitsema ”local flavour” voi olla kriittinen osa, miten yritys tulee onnistumaan 

kyseisillä markkinoilla. 
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6.3 Jatkotutkimusehdotuksia 

Tutkimuksessa käsitellyt digitaalisen markkinoinnin keinot ovat melko uusia ja 

isotkin yritykset käyttävät sosiaalista mediaa usein kokeiluperusteisesti. Ilmiön ja 

siihen liittyvien markkinointitoimenpiteiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen on 

hankalaa teoreettisen tiedon puutteen vuoksi. Ilmiöstä löytyy paljon, enemmän tai 

vähemmän tieteellisiä how-to oppaita, mutta tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa 

kokonaisvaltaista näkemystä sosiaalisen median syy-seuraussuhteista ei vielä ole. 

Uusia tapoja sosiaalisen median työkalujen käyttämiseen, massasta erottumiseen ja 

analysointiin sekä mallinukseen kehitetään koko ajan ja tieteellisen tutkimuksen 

tulisi pysyä kehityksessä mukana. Kehityksen nopeus asettaa niin tieteelliselle 

tutkimukselle kuin yritysten johdolle haasteita pysyä viimeisimmissä trendeissä 

mukana ja tehdä markkinointityötä sosiaalisessa mediassa mahdollisimman 

tehokkaasti. Mm. tutkimus big data palveluiden käyttämisestä sosiaalisen median 

analysoinnissa on tulevaisuudessa vahvasti mukana. 

Kehityksen suunnasta löytyy useita arvioita ja uusimpiin kanaviin tulee suhtautua 

niiden osoittamalla vakavuudella. Vaikka Facebook on lyönyt itsensä läpi suomen 

markkinoilla ylivoimaisesti suurimpana mediana käyttäjämäärältään, voi muunlainen 

palvelutyyppi olla sosiaalisen median tavoitteiden kannalta (konversio, tunnettuus, 

osallistaminen jne.) huomattavasti parempi. Alustojen eroja, niin kaupallisesti, kuin 

syy-seuraussuhteisiin perustuvaa toimintaa käsittelevä tutkimus helpottaisi 

tulevaisuudessa alustojen valinnassa ja vertailussa. Tulevaisuuden sosiaalisen median 

tutkimuksissa tulee keskittyä erityisesti selvittämään alustojen käyttötapoja ja 

käyttötapojen vaikutusta kuluttajiin, sekä kasvavan vuorovaikutteisen markkinointi-

ilmapiirin kasvattamiseen, brändistrategiaan ja markkinoinnin entistä tiiviimpään 

integroimiseen. Uusien alustojen vuorovaikutuksen ja syy-seuraussuhteiden 

ymmärtäminen auttaa akateemista tutkimusta eteenpäin kehittämään toimivia malleja 

ilmiön parempaan ymmärtämiseen ja loppujenlopuksi hyödyntämiseen. 
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Myös lanseerausprosessin tulosten mittaamiseen ja ymmärtämiseen tulee kehittää 

uusia ajankohtaisia menetelmiä ja teorioita, jotta uusien medioiden hyödyntämisestä 

olisi mahdollista saada paras hyöty irti. Nopeaa ja laadukasta tietoa tarjoavat 

seurantajärjestelmät mahdollistavat lanseerauksen aikaisen toiminnan mukauttamista 

tulosten mukaan. 

Tutkimus kuluttajien asenteista sosiaalista mediaa kohtaan on myös tutkittava 

kuluttajien ostopäätösprosessin selvittämiseksi ja mikä vaikutus sosiaalisella 

medialla on siihen.  
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Haastattelupohja 

 

Taustat: 

 

Nimi ja tehtävä yrityksessä? 

Mitä tehtäviä työsi sisältää? 

Kauanko olet ollut kyseisessä tehtävässä? 

Kuka on vastuussa sosiaalisen median markkinoinnista Fiskarsilla? 

Kuinka monta työntekijää työskentelee Fiskarsilla digitaalisen markkinoinnin 

parissa? 

 

Yleiset kysymykset: 

 

Kuinka kauan Fiskars on käyttänyt sosiaalista mediaa markkinoinnissaan? 

Mitä kaikkia sosiaalisen median alustoja Fiskars käyttää markkinoinnissaan? 

Kuinka suuri osa markkinointibudjetista on suunnattu sosiaalisen median saralle? 

 

Sosiaalinen media: 

 

Mitä on mielestäsi sosiaalinen media? 

Miten Fiskars hyötyy sosiaalisen median käytöstä? 

Miten muuten kuin markkinoinnillisesti Fiskars hyötyy sosiaalisesta mediasta? 

Mitä tavoitteita Fiskarsilla on sosiaalisen median markkinoinnissa? 

Onko tavoitteita saavutettu? 

 

Tietyt tuoteryhmät: 

 

Mikä on tietyn tuoteryhmän tavoite sosiaalisen median markkinoinnissa? 

Mitkä ovat sosiaalisen median mahdollisuudet tulevaisuudessa markkinoinnillisesti? 

Mitä ovat sosiaalisen median haasteet? 

Onko aikaisemmat sosiaalisen median kampanjat olleet onnistuneita? 

Onko sosiaalisen median kampanjat tuoneet lisää myyntiä yritykselle? 

Minkä alustan luulet tuoneen eniten myyntiä yritykselle? 

Minkä alustan luulet tuoneen eniten näkyvyyttä yritykselle? 
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Miten mittaatte kampanjan onnistuneisuutta? 

 

Käyttäjäkunta: 

 

Ketkä ovat Fiskarsin sosiaalisen median käyttäjiä? 

Mitä kautta käyttäjät ovat löytäneet Fiskarsin? 

Miten käyttäjiin ollaan yhteydessä? 

Miten käyttäjiä kuunnellaan Fiskarsissa? 

Miten käyttäjiä osallistutetaan? 

Mikä on yksittäisen Facebook/Pinterest/Twitter asiakkaan arvo jos hän tykkää tai 

mainitsee tuotteen tai brändin sosiaalisessa mediassa? 

Onko Fiskarsilla käytössään ns. mielipidejohtajia sosiaalisessa mediassa? 

Onko sosiaaliseen mediaan julkaisulla ns. strategiaa? 

– Miten julkaisut suunnitellaan? 

Miten negatiivisiin kommentteihin vastataan? 

Hankitaanko asiakkaita osallistumaan sosiaaliseen mediaan tietyillä keinoilla? 

– Millä keinoilla? 

 

Mittaaminen: 

 

Minkätyyppisiä mittareita käytetään sosiaalisen median tehokkuuden mittaamiseen? 

Mitataanko sosiaalisen median ROI arvoa mitenkään? 

Pitäisikö sosiaalisen median panostuksia mitata jollain muulla keinolla? 

– Miten? 

Mitä sosiaalisen median mittaamisella saavutetaan? 

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä sosiaalisen median mittareita? 

– Mihin mittareihin tulis siis kiinnittää enemmän huomiota? 

 

 

Tulevaisuus: 

 

Miltä tulevaisuus näyttää sosiaalisen median saralla Fiskarsille? 

Mitkä ovat tulevaisuuden tavoitteet sosiaalisessa mediassa? 

Mitkä ovat tulevaisuuden tavoitteet sosiaalisen median mittaamisen suhteen? 


