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Tiivistelmä 

Tutkimuksen tarkoituksena oli erilaisten hyvien strategioiden, ohjeiden ja käytäntöjen 

löytäminen organisaatiolle, joka on siirtymässä käyttämään sosiaalista mediaa 

markkinointitarkoituksiin. Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään miten 

sosiaalimediamarkkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista, mikä sen nykytilanne on 

sekä mitkä ovat sen suurimpia hyötyjä ja riskejä. Tutkimusmenetelmänä oli käsitteellis-

teoreettinen menetelmä, eli tutkimus pohjautui aiemmin julkaistuihin tutkimuksiin. 

Kirjallisuuskatsauksessa ilmeni, että sosiaalinen media soveltuu hyvin yritysten 

markkinointitarkoituksiin tarjoamalla perinteisiin markkinointitapoihin nähden edullisen 

paikan, jossa yritykset voivat esitellä tuotteitaan ja palveluitaan, vahvistaa brändiään, 

kommunikoida kuluttajien kanssa sekä ottaa asiakaspalautetta vastaan (Jara et al., 2014; 

Neti, 2011). Samalla kun sosiaalisen median vuorovaikutteisuus tarjoaa paljon erilaisia 

mahdollisuuksia yrityksille, se luo niille myös uusia haasteita. 

Sosiaalimediamarkkinoinnin yksi suurimmista haasteista on se, että sosiaalisessa 

mediassa käytävää keskustelua ei voida hallita. (Fournier & Avery, 2011.) Kuluttajien 

keskustelua voidaan tukea ja ohjata esimerkiksi kommunikoimalla heidän kanssa sekä 

luomalla heille omia verkostoitumisalustoja (Mangold & Faulds, 2009).   

Avainsanat 
sosiaalinen media, markkinointi, organisaatio, sosiaalimediamarkkinointi, liiketalous, 

brändi 
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1. Johdanto 

Tutkielman tarkoituksena ja tutkimusongelmana on erilaisten tehokkaiden sosiaalisen 

median markkinointitapojen selvittäminen. Siitä on hyötyä erityisesti 

markkinointistrategioita suunnitteleville yrityksille. Tutkimusmenetelmänä on 

käsitteellis-teoreettinen menetelmä, eli tutkielma pohjautuu aiemmin julkaistuihin 

tutkimuksiin.  Sen teoreettinen hyöty ja tärkein kontribuutio perustuu siihen, että se 

kerää suuren osan tärkeimmistä aiheeseen liittyvistä tutkimuksista yhteen pakettiin. 

Tutkielmassa käydään läpi muun muassa tärkeimmät sosiaaliseen mediaan liittyvät 

implementointi- ja markkinointistrategiat, edut, riskit sekä brändin 

vahvistamismahdollisuudet.  

Sosiaalinen media on vaikuttanut viime aikoina moniin ihmisten kommunikaation 

aspekteihin, ja sen myötä myös liiketalouteen (Edosomwan et al., 2011). Kuluttajat ovat 

ottaneet etenevässä määrin aktiivisen roolin markkinointisisällön luomisessa 

organisaatioiden ja niiden brändien kanssa. Yritykset ovat puolestaan perehtymässä 

sosiaalimarkkinointiohjelmiin- ja kampanjoihin tavoittaakseen kuluttajat verkossa. 

(Hanna et al., 2011.) 

Tutkielmassa on seuraavat pääluvut: johdanto, aiempi tutkimus, sosiaalisen median 

markkinointistrategiat, pohdinta ja yhteenveto. Aiempi tutkimus sekä sosiaalisen 

median markkinointistrategiat koostuvat kirjallisuuskatsauksesta. Niissä perehdytään 

tärkeimpiin aiheeseen liittyviin termeihin ja strategioihin sekä ohjeistetaan tehokkaaseen 

sosiaalimediamarkkinointiin. Pohdintaluvussa esitetään omia pohdintoja aiheesta. 

Yhteenvetoluvussa kerrataan tutkimuksen kulku ja keskeisimmät löydökset. 
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2. Aiempi tutkimus 

Tässä pääluvussa perehdytään merkittäviin sosiaalimediamarkkinointiin liittyviin 

tutkimuksiin. Luku on jaettu alalukuihin, joissa käsitellään aiheeseen liittyviä asioita, 

kuten sosiaalimediamarkkinoinnin nykytilannetta, hyötyjä, haasteita, 

implementointistrategioita, brändin kehittämistä, asiakassuhteiden hallintaa, 

viraalimarkkinointia, osallistuvaa markkinointia sekä kuluttajien välisen keskustelun 

vaikutusta heidän ostoaikeisiin. 

2.1 Sosiaalimediamarkkinoinnin tämänhetkinen tilanne 

Sosiaalinen media edustaa yrityksille markkinointimahdollisuutta, jossa ei tarvita 

perinteistä välikättä yrityksen ja asiakkaan välille, vaan saadaan suora yhteys 

asiakkaaseen. Tämän vuoksi lähes kaikki yritykset ovat perehtymässä sosiaalisen 

median markkinointialoitteisiin. (Neti, 2011.) Sosiaalinen media on ilmiö, joka on 

muuttanut yksilöiden vuorovaikutuksen ja kommunikaation ympäri maailman 

(Edosomwan et al., 2011). Sen ilmaantuminen on aiheuttanut suoramarkkinoinnille sekä 

haasteita että antanut uusia mahdollisuuksia. Halpojen verkkoyhteyksien lisääntyminen 

on antanut yrityksille mahdollisuuden asioida suoraan tuhansien tai miljoonien 

yksilöasiakkaiden kanssa uusien kommunikointikanavien avulla. Yrityksille on 

kuitenkin haasteellista arvioida uusien kanavien tehokkuutta. Vielä vaikeampi haaste on 

se, että kuluttajien kommunikointia ei pystytä kontrolloimaan. Organisaatioiden pitää 

puhutella kohdeyleisöjään sekä suorasti sekä epäsuorasti sosiaalisen median avulla. 

(Palmer & Koenig-Lewis, 2009.)  

Markkinoijat ovat omaksuneet sosiaalimediamarkkinoinnin lukuisiin 

markkinointitavoitteisiin, kuten brändin vahvistamiseen, tutkimukseen, asiakassuhteiden 

hallintaan, palveluun ja myynnin edistämiseen suhteellisen lyhyessä ajassa. Suurin osa 

markkinoijista arvostaa sosiaalista mediaa eniten brändin vahvistamisessa. 

Markkinoijilla on siihen useita sosiaalisen median vaihtoehtoja, kuten maksullisten 

mainoksien asettaminen, sosiaaliverkostoihin osallistuminen brändipersoonalla, 

brändivuorovaikutusmahdollisuuksien kehittäminen sekä brändisisällön julkaiseminen. 

(Ashley & Tuten, 2015.) Tavallisten yritysten lisäksi myös yritysmarkkinointiin 

(business to business marketing) erikoistuneet yritykset ovat huomanneet viime vuosien 

aikana sosiaalisen median potentiaalin asiakkaiden houkuttelemiseen ja 

bränditietoisuuden lisäämiseen (Michaelidou et al., 2011).  

Mobiililaitteille erikoistunut sosiaalimediamarkkinointikin on yleistymässä. 

Mobiililaitteilla käytettävä sosiaalinen media poikkeaa perinteisestä sosiaalisesta 

mediasta muun muassa siten, että sen avulla voidaan integroida käyttäjän virtuaalinen ja 

oikea elämä tiukemmin yhteen. Käyttäjät voivat mobiililaitteiden avulla esimerkiksi 

kertoa ystävilleen mitä he ovat milloinkin tekemässä Facebook- ja Twitter-päivityksillä 

ja missä he ovat Facebook Places- ja Foursquare-palveluiden avulla. Myös yritykset 

voivat käyttää sellaisia ominaisuuksia hyödyksi markkinoinnissa. Asiakkaiden 

olinpaikkapäivitykset mahdollistavat esimerkiksi tilannekohtaiset mainokset ja 

tarjoukset. (Kaplan, 2012.) 
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Sosiaalisesta mediasta on tulossa kasvavassa määrin myös poliittisten kampanjoiden, 

kansallisten puolustusstrategioiden, julkisten käytäntöjen, tiedotus- ja suhdetoiminnan ja 

yrityksen sisäisen kommunikaation vakiintunut aspekti. (Neti, 2011.) Aiempi tutkimus 

on esittänyt, että brändien tulisi keskittyä sosiaalisilla kanavilla sosiaalisen läsnäolon 

ylläpitämiseen sisällöllä, joka on tuoretta ja toistuvaa. Sisällön pitäisi myös käyttää 

kannusteita, jotka houkuttelevat kuluttajia osallistumaan kommunikointiin. (Ashley & 

Tuten, 2015.)  

2.2 Sosiaalimediamarkkinoinnin hyödyt 

Sosiaalinen media on paikka, jossa yrityksen nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään. Heidän välinen kommunikaatio vaikuttaa paljon siihen, 

miten he suhtautuvat kyseiseen yritykseen. (Fisher, 2009.) Se tarjoaa kaksi tärkeää 

hyötyä yrityksille: työkustannuksien vähentämisen työntekijöiden työaikaa 

vähentämällä sekä kokonaistulojen kasvattamisen mahdollisuuden parantamisen. 

Yritykset voivat sen avulla jakaa heidän asiantuntemustaan ja tietoaan, päästä käsiksi 

kuluttajien viisauteen sekä sitouttaa asiakkaita. Asiakkaat voivat myös auttaa sen avulla 

toisiaan. (Neti, 2011.) 

Sosiaalimediamarkkinointi tarjoaa kolme selvää etua perinteisiin 

markkinointistrategioihin verrattuna. Se tarjoaa markkinoijille ikkunan, jossa he voivat 

esitellä tuotteita ja palveluita kuluttajille sekä kuunnella heidän valituksia ja ehdotuksia. 

Se tekee myös useiden vertaisryhmien tai vaikuttajien tunnistamisesta ja värväämisestä 

helpompaa. Kaikki nämä markkinointimahdollisuudet ovat vielä paljon halvempia 

verrattuna perinteiseen markkinointiin. (Neti, 2011.) 

Sosiaalimediamarkkinointi auttaa organisaatioita myös näkyvyyden parantamisessa, 

verkkoliikenteen ja tilaajien määrän kasvattamisessa, uusien liiketoimintakumppanien 

etsimisessä, verkkosivun hakukoneidensijoituksien kasvattamisessa, yrityksen tuotteista 

kiinnostuneiden henkilöiden tunnistamisessa, tuotteiden ja palveluiden myymisessä 

sekä markkinoinnin kokonaiskustannuksien vähentämisessä. Sosiaalimediamarkkinointi 

on erittäin personoitu markkinointitapa. Tarjoukset voidaan kohdentaa sen avulla 

koskemaan vain tiettyjä ryhmiä, jotka ovat kiinnostuneita tietystä toimialueesta toisin 

kuin perinteisessä markkinoinnissa. (Neti, 2011.) Sosiaalimedian sovelluksilla on myös 

potentiaalia tarjota lisäarvoa tuttujen kaupankäyntiaktiviteettien lisäksi, koska ne 

mahdollistavat virtuaalisten asiakasympäristöjen luomisen. Virtuaaliympäristöt voivat 

tukea brändin vahvistamista, myyntiä, asiakaspalvelua ja tuotteiden kehittämistä sekä 

luoda liikearvoa kaikilla näillä alueilla. (Culnan et al., 2010.) 

2.3 Sosiaalimediamarkkinoinnin haasteet ja riskit 

Samalla tavalla kuin organisaation kannalta myönteisetkin asiat, myös kielteisetkin 

asiat, kuten kritiikki organisaatiota kohtaan, parodiat yrityksestä tai sen tuotteista sekä 

arkaluontoiset tietovuodot voivat levitä nopeasti ja hallitsemattomasti sosiaalisessa 

mediassa. Jos organisaatio yrittää esittää sosiaalisessa mediassa itsestään autenttista 

kuvaa valheellisesti, se jää siitä yleensä hetkessä kiinni suuren yleisön ansiosta. 

(Fournier & Avery, 2011.) Sosiaalinen media ei myöskään yleensä riitä organisaation 

ainoaksi osatekijäksi markkinointisuunnitelmassa, vaan yrityksen on harkittava sekä 

sosiaalisen että perinteisen median käyttöä osana ekosysteemiä, jossa kaikki osatekijät 

toimivat yhdessä samaa päämäärää kohti, olkoon se sitten yrityksen uuden tuotteen tai 

palvelun mainostaminen tai kuluttajien kanssa keskusteleminen (Hanna et al., 2011). 
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Brändin vahvistaminen, joka keskittyi perinteisen markkinoinnin aikakautena lähes 

yksinomaan tuottojen kasvattamiseen, on kehittymässä sosiaalisen median aikakautena 

riskinhallinnan suuntaan, koska organisaation on puolustettava brändiä jatkuvilta 

kuluttajien hyökkäyksiltä ja ylikriittisiltä kommenteilta. Riskinhallintaan keskitetty 

brändisuunnitelma näyttäisi melko erilaiselle kuin perinteinen markkinointisuunnitelma. 

Tuotteen hinnan, paikan ja mainostusstrategioiden sijaan siinä keskityttäisiin brändin 

pääomaa uhkaavien riskitekijöiden tunnistamiseen ja arvioimiseen. Suunnitelma 

pystyisi vastaamaan kysymyksiin, kuten esimerkiksi mitkä voimat voisivat paljastaa 

halkeamia brändin asettelussa, mitkä toiminnat yrityksen sisältä tai ulkoa voisivat tehdä 

brändistä kelvottoman, kuinka todennäköistä uhkien toteutuminen olisi ja kuinka 

vakavia niiden seuraukset olisivat. Myös vastaussuunnitelman laatiminen olisi 

ehdotonta. (Fournier & Avery, 2011.)  

2.4 Sosiaalisen median lisääminen osaksi organisaation 
markkinointisuunnitelmaa 

Sosiaalimediamarkkinointi on vielä lapsenkengissä. Suurin osa verkkojälleenmyyjistä 

arvostavat sen myönteisiä vaikutuksia bränditietoisuuden levittämisessä ja 

mainostamisessa, mutta ovat silti yhä sen käyttöönoton aikaisissa vaiheissa. (Neti, 

2011.) Yritysten pitäisi Culnanin ja muiden (2010) tutkimuksen mukaan kehittää 

sosiaalisen median implementointistrategiat pohjautuen kolmeen asiaan: tietoiseen 

käyttöönottopäätökseen, yhteisön rakentamiseen sekä absorptiiviseen kapasiteettiin 

saadakseen täyden liikearvon sosiaalisesta mediasta. Liikearvo tulee tietyn 

sosiaalimedia-alustan sijaan siitä, miten sitä käytetään. (Culnan et al., 2010.) 

Käytettävät sosiaalisen median alustat tulisi valita varovaisesti. Yritysten kannattaa 

käyttää vain sellaisia sivuja, missä he aikovat kommunikoida kuluttajien kanssa 

aktiivisesti. Oikeiden alustojen valitseminen riippuu erityisesti siitä kohdeyleisöstä, 

jonka yritys haluaa tavoittaa. (Kaplan & Haenlein, 2010.)  

Vaikka organisaatiot voivatkin saada legitimiteettiä ottaessaan vain käyttöönsä uusinta 

teknologiaa, sellainen lähestymistapa ei välttämättä takaa sen laadukasta käyttöönottoa 

jonka avulla saataisiin halutut liiketaloushyödyt, ellei yritys tee tietoisia päätöksiä siitä, 

miten teknologia otetaan käyttöön. Tietoinen käyttöönottopäätös on Culnanin ja muiden 

(2010) kehittämä sosiaalisen median implementaatiostrategia. Se perustuu siihen, että 

organisaatio laskee varovaisesti implementoinnista seuranneen odotetun liikearvon 

suhteutettuna mahdollisiin riskeihin. Tietoinen sosiaalisen median käyttöönotto koostuu 

viidestä elementistä, jotka ovat hyvän ja perustellun ratkaisun tekeminen sosiaalisen 

median alustoja valittaessa, vastuun asettaminen sen hallitsemiselle, metriikoiden 

tunnistaminen liikearvon mittaamiseksi, kaikkien alustojen helppopääsyisyyden 

varmistaminen sekä riskien hallitseminen. (Culnan et al., 2010.) 

Monet tehokkaimmista asiakkaisiin kohdistetuista sosiaalista mediaa hyödyntävistä 

markkinointialoitteista liittyvät yhteisöihin, jotka koostuvat ihmisistä jotka samaistuvat 

yhteisön kanssa ja pysyvät siinä mukana. Koska kuluttajien sosiaalisen median 

käyttäminen on vapaaehtoista ja yhteisö kasvaa sen jäsenien kommunikoinnin avulla 

ajan saatossa, yrityksen pitäisi ottaa selkeitä askeleita oman yhteisön rakentamiseksi. 

Yrityksen pitää luoda ja ylläpitää infrastruktuuria, joka mahdollistaa yhteisön ja tukea 

sitä heidän virtuaalisessa asiakasympäristössään, jotta yhteisöön saadaan houkuteltua 

lisää käyttäjiä. Tärkein osatekijä tähän päämäärään pääsemiseen on houkuttelevan 

sisällön luominen. Myös yhteisön jäsenten kontribuutiot erityisesti 

tuotteenkehitysfoorumeilla on toinen tärkeä keino käyttäjien säilyttämisessä yhteisössä. 

(Culnan et al., 2010.) Koska sosiaalinen media perustuu jakamiseen ja 
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vuorovaikutukseen, on tärkeää että yritys on aktiivinen valitsemillaan sosiaalisen 

median alustoilla. Yrityksen lähettämän sisällön pitäisi olla aina tuoretta ja sen pitäisi 

yllyttää asiakkaita keskusteluun. (Kaplan & Haenlein, 2010.) 

Kolmas elementti tehokkaaseen sosiaalisen median implementointiin on absorptiivisen 

kapasiteetin kehittäminen yrityksen käyttämään sosiaaliseen mediaan. Se tarkoittaa 

kykyä tunnistaa ja saada uutta tietoa asiakkaiden tietämyksestä ja käyttää sitä hyödyksi. 

Organisaatioiden täytyy omata kapasiteetti heidän asiakkaiden luomien viestien 

prosessoimiseen ja niihin vastaamiseen. Absorptiivisen kapasiteetin kehittämiseksi 

organisaatioiden pitää ensin valita henkilöt, joiden vastuulla on käyttäjien luoman 

sosiaalimediasisällön seuraaminen. Yritysten pitää myös kehittää formaali järjestelmä ja 

säännöt asiakkaiden viestien prosessointiin, jotka määrittävät minkälaisiin viesteihin 

vastataan (ja millä tavalla) ja mitkä viestit sivuutetaan tai poistetaan. Yritysten pitää 

myös päättää, millä tavalla raportit sosiaalisen median viesteistä luodaan, jaetaan ja 

miten niitä käytetään. (Culnan et al., 2010.) 

Myös teknologia vaikuttaa sosiaalimediasuunnitelmien onnistuneeseen toteuttamiseen. 

Monissa organisaatioissa on paradoksaalinen tilanne, jossa yritetään sitouttaa 

sidosryhmiä sosiaalisen median avulla, mutta kuitenkin kielletään omia työntekijöitä 

käyttämästä sosiaalisia verkostoitumisvälineitä töissä. On useita raportoituja tapauksia, 

joissa työntekijöitä kielletään käyttämästä sosiaalisia verkostoitumistyökaluja joita 

heidän on käsketty käyttää. (Berthon et al., 2012.) 

2.5 Viraalimarkkinointi sosiaalisessa mediassa 

Kuulopuheen (word of mouth) levittäminen on erittäin tehokas markkinointikeino. Se 

tarkoittaa kuluttajan jakamaa tietoa tuotteesta, alennuksesta tai muusta sellaisesta hänen 

ystävänsä, työkaverinsa tai muun henkilön kanssa. Se vaikuttaa Katzin ja Lazarsfeldin 

(1955) raportin mukaan (viitattu lähteessä Kaplan & Haenlein, 2011) kuluttajien 

asenteisiin ja käyttäytymiseen, ja se voi olla jopa seitsemän kertaa tehokkaampaa kuin 

perinteinen painettu mainonta liittyen kuluttajien brändin vaihtamispäätöksiin. 

Kuulopuheesta on kehittynyt sosiaalisen median aikakautena oma versionsa, 

viraalimarkkinointi. (Kaplan & Haenlein, 2011.)  

Viraalimarkkinointi on tärkeä sosiaalimediamarkkinoinnin tekniikka. Se voidaan 

määritellä sähköiseksi kuulopuheeksi, jossa jokin yritykseen, brändiin tai tuotteeseen 

liittyvä markkinointiviesti välittyy eksponentiaalisesti kasvavalla tavalla, yleensä 

sosiaalisen median kautta. Se saa nimensä viestin välittymisen viruksenomaisesta 

kasvutahdista. (Kaplan & Haenlein, 2011.) 

Kaplan ja Haenlein (2011) käsittelevät tutkimuksessaan erilaisia tapoja, joiden avulla 

yritys voi käyttää viraalimarkkinointia onnistuneesti. Viraalimarkkinointi tarvitsee 

toimiakseen kolme peruskriteeriä: oikeiden ihmisten pitää saada oikea viesti oikeissa 

olosuhteissa. (Kaplan & Haenlein, 2011.) 

Ensimmäinen kriittinen elementti on oikeiden ihmisten löytäminen levittämään viestiä. 

Oikeiden henkilöiden löytäminen on erittäin tärkeää, koska 20 % viestinviejistä voi 

kantaa 80 % kuormasta. Viestinviejät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: markkina-

asiantuntijoihin (market mavens), sosiaalisiin keskiöihin (social hubs) ja myyjiin 

(salespeople). Markkina-asiantuntijat ovat sellaisia yksilöitä, jotka pääsevät käsiksi 

suureen määrään markkinatietoa ja keskustelevat muiden kuluttajien kanssa 

levittääkseen viestiä. He ovat yleensä ensimmäisiä viestin vastaanottajia ja levittäjiä ja 
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vievät viestin sosiaalisille keskiöille. Sosiaaliset keskiöt ovat ihmisiä, joilla on 

poikkeuksellisen suuri määrä sosiaalisia yhteyksiä. He voivat jakaa viestin sadoille tai 

jopa tuhansille muille kuluttajille. Joissakin tapauksissa suora linkki markkina-

asiantuntijan ja sosiaalisen keskiön välillä ei riitä, vaan tarvitaan myyjien (yrityksen 

markkinoijien) apua viestin tehostamiseen. He pyrkivät tekemään viestistä 

mahdollisimman relevantin ja vakuuttavan, jonka jälkeen he vievät sen takaisin 

sosiaalisille keskiöille. (Kaplan & Haenlein, 2011.)  

Markkinointiviestin tulisi olla mahdollisimman muistettava ja mielenkiintoinen, jotta 

erityyppiset viestinviejät kiinnostuvat siitä. Erilaisia tekniikoita sellaisen viestin 

kehittämiseen ovat muun muassa viestin rakentaminen oikeasta tarinasta oikeilla 

henkilöillä, sellaisten huhujen levittäminen joiden kertominen antaa kertojasta hyvän 

kuvan sekä perinteiset lyhyet listat (esimerkiksi 10 parasta tapaa pudottaa painoa). 

(Kaplan & Haenlein, 2011.) 

Myös viestin ympäristöön liittyvät edellytykset vaikuttavat paljon viestin tehokkuuteen. 

Viestinviejät eivät jaa viestiä, jos he tietävät että se on sellainen minkä kaikki hänen 

tutut jo tietävät. Yrityksen kannattaa hioa jo ensimmäisestä viestistä mahdollisimman 

tarttuva ja levittää sitä useisiin toisista etäisiin alakulttuureihin. Esimerkiksi erilaiset 

virtuaaliset sosiaalimaailmat ovat erinomaisia kohteita tähän tarkoitukseen. 

Viraalimarkkinointikampanjat tarvitsevat kuitenkin myös tuuria onnistuakseen. Ne eivät 

aina välttämättä onnistu, vaikka ihmiset, viesti ja ympäristö olisivat kohdallaan. (Kaplan 

& Haenlein, 2011.) 

2.6 Brändin kehittäminen sosiaalisen median avulla 

Teknologian läpimurrot aiheuttavat aina perinpohjaisia muutoksia brändinhallintaan. 

Monet perinteisen brändinhallinnan aspektit tuntuvat eristyneille tai jopa epäolennaisille 

sosiaalisessa mediassa, jossa kritiikki ja pilkka hallitsevat. (Fournier & Avery, 2011.) 

Sosiaalinen media onkin jättämässä vanhanaikaiset markkinointikeinot taakseen. 

Organisaation näkökulmasta tarkasteltuna sosiaalinen media soveltuu erinomaisesti 

erityisesti brändin vahvistamiseen ja asiakastukeen. Asiakkaan näkökulmasta 

sosiaalinen media antaa mahdollisuuden tarkastella muiden asiakkaiden kokemuksia 

tuotteesta ja brändistä. (Jara et al., 2014.) Kuluttajien kommenttien asenteita ja 

tuntemuksia jotain tiettyä organisaatiota, tuotetta tai brändiä kohtaan voidaan selvittää 

esimerkiksi käyttämällä Cvijikjn ja Michahellesin (2011) kehittämää mielipide- ja 

tuntemusanalyysiä (Cvijikj & Michahelles, 2011).  

Sosiaalimediamarkkinointia tulisi käyttää välineenä, joka luo brändille persoonallisuutta 

sekä suhteita joita organisaatio ei pystyisi muuten luomaan. Nämä suhteet luovat sekä 

sarjaostajia että asiakasuskollisuutta. Sosiaalinen media on niin moninainen, että sitä 

voidaan käyttää sillä tavalla mikä sopii parhaiten yritykselle ja sen 

liiketoimintatarpeille. (Neti, 2011.) Yritys voi sosiaalisen median avulla vahvistaa 

brändin nimeä toistuvasti (Edosomwan et al., 2011). Jotta yritys voi ylläpitää 

brändisivua Facebookissa osana heidän sosiaalisen median markkinointialoitetta 

onnistuneesti, heidän markkinointiosaston pitää ymmärtää, mitä ihmiset jakavat ja 

miksi. Käyttäjien kommentit paljastavat heidän käsityksensä brändistä, uuden tuotteen 

hyväksymisen, heidän suosikkituotteet ja -ominaisuudet, tarpeelliset tuotteet ja 

ominaisuudet, ongelmat sekä paikat, joissa myydään tuotteita paljon. Kommenteista voi 

saada myös parannusideoita tuotteisiin ja palveluihin sekä niiden avulla voidaan 

tunnistaa mahdollisia kilpailijoita. (Cvijikj & Michahelles, 2011.)  
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Sosiaalisen median käyttäminen auttaa yritystä vahvistamaan brändikokemusta, joka 

tukee brändin rakentamista. Yrityksestä tulee vetovoimaisempi asiakkaille ja nykyisille 

ja tuleville työntekijöilleen jos sillä on hyvin rakennettu brändinimi. (Edosomwan et al., 

2011.) Asiakkaat rakentavat brändin maineen ja identiteetin heidän ja tuotteen 

henkilökohtaisen vuorovaikutuksen, eli kokemuksen kautta. Kokemus tulee tuotteen 

käytöstä, asiakaspalvelusta sekä muista kommunikointikeinoista joita tarjotaan brändin 

kanssa vuorovaikuttamiseen, kuten neuvonnasta, ehdotuslaatikoista ja teknisestä tuesta. 

Brändin maine ei kuitenkaan rajoitu pelkästään henkilökohtaiseen kokemukseen. Koska 

elämme sosiaalisessa maailmassa, muidenkin asiakkaiden kokemukset vaikuttavat 

siihen. Sosiaalisen median vuorovaikutusmahdollisuudet vahvistavat markkinoinnin 

laajentamista asiakaskokemukseen. (Jara et al., 2014.) 

Sosiaalinen media tarjoaa myös erinomaisia keinoja asiakassuhteiden parantamiseen. 

Brändin fanisivujen tekeminen on yksi tapa siihen. Yritykset voivat lähettää siellä 

brändiviestejä, kuten videoita, viestejä, tietokilpailuja, tietoa ja muuta materiaalia. 

Asiakkaat voivat ryhtyä näiden brändifanisivujen faneiksi ja ilmoittaa, mistä yrityksen 

viesteistä he tykkäävät. Nämä brändiviestejä koskevat kommentit antavat tietoa viestien 

suosiosta. Markkinoijat voivat saada niistä oivallista tietoa siitä, mihin suuntaan viestejä 

pitäisi kehittää. (Vries et al., 2012.) 

Vries ja muut (2012) ehdottavat kahdeksaa brändiviestien suosioon liittyvää hypoteesia. 

1. Brändiviesti on sitä suositumpi, mitä korkeampi eloisuustaso sillä on. 

2. Brändiviesti on sitä suositumpi, mitä korkeampi interaktiivisuustaso sillä on. 

3. Informatiiviset brändiviestit ovat suositumpia kuin epäinformatiiviset. 

4. Viihdyttävät brändiviestit ovat suositumpia kuin epäviihdyttävät. 

5. Brändiviestin paikka brändifanisivun huipulla vaikuttaa myönteisesti sen 

suosioon. 

6. Brändiviestin myönteisien kommenttien osuus liittyy myönteisesti brändiviestin 

suosioon. 

7. Brändiviestin kielteisten kommenttien osuus liittyy kielteisesti brändiviestin 

saamien tykkäyksien lukumäärään. 

8. Brändiviestin kielteisten kommenttien osuus lisää brändiviestin saamien 

kommenttien lukumäärää. 

 

Eloisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että missä määrin viesti stimuloi lukijan 

eri aisteja. Eloisuuteen voidaan päästä lisäämällä viestiin dynaamisia animaatioita, 

värikontrasteja tai kuvia. Interaktiivisuuteen voidaan päästä tehokkaasti laittamalla 

viesteihin faneille suunnattuja kysymyksiä. Informatiivisuutta voidaan lisätä kertomalla 

viesteissä informatiivisesti brändistä tai tuotteesta. Viesteistä kannattaa pyrkiä tekemään 

myös viihdyttäviä, koska sosiaalimediasivun viihdearvo on yksi tärkeimmistä sen 

suosioon vaikuttavista tekijöistä. Viihdyttävillä mainoksilla on myönteinen vaikutus 

myös brändille ja verkkosivulle. Mainostustutkimukset osoittavat, että 

bannerimainoksen paikka verkkosivun huipulla vaikuttaa suuresti sen saamiin 

klikkausmääriin. Myönteiset fanien kommentit voivat lisätä arvoa yrityksen 

brändiviestiin lisäten sen viehättävyyttä sekä luoda empatiaa brändin fanien 

keskuudessa. Kielteisillä kommenteilla on puolestaan kielteinen vaikutus asenteeseen 

mainosta ja brändiä kohtaan. Kielteisillä kuluttajien kirjoittamilla arvosteluilla on myös 

kielteinen vaikutus kuluttajien myyntiaikeisiin ja sen myötä myynteihin. Tutkimusten 

mukaan kielteiset mielipiteet jotain verkkosivua kohtaan vaikuttavat myös muiden 

kuluttajien mielipiteisiin kielteisesti. Tämä pätee myös brändiviesteihin. Kuluttajat 

voivat kirjoittaa lisää kielteisiä kommentteja, koska he haluavat mukautua muiden 
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mielipiteisiin, mutta toiset fanit voivat puolestaan yrittää muuttaa muiden kielteisiä 

mielipiteitä kirjoittamalla myönteisiä kommentteja. Tämä johtaa kasvaneeseen 

kokonaisviestimäärään. (Vries et al., 2012.) 

2.7 Sosiaaliseen mediaan perustuva asiakassuhteiden hallinta 

Tutkijoilla on tällä hetkellä on menossa kiivas väittely siitä, tarjoaako sosiaalinen media 

ainutlaatuisen mahdollisuuden brändeille asiakassuhteiden vaalimiseen vai ei. Toiset 

ovat sitä mieltä, että organisaatiot tarvitsevat sosiaalimediamarkkinointia 

selviytyäkseen, kun taas toiset väittävät, että yritykset eivät kuulu ihmisille tarkoitettuun 

sosiaaliseen mediaan. (Laroche et al., 2013.) 

Sosiaalimediamarkkinointi ei ole pelkästään sosiaalisen median sivujen etusivulle 

pääsemisen tavoittelua. Se on strateginen ja suunnitelmallinen prosessi yrityksen 

vaikutusvallan, maineen ja brändin vahvistamista mahdollisten asiakkaiden, lukijoiden 

ja tukijoiden yhteisöissä. (Neti, 2011.) Nykyajan yritykset ovat rakentamassa 

tarmokkaasti sosiaalimediaohjelmia päästäkseen lähemmäksi kuluttajia. Sosiaalisen 

median käyttäminen kuluttajien sitouttamiseen luo kuitenkin haasteita perinteisille 

asiakassuhteiden hallinnan menettelytavoille. Yritykset eivät sosiaalisen median myötä 

enää ohjaa asiakassuhteita. Sen sijaan asiakkaat ja heidän vaikutusvaltaiset 

virtuaaliverkostot ajavat keskustelua, jotka voivat ylittää yritysten markkinointi-, 

myynti- ja palvelupyrkimykset niiden ennennäkemättömällä nopeudella ja 

vaikutusalueellaan. (Baird & Parasnis, 2011.) 

Bairdin ja Parasnisin (2011) mukaan yritysten täytyy varautua tähän muutokseen 

uudella strategialla – sosiaalisella asiakassuhteiden hallinnalla, joka asiakkaiden 

hallinnoimisen sijaan tunnistaa, että liiketalouden rooli on asiakkaiden arvostamien 

yhteistyöhön perustuvien kokemuksien ja keskustelujen luominen. Organisaatioiden 

pitää harkita huolella miten he voivat luoda sosiaalimediakokemuksen, joka on 

yksilöllinen heidän brändilleen, tarjoaa asiakasarvoa ja hyödyntää sosiaalista yhteisöä 

(Baird & Parasnis, 2011). 

2.8 Osallistuva markkinointi 

Internet jatkaa kehittymistään, ja sen markkinointi myös sen mukana. Verkko on 

liikkumassa kohti asioiden internetiä, joka mahdollistaa osallistuvan markkinoinnin. 

Osallistuva markkinointi perustuu tunnistautumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksiin 

joita integroidaan älylaitteisiin. Osallistuva markkinointi laajentaa perinteisen 

markkinoinnin keinoja tuotevuorovaikutuksen sekä tuotteista ja asiakaskokemuksesta 

tietojen keräämisen avulla. (Jara et al., 2014.) 

Perinteinen markkinointi voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen. Brändin identiteettiin, 

imagoon sekä suoraselkäisyyteen ja maineeseen. Brändin identiteetti on brändin 

asetelma jokaisen kuluttajan mielessä. Imago on puolestaan tapa, jolla yritys saa ihmiset 

huomaamaan itsensä. Suoraselkäisyys ja maine tulevat siitä, että yritys tekee sen mitä 

lupaa tekevänsä. Osallistuva markkinointi voi kuitenkin lisätä vielä yhden osa-alueen, 

brändikokemuksen, perinteiseen markkinointiin. Brändikokemusta voidaan kuvailla 

kuluttajien tunteina, tyydytyksenä ja mielipiteenä sen jälkeen kun he ovat käyttäneet 

jonkin tietyn brändin tuotteita tai palveluita. Kokemus ei rajoitu pelkästään kuluttajan 

vuorovaikutukseen tuotteen kanssa, vaan siihen vaikuttavat myös muut tuotteeseen ja 

brändiin liittyvät tekijät. (Jara et al., 2014.) 
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Osallistuva markkinointi tarjoaa uuden toiminnallisen ulottuvuuden tuotteisiin 

salliakseen brändin arvojen ja tuotteen laadun varmistamisen maailmanlaajuisesti. Sen 

perusta on kokemuksen arvo ja asiakkaiden palaute, koska palaute tarjoaa jatkuvan 

tuotteen tai palvelun parantamismahdollisuuden. (Jara et al., 2014.)  

2.9 Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan kuluttajien välisen 
keskustelun vaikutus kuluttajien ostoaikeisiin 

Internetin dramaattinen nousu ja menestys juontaa juurensa mahdollisesti yhteen 

perustavanlaatuisimmista ihmisen motivaatioista, haluun tuntea itsensä hyväksytyksi ja 

joukkoon kuuluvaksi. Web 2.0 edistää samanhenkisten ihmisten yhteisöllisyyttä 

virtuaalisten yhteyksien avulla. (Fournier & Avery, 2011.) Internet-pohjaisen 

sosiaalisen median ilmaantuminen on tehnyt yhden ihmisen kommunikoinnin tuotteista 

ja niitä valmistavista yrityksistä satojen tai jopa tuhansien muiden ihmisten kanssa 

mahdolliseksi. Sen myötä kuluttajien välisen kommunikaation vaikutus on kasvanut 

suuresti markkinapaikalla. (Mangold & Faulds, 2009.)  

Ward (1974) raportoi kuluttajapsykologiaan liittyvässä tutkimuksessaan (viitattu 

lähteessä Wang et al., 2012) että kuluttajien kommunikointi vaikuttaa heidän 

kognitiivisiin, affektiivisiin ja käyttäytymiseen liittyviin asenteisiin. Sosiaalisessa 

mediassa tapahtuva keskustelu vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin kahdella tavalla: 

suorasti (myötämielisyys muiden kuluttajien kanssa) sekä epäsuorasti vahvistamalla 

kiinnostusta tietyn tuotteen ostamista kohtaan. Kuluttajien välistä keskustelua 

sosiaalisessa mediassa voidaan tukea yksilötasolla vahvistamalla kuluttajien välisiä 

suhteita ja ryhmätasolla tukemalla kuluttajan identifioitumista kuluttajaryhmän kanssa. 

(Wang et al., 2012.) Brändin kuluttaminen voi toimia sosiaalisena liimana, joka yhdistää 

kuluttajia toisiinsa ja sosiaalinen media mahdollistaa nämä yhteydet (Fournier & Avery, 

2011). Sosiaalisessa mediassa toimivat brändin ympärille rakennetut yhteisöt voivat 

tehostaa brändin luotettavuutta ja brändiuskollisuutta parantamalla asiakkaan suhdetta 

yrityksen ja tuotteiden kanssa (Laroche et al., 2013). 

Sosiaalinen media poikkeaa perinteisestä markkinointiympäristöstä siten, että 

kuluttajien välisen keskustelun sisältöä, ajoitusta ja yleisyyttä ei voida hallita. 

Toimitusjohtajien pitääkin sen vuoksi oppia muokkaamaan kuluttajien välisiä 

keskusteluja sellaisella tavalla, joka on konsistentti yrityksen mission ja 

suoritustavoitteiden kanssa. Siihen voidaan päästä esimerkiksi luomalla kuluttajille 

verkostoitumisalustoja ja käyttämällä blogeja, sosiaalisen median välineitä ja 

mainosvälineitä asiakkaiden sitouttamiseen. (Mangold & Faulds, 2009.) 

Kuluttajat tykkäävät verkostoitua sellaisten ihmisten kanssa joilla on samanlaisia 

mielenkiinnon kohteita. Yritykset voivat käyttää tätä hyödyksi tekemällä 

verkkoyhteisöjä samoista asioista ja arvoista kiinnostuneille ihmisille. Kuluttajat myös 

tuntevat itsensä sitoutuneemmaksi niiden tuotteiden ja organisaatioiden kanssa joille he 

voivat lähettää palautetta. Sosiaalisen median välineet tarjoavat oivallisia keinoja 

asiakkaan ja yrityksen väliseen kommunikointiin. Ihmiset kommunikoivat tuotteesta tai 

organisaatiosta sosiaalisessa mediassa todennäköisemmin jos he ovat sitoutuneet siihen. 

Esimerkiksi erilaisten asiakaskilpailuiden ja äänestyksien järjestäminen, kuluttajien 

palkitseminen pisteillä tuotteiden ostamisesta sekä ilmaisten verkkopelien tekeminen 

ovat erinomaisia keinoja kuluttajien sitouttamiseen. (Mangold & Faulds, 2009.) 

Kuluttajat keskustelevat yrityksistä ja tuotteista todennäköisemmin jos he luulevat 

tietävänsä niistä paljon. Siksi onkin järkevää tarjota organisaatiosta ja tuotteesta 
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mahdollisimman paljon tietoa sosiaalisessa mediassa. Ihmiset myös puhuvat mielellään 

sellaisista asioista jotka ovat hervottomia. Suunniteltujen kohujen aiheuttaminen voi olla 

joskus tehokas markkinointitempaus. Esimerkiksi Burger King-yritys herätti 

onnistuneesti kohua asiakkaidensa kesken ilmoittamalla että he ovat poistaneet heidän 

tunnetuimman ateriansa Whopper-hampurilaisen tuotelistastaan, vaikka he eivät oikeasti 

tehneet sitä. Asiakkaiden ällistyneitä ilmeitä kuvattiin videolle, joista koostettiin 

myöhemmin mainoskampanjan keskipisteenä oleva video. Ihmiset myös pitävät siitä, 

että he voivat tuntea itsensä erikoisiksi. Tuntemusta voidaan hyödyntää tarjoamalla 

erityistarjouksia, jotka ovat saatavilla ainoastaan tietyille asiakkaiden osajoukoille. 

Yrityksen tuotteet tulisi suunnitella siten, että ne herättäisivät mahdollisimman paljon 

keskustelua sosiaalisessa mediassa. Ihmiset puhuvat mielellään tuotteista jotka ovat 

hauskoja, mielenkiintoisia, erittäin näkyviä, helppokäyttöisiä ja tunteita herättäviä. 

(Mangold & Faulds, 2009.) 
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3. Sosiaalisen median markkinointistrategiat 

Tässä luvussa perehdytään erilaisiin sosiaaliseen mediaan perustuviin 

markkinointistrategioihin, kuten esimerkiksi Kumarin ja Mirchandanin (2012) 

kehittämään ohjeistavaan kehykseen sekä Berthonin ja muiden (2012) esittämiin 

sosiaalista mediaa ja luovia kuluttajia koskeviin väittämiin. 

3.1 Ohjeistava kehys sosiaalimediamarkkinointiin 

Sosiaalimediamarkkinointi koostuu organisaation yrityksestä käyttää sosiaalista mediaa 

vakuuttaakseen kuluttajille, että kyseinen organisaatio ja sen tuotteet ja palvelut ovat 

hyödyllisiä. Sosiaalimediamarkkinointi on markkinointia käyttäen verkkoyhteisöjä, 

sosiaalisia verkostoja, blogeja ja muita samankaltaisia sivuja. Yrityksen, joka 

suunnittelee sosiaalimediamarkkinointiin investoimista tulee ymmärtää miksi 

sosiaalimediamarkkinointi on tärkeä markkinointistrategia ja miten se voi auttaa eri 

markkinoinnin osa-alueissa. (Neti, 2011.) 

Kumar ja Mirchandani (2012) ehdottavat seitsemänportaista ohjeistavaa kehystä 

sosiaalimediamarkkinoinnin onnistumismahdollisuuden parantamiseen. 

1. Valvo keskusteluita. 

2. Tunnista vaikutusvaltaiset yksilöt, jotka voivat levittää viestejä. 

3. Tunnista vaikutusvaltaisten yksilöiden jakamat osatekijät. 

4. Paikanna ne mahdolliset vaikuttajat, joilla on markkinointikampanjaan liittyviä 

intressejä. 

5. Palkkaa ne vaikuttajat, joilla on intressejä kampanjaan liittyen puhumaan 

yrityksen tuotteesta tai palvelusta. 

6. Kannusta niitä vaikuttajia levittämään myönteistä kuulopuhetta tuotteesta tai 

palvelusta. 

7. Niitä palkkiot tehokkaista markkinointikampanjoista. 

 

Brändiin liittyvien sosiaalisen median keskustelujen valvomisella yritykset voivat saada 

pääsyn arvokkaaseen tietoon, vaikutusvaltaisiin ihmisiin ja asiaan liittyviin 

keskusteluihin. Yritykset voivat käyttää vaikutusvaltaisiin yksilöihin liittyvää dataa 

tunnistaakseen vaikutusvaltaisten henkilöiden ryhmän, joista jotkut saattavat olla 

kiinnostuneita tekemään markkinointiyhteistyötä. Yritysten tulisi myös löytää 

ehdokkaita yhdistäviä tekijöitä ja luoda profiileja tyypillisistä vaikuttajista. Mahdolliset 

vaikuttajat, jotka ovat kiinnostuneet kampanjaan liittyvistä asioista voidaan paikantaa 

esimerkiksi käyttämällä Kumarin ja Mirchandanin (2012) kehittämää Stickiness Index-

metriikkaa, joka mittaa tietyn käyttäjän luomaa kuulopuheen astetta liittyen johonkin 

aiheeseen. Vaikuttajat voivat heidän palkkaamisen jälkeen levittää myönteistä 

kuulopuhetta, joka auttaa tuotteen tai palvelun markkinoinnissa sekä nykyisten 

asiakkaiden säilyttämisessä ja uusien ehdokkaiden houkuttelussa. Houkuttimina 

mainostajille voidaan tarjota vaikkapa alennuksia, ilmaistuotteita tai tunnustusta 

sosiaalisessa mediassa. (Kumar & Mirchandani, 2012.) 
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3.2 Viisi väittämää sosiaalisen median ja luovien kuluttajien 
käyttämisestä organisaation kansainvälisessä 
markkinointistrategiassa 

Berthon, ja muut (2012) esittävät viisi väittämää sosiaalisen median ja luovien 

kuluttajien käyttämiseen yrityksen kansainvälisessä markkinointistrategiassa. 

1. Sosiaalinen media on teknologian, kulttuurin ja tietyn valtion hallituksen 

toiminto. 

2. Paikalliset asiat jäävät harvoin paikallisiksi sosiaalisen median ajalla. 

3. Yleiset asiat jäävät harvoin yleisiksi sosiaalisen median ajalla, toisin sanoen 

suuret asiat yleensä uudelleentulkitaan paikallisesti. 

4. Luovien kuluttajien toiminnat ja luomukset ovat yleensä teknologian, kulttuurin 

ja tietyn valtion hallituksen toiminto. 

5. Teknologia on riippuvainen historiasta. Teknologiat eri valtioissa kehittyvät 

yksilöllisillä kehityskaarillaan vastahakoisuuden vuoksi, eivätkä siksi että ne 

ovat optimaalinen ratkaisu. 

 

Tietyn maan sosiaalimediaprofiili määräytyy kyseisen maan teknologian (sosiaalisen 

median mahdollistava infrastruktuuri), kulttuurin (jaetut arvot) sekä hallituksen 

(institutionaaliset säännöt ja säädökset) perusteella. Valtion teknologisen kehityksen 

taso tekee jostakin sosiaalisen median sivusta enemmän tai vähemmän merkittävän. 

Esimerkiksi Youtube on vähemmän suosittu sellaisissa maissa, joissa se vie 

huomattavan osan verkkokaistasta verrattuna nopeiden verkkoyhteyksien maihin. Myös 

valtion hallituksen asenne kyseistä sosiaalisen median sivustoa kohtaan voi vaikuttaa 

sivun suosioon, sekä maan kulttuurilliset normit ja arvot voivat vaikuttaa suhteelliseen 

kiinnostukseen sosiaalista mediaa kohtaan. (Berthon et al., 2012.) 

Yhdessä maassa tapahtuva tapaus vaikuttaa sosiaalisen median aikakautena 

monikansallisen organisaation markkinointioperaatioihin kansainvälisesti. Paikallisista 

tapahtumista tulee kansainvälisiä, halusipa yritys sitä tai ei. Kansainvälisen 

markkinointistrategian näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että yrityksen johtohenkilöiden 

tulee tarkkailla paikallisia uutisia yrityksen tuotetarjouksista ja brändistä sekä mitata 

paikallisten tapahtumien vaikutus kokonaisvaltaiseen strategiaan. Paikallisen 

markkinoiden pienelle vaikuttavasta harmistakin voi syntyä nopeasti katastrofi 

organisaatiolle. Sama pätee myös käänteisestikin. Yrityksen paikalliset menestykset 

voivat muuttua hyviksi kansainvälisiksi markkinointimahdollisuuksiksi. (Berthon et al., 

2012.) 

Samoin kuten paikallisista tapahtumista tulee maailmanlaajuisia, maailmanlaajuiset 

ilmiöt usein uudelleentulkitaan paikallisesti. Maailmanlaajuiset asiat, kuten ilmaston 

lämpeneminen, finanssikriisi ja demokratia nähdään ja tulkitaan ei tavalla eri valtioissa, 

osavaltioissa ja maakunnissa. Näin on ollut aina, mutta sosiaalinen media on 

nopeuttanut kyseistä prosessia huomattavasti. Arabikevät on eräs esimerkki tällaisesta 

tapauksesta, jossa sosiaalinen media mahdollisti nopean tietojenlevittämisen ja 

toiminnan koordinoinnin. (Berthon et al., 2012.) 

Eri maiden luovat kuluttajat voivat muokata yrityksen tuotteita omiin paikallisiin 

olosuhteisiin sopiviksi. Esimerkiksi Libyassa Gaddafin hallintoa vastaan taistelleet 

kapinalliset kehittivät leluautoista aseistettuja miehittämättömiä ajoneuvoja 

kiinnittämällä niihin videokameran ja sarjatuliaseen. Luovat kuluttajat ovat ristiriitaisia 

organisaatiolle. He käyttävät yrityksen arvoa ja tuloja välittämättä tekijänoikeuksista ja 
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immateriaalioikeuksista ja voivat luoda jotain todella vaarallista peukaloimalla 

yrityksen tuotteita. Heiltä voi kuitenkin myös saada ideoita liiketoiminnallisiin 

mahdollisuuksiin. Kansainvälisen markkinointistrategian näkökulmasta tarkasteltuna 

markkinoijien täytyy ymmärtää, että kuluttajat ympäri maailman tulevat muokkaamaan 

yrityksen tuotteita siten, että ne muuttavat niiden tarkoitettuja tarkoitusperiä 

huomattavasti. Tuotteiden muokkaamiset voivat myös herättää huomiota 

kansainvälisesti. (Berthon et al., 2012.) 

Teknologia tietyssä valtiossa on historiallisesti riippuvainen nykyisten ja aiemmin 

käyttöönotettujen teknologioiden tilasta, kulttuurista sekä valtion hallituksen säätämästä 

lainsäädännöstä. Kansainvälisen markkinoinnin strategien tulisi ymmärtää, että maan 

käytössä olevaa paikallista historia- ja kulttuurisidonnaista teknologiaa ei saisi unohtaa 

markkinointialustana. Esimerkiksi eri valtioissa tietyt sosiaalisen median sivut ovat 

suositumpia kuin toiset. (Berthon et al., 2012.) 

Organisaation ei tulisi seurata markkinoinnin muotivirtauksia pelkästään siksi koska 

muutkin tekevät niin, vaan markkinoita tulisi analysoida ensin jotta voidaan selvittää, 

hyötyisikö kyseinen organisaatio juuri sosiaalimediamarkkinoinnista 

markkinointistrategiana. Sosiaalimediamarkkinointia käytettäessä myöskään tuloksia ei 

tulisi odotella liian pian. Se on pitkän aikavälin markkinointistrategia. Tuloksien 

näkymiseen kestää useita kuukausia. Sosiaalimediamarkkinointi ei ole myöskään täysin 

erillinen markkinointityökalu vaan sitä kannattaa käyttää muiden perinteisten 

markkinointistrategioiden tukena. (Neti, 2011.) 
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4. Pohdinta 

Tässä luvussa tehdään omia pohdintoja aiemman tutkimuksen löydöksien perusteella. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää erilaisia hyväksi todettuja käytäntöjä ja 

strategioita, joita yritykset voivat käyttää ottaessaan sosiaalisen median mukaan 

markkinointisuunnitelmaansa tai tehostaessaan jo käytössä olevia 

sosiaalimediamarkkinoinnin keinoja. Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään, miten 

sosiaalimediamarkkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista ja minkälaisia uusia 

mahdollisuuksia se tarjoaa. 

Aiheesta löytyi runsaasti tuoretta tutkimusta. Tämän tutkielman lähteitä läpikäydessä 

voidaan huomata, kuinka sosiaalimediamarkkinoinnin teoria on kehittynyt nopeasti 

muutamien viime vuosien aikana perinteisistä markkinointitavoista kohti kokonaan 

uudenlaisia taktiikoita, kuten viraalimarkkinointia ja erilaisia sosiaalista mediaa 

hyödyntäviä brändin vahvistamis- ja puolustamistapoja. Markkinoinnin pelikenttä on 

muuttunut erittäin paljon sosiaalisen median interaktiivisen luonteen vuoksi. 

Lähteiden perusteella voidaan arvioida, että sosiaalinen media tarjoaa muuttuessaan yhä 

suuremmaksi ja suuremmaksi vuorovaikutuspaikaksi internet-yhteyksien yleistyessä ja 

nopeutuessa ympäri maailman sellaisen markkinointimahdollisuuden, jota monillakaan 

organisaatioilla ei ole varaa jättää käyttämättä. Organisaatiosta, sen tuotteista ja 

brändistä voidaan puhua sosiaalisessa mediassa ilman sen omaa osallistumistakin 

keskusteluun. Siksi organisaation tulisi ollakin oma-aloitteinen omien sosiaalisen 

median sivujen luomisessa ja aktiivisessa käyttämisessä, jotta kuluttajien keskusteluja 

voidaan tukea ja ohjata. Organisaatioiden olisi järkevää perehtyä sosiaaliseen mediaan 

siirtyessä siihen, miten sosiaalimediamarkkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista ja 

hyödyntää sen mahdollistamia ominaisuuksia. 

Sosiaalisen median käyttöönottoon ja markkinointistrategian suunnittelemiseen on 

olemassa lukuisia hyvin suunniteltuja viitekehyksiä ja ohjeistuksia, kuten esimerkiksi 

aiempi tutkimus-luvussa käsitelty Culnanin ja muiden (2010) implementaatiostrategia ja 

sosiaalisen median markkinointistrategiat-luvussa käsitelty Kumarin ja Mirchandanin 

(2012) ohjeistava kansainvälisen markkinoinnin kehys. Uskon, että niiden 

noudattaminen antaisi hyvän pohjan organisaatioiden 

sosiaalimediamarkkinointialoitteille. 

Sosiaalinen media on yhä niin uusi ja muuttuva ilmiö, että siihen liittyvä 

markkinointitutkimus muuttuu jatkuvasti. Organisaatioiden markkinoijien olisi syytä 

pysyä kehityksessä mukana lukemalla uusimpia tutkimuksia säännöllisesti ja päivittää 

strategiansa niiden pohjalta usein. 
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5. Yhteenveto 

Tutkielmassa tutkittiin sosiaalisen median tarjoamia markkinointimahdollisuuksia 

organisaatioille. Tutkimus pohjautui aiemmin julkaistuihin tieteellisiin artikkeleihin. 

Aiempi tutkimus-luku eteni sosiaalimediamarkkinoinnin nykyisen tilan esittelystä 

käsittelemään sen hyötyjä, haasteita, riskejä, sosiaalisen median onnistunutta 

käyttöönottoa, viraalimarkkinointia, brändin kehittämistä, asiakassuhteiden hallintaa, 

osallistuvaa markkinointia sekä sosiaalisessa mediassa tapahtuvan keskustelun 

vaikutusta kuluttajien ostoaikeisiin. Sosiaalisen median markkinointistrategiat-luvussa 

perehdyttiin erilaisiin viitekehyksiin ja strategioihin, joita organisaatiot voivat 

hyödyntää siirtyessään sosiaalimediamarkkinointiin tai tehostaessaan sitä. 

Suurimmiksi sosiaalimediamarkkinoinnin hyödyiksi ilmeni Netin (2011) tutkimuksien 

mukaan organisaation työkustannuksien vähentäminen työntekijöiden työaikaa 

vähentämällä, kokonaistulojen kasvattamisen mahdollisuuden parantaminen, 

kommunikaatiomahdollisuus kuluttajien kanssa sekä asiakkaiden 

sitouttamismahdollisuudet. Sen etuja verrattuna perinteiseen markkinointiin ovat 

sosiaalisen median mahdollistaman tuotteiden ja palveluiden esittelypaikan edullisuus 

sekä erilaisten vertaisryhmien ja vaikuttajien tunnistamis- ja värväämismahdollisuudet. 

(Neti, 2011.) Sosiaalinen media soveltuu myös erityisen hyvin brändin 

vahvistamistarkoitukseen (Jara et al., 2014). Sitä voidaan käyttää myös brändin 

persoonallisuuden luomiseen (Neti, 2011). Käyttäjien kommentteja ja tykkäyksiä 

seuraamalla voidaan saada hyvä kuva siitä, mistä organisaatioon, tuotteeseen ja brändiin 

liittyvistä asioista asiakkaat pitävät (Cvijikj & Michahelles, 2011). Sosiaalinen media 

tarjoaa myös mahdollisuuden osallistuvaan markkinointiin. Osallistuva markkinointi 

laajentaa perinteisen markkinoinnin keinoja tuotevuorovaikutuksen sekä tuotteista ja 

asiakaskokemuksesta tietojen keräämisen avulla. Se rakentuu asiakkaiden palautteen 

ympärille.  (Jara et al., 2014.) 

Sosiaalisen median suurimmiksi haasteiksi ja riskeiksi ilmenivät seuraavat asiat: 

yrityksen kannalta kielteiset asiat, kuten kritiikki tai arkaluontoiset tiedot voivat levitä 

hallitsemattomasti ja nopeasti sosiaalisessa mediassa. Suuria 

sosiaalimediamarkkinoinnin kompastuskiviä organisaatioille ovat muun muassa 

epäautenttisuus kommunikoitaessa asiakkaiden kanssa ja liian harvinaiset tai 

puutteelliset sisältöpäivitykset. (Fournier & Avery, 2011.) Myös sosiaalisen median 

harkitsematon implementointi osaksi markkinointisuunnitelmaa voi tuottaa ongelmia. 

Organisaatioiden pitäisi suorittaa sosiaalimediamarkkinointiin siirtyminen keskittyen 

kolmeen asiaan: tietoiseen käyttöönottopäätökseen, yhteisön rakentamiseen sekä 

absorptiiviseen kapasiteettiin. (Culnan et al., 2010.) Käytettävät sosiaalisen median 

alustat tulisi valita tavoitettavasta kohdeyleisöstä riippuen (Kaplan & Haenlein, 2010). 

Bairdin ja Parasnisin (2011) tutkimuksen mukaan sosiaalisen median käyttäminen 

kuluttajien sitouttamiseen luo haasteita perinteisille asiakassuhteiden hallinnan 

menettelytavoille, koska yritykset eivät voi ohjata asiakassuhteita sosiaalisen median 

vuorovaikutteisen luonteen vuoksi. Yritysten sijaan asiakkaat itse ja heidän virtuaaliset 

verkostot ohjaavat keskusteluja. Yritykset voivat varautua tähän sosiaalisen 

asiakassuhteiden hallinnan avulla. Se on strategia, jonka keskiössä ovat yhteisöllisien 

kokemusten ja keskustelujen luominen kuluttajille. (Baird & Parasnis, 2011.) 
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Sosiaalisessa mediassa tapahtuva keskustelu vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin 

kahdella tavalla: suorasti (myötämielisyys muiden kuluttajien kanssa) sekä epäsuorasti 

vahvistamalla kiinnostusta tietyn tuotteen ostamista kohtaan. Kuluttajien välistä 

keskustelua sosiaalisessa mediassa voidaan tukea yksilötasolla vahvistamalla kuluttajien 

välisiä suhteita ja ryhmätasolla tukemalla kuluttajan identifioitumista kuluttajaryhmän 

kanssa. (Wang et al., 2012.) Sosiaalinen media poikkeaa perinteisestä 

markkinointiympäristöstä siten, että kuluttajien välisen keskustelun sisältöä, ajoitusta ja 

yleisyyttä ei voida hallita. Toimitusjohtajien pitääkin sen vuoksi oppia muokkaamaan 

kuluttajien välisiä keskusteluja sellaisella tavalla, joka on konsistentti yrityksen mission 

ja suoritustavoitteiden kanssa. Siihen voidaan päästä esimerkiksi luomalla kuluttajille 

verkostoitumisalustoja ja käyttämällä blogeja, sosiaalisen median välineitä ja 

mainosvälineitä asiakkaiden sitouttamiseen. (Mangold & Faulds, 2009.) 

On olemassa erilaisia sosiaaliseen mediaan soveltuvia markkinointistrategioita ja -

ohjeistuksia, kuten esimerkiksi Kumarin ja Mirchandanin (2012) kehittämä 

seitsemänportainen ohjeistava vaikutusvaltaisten yksilöiden paikantamista painottava 

viitekehys sekä Berthonin ja muiden (2012) kehittämät kansainvälistä markkinointia 

painottavat viisi väittämää. Kaplanin ja Haenleinin (2011) mukaan esimerkiksi 

viraalimarkkinointi on yksi tehokas sosiaalimediamarkkinoinnin tekniikka. Se tarvitsee 

toimiakseen kolme peruskriteeriä: oikeiden ihmisten pitää saada oikea viesti oikeissa 

olosuhteissa  (Kaplan & Haenlein, 2011). 
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