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1 JOHDANTO 

Tämän tutkielman taustalla on markkinoinnin murros, jossa vaikuttavina tekijöinä ovat 

kuluttajien kasvanut valta ja yhteisöllisyyden merkityksen korostuminen. Tämä ja 

sosiaalisen median tuleminen yrityksen liiketoimintaympäristöksi on muokannut 

markkinoinnista aidosti kaksisuuntaisen.  Yritysten ja organisaatioiden on otettava 

sosiaalisen median markkinointi huomioon suunniteltaessa yrityksen markkinointia 

kokonaisuutena.  

Käyttäjien siirtyminen sosiaalisen median verkostoihin on luonut painetta yrityksille 

siirtyä mukana sinne, missä asiakkaat ovat. Yrityksen ja asiakkaan välisen 

vuorovaikutuksen tapahtumapaikkana toimivat yhä useammassa tapauksessa 

internetin keskustelufoorumit ja erilaiset sosiaalisen median yhteisöpalvelut. Näiden 

keskiössä on syntynyt uudenlainen arvomuodostuksen prosessi. Asiakkaille yhä 

merkityksellisempää ovat elämykset ja kokemukset. Tässä prosessissa ensiarvoisen 

merkityksellistä on asiakkaan näkökulmasta helppo pääsy, läpinäkyvyys ja riski-hyöty 

-suhteen ymmärrettävyys (Prahalad & Ramaswamy, 2004). 

Sähköinen suusta suuhun eli word-of-mouth (eWOM) -kommunikointi on nopeasti 

kasvava ja kehittyvä ilmiö, jonka merkitys on viime vuosien aikana korostunut 

perinteisen word-of-mouth -kommunikoinnin rinnalle (Henning-Thurau, et al., 2004). 

Internet tarjoaa laajat mahdollisuudet eWOM -kommunikoinnille: viesti saavuttaa 

nopeammin ja useammat ihmiset ja leviää pitkin verkostoja. (Allsop, et al., 2007; 

Cheung & Thadani, 2012; Henning-Thurau, et al., 2004). 

Tutkimus on tehty toimeksiantona Oulu Sinfonialle ja heidän tarpeistaan käsin. Tiedot 

Oulu Sinfoniasta ja toiminnan erityispiirteistä on saatu puolistrukturoitujen 

teemahaastatteluiden avulla. Haastateltavina ovat toimineet Oulu Sinfonian intendentti 

Leena Pälli ja tuottaja Katariina Kummala.  

Tutkimuksen tapausorganisaationa toimii Oulu Sinfonia, joka on kunnallinen 

kulttuuriorganisaatio. Sinfonia on julkisomisteinen ja saa rahoituksensa kunnalta ja 

valtiolta. Oulu Sinfonialla on sivistyksellinen tehtävä tarjota kulttuuripalveluita 

kaikenikäisille veronmaksajille.   
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1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Aikaisempi kulttuuriorganisaatioiden ei-kävijätutkimus (Metsäpelto, 2010; Holm, 

2013; Lindholm, 2014; Oksanen, 2013; Cantell, 2009) on keskittynyt tutkimaan 

käymättömyyden syitä ja ei-kävijöiden profiilia. Aihetta on verrattain vähän tutkittu 

muuten kuin kulttuuriorganisaatioiden toimeksiantamana. EWOM-kommunikoinnin 

ja ei-kävijöiden suhdetta ei ole Suomessa aiemmin tutkittu, eikä myöskään 

ulkomaisissa tutkimuksissa näitä kahta ilmiötä tutkita yhdessä. Muutamia epäsuoria 

viittauksia löytyy erinäisistä opinnäytetöistä (Häkkinen, 2012; Lindholm, et al., 2011).  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä asiakkailta asiakkaille 

välittyvän word-of-mouth -viestinnän hyödyistä uusasiakashankinnassa ja Oulu 

Sinfonian ei-kävijöiden tavoittamisessa. Tarkemmin tämän tutkielman tavoite on 

ymmärtää eWOM-ilmiötä ja verkkoyhteisöpalveluita eli Social Networking Sites 

(SNS’s) liiketoiminnallisena ympäristönä. Lisäksi tavoite on tehdä huomioita, voiko 

yritys (tässä tapauksessa Oulu Sinfonia) lisätä olemassaolonsa tai tapahtumiensa 

tietoisuutta sosiaalisen median aktivoimisella, ja tehostaako aktiivinen sosiaalisen 

median käyttäminen olemassa olevien asiakkaiden omaehtoista vertaismarkkinointia 

heidän verkostoissaan ja sitä kautta tavoittaa ei-kävijät. 

Tutkimus tulee sijoittumaan ”many-to-one” -rajapintaan eli tässä tapauksessa halutaan 

tarkastella kohtaa, jossa asiakas ja hänen verkostonsa kohtaavat organisaation. Tämän 

tutkimuksen pääkysymys on seuraava: 

Miten Oulu Sinfonia voi tavoittaa ei -kävijät?  

Lisäksi tällä tutkimuksella on kaksi alatutkimuskysymystä, joiden avulla 

päätutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan. 

1) Mikä digitaalisen markkinoinnin kanava toimii kaikkein tehokkaimmin ei -

kävijöiden tavoittamisessa Oulu Sinfonialle? 

2) Lisääkö eWOM-pohjaisen vertaismarkkinoinnin hyödyntäminen uusien 

asiakkaiden tavoittamista? 
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1.2 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Tässä kappaleessa määritellään ne ydinkäsitteet, joiden ympärille tutkimus on 

rakennettu. Ydinkäsitteiden määrittely on olennaista, sillä sosiaalisen median käsitteet 

ovat pääsääntöisesti vieraskielisiä ja tutkielman edetessä tullaan käyttämään 

vierasperäisiä lyhenteitä.  

1.2.1 Sosiaalinen media 

Tällä käsitteellä tarkoitetaan tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntäviä viestinnän 

muotoja, joissa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä 

ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. Toisinaan näkee sosiaalisen 

median käsitteen sijaan käytettävän yhteisöllistä mediaa, mutta tämä termi ei kuvaa 

kaikkea sosiaaliseen mediaan kuuluvaa toimintaa, sillä sosiaaliseen mediaan kuuluva 

toiminta ei välttämättä ole yhteisöllistä. (TSK, 2010). 

1.2.2 Sähköinen word-of-mouth -kommunikointi 

Sähköinen word-of-mouth -kommunikointi (engl. electronic word-of-mouth, lyh. 

eWOM) voidaan käsittää kaikeksi potentiaalisten, nykyisten tai aikaisempien 

asiakkaiden positiiviseksi tai negatiiviseksi mielipiteen ilmaisuksi tuotteesta, 

palvelusta tai yrityksestä internetin välityksellä (Henning-Thurau, et al., 2004). 

1.2.3 Verkkoyhteisöpalvelu  

Englanninkielisellä alkuperäistermillä Social Networking Sites (lyh. SNS’s) tunnetulla 

käsitteellä tarkoitetaan verkkoyhteisöpalvelua, joka tarjoaa mahdollisuuden ihmisten 

välisten suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen tietoverkon kautta kuten Facebook.  

(TSK, 2010) 

1.3 Tutkimusmetodologia  

Kyseessä on etsinnällinen (eksploratiivinen) tutkimus, jossa on tarkoitus kartoittaa 

aikaisemmin vähän tutkittua ilmiötä eli pyrkiä ymmärtämään tutkimusongelmaa 
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ilman, että luo valmista toimintamallia sen pohjalta (Uusitalo, 1991, p. 60–65). 

Tutkimuksessa on toiminta-analyyttinen tutkimusote, jossa pyritään tuottamaan uutta 

tietoa käytännön kehittämiseksi. Tutkija luo tietoa itse osallistumalla ja vaikuttamalla 

tutkittavan organisaation toimintaan.  

Aineistoa kerätään kolmella tavalla: haastattelemalla organisaation jäseniä, 

suorittamalla kyselytutkimus tutkimuksen tapaukseen osallistuvilta asiakkailta sekä 

tutkijan omalla osallistumisella tutkimusparin kanssa organisaation toimintaan. Tämä 

tarkoittaa tässä tapauksessa osallistumalla 22.1.2016 järjestettävän kamarimusiikin 

klubi-ilta-tapahtuman sosiaalisen median markkinointiviestinnän suunnitteluun ja 

toteutukseen. 

Haastattelut toteutetaan puolistrukturoituina teemahaastatteluina Oulu Sinfonian 

markkinointia tekeville henkilöille. Teemahaastattelu mahdollistaa 

keskustelunomaisen haastattelutilanteen, jossa kuitenkin pysytään tutkimuksen 

kannalta olennaisissa teemoissa. Haastattelutilanne halutaan pitää vapaamuotoisena, 

jolloin on mahdollista saada tietoa myös asioista, joista ei ennen haastattelutilaisuutta 

välttämättä osaisi edes kysyä. (Hirsijärvi & Hurme, 2010). 

Kirjallinen kyselytutkimus toteutetaan formaalina ja strukturoituna sähköisen 

kyselyalustan avulla. Kyselylomakkeen kysymykset ovat monivalintakysymyksiä. 

Kyselyyn päädyttiin aineistonkeruumenetelmänä, koska sillä on mahdollista hankkia 

laaja aineisto, jonka kerääminen on tehokasta ja analysointi nopeaa, etenkin kyselyn 

sähköisen muodon johdosta. Monivalintakysymyksiin päädyttiin, koska ne sallivat 

vastausten mielekkään vertailun. (Hirsijärvi, et al., 2007, p. 186–198) 

1.4 Tutkielman rakenne 

Tutkielman ensimmäisessä luvussa esitellään tutkimusaihe, teoreettiset perusteet 

tutkimukselle sekä tutkimusaukko. Tässä yhteydessä käydään myös läpi 

tutkimuskysymykset ja esitellään lyhyesti tutkimusmetodologia. 

Toisessa luvussa perehdytään sähköiseen word-of-mouth -ilmiöön (eWOM) ja sen 

ilmenemismuotoihin verkkoyhteisöpalvelujen kontekstissa. Luvussa esitellään 
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tutkimuksen teoria, jonka pohjalta tarkastellaan ei-kävijöiden tavoittamista 

hyödyntämällä olemassa olevien asiakkaiden sosiaalisen median verkostoja, jonka 

perusteella luodaan tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 

Kolmas luku esittelee empiirisen tutkimuksen suunnitelman. Tämä luku käsittelee 

työn tutkimusmetodologian perusteellisesti ja esittelee tutkimuksen tapauksen. Tässä 

luvussa tarkastellaan myös tapaustutkimuksen lähtökohtia, tavoitteita ja keinoja.  

Neljännessä luvussa esitellään empiirisen aineiston analyysin tuloksia. Tuloksia 

tarkastellaan tutkimukselle asetettujen tavoitteiden avulla.  

Lopuksi viidennessä luvussa vastataan esitettyihin tutkimuskysymyksiin tuoden 

johtopäätökset esille. Tulosten teoreettista kontribuutiota analysoidaan ja 

käytännölliset johtopäätökset esitellään. Viimeinen luku sisältää myös tutkimuksen 

luotettavuuden arvioinnin sekä jatkotutkimusehdotukset. 
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2 VERTAISMARKKINOINTI 

Tässä kappaleessa tarkastellaan teorian pohjalta keinoja ei-kävijöiden tavoittamiseen. 

Ensimmäisessä alaluvussa 2.1 perehdytään digitaalisen median kanavaan, jonka kautta 

ei-kävijöiden tavoittaminen on potentiaalisinta eli sosiaaliseen mediaan.  Toisessa 

alaluvussa 2.2 tarkastellaan viestin kulkeutumista asiakkaalta toiselle eli word-of-

mouth-kommunikointia. Kolmannessa alaluvussa 2.3 esitellään viestin 

vastaanottamisen prosessi duaalisen tiedon käsittelyn teorioiden avulla. Näiden 

pohjalta viimeisessä alaluvussa 2.4 luodaan viitekehys ei-kävijöiden tavoittamiseen. 

2.1 Sosiaalinen media 

Sosiaalisen median ainutlaatuinen interaktiivinen luonne on luonut lukuisia 

mahdollisuuksia sen käyttäjille. Sosiaalisen median käyttäjät voivat päästä käsiksi 

suoraan tuotteiden ja palveluiden informaatioon; he voivat vaihtaa ideoita muiden 

käyttäjien kanssa, jopa tuntemattomien ihmisten tai organisaatioiden kanssa. 

Kuluttajat voivat päästä käsiksi kollektiiviseen tietoon ja vertailla esimerkiksi 

tuotteiden hintoja. (Teng, et al., 2014).  

Sosiaalinen media on mahdollistanut useiden erilaisten tiedonjakamisalustojen 

syntymisen, kuten verkkoyhteisöpalvelut (esim. Facebook), sisällönjakopalvelut 

(esim. Instagram ja YouTube), kollektiivisen sisällöntuotantopalvelut (esim. 

Wikipedia) ja mikroblogi-verkkopalvelut (esim. Twitter) (Mangold & Faulds, 2009). 

Tammikuussa 2016 maailmanlaajuisesti Facebook-käyttäjiä oli 1 550 miljoonaa, 

Instagram-käyttäjiä 400 miljoonaa ja Twitter-käyttäjiä 320 miljoonaa (The Statistic 

Portal, 2016).  

Organisaation näkökulmasta sosiaalinen media on hyödyllinen alusta asiakassuhteiden 

ylläpitoon ja mahdollistaa suoran keskusteluyhteyden asiakkaiden kanssa. Sosiaalinen 

media on aidosti muuttanut yritysten markkinointiviestinnän (Weisfeld-Spolter, et al., 

2014). 
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2.1.1 Verkkoyhteisöpalvelut 

Verkkoyhteisöpalveluilla eli Social Networking Sites (lyh. SNS’s) tarkoitetaan 

palvelua, joka tarjoaa mahdollisuuden ihmisten välisten suhteiden luomiseen ja 

ylläpitämiseen tietoverkon kautta, kuten Facebook.  (TSK, 2010). 

Verkkoyhteisöpalvelut luovat laajan sosiaalisen verkoston, jossa toisillensa 

tuntemattomat käyttäjät voivat keskustella keskenään yhteisistä kiinnostuksen 

kohteista, kuten harrastuksista, tuotemerkeistä tai palveluista. 

Verkkoyhteisöpalveluiden käyttäjät voivat myös kirjoittaa tilapäivityksiä, jakaa kuvia 

tai videoita. Muut käyttäjät voivat sitten reagoida sisällönjakamiseen tykkäämällä, 

jakamalla eteenpäin tai kommentoimalla. Tämän kaltainen toiminta levittää sanaa 

eteenpäin edelleen verkostoissa, jolloin tapahtuu luonnollista eWOM-

kommunikointia. (Salmenkivi & Nyman, 2007). 

Yleisesti voidaan todeta, että verkkoyhteisöpalvelut tarjoavat niiden käyttäjille avointa 

internetiä luotettavamman paikan keskustella ja jakaa tietoa, sillä niihin osallistuminen 

vaatii kirjautumista ja käyttäjäprofiilin tekemistä. Näin ollen verkkoyhteisöpalvelut 

luovat hyvän alustan luonnolliselle vertaismarkkinoinnille. 

2.2 Word-of-mouth 

Allsop, ym. (2007) tutki vuonna 2006 tehtyä laajaa Yhdysvaltojen kansallista Harris 

Interactive -kyselytutkimuksen tuloksia, jotka koskivat neljän kategorisoidun 

perustuotteen ostopäätöstä. Tästä kyselystä käy ilmi, että WOM-pohjainen 

kommunikointi eli ”tuttava tai perheenjäsen suositteli” oli kaikkein vaikutusvaltaisin 

lähde tiedonsaannissa.  

Jo pidemmän aikaan WOM -kommunikoinnin vaikutus kuluttajien päätöksenteossa on 

tunnistettu, mutta viime vuosina vaikutus on edelleen korostunut teknologisen 

kehityksen myötä. Internet tarjoaa laajat mahdollisuudet WOM -kommunikoinnille, 

viesti saavuttaa nopeammin ja useammat ihmiset ja leviää pitkin verkostoja. (Allsop, 

et al., 2007; Cheung & Thadani, 2012; Henning-Thurau, et al., 2004). 
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Kun WOM -ilmiötä lähdetään käsittelemään Allsop & ym. (2007) listaa muutaman 

periaatteen. WOM -kommunikointi ei tarkoita pienten viestiä levittävien alaryhmien 

muodostamista erityisen vaikutusvaltaisista tai erityisen verkostoituneista ihmistä eikä 

heidän palkkaamistaan puhumaan tuotteesta tai palvelusta. Se ei myöskään tarkoita 

ihmisiä, joilla on erityistä tietoa tai julkisuuden henkilöitä. WOM -kommunikoinnista 

puhuttaessa puhutaan kaikista henkilöistä. 

2.2.1 Sähköinen word-of-mouth 

Sähköinen word-of-mouth -kommunikointi eli eWOM on nopeasti kasvava ja 

kehittyvä ilmiö, jonka merkitys on viime vuosien aikana korostunut perinteisen word-

of-mouth -kommunikoinnin rinnalle (Henning-Thurau, et al., 2004). EWOMia 

esiintyy erilaisilla online-alustoilla kuten blogeissa, sähköposteissa, 

kuluttajanarvostelusivustoilla sekä verkkoyhteisöpalveluissa (Chu & Yoojung, 2015). 

Cheung ja Thadani (2012) tekivät systemaattisen kirjallisuuskatsauksen eWOM-

ilmiöön liittyvään tutkimukseen. Heidän selvityksestään käy ilmi, että vuosina 2000 – 

2010 julkaistiin 47 eWOM -kommunikointiin liittyvää artikkelia. Näistä artikkeleista 

suurin osa käsittelee verkkoyhteisöjen jäsenten lähettämiä arviointiviestejä 

keskustelufoorumeille tai arvostelusivustoille. Edelleen heidän tutkimuksensa paljasti 

suositut teoriat ja vallalla olevan teoriapohjan. Yleisemmin käytetty teoreettinen malli 

eWOMin vaikutuksista on duaalinen tiedon käsittelyreitti (engl. dual-route 

information process), kuten kehittymisen todennäköisyysmalli (engl. the elaboration 

likelihood model, ELM) tai heuristis-systemaattinen-malli (engl. heuristic-systematic 

model, HSM). (Cheung & Thadani, 2012). 

Teng & ym. (2014) selvittivät tutkimuksessaan myös eWOM -kirjallisuutta vuosilta 

2011 – 2014. Tänä aikana on kirjoitettu yhteensä 45 tutkimusta, joista 22 tutkimusta 

käsittelee eWOM-viestin vakuuttavuuden korrelaatioita ja kahdeksan tutkimusta 

eWOM -kommunikoinnin vaikutusta kyberavaruudessa. Myös yhä useampi tutkimus 

käsitteli eWOMin valenssia (positiivista tai negatiivista). Lisäksi muutama tutkimus 

sovelsi suunnitellun käyttäytymisen teoriaa (engl. the theory of of planned behaviour) 

ja teknologian hyväksyntämallia (engl. the technology acceptance model). (Teng, et 

al., 2014). 
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Yrityksen oma markkinointiviestintä ei pärjää vertailussa eWOM-viestinnälle. 

EWOM tavoittaa laajemman yleisön kuin perinteinen massamedia: se leviää 

nopeammin ja kuluttajat näkevät sen luotettavampana lähteenä. Mielenkiintoista on, 

että eWOM -kommunikoinnin sähköinen luonne poistaa viestinsaajan mahdollisuuden 

arvioida viestin luotettavuutta ja viestinlähettäjää. Verkkoyhteisöpalveluissa 

vertaisarviointi poistaa luotettavuuden ongelmaa, sillä näiden palveluiden luonteeseen 

kuuluu aktiiviset käyttäjät, jotka reagoivat viesteihin, joko niitä kannustaen tai ne 

torjuen. (Weisfeld-Spolter, et al., 2014).  

2.2.2 Sähköinen word-of-mouth sosiaalisessa mediassa 

Erityisesti viime vuosina sosiaalinen media on korostanut eWOM-kommunikoinnin 

merkitystä. Tämä näkyy siinä, että aktiivisen sosiaalisen median käytön lopputulos 

voidaan identifioida eWOM -kommunikoinniksi. (Mangold & Faulds, 2009). 

Sosiaalinen media mahdollistaa eWOM -kommunikoinnin kehittymisen perinteisestä 

yhdeltä monille tai yhdeltä yhdelle -markkinointiviestinnästä monilta monille ja 

monilta yhdelle -kommunikointiin (Mangold & Faulds, 2009).  

Sosiaalisessa mediassa yrityksillä ja organisaatioilla on mahdollisuus hyödyntää 

interaktiivisuutta, jolloin verkkopalveluiden käyttäjät osallistetaan 

markkinointikampanjoihin tuottamalla kuluttajia kiinnostavaa sisältöä, joka aktivoi 

käyttäjiä osallistumaan ja jakamaan sitä toisilleen eli vertaismarkkinoimaan eWOM-

kommunikointipohjaisesti. Interaktiivisessa kommunikoinnissa ei ole kyse pelkästään 

verkkopalveluiden käyttäjien keskinäisestä kommunikoinnista, vaan aktiivisesta 

asiakkaiden ja yritysten välisen kommunikaatioyhteyden luomisesta. (Li & Bernoff, 

2011). 

2.2.3 Sähköinen word-of-mouth verkkoyhteisöpalveluissa 

Käsitteellisesti eWOMia verkkoyhteisöpalveluissa voidaan havainnollistaa kolmen 

näkökulman avulla: arvion etsiminen, arvion antaminen ja arvion välittäminen. Suurin 

osa eWOM -tutkimuksesta on keskittynyt nimenomaan näistä kahteen ensimmäiseen 

kohtaan (Henning-Thurau, et al., 2004; Cheung & Lee, 2012; Cheung, et al., 2008; 

Park & Kim, 2008; Chu & Yoojung, 2015). 
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Kuluttajat, jotka ovat orientoituneet arvion etsimiseen, hakevat tietoa toisilta 

käyttäjiltä ennen ostopäätöstä. Puolestaan kuluttajat, jotka ovat orientoituneet arvion 

antamiseen, toimivat mielipidejohtajina, joilla voi olla merkittävä vaikutus muihin 

kuluttajiin. Internetin interaktiivisuus on kuitenkin muokannut tätä asetelmaa ja 

mahdollistanut dynaamisen kanssakäymisen alustan eWOMille. Näin ollen yksittäinen 

kuluttaja voi omaksua useamman roolin ja olla samanaikaisesti arvion antaja, etsijä ja 

välittäjä. (Chu & Yoojung, 2015).  

EWOM-kommunikoinnin erityispiirre verkkoyhteisöpalveluissa arvion antajan, 

etsijän ja välittäjän roolien hämärtymisen lisäksi on vahva arvion, tiedon ja 

mielipiteiden välittämisen kulttuuri (Chu & Yoojung, 2015). Monissa 

verkkopalveluyhteisöissä, kuten Facebookissa tämä on tehty mahdollisimman 

helpoksi ja jopa yhteisön perustoimintatavaksi. Esimerkiksi Facebook-

verkkoyhteisöpalvelussa käyttäjät voivat tykätä (peukuttaa) kaverin julkaisua, jolloin 

kaverin julkaisu leviää myös tykkääjän kavereille. Weisfeld-Spolter ym. (2014) 

huomioivat myös, että eWOM-kommunikoinnin vaikuttavuus on suurempi, kun 

hyödynnetään vertaismarkkinointia verkkoyhteisövalveluissa, kuin jos 

hyödynnettäisiin perinteisempää B2C– eli yritykseltä asiakkaille– 

markkinointiviestintää. 

2.3  Duaalisen tiedon käsittelyteoria 

Duaalisen prosessoinnin eli tietoisen ja tiedostamattoman viestin käsittelyn eli 

prosessoinnin teoria on alun perin esitetty psykologian alalla. Prosessoinnin 

duaalisuudella tarkoitetaan ilmiötä, jonka mukaan viesti vastaanotetaan joko 

samanaikaisesti kahdella tavalla tai muutos asenteessa voi olla kahden eri prosessin 

tulos. Useimmiten nämä kaksi prosessia jaetaan automaattiseen eli tiedostomattomaan 

prosessiin ja kontrolloituun eli tiedostettuun prosessiin. (Groves & Thompson, 1970).  

2.3.1 Kehittymisen todennäköisyysmalli 

Petty and Cacioppo esittelivät vuonna 1981 kehittymisen todennäköisyysmallin (engl. 

the elaboration likelihood model, ELM), joka yhdistää muutosasenteiden ja 

suostuttelun teoriaa.  ELM-malli selittää tekijöitä, jotka vaikuttavat asennemuutoksen 
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kehittymisen todennäköisyyteen viestin vastaanottamisprosessissa. ELM-mallin 

mukaan kuluttajien osallistuminen ja asiantuntemus vaikuttavat vahvasti heidän 

asenteisiin tuotetta kohtaan. Lisäksi näillä on vaikutus asiakkaan ostohalukkuuteen. 

Malli pyrkii selittämään erilaisia tapoja käsitellä ulkoisia ärsykkeitä: miten ne 

vastaanotetaan ja miten niiden tulokset vaikuttavat asenteiden muutokseen.  

ELM-mallin mukaan on tilanne, jossa henkilö on suostuttelun kohteena ja viesti kulkee 

kahta pääreittiä pitkin: keskeistä reittiä (tietoinen) ja oheisreittiä (tiedostamaton). 

Keskeisen reitin mukaan viestin prosessointi on seurausta vastaanottavan henkilön 

motivaatiosta ja kyvystä analysoida tietoisesti viesti. Viestin sisällön laatu vaikuttaa 

olennaisesti, taipuuko vastaanottaja hyväksymään lähettäjän viestin. Vastaanottajan 

tietoisesti hyväksyessä viestin sisältö on vaikutus asenteiden muutokseen suhteellisen 

pysyvää, kestävää ja käyttäytymistä ennustavaa. (Chaiken & Trope, 1999). 

Toisaalta oheisreitin kohdalla suostuttelu on tulosta tiedostamattomasta viestin 

vastaanottamisen prosessista. Tässä tapauksessa henkilöön kohdistuu voimakasta 

positiivista tai negatiivista ärsykettä. Yksilön oheisreittiä pitkin vastaanottamat vihjeet 

eivät yleisesti liity ärsykkeen laatuun loogisesti. Nämä vihjeet sisältävät seuraavia 

tekijöitä: lähteen uskottavuus tai vetovoimaisuus ja tapa, miten viesti esitetään.  

Viestin vaikutuksesta asennemuutoksen kehittymisen todennäköisyyteen määräytyy 

ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta, sillä yksilön motivaatio ja kyky arvioida esiteltävä 

väite on alhainen. Ulkoisia tekijöitä ovat esimerkiksi viestin lähettäjän viehättävyys, 

argumenttien lukumäärä ja käytettävä kieli. Tällöin vaikutus on lyhytaikaisempaa ja 

enemmän altis muutoksille. (Chaiken & Trope, 1999; Park & Kim, 2008). 

2.3.2 Heuristis-systemaattinen -malli  

Heuristis-systemaattinen tiedonkäsittelyn malli (engl. heuristic-systematic model, 

HSM) on Chaikenin (1980) laajalti tunnustettu menetelmä kuvata viestinnän 

vaikuttavuutta. Malli pyrkii selvittämään, miten ihmiset vastaanottavat ja käsittelevät 

suostuttelevia viestejä. Mallin mukaan yksilöt voivat käsitellä viestejä kahdella 

tavalla: heuristisesti tai systemaattisesti. Mallin perusajatuksena on, että yksilöt ovat 

alttiimpia minimoimaan kognitiivisten lähteiden käytön, mikäli niillä on vaikutusta 

viestin vastaanottamiseen tai käsittelyyn. HSM-mallissa on paljon yhtäläisyyksiä 
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kehittymisen todennäköisyysmallin (ELM) kanssa. Molemmat mallit ovat pääasiassa 

kehitetty 1980-luvun alkupuolella ja ne jakavat monia samoja konsepteja ja ideoita. 

(Chaiken & Trope, 1999) 

Heuristista tiedonkäsittelyä ohjaa saatavuus, saavutettavuus ja sovellettavuus. 

Saatavuus viittaa tiedon rakenteeseen eli siihen, miten tieto on tallentunut muistiin. 

Saavutettavuus koskee kykyä hakea tietoa muistista ja sovellettavuus viittaa, kuinka 

luotettava on tieto, joka pohjautuu muistiin. Heuristisen tiedonkäsittelyn mukaan 

viestin vastaanottaja arvioi viestien luotettavuutta helposti havainnoitavien asioiden 

perusteella, kuten viestin lähettäjän henkilöllisyyden ja aseman perusteella. (Chaiken, 

1980). 

Systemaattiseen tiedonkäsittelyyn liittyy kattava ja analyyttinen tiedon kriittinen 

arviointi. Systemaattisen lähestymistavan mukaan lähteen luotettavuudella ja viestin 

sisällöllä on merkittävä vaikutus arvioitaessa viestin validiteettia. Tässä näkökulmassa 

keskitytään viestin sisällön tarkasteluun ja paikkansa pitävyyteen tosiasioiden kautta.  

Myös tämä lähestymistapa hyväksyy muiden tekijöiden vaikutuksen viestin 

luotettavuuden arviointiin, kuten viestin lähettäjän pätevyyden. (Chaiken & Trope, 

1999; Chaiken, 1980) 

Heuristis-systemaattinen malli sisältää oletuksen, että asenteet, jotka kehittyvät tai 

muuttuvat heuristisen käsittelyn tuloksena, ovat vähemmän stabiileja, kestävät 

huonommin vasta-argumentteja ja ovat vähemmän käyttäytymistä ennustavia kuin 

asenteet, jotka ovat kehittyneet tai muuttuneet systemaattisen prosessin tuloksena. 

(Chaiken, 1980). 

2.4 Teorian yhteenveto ja teoreettinen viitekehys 

Sosiaalinen media on mahdollistanut useiden erilaisten tiedonjakamisalustojen 

syntymisen (Mangold & Faulds, 2009), jotka luovat organisaatioille suoran 

keskusteluyhteyden asiakkaiden kanssa sekä ovat hyödyllisiä alustoja 

asiakassuhteiden ylläpidossa. (Weisfeld-Spolter, et al., 2014).  
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Verkkoyhteisöpalveluissa käyttäjät voivat kirjoittaa tilapäivityksiä, jakaa kuvia tai 

videoita. Näihin toimintoihin voivat muut käyttäjät reagoida tykkäämällä, jakamalla 

eteenpäin tai kommentoimalla. Tämän kaltainen toiminta levittää sanaa eteenpäin 

edelleen verkostoissa, jolloin tapahtuu luonnollista eWOM-kommunikointia. 

(Salmenkivi & Nyman, 2007). 

WOM-pohjaisen kommunikoinnin eli ”tuttavan tai perheenjäsen suosittelu” on Allsop, 

ym. (2007) mukaan kaikkein vaikuttavin lähde tiedonsaannissa. Myös Weisfeld-

Spolter, ym. (2014) mukaan yrityksen oma markkinointiviestintä ei pärjää vertailussa 

eWOM-viestinnälle. EWOM tavoittaa laajemman yleisön kuin perinteinen 

massamedia. Lisäksi se leviää nopeammin ja kuluttajat näkevät sen luotettavampana 

lähteenä.  

Duaalisen tiedon prosessointiteorian mukaan suositteleva viesti käsitellään kahta 

reittiä pitkin: tiedostaen ja tiedostamatta. Vastaanottajan asenteen muuttumiseen 

vaikuttaa olennaisesti, onko viesti prosessoitu tiedostaen vai tiedostamatta. 

Tiedostavalla prosessilla vastaanotetun viestin vaikutus asenteeseen on pysyvämpi ja 

ennustettavampi kuin tiedostamattomasti prosessoidulla viestillä. 

Verkkoyhteisöpalveluissa vertaisarviointi poistaa luotettavuuden ongelmaa, sillä 

näiden palveluiden luonteeseen kuuluu aktiiviset käyttäjät, jotka reagoivat viesteihin, 

joko niitä kannustaen tai ne torjuen.  

Täten voidaan muodostaa teoreettinen viitekehys ei-kävijöiden tavoittamiselle. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on havainnollistettu kuviossa 1. Viitekehyksen 

mukaan ei-kävijöiden tavoittamisessa kannattaa hyödyntää olemassa olevien 

asiakkaiden verkostoja sosiaalisen median verkkopalveluissa, sillä esitetyn teorian 

mukaisesti verkkoyhteisöpalvelut ovat aktiivista eWOM-kommunikointia synnyttäviä 

alustoja, jossa viesti lähetetään, vastaanotetaan ja välitetään samanaikaisesti.  Näin 

ollen yrityksen tarvitsee tuottaa asiakasta kiinnostavaa sisältöä, joka aiheuttaa 

reaktioita eli tykkäyksiä, kommentteja tai jakamista.  
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Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 

Joten tässä tutkimuksessa, reunan asettaa tapausorganisaatio Oulu Sinfonia. Teorian 

mukaisesti ei-kävijät voidaan parhaiten tavoittaa jo olemassa olevien asiakkaiden 

kautta, sillä tuttua henkilöä pidetään luotettavampana viestinlähettäjänä kuin yritystä 

tai organisaatioita. Edelleen sosiaalinen media on luonut interaktiivisen alustan 

käyttäjilleen viestiä nopeasti, tavoittaen ja laajalle yleisölle eli käytännössä 

tehokkaamman kanavan WOM-kommunikoinnille. Siispä tavoittaakseen ei-kävijät on 

organisaation aiheutettava reaktioita jo olemassa olevien asiakkaiden keskuudessa 

sosiaalisessa mediassa. Organisaation viestin tulee perustua sisällölliseen laatuun, 

koska muutos asenteissa on pysyvämpää, kuin jos viestin vaikuttavuus perustuu 

ulkoisiin tekijöihin.  
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3 TUTKIMUSASETELMA 

Tutkielman kolmannessa luvussa käsitellään empiirinen tutkimussuunnitelma. 

Ensimmäisessä alaluvussa 3.1 esitellään perustellusti tutkimuksen metodi. Tämän 

jälkeen alaluvuissa 3.2 ja 3.3 perehdytään empiiriseen tutkimukseen tarkemmin 

lähtökohtien, tavoitteiden ja keinojen avulla. Kappaleen lopussa alaluvuissa 3.4 ja 3.5 

esitellään tarkemmin aineiston keruu- ja analyysimenetelmät.  

3.1 Tutkimusmetodi 

Tutkimusasetelma on toiminta-analyyttinen tapaustutkimus, jonka 

kohdeorganisaationa toimii Oulun seudun kulttuuriorganisaatio, Oulu Sinfonia. 

Toiminta-analyyttisella tutkimusotteella tarkoitetaan, että tutkimuksen tavoite on 

ymmärtää tutkittavaa ilmiötä, jolloin tutkimusmenetelmät ovat suhteellisen 

monipuolisia. (Heikkinen, et al., 1999, pp. 32-45) 

Toimintatutkimus voidaan ymmärtää systemaattiseksi lähestymistavaksi, jonka avulla 

pyritään saavuttamaan uutta informaatiota interventioiden avulla, mutta myös 

koettelemaan tätä saavutettua tietoa käytännössä sekä muuttamaan käytänteitä sen 

avulla. Tällöin tiedon pätevyyden kriteereinä korostuu pragmaattisuus eli tiedon 

käyttökelpoisuus toiminnan näkökulmasta. (Heikkinen, 2001). Toimintatutkimus 

valikoitui tämän tutkimuksen menetelmäksi, koska tässä tutkimuksessa tarkoituksena 

on tuottaa tietoa käytännön kehittämiseksi ja myös osallistua ja vaikuttaa tutkittavan 

organisaation toimintaan.  

Tutkimusmetodina toimivat rinnakkain kvalitatiivinen – eli laadullinen tutkimus, 

jonka perimmäisenä tarkoituksena on tarkastella maailmaa ja tutkittavaa ilmiötä 

sellaisena kuin se on ja kvantitatiivinen – eli määrällinen tutkimus, jonka mukaan 

todellisuus rakentuu objektiivisesti todettavista tosiasioista. (Hirsijärvi, et al., 2007, p. 

135 –142). 
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3.2 Lähtökohdat 

Tämä tutkimus on tehty toimeksiantona Oulu Sinfonialle. Oulu Sinfonia on 

kunnallinen kulttuuriorganisaatio, joka perustettiin vuonna 1937. Koska Oulu 

Sinfonian rahoitus tulee kunnalta ja valtiolta, on sillä sivistyksellinen tehtävä tarjota 

kulttuuripalveluita kaikille veronmaksajille. Tämän takia Oulu Sinfonialla on tarve 

tavoittaa ei-kävijät.   (Pälli & Kummala, 2016). Intendentti Pällin (2016) mukaan 

julkisomisteisuus tuo haasteita markkinointiviestintään: Oulun kaupungin 

organisaatioiden tulisi viestiä kaupungin viestintäsääntöjen mukaisesti ja noudattaa 

sosiaalisen median strategiaa. 

Tämän tutkimuksen tapaus on perjantaina 22.1.2016 järjestetty kamarimusiikin klubi-

ilta-tapahtuma. Tapahtuman musiikkitarjonta koostui kamarimusiikista ja sitä 

esitettiin harjoitelluin ja improvisoiduin versioin. (Sinfonia, 2016). 

Klubi-illasta haluttiin tehdä helposti lähestyttävä, koko perheen tapahtuma, jossa olisi 

esityksiä vauvasta vaariin. Tapahtuman ollessa vielä suunnitteluvaiheessa, siitä 

toivottiin festarimaista, matalankynnyksen tapahtumaa, jossa voi kierrellä vapaasti.  

(Pälli & Kummala, 2015). 

”… Nyt tän pitää olla tän kamariklubin, mulla on sellanen visio. Sen 

pitää olla nuorekas, tapahtuva ja semmonen casual. Ja ja tota ainoo 

maksu, mikä me joudutaan ottaan sinne, on kolmen euron narikkamaksu, 

mut se on apart from that, mut sitte must se on tietty arvo, jos jättää kasan 

elektronista härpäkettä siihen tota seilaamaan niin, tota et siel on joku, 

joka sen sulle vahtii. …” (Pälli & Kummala, 2015) 

Tapahtuman pääesiintyjänä oli brittiläinen Matthew Barley, joka on tunnettu 

sellotaiteilija ja kuuluisa erityisesti improvisaatiomusiikista. Hänen mottonsa ”odota 

odottamatonta” (expect unexpected) vaikutti osaltaan klubi-illan teemaan. 

Yllätyksellisyyttä ja jotain uutta haluttiin tuoda asiakkaille. Tähän teemaan liittyen 

sosiaalisen median aktiivisempi käyttöönotto nähtiin erityisen ajankohtaisena. (Pälli 

& Kummala, 2015) 
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3.3 Tavoitteet ja keinot 

Oulu Sinfonialla suurimpia haasteita markkinoinnissa on muun muassa tapahtumien 

ainutkertaisuus. Samaa esitystä esitetään kerran tai kahdesti ja esitysten kiertonopeus 

on nopea. Tämän vuoksi markkinoinnissa tärkeää on vahvan brändin luominen ja 

luottamuksen herättäminen, jolloin jokainen esitys vaikuttaa käymisen arvoiselta 

huolimatta siitä, että markkinointiin ei käytetä paljon aikaa. Markkinointia tarvitaan 

erityisesti muistutuksena ihmisille, että Oulu Sinfonia on olemassa ja tarjoaa 

monenlaista musiikkia (Pälli & Kummala, 2016) 

”…mut eihän meit voi verrata teatteriin kaa, ku just ku meil on se 

ainutkertainen ja yks konsertti-ilta ja siellä on. Puskaradio ehtii vielä 

tehdä sitä mainostamista, mutta meillä on se imago tosi tärkeä meille.” 

(Pälli & Kummala, 2016)   

Lisäksi Pälli ja Kummala molemmat toteavat, että sinfoniaa kohtaan vanhat 

ennakkoluulot istuvat edelleen tiukassa, ja moni kokee sinfoniakonsertin 

korkeankynnyksen tapahtumaksi. He haluaisivat molemmat rikkoa näitä 

ennakkoluuloja ja rohkaista ihmisiä kokeilemaan konsertteja rennommalla asenteella. 

(Pälli & Kummala, 2016).  

3.3.1 Tavoitteet 

Tavoitteena on ollut lisätä tietoisuutta Oulu Sinfoniasta ja vahvistaa brändiä. 

Tarkoituksena on ollut tutkia keinoja, joilla voitaisiin saada uusia asiakkaita, etenkin 

alle 50-vuotiaita. Pälli kertoo, että yliopistolta saavutetaan aivan liian vähän asiakkaita 

ottaen huomioon, että etenkin yliopiston henkilökunta kuuluu potentiaalisimpaan 

kävijäjoukkoon. Yliopiston henkilökunta on korkeasti koulutettuja ja hyvätuloisia, 

mutta samassa hengenvedossa Pälli totesi, että henkilökunta on luultavasti myös 

ylityöllistettyjä, minkä johdosta heidän osuus on aliedustettuna.  (Pälli & Kummala, 

2016). 

Tutkimuksen tapauksen eli kamarimusiikin klubi-illan tavoitteiksi asetettiin siis kolme 

tavoitetta: (1) tavoittaa ei -kävijöitä, (2) tavoittaa nuoria ja (3) lisätä organisaatiosta eli 

Oulu Sinfoniasta tietoisuutta. 
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3.3.2 Keinot 

Kulttuurintuottaja Kummala (2016) kertoi, että Ticketmasterin kautta on mahdollista 

saada tiedot kolmen viimeisen vuoden aikana lipun kulttuuripalveluun ostaneista 

asiakkaista ja kohdentaa suoramarkkinointia heihin. Pälli ja Kummala, tuovat 

kumpikin esiin sen, että ei-kävijät jäävät tämän porukan ulkopuolelle ja heidän 

tavoittamiseen ei ole mitään keinoa.  (Pälli & Kummala, 2016) 

Oulu Sinfonialla on käytössä sosiaalisen median kanavista verkkoyhteisöpalvelu 

Facebook, sisällönjakamispalvelu Instagram ja mikroblogipalvelu Twitter. 

Verkkoyhteisöpalvelu Facebookin Oulu Sinfonia -sivustolla on 2799 tykkäystä 

(6.4.2016), sisällönjakopalvelu Instagram-tilillä on seuraajia 226 (6.4.2016) ja 

mikroblogipalvelu Twitter-tilillä on 410 seuraajaa (6.4.2016).  

Ensimmäisenä toimenpiteenä rajattiin sosiaalisen median toiminta 

verkkoyhteisöpalvelu Facebookiin, sisällönjakopalvelu Instagramiin ja mikroblogi 

Twitteriin, sillä nämä olivat jo olemassa olevia Oulu Sinfonian viestinnänkanavia. 

Facebook -sivuston julkaisuasetukset kohdennettiin paremmin eli rajattiin julkaisun 

näkyvyys Oulun talousalueelle ja erityisesti henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita 

klassisesta musiikista, korkeakulttuurista ja taiteista.  

Toisena toimenpiteenä laadittiin sosiaalisen median markkinointisuunnitelma yhdessä 

Oulu Sinfonian kanssa. Tapahtuman markkinointiviestintä aloitettiin vasta 

maanantaina 18. tammikuuta, sillä tarkoitus ei ollut kilpailla asiakkaiden huomiosta 

Oulu Sinfonian muiden konserttien kanssa. Sosiaalisen median viestinnän teemana oli 

”kulissien takana”. Tähän teemaan liittyen tehtiin lyhyitä videohaastatteluita 

pääesiintyjästä ja soittajista. Lisäksi kerättiin sopivaa kuvamateriaalia sosiaalisen 

median julkaisuja varten.  

3.4 Aineistonkeruumenetelmät 

Tutkielma sisältää kahdentyyppistä aineistoa. Aineisto A. eli tutkimuksen kannalta 

oleellisin aineisto koostuu strukturoidusta ja formaalista kyselystä. Aineisto B. on 
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tutkielman kannalta toissijaista aineistoa, jonka tarkoituksena on luoda kehys 

tutkielmalle, ja se koostuu kahdesta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta.  

Aineisto A. kerättiin formaalilla ja strukturoidulla sähköisellä kyselyllä, jossa oli 

monivalintakysymyksiä. Kyselyyn päädyttiin aineistonkeruumenetelmänä, koska sillä 

on mahdollista hankkia laaja aineisto, jonka kerääminen on tehokasta ja analysointi 

nopeaa, etenkin kyselyn sähköisen muodon vuoksi. Monivalintakysymyksiin 

päädyttiin, koska ne sallivat vastausten mielekkään vertailun. (Hirsijärvi, et al., 2007, 

p. 186–198) 

Kysely haluttiin rakentaa helposti ymmärrettäväksi ja nopeasti täytettäväksi, jotta 

eliminoitaisiin vastauskato. Tästä syystä kysely myös päätettiin kerätä paikan päältä 

eikä esimerkiksi jälkeen päin sähköpostitse. Kyselyn vastaajiksi valikoitiin 

satunnainen otos kamarimusiikin klubi-iltaan osallistuneista   

Aineisto B. kerättiin vapaamuotoisten teemahaastatteluiden muodossa. 

Teemahaastattelu valikoitui menetelmäksi tässä tapauksessa, sillä se ei sido 

yksityiskohtaisiin kysymyksiin vaan sen sijaan haastattelu etenee ennalta määrättyjen 

teemojen varassa. Tämä mahdollistaa tutkijan vapautumisen tutkimuksen suuntaa 

sanelevana tekijänä ja mahdollistaa tutkittavien äänen kuulumisen. (Hirsijärvi & 

Hurme, 2010). 

Näitä haastatteluja oli kaksi kappaletta. Ensimmäisen haastattelun teemana oli Oulu 

Sinfonia organisaationa ja tutkimuksen kohdetapauksena oleva klubi-ilta. 

Jälkimmäinen haastattelu pidettiin survey-kyselyn analysoimisen jälkeen, jolloin oli 

mahdollisuus tarkentaa herääviä kysymyksiä kulttuuriorganisaation erityispiirteistä 

markkinointiviestinnässä ja reflektoida kyselyn tuloksia yhdessä Oulu Sinfonian 

henkilöstön kanssa. Molemmissa tarkoituksissa haastateltavan puhe haluttiin sijoittaa 

laajempaan kontekstiin, sillä etukäteen oli vaikea tietää vastausten suuntia. 

Haastateltava on tutkimuksen subjekti, jolloin hänellä on oltava mahdollisuus tuoda 

esille itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti. (Hirsijärvi & Hurme, 2010, 

p. 35). 
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3.5 Aineiston analyysimenetelmät 

Kyselyaineiston analyysin lähtökohtana on jättää asetelmatunnukset ja -painot 

ulkopuolelle. Pahkisen (2012:239-241) mukaan tällöin voidaan puhua 

malliperusteisesta aineiston analyysistä. Näin on ollut tarpeellista tehdä, sillä tässä 

tutkimuksessa ei haluta rajata ennalta tutkimuksen suuntaa. Lisäksi tämä tietoinen 

aineiston analyysitavan valinta edesauttaa kyselyvastaustulosten linkittymistä 

kokonaisuuteen.  

Aineisto A analysoidaan ensin kokonaisuutena, jonka jälkeen kiinnitetään 

erityishuomiota ei-kävijöihin eli ensikertalaisiin. Kyselytutkimuksen 

analysointivaiheessa ei ole tarpeellista ottaa huomioon vastauskatoa, sillä vastaajaksi 

pyydetyistä henkilöistä vain kolme kieltäytyi ja yksi jätti vastaamisen kesken eli 

vastauskato oli 0,053 %.  

Puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla kerättävä aineisto eli B. aineisto tiivistetään 

ja tulkitaan haastattelun aikana. Tämä menetelmä antaa haastateltavalle 

mahdollisuuden vahvistaa tai hylätä esitetty tiivistys tai tulkinta. Haastattelu tulee näin 

ollen olemaan ”itseään korjaava”. Tätä menetelmää halutaan käyttää reliabiliteetin 

vahvistamiseksi. Haastatteluaineisto puretaan litteroinnilla eli puhtaaksikirjoittamalla. 

Litterointi edesauttaa päätelmien tekemistä ja vastausten löytämistä.  
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4 TULOKSET 

Kappaleessa 4 tarkastellaan empiirisen tutkimuksen tuloksia asetettujen tavoitteiden 

näkökulmasta. Ensimmäisessä alaluvussa 4.1 esitellään ensimmäisen tavoitteen 

tulokset, kuinka tavoitetaan ei –kävijöitä, kyselytutkimuksen vastausten analysoinnin 

avulla. Seuraavassa alaluvussa 4.2 esitellään toisen tavoitteen tulokset, miten 

tavoitetaan nuoret kävijät. Myös tässä kappaleessa hyödynnetään kyselytutkimuksen 

aineiston analyysiä. Kolmannessa alaluvussa 4.3 esitellään Facebook-sivun 

tilastomuutoksia ja esitellään kolmannen tavoitteen tuloksia, kuinka lisätä 

organisaatiosta eli Oulu Sinfoniasta tietoisuutta. 

4.1 Ei-kävijöiden tavoittaminen 

Kyselyyn vastasi yhteensä 75 henkilöä, joista 24 oli ensikertalaista. Kamarimusiikin 

klubi-iltatapahtuman aikana perjantaina 22.1.2016 vastauksia kyselyyn saatiin 67 

ihmiseltä ja 8 vastausta saatiin lauantaina 23.2.2016 kyselyn ollessa saatavilla klubi-

illan Facebook-tapahtumassa. Tulosten tarkastelussa keskityttiin ensisijaisesti ei -

kävijöiden vastauksiin.  

Henkilöt, jotka olivat vastanneet saaneensa tiedon sosiaalisesta mediasta, olivat 

suurimmaksi osaksi saaneet tiedon verkkoyhteisö Facebookissa (29 kappaletta). 

Sisällönjakopalvelu Instagramista tiedon tapahtumasta sai nolla henkilöä ja 

mikroblogipalvelu Twitterista sai yksi henkilö.  

Sosiaalisen median rooli on merkittävä. 83 % ei -kävijöistä oli saanut tiedon muuta 

kuin perinteisen median kautta, kuten kuviosta 5. voi nähdä. 33 % oli saanut kuulla 

tapahtumasta tutulta tai perheenjäseneltä eli WOM -kommunikoinnin avulla. 

Valitettavasti kyselyn vastauksista ei selviä, kuuliko kaverilta fyysisesti vai 

verkkoyhteisöpalvelun kautta. Lisäksi epäselväksi jää, mistä kaveri tai perheenjäsen 
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sai tiedon tapahtumasta. Huomionarvoista on myös, että puolet (50 %) ei -kävijöistä 

tavoitettiin sosiaalisen median kautta. 

Kuvio 2. Mistä asiakas sai tiedon tapahtumasta 

Seuraavassa kuviossa 3. tarkastellaan lähemmin niitä asiakkaita, jotka saivat tiedon 

tapahtumasta sosiaalisen median välityksellä, kuten Facebookista tai Instagramista. 

Tällä kysymyksellä saatiin haravoitua ne, jotka ovat saaneet tiedon eWOM -

kommunikoinnin ansiosta. Edelleen huomionarvoista on tutun toiminta eli jo olemassa 

olevan asiakkaan vaikutus ei -kävijöihin. Sosiaalisen median välityksellä tiedon 

saaneista 67 % oli saanut sen eWOM - kommunikoinnilla eli tuttu oli kommentoinut, 

jakanut tai tykännyt tapahtumasta tai Oulu Sinfonian julkaisusta. 

Kuvio 3. Minkä sosiaalisen median kautta asiakas sai tiedon 

Kuviosta 4. huomaa, että yli puolet kaikista vastaajista, jotka kertoivat saaneensa 

tiedon sosiaalisesta mediasta, olivat saaneet tiedon jo olemassa olevien asiakkaiden 

ansiosta eli eWOM-kommunikoinnilla. Lisäksi 36 % kaikista kävijöistä ilmoitti 

33 %

67 %

Oulu Sinfonian
julkaisun kautta

Tuttu kommentoi,
jakoi tai tykkäsi, ja
siksi nousi esille
uutisvirrasta

17 %

50 %

33 %

0 %
Perinteisen median kautta
(esim. lehdestä, flaijerista)

Sosiaalisen median kautta
(esim. Facebook, Instagram)

Kuulin
kaverilta/perheenjäseneltä

Pop-up esityksestä
yliopistolla tai
kulttuurikeskus Valveella
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saaneensa tiedon tapahtumasta tutulta tai perheenjäseneltä eli WOM-

kommunikoimalla.  

Kuvio 4. EWOM -kommunikoinnin osuus kaikkien vastaajien keskuudessa 

4.2 Nuorten tavoittaminen 

Yksi esitetyistä hypoteeseista oli, että sosiaalinen media tavoittaa enemmän nuoria. 

Tämän näkökulman johdosta tarkasteltiin kyselyn tuloksia analysoitaessa iän ja 

sosiaalisen mediakanavan välistä riippuvuutta. Taulukosta 1. voi havainnoida, että ei 

-kävijöistä suurin osa oli nuoria (18-30 -vuotiaita) eli kaikista 24:stä ei-kävijästä 17 oli 

nuoria. Lisäksi taulukosta voi nähdä, että sosiaalinen media ei tavoittanut yksistään 

nuoria kävijöitä vaan myös iäkkäämpää yleisöä.  

WOM-kommunikointi kyselyn vastausten perusteella näyttää oleellisesti vaikuttavan 

nuoren asenteeseen osallistua tapahtumaan. 18-30 -vuotiaista 35,29 % kuuli 

tapahtumasta kaverilta tai perheenjäseneltä, minkä johdosta päätti osallistua 

tilaisuuteen. Lisäksi mielenkiintoinen huomio on, että näistä yhdeksästä 18-30 -

vuotiaasta seitsemän oli huomannut tapahtuman sosiaalisessa mediassa, koska kaveri 

kommentoi, tykkäsi tai jakoi julkaisun eli eWOM -kommunikoinnin myötä. 62,5 % 

nuorista ei -kävijöistä tavoitettiin WOM -viestinnän myötä.  

 

 

 

 

48 %
52 %

Oulu Sinfonian
julkaisun kautta

Tuttu kommentoi,
jakoi tai tykkäsi, ja
siksi nousi esille
uutisvirrasta



28 

Taulukko. 1 Iän ja tiedonsaantikanavan välinen yhteys 

 

4.3 Tietoisuuden lisääminen 

Tarkasteltaessa hieman lähemmin Facebookissa saatavilla olevaa analytiikkaa on 

huomionarvoista tuoda esiin muutamia seikkoja. Vuoden 2015 huhtikuusta lähtien 

aina vuoden 2016 tammikuun 10. päivään asti Oulu Sinfonian Facebook -sivuston 

tykkääjämäärä on ollut suhteellisen vakio eli 2292 – 2553. Kasvua on tapahtunut tällä 

aikavälillä, mutta se on ollut varsin hidasta, mikä näkyy Oulu Sinfonian Facebook- 

analytiikan sivulla melkein tasaisena viivana.  

Toimintatutkimuksen tapauksen markkinointiviikolla graafisesta kuvasta on 

tulkittavissa selkeästi jyrkempi nousu, sillä kyseisen viikon aikana sivustolle tuli 

tykkäyksiä 97 kappaletta lisää eli tammikuun 24. päivänä tykkääjiä oli yhteensä 2650. 

Toinen huomionarvoinen seikka on, että julkaisujen orgaaninen kattavuus seitsemän 

kertaistui (aikaisempi kattavuus oli keskimäärin 500 henkilöä, kun viikon aikana 

parhaimmillaan 4484 henkilöä) ja ne aiheuttivat melkein nelinkertaisesti enemmän 

(aikaisemmin reaktioita keskimäärin noin 150 kappaletta, kun nyt enimmillään 509 

kappaletta) reaktioita kuin aikaisemmin ennen klubi-illan markkinointiviikkoa. 

 

Tiedonsaantikanava lkm % lkm % lkm % lkm %

Perinteinen media 1 100 % 2 11,76 % 0 0 % 1 25 %

Sosiaalinen media 0 0 % 9 52,94 % 1 50 % 2 50 %

Kaveri tai perheenjäsen 0 0 % 6 35, 29% 1 50 % 1 25 %

Yhteensä 1 100 % 17 100 % 2 100 % 4 100 %

Alle 18 18-30 30-50 50+

Ikäryhmä
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämä tutkimus tehtiin toimeksiantona Oulu Sinfonialle. Tutkimuksen alussa 

tutkimusongelmaksi asetettiin ei-kävijöiden tavoittaminen. Tutkimusongelma on 

lähtöisin Oulu Sinfonian tarpeesta täyttää sivistyksellinen tehtävä ja tarjota 

korkeakulttuurin palveluita kaikille veronmaksajille. Tutkimuksen tapauksena toimi 

22.1.2016 Oulu Sinfonian järjestämä kamarimusiikin Klubi-ilta -tapahtuma. 

Tutkimus sijoittui ”many-to-one” -rajapintaan eli kohtaan, jossa asiakas ja hänen 

verkostonsa kohtaavat organisaation. Tarkemmin sanoen tarkasteltiin eWOM-

kommunikoinnin merkitystä osana luonnollista vertaismarkkinointia. Ei-kävijöiden ja 

eWOM-kommunikoinnin yhteyttä ei ole aikaisemmin tarkasteltu. Aikaisempien 

tutkimusten mukaan voidaan todeta, että WOM-kommunikointi auttaa luotettavuuden 

syntymistä ja siten viestin vastaanottajan asenteen muutosta tukemalla päätöstä 

hyväksyä viesti ja muuttua ei-kävijästä kävijäksi. 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että eWOM-kommunikoinnilla on 

merkittävä rooli Oulu Sinfonian ei-kävijöiden tavoittamisessa, tietoisuuden 

lisäämisessä ja nuorten kävijöiden tavoittamisessa.  

5.1 Teoreettinen kontribuutio ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Edelleen eWOM-tutkimukset herättävät mielenkiintoa akateemisessa maailmassa 

etenkin, kun ilmiötä käsitellään markkinoinnin näkökulmasta (Teng, et al., 2014). 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä asiakkailta asiakkaille 

välittyvän word-of-mouth -viestinnän hyödyistä uusasiakashankinnassa ja Oulu 

Sinfonian ei-kävijöiden tavoittamisessa. Kyseinen lähestymistapa on varsin 

käsittelemätön aikaisemmassa eWOM-tutkimuksessa.  

Tutkimustulokset antavat vastauksen tutkimuksen pääkysymykseen, joka oli Miten 

Oulu Sinfonia voi tavoittaa ei -kävijät? ja vastaukseksi näyttäisi muodostuvan, että 

hyödyntämällä jo olemassa olevien asiakkaiden verkostoja eli aktiivisen WOM-

viestinnän avulla. Tämän tutkimuksen mukaan eWOM-kommunikoinnissa tehokkain 
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kanava näyttäisi olevan verkkoyhteisöpalvelu Facebook. Tutkimus on 

samansuuntainen aikaisempien WOM-tutkimusten kanssa. 

5.2 Tutkimuksen rajoitteet ja luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksen kokemus kulttuuriorganisaatioista rajoittuu Oulu Sinfoniaan ja kahden 

henkilökunnan jäsenen näkemykseen organisaation toiminnasta. Tutkimus suoritettiin 

tapaustutkimuksena ja tehtiin kentältä käsin. Sisällöntuottamisen ja sosiaalisen median 

osaaminen on osaltaan vaikuttanut tutkimuksen laatuun. Tutkimuksessa kuitenkin 

noudatettiin Oulu Sinfonian toiveita ja linjaa digitaalisessa markkinoinnissa, joten 

sisällöntuottamisen osaamisen vaikutus on jäänyt vähäiseksi. Lisäksi tutkimus koskee 

vain yhtä tapahtumaa ja otanta kyselyyn vastaavista rajoittuu tähän tapahtumaan 

osallistuneisiin. Mielenkiintoista olisi tarkastella eWOM-kommunikoinnin ja ei-

kävijöiden suhdetta muidenkin Oulu Sinfonian tapahtumien yhteydessä. 

Toimintatutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa huomioidaan, kuinka onnistunut 

tutkimus on ollut kohdeorganisaation näkökulmasta eli näkökulma on pragmaattinen: 

se mikä toimii, on luotettavaa (Heikkinen, et al., 1999, pp. 113-119). Intendentti Pälli 

kommentoi (19.4.2016) puhelimitse tutkimuksen olleen erittäin onnistunut ja se auttoi 

heitä kehittämään käytäntöjään. Verkkoyhteisöpalvelu Facebookin käytön hänen 

mielestään he Oulu Sinfonialla tunsivat osaavansa jo ennen tutkimuksen tekemistä. 

Tutkimuksen myötä he kuitenkin ymmärsivät, että sosiaalisen median kanavat tulisi 

pitää aktiivisena, jotta ne tavoittavat asiakkaat parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi 

hänen mukaansa tutkimus auttoi heitä rakentamaan sosiaalisen median suunnitelman 

sekä auttoi heitä inspiroitumaan toimintatavoista. 

5.3 Käytännölliset johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimuksen tapauksen eli kamarimusiikin klubi-illan tavoitteiksi asetettiin kolme 

tavoitetta: (1) tavoittaa ei -kävijöitä, (2) tavoittaa nuoria ja (3) lisätä organisaatiosta eli 

Oulu Sinfoniasta tietoisuutta. Aiempien tutkimusten ja tämän tutkimuksen perusteella 

WOM-kommunikointi edesauttaa parhaiten tämän tyyppisten tavoitteiden 

saavuttamista. Erityisesti eWOM mahdollistaa laajemman yleisön tavoittamisen kuin 

perinteinen B2C-markkinointi. Lisäksi se leviää nopeammin ja kuluttajat näkevät sen 
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luotettavampana lähteenä. EWOM-kommunikoinnin syntymistä yritys tai organisaatio 

voi edesauttaa luomalla kiinnostavaa ja laadukasta sisältöä sosiaalisen median 

palveluihin. 

Suurin osa olemassa olevasta eWOM -tutkimuksesta on kvantitatiivista, lisäarvoa 

eWOM tutkimuksen kentällä voisi tuoda kvalitatiivinen analyysi, jossa lähdettäisiin 

syvemmin tarkastelemaan eWOM-kommunikoinnin vaikuttavuuden keinoja. Tässä 

tutkimuksessa ei kiinnitetty huomiota erityisesti siihen, millainen yrityksen sosiaalisen 

median julkaisu synnyttää parhaiten eWOM-kommunikointia. Sitäkin voisi olla syytä 

tutkia tarkemmin. Lisäksi olisi erityisen hedelmällistä tutkia muillakin toimialoilla ei-

kävijöiden ja eWOM-kommunikoinnin yhteyttä.  
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