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Tiivistelmä 

Työn tavoitteena oli vertailla sosiaalisen median käyttöönoton vaiheita ja käyttöä valituissa 

tapausorganisaatioissa. Haastatteluiden perusteella sosiaalisen median käyttöönotossa 

löydettyjen haasteiden ja onnistumisten perusteella työssä tuodaan esille tapausorganisaatioiden 

parhaat käytänteet sosiaalisen median käyttöönotolle. Haastatteluiden perusteella luotiin 

tapausorganisaatioiden sosiaalisen median käyttöönoton prosessimalli, jossa esitellään 

sosiaalisen median käyttöönoton vaiheet. Tehdyn sosiaalisen median käyttöönoton 

prosessimallin vaiheita verrattiin kirjallisuudessa esitettyyn perinteisen tietojärjestelmän 

käyttöönottoon. Tavoitteena oli selvittää, eroaako sosiaalisen median käyttöönotto perinteisen 

tietojärjestelmän käyttöönotosta ja voiko pidemmän tutkimusperinteen omaavan 

tietojärjestelmän käyttöönoton vaiheita hyödyntää sosiaalisen median käyttöönotossa.  

 

Tutkimusote tutkimukselle oli kvalitatiivinen vertaileva tapaustutkimus. Kysymyksessä oli 

kahden organisaation tapaustutkimus. Aineistokeruu menetelmänä tutkimuksessa käytettiin 

teemahaastattelua ja aineistoa analysoitiin vertailemalla tapausorganisaatioita keskenään sekä 

tekemällä sosiaalisen median käyttöönoton prosessimalli käyttämällä hyväksi aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin vaihemallia.  

 

Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että haasteista keskeisin oli sosiaalisen median 

käyttöönottostrategian valinta, jolla oli vaikutusta myös muihin esiintyviin haasteisiin: johdon 

sitoutumiseen, koulutukseen, henkilöstöresursseihin. Muut havaitut haasteet johtuivat pitkälti 

koulutuksen vähyydestä ja näitä olivat kokemuksen puute, osaamisen vähyys ja käytön 

varovaisuus. Haasteisiin pyrittiin vastaamaan etsimällä niihin parhaita käytänteitä. Löydettyjä 

parhaita käytänteitä olivat: käyttöönoton toteuttaminen projektina, vastuiden jakaminen ja 

resurssien varaaminen sekä sosiaalisen median sivuston sisältöön liittyvät kysymykset kuten 

esimerkiksi sivustojen mielenkiintoisen sisällön laatiminen ja sivustojen säännöllinen 

päivittäminen. Haastatteluiden perusteella tehtyä sosiaalisen median käyttöönoton 

prosessimallia verrattiin kirjallisuudessa esiintyvään perinteisen tietojärjestelmän 

käyttöönottoon ja tuloksena oli havainto, että molemmat käyttöönotot sisälsivät paljon samoja 

vaiheita ja toimintoja, joten valittaessa sopiva perinteinen tietojärjestelmä niin sen käyttöönoton 

tutkimuksia voidaan myös hyödyntää, soveltaen, sosiaalisen median käyttöönotossa. 

 

Työssä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää sosiaalisen median käyttöönotoissa haasteiden sekä 

parhaitten käytänteiden osalta. Tutkimuksen haastatteluiden perusteella saa kuvan niistä 

tilanteista, joihin voi kiinnittää huomiota otettaessa käyttöön sosiaalisen median sovellusta. 
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1. Johdanto 

Organisaatioissa toiminta muuttuu asiakkaille yhä läpinäkyvämmäksi ja organisaatioissa 
pyritään kohti vuorovaikutteisempaa toimintaympäristöä. Organisaatiot ottavat 
käyttöönsä staattisten intranet, ekstranet ja Internet sivujen sekä netissä olevien 
ryhmätyötilojen lisäksi vuorovaikutteisempia sosiaalisen median sovelluksia. Tunnetuin 
sosiaalisen median sovellus on kiistämättä 2006 kehitetty Facebook. Tilastokeskuksen 
tilastotietojen mukaan sosiaalisen median käyttö on yleistynyt jatkuvasti vuodesta 2008 
vuoteen 2013 asti suomalaisissa kotitalouksissa. Vuoden 2012 tieto- ja 
viestintätekniikan käyttötutkimuksen mukaan peräti 49 prosenttia 16–74-vuotiaista 
seurasi jotain yhteisöpalvelua (Tilastokeskus, 2012/1). Tilastokeskuksen vuonna 2013 
marraskuussa julkaistun tilaston mukaan Suomessa yli 40 henkilön yrityksissä 38 
prosenttia käyttää sosiaalista mediaa ja näistä 34 prosenttia yhteisöpalveluja 
(Tilastokeskus, 2013). Tilastot siis osoittavat, että sosiaalisen median sovellusten 
yrityskäyttäjiä on Suomessa suhteellisen vähän verrattuna kotitalouksien 
yhteisöpalvelujen käyttäjiin. Organisaatioiden sosiaalisen median käyttö näyttää 
kuitenkin lisääntyvän ja verkkoyhteiskunnassa sosiaalisten verkkojen käyttö valuu myös 
organisaatioihin (Jaakkola, Linna, Henno & Mäkelä, 2011).  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja vertailla kahden organisaation, 
kunnallisen yrityksen sekä julkishallinnon viraston, sosiaalisen median työvälineen, 
Facebookin, käyttöönoton vaiheita ja prosesseja. Käyttäjillä tutkimuksessa tarkoitetaan 
yritysten Facebookin ylläpitäjiä sekä asiakaskäyttäjiä. Tutkimuksessa esitellään ja 
vertaillaan tapausorganisaatioiden sosiaalisen median käyttöönottoja, käyttöä ja 
kokemuksia näistä. Haastatteluiden perusteella tutkitaan sitä, mitä onnistumisia ja 
haasteita käyttöönotoissa ja käytöissä oli. Tutkimuksen tavoitteena on esitellä 
tapausorganisaatioiden parhaita käytänteitä sosiaalisen median käyttöönotolle ja 
käytölle. Nämä ovat tilanteita, joissa organisaatioissa koettiin onnistumisia ja keinoja, 
joilla käyttöönotossa havaittuja haasteita pyrittiin ratkaisemaan. Haastattelujen 
perusteella käyttöönotoista luodaan aineistoanalyysin avulla prosessimalli Facebook 
sivuton käyttöönotolle eli prosessimalli siitä, miten käyttöönotto toteutui 
tapausorganisaatioissa. Tutkimuksessa esiintyviä sosiaalisen median käyttöönoton 
vaiheita verrataan lopuksi perinteisen tietojärjestelmän käyttöönottoon. Vertailun 
tarkoituksena on saada selville, voidaanko pitemmät tutkimusperinteet omaavia 
perinteisen tietojärjestelmän käyttöönoton tutkimuksia ja kirjallisuutta hyödyntää 
sosiaalisen median käyttöönotoissa.  

Sosiaalisen median käyttöönottoon liittyvää tutkimusta on vähän saatavilla verrattuna 
perinteisen tietojärjestelmien käyttöönottoon. Sosiaalisen median käyttö on kuitenkin 
yleistymässä ja tapaustutkimusta ja oikeanlaisia menetelmiä käyttävän tutkimuksen 
avulla voidaan saada arvokasta, aikaa ja taloudellisia resursseja säästävää, 
kokemustietoa sosiaalisen median käyttöönotosta. Perinteinen yksisuuntainen 
markkinointi ja mainonta ovat muuttuneet yksisuuntaisesta markkinoinnista ja 
mainonnasta vuorovaikutteiseksi, jotta asiakkaiden mielenkiinto säilyisi. Asiakkaat 
haluavat yhä enemmän itse vaikuttaa palveluihin, joita he käyttävät ja asiakkaat 
haluavat myös muokata palveluita juuri itselleen sopiviksi. Sosiaalisen median 
käyttöönottoprosessin tunteminen, kuvaaminen ja analysointi auttavat organisaatioita 
kehittämään liiketoimintaansa ja hyödyntämään uusia sosiaalisen median työvälineitään 
täysimittaisemmin ja kustannustehokkaammin. 
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1.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 Mitä haasteita sosiaalisen median käyttöönotossa koettiin? 
 

 Sosiaalisen median parhaat käytänteet tapaus organisaatioissa? 
 

 Eroaako sosiaalisen median käyttöönoton prosessi perinteisen tietojärjestelmän 
käyttöönotto prosessista? 

Tutkimuksessa analysoidaan tapaus organisaatioiden haastatteluita, jotta saadaan 
selville sosiaalisen median käyttöönotoissa haastaviksi koetut tilanteet. Haasteisiin 
haetaan ratkaisuja etsimällä parhaita käytänteitä eli niitä asioita, mitä 
tapausorganisaatioissa tehtiin käyttöönoton haasteiden ratkaisemiseksi. Tutkimuksessa 
luodaan aineistoanalyysin avulla prosessimalli tapausorganisaatioiden käyttöönotoista ja 
vertaillaan tätä sosiaalisen median käyttöönoton prosessia perinteisen tietojärjestelmän 
käyttöönoton prosessiin.  

1.2 Tutkimukseen liittyvät rajaukset 

Tutkimukseen ei liittynyt muun tietojärjestelmän kuin sosiaalisen median työvälineen 
eli tässä tapauksessa Facebookin käyttöönoton empiiristä seurantaa. Perinteisen 
tietojärjestelmän käyttöönottoon tutustuttiin tutkimusten sekä kirjallisuuden avulla ja 
näin saatua tietoa käytettiin hyväksi vertailtaessa tapausorganisaatioiden sosiaalisen 
median käyttöönoton prosessimallia sekä perinteisen tietojärjestelmän käyttöönoton 
vaiheita. 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkielman rakenteessa luvussa kaksi, Tutkimuksen viitekehys -osassa vertaillaan 
käsitetasolla perinteistä tietojärjestelmää sekä sosiaalista mediaa ja käydään läpi 
sosiaalisen median taustoja ja ominaispiirteitä. Perehdytään teknologian muutosten 
vaikutuksiin kotitalouksien Internetin käytön muutoksissa sekä vaikutuksista 
organisaatioiden toimintatapa muutoksiin. Lisäksi tutustutaan, millaisia käyttäjiä 
sosiaalisen medialla on sekä mitkä ovat motivaatiot sosiaalisen median sovelluksen 
käytölle. Tietojärjestelmistä ja sosiaalisista medioista tutustutaan niiden käyttöönoton 
vaiheisiin, alan tutkimuksiin sekä elinkaarimalleihin. Luvussa kolme, Tutkimuksen 
toteutus -osassa esitellään tutkimukseen liittyvät tapausorganisaatiot. Luvussa esitellään 
myös tutkimuksessa käytetyt tutkimus- ja analyysimenetelmät sekä kerrotaan miten 
viitekehys -osassa esiteltyjä tutkimuksia ja kirjallisuutta hyödynnettiin tutkimuksessa ja 
mitä menetelmiä käytettiin tutkimuksen aikana. Luvussa 4, Sosiaalisen median 
käyttöönoton aineistoanalyysi -osassa esitellään Facebook sivustojen käyttöönotot 
organisaatioissa sekä kokemukset käyttöönotosta sekä käytöstä. Lisäksi kappaleessa 
esitellään käyttöönotossa esiin tulleet sosiaalisen median käyttöönoton haasteet ja 
esitetään tapausorganisaatioissa esiin tulleita parhaita käytänteitä sosiaalisen median 
käyttöönottoon ja käyttöön. Luvussa 5, Sosiaalisen median käyttöönoton prosessi -
osassa esitellään tapausorganisaatioiden sosiaalisen median käyttöönoton prosessimalli 
ja vertaillaan sitä kirjallisuudessa esiintyvään perinteisen tietojärjestelmän käyttöönoton 
vaiheisiin. Tutkielma päättyy johtopäätöksiin ja pohdintaan tehdystä tutkimuksesta. 
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2. Tutkimuksen viitekehys 

Sosiaalisen median sovellukset ovat tietojärjestelmiin kuuluvia Web-perusteisia 
sovelluksia ja merkittävin ero tietojärjestelmien ja sosiaalisen median sovellusten välillä 
on niiden käytössä. Määritelmien mukaan perinteisen tietojärjestelmän muodostavat 
tiedot ja niiden käsittelysäännöt, käsittelyn henkilö- ja laiteresurssit sekä 
tiedonsiirtolaitteet ja toimintaohjeet. Kyseessä on järjestelmä jonkin yhtenäisen, 
pysyväisluonteisen tietojenkäsittelykokonaisuuden suorittamiseen (Sanastokeskus, 
1993). Kansallisen Onki-ontologiakirjastopalvelusta määritelmää haettaessa saa 
tietojärjestelmä käsitteelle enemmänkin laajuutta sillä sen suppeammat termit osoittavat 
tietojärjestelmien käyttökohteita, joita ovat muun muassa paikkatieto- tiedonhaku- ja 
tiedonhallinta järjestelmät (Onki, 2013). 
 
Myös sosiaalisessa mediassa käsittelyn kohteena on tieto, mutta erona perinteiseen 
tietojärjestelmään on käyttäjälähtöinen vuorovaikutus sekä suhteiden ylläpitämisen 
aspekti. Viestintä on kaksisuuntaista ja vuorovaikutteista. Tietojärjestelmissä tieto on 
käsittelyn objekti, johon toimenpiteet kohdistetaan. Motivaationa tietojärjestelmän 
käytölle ei ole suhteiden ylläpitäminen sillä tasolla kuin miten se korostuu sosiaalisen 
median sovelluksia käytettäessä. Sanastokeskus määrittelee sosiaalisen median 
tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntäväksi viestinnän muodoksi, jossa käsitellään 
vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään 
ihmisten välisiä suhteita. Yleinen suomalainen asiasanasto (YSA, 2014) täsmentää 
myös tekijöiksi yhteisön sillä sen mukaan sosiaalinen media on ”Tietoverkossa toimiva 
yhteisöllisesti tuotettu tai jaettu media, jossa käyttäjät jakavat mielipiteitä, tietoa, 
kokemuksia tms.” ja jatkaa määrittelemällä alueet, jotka sosiaaliseen mediaan 
kuuluu”… Sosiaaliseen mediaan kuuluvat esim. wikit, keskustelupalstat ja blogit” 
(Onki, 2013). 
 
Sosiaalisen median luonne on muuttunut ajan myötä alkuvuosien sosiaalisen median 
määrittelystä, sillä sosiaalisen median käyttö on laajentunut organisaatioihin. Käyttäjällä 
tässä tutkielmassa siis tarkoitetaan sekä organisaatiossa sosiaalisen median sovelluksen 
ylläpitäjää sekä käyttäjä-asiakasta, jotka molemmat voivat toimia sisällön luojina. 
Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA, 2014) yhteisöllisyys viittaa myös 
yritysviestintään sekä sosiologian käsitteeseen yhteisöllisyydestä ja sosiaalisista 
verkostoista. 
 
Käsitteiden määritelmät muuttuvat vastaamaan sitä muutosta, mitä käsitteeseen on ajan 
myötä kohdistunut; käsitteen määritelmän näkökulma monipuolistuu ja tarkentuu ja 
uusia käsitteitä syntyy asioiden esittämiseen kuten esimerkiksi osallistaminen 
sosiaalisen median tapauksessa. Osallistamisen käsitteellä tarkoitetaan osalliseksi 
tekemistä tai aktivointia. Tässä tutkimuksessa sillä tarkoitetaan myös organisaation 
antamaa mahdollisuutta asiakkaalle osallistua sosiaalisen median sovelluksen 
välityksellä kehittämään organisaation liiketoimintaa esimerkiksi kommentoimalla, 
tykkäämällä tai antamalla muulla tavoin palautetta organisaatiolle sen sosiaalisen 
median sovelluksessa esittämiin viesteihin ja kyselyihin. Osallistamisen ontologiassa 
sen rinnakkaistermejä ovat muun muassa osallistuminen ja vaikuttaminen. 
Osallistamisen yksi tavoite voi siis liittyä myös haluun vaikuttaa (Onki, 2013). 
 

http://www.tsk.fi/cgi-bin/netmot.exe?Opt=256&ListWord=@40@40ID@3D@22TSK@5F40@2DID51@22&SearchWord=sosiaalinen+media&dic=1&dic=2&dic=3&dic=4&dic=5&page=results&UI=figr
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Seuraavaksi tutustutaan tarkemmin itse sosiaalisen median taustoihin sekä 
ominaispiirteisiin ja Facebookiin. 

2.1 Virtuaaliset yhteisöt 

Webin käytön muuttumisen visionäärinä voidaan pitää Howard Rheingoldia, joka 
ennakoi jo vuonna 1993 webin muuttumista keskustelu ja tiedonsiirron välineestä 
yhteisöjen sosiaaliseksi webiksi (Rheingold, 1993).  Facebookin edeltäjinä, eräänlaisina 
virtuaalisina yhteisöinä, toimivat organisaatioiden sähköisen kaupankäynnin toteutukset. 
Virtuaalisia yhteisöjä on luokiteltu aluksi muun muassa käyttötarkoituksen mukaan 
(Hagel & Armstrong, 1997) ja myöhemmin jaottelua on laajennettu ottamalla 
jaottelussa huomioon myös media (Schubert & Ginsburg, 2000). Hagelin ja 
Armstrongin mukaan virtuaaliset yhteisöt voidaan jakaa: liiketoimen, mielenkiinnon 
kohteen, suhteiden tai harrastusten ja fantasioiden mukaan. Jaottelua jatkavat Schubert 
ja Ginsburg esittelemällä virtuaalisten yhteisöjen jaottelun jakamalle sen aluksi 
tarkoituksen ja median mukaan. Schubertin ja Ginsburgin esittämä jaottelu virtuaalisista 
yhteistöistä on esitetty kuvassa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 1. Virtuaaliset yhteisöt: järjestelmäluokittelu (Schubert & Ginsburg, 2000). 

Schubertin ja Ginsburgin virtuaalisten yhteisöjen järjestelmäluokittelu kuvaa 
virtuaalisten yhteisöjen käyttötarkoitusta yksityiskäyttöön, tutkimus ja organisaatioiden 
virtuaalisten yhteisöjen käyttöön, mutta kuvasta puuttuu vielä tulevaisuuden visio 
sosiaalisen ja kaupallisen käyttötarkoituksen yhdistävät virtuaaliset yhteisöt, joita 
esimerkiksi Facebook edustaa. Liiketoiminta yhteisöjen puolella esimerkki yrityksinä 
kuvassa on sähköiseen liiketoimintaan ja kaupankäyntiin keskittyneet TPN Register 
sekä Amazon.com. 

Vuonna 2006 kirjallisuudessa löytyy jo sosiaalisen median piirteitä virtuaalisten 
yhteisöjen määritelmistä. Facebookin alkuvaiheen aikoihin kirjoitetussa kirjassa, joka 
käsittelee sähköistä kaupankäyntiä Turban ym. määrittävät virtuaaliset (Internet) 
yhteisöt ryhmäksi ihmisiä, joilla on sama mielenkiinnon kohde ja jotka ovat yhteydessä 
toisiinsa Internetin välityksellä (Turban, King, Viehland & Lee, 2006). Turbanin ym. 
mukaan yhteisöille ominaista on niiden jäsenten lukumäärän runsaus sekä 
maantieteellisesti laaja levinneisyys verrattuna puhtaasti fyysisiin yhteisöihin eli niin 
kutsuttuihin offline yhteisöihin. Virtuaaliyhteisöjen toimintojen elementit Turban ym. 
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jakavat kategorioihin, jotka käsittävät erilaisia elementtejä. Kategorioita ovat 
keskustelu, tiedonjakamisen sekä sähköisen kaupankäynnin kategoriat. Kategoriat 
edelleen jakaantuvat elementteihin. Keskustelu kategorian elementtejä ovat esimerkiksi 
keskustelufoorumit, chatit, yksityiset sähköpostit, bloggaus jne. Tiedonjakamisen 
kategoriaan kuuluvat hakemisto ja keltaiset sivut elementit, hakupalvelut ja jäsenten 
tuottama sisältö sekä linkit tietolähteisiin. Sähköisen kaupankäynnin kategorian 
elementit ovat sähköiset kategoriat ja ostoskorit, mainokset ja huutokaupat. 

Turbanin ym. kirjassa kuvatut sähköisen kaupan ympäristöt ja yhteisöt omaavat jo 
paljon elementtejä, joita myös Facebookissa hyödynnetään. Facebookiin sivustojen 
toimintojen ideat poimittiin olemassa olevista virtuaaliyhteisöjen toiminnoista ja 
keskeisenä uutena ideana oli mahdollisuus luoda ”omia” yhteisöjä sekä kasvattaa 
yhteisöllisyyttä liittymällä toisiin yhteisöihin. Facebookissa Turbanin ym. esittämistä 
kategorioista korostuvat keskustelu sekä tiedonjakaminen. Lisäksi Facebookin sivustoja 
hyödynnetään, ei suorana kaupankäyntikanavana, vaan markkinoinnin välineenä. 
Sähköisten yhteisöjen toimijat luovat toiminnallaan arvoa monella tavoin. Tästä Turban 
ym. antavat esimerkin jäsenestä joka laittaa hyödyllistä tietoa yhteisölle kommentteina 
ja palautteena tuoden näin esille asenteitaan ja uskomuksiaan ja tiedon tarpeitaan. 
(Turban ym., 2006). Tätä jäseniltä saatua tietoa voivat edelleen hyödyntää muut jäsenet 
ja mainostajat.  

Kirjassaan Turban ym. tuovat hyvin esille virtuaalisten yhteisöjen merkityksen 
organisaatioille liiketoiminnassa ja mainonnassa. Heidän näkemyksen mukaan Internet 
yhteisöillä lopulta tulee olemaan suuri vaikutus melkein kaikkiin organisaatioihin, jotka 
tuottavat asiakkailleen tavaroita tai palveluita. Esimerkiksi vuonna 2006 oli jo havaittu 
sähköisten yhteisöjen nopea kasvu. Turbanin ym. mukaan esimerkiksi Geocities 
yhteisössä oli yli 50 miljoonaa jäsentä vuonna 2004. Kasvun nopeudesta kertoo tieto, 
että, Geocities kasvoi 10 miljoonalla jäsenellä alle kahdessa vuodessa (Turban ym., 
2006). Tämä ei kuitenkaan lyönyt tulevaa ennätystä, jonka Facebook teki vuoden 2004 
avautumisen jälkeen avattuaan Facebookin vuonna 2006 kaikille yli 13-vuotiaille 
käyttäjille; käyttäjämäärä oli kasvanut vuoden 2008 syyskuussa jo sataan miljoonaan. 

Sähköisen kaupankäynnin edistymistä Turban ym. ennakoivat kirjassaan esittämällä ”ei 
teknologisia” -menestystekijöitä kuten esimerkiksi Internetin käyttö, osto 
mahdollisuudet ja virtuaaliset yhteisöt sekä ”teknologisia trendejä” kuten esimerkiksi 
verkkojen kehittyminen, työasemalaitteiden ominaisuudet, langaton ja 
mobiilitietoliikenne jne. Mainitut teknologiset trendit ovat loppujen lopuksi myös 
mahdollistaneet virtuaalisten yhteisöjen, nykyisten sosiaalisen median käyttäjien määrän 
kasvamisen nykylukemiin sekä sosiaalisen median palveluiden kuten esimerkiksi 
Facebookin kehittymisen nykymittoihin.  

2.2 Facebook – yhteisöllinen toimintaympäristö 

Yhteisöpalvelun thefacebook.com domain rekisteröitiin tammikuussa 2004. Sen alulle 
panijoina olivat Harvardin yliopiston opiskelijat Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, 
Dustin Moskovitz, Andrew McCollum ja Chris Hughes (Zeevi, 2013).  

Facebook yhtiön toisen kvartaalin tulos julkistuksessa heinäkuulta 2014 yhtiö julkistaa 
seuraavia toiminnallisia kohokohtia (Facebook, 2014): 

 Päivittäisiä aktiivisia käyttäjiä oli keskimäärin 829 miljoonaa kesäkuussa 2014, 
vuosittainen kasvu 19 %. 
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 Kuukausittaisia aktiivikäyttäjiä oli 1,32 miljardia kesäkuun 30. päivä 2014, 
vuosittainen kasvu 14 %. 

 Mobiili kuukausittainen aktiivikäyttäjiä oli 1,07 miljardia kesäkuussa 30. päivä 
2014, vuosittainen kasvu 31 %. Mobiilin päivittäisiä aktiivikäyttäjiä oli 
keskimäärin 654 miljoonaa kesäkuussa 2014, vuosittainen kasvu 39 %. 

Facebookista julkaistiin ensimmäinen suomenkielinen versio vuonna 2008. 
Tilastokeskus on julkaissut tilaston yhteisöpalveluiden käytöstä (Tilastokeskus, 2013/ 
19), jossa kuvataan yhteisöpalveluiden seuraamista sekä yhteisöpalveluihin 
osallistumisen aktiivisuutta. Tutkimuksen mukaan selvästi suosituin yhteisöpalvelu oli 
Facebook, jota lähes kaikki tutkimuksen yhteisöpalvelujen käyttäjät seurasivat.  

Verkkoyhteisöjen sovellusten käytön yleistymisen myötä niiden keskeinen 
ominaispiirre eli sosiaalisuus alkaa näkyä myös aihe alueen käsitteiden määrittelyissä. 
Esimerkiksi boyd ja Ellisonin määritelmän, sosiaalisen verkon sivustojen (Social 
network sites), avulla voidaan tarkastella jo Facebook -yhteisöpalvelun käytön 
logiikkaa: boyd ja Ellison määrittävät sosiaalisen verkon sivustot webpohjaisiksi 
palveluiksi, jotka mahdollistavat yksilöiden (1) rakentaa julkisen tai osittain julkisen 
profiilin rajoitetun järjestelmän sisällä, (2) artikuloida toisten käyttäjien listoja, joiden 
kanssa he jakavat yhteyden, ja (3) katsella ja käydä läpi heidän yhteyslistoja ja niitä 
jotka on tehty toisten avulla järjestelmän sisällä. Luonne ja näiden yhteyksien 
nimikkeistö voi vaihdella eri sivustojen välillä. (boyd & Ellison, 2007). Määritelmässä 
kerrotaan siis sosiaalisen verkon sivuston ominaisuuksia: miten ja missä se voidaan 
perustaa ja mitä siellä voidaan tehdä. Määritelmässä ei kuitenkaan edelleenkään näy, 
täsmällisesti keitä ovat nämä ”yksilöt”, jotka näin voivat toimia; keitä he ovat, mitä 
sukupuolta ja mikä on heidän motivaatio yhteisöpalveluiden käytölle.  

Jotta saataisiin kokonaiskuvaa yhteisöpalvelujen ja sosiaalisen median käytöstä ja 
käyttäjistä niin esimerkiksi suomalaisen Facebookin käyttäjän profiilia voi hahmottaa 
muun muassa tilastokeskuksen tutkimusten pohjalta. Tilastokeskuksen tutkimuksen 
mukaan yhteisöpalveluiden käytössä löytyi eroja sukupuolten väliltä; Suomessa naiset 
ovat kiinnostuneempia yhteisöpalveluista kuin miehet ja esimerkiksi yhteisöpalvelujen 
käyttö yleistyy naisten keskuudessa miehiä nopeammin. Yhteisöpalvelujen käyttö on 
tutkimuksen mukaan hyvin ikäsidonnaista. Nuoremmat rekisteröityvät ja käyttävät 
palveluita vanhempia ihmisiä yleisemmin, mutta tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan 
ikäsidonnaisuus on jossain määrin tasoittumassa kun yhteisöpalveluiden käyttö 
vanhemmissa ikäryhmissä on yleistymässä (Tilastokeskus, 2012/4). 

Motiivi yhteisöpalvelujen käytölle vaihtelee sen mukaa, mihin tarkoitukseen 
yhteisöpalveluja käytetään. Yhteisöpalvelun käytön motiivina voi olla esimerkiksi 
hyötykäyttö tai viihdekäyttö (Schlagwein & Prasarnphanich, 2011). Käytön motiiveja 
mietittäessä voidaan pohtia sitä, mihin tarkoitukseen esimerkiksi Facebook sivusto on 
luotu; mitkä tavoitteet sen käytölle on asetettu. Organisaatioissa kuten kunnallisissa 
yrityksissä ja julkishallinnon virastoissa motiivit yhteisöpalvelujen käytölle ovat 
erilaiset kuin yksityishenkilöillä. Tutkimuksen mukaan, käyttäjän kannalta sosiaalisen 
median sovelluksen ominaispiirteet eivät ole määrääviä tekijöitä käytettäessä sosiaalisen 
median välinettä vaan määräävä tekijä on käyttäjän päämäärä median käytölle (Perotti 
& Hair, 2011). Päämääriä median käytölle voivat olla esimerkiksi yksityishenkilölle 
pyrkimys saada lisää kavereita, vuorovaikutuksen lisääminen, yhteyden pitäminen, 
oman imagon luominen tai viihde. Organisaatioissa taas yhteisöpalvelujen käytön 
motiivi on hyötykäyttö ja päämäärät median käytölle ovat sen mukaisesti toimintaa 
tukevia. Oikeusministeriön Demokratia- ja kieliasioiden yksikön ja Tuija Aallon 
toimittamassa Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle -katsauksessa esitellään 
viranomaisten tapoja hyödyntää sosiaalista mediaa seuraavasti:  
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Viranomaiset voivat hyödyntää sosiaalista mediaa muiden muassa viestinnässä, 
tiedonjakamisessa, palveluiden tunnetuksi tekemisessä, palautteen saamisessa, 
osallisuuden edistämisessä ja kansalaismielipiteiden luotaamisessa. 
(Oikeusministeriö, 2010.) 

Esityksessä mainitut palveluiden tunnetuksi tekeminen ja osallisuuden edistäminen 
viittaavat osallistamiseen. Osallistamista voidaan pitää aiemmista sosiaalisen median 
määritelmistä puuttuvana kytköksenä, joka sitoo muun muassa yksityishenkilön ja 
organisaatioiden sosiaalisen median käytön toisiinsa. Osallistaminen on toiminto, jonka 
avulla organisaatiot voivat saada suoraa palautetta, jonka avulla ne voivat edelleen 
kehittää toimintaansa. Tutkimuksen mukaan osallistamisen merkitys tulee kasvamaan 
palveluntuotannossa; asiakkaan osallistuminen tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen 
sosiaalisen median kautta on selkeästi tulevaisuuden suunta parantaa palveluiden 
kehittämistä Internetin aikakaudella (Annanperä & Markkula, 2010). 
 
Sosiaalisen median ominaisuuksien kasvaessa sen käyttökohteet ovat myös laajentuneet. 
Tämän on mahdollistanut muun muassa teknologian kehittyminen sekä Internet 
käyttäytymisen muutokset niin kotitalouksissa kuin organisaatioissakin. Ilman 
teknologian kehittymistä sosiaalisen median käyttö olisi tuskin näin laajalle levinnyttä ja 
monipuolista.  
 

2.3 Teknologian kehittyminen 

Tietoliikenne yhteyksien monipuolistuminen, nopeutuminen sekä laitteistojen 
kehittyminen ovat mahdollistaneet kotitalouksien tietotekniikan hyödyntämisen 
monipuolisesti. Suomessa muun muassa yhteiskunnalliset hankkeet ovat tukeneet tätä 
kehitystä. Kansallisen tason tietoyhteiskunta strategioita on Suomessa julkaistu 1990 - 
luvulta lähtien: Valtiovarainministeriön ”Suomi tietoyhteiskunnaksi – kansalliset 
linjaukset” vuodelta 1995 ja Sitran ”Elämänlaatu, osaaminen ja kilpailukyky” vuodelta 
1998 sekä vuodelta 2006 ”Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015 – 
tavoitteena luova, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi” (Valtioneuvosto, 2006). 

Vuonna 2014 käynnissä oleva hanke on esimerkiksi Liikenne- ja viestintäministeriön 
”laajakaista kaikille” -hanke, jonka tavoitteet ovat vuoden 2015 loppuun mennessä 
seuraavat:  
 

Valtioneuvosto teki 4.12.2008 periaatepäätöksen valtakunnallisesta 
laajakaistahankkeesta. Vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikki (yli 99 prosenttia 
väestöstä) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden 
vakinaiset toimipaikat ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä nopeudella 100 
Mbit/s toimivan yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta. Kuluttajat 
hankkivat tilaajayhteyden omalla kustannuksellaan valitsemaltaan teleyritykseltä. 
(Liikenne ja viestintäministeriö, 2014.)  

 
Myös teknologian kehittymistä voidaan seurata tilastojen kautta. Tilastot osoittavat, että 
kotitalouksien tietoliikenneliittymissä tietokoneiden kiinteiden liittymien sijaan 
nopeammin yleistymässä ovat matkapuhelimissa yleisesti käytössä olevat 
matkapuhelinverkon kautta käytettävät langattomat eli niin kutsutut mobiililaajakaista 
yhteydet. Tätä kehitystä tukevat kannettavien tietokoneiden, tablet -tietokoneiden sekä 
älypuhelimien käytön yleistyminen sekä SIM -korttiliittymien käytön mahdollisuus 
näissä laitteissa. Mobiililaajakaistan käyttöä lisäksi tukee mobiililiittymien yhteyksien 
nopeuden kasvaminen, jolloin Internet yhteyden käyttö on nopeampaa ja 
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virheettömämpää. Taulukossa 1 on esitetty kaikkien kotitalouksien prosenttiosuus 
kiinteistä ja langattomista Internet -liittymistä vuosilta 2010–2013 (Tilastokeskus, 
2010–2013). 

Taulukko 1. Kaikkien kotitalouksien %-osuus kiinteät ja langattomat Internet -liittymät 2010–  
                     2013 kotitalouden nettotulojen ja asuinpaikan kaupunkimaisuuden mukaan.  
                   (Tilastokeskus, 2010–2013). 

 

*) 4G vuodesta 2012 lähtien 

Viestintäviraston tilaston mukaan vuosien 2010 ja 2011 välillä, mobiililaajakaistan 
käyttö on lisääntynyt vuoden aikana 12 prosenttiyksikköä (Viestintävirasto, 2012/1). 
Kuten kuvasta 2 on havaittavissa niin kasvavana trendinä näyttää olevan se, että yhä 
useammassa kotitaloudessa on sekä kiinteä että mobiililaajakaista yhteys käytössä.  

 

Kuva 2. Kiinteä ja mobiililaajakaista kotitalouksissa, %-osuus (Viestintävirasto, 2014/2). 

Tilastokeskuksen 2013 tutkimuksen mukaan 31 prosentissa 16–74-vuotiaiden 
kotitalouksissa oli yksi Internet yhteys, 28 prosentilla vähintään kaksi liittymää ja 30 
prosentilla vähintään kolme liittymää (Tilastokeskus, 2013/4). Liittymätyyppi 
vaihtoehtoja ovat kiinteä laajakaista tai langaton Internet matkapuhelinverkon kautta 
joko kannettavasta tietokoneesta, tablet -tietokoneesta tai älypuhelimesta. 

Taulukossa 2 on esitetty kiinteiden laajakaistaliittymien määrät tekniikoittain vuosilta 
2007–2013. Ajanjakso on mielenkiintoinen, koska yhteisöpalveluista muun muassa 
Facebookin käyttö Suomessa alkoi vuodesta 2008 lähtien. 
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Taulukko 2. Kiinteän verkon laajakaistaliittymämäärät tekniikoittain (Viestintävirasto, 2014/3). 

 

Tietoliikenneteknologian kehittyminen edesauttaa ja lisää muiden teknologioiden 
hyödyntämistä ja käyttöä. Internet aikakauden alkuaikoina esimerkiksi liittymien 
hitaudet eivät tukeneet joustavaa ja nopeaa Internetin käyttöä. Internet liittymien 
monipuolistuminen ja tekniikan kehittyminen ovat edesauttaneet Internet 
käyttäytymisten muutoksia.  

2.4 Internet käyttäytymisen muutokset – asiakkaat ja kotitaloudet 

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2013 viimeisen kolmen kuukauden aikana 
oli Internetiä käyttänyt 92 prosenttia 16–74-vuotiaista suomalaisista. Muutoksia käytön 
yleistymiseen tulee enää lähinnä tutkimuksen vanhimmassa eli 65–74-vuotiaiden 
ikäryhmissä sillä alle 45-vuotiaiden ikäryhmissä lähestulkoon kaikki jo käyttävät nettiä. 
Myös Euroopan maiden välisessä vertailussa Suomi on Internetin käytössä Euroopan 
kärkimaiden joukossa, kuten myös käytön useudessa. (Tilastokeskus, 2013/7.) 
Internetin käyttötarkoituksesta yhteisöpalvelujen käyttömäärät eri ikäryhmissä 
prosenttiosuuksina väestöstä on esitetty taulukossa 3.  

Taulukko 3. Internetin käyttötarkoitukset 3 kk aikana iän ja sukupuolen mukaan 2013, %-osuus  
                      väestöstä: Yhteisöpalveluiden seuraaminen. (Tilastokeskus, 2013/11). 

 

Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan Internetin käyttö on tyypillisesti jokapäiväistä ja 
esimerkiksi yhteisöpalveluissa ollaan tutkimuksen mukaan yleisesti useasti päivässä ja 
pitkiä jaksoja yhtämittaisesti (Tilastokeskus, 2013/11). Käytön useuteen vaikuttanee 
teknologioiden kehittyminen esimerkiksi älypuhelimien ja tablet -tietokoneiden 
yleistyminen eli mobiilin Internet käytön mahdollisuuksien parantuminen. Miesten ja 
naisten välillä ei merkittävää eroa ole näkyvissä yhteisöpalvelujen seuraamisessa. 
Tilastoissa on siis edelleen näkyvissä, että yhteisöpalvelujen suurimpia käyttäjä ryhmiä 
on nuoremmat ikäryhmät, mutta esimerkiksi se että viranomaispalvelut siirtyvät yhä 
enemmän Internetiin aiheuttaa se, että myös vanhempien ikäryhmien on siirryttävä 
Internet käyttäjiksi. 
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2.5 Muutokset organisaatioiden toimintatavoissa – yrityskulttuuri 

Valtionhallinnossa Internetiä alettiin ottaa käyttöön vuonna 1995 Windows 
käyttöjärjestelmän myötä. Tästä alkoi myös siirtyminen kohti yhteisöllisempiä 
toimintatapoja. Ensin tiedonvälityksen kohteina olivat organisaatioiden oma 
henkilökunta intranettien välityksellä ja sen jälkeen laajennettiin yhteistyötä ekstranet-
sivujen avulla yhteistyökumppaneihin.  

Intranet ja ekstranet sovelluksilla ja strategioilla on merkitystä organisaatioille ja 
vuodesta 1997 lähtien yli yhdeksän kymmenestä suuryrityksestä olivat jo toteuttaneet 
intranet strategiaa (Baker, 2000). 2000-luvulla toimintatavat ovat edelleen kehittyneet 
yhä avoimempaan ja yhteisöllisempään toimintatapaan yhteisöpalveluiden myötä, 
jolloin myös asiakkaat osallistetaan kehittämään organisaation toimintoja. Intranetissä ja 
ekstranetissä voi havaita monia eroja verrattuna nykyisiin yhteisöpalveluihin. Intranet ja 
ekstranet olivat ja ovat luonteeltaan tiedon jakamiseen tarkoitettuja sivustoja, joissa 
tiedon suunta on yksisuuntaista. Ainoastaan sivustoille laitetut keskustelupalstat 
saattoivat tuoda vuorovaikutusta sivustoihin. Luonteenomaista näillä sivustoilla oli 
mielestäni kuitenkin tiedon jakaminen, ei niinkään tiedon vastaanottaminen. 

Internet ja ekstranet sivustojen ollessa yleisiä organisaatioissa kotitalouksissa oltiin taas 
innostuneita Web-sivujen tekemisestä, joita voitiin julkaista Internetissä kaikkien 
nähtäville. Web- sivuja saattoi luoda esimerkiksi eri lehtien tilaajat. Toinen tapa oli 
rekisteröityä yrityksen palveluihin, joilla oli tarjonnassa Web-sivujen julkaisupalvelu. 
Web-sivujen myötä yleistyivät blogi -sivustot, johon yksityishenkilö saattoi kirjoittaa 
päiväkirja tyyppistä tarinaa valitusta aihe alueesta. Blogeille tyypillistä on 
keskittyminen tiettyyn aiheeseen ja kirjoitusten keskittyminen tälle aihe alueella. 
Vuorovaikutusta blogeihin tuovat lukijoiden kommentit kirjoituksiin.  

Kotitalouksien kehityssuunta yhä yhteisöllisempään ja vuorovaikutteisempaan 
yhteydenpitoon näkyy nyt 2000-luvulla myös yritysten ja virastojen yhteisöpalvelujen 
käytön yleistymisenä. Yritykset ja virastot haluavat palvella asiakkaitaan ja 
yhteisöpalveluista on löydetty hyvä piristys toiminnan kehittämiseen asiakkaiden 
osallistamisen myötä. Aiemmin asiakkaiden mielipiteitä kyseltiin erilaisilla kyselyillä ja 
gallupeilla, mutta nykyteknologia ja sen sovellukset ovat mahdollistaneet välittömän 
24/7-palautteen saamisen suoraan asiakkailta yhteisöpalvelujen välityksellä.  

Tietoyhteiskunnasta ollaan siirtymässä kohti verkkoyhteiskuntaan. Jaakkolan ym. 
mukaan uuden, nuoremman, sukupolven tulon myötä uudet tavat ja käytännöt tulevat 
organisaatioihin ja korvaavat vanhat. (Jaakkola ym., 2011.) Tämä muutos 
verkkoyhteiskuntaan näkyy myös valtionhallinnossa siinä, että viranomaistoiminnassa 
palveluja ollaan viemässä henkilökohtaisesta palvelusta yhä enemmän Internetin 
välityksellä toimitettaviin sähköisiin asiointipalveluihin esimerkiksi jakamalla tietoa 
toiminnasta ja palveluista Internetin välityksellä sekä viemällä tarvittavat lomakkeet 
kotitalouksien saataville Internetiin. Esimerkkinä tästä kehityksestä on esitetty taulukko 
4 tilastosta, jossa on väestö ikäryhmien 16–74-vuotta prosenttiosuus väestöstä Internetin 
käyttö viranomaisasioinnissa 12 kk aikana.  
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Taulukko 4. Internetin käyttö viranomaisasioinnissa 12 kk aikana ikäryhmä 16–74 v. 
                          prosenttiosuus väestöstä (Tilastokeskus, 2013/12).  

 

Sähköisten asiointipalvelujen lisäksi valtionhallinnon tehostamiseksi kuntien asukkaille 
palveluja tarjotaan niin kutsutuista yhteispalvelupisteistä, jonka kautta asiakas voi saada 
eri virastojen palveluja samasta palvelupisteestä henkilökohtaisesti. 
(Valtiovarainministeriö, 2013). Sähköisistä asiointipalveluista valtionhallinnossa ollaan 
kehittämässä etäpalveluja, joissa kuntalaiset voivat ottaa yhteyttä viranomaisiin tai 
terveydenhuoltoon Internetin välityksellä toteutettavalla etäyhteydellä. 

Kotitalouksien ja organisaatioiden teknologian ja Internet käyttäytymisen muutosten 
lisäksi muutokset heijastuvat myös tiedeyhteisöihin tutkimusten lisääntymisenä tai 
vähenemisenä eri tutkimusalueilla. Trendit ohjaavat mielenkiinnon kohteita ja 
tieteellisen tiedon tavoite viedä tiedettä eteenpäin puolestaan tukee tutkimusten 
keskittymistä ajankohtaisille alueille kuten esimerkiksi sosiaalisen median 
tutkimukseen. Seuraavissa luvuissa tutustutaan tarkemmin tietojärjestelmien ja 
sosiaalisen median käyttöönoton tutkimuksiin sekä elinkaarimalleihin. 

2.6 Tietojärjestelmän käyttöönoton tutkimus ja elinkaarimalli 

Vaikka tietojärjestelmien kehittämisen tutkimus on vähenemään päin (Sidorova, 
Evangelopoulos, Valacich & Ramakrishnan, 2008) niin tietojärjestelmien käyttöönoton 
tutkimusta on runsaasti. Sidorovan ym. mukaan tutkimus on keskittynyt perinteisten, 
työntekijää ja yrityksen toimintaa tukevien, tietojärjestelmien käyttöönoton tutkimiseen. 
Tietojenkäsittelytieteissä tietojärjestelmätiede (information systems science) tutkii 
tietojärjestelmien rakentamista ja käyttöä. Se tutkii ohjelmistotekniikkaa sekä 
tietojärjestelmien organisationaalisia ja sosiaalisia tekijöitä (Pohjola, 2002).  

Tietojärjestelmiä uudistetaan ja otetaan käyttöön organisaatioissa käyttäen hyväksi 
tietojärjestelmän kehittämisen elinkaarimalleja, joita ovat muun muassa 
vesiputousmalli, spiraalimalli sekä v-malli. Käyttöönotto on yksi vaihe tietojärjestelmän 
kehittämisen elinkaarimalleissa. Kuvassa 3 on esitetty tietojärjestelmän elinkaaren viisi 
vaihetta sekä niiden arvioitua kestoa (Saarinen, 2007). Esityksen mukaan 
tietojärjestelmän elinkaari voi kestää puolestatoista vuodesta aina viiteentoista vuoteen 
riippuen muun muassa tietojärjestelmän valmiusasteesta hankintahetkellä. Organisaatio 
voi hankkia tietojärjestelmän valmisohjelmana, räätälöitävänä ohjelmana tai toteuttaa 
itse aina koodauksesta lähtien. Tietojärjestelmän valmiusaste vaikuttaa tietojärjestelmän 
elinkaaren vaiheiden sisältöön.  
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Kuva 3. Tietojärjestelmän elinkaaren vaiheet (Saarinen, 2007). 
 

Saarisen mukaan käyttöönoton suunnittelu tulee aloittaa jo vaatimusmäärittelyn 
tekemisestä. Vaatimusmäärittely on kehittämistarpeen selvityksen vaihe, jossa 
selvitetään muun muassa tietojärjestelmän omistajan ja käyttäjien tarpeet 
tietojärjestelmälle yksityiskohtaisesti, tietojärjestelmän tekninen ympäristö sekä 
käytöntuen vaatimukset. Räätälöidyn ohjelmiston käyttöönotto suunnitellaan 
viimeistään toteutusvaiheen aikana ja valmisohjelmiston käyttöönotto tulee olla 
suunniteltu jo tarjouspyynnössä. (Saarinen, 2007.) Käyttöönoton suunnittelun ja 
toteutuksen vaiheet on esitetty kuvassa 4. 
 

 
 
Kuva 4. Käyttöönoton suunnittelu ja toteutus (Saarinen, 2007). 
 

Käyttöönottosuunnitelman tulee Saarisen (2007) mukaan sisältää ainakin kuvaukset 
järjestelmän asennuksesta, järjestelmän hyväksymistestauksesta sekä koulutuksesta ja 
käytön tuesta. Alter lisää käyttöönottosuunnitelmaan lisäksi täytäntöönpanon jälkeisen 
tarkastuksen suunnitelman. (Alter, 2002). Saarisen oppaassa järjestelmän asennus 
sisältää laitteistoalustan hankinnan, ohjelmiston asennuksen ja konfiguroinnin sekä 
mahdollisesti tietojen konversion vanhasta ohjelmistosta. Konversiosuunnitelmassa 
kerrotaan kuinka ja milloin organisaatio tulee ottamaan käyttöön uudet 
liiketoimintaprosessit (Alter, 2002). Myös vanhan ja uuden järjestelmän rinnakkaisajoon 
on varauduttava suunnitelmassa. Hyväksymistestaussuunnitelma kuvaa prosessit ja 
kriteerit ja joiden avulla voidaan todentaa, että tietojärjestelmä toimii kunnolla ja tukee 
tai parantaa olemassa olevaa työjärjestelmää (Alter, 2002). Käytöntuen suunnittelussa 
tehdään suunnitelma järjestettävästä koulutuksesta ja käytöntuesta. 
Koulutussuunnitelma kertoo kuinka ja milloin käyttäjät tulee kouluttaa (Alter, 2002). 
Tietojärjestelmän käyttöön on varauduttava eriasteisilla koulutuksilla esimerkiksi 
pääkäyttäjien koulutuksella ja käyttäjien koulutuksella. Lisäksi on laadittava 
käyttöohjeisto sekä järjestettävä käytöntuki. Saarinen (2007) mainitsee myös 
käyttäjäpalautteen keruun suunnittelun yhdeksi koulutus ja käytöntuki tehtäväksi 
käyttöönottosuunnitelmassa.  
 

Tietojärjestelmän käyttöönotto ei poikkea yksityisen, kunnallisen tai valtion viraston 
tietojärjestelmän käyttöönotoissa. Käyttöönoton vaiheita ovat kaikissa organisaatioissa 
pääpiirteissään: käyttöönoton suunnittelu, valmistelu, toteutus ja käyttöönoton 
päättäminen. Esimerkkinä valtionhallinnon viraston VALDA -tietojärjestelmän 
käyttöönottoprojektin vaiheista vuodelta 2011 on esitetty viraston käyttöönottoprojektin 
päävaiheistus kuvassa 5. 
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Kuva 5. Viraston käyttöönottoprojektin päävaiheistus (Valtionkonttori, 2011). 
 

Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin tietojärjestelmän käyttöönoton vaihetta. Tällainen 
esitys tietojärjestelmien elinkaaresta ja sen käyttöönotosta on esitetty kuvassa 6. 
tietojärjestelmille, jotka tehdään koodaamisesta lähtien. (Hoffer, George & Valacich, 
2005). 

 
Kuva 6. Tietojärjestelmän kehittämisen elinkaarimalli ja sen käyttöönotto vaihe (Hoffer ym., 
              2005). 
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Hoffer ym. mukaan tietojärjestelmien kehittämisen vaiheista käyttöönoton vaihe 
tietojärjestelmän kehittämisen elinkaari syklistä on kaikkein aikaa vievin sekä kallein 
vaihe johtuen siitä, että niin monet ihmiset ottavat osaa tähän vaiheeseen ja kaikki on 
vietävä loppuun käyttöönoton vaiheessa (Hoffer ym., 2005). 
 
Käyttöönoton vaiheista koodaus vaiheessa ohjelmointiryhmä toteuttaa 
analysointiryhmän fyysisen suunnittelumäärittelyn toimivaksi tietokone ohjelmaksi. Sitä 
mukaan kun ohjelmaa syntyy niin, sille voidaan suorittaa myös testausta. Aluksi 
testausta tehdään yksittäisille ohjelma pätkille ja lopulta koko ohjelmalle osana 
lopullista tietojärjestelmää. Asennus on työvaihe, jossa valmisohjelma asennetaan 
käyttöön. (Hoffer ym., 2005.) Kyseessä voi olla joko täysin uusi järjestelmä tai 
järjestelmä, joka korvaa nykyisen käytössä olevan tietojärjestelmän. Asentaminen 
sisältää Hoffer ym. mukaan sekä organisaation että teknistä muutoksen hallintaa. 
 
Dokumentointi on tärkeä vaihe tietojärjestelmän määrittelyssä. Dokumentointia tulee 
tehdä, Hofferin ym. mukaan tietojärjestelmän kehittämisen kaikissa vaiheissa. 
Kohderyhminä dokumentoinnille Hoffer ym. esittävät käyttöönotto vaiheessa 
tietojärjestelmän henkilöstön, joka tulee ylläpitämään järjestelmää läpi sen elinkaaren 
sekä toisena ryhmänä tietojärjestelmän käyttäjät, jotka tietojärjestelmää käyttävät. 
Käyttöönotossa dokumentointi käsittää siis järjestelmän dokumentoinnin sekä käyttäjille 
suunnatun dokumentoinnit. 
 
Käyttöönotto vaiheen tärkeys tietojärjestelmien suunnittelussa tuodaan esille muun 
muassa VTT raportissa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta (VTT, 2001). 
Raportissa kerrotaan, että tietojärjestelmien suunnittelun ja käyttöönoton prosessien 
kautta organisaatio voi saavuttaa pysyviä tuloksia tietojärjestelmien hyödyntämisessä 
koska tietojärjestelmät toimivat kehittyvän toiminnan tukivälineinä. Hyvin suunnitellun 
ja toteutetun käyttöönoton lisäksi tietojärjestelmään vaikuttaa monet laatutekijät kuten 
esimerkiksi tiedon, järjestelmän ja palvelunlaatu (DeLone, & McLean, 2003). Hyvin 
toteutettu tietojärjestelmä näkyy tyytyväisenä käyttäjänä. Vuonna 2003 DeLone & 
McLean esittivät tietojärjestelmän menestysmallinsa päivityksen (kuva 7). Merkittävä 
päivitys menestysmallille oli sen tuominen nykypäivään ja Internet aikakaudelle 
(DeLone & McLean, 2003).  

 

Kuva 7. Päivitetty DeLone ja McLean tietojärjestelmien menestysmalli (DeLone & McLean,  
             2003). 
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Muun muassa DeLone ja McLeanin tietojärjestelmän menestysmallissa esitettyyn 
käyttäjätyytyväisyyteen voidaan vaikuttaa jo tietojärjestelmän käyttöönotossa ja 
käyttöönoton suunnittelu vaiheessa. Alterin mukaan tietojärjestelmä onnistuneeseen 
käyttöön vaikuttavat käyttäjien taidot ja tietämys sekä osallistuminen ja sitoutuminen. 
(Alter, 2002). Nämä neljä tekijää vaikuttavat käyttäjien asenteeseen tietojärjestelmää 
kohtaan sekä tietojärjestelmän hyödyntämisen asteeseen. Puoliteholla käytössä oleva 
tietojärjestelmä ei tuo yritykselle sen haluamaa uuden tietojärjestelmän tuomaa hyötyä 
ja tulosta vaan tulee kalliiksi yritykselle. Muita käyttäjien tuomia haasteita uuden 
tietojärjestelmän onnistumisessa ovat Alterin mukaan muun muassa muutosvastarinta 
sekä odottamattomat käyttötapaukset (Unanticipate Innovations). 
 
Käyttöönoton onnistumista varten organisaatio voi hyödyntää tutkimuksissa esiin 
tuotuja parhaita käytänteitä. Tietojärjestelmissä Alter määrittää parhaitten käytänteiden 
olevan tilannekohtaisia ominaisuuksia, jotka liittyvät yleensä järjestelmän tai projektin 
onnistumiseen tai niiden puuttuessa järjestelmän tai projektin epäonnistumiseen. Parhaat 
käytänteet voivat liittyä tietojärjestelmän tai projektin sisältöön, infrastruktuuriin, 
asiakkaisiin, tuotteisiin ja palveluun, liiketoiminta prosesseihin, osallistujiin, 
informaatioon ja teknologiaan liittyviin kysymyksiin. (Alter, 2002.)  
 
Teknologian ja tekniikan kehittymisen myötä tietojärjestelmien muodot kehittyvät. 
Käyttäjäkohtaisista tietojärjestelmistä yritykset ovat siirtyneet verkoissa käytettäviin 
useille käyttäjille tarkoitettuihin, koko yrityksen toimintaympäristön kattaviin 
tietojärjestelmiin. Internetin kehityksen myötä tietojärjestelmät ovat laajentuneet myös 
maailmanlaajuisia verkkoja hyödyntäviin Web tietojärjestelmiin; aluksi Internetin, 
intranetin ja ekstranetin muodossa ja pääasiassa 2000-luvulla yhteisöllisen median 
sovellusten käyttöön. Tietojärjestelmien käyttöönoton tutkimus jatkuu siis nyt myös 
uusien tietojärjestelmän sovellusten alueilla. 

2.7 Sosiaalisen median käyttöönoton tutkimus ja elinkaarimalli 

Sosiaalisen median käyttöönoton tutkimukselle on tilausta; organisaatioissa ei 
välttämättä ole riittävää rohkeutta, osaamista tai tietämystä uusien teknologioiden 
käyttöönotolle. (Jaakkola ym., 2011). Esimerkiksi sosiaalisen median käyttöönotosta 
organisaatioissa tietämyksenhallinnan (knowledge management, KM) mahdollistajana 
on tuorettakin tutkimusta (Levy, 2013). Levyn tutkimuksen mukaan vähäinen määrä 
organisaatioita on ottanut käyttöön sosiaalista mediaa yrityksessä; syinä nähdään 
yritysten konservatiivisuus ja uskon puute siihen, että yritykset ovat valmiita käyttöön 
ottamaan niin suurta käsitteellistä muutosta. Levy tuo esille, että sosiaalisen median 
määritelmänkin mukaan se vaatii yhteistyötä ja kykyä vastata toisille näiden 
innovatiivisten kanavien kautta; vaatien ihmisten aktiivisuutta. Tutkimuksessa kävi ilmi, 
että haastateltavat eivät osanneet sanoa, miten sellaisen ”suuren askeleen” voisi ottaa 
käyttöön. (Levy, 2013.) Pienten yritysten sosiaalisen median käyttöönoton 
tutkimuksessa taas ollaan sitä mieltä, että pienet yritykset voivat sosiaalisen median 
avulla toteuttaa moninaisia liiketoimintatavoitteita hyvin kustannustehokkaasti. 
(Persaud, Spende & Rahman, 2012). Tutkimuksessaan he kertovat myös, että 
teknologinen infrastruktuurin ja tietämyksen vaatimukset nähdään alhaisina ja laajasti 
saatavilla olevina (Persaud ym., 2012). Tutkimuksen haastattelussa Persaud ym. saivat 
haastateltavilta samoja näkemyksiä sosiaalisen median sitovuudesta kuin mitä Levy toi 
esille tutkimuksessaan; sosiaalinen media vaatii aktiivisuutta käyttäjiltään. 

Vaikka sosiaalisen median välineiden käyttöönotto koetaankin haasteelliseksi niin 
sovelluksien tuomat hyödyt ja moninaiset käyttökohteet kuitenkin kannustavat 
organisaatioita liittymään sosiaalisen median käyttäjiksi. Sosiaalisen median 
vuorovaikutuksen hyödyntämisen osaaminen on yksi sosiaalisen median sovellusten 
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käytön tuoma etu organisaatioille. Tätä ovat tutkineet muun muassa Zaffar ja 
Ghazawneh tutkimuksessaan (2013), jonka mukaan tiedon jakamisella voidaan 
saavuttaa objektiivista tietoa hyödyntämällä uusia sosiaalisen median ohjelmistoalustoja 
(Zaffar, & Ghazawneh, 2013). Vuorovaikutuksen hyödyntämistä ovat tutkineet myös 
Annanperä ja Markkula (2010). He toteavat tutkimuksessaan, että eräs kaikkein 
lupaavimmista mahdollisuuksista sosiaalisen median välineiden käytölle on käyttää niitä 
asiakkaiden osallistamiseen yrityksen palvelun kehittämisessä. Tutkimuksessaan (2010) 
Annanperä ja Markkula tuovat esiin monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia hyödyntää 
sosiaalisen median työvälineitä palvelunkehittämisen eri vaiheissa kuten esimerkiksi 
asiakkaiden haussa, palautteen hyödyntämisessä, pilotti ryhmän kokoamisessa, 
markkinointi ideoiden hakemiseen jne. 

Maailmanlaajuisesta organisaatioiden sosiaalisen median käytöstä on raportoinut muun 
muassa Regus. Tutkimusta voidaan pitää globaalisti kattavana, sillä sen tulokset 
perustuvat yli 17000 liikkeenjohtajan ja liikkeenomistajan vastaukseen yli 80 maasta. 
Vuoden 2010 ”Social Success – a global surveys of business social networking” -
tutkimuksen merkittävämpiä havaintoja oli se että kyselyn mukaan kaksi jokaisesta 
viidestä yrityksestä (40%) maailmanlaajuisesti on käyttänyt onnistuneesti sosiaalisia 
verkostoja löytääkseen ja hankkiakseen uusia asiakkaita (Regus, 2010). Muita 
organisaatioiden sosiaalisen median käyttötarkoituksia Regus tutkimuksen mukaan ovat 
muun muassa asiakkaiden säilyttäminen, tietojen hankinta ja luominen ja 
asiakasryhmien hallinta ja jopa tiettyjen eturyhmien trendien seuranta. Muita sosiaalisen 
median käyttöalueita on esitetty kuvassa 8. 

 
Kuva 8. Pääalueet yritysten sosiaalisen median käytölle (Technopak, 2009). 

Edellä esitetyt tutkimukset ja raportit osoittavat sosiaalisen median käytön monipuolisia 
mahdollisuuksia yrityksille ja tärkeimpänä etuna sosiaalisen median käytölle on 
kieltämättä sen suhteellisen edullinen hinta (Annanperä & Markkula, 2010; Jaakkola 
ym., 2011; Persaud ym., 2012; Schaupp ym., 2013). 

Kuitenkin sosiaalisen median käyttöönotossa teknologinen tietämättömyys ja 
osaamattomuus voi johtaa harkitsemattomaan käyttöönottoon. Esimerkiksi Persaud ym. 
tutkimuksessa (2012) haastateltavat toivat esille teknologisen tietämisen lisäksi 
tarvittavan ”pehmeitä” taitoja kuten esimerkiksi kirjoittamisen, kommunikoinnin ja 
esittämisen taidot. Teknologia taidot ovat siis vain osa sosiaalisen median välineen 
käyttöönottoa. Technopak 2009 raportin mukaan yrityksen tulisi ensin ymmärtää media 
ja sitten vasta suunnitella sen käyttöönoton strategia. Raportin mukaan käyttöönotossa 
neljä avain elementtiä on kohde, objektit, suunnitelma ja teknologia. Ensin on siis 
tiedettävä asiakkaiden sosio-teknografinen profiili, jonka jälkeen voidaan asettaa 
kohteet eli päätös siitä, mitä yritys haluaa tehdä sosiaalisen median kanssa ja kuinka 
tuloksia tullaan mittaamaan. Tämän jälkeen tulee tehdä suunnitelma siitä, miten suhde 
asiakkaisiin tulee muuttumaan ja suunnitella sen strategia. Lopuksi päästään teknologian 
käyttöönottoon eli valitaan sopiva väline toteutukselle. (Technopak, 2009.) 
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Kuten tietojärjestelmienkin käyttöönotossa sosiaalisessa mediasakin käyttöönotto on 
yksi sosiaalisen median elinkaarimallin vaihe. Kuvassa 9 esitellään sosiaalisen median 
elinkaarimalli. (Stieglitz, Schallenmueller & Meske, 2013). 

 
Kuva 8. Sosiaalisen median elinkaarimalli (Stieglitz ym., 2013). 
 

Stieglitzin ym. elinkaarimallin pääkohdat ovat päätöksenteko ja projektin aloitus, 
suunnittelu, käyttöönotto, toiminta sekä analysointi ja arviointi. Käyttöönotto vaihe 
Stieglitzin ym. mallissa muodostuu käyttäjien tietoisuuden herättämisestä olemassa 
olevasta projektista ja sen tulevista tehtävistä. Lisäksi on laadittava johdonmukainen 
käyttöönotto strategia sekä koulutettava käyttäjät sosiaalisen median käyttäjiksi. 
 

Yhtenä osana niin sosiaalisen kuin tietojärjestelmänkin käyttöönottoa on 
käyttöönottotestaus. Sosiaalisen median sovelluksissa käyttöönottotestauksessa 
testauksen kohteeksi voidaan ottaa esimerkiksi sivuston käytettävyyden arviointi. 
Käytettävyydellä (usability) tarkoitetaan ISO 9241 -standardin mukaan suuretta, joka 
kertoo tietyn käyttäjäryhmän kyvyn pystyä käyttämään tuotetta tehokkaasti, tuottavasti 
ja miellyttävästi erikseen määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen tietyssä 
käyttöympäristössä (Jaakkohuhta, 2003). Ensisijainen tavoite käytettävyystestillä on 
parantaa tuotteen käytettävyyttä, jota testataan (Dumas & Redish, 1999). Käytettävyyttä 
pyritään parantamaan ottamalla testaukseen mukaan loppukäyttäjät sekä testaamalla 
todellista ympäristöä heti suunnittelun alusta alkaen. Käytettävyydensuunnittelun 
elinkaarimallissa keskeistä on varhainen ja jatkuva keskittyminen käyttäjiin, empiiristen 
mittausten käyttö sekä monivaiheinen, iteratiivinen, suunnittelu (Gould & Lewis, 1985; 
Nielsen, 1992). Käyttöönottotestaus prosessin selventämiseksi käytettävyyden 
päämäärät tulisi määrittää yksityiskohtaisesti ja apuna voi käyttää esimerkiksi 
käytettävyyden heuristiikkoja (Nielsen, 1992), joiden ohjeistuksia voi hyödyntää 
esimerkiksi hyvän Web -sivuston ominaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. 

Toisen sosiaalisen median sovellusten käyttöönoton mallikehyksen ovat esittäneet myös 
Mousavi ja Demirkan (2013). Tutkimuksessaan Mousavi ja Demirkan haastattelivat 65 
tietotekniikan ammattilaista eri organisaatioista ja analysoivat löydöksiään tutkivassa 
faktorianalyysissa. Tutkimuksessaan he etsivät samankaltaisuuksia sekä eroja 
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sosiaalisen median toteutuksien välillä ja vertasivat niitä muihin tietotekniikka 
pohjaisten ratkaisujen toteutukseen. Tietojärjestelmä menetelmistä he hyödynsivät 
tutkimuksessaan TOE kehystä, jonka esitetyssä prosessissa on kolme tekijää, jotka 
vaikuttavat yrityksen teknologisten innovaatioiden omaksumiseen ja toteutukseen: 
teknologiset, organisatoriset sekä ympäristöön liittyvät tekijät. (Tornatzky & Fleischer, 
1990). Mousavi ja Demikan keskittyivät tutkimuksessaan tietojärjestelmiin, joissa 
käsitellään asiakkuuden hallintaa eli Customer Relationship management (CRM). 
Käyttöönoton mallikehyksessä he tuovat esille onnistuneen käyttöönoton 
menestystekijät: projektiin, organisaatioon, yksilölliset sekä ympäristöön liittyvät tekijät 
sekä näihin tekijöihin vaikuttavat osa-alueet. Mousavi ja Demikran malli on esitetty 
kuvassa 9. 

 

Kuva 9. Kartoitettu malli sosiaalisen median käyttöönoton muuttujista (Mousavi & Demirkan, 
              2013). 

Mousavi ja Demirkan mukaan organisaatiot hyötyvät sosiaalisesta mediasta ainoastaan 
kun yritys on ottanut sen käyttöön oikealla tavalla. Onnistuneeseen käyttöönottoon 
liittyvät seuraavat tekijät: 

Projektiin liittyvät tekijät: 

 integrointi olemassa oleviin ratkaisuihin (INTEG) 

 käyttöönoton jälkeinen tuki käyttöönoton toteuttaneelta ryhmältä (SUPPORT), 

 asianmukainen käyttöönotto projektin suunnittelu (PLAN), 

 ylimmän johdon tuki (MGMT), 

 oikea ratkaisu valinta (SOLUTION). 
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Organisaatioon liittyvät tekijät: 

 avoimuusaste organisaation sisällä (TRANS), 

 organisaatio kulttuuri (CULT), 

 johdonmukaisuus käynnissä olevissa liiketoiminta prosesseissa (BUSPROC), 

 asiakas sitoutuminen (CUSTENG). 
 

Yksilölliset tekijät: 

 työntekijöiden koulutus (EMPTRAIN), 

 työntekijöiden sitoutumista (EMPENG). 
 
 
Ympäristöön liittyvät tekijät: 
 

 toimittajien sitoutuminen (SUPENG), 

 kumppanien sitoutuminen (PARTENG). 
 
 

Tutkimuksessa onnistuneet sosiaalisen median sovelluksen käyttöönoton tärkeimmäksi 
tekijäksi tutkimuksen haastatteluihin osallistuneet listasivat ylimmän johdon 
sitoutumisen ja tuen. Toiseksi tulivat asiakkaiden sitoutuminen ja kolmanneksi oikean 
ratkaisun valinta sekä neljänneksi johdonmukaisuus olemassa olevissa liiketoiminta 
prosesseissa. Kaiken kaikkiaan Mousavi ja Demirkan listasivat järjestykseen kaikki 
kolmetoista tekijää. (Mousavi ym., 2013).  

Esitettyjen perinteisten tietojärjestelmien ja sosiaalisen median käyttöönoton 
tutkimusten ja elinkaarimallien perusteella on jo havaittavissa paljon yhtymäkohtia 
käyttöönotoissa. Esitetyissä tutkimuksissa käyttöönottoa käsitellään joko koko 
käyttöönotto elinkaarimallin laajuudella tai vaihtoehtoisesti käyttöönotto käsitetään 
yhtenä vaiheena elinkaarimallista. Esitettyjen tutkimusten lopputuloksista saadaan 
tärkeää tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat onnistuneeseen käyttöönottoon; esimerkiksi 
tietojärjestelmien käyttöönotoissa tietojärjestelmien menestysmallista (DeLone & 
McLean, 2003) ja sosiaalisen median onnistuneen käyttöönoton kartoitetusta mallista 
(Mousavi & Demirkan, 2013).  

Seuraavassa kappaleessa siirrytään tutkimuksen toteutukseen sekä tutustutaan 
käytettyihin menetelmiin sekä siihen, miten viitekehyksessä esitettyjä tutkimuksia 
hyödynnettiin tutkimuksessa. Lisäksi esitellään perusteluita tehdyille valinnoille. 
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3. Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus oli kahden organisaation vertaileva tapaustutkimus, kunnallisen yrityksen 
sekä valtion viraston, jossa selvitettiin Facebook -sivustojen käyttöönoton vaiheita. 
Tutkimukseen valitut organisaatiot olivat Ab Avfallsservice Stormossen Jätehuolto Oy 
(jatkossa Stormossen) ja valtion virasto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Tutkimuksessa 
esitellään ja vertaillaan sosiaalisen median käyttöönoton vaiheita ja kokemuksia 
valittujen organisaatioiden käyttöönotosta sekä käytöstä. Haastattelu toteutettiin 
teemahaastatteluna, jossa teemakysymykset toimitettiin haastateltaville sähköpostitse 
ennen varsinaista haastattelua (Liite A). Haastattelut tehtiin Skype- ja videoneuvottelu 
ohjelman välityksellä. Haastattelut nauhoitettiin ja videoitiin, litteroitiin ja 
haastatteluista tehtiin sisällönanalyysi. Haastatteluissa etsittiin vastauksia 
tutkimuskysymyksiin ja tuloksena tuodaan esille haasteita ja parhaita käytänteitä 
sosiaalisen median käyttöönottamiseksi. Haastattelujen perusteella käyttöönotosta 
luotiin aineistoanalyysin avulla prosessimalli Facebook sivuston käyttöönotolle eli 
prosessimalli siitä, miten käyttöönotto toteutui tapausorganisaatioissa. Prosessimallin 
avulla sosiaalisen median käyttöönottoa vertailtiin perinteisen tietojärjestelmän 
käyttöönoton prosessiin. Tavoitteena oli vertailla käyttöönottojen vaiheita sekä selvittää, 
voiko perinteisen tietojärjestelmän käyttöönottomalleja hyödyntää sosiaalisen median 
käyttöönotoissa. 

Tutkimukseen osallistuvat organisaatiot valittiin aiempien projekti yhteistyön seurannan 
vuoksi sekä valittujen organisaatioiden välisten työkytkösten perusteella. Valitut 
organisaatiot ovat mahdollisimman tyypillisiä, jotta tulokset olisi siirrettävissä toisiinkin 
samankaltaisiin tapauksiin (Syrjälä & Numminen, 1998). Organisaatioissa 
haastatteluihin pyrittiin valitsemaan ne henkilöt, ketkä olivat osallistuneet sosiaalisen 
median käyttöönottoon sekä Stormossenin kohdalla lisäksi myös johto osallistui 
haastatteluun. Seuraavaksi tutustumme tarkemmin tapausorganisaatioihin. 

Ab Avfallsservice Stormossen Jätehuolto Oy on vuonna 1985 perustettu jätealan yritys, 
joka toimii Etelä-Pohjanmaan alueella. Stormossen työllistää noin 40 henkilöä ja hoitaa 
kuuden kunnan alueen jätehuollon ja sen toimialueella on yli 100 000 asukasta. 
(Stormossen, 2013.) Vuosien 2009–2011 aikana Stromossen osallistui Länsi-Suomen 
muotoilukeskuksen Muovan ja Oulun tietojenkäsittelytieteidenlaitoksen toteuttamaan 
Quicksteps -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena oli kehittää käyttäjäkeskeinen 
toimintamalli asiakasarvon johtamiseen, jonka avulla voidaan tunnistaa, tuottaa ja 
testata asiakkaalle merkityksellistä palveluarvoa (Muova, 2013). Quicksteps -
hankkeessa Stormossenissa oli kehittämisen kohteena yhteisöllistenpalvelujen 
käyttöönotto. Yhteisöpalveluksi organisaatio valitsi Facebook -sivustojen käyttöönoton 
ja kehittämisen. 

Toinen tutkimukseen osallistunut organisaatio oli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
(ELY-keskus, 2014). Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY-keskus) on 
valtionhallinnon virasto. Suomessa on tällä hetkellä viisitoista ELY-keskusta ja niihin 
on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, 
lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosaston sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskuksen päätoimipaikka on Seinäjoella ja muut toimipaikat 
Vaasassa ja Kokkolassa.  
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3.1 Menetelmävalinnat 

Tutkimusote tutkimukselle on kvalitatiivinen vertaileva tapaustutkimus. Tutkimuksen 
tavoitteena on kvalitatiivinen prosessi, jossa pyritään yksittäisistä esitetyistä asioista 
tuomaan esiin Creswellin mukaisesti yleistyksiä useasta yhtäaikaisesta tekijästä, jotka 
vaikuttavat lopputulokseen (Creswell, 1994). Useamman tapauksen vertaileva 
tapaustutkimus menetelmä valittiin tutkimukseen, jotta tulosten yleistettävyys paranisi. 
Tutkimuksen tavoitteena on myös luoda prosessimalli sosiaalisen median 
käyttöönotosta ja intensiivisenä menetelmänä menetelmän avulla saadaan esiin oleelliset 
tekijät, prosessit sekä vuorovaikutussuhteet (Anttila, 1996). Tapaustutkimuksen 
filosofiaa voidaan myös kuvata lainaamalla Saarela-Kinnusta ja Eskolaa seuraavasti: 
”Tapaustutkimus ei ole menetelmä. Se on lähestymistapa, näkökulma todellisuuden ja 
”todellisuuden” tutkimiseen” (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001).  

Aineistokeruu menetelmänä käytettiin teemahaastattelua eli fokusoitua haastattelu, joka 
on puolistrukturoitu haastattelu, jossa haastattelu etenee etukäteen annettujen 
haastatteluteemojen mukaan. Lähtökohta teemahaastattelun käytölle tässä tutkimuksessa 
on se, että teemahaastattelu soveltuu tilanteisiin, joissa haastateltavat ovat kokeneet 
tietyn tilanteen (Merton, Fiske & Kendall, 1956). Tutkimuksessa organisaatioille 
Facebookin käyttöönoton tilanne on tämä yhteisesti ja erillisesti koettu tilanne, jota 
voidaan tutkia teemahaastattelu menetelmän avulla. Teemahaastattelua voidaan pitää 
verraten avoimena ja sitomattomana haastattelumenetelmänä sekä taitavasti ja sopivissa 
olosuhteissa suoritettuna kaikkein joustavimpana ja paljastavimpana ihmisen 
kohtaamistapana (Hirsjärvi & Hurme, 2011). Myös tämä ajatus puoltaa 
teemahaastattelun käyttöä tässä tutkimuksessa. Lisäksi teemahaastattelun joustavuus 
verrattuna kyselyyn tukee sen käyttöä tutkimuksessa; haastattelussa esitettyjen 
kysymysten tai teemojen järjestystä voi haastattelun aikana joustavasti muuttaa ja kuten 
myös Hirsjärvi ja Hurme tuovat esille vastauksia on mahdollista selventää välittömästi 
haastattelun aikana. 

Teemahaastattelu menetelmä valittiin tutkimukseen myös sen vuoksi, että sen avulla 
tutkimuksessa toivottiin saatavan enemmän sisältöä haastatteluihin. Koska 
haastattelukysymyksiä ei teemahaastattelussa sovita alustavasti niin teemahaastattelu 
antaa joustavuutta tehtävän haastattelun kululle; haastattelun keskusteluista nousee 
uusia kysymyksiä haastattelun aikana. Haastattelu tehtiin tutkimuksessa kahdessa eri 
organisaatiossa ja teemat säilyivät haastatteluissa samana, joten tästä syystä 
haastatteluista on mahdollista tehdä vertailuja tapausten välillä sekä etsiä yhteneväisiä 
ajatuksia käsiteltävistä teemoista, mitkä on mahdollista tuoda esille käsiteanalyysin 
keinoin. 

3.2 Aiempien tutkimusten hyödyntäminen 

Tehdyssä tutkimuksessa sovellettiin sosiaalisen median elinkaarimallin käyttöönoton 
vaiheita: päätöksenteko ja projektin aloitus, suunnittelu, käyttöönotto, toiminta sekä 
analysointi ja arviointi (Stieglitz ym., 2013), jotta saataisiin haastattelussa selville 
tapaustutkimukseen osallistuvien organisaatioiden kokemukset sosiaalisen median 
käyttöönotosta. Tutkimuksessa käyttöönoton vaiheita selvitettiin määrittämällä 
teemahaastattelun kysymykset ajallisesti loogisesti asetelmalla: käyttöönoton perusteet 
– käyttöönotto – käyttö – tulevaisuuden suunnitelmat. Teemahaastattelussa käytiin läpi 
sosiaalisen median käyttöönoton kokemuksien (Jaakkola ym., 2011) lisäksi perusteita 
sosiaalisen median käyttöönotolle eli mihin tarkoitukseen sosiaalisen median väline 
organisaatioon on otettu käyttöön (Technopak, 2009). Käyttöönoton perusteiden 
esiintuominen antaa ymmärrystä yrityksen suhtautumisesta sekä motivaatiosta jatkossa 
ylläpitää käyttöönotettua sosiaalisen median työvälinettä. 



25 

Tutkimuksessa vertailtiin tapausorganisaatioiden sosiaalisen median käyttöönottoa ja 
käyttöönoton kokemuksia, jotta saataisiin selville käyttöönotoissa esiin tulleet haasteet 
ja onnistumiset. Tavoitteena tutkimuksessa oli selvittää tapausorganisaatioiden parhaat 
käytänteet (Alter, 2002). Mousavi ja Demirkan kartoitettua mallia hyödynnettiin 
tutkimuksessa ottamalla tutkimuksesta esille tuoduista kategorioista ”yksilöllisten 
tekijöiden” -kategoria ja selvittämällä teemahaastattelussa sitä, mitkä olivat 
käyttöönotto projektiin osallistuneiden kokemukset työntekijöiden koulutuksesta ja 
sitoutumisesta sosiaalisen median käyttöönottoon ja käyttöön. Tutkimuksesta 
hyödynnettiin myös projektiin liittyvistä tekijöitä selvittämällä ylimmän johdon tukea 
sosiaalisen median käyttöönottoon (Mousavi & Demirkan, 2013). 

Tutkimuksessa vertailtiin myös sosiaalisen median ja perinteisen tietojärjestelmän 
käyttöönottoa. Vertailun apuna tutkimuksessa hyödynnettiin Saarisen antamia ohjeita 
tietojärjestelmien käyttöönotoista (Saarinen, 2007). Vaiheittainen vertailu sosiaalisen 
median käyttöönotosta ja tietojärjestelmien käyttöönotosta tehtiin Hoffer ym. 
tietojärjestelmien kehittämisen elinkaarimallin käyttöönoton vaiheiden mukaisesti 
(Hoffer ym, 2005). 

3.3 Tutkimusmenetelmien käyttö tutkimuksessa 

Haastattelun tavoitteena oli tutkimuksessa saada vastauksia tutkimuskysymyksiin ja 
tämä toteutettiin vertailemalla tapaustutkimukseen osallistuneiden organisaatioiden 
sosiaalisen median käyttöönottoa sekä kokemuksia käyttöönotosta. Teemahaastattelun 
teemat ryhmiteltiin ajallisesti niin, että haastateltavat voivat haastattelun aikana 
muistella aikaa jolloin organisaatiossa suunniteltiin sosiaalisen median käyttöönottoa, 
käyttöönoton tapahtumaa ja kokemuksia siitä, sosiaalisen median käyttöä sekä 
tulevaisuuden suunnitelmia sosiaalisen median käytölle. Lisäksi tutkimuksen 
organisaatioiden sosiaalisen median käyttöönottoa vertailtiin perinteisen 
tietojärjestelmän käyttöönottoon, josta käyttöönoton vaiheet olivat jo tiedossa. Ajallinen 
jatkuvuus kysymyksissä: mennyt, nykyisyys ja tulevaisuus auttavat haastateltavia 
kokemaan haastattelun järkevänä kokonaisuutena eikä haastattelusta muodostunut 
hajanaista toisiinsa liittymättömiä kysymystensarjoja. Ennalta annetut teemat auttoivat 
haastateltavia orientoitumaan tulevaan haastatteluun.  

Tapaustutkimukseen valituille organisaatioille sekä esihaastateltavaksi valitulle 
henkilölle lähetettiin etukäteen sähköpostitse teemakysymykset (Liite A). Haastattelu 
testattiin tekemällä esihaastattelu Stormossenin sosiaalisen median käyttöönottoon 
osallistuneelle henkilölle. Esihaastattelun tarkoituksen oli testata teemojen sopivuus 
tutkimukseen ja saada ennakkotietoa läpikäydystä projektista, kokemusta 
teemahaastattelun tekemisestä sekä testata varsinaisessa haastattelussa käytettävien 
laitteiden sopivuutta ja luotettavuutta haastattelun tekemiseen. 

Teemakysymysten lähettämisen jälkeen toteutettiin esihaastattelu skype -sovelluksen 
välityksellä. Haastattelu nauhoitettiin käyttämällä tähän soveltuvaa skyperecorder -
ohjelmaa. Lisäksi haastattelun aikana haastattelija teki kirjallisia muistiinpanoja. 
Stormossenin haastatteluun osallistui organisaation toimitusjohtaja sekä 
viestintäpäällikkö, jotka olivat olleet mukana Facebookin käyttöönotossa sekä 
osallistuivat käyttöönoton jälkeenkin Facebookin käyttöön ja päätöksen tekoon. Yksi 
haastateltavaksi aiottu ei osallistunut haastatteluun. Stormossenin haastattelu toteutettiin 
myös Skype- ja skyperecorder ohjelmilla sekä muistiinpanoja tehden. Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen haastatteluun osallistui viestintäpäällikkö ja haastattelu toteutettiin 
valtionhallinnossa käytössä olevalla videoneuvottelu sovelluksella, jossa haastattelun 
aikana tallentuu koko haastattelu videona tiedostoon. Haastattelua varten haastattelijalla 
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oli käytössään kannettava tietokone sekä siihen liitetty web-kamera, jossa on mikrofoni. 
Laitteiston toimivuus testattiin ennen haastattelun tekemistä. 

3.4 Aineiston analyysimenetelmät 

Haastattelujen jälkeen haastattelut litteroitiin sana sanalta analyysien pohjaksi. 
Haastattelujen perusteella aineistoista tehtiin vertailevaa analyysia sosiaalisen median 
käyttöönoton vaiheista. Lisäksi analysoitiin kokemuksia sosiaalisen median 
käyttöönotosta ja käytöstä. Analyysien tavoitteena oli saada esille käyttöönotoissa ja 
käytössä esiin tulevat haasteet, jotta näiden perusteella voidaan laatia parhaat käytänteet 
sosiaalisen median käyttöönotolle tapausorganisaatioissa. 

Tutkimuksessa vertailtiin myös sosiaalisen median käyttöönoton vaiheita perinteisen 
tietojärjestelmän käyttöönottoon ja tätä varten tutkimuksessa tehtiin sosiaalisen median 
käyttöönoton prosessimalli. Prosessimalli tehtiin aineistolähtöinen sisällönanalyysin 
avulla, jossa noudatettiin Tuomen ja Sarajärven (2013) esittämää aineistolähtöisen 
sisällönanalyysin vaiheita. Sisällönanalyysin vaiheet esitetään kuvassa 9. 

 
 
Kuva 9. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheet (Tuomi & Sarajärvi, 2013). 
 

Käyttämällä valmista aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheita pyrittiin tutkimuksessa 
siihen, että aineisto tuli käytyä läpi riittävällä tarkkuudella ja niin, että siitä saataisiin 
analyysia varten mahdollisimman paljon irti. Lisäksi valmiin mallin käyttäminen 
mahdollistaa paremmin tutkimuksen toistettavuuden. 

Seuraavaksi käsitellään käyttöönottojen aineistoanalyysit. Luvussa käydään läpi 
aineiston haastatteluja analysoimalla käyttöönottoa sekä kokemuksia käyttöönotosta ja 
käytöstä. Lisäksi haastatteluiden perusteella etsitään tapausorganisaatioiden haasteet 
sekä parhaat käytänteet sosiaalisen median käyttöönotolle. 
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4. Sosiaalisen median käyttöönoton 
aineistoanalyysi 

Käyttöönoton aineistoanalyysissa käydään aluksi vertaillen läpi eroja 
tapausorganisaatioiden sosiaalisen median käyttöönotoissa. Vertailtavia asioita ovat 
käyttöönotonstrategia, tavoitteet mitä asetettiin sosiaalisen medialle, johdon 
sitoutuminen sekä sosiaalisen median käyttöönoton sekä käytön koulutus. Vertailussa 
havaittiin seuraavaa: 

Stormossenin ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Facebookin käyttöönottostrategiat 
olivat hyvinkin erilaisia. Stormossenissa käyttöönotto oli suunnitelmallista, sillä heillä 
käyttöönotto tehtiin tutkimusprojektissa. Etelä-Pohjanmaalla käyttöönotto tapahtui 
haastattelun mukaan enemmänkin ad-hoc -tyyppisesti eli ilman tarkempaa 
ennakkosuunnittelua. Käyttöönottoihin vaikuttivat muun muassa organisaatioiden 
tavoitteet sosiaaliselle medialle; molemmissa organisaatioissa Facebook sivustoja oli 
suunniteltu käytettäväksi viestintään sekä tapahtumamarkkinointiin. Stormossenin 
tavoitteena oli myös asiakaspalvelun kehittäminen. Tavoitteista ja resursoinnista johtuen 
organisaatioiden sosiaalisen median käyttö olivat erilaista. Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksen haastattelusta sai kuvan, että Facebookia hyödynnettiin enemmänkin 
yksisuuntaisesti organisaatiosta asiakkaisiin päin. Stormossenissa odotettiin enemmän 
vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa ja asiakkaiden osallistumista toiminnan 
kehittämiseen.  

Tutkimuksessa kävi ilmi, että sosiaalisen median käyttöönoton vahvin peruste 
tapausorganisaatioissa oli se, että sen avulla voi olla suoraan yhteydessä asiakkaisiin ja 
se avulla voidaan tavoittaa asiakkaita esimerkiksi eri ikäluokista verrattuna perinteiseen 
markkinointiin. Lisäksi sosiaalista mediaa voidaan pitää organisaatioissa uutena 
viestintäkanavana vuorovaikutteiseen kommunikointiin sekä tiedon välittämiseen 
asiakkaille ja sidosryhmille. Vuorovaikutteisuutta voidaan käyttää asiakaspalvelun ja 
liiketoiminnan kehittämiseen. Sosiaalisen median vahvuutena pidettiin sen 
soveltuvuutta markkinointiin; markkinointi voi olla tapahtuma-, kampanja- tai aikataulu 
markkinointia eli pääasiallisesti se avulla voitiin toteuttaa informatiivista markkinointia.  

Käyttöönotossa tehtyjen sivustojen tavoitteena oli molemmissa organisaatioissa saada 
mahdollisimman paljon seuraajia ja tämä toteutettiin Stormossenin Facebook sivustoilla 
luomalla sivustolle kilpailu, johon sivustolla kävijät voisivat osallistua. Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskuksessa keskityttiin enemmänkin viestintään eli heidän 
tapauksessa tapahtumamarkkinointiin. Johdon sitoutumisessa sosiaalisen median 
käyttöönotoissa oli huomattavia eroja; Etelä-Pohjanmaan ELY:ssä johto oli osallistunut 
sosiaalisen median Facebookin käyttöönottoon antamalla luvan sen käyttöön 
tapahtumamarkkinoinnissa. Stormossenissa johto oli kiinteästi mukana koko sosiaalisen 
median käyttöönotossa. Etelä-Pohjanmaan ELY:ssä Facebook sivustojen pääkäyttäjät 
saivat koulutusta sosiaalisen median käyttöönottoon ja käyttöön sivustojen perustamisen 
jälkeen. Stormossenissa koulutusta annettiin käyttöönottoprojektin aikana sekä 
käyttöönoton jälkeen sitä saatiin mainostoimistolta.  

Seuraavaksi käydään tarkemmin läpi haastatteluissa esiin tulleita huomioita Facebook 
sivustojen käyttöönotoista sekä kokemuksia käyttöönotosta ja käytöstä. 
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4.1 Facebook sivustojen käyttöönotto organisaatioissa 

Seuraavissa haastatteluissa käy ilmi tapausorganisaatioiden erot Facebook sivujen 
käyttöönotossa. Stormossenin tavoitteena Facebookin käyttöönotolle oli 
palvelunkehittäminen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lähtökohdan sosiaalisen 
median käyttöönotolle antoi valtakunnallinen Nuorisotakuu-roadshow. Lähtökohta 
sosiaalisen median käytölle sekä siihen varatut resurssit vaikuttivat valittuihin 
käyttöönottostrategioihin ja siten myös itse käyttöönottoihin. 

Stormossen 

Stormossen liittyi Facebookiin tammikuussa 2011. Alkusysäyksen liittymisestä 
sosiaalisen median käyttöön tuli kun organisaatiossa lähdettiin miettimään erilaisia 
kehitysalueita ja hankkeita. Lähtökohtana ei ollut sosiaalisen median kehittäminen vaan 
lähinnä etsiä keinoja, miten organisaatio voisi viestiä paremmin ulospäin ja kehittää 
palveluaan. Tavoitteena oli myös tavoittaa nuorempia asiakkaita ja organisaatiossa 
haluttiin kokeilla Facebook sivustoja ko. kanavana. Verrattuna Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksen johdon sitoutumiseen sosiaalisen median käyttöönotossa Stormossenin 
Facebook sivustojen käyttöönotossa johto oli hyvinkin sitoutunutta ja tämä näkyi muun 
muassa siinä, että johto osallistui aktiivisesti itse käyttöönotto projektiin. Facebook 
sivut luotiin Stormossenille Quicksteps -hankkeessa, jossa päämääränä oli kehittää 
Stormossenin asiakaspalvelua ja ottaa asiakkaat mukaan toiminnan kehittämiseen. 
Quicksteps -hankkeesta viestintäpäällikkö kertoi seuraavaa: 

”No siinä oli asiakaspalvelutoiminnot nimenomaan, että miten kehitetään 

asiakaspalvelua että siinä Quicksteps -hankkeessa oli aika paljon fokusoitiin sit 
meidän vastaanottopisteisiin, että mitä siellä tapahtuu ja miten siellä voidaan 
kehittää asiakaspalvelua ja sitten tuli tämä sosiaalinen media olisi asiakaskin 
tähän mukaan. Ne oli aika fyysisiä, käytännönläheisiä asioita, mitä sitten 
parannettiin hyötykäyttö asemilla, että siellä oli tämmöstä peräkärryn 

vuokrausta ja noutopalvelua ja näin.” 

Sivustojen käyttöönoton alkuvaiheista viestintäpäällikkö kertoo, että sivustot tehtiin ja 
käytön koulutusta annettiin tutkimusprojektiin osallistuneiden Länsi-Suomen 
muotoilukeskuksen Muovan ja Oulun Yliopiston Quicksteps -projektiryhmän toimesta: 

”Se alkoi oikeastaan niin, että Muova teki sen rungon sinne tai sen alustan tai 
miksi sitä kutsutaan sen sivun ja opasti ja opetti meitä jonkin verra, että miten 
sitä käytetään koska se on siinä vaiheessa me ei henkilökohtaisestikaan 
oikeastaan aktiivisesti käytetty tai kukaan meistä käyttänyt varmasti. Muutamalla 
oli oma sivu ja näin olivat mukana Facebookissa, mutta meitä oli neljä henkilöä 

siinä joo … Niin me lähettiin sitten pyörittää sitä sitten…” 

Haastatteluissa kävi ilmi, että molemmissa organisaatioissa Facebookin käyttö 
aloitettiin varovaisesti. Haastatteluiden mukaan varovainen aloitus johtui muun muassa 
kokemattomuudesta ja koulutuksen puutteesta, jotka aiheuttivat epävarmuutta. 
Varovaista aloitusta pidettiin myös tarpeellisena, joka kävi ilmi Stormossenin 
toimitusjohtajan kertomasta: 

”Se on vähän niin kuin viestintäpäällikkö sanoi tässä oltiin pikkuisen varovainen 
tässä kun mikä on ihan luonnollista alussa, kun se on julkinen yritys kuitenkin 
kun tästä luoda tämmönen luotettava kuva tästä jätehuollosta ja on syytä olla 

pikkuisen varovainen, miten tässä lähteä liikkeelle…”  
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Johto oli antanut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa luvan tehdä Facebook sivut 
tapahtumamarkkinointia varten. Haastattelussa viestintäpäällikkö kertoo: 

”…mä tiedän tosiaa, että tästä on johdolta kysytty linjauksia aikoinaan, 
että voidaan tämmöiset sivustot perustaa ja silloin on johto linjannut 
jotenkin näin, että Facebook sivut voidaan perustaa niin kuin 
tapahtumamarkkinointiin eli kun ELY:llä on jotain tapahtumia kuten 
roadshow tämän Nuorisotakuun yhteydessä niin sellaisia ilmoituksia voi 
laittaa sinne…”. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa lähtösysäys sosiaalisen median käyttöönottoon oli 
ELY-keskuksen osallistuminen Nuorisotakuu tapahtumaan. Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus liittyi Facebookiin elokuussa 2012. Haastattelussa viestintäpäällikkö kertoi 
tilanteesta seuraavaa: 

” …haluttiin tai ajatus oli näin täällä meidän työvoimayksikön henkilöllä 
tai asiantuntijalla, että Facebook olisi kanava, jonka kautta nuoret 
tavotettais ja kun sinne tilaisuuteen haluttiin nuoria niin se oli aika 
luonnollinen tämmönen synty ja tota niin sinne sitten laitettiin materiaalia 
ja mainoksia siitä tilaisuudesta…”. 

Käyttöönotosta ei ELY-keskuksessa viestintäpäällikön mukaan tehty kirjallisia 
suunnitelmia tai pidetty palavereita. Nuorisotakuu-roadshown aikoihin 
viestintäpäällikön sijainen avasi ELY-keskuksen Facebook sivut ja käyttöönotto 
vaiheista ELY-keskuksen viestintäpäällikkö kertoi:  

”No en tiedä, että kuinka monia vaiheita siihen liittyi mutta olen 
ymmärtänyt niin kuin, että aika nopeasti se kasattiin kokoon ne sivut ja 
tuota ja siinä on ollut kokoajan vain viestintäpäällikkö, joka on päivittänyt 
sitä…”. 

ELY:jen valtakunnallinen Facebook koulutus toteutettiin sen jälkeen kun Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskuksen Facebook sivustot oli jo avattu. Henkilöstölle ELY-
keskuksessa ei ollut annettu Facebook tai sosiaalisen median koulutusta. 

”…mä en ollut mukana siinä koulutuksessa, mutta tämä mun sijainen oli 
ollut eli niin kuin tavallaan ne sivut oli jo meillä eli ei oo niin kuin ja sitten 
me ei olla annettu henkilöstölle mitään koulutusta, koska se on ollut 
pikkusen sellaisessa käytössä, että tiettyyn juttuun…” 

Haastattelut paljastavat sen, että ajallisesti Stormossenin Facebook sivustojen 
käyttöönotto kesti selvästi pidempään kuin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
käyttöönotto. Käyttöönottojen suunnitelmallisuus tulee esille siinä, miten kuvataan 
tietämystä käyttöönoton vaiheista. Käyttöönoton vaiheista muun muassa koulutukseen 
palataan seuraavassa, kun käydään läpi tapausorganisaatioiden kokemuksia Facebookin 
käyttöönotosta ja käytöstä. 

4.2 Kokemukset Facebook käyttöönotosta ja käytöstä 

Tapausorganisaatioiden sosiaalisen median käyttöönoton suunnitelmallisuus tulee esiin 
käyttöönotossa helppona aloituksena, kun taas suunnittelemattomuus aiheuttaa 
käyttöönotossa heti alussa jo ongelmia. Molemmissa organisaatioissa tuotiin esille 
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koulutuksen tärkeys. Seuraavassa lisää poimintoja haastatteluista tapausorganisaatioiden 
kokemuksista käyttöönotosta ja käytöstä: 

Stormossen  

Stormossenissa kokemuksista Facebookin käyttöönoton sujumisesta viestintäpäällikkö 
kertoi seuraavaa: 

”…mun mielestä se sujui ihan hyvin, että me olimme aika varovaisia siinä 
alussa…” 

Organisaatiossa oltiin samoihin aikoihin tekemässä myös muutoksia graafisissa 
ohjeistoissa ja tästä viestintäpäällikkö kertoo seuraavaa: 

”…siinä vaiheessa sitten muutama sivu oli jo olemassa niin sen jälkeen 
meillä tehtiin aika suuri muutos, jossa meidän graafinen ohjeisto ja kaikki 
muutettiin ja tuli muun muassa uusi ulkonäkö sitten tehtiin aika laaja 
tämmöinen lajitteluun liittyvä kampanja, koska meidän lajittelu muuttui 
viime vuonna kokonaan niin siinä vaiheessa keskusteltiin mainostoimiston 
kanssa, että miten me voidaan viedä tämä muutos Facebookiin…” 

Mainostoimisto suunnitteli Stormossenin Facebookille uutta sisältöä sekä graafista 
ilmettä ja haastattelussa viestintäpäällikkö jatkaa: 

”…se lähti siinä vaiheessa enemmän rullaamaan ja enemmän tykkääjiä 
…” 

Haastattelussa tuli ilmi, että Stormossenissa Facebookin käytönopastukset olivat 
projektissa jääneet, ylläpitäjien mukaan, vähäisiksi. Facebook sivuston käyttöönoton 
jälkeen Stormossenin sivustosta vastaavat opiskelivat Facebookin käyttöä sekä 
tutustuivat sen käyttöön tarkemmin, puolen päivän ajan, mainostoimistossa olevan 
henkilön kanssa.  

Hyviä ja huonoja kokemuksia käyttöönotossa olivat muun muassa koulutuksen 
puuttuminen ja se, että käyttäjät eivät sitä huomanneet enemmän pyytää. Sovelluksen 
outous ja uutuus aiheuttivat viestintäpäällikön mukaan pelkoja ja epävarmuutta: 

”…vähän niin kuin pelkää, että mitä tapahtuu jos mä tohon paikkaan 
kosken, että ei oikein tiennyt, mitä tapahtuu, että oli niin uusi juttu.” 

Hyvänä kokemuksena viestintäpäällikkö koki sen, että sivuston sisältöä mietittiin jo heti 
alussa ja sivustolle laitettiin esimerkiksi kysely ja asiakkailta tiedusteltiin, mitä 
palveluita he haluaisivat käyttää. Alkuvaiheen haasteen Stormossenissa koettiin myös 
asiakkaiden ja sivuston seuraajien hankinta: 

”Siinä oli semmoinen tietty vaihe, että mitä me oikein täällä oikein 
tehdään, että saataisiin ihmisiä sinne mukaan siinä oli niin kuin sitten 
miettimistä.” 

Haastattelussa kokemuksista käytöstä haastateltavat kertoivat seuraavaa: Stormossenissa 
Facebook sivuston ylläpito on valtuutettu yhdelle henkilölle sekä hänen sijaiselleen. 
Facebook sivustolla asiakkaalla on mahdollista antaa palautetta kommentteina tai 
tykkäyksinä. Stormossenissa kommentteihin vastataan, mutta muuten saatuja palautteita 
ei erikseen käsitellä muussa yhteydessä. Asiakkaiden palautteisiin suhtauduttiin 
positiivisesti ja pidettiin mahdollisena myös uusien innovaatioiden ja ideoiden saamista 
asiakkailta Facebookin välityksellä. Negatiivisia palautteita tai kokemuksia 
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Facebookista organisaatiolla ei ollut. Haastattelun aikoihin Stormossenilla ei seurattu 
systemaattisesti Facebook sivustojen käyttöä, mutta tärkeänä koettiin se, että sivustoja 
on mahdollista hyödyntää palvelujen kehittämisessä sekä se, että niillä voidaan tavoittaa 
myös nuorempia ikäryhmiä. Toimitusjohtaja kertoo tästä seuraavasti: 

” …että me pystymme toimittamaan infoa sanotaan, että vanhemmalle 
ikäryhmälle painetulla matskulla, mutta nuorempi ikäryhmä on 
vaikeampi tavoittaa ja tämä olisi yksi kanava, jota oli silloin tarkoitus 
käyttää ja voimme tavoittaa silloin näitä nuorempia ikäryhmiä se oli 
myös yksi ajatus, kun mentiin mukaan tähän Facebookiin.” 

Tulevaisuuden suunnitelmista haastattelussa todettiin, että vuonna 2013 Stormossen ei 
ollut vielä ottanut Facebook sivustoja mukaan viestintäsuunnitelmaansa, mutta tarkoitus 
on, että ne huomioidaan vuoden 2014 viestintäsuunnitelmassa luomalla Facebookin 
käytölle strategia. Tiedusteltaessa haastattelussa, mitä suunnitelmia Facebookin käytölle 
oli suunniteltu viestintäpäällikkö vastasi seuraavaa: 

”Sitä ei ole vielä suunniteltu eteenpäin, mutta se rullaa omalla 
painollaan, mutta kyllä mä näkisin, että tän vuoden 
viestintäsuunnitelmassa sitä ei ole vielä otettu mukaan …Veikkaisin, että 
ens vuonna  sille on tehtävä jonkinlainen vähän niin kuin sanotaan. että 
strategia”. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella oli siis asettanut Facebook sivuille tavoitteeksi 
mainostaa ja markkinoida viraston vastuualueilla olevia tapahtumia ja tuoda tunnetuksi 
ELY-keskuksen toimintaa. Alun vähäisten henkilöstöresurssien vuoksi Facebook 
sivustolla ei tavoiteltu laajemman vuorovaikutteisen keskustelun syntymistä vaan 
sivustoa pidettiin lähinnä informaation jakamisen välineenä. 

Facebook sivuston ”tietoja” -kohdassa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella lukee 
seuraavasti sivustojen käyttötarkoituksesta: 

”Tällä sivulla on tarkoitus tuoda esille Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen sellaisia tapahtumia, joista on 
tarkoituksenmukaista viestiä sosiaalisen median keinoin.” 

Viestintäpäällikön mukaan Facebook sivustojen ylläpitäjille oli järjestetty 
valtakunnallista Facebook koulutusta ELY-keskusten viestintäryhmän ELVI:n toimesta. 
ELY-keskuksen Facebookin käytön ongelmiksi viestintäpäällikkö kertoi tekniset 
ongelmat esimerkiksi kuvien viennissä sivustoille sekä ongelmia siinä, ettei oltu 
päätetty selkeästi, mitä kaikkea Facebookiin viedään: 

”… oli pikkuisen teknisiä ongelmiakin siinä, että sinne pitää viedä kuvia 
ja kuinka tästä pdf:stä saisi kuvan ja jotain tämmöisiä teknisiä ongelmia 
tavallaan niiden ilmoitusten viemisessä ja siinä kun ei ollut sellaista 
systematiikkaa, että mitä kaikkea sinne viedään ja näin niin se oli 
pikkuisen lapsen kengissä tavallaan se käyttö…” 
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Ongelmien yhteenvetona viestintäpäällikkö kertoi seuraavaa:  

”Ongelma on varmaan se, että se alku on niin ikään kuin lapsen kengissä 
ja vähillä resursseilla ja nopeasti ja ehkä hieman määrittelemätön se, että 
vain sitä roadshowta varten ne perustettiin ja niitä tykkääjiä oli siihen 
vähän.” 

Käyttöönotosta saatiin myös hyvää kokemusta: 

”Joo se vaikka on ollut vähän tykkäyksiä niin kyllähän se näkyy siellä, 
että niitä on jaettu ja se on tavoittanut paljon suurempia joukkoja kuin 
mitä se tykkääjien määrä on että ne tilastot siellähän näkyy…” 

 Lisäksi viestintäpäällikkö kertoi koulutuksen tärkeydestä seuraavaa: 

”Kyllä jos niin virasto tai mikä tahansa yhteisö perustaa Facebook sivut 
niin kyllä se aika tärkeetä on, että niitä osattaisiin hyödyntää ja mä en 
todellakaan sano, että mä osaan hyödyntää mäkin itte kaipaan 
koulutusta”. 

Haastattelun aikoihin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ei ollut tehty kirjallisia 
ohjeita Facebookin tai sosiaalisen median käytölle. ELVI - viestintäryhmä oli 
haastattelun aikoihin tekemässä valtakunnallista ohjeistusta sosiaalisen median käyttöön 
kaikille viidelletoista ELY-virastolle. Kirjallisista ohjeista kysyttäessä viestintäpäällikkö 
kertoi seuraavaa: 

”Ei ole koska juuri siitä syystä että oletan, että valtakunnalliset meille 
sieltä ELVI:stä tulee ja olen tiennyt, että ne on tulossa niin ei minun 
mielestä kannata kaikkien viidentoista ELY:n tehdä omia.” 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Facebookin ylläpito oli aluksi valtuutettu yhdelle 
henkilölle. Tavoitteena oli kuitenkin, että myös kaksi muuta ELY-keskuksen 
asiantuntijaa tulee jatkossa tuomaan materiaalia Facebookiin. Päivityksiä Facebook 
sivustolle tuodaan silloin kun tiedotteita lähtee Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta. 
Tiedotteet linkitetään Facebookista varsinaiseen tiedotteeseen. Sivustojen ylläpidon 
säännöllisyydestä viestintäpäällikkö kertoi seuraavaa: 

”No siis nykyjään se on kyllä säännöllistä siis ei päivittäistä, mutta että 
kuinka usein meillä tiedotteitakin lähtee niin niitä yritetään sinne 
linkittää ja niin kun vähän kiinni sitten loma ajoista jos on vaikka joku 
viikon syysloma niin voi olla, että silloin ei mitään tapahdu, mutta että 
säännöllistä mielestäni tällä hetkellä, mutta ei systemaattista 
kuitenkaan.” 

Sivustolle tulleesta kommenteista oltiin sitä mieltä, että sitä on tähän mennessä tullut 
vielä vähäisiä määriä ja toisaalta resursseista johtuen ei kovin suurta palautetta 
sivustoille odotetakaan.  

”No tota niin siellä mä kävin just aamulla katsomassa, että hirveän 
vähänhän siellä on ulkopuoliset mitään kommentoinut tai kirjoittanut tai 
että on hirveen vaikee sanoa, että kokeeko ne sen tärkeäksi…” 

Systemaattista sivuston käytön seurantaa ei ollut käytössä. Sivuston ylläpitäjä mainitsi 
kuitenkin henkilökohtaisesti seuraavansa sitä, mikä sisältö lukijoita näyttää eniten 
kiinnostavan. 
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Tulevaisuuden tavoitteena Facebook sivustoille Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa oli 
lukijoiden ja tykkääjien määrän lisääminen. Lisäksi nähtiin tarpeelliseksi Facebookissa 
toimimisen systematisointi sekä sivustojen mainostaminen esimerkiksi myös enemmän 
omalle henkilökunnalle. Tavoitteena oli, että tarpeelliset viestit, joita voitaisiin ilmoittaa 
myös viraston Facebook -sivustoilla välitettäisiin viestinnälle, jotta he voivat lisätä 
viestit sivustoille. 

”Niin kuin lukija ja tykkääjä määrän lisääminen ilman muuta on se 
ykköstavoite … meillä on asiakaskuntaa paljon enemmän muissa 
kanavissa, että sen määrän lisääminen ja sit sen toiminnan 
systematisointi siitä tulee tietyt pelisäännöt mulle ittelle ja muutamille 
muille tiedoksi ja henkilöstölle…” 

Huolimatta alun vaikeuksista Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa näkyi positiivinen 
suhtautuminen sosiaalisen median hyödyntämiseen jatkossakin ja tämä näkyi 
haastattelussa muun muassa tulevaisuuden suunnitelmina. 

Parhaiden käytäntöjen esiin saamiseksi käyttöönoton ja käytön kokemusten lisäksi 
haastatteluita analysoitiin sen perusteella, mitä haasteita käyttöönotossa koettiin. 
Seuraavassa kappaleessa käydään läpi tiivistetysti haastatteluissa esiin tulleet haasteet. 

4.3 Haasteet sosiaalisen median käyttöönotossa  

Haastatteluiden perusteella oli havaittavissa, että haasteina sosiaalisen median 
käyttöönotolle koettiin olevan välineen uutuus eli siitä ei ollut aiempaa 
käyttökokemusta. Kokemattomuus aiheutti alussa varovaisuutta ja uskalluksen puutetta 
käytössä. Sisällön suunnittelussa materiaalien vienti oli uutta ja sitä varten koettiin, että 
koulutusta olisi pitänyt saada jo heti alkuvaiheessa. Pettymystä aiheutti asiakkaiden 
vähäinen osallistuminen ja tästä syystä oltiin sitä mieltä, että asiakkaita aktivoivaa 
sisältöä tulisi kehitellä sivustolle jo heti alkuvaiheessa. Toisaalta yrityksen sisällä 
riittävä sosiaalisen median ylläpidon resursointi asettaa rajoitteita sivuston käytölle: 
asiakas kommentteihin on pystyttävä vastaamaan viipymättä ja tätä varten sovelluksella 
on oltava vastuuhenkilöt sekä varahenkilöt. Haasteellisena koettiin myös johdon 
sitoutuminen sosiaalisen median käyttöönotolle; ilman johdon tukea käyttöönotto ja 
käyttö ovat melkeinpä mahdotonta. Haastattelussa haastateltavat toivat esille sosiaalisen 
median ottamisen mukaan viestintäsuunnitelmiin ja tällöin myös johdon olisi otettava 
kantaa sosiaalisen median käytölle. 

Yhteenvetona voidaan kirjata seuraavia haasteita käyttöönotossa: 

 Johdon ja henkilöstön sitouttaminen 

 Asiakkaiden osallistaminen 

 Koulutuksen puute 

 Osaamisen vähäisyys 

 Aiemman kokemuksen puute 

 Alun varovaisuus 

 Resursointi (henkilöt, aika) 

 Suunnittelemattomuus 
 
Yllä olevaa yhteenveto listaa käytetään seuraavaksi pohjana etsittäessä tapaus-
organisaatioiden haastatteluissa esiin tulleita parhaita käytänteitä sosiaalisen median 
käyttöönotolle. 
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4.4 Sosiaalisen median käyttöönoton parhaat käytänteet 

Parhaat käytänteet ovat siis tilannekohtaisia ominaisuuksia, jotka liittyvät yleensä 
järjestelmän tai projektin onnistumiseen tai niiden puuttuessa järjestelmän tai projektin 
epäonnistumiseen (Alter, 2002). Tutkimuksessa tapausorganisaatioiden parhaita 
käytänteitä tuodaan esiin esittämällä haastatteluissa esiin tulleita onnistumisia sekä 
haasteita. Etsimällä projektien onnistumisiin johtaneita ratkaisuja sekä vastauksia 
haasteisiin voidaan näistä ottaa oppia ja parantaa käyttöönottoa ja tehostaa sitä.  

Seuraavassa esitetään tapaustutkimus organisaatioissa käyttöönoton aikana esiin tulleita 
onnistumisia ja haasteita: 

Stormossen 

Kun Quicksteps -tutkimusryhmä oli perustanut Stormossenin Facebook sivut ja antanut 
alku koulutuksen käyttäjille. Stormossenissa sivustojen käytön lopulliset vastuuhenkilöt 
nimettiin Stormossenissa heti käyttöönoton alkuvaiheessa. 

”…Niin me lähettiin sitten pyörittää sitä sitten ja oli puhetta, että 
[neuvontavastaava] ja [viestintäpäällikkö] ovat ne, jotka ollaan 
viestintäosastolla niin me käytännössä hoidetaan sitä ja ihan 
käytännössä tänä päivänä niin [neuvontavastaava] oikeastaan hoitaa 
sen…” 

Hiljaisen alun jälkeen Stormossenissa havaittiin, että Facebook sivustot tavoittavat 
tiettyjä asiakkaita ja toivetta olisi ollut aktiivisemmasta käyttöönottamisesta. Tästä 
viestintäpäällikkö kertoo: 

”…se lähti aika hissukseen siinä käyntiin ja nyt itse asiassa on sitten 
aktivoitu jonkin verran ja huomattu, että siinä on toimiva kanava 
tiettyihin ihmisiin päin.”  

”Varsinkin siinä alussa olisi voinut olla enemmän - jotenkin 
aktiivisemmin - ottaa se käyttöön, että me aika hitaasti lähdettiin 
etenemään silloin alussa, että todella koeluontoisesti täytyy sanoa.” 

Stormossenin asiakkaista ja Facebookin tarkoituksesta toimitusjohtaja kertoi seuraavaa: 

”No oikeastaanhan siis meidän asiakkaita on jokainen, joka asuu 
meidän kuudessa kunnassa, että se ei ole meille uusien asiakkuuksien 
keino, mutta enemmän semmoinen kommunikointi keino…” 

Uuden graafisen ohjeiston tullessa Stormossenille myös Facebook sivustojen sisällön- ja 
ulkonäkö suunnitteluun Stormossenille tuli myös mainostoimisto. Mainostoiminnon 
osallistumisesta viestintäpäällikkö kertoo seuraavaa: 

”…mainostoimisto, joka on tämmönen aika nuorekas toimisto teki paljon 
hienoa matskuu sinne ja ideoitiin, että miten saadaan sitä elämään ja 
mitä siellä voi tehdä ja heidän kanssaan ollaan sitä palloteltu aika 
paljon eteenpäin.” 

Erityisen hyvänä Stormossenin viestintäpäällikkö piti hankkeen alussa mietittyjä asioita 
sekä sisältöä, jota Facebook sivustolle tuolloin laitettiin. 

 



35 

”…siinä oli jotakin kyselyitä ”Kuinka ekohenkinen sä olet” ja oli jotakin 
näitä juttuja, mitä me haluttiin siellä Facebookin kautta tsekata, jotka oli 
niin kuin palvelukonsepteja niistä tehtiin jonkinlaiset esittelyt sinne ja 
kysyttiin ihmisiltä mitä palveluita ne haluis käyttää” 

Stormossenin kokemukset Facebookin käytön parantamiseksi liittyivät aktiivisuuden 
lisäämiseen sekä pyrkimykseen saada sivustoja elämään: 

”…prosessin aikana otettiin ehkä isompia uutisia sinne, mutta nyt on 
huomattu, että pitäisi olla aktiivisena ja syöttää kokoajan pientä niin 
kuin saada sitä elämään enemmän. Ollaan tavallaan kuin viikoittainkin 
syötetty jotakin. Huomaa, että elää kokoajan sivu.”  

Stormossenissa Facebookin käyttöä hyödynnettiin palvelukehittämisessä ja tästä 
viestintäpäällikkö mainitsi seuraavaa: 

”…jos sieltä tulee ideoita sieltä keskustelusta niin voimme hyödyntää 
näitä meidän palvelun kehittämisessä se on lähinnä semmosta.”  

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Haasteena Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Facebookin käyttöönotossa oli resurssien 
vähyys. Viestintäpäällikkö kertoi asiasta seuraavaa: 

”meillä on erittäin pienet viestinnän resurssit eli minä oon ainut 
kokopäiväinen viestintähenkilö ja kun meillä on tosiaan 400 henkilöä 
töissä ja kolmella paikkakunnalla yritetään toimia ja kaikilla alueilla 
kahdella kielellä ja tää on niinku täytyy sanoa aikalaista sellaista tuota 
päätä seinään hakkaamista.” 

Ratkaisuna resurssien vähyyteen viestintäpäällikkö kertoi, että oli laajentanut Facebook 
sivustojen käyttöoikeuksia myös muille ELY-keskuksen viestinnässä oleville ja näin 
sivustoilla oli enemmän henkilöitä, jotka pääsivät ylläpitämään sivustoja ja 
vaikuttamaan sivuston sisältöön. Tästä viestintäpäällikkö kertoi seuraavaa: 

”…totuushan on se, että me ei saada lisäresursseja viestintään, että tää 
on hoidettava näillä nykyisillä resursseilla ja työnjaoilla ja mutta nyt kun 
mä oon ollut ainoa, joka tätä on päivittänyt tässä vuoden ajan ja nyt 
juurikin meillä kaikilla on se salasana tiedossa ja jaettu, että sinne kuka 
vaan meidän viestintäväestä voi sinne mennä nyt mä justiin sovin, että 
parin muun kanssa, että he seuraa vähän erilaisia verkostoja ja 
sidosryhmien toimia, että he myös voisivat sinne linkitellä sinne 
kiinnostavia asioita, että tulis vähän tasapuolisempaa näkemystä…”. 

Facebook sivustolla tapahtuvan tapahtumamarkkinoinnin tavoitteena oli nuorten 
tavoittaminen. Haastattelun perusteella esimerkiksi tykkäyksiä ei tullut aluksi kovinkaan 
paljon, mutta positiivista oli havainto, että oli tavoitettu suurempiakin joukkoja. Lisäksi 
Facebookia voi hyödyntää laajemmillekin sidosryhmille kohdistettuun viestintään: 

”Joo se vaikka on ollut vähän tykkäyksiä niin kyllähän se näkyy siellä, 
että niitä on jaettu ja se on tavoittanut paljon suurempia joukkoja kuin 
mitä se tykkääjien määrä on, että ne tilastot siellähän näkyy…” 
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”…mun mielestä tämä on tämmöstä sidosryhmäviestintää myöskin, että 
se ei ole mitään nuorisoviestintää pelkästään, vaan me pystytään niin 
kuin sidosryhmille myös viestimään tätä kautta.” 

Haastattelussa viestintäpäällikkö kertoi myös toimistaan, joita hän oli tehnyt uuden 
tapahtumamarkkinoinnin eli Seinäjoella pidettävien Farmari messujen aikana Facebook 
sivustolle lisätäkseen Facebook sivujen tykkääjien määrää: 

”…Farmari messut Seinäjoella, iso valtakunnallinen tapahtuma 
satatuhatta kävijää ja silloin tuota niin päätin, että nyt kokeillaan tätä eli 
joka päivä päivitin Facebookia kotona aamulla ennen kuin lähdin sinne 
messuille tai illalla, kun messuilta palasin ja aina jotain ELYyn liittyvää 
sinne lisäsin, että mitä tietoiskuja tänään on lavalla niin kuin meidän 
pitämiä ja valokuvia lisäsin niitä sinne ja kerroin, että maaseutuyksikön 
väki, johtaja on käynyt avaamassa karjapihan ja jotakin juttuja ja tota 
niin niihin tuli tykkääjiä…” 

”…oon sitä mieltä, että kun meillä on viraston facebook sivusto niin 
siellä pitää tapahtua jotain muuten sen kiinnostavuus vähenee.”   

Koulutus Facebook sivujen käyttöönottoon ELY-keskuksissa järjestettiin vasta Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskuksen Facebook sivustojen perustamisen jälkeen. Koulutuksen 
puute näkyi ongelmina sisällön tekemisessä. Lisäksi sivuston sisällön 
suunnittelemattomuus aiheutti sivustojen tekemisen aikaan ongelmia: 

”…teknisiä ongelmia tavallaan niiden ilmoitusten viemisessä ja siinä, 
kun ei ollut sellaista systematiikkaa, että mitä kaikkea sinne viedään…” 

Kokemistaan ongelmista viestintäpäällikkö kertoo tiivistäen seuraavaa: 

”…ongelma on varmaan se, että se alku on niin ikään kuin lapsen 
kengissä ja vähillä resursseilla ja nopeasti ja ehkä hieman 
määrittelemätön se, että vain sitä roadshowta varten ne perustettiin ja 
niitä tykkääjiä oli siihen vähän.” 

Tulevaisuuden suunnitelmissa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella on liittää Facebook 
ja sosiaalinen media, SOME myös viestintäsuunnitelmaan: 

”…kun me nyt tässä käynnistetään tässä kuussa viestintäsuunnittelu ens 
vuodelle niin ilman muuta sinne tulee kohta SOME ja sinne tulee, että 
meillä on viraston Facebook sivut ja nyt mä sitten laadin jonkinlaisen 
suunnitelman siitä että, mitä sinne säännöllisesti viedään, että onko se 
tiedotteet ja sitten tämmösiä tapahtumia.” 

Seuraavassa taulukko 5, jossa esitetään yhteenvetona haastatteluissa esiin tulleita 
haasteita sekä tapausorganisaatioiden parhaita käytänteitä koettuihin haasteisiin. 
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Taulukko 5. Stormossenin ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sosiaalisen median 
                     käyttöönoton haasteet ja parhaat käytänteet. 

Koettu haaste Paras käytänne 

Johdon ja henkilöstön sitouttaminen 
Vastuiden jakaminen, viestintäsuunnitelma,  
koulutus, opastus, infot 

Asiakkaiden osallistaminen 
Mielenkiintoinen sivuston sisältö, aktivoiminen,  
säännöllinen päivittäminen 

Koulutuksen puute Oikea aikainen koulutus 

Osaamisen vähäisyys Oikea aikainen koulutus 

Aiemman kokemuksen puute Oikea aikainen koulutus 

Alun varovaisuus Suunnitelmallinen käyttöönotto, koulutus 

Resursointi (henkilöt, aika) Vastuiden jakaminen sekä resurssien varaaminen 

Suunnittelemattomuus Käyttöönotto projektina 

 

Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että vaikka käyttöönottostrategiat 
tapausorganisaatioilla olivat hyvinkin erilaisia, niin siitä huolimatta haasteissa ja niihin 
löydetyissä parhaissa käytänteissä löytyy useammassa kohti samankaltaisuuksia. 
Esimerkiksi sivustolla vierailijoiden lisäämiseksi molemmissa organisaatioissa lisättiin 
omaa aktiivisuutta sivustojen ylläpidossa ja sisällön laadulla havaittiin myös olevan 
merkitystä.  
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5. Sosiaalisen median käyttöönoton prosessi 

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda tapaustutkimusten perusteella prosessimalli, joka 
selventää käyttöönottoprosessin vaiheita ja kuvaa käyttöönoton etenemistä 
tapausorganisaatioissa. Sosiaalisen median käyttöönoton prosessimallista erotettiin 
lopuksi käyttöönoton vaiheet ja näitä vaiheita verrattiin perinteisen tietojärjestelmän 
käyttöönoton vaiheisiin. 

5.1 Sosiaalisen median käyttöönoton prosessimalli 

Tutkimuksen käyttöönoton prosessimalli muodostui aineistoanalyysin tuloksena. 
Aineiston analyysi aloitettiin perehtymällä litteroituihin haastatteluaineistoihin 
lukemalla ne useamman kerran läpi. Aineistosta muodostettiin pelkistettyjä ilmauksia 
merkitsemällä litteroituun tekstiin koodeja, jotka oli muodostettu teemahaastattelun 
rungon perusteella. Käytetyt koodit olivat seuraavat: 

1. Päätös, tavoite 
2. Vaiheet 
3. Kokemus käyttöönotosta, osallistaminen 
4. Kokemus käytöstä, vastuut, parannus 
5. Tulevaisuus, seuranta ja mittarit 

 
Käytetyt koodit on esitetty liitteessä (Liite B).  Pelkistettyjen ilmauksien tavoitteena oli 
karsia haastattelusta epäolennaisuudet, tiivistää niitä sekä lisätä haastatteluiden 
informaatioarvoa.  

Seuraavaksi aineistoanalyysissa esiin tulleita pelkistettyjä ilmauksia vertailtiin 
keskenään etsimällä niiden samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia. Vertailun tuloksena ne 
yhdistettiin ja luotiin seuraavat alaluokat: 

1. Facebook kartoitus 

 tavoitteet 

 olemassa olevat sivustot 
2. Johdon sitoutuminen ja ylläpitäjästä päättäminen 
3. Sisällön suunnittelu, koulutus ja ohjeet 
4. Facebook sivujen avaus 
5. Facebook sivujen markkinointi 
6. Facebook sivujen ylläpito 
7. Seuranta 
8. Kehittäminen 

 
Alaluokkien yhdistämisessä omat luokkansa muodostivat: 

- kohdat 1 ja 2.  
- kohdat 3 ja 4. 
- kohdat 5. ja 6.  
- kohdat 7. ja 8. 

 



39 

Alaluokkien yhdistämisen jälkeen alaluokista muodostettiin yläluokat sen perusteella 
millaista työtä kuhunkin alaluokkaan sisältyy: 

1. Alkutoimet 
2. Käyttöönottotoimet 
3. Käytönaikaiset toimet 
4. Jälkitoimet 

 
Yhdistäväksi käsitteeksi analyysiin yläluokille saatiin: Sosiaalisen median käyttöönoton 
työvaiheet. Analyysin alaluokkien yhdistämisen ja yläluokkien muodostamisen 
alaluokista sekä yhdistävän käsitteen muodostaminen on esitetty kuvassa 10. 

 

Kuva 10. Analyysin alaluokat, yläluokat ja yhdistävä käsite 

Seuraavaksi esitetty sosiaalisen median käyttöönoton prosessimalli muodostuu 
seuraavista vaiheista: alkutoimet, käyttöönottotoimet, käytönaikaiset toimet sekä 
jälkitoimista. Sosiaalisen median käyttöönoton prosessimallina käytetään tutkimuksen 
analyysissa esiin tulleita alaluokkia, jotka on esitetty kuvassa 11.  
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Kuva 11. Sosiaalisen median käyttöönoton prosessimalli. 

Esitetyn prosessimallin kohdat 2. - 4. ovat verrattavissa tutkimuksen viitekehyksessä 
esitetyn sosiaalisen median elinkaarimallin käyttöönottovaiheisiin (Stieglitz ym, 2013). 
Laajemmin tarkasteltaessa sosiaalisen median käyttöönotto voidaan käsittää myös 
sisältämään kaikki kuviossa 10. mainitut alaluokat 1. – 6.  

Stieglitzin ym. mukaan käyttöönottovaihe alkaa siis käyttäjien tietoisuuden 
herättämisestä ja tässä tutkimuksessa ko. tilannetta vastaa kohta ”2. Johdon 
sitoutuminen ja ylläpitäjästä päättäminen”. Stieglitzin ym. mukaan sosiaalisen median 
käyttöönotto vaati johdonmukaisen käyttöönottostrategian laatimista. Käyttöönotoissa 
voidaan haastatteluiden perusteella sanoa, että Stormossenin käyttöönotto noudatti sitä. 
Molemmissa tapausorganisaatioissa myös käyttöönottojen aikana havaittiin koulutuksen 
tärkeys otettaessa käyttöön uutta sovellusta.  

5.2 Sosiaalisen median ja perinteisen tietojärjestelmän 
käyttöönoton vertailu 

Seuraavassa vertaillaan tapaustutkimuksen organisaatioiden sosiaalisen median 
käyttöönoton prosessimallin vaiheita perinteisen tietojärjestelmän käyttöönottoon, jotta 
saadaan selville, voiko pidempiä tutkimusperinteitä omaavia tietojärjestelmän 
käyttöönoton tutkimuksia hyödyntää sosiaalisen median käyttöönotoissa. Perinteisen 
tietojärjestelmän käyttöönotto vaiheet ovat, tutkimuksen viitekehyksessä esitetyt, Hoffer 
ym. (2005) esittämät käyttöönoton vaiheet.  

Koodaus vs. sivustojen suunnittelu ja toteutus 

Hoffer ym. esityksessä perinteisen räätälöidyn tietojärjestelmän käyttöönotto alkaa 
koodauksella. Sosiaalisen median sivustojen käyttöönotossa vaihetta voidaan verrata 
sosiaalisen median sisällön suunnitteluun sekä toteutukseen. Itse tehtävän koodauksen ja 
sisällön suunnittelun sijaan toinen vaihtoehto on tietojärjestelmissä valmisohjelman ja 
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sosiaalisen median sivustojen tapauksessa valmiiksi suunniteltujen sivustojen 
ostaminen. Sosiaalisen median sisällönsuunnittelussa esimerkiksi Facebookissa 
suunnitellaan sivustoille tekstisisältöä ja graafinen ilme sekä päätetään sivustoille 
laitettavista kuvista, videoista, sovelluksista ja/tai kilpailuista. Sivuston sisällöllä 
sosiaalisissa medioissa on suuri merkitys, sillä niiden avulla saadaan sivustoille 
vierailijoita. Esimerkiksi sovellusten ja kilpailujen avulla asiakkaita aktivoidaan 
osallistumaan sivuston aktiviteetteihin ja tehdään sivustoista kiinnostavampia. 

Testaus 

Perinteisissä tietojärjestelmissä testaus on tärkeä vaihe ohjelman toimivuuden 
toteamiseksi ja se aloitetaan jo koodausvaiheessa. Testauksessa ohjelmakoodista 
etsitään mahdollisia virheitä niiden korjaamiseksi. Myös sosiaalisen median 
käyttöönotossa sivusto voidaan todeta toimivammaksi käyttöönottotestauksen avulla. 
Käyttöönottotestauksessa voidaan testata esimerkiksi sivuston käytettävyyttä tai online 
kokemusta. Tapaustutkimuksessa kummankaan organisaation haastatteluissa ei 
mainittu, että testausta olisi tehty sosiaalisen median käyttöönotoissa.  
 
Asentaminen vs. rekisteröityminen 

Perinteisen tietojärjestelmän asentamisvaihetta voidaan sosiaalisessa mediassa verrata 
esimerkiksi Facebook sivustojen käyttöönoton tapauksessa sivuston luomiseen ja 
avaamiseen Internetissä. Käyttöönotto yrityksen sisäverkon ulkopuoliseen palveluun 
kuten esimerkiksi sosiaalisen median tapauksessa Facebookiin toteutetaan 
rekisteröitymisenä palveluun ja sivuston sisällön luomisen aloittamisena. Perinteisissä 
tietojärjestelmissä ohjelma asennetaan suoritettavasta tiedostosta, jonka ohjelman 
toimittaja toimittaa asiakkaalleen joko sähköisesti tai esimerkiksi cd- tai DVD – levynä. 
Web –pohjaiset tietojärjestelmät suoritetaan selaajan kuten esimerkiksi Internet 
Explorer tai Mozzila FireFoxin välityksellä. Kirjautuminen Web-tietojärjestelmään 
toteutetaan palveluntuottajan ilmoittamassa URL-osoitteessa palveluntuottajan 
antamilla tunnuksilla.  

Dokumentointi 

Tietojärjestelmän seuraavana vaiheena on dokumentointi, joka on siis dokumentointia, 
jota tehdään koko tietojärjestelmän toteutuksen aikana. Lisäksi se on käyttäjille 
tarkoitettua käyttöohje dokumentointia. Tehdyssä tutkimuksessa osallistuvat yritykset 
eivät maininneet tehneensä minkäänlaista dokumentointia sosiaalisen median 
käyttöönotosta tai käyttöohjeita käyttäjille.  

Koulutus, tukipalvelut ja ylläpitopalvelut 

Perinteisissä tietojärjestelmissä koulutus on valmiin tietojärjestelmän käytön koulutusta 
ja koulutus on otettu omana kohtana käyttöönottoprosessiin. Sosiaalisen median 
tapauksessa koulutuksen pitäisi alkaa mahdollisesti jo ennen sivuston laatimista tai 
rekisteröintiä; pääkäyttäjälle pitäisi kouluttaa esimerkiksi Facebookin tapauksessa 
sivuston ominaisuudet ja käyttö mahdollisuudet niin, että pääkäyttäjä voi alkaa 
perustamaan omia sivustojaan koulutuksen jälkeen. Lisäksi sosiaalisen median 
sovelluksen tapauksessa olisi hyvä järjestää tukipalvelua, että ainakin alkuvaiheessa 
pääkäyttäjällä on tiedossa, mistä voi kysyä neuvoa. Sosiaalisen median käyttöönotossa 
tukipalvelut ja käyttöönoton jälkeiset ylläpitopalvelut on ostettavissa tarvittaessa 
ulkopuolisilta tarjoajilta. Perinteisissä tietojärjestelmissä tukipalveluita sekä 
käyttöönoton jälkeisiä ylläpitopalveluita tarjoaa yleensä järjestelmän toimittaja. 
Tehdyssä tutkimuksessa sosiaalisen median käyttöön ottavilla yrityksillä paljastui 
haasteeksi koulutuksen puute tai sen vähäisyys. 



42 

Kuten on havaittavissa perinteisen tietojärjestelmän ja sosiaalisen median käyttöönotto 
sisältävät paljon samankaltaisia vaiheita. Eroja tuo kuitenkin käyttöönotossa sovellusten 
ominaisuudet ja sisällön erilaisuus; ne vaativat erilaisia toimenpiteitä käyttöönotossa 
toimiakseen. Vertailun perusteella voidaan todeta, että sosiaalisen median 
käyttöönotossa voi hyödyntää perinteisten tietojärjestelmien käyttöönoton tutkimuksia 
ja kokemuksia ainakin soveltaen. 
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6. Johtopäätökset 

Sosiaalisen median käyttöönotossa organisaatiot kokevat onnistumisia sekä haasteita. 
Nämä peilautuva organisaatiossa käyttöön otettavalle sovellukselle asetettujen 
tavoitteiden toteutumisena tai ei toteutumisena. Toteutumattomat tavoitteet koetaan 
usein haasteina. Tutkimuksessa molempien organisaatioiden tavoitteena oli esimerkiksi 
Facebook sivustojen kävijöiden määrän lisääminen ja koska toivotut kävijämäärät eivät 
toteutuneet tästä syystä johtuen kävijöiden määrän lisääminen koettiin haasteena. Syitä 
toteutumattomuuteen oli monia lähtien johdon sitoutumisesta ja koulutuksen puutteesta 
aina suunnittelemattomaan käyttöönottoon. Lisäksi tähän vaikuttivat muun muassa 
henkilöresursointi. Tutkimuksessa käyttöönoton haasteisiin pyrittiin etsimään vastauksia 
parhaista käytänteistä eli niistä kohdista missä organisaatiot olivat mielestään löytäneet 
ratkaisun haasteeseen ja onnistuneet korjaamaan sen Facebookin käyttöönotossa tai 
käytössä.  

Haastattelujen perusteella keskeisimmät haasteet olivat johdon sitoutuminen sekä 
koulutuksen puute. Onnistumisia taas koettiin toisessa organisaatiossa hyvän 
ennakkosuunnittelun ansiosta ja toisessa organisaatiossa taas Facebookin käyttöönoton 
suunnittelemattomuus tuli esiin käytönaikaisina vaikeuksina. Erot organisaation välillä 
johtuivat pitkälti valituista strategioista, joilla sosiaalista mediaa, Facebookia, alettiin 
ottaa käyttöön. Stormossenin strategia oli osallistuminen tutkimushankkeeseen, jossa 
kehityskohteeksi valittiin sosiaalisesta mediasta Facebook. Stormossenilla Facebookin 
käyttöönotto oli kokonaisuudessaan organisoitu Quicksteps - projektiryhmälle, joka 
muodostui Länsi-Suomen muotoilukeskuksen Muovan ja Oulun Yliopiston henkilöistä. 
Quicksteps projektiryhmän sosiaalisen median käyttöönoton toteutus Stormossenille 
tehtiin tarkan suunnitelman mukaisesti. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
haastatteluissa sen sijaan Facebookin käyttöönotto kuvattiin ad hoc -tyyppisesti 
toteutetuksi eli nopeasti, ilman ennakkosuunnittelua toteutetuksi. Valitut 
toteutusstrategiat näkyivät käyttöönoton jälkeen käytössä niin onnistumisina kuin 
haasteinakin. 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että johdon ja henkilökunnan sitouttaminen on 
ensimmäisiä asioita, joista on huolehdittava, kun suunnitellaan sosiaalisen median 
käyttöönottoa organisaatiossa. Sosiaalisen median käyttöönotoista on syytä myös laatia 
kirjallinen käyttöönottosuunnitelma, jossa kerrotaan sosiaalisen medialle nimetyt 
vastuuhenkilöt, esimerkiksi sivuston pääkäyttäjä sekä hänelle varahenkilöt. Sosiaalisen 
median sisällyttäminen viestintäsuunnitelmaan tuo asian käsittelyn myös yrityksen 
johdon tasolle. Johdon tuen myötä haasteena koettu resursointi voi helpottua, kun 
yrityksen johdolle osoitetaan sosiaalisen median käytön tuomat edut yritykselle. 
Henkilökunnalle sosiaalista mediaa voidaan markkinoida esimerkiksi kertomalla heille 
sosiaalisen median eduista yritykselle; näkyvyys, saavutettavuus ja edullisuus. 

Aiemman kokemuksen puute, alun varovaisuus ja osaamisen vähyys voidaan korjata 
lisäämällä sosiaalisen median koulutusta. Sosiaalisen median käytön koulutus on 
aloitettava jo sosiaalisen median käyttöönoton suunnittelun vaiheessa. Tarjolla on 
runsaasti ulkopuolista maksullista koulutusta sosiaalisen median käytölle. Yrityksessä 
voidaan järjestää koulutukset pääkäyttäjille ja tarvittaessa he voivat järjestää yrityksen 
sisällä koulutusta tarpeen mukaan. Pääkäyttäjän koulutuksen lisäksi yrityksessä on hyvä 
tehdä sosiaalisen median käyttöön liittyvät kirjalliset käyttöohjeet. Nettietiketin tavoin 
henkilökunnalle on oltava selvillä, mitä sosiaalisen median käyttö merkitsee meidän 
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yrityksessä; mitä siellä saa ja mitä ei saa tehdä. Muun muassa tutkimuksen 
haastatteluissa tuli esille henkilökunnan vastustus sosiaalista mediaa ja Facebookia 
kohtaan; käytön perinteiden puute ja uuden luoma uhka aiheuttavat vastustusta, johon 
voidaan ennakolta vaikuttaa muun muassa juuri kirjallisten käyttöohjeiden, infojen ja 
koulutuksen avulla. 

Kuten myös tutkimuksen viitekehyksessä tuli ilmi: sosiaalisen median käyttö vaatii 
käyttäjiltään sitoutumista sekä aktiivisuutta. Tutkimuksessa tapausorganisaatioissa 
havaittiin, että sivujen säännöllinen päivittäminen pitää yllä sivustojen vierailijoiden 
mielenkiinnon ja lisää kävijämääriä. Myös sivustojen sisällöllä on merkitystä 
kävijämääriin; kilpailuilla ja kyselyillä saadaan asiakkaat osallistettua eli aktivoitumaan 
sivustojen käyttöön. Tällöin organisaatio voi myös itse hyötyä saamastaan palautteesta 
esimerkiksi palvelunkehittämisessä. 

Tutkimuksen perusteella voidaan harkita, että suunnitelmallinen käyttöönotto on 
parempi tapa ottaa sosiaalisen median sovellus käyttöön. Suunnitelmallisen 
käyttöönotto tavan avulla organisaatio voi ennakolta säästyä haasteilta, joita ad-hoc 
käyttöönotossa mahdollisesti esiintyy. Muun muassa ennakolta suunniteltu johdon 
osallistuminen ja koulutukset auttavat oikean resursoinnin suunnittelussa sekä 
osaamisen varmistamisessa. 

Tehdyn vertailevan tapaustutkimuksen perusteella tutkimuksessa laadittiin myös 
sosiaalisen median käyttöönoton prosessimalli, jonka perusteella sosiaalisen median 
käyttöönottoa vertailtiin perinteisten tietojärjestelmien käyttöönottoon. Perinteisestä 
tietojärjestelmästä vertailukohteena käytettiin kirjallisuudesta esitystä, joka oli tehty 
tietojärjestelmän käyttöönotosta. Laadittua sosiaalisen median prosessimallia ei voida 
pitää yleistettävänä, koska tapaustutkimuksessa ei tullut esiin haastatteluissa kaikkia 
vertailukohtia verrattuna perinteisen tietojärjestelmän käyttöönottoon. Syinä tähän oli 
muun muassa teemahaastattelun ja osittain myös käyttöönotto toteutusten väljyys. 
Esimerkkinä tällaisesta kohdasta on testaus, josta ei tapaustutkimuksen haastatteluissa 
mainittu. Lisäksi vertailtava perinteinen tietojärjestelmä olisi voitu valita lähempää 
sosiaalista mediaa esimerkiksi web-tietojärjestelmän käyttöönotto mieluummin kuin itse 
koodattava tietojärjestelmä; tällöin yhtymä- ja vertailtavia kohtia käyttöönotossa olisi 
löydetty todennäköisemmin enemmän. 

Tutkimukseen toi haastetta myös se, että käsitteenä käyttöönotto voidaan käsittää 
laajemmassa tai suppeammassa merkityksessä. Laajemmassa merkityksessä 
käyttöönottoon kuuluu elinkaarimallin kaikki vaiheet, jotka esimerkiksi Stieglitzin ym. 
esittivät: päätöksenteko ja projektin aloitus, suunnittelu, käyttöönotto, toiminta sekä 
analysointi ja arviointi. (Stieglitz ym., 2013). Suppeammassa merkityksessä taas 
käyttöönotto on itse käyttöönotto vaiheen läpivienti, joka käsittää osallistujien 
sitouttamisen, testauksen, kouluttamisen ja tuen suunnittelu sekä toteutuksen. 
Tutkimuksessa vertailussa tietojärjestelmien käyttöönottoon valittiin lähtökohdaksi 
perinteisen tietojärjestelmän käyttöönoton vaiheiden vertailu suppeammassa 
merkityksessä ja näitä verrattiin tapaustutkimuksessa esiin tulleisiin vaiheisiin, jotka 
esitettiin tapaustutkimuksen aineistoanalyysin pohjalta tehdyssä prosessimallissa. 
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7. Yhteenveto 

Tutkimuksen tavoitteena oli vertailla ja selvittää tapausorganisaatioissa sosiaalisen 
median käyttöönottoa ja käyttöä. Seuraavassa on esitetty vastaukset tutkimuksessa 
esitettyihin tutkimuskysymyksiin: 

 Mitä haasteita sosiaalisen median käyttöönotossa koettiin? 
 
Tutkimuksessa tuli esiin sosiaalisen median käyttöönoton keskeisimmäksi haasteeksi 
strategian valinta, jolla sosiaalisen median käyttöönottoa alettiin toteuttaa sekä johdon 
sitoutuminen. Stormossenissa käyttöönotto tapahtui tutkimusprojektissa ja Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskuksessa ad-hoc tyyppisesti. Valittu käyttöönottostrategia vaikutti 
loppujen lopuksi koko sosiaalisen median käyttöönottoon ja sen toteutumiseen. 
Tutkimuksen organisaatioilla oli erilaiset lähtökohdat toteuttaa sosiaalisen median 
käyttöönottoa ja tähän päätökseen oli vaikuttanut merkittävästi johdon sitoutuminen. 
Haasteiden luonne vaihteli organisaatioissa sen mukaan, millainen käyttöönottostrategia 
organisaatioissa oli. Esimerkiksi toisessa organisaatiossa haasteena oli henkilöresurssien 
vähyys ja tämä vaikutti muun muassa siihen, että vaikka tavoitteena oli saada asiakkaita 
organisaation Facebook sivustoille niin he eivät odottaneet suuria sivustolla kävijöiden 
kommenttien määrää, koska arveltiin, että niihin ei siinä tapauksessa ehdittäisi vastata. 
Sosiaalisen median käyttöönoton alussa koettuja haasteita molemmissa organisaatioissa 
olivat: tunne aiemman kokemuksen puutteesta Facebookin käytössä, osaamisen vähyys 
ja koulutuksen puute. Nämä näkyivät muun muassa varovaisuutena käyttää Facebookia 
aluksi ja vaikuttivat tavoitteeseen saada asiakkaat mukaan organisaation Facebookin 
käyttöön. 

 

 Sosiaalisen median parhaat käytänteet tapaus organisaatioissa? 
 
Tutkimuksessa sosiaalisen median parhailla käytänteillä tuotiin esiin niitä keinoja, joita 
organisaatioissa käytettiin käyttöönotossa ja käytössä esiintyvien haasteiden 
ratkaisemiseksi. Stormossenissa tuli esiin mielestäni ehkä tärkein paras käytänne eli se, 
että käyttöönotto kokonaisuutena tehtiin suunnitelmallisesti eli esimerkiksi ennen 
käyttöönottoa oli jo mietitty sivuston sisältöä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa 
haasteena oli henkilöresurssien vähyys ja tähän ratkaisuna viestintäpäällikkö kertoi 
haastattelussa, että oli jakanut Facebook sivustojen ylläpidon vastuuta myös muille 
viestintähenkilöille. Molemmissa organisaatioissa tavoitteena oli lisätä asiakkaiden 
määrää sivustoilla ja oli havaittu, että toimimalla itse aktiivisesti eli tuomalla sivustoille 
säännöllisesti uutta sisältöä saadaan myös asiakkaat kiinnostumaan ja asiakasmäärät 
lisääntymään sivustoilla. Stormossenissa havaittiin myös käytännössä, että 
mielenkiintoinen sisältö tuo lisää käyttäjiä; osallistamalla asiakkaita esimerkiksi 
kilpailuilla tai tekemällä kyselyitä asiakkaille, mitä palveluja he toivoisivat 
organisaatiolta. Haastavana koettiin koulutus Facebook sivustojen käyttöönottoon ja 
käyttöön. Molemmissa organisaatioissa Facebook sivustojen ylläpitäjät osallistuivat 
lisäkoulutuksiin ja tämän avulla saatiin varmuutta sivustojen ylläpitoon. Tutkimuksessa 
pohdittiin myös sitä, miten johto saataisiin osallistumaan ja sitoutumaan; molemmissa 
organisaatioissa todettiin, että sosiaalisen median ottaminen mukaan 
viestintäsuunnitelmaan auttaa sosiaalisen median käyttöön liittyvien kysymysten 
tuomisen myös johdon tietoon ja käsiteltäväksi.  
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 Eroaako sosiaalisen median käyttöönoton prosessi perinteisen tietojärjestelmän 
käyttöönotto prosessista? 

 
Tutkimuksen tapausorganisaatioiden sosiaalisen median käyttöönoton ja käytön 
kokemusten perusteella käyttöönotoista tehtiin käyttöönottoprosessin kuvaus 
aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusteella. Organisaatioiden sosiaalisen median 
käyttöönottoprosessia verrattiin perinteisen tietojärjestelmän käyttöönottoon, jotta 
saataisiin selville voiko perinteisen tietojärjestelmän pitkää käyttöönoton 
tutkimusperinnettä ja niistä saatuja kokemuksia hyödyntää sosiaalisen median 
käyttöönotoissa. Vertailun perusteella voidaan todeta, että molempien käyttöönotot 
noudattavat pitkälti samoja vaiheita ja soveltaen perinteisen tietojärjestelmän 
käyttöönoton vaiheita voidaan hyödyntää myös sosiaalisen median käyttöönotoissa. 
Merkittävin ero vertailussa tulee siinä, millainen tietojärjestelmä vertailukohteeksi 
valitaan.  
 
Tutkimuksessa valittuja tutkimusmenetelmiä olivat vertaileva tapaustutkimus ja 
teemahaastattelu. Lisäksi haastatteluista tehtiin aineistolähtöinen sisällönanalyysi. 
Vertaileva tapaustutkimus oli tässä tapauksessa kohdallaan, sillä vertailtavana 
tapauksena olivat sama tapahtuma eli Facebookin käyttöönotto sekä käyttö. 
Käyttöönottojen toteutuksien erilaisuus toi mielenkiintoa asian tutkimiseen ja erilaisia 
näkökulmia tuloksiin. Tällä voi mielestäni olla merkitystä myös esimerkiksi 
tutkimuksen hyödyntämisen kannalta, sillä erilaisten toteutustapojen vertailu auttaa 
tekemään päätöksen siitä, kumpi käyttöönottotapa sopii paremmin. Teemahaastattelu 
toi joustavuutta haastatteluun ja uusia kysymyksiä voi esittää teemahaastattelun aikana 
koska ei ollut sitouduttu mihinkään tiettyihin kysymyksiin. Tapausten vertailtavuutta 
paransi se, että molemmissa haastatteluissa käytettiin samoja teemoja sekä ajallisesti 
samaa etenemistä.  
 
Tutkimus saatiin toimimaan noudattamalla, parhaan taidon mukaan, tieteellisen 
tutkimuksen vaiheita eli hyödyntämällä esitettyjä aiempia tutkimuksia sekä 
tutkimusmenetelmiä ja soveltamalla näitä käsillä olevaan tutkimukseen.  
 
Tutkimuksen rajoituksena on se, että haastatteluista jäi pois sellaisia henkilöitä, joilla 
olisi ollut myös ensikäden tietoa käyttöönoton tilanteista. Tutkimuksen tulosten 
hyödynnettävyyttä olisi mielestäni myös parantanut se, että tutkimus olisi koskenut 
useampia organisaatioita ja näin olisi saatu enemmän vertailukelpoista materiaalia 
analysoitavaksi. Prosessimallin tekemiseksi vertailtava perinteinen tietojärjestelmä 
olisi voinut olla Web-tietojärjestelmä, koska se on lähempänä sosiaalisen median 
sovelluksia kuin mitä käytettiin tutkimuksessa eli tutkimuksessa vertailtiin sosiaalisen 
median käyttöönottoa koodattavaan perinteisen tietojärjestelmän käyttöönottoon. 
 
Mielestäni tutkimuksesta parhaiten hyödynnettäviä kohtia ovat haastatteluissa esiin 
tulleet kommentit, joissa esitetään käytännön kokemuksina, mitä onnistumisia tai 
haasteita käyttöönotossa voi kohdata. Parhaat käytänteet auttavat ratkaisemaan esiin 
tulevia haasteita ja ottamalla näistä opiksi voidaan säästyä ennakolta ko. tilanteilta ja 
säästää mahdollisesti aikaa ja rahaa sekä toteuttaa sosiaalisen median käyttöönotto ja 
käyttö hallitummin. 
 
Jatkotutkimus mahdollisuuksia sosiaalisen median käyttöönotossa on runsaasti. Tämän 
tutkimuksen pohjalta tehtyä empiiristä alustavaa prosessimallia voitaisiin 
jatkotutkimuksessa viedä eteenpäin esimerkiksi validoimalla prosessi myös muissa 
organisaatioissa. Lisäksi jatkotutkimuksessa voitaisiin kehittää prosessimallia 
eteenpäin ja selvittää sen soveltuvuutta eri organisaatioiden sosiaalisen median 
käyttöönottoihin. 
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Liite A. Teemahaastattelun teemat 

Perusteet sosiaalisen median käyttöönotolle 
 

 mistä päätös lähteä mukaan sosiaalisen median käyttöön 

 tavoitteet sosiaaliselle medialle 

Käyttöönoton prosessi 

- vaiheet 

Kokemukset käyttöönotosta 

 hyvät/huonot kokemukset 

 mitä oltaisiin tehty toisin 

 mikä oli erityisen hyvää 

 liiketoimintastrategiaan liittäminen? 

 henkilökunnan/asiakkaiden sitouttaminen/osallistaminen 

Kokemukset käytöstä 

 Yrityksen vastaanotto: johto, työntekijät 

 vastuut 

 Asiakkaiden vastaanotto 

 hyvät/huonot kokemukset 

 innovaatiot, päätöksenteko, ongelmien ratkaisu 

 miten parantaisin käyttöä 

 

Tulevaisuuden suunnitelmat 

 

 tulevaisuusnäkymät; suunnitelmia välineen käytölle 

 Seuranta ja mittarit; miten hyödynnetään liiketoiminnassa tuloksia 
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Liite B. Aineisto analyysi: pelkistettyjen ilmausten 
koodit 

 


