
Sosiaalisen median hallinnointi yritystoiminnassa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Oulu 

Department of Information Processing 

Science 

Kandidaatin tutkinto 

Niko Keskitalo 

25.4.2016 

 



2 

Tiivistelmä 

Tämä tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten yritykset hyödyntävät ja käyttävät 

sosiaalista mediaa ja millaiseen tarkoitukseen. Tutkimuksen tarkoituksena on myös 

evaluoida mahdollisia ohjeita, joita yritykset antavat työntekijöilleen sosiaalisen median 

hallinnointiin. Tutkimuksen tavoitteena oli myös löytää erilaisia esimerkkejä ja tietoa 

markkinoinnista sosiaalista mediaa hyödyntäen. 

Tutkimus on toteutettu kvalitatiivista tutkimusmenetelmää hyödyntäen. Eli kyseessä on 

laadullinen tutkimus. Teoriassa tutkimusta lähestytään kirjallisuuteen perehtyen. 

Tarkoituksena on löytää artikkeleita, joissa on käsitelty kyseistä aihetta tai sen osa-alueita. 

Kirjallisuudesta huomattiin, että kyseistä aihetta oli tutkittu todella paljon kokonaisuutena. 

Tutkimus ei ole rajoittunut mihinkään tiettyihin yrityksiin, kuten kotimaisiin. Tarkoituksena 

oli löytää tietoa sosiaalisen median käytöstä yleisesti ottaen.  

Sosiaalinen media ja sen käyttö yrityksissä on kasvanut huimasti viimeisen 10 vuoden 

aikana. Sosiaalista mediaa suositaan koko ajan enemmän. Yritykset hyödyntävät yhä 

enemmän sosiaalista mediaa asiakas hankintoihin ja tavaramerkin markkinoinnissa. 

Sosiaalista mediaa suosii yleensä pienemmät tai keskikokoiset yritykset. Syynä siihen on 

resurssien ja raha määrän ero suuriin yrityksiin verrattuna. 
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1. Johdanto 

 

1990 – luku oli internetille ja sosiaaliselle medialle suuri askel. Yritysten käyttämät 

työkalut strategisiin kanssa käymisiin asiakkaiden välillä muuttui täysin sosiaalisen 

median synnyttyä. Asiaa on tarkasteltu myös nimellä kuluttajan kehittämä media 

(Mangold & Faulds, 2016). Monet yritykset huomasivat ajan saatossa sosiaalisen median 

nosteen ja sen tuomat hyödyt. Sosiaalisen median käyttö tulisi olla arkipäivää jokaiselle 

yritykselle nykypäivänä. Sosiaalista mediaa käyttää valtaosa väestöstä ja on siksi mainio 

kohde yrityksen markkinoinnille ja tuotteiden myymiseen. 

Monet yritykset käyttävät paljon muita markkinointikeinoja, kuten televisiota, 

sanomalehtiä ja henkilökohtaiseen markkinointiin kirjeitä. Edellä mainitut asiat ovat 

varmasti toimivia yritykselle markkinoinnin ja myynnin kannalta, mutta sosiaalinen 

media on halvempaa kuin tavallinen markkinointi, kuten sanomalehdet (Kaz, Kirti, & 

Karahan, 2011). Sosiaalista mediaa tulisi käyttää enemmän hyödyksi tänä päivänä kuin 

esimerkiksi sanomalehtiä, koska sosiaalinen media antaa yritykselle enemmän 

näkyvyyttä kuin sanomalehdet (Kaz et al., 2011). Kazin ja muiden (2011) artikkelissa 

olevasta taulukosta käy ilmi, että suurin osa kuluttajista, jotka etsivät tietoa jostain 

haluamastaan tuotteesta, löytyvät parhaiten sosiaalisesta mediasta. Toisena taulukkoon 

asettuu yrityksen omat kotisivut. Yritykset voisivat kohdistaa kuluttajakuntaansa ja siten 

tarjota heille oikeanlaista markkinointia ja tuote myyntiä.  

Kaz ja muut (2011) painottavat artikkelissaan sosiaalisen median olevan tehokkain ja 

edullisin vaihtoehto uusien asiakkaiden hankintaan. Sosiaalista mediaa hyödyntämällä 

asiakkaiden hankinta on nopeaa ja useimmiten vaivatonta. Esimerkiksi Facebookin käyttö 

antaa muille Facebookin käyttäjille vapaan pääsyn tarkastelemaan yrityksen sosiaalista 

sivustoa. Yritys päivittäisi omaan Facebook profiiliinsa uusista tuote kampanjoista, 

tulevista alennuksista, uusista tuotteista ja muutenkin voisi olla viestintä väleissä 

kuluttajien kanssa. Sosiaalisen median kautta voitaisiin järjestää esimerkiksi erilaisia 

kilpailuja, josta voi voittaa jonkun yrityksen myymän tuotteen. Edellä mainittua saattaisi 

jopa tuoda yritykselle uusia asiakkaita. On myös todettava, että sosiaalisessa mediassa on 

niin sanottu hashtag (#), jonka avulla tietty kommentti, kuva tai video on helpommin 

löydettävissä. Orozcon (2016) mukaan oikeanlaisten tagien käyttö sosiaalisessa mediassa 

tuo näkyvyyttä ja saatavuutta helpommin. Esimerkiksi Instagramissa kuvaan liitetty 

hashtag (#) on kaikkien muidenkin Instagramia käyttäville nähtävissä, mikäli he hakevat 

haku kentästä kyseistä hashtagiä. Myös Castronovo (2012) painottaa artikkelissaan tagien 

käyttöä sillä, että kuluttajien on helpompi löytää ja heitä voidaan johdatella yrityksien 

sivuille hakusanojen kautta. Hakusanoina tässä tapauksessa toimii tagit, jotka ovat 

liitoksissa yrityksien sivuille. 

Asiakkaat käyttävät yhä enemmän sosiaalista mediaa ostosten hankkimisessa ja eri 

tuotteiden vertailuissa (Mangold & Faulds, 2016). Mangold & Faulds (2016) tiivistävät 

asian lyhyesti ja ytimekkäästi. Oikeanlainen markkinointi sosiaalisessa mediassa antaa 

paljon näkyvyyttä ja antaa asiakkaille sellaisen kuvan, että olemme olemassa. Tämä 

kyseinen tutkielmani tulee käsittelemään sosiaalisen median hyötyjä, yritykselle 

asetettuja velvollisuuksia sosiaalisen median käytössä ja muunlaisia sosiaalisen median 

hallinnointiin liittyviä ohjeita. Kyseinen aihe osoittautui kiinnostavaksi, koska olen töissä 

sellaisessa yrityksessä, jossa ei käytetä sosiaalista mediaa juuri lainkaan ja minun 

mielestäni sosiaalista mediaa tulisi todellakin käyttää.  
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2. Menetelmät 

2.1 Tutkimusongelma 

Tämän työn tarkoituksen on etsiä vastauksia sosiaalisen median vaikutuksesta yrityksien 

toiminnassa? Alakysymyksinä täydentämään tutkimuskysymystä: Minkälaisia ohjeita 

yritykset antavat sosiaalisen median käyttöön? Millaista strategista etulyöntiasemaa 

sosiaalisen median käyttö antaa yritykselle? Edellä mainittu tutkimuskysymys ja sitä 

kuvaavat alakysymykset kuvaavat erinomaisesti kyseistä tutkimusongelmaani. Jim & 

Zerfass (2012) kirjoittamassa artikkelissa avataan loistavasti kiinnostustani tutkia 

kyseistä tutkimusongelmaa. Sosiaaliseen mediaan on viitattu monia kertoja. Sosiaalinen 

media on oiva paikka yrityksille markkinoida tuotteita, koska kuluttajat keskustelevat 

vapaasti aiheesta sosiaalisessa mediassa toistensa kanssa ja sitä tapahtuu useasti. Myös 

Linke (2012) ottaa vakaasti kantaa sosiaalisen median tärkeyteen yrityksissä. Linken 

(2012) mukaan sosiaalisen median kasvaessa vuosituhannen vaihteessa on nostanut 

yrityksien tavoitteet enemmän teknologisiin toteutuksiin markkinoinnissa ja tuotteen 

myynnissä sekä kuluttaja hankinnoissa. Etenkin Jurgens, Berthon, Edelman, & Pitt (2016) 

kirjoittamassa artikkelissa käsitellään sosiaalisen median hyödyt ja velvollisuudet 

yrityksiä kohtaan. Jurgensin ja muiden (2016) mukaan sosiaalisen median kasvaessa 

ohjeistus yrityksille tulee olla prioriteetti, koska sosiaalisella medialla voi nopeasti ja 

helposti tehdä yritykselle hyvää, mutta samalla huono, jollei yritys ole perehtynyt 

sosiaalisen median käyttöön. Tämä edellä mainittu asia on juurikin se tärkeä aihe, jota 

haluan analysoida ja löytää vastauksia. 

2.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmänä käytän kvalitatiivista tutkimusta eli laadullista tutkimusta. 

Laadullista tutkimusta käytän siksi, koska tarkoituksenani on hakea ja analysoida tietoa 

sen merkityksen ja tarkoituksen kautta (Bryman, 2006). Attride-Stirling (2001) tukee 

Brymanin (2006) artikkelia laadullisen tutkimuksen näkökulmasta siten, että kun 

tutkimusongelman ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot kattaa miksi ja miten, on laadullinen 

tutkimus oikea valinta. Sosiaalisessa mediassa on pyrkiä tuottamaan kuluttajalle sellainen 

kuva, että hänet otetaan vakavissaan ja hänet huomioidaan (Lee, 2015). Leen (2015) 

artikkelista huomioitu edellinen ilmaisu kuvaa juuri sitä mentaalipuolta, mitä sosiaalisen 

median tulisi tarjota kuluttajille. Myös Grégoire, Salle, & Tripp (2015) laaditussa 

artikkelissa puolletaan Leen (2015) antamaa näkökulmaa. Heidän mukaansa kuluttajan 

on mahdollista kommunikoida yrityksen kanssa sosiaalisen median kautta. Artikkeleita 

hain ja analysoin Google Scholarin hakukoneesta ja Web of Sciencen sekä Scopuksen 

tietokannoista. Brymanin (2006) mukaan tieteelliset artikkelit internetistä haettuina ovat 

pääsääntöisiä lähteitä. Bryman (2006) kuittenkin huomauttaa, että konferenssipaperit ja 

kirjat ovat hyvä vaihtoehtoinen keino tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Käytin 

kuitenkin tietokannoista ja hakukoneista löytyviä artikkeleita. Hakusanat vaihtelivat 

useaan otteeseen, mutta keskeisimpinä hakusanoina käytin seuraavia englanninkielen 

hakusanoja: Social media governance in business, social media guidelines in company, 

social media guidelines in Marketing, social media management in business ja guidelines 

purpose in social media. Kirjallisuuskatsaukseni toteutettiin systemaattisella kirjallisuus 

katsauksella, koska systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa pyritään löytämään 

tutkimuskysymykseen korkealaatuinen oikeanlainen todistusaineisto aiemmin tehdyistä 

vastaavista tutkimuksista. Kitchenham, Brereton, Budgen (2008) artikkelissa korostetaan 

systemaattista kirjallisuuskatsausta siinä tapauksessa, kun tiedon tulee olla niin sanotusti 

nykypäivää. Eli on tutkimuksia, joihin ei ole tehty päivityksiä ja tutkimuksia joihin on. 
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3. Tulokset 

3.1 Sosiaalisen median käyttö yrityksissä 

Sosiaalisen median käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti kuluttajien keskuudessa (Linke 

& Zerfass, 2013). Linke & Zerfass (2013) toteavat myös, viitaten edellä mainittuun 

lauseeseen, kuinka yritykset eivät huomanneet aluksi sosiaalisen median kasvua ja hyötyä 

yrityksiä kohtaan. Vuonna 2009 tehdyssä tutkimuksessa kuvailtiin sisäisten ja ulkoisten 

sektoreiden organisaatioita ja heidän sosiaalisen median käyttöä. 500 yrityksestä 69% 

käytti päivittäin sosiaalista mediaa työskentelyyn (Jim & Zerfass, 2012). Vuonna 2010 

tehdyssä tutkimuksessa oltiin haastateltu 328 organisaatiota, jonka mukaan 65% 

organisaatioista aikoi lisätä sosiaalisen median käyttöä asiakkaidensa hankintaa ja heidän 

välillä pidettävää kommunikaatiota varten (Jim & Zerfass, 2012). Patel & Jasani (2010) 

kirjoittavat artikkelissaan, kuinka yritykset ja etenkin työnantajat hyötyvät sosiaalisesta 

mediasta, viitaten uusien työntekijöiden hankintaan. Sosiaalisessa mediassa tapahtuva 

uusien työntekijöiden hankinta antaa työnantajalle tehokkaamman tavan tutkia 

mahdollisia uusia työntekijöitä ja tätä kautta verrata niitä (Patel & Jasani, 2010). 

Nykypäivänä Euroopan yrityksistä sosiaalista mediaa käyttää vaikuttavat 72.2%. Kun 

taas, 20.3% yrityksistä vasta ajattelevat käyttävänsä tulevaisuudessa sosiaalista mediaa 

yrityksen hyödyntämiseen (Linke, 2012). Linke (2012) kirjoittaa artikkelissaan myös, että 

yritykset, jotka ajattelevat sosiaalisen median käyttöä pitkällä tähtäimellä, saavat sen 

käytöstä enemmän irti. Delphissä tehdyssä tutkimuksessa käy ilmi, että monet globaaliset 

yritykset suosivat ja antavat tunnustusta sosiaalisessa mediassa järjestettyihin 

aktiviteetteihin, kuten kilpailuihin ja sieltä voitettaviin palkintoihin (Linke, 2012). Linke 

(2012) huomauttaa, kuinka tutkimukseen osallistuneiden yritysten suosio oli noussut 

verrattuna sellaisiin, jotka eivät järjestä minkäänlaisia kilpailuja.  

Sosiaalisen median käyttö yrityksissä jakaantuu neljään eri luokkaan. Ensimmäisenä tulee 

yrityksen valitsema sosiaalinen media ja mihin tarkoitukseen sosiaalinen media soveltuu. 

Toiseksi yrityksen sisäiset resurssit ja kapasiteetit on otettu huomioon sosiaalisen median 

käytössä. Kolmanneksi yrityksen täytyy olla varma, että sosiaalisen median hallinnointi 

on tehokasta ja strategisesti oikein käytettyä. Lopuksi neljäntenä luokkana on toisen ja 

kolmannen luokan toiminnan varmistaminen. Pidetään huoli, että kommunikointi on 

tehokasta ja strategisesti kannattavaa (Nah & Saxton, 2013). Voittoa tavoittelemattomat 

yritykset eivät useimmiten käytä sosiaalista mediaa (Nah & Saxton, 2013). Sidosryhmien 

välinen kommunikointi ja osallistuminen tässä tapauksessa yrityksen toimintaan ei vaadi 

niin radikaalisti sosiaalista mediaa. Tällaiset yritykset ovat kuitenkin harvassa (Nah & 

Saxton, 2013). 

Yritykset, joiden sidosryhmät ja kuluttajat ovat aktiivisessa kommunikoinnissa ja 

osallisena yrityksen toimintaan, käyttävät useimmiten enemmän sosiaalista mediaa (Nah 

& Saxton, 2013.).  Sidosryhmien aktiivinen osallistuminen ja kommunikointi yrityksen 

kanssa johtaa yleensä sosiaalisen median aktiiviseen osallistumiseen yrityksen 

toiminnassa (Nah & Saxton, 2013). Yritysten strategiat, kapasiteetti, hallinnoinnin eri 

työkalut ja ulkoiset paineet antavat sosiaaliselle medialle suosiota ja arvostusta (Nah & 

Saxton, 2013.). 

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan 80% tutkimukseen vastanneista oli sitä 

mieltä, että sosiaalisen median käyttö terveyshuollossa on parempi vaihtoehto kuin soitot 

ja viestit terveyshuollon asiantuntijan kanssa (Carroll & Ramachandran, 2014). 

Kuluttajien mukaan sähköpostin, ääniviestien ja erilaisten keskustelupalstojen käyttö 
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hyödytti enemmän kuluttajia, koska ne olivat nopeasti saatavilla ja niistä oli helpompi ja 

avonaisempaa keskustella (Carroll & Ramachandran, 2014). 

3.2 Sosiaalisen median käytettävyys 

Linken (2012) artikkelissa vuonna 2012 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että sosiaalisen 

median käyttö yrityksissä on noussut 55.5% viimeisen kuuden vuoden aikana. Yritysten 

hallinnoima sosiaalinen media on muuttunut saadessaan enemmän teknisiä resursseja, 

auttavaa käyttäytymistä hallinnoinnin johtoportaalta sekä vapauden kommunikoida 

asiakkaiden kanssa omalla tavalla, eikä niin sanotusti toisen suusta toistettua (Linke, 

2012). Sosiaalisen median käyttö on omannut laajan osan internetistä. Yritykset käyttävät 

monia eri tyylejä kommunikointiin. Sosiaalisessa mediassa on mahdollista muun muassa 

mahdollista nopeaan kommunikointiin asiakkaidensa kanssa, kuten blogit ja yritysten 

järjestämät keskustelu alueet (Mangold & Faulds, 2016). Yritykset hyödyntävät paljon 

myös kuluttajalta – kuluttajalle kommunikointi tyyliä. Eli kyseessä voi olla esimerkiksi 

sähköposti, yritysten internet sivut tai erilaiset keskustelu alueet (Mangold & Faulds, 

2016).  

Kuluttajat tuntevat itsensä tärkeämmäksi ja olonsa luotettavammaksi, kun he saavat antaa 

palautetta ja kysyä tuotteista (Mangold & Faulds, 2016). Mangold & Faulds (2016) 

antavat esimerkin edelle mainittuun lauseeseen. Toyota antoi asiakkaillensa 

mahdollisuuden palautteenantoon, joka koostui kritiikistä, kehuista ja rakentavasta 

palautteesta. Kuluttajat huomasivat tämän hyödylliseksi, koska voivat olla niin avonaisia 

antaessaan palautetta. Palautteenanto toimi blogin omaisesti. Mangold & Faulds (2016) 

painottivat, että ihmiset ovat avonaisempia sosiaalisessa mediassa kuin kasvotusten. 

Kasvotusten useasti voi jäädä jotain kritiikkiä esimerkiksi sanomatta. Erilaiset kilpailut 

voivat saada kuluttajien mielenkiinnon kohdistumaan kyseisen yrityksen suuntaan 

(Mangold & Faulds, 2016). Gillette teki 30 000 dollarin arvoisen kilpailun, jossa 

palkintona oli kotiteattereita ja ulkomaan matkoja. Kilpailu edellytti, että kuluttajat 

ottavat videon, jostain sykähdyttävästä urheiluhetkestä, jonka tietyt tuomarit sitten 

arvioivat. 25 parasta videota laitettiin Gilleten sivuille jakoon ja kuluttajat saivat äänestää 

parhaasta videosta. Ideana tässä sosiaalisessa mediassa tapahtuvassa äänestyksessä oli 

antaa kuluttajille omistustunteen tuotteesta ja nostaa mielenkiintoa (Mangold & Faulds, 

2016). Mangold & Faulds (2016) huomauttavat myös esimerkin American Idoli 

ohjelmasta, jossa myös käytettiin sosiaalista mediaa hyödyksi äänestämiseen. Kuluttajat 

pystyivät äänestämään parasta laulajaa American Idoli kotisivuilla, joka myös nosti 

kyseisen ohjelman ja tuottavat yrityksen suosiota. 

Kuluttajille kannattaa antaa mahdollisuus nähdä muita henkilöitä samalla kun keskustelee 

tuotteesta (Mangold & Faulds, 2016). Oehri & Teufel (2012) puoltavat edellä mainittua 

lausetta sillä, että sosiaalisen median käytöllä voi olla suuri luottamuksen kasvu 

kuluttajien kanssa. Esimerkkinä Mangold & Faulds (2016) antavat BMW tekemän videon 

sosiaaliseen mediaan, joka on tässä tapauksessa YouTube. BMW laittoi erittäin näyttävän 

ja henkeäsalpaavan videon YouTubeen, jota asiakkaat voivat käydä katsomassa. Tällaiset 

sosiaalisen median hyödyt antavat suuresti suosiota kyseistä yritystä kohtaan. Se voi antaa 

asiakkaille viihdettä ja ennen kaikkea nostaa kiinnostusta myyvästä tuotteesta (Mangold 

& Faulds, 2016). Mangold & Faulds (2016) toteavat myös tuotteen oikeaa markkinointia 

sosiaalisessa mediassa, kuten pelejä. Yritys myy Hot Wheels leluja ja on tätä varten tehnyt 

sosiaaliseen mediaan samankaltaisen pelin. Sosiaalista mediaa käyttävät nykypäivän 

lapset voivat helposti pelata peliä ja tätä kautta nostaa heidän kiinnostusta kyseistä 

tuotetta kohti (Mangold & Faulds, 2016).  
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Kuluttajat kannattaa antaa sellainen kuva, että he ovat erityisiä ja uniikkeja (Mangold & 

Faulds, 2016). Sosiaalisen median käytöllä yritykset voisivat tarjota sellaista kuluttajille, 

jotka ovat internetin kautta yrityksestä kiinnostuneita, että kuluttajat tuntisivat itsensä 

ainutlaatuisiksi. Esimerkiksi jonkun musiikkiyrityksen kautta saatuja lauluja ja albumeita, 

joita tietyt kuluttajat voivat ainoastaan kuunnella ennen kuin ne edes on julkaistu 

(Mangold & Faulds, 2016). Tällainen sosiaalisen median käyttö antaa hyvää suosiota 

yrityksestä. 

Monet yritykset kilpailevat keskenään sosiaalisessa mediassa. Suuremmat yritykset 

käyttävät sosiaalista mediaa hyödykseen arvostellessaan heidän suuruuttaan verrattuna 

pienempiin yrityksiin (Orozco, 2016). Orozco (2016) mainitsee myös, että toisella 

nimellä voidaan edellä mainittua lausetta kutsua ”kuluttajien hankkimiseksi”. 

Käytännössä yritykset käyttävät sellaisia keinoja markkinoidessa omaa yritystään 

sosiaalisessa mediassa, että siitä voi havaita saman alan toisen yrityksen. Mitään laitonta 

siitä ei löydy, mutta on havaittavissa (Orozco, 2016). Avasilcăi & Rusu (2015) 

artikkelissa kuvataan esimerkillä LEGO yrityksen innovaation saamista hyödyntäen 

sosiaalista mediaa. Toiminta tapahtuu jakamalla, katsomalla, analysoimalla ja tuottamalla 

(Avasilcăi & Rusu, 2015). On myös todettava, että hallinnoimalla sosiaalista mediaa 

uusien tuotteiden toivossa on kannattavaa, sillä monet kuluttajat voivat kertoa omia 

mielipiteitään ja tuoda uusia ideoita esille, josta yritys hyötyy (Avasilcăi & Rusu, 2015).  

 

 

 

 

Kuva 1. Avasilcăi & Rusu (2015) artikkelissa kuvattu toimintaperiaate, kuinka LEGO 

hyödyntää sosiaalista mediaa ja miten se hallinnoi sitä miettiessään uusia tuotteita. 

Avasilcăi & Rusu (2015) artikkelissa laadittu ylläolevan kaavion (Kuva 1) mukaan 

sosiaalisen median käyttö tässä tarkoituksessa on aloittaa oikealta. Ensimmäisessä 

lokerikossa tarkoitus on jakaa uusi idea tuotteesta kuluttajien kommentoitavaksi ja 

arvosteltavaksi. Toisessa lokerikossa dokumentoidaan saatu kannustus ja palaute. 

Kolmannessa lokerikossa tarkoituksena on analysoida palaute, josta siirrytään viimeiseen 

lokeroon, jossa sitten tuotetaan uusi tuote. Avasilcăi & Rusu (2015) mukaan kyseistä 

metodia hyödyntäen, uudet tuotteet hyvin todennäköisesti miellyttävät enemmän 

kuluttajia. 
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3.3 Sosiaalisen median valinta perustuen yrityksien tarpeisiin 

 

Kaikki sosiaaliset mediat ovat jokseenkin samankaltaisia. Siellä jaetaan tietoa, kuvia, 

videoita, joita muut käyttäjät voivat tarkastella ja kommentoida. Kuitenkin eri sosiaaliset 

mediat kantaa eri näkemyksiä yrityksille (Nah & Saxton, 2013.). Nah & Saxton (2013) 

toteavatkin suurimmiksi sosiaalisiksi medioiksi Facebookin ja Twitterin. Yritykset tulisi 

löytää ja hyödyntää sellaista sosiaalista mediaa, josta on eniten hyötyä yritykselle 

(Mangold & Faulds, 2016). Kuitenkin, miksi yritykset suosivat vähemmän sosiaalista 

mediaa? Mitä isompi yritys on, sitä vähempää on kyseisen yrityksen sosiaalisen median 

hyödyntäminen (Nah & Saxton, 2013.). Kuluttajat voivat keskustella toistensa kanssa 

esimerkiksi yrityksen myymästä tuotteesta (Mangold & Faulds, 2016). Sosiaalisessa 

mediassa on koittanut uusi aikakausi. Nykyään sosiaaliseen mediaan kuten YouTubeen 

lisätyt videot ovat näkyvillä yli 10 miljoonalle henkilölle pelkästään jo yhdessä yössä 

(Mangold & Faulds, 2016). Mangold & Faulds (2016) painottavatkin, että Ferrari oli 

tehnyt kyseisen videon ja ladannut sen YouTubeen, jota oli sitten katsottu miljoonia 

kertoja. Parasta tässä oli Mangoldin & Fauldsin (2016) mukaan, että kyseinen video oli 

saanut huomiota niin paljon, että sitä mainostettiin myös televisiossa sekä lehdissä, kuten 

New York Times. 

 

 

 

Sosiaalinen media Tarkoitus 

Facebook, Twitter, MySpace Sosiaalinen kanssakäyminen. 

Youtube, Flickr Kuvien ja videoiden jakaminen 

LinkedIn Liiketoiminnallinen sosiaalinen media, 

sosiaalinen kanssakäyminen. 

Wikipedia Tiedonhakuun soveltuva sosiaalinen 

media. 

Second Life Virtuaalinen maailma, Sosiaalinen 

kanssakäyminen. 

eBay, Amazon Myyntiä edistävät sosiaaliset mediat. 

 

Taulukko 1. Taulukosta on nähtävillä eniten eri käyttötarkoituksiin soveltuvia sosiaalisia 

medioita, jotka omaavat eri käyttötarkoituksia (Mangold & Faulds, 2016, p.358). 

Mangold & Faulds (2016, p.358) artikkelista laadittu taulukko kuvaa eri sosiaalisia 

medioita ja niiden tarkoitusta. Taulukon tarkoitus tässä tilanteessa on kertoa, kuinka 

paljon eri käyttö tarkoituksiin Mangold & Faulds (2016, p.358) mukaan on tehty. 

Sosiaalinen media –sarakkeessa on lueteltu eri sosiaalisiin medioihin tarkoitettuja 

alustoja. Kun taas, tarkoitus –sarake auttaa lukijaa ymmärtämään mihin tarkoitukseen 

kyseessä oleva sosiaalinen media soveltuu. 
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3.4 Yritysten yleinen ohjeistus sosiaalisen median käyttöön 

Sosiaalisen median ohjeita kutsutaan myös yleisnimityksellä: blogin pitämisen säännöstö 

(Linke & Zerfass, 2013). Ohjeilla pyritään antamaan yrityksessä työskentelevälle 

henkilölle kuva, miten sosiaalisessa mediassa käyttäydytään, mitä siellä jaetaan ja mitä ei 

sekä kuinka ihmisten kanssa tulee kommunikoida (Linke & Zerfass, 2013). Linke & 

Zerfass (2013) tuovat vahvasti esille, että yrityksissä tulisi ehdottomasti opettaa 

työntekijöitä käyttämään sosiaalista mediaa työhön liittyvissä asioissa. Vastahakoisesti 

on myös todettava, että täytyy muistaa, kuinka julkaisut voivat säilyä monia vuosia 

sosiaalisessa mediassa, vaikka käyttäjä poistaakin oman kopionsa (Vaast, 2013). Vaast 

(2013) tuo myös esille elintärkeän ohjeen, että sosiaalinen media ei ole anonyymi eikä se 

unohda. Yrityksessä työskentelevät työntekijät tulee ymmärtää se tosi asia, että 

sosiaalisen mediaan julkaistua jotain, julkaisuun menettää asteen muokkaamista varten. 

Siksi onkin hyvin tärkeää, että tietää mitä julkaisee ja mihin tarkoitukseen (Vaast, 2013). 

Annabi, McGann, Pels, Arnold, & Rivinus (2011) kertovat artikkelissaan viisi ohjeistusta 

yrityksille sosiaalisen median käyttöön. Ensimmäisenä Annabi ja muut (2011) 

mainitsevat strategian. Strategialla he tarkoittavat, että yrityksen tietokone 

tukihenkilö(IT) olisi kommunikaatiossa yrityksen johdon kanssa. Tällä pyritään siihen, 

että kuluttajat saisivat sellaista tietoa sosiaalisessa mediassa yrityksestä, joka on IT:n ja 

yrityksen johdon mielestä kannattavaa (Annabi et al., 2011). Toisena ohjeena Annabi ja 

muut (2011) mainitsevat yhteistyön. Yhteistyö on liitoksissa strategiaan sillä tavalla, että 

yrityksessä pyrittäisiin keskustelemaan julkaisuista, mitä hyvää julkaisussa on ja mitä 

huonoa se voi ilmentää. Kolmantena ohjeena Annabi ja muut (2011) kertovat 

yleiskäsityksellä profiloinnin. Eli tarkoituksena on pitää sosiaalisen median profiili 

yrityksen tarkoituksen mukaisena. Toisin sanoen, profiilissa ei tulisi olla sellaista 

materiaalia, joka ei koske yrityksen toimintaa tai sen osa-alueita (Annabi et al., 2011). 

Neljäs ohje koostuu Annabin ja muiden (2011) mukaan tehokkuudesta. Tehokkuudella 

Annabi ja muut (2011) tarkoittavat yrityksen tarjoamia resursseja sosiaalisen median 

käyttöön. Lopuksi, viidentenä ohjeena Annabi ja muut (2011) tarkoittavat 

valmistautumista. Valmistautumisella Annabi ja muut (2011) tarkentavat sosiaalisen 

median käyttöä uusille työntekijöille. Annabi ja muut (2011) painottavat vanhojen 

työntekijöiden tiedon jakamista uusille työntekijöille ja opettaa heitä sosiaalisen median 

käyttöön yrityksensä nimissä. Myös Patel & Jasani (2010) mainitsevat artikkelissaan 

muutaman tehokkaan ohjeen uusien työntekijöiden töihin ottamisesta sosiaalista mediaa 

hyödyntäen. Ohjeet koostuvat siitä, että hakijoiden tulisi videoida hakemuksensa, jota 

kautta työnantaja analysoisi hakijansa. Analysointiin Patel & Jasani (2010) painottavat 

ainoastaan lakiin perustuvaa. Patel & Jasani (2010) kertovat artikkelissaan, kuinka 

työnantajan tulisi kertoa hallinnolle aikeistaan palkata jokin tietty henkilö ja perustella 

miksi juuri hän, ja tätä kautta saada hallinnonkin lupa kyseisen työntekijän töihin 

ottamiseen. 

Hyöty sosiaalisen median käytöstä joutuu koetukselle, kun työntekijät käyttävät liikaa 

aikaansa sosiaalisessa mediassa olemiseen. Siksi osa yrityksistä on kieltänyt kokonaan 

sosiaalisen median käytön työaikana (Linke & Zerfass, 2013). Linke & Zerfass (2013) 

myös tuovat vahvasti sellaisen asian esille, että asiakkaita tulisi kouluttaa sosiaalisen 

median käyttöön yrityksen sisällä, jotta työntekijät saisivat vapauden käyttää sosiaalista 

mediaa esimerkiksi kommunikointiin kuluttajien kanssa. Kuitenkin, heille on tehtävä asia 

selväksi, että työasiat ja vapaa-ajan asiat tulee jakaa. Ettei työajalla käytetä sosiaalista 

mediaan henkilökohtaisiin asioihin. Esimerkkinä henkilökohtaisesta sosiaalisen median 

käytöstä Dutta, Hogan, Jensen & Schau (2014) kirjoittavat artikkelissaan tapauksen, jossa 

blogia pitänyt henkilö otettiin vastaaviin töihin Microsoftin yritykseen. Kuitenkin, 
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kyseinen henkilö käytti sosiaalista mediaa työn ohessa henkilökohtaisiin asioihin 

julkaisten uuden bloginsa, jossa hän esitteli ja analysoi yrityksen tuotteita, joita ei yritys 

ollut vielä edes julkaissut (Dutta et al., 2014). 

 

Linke (2012) artikkelissa tehdyssä tutkimuksesta käy ilmi, että 39.1 % tutkimukseen 

osallistuneista yrityksistä ovat laatineet ohjeet sosiaalisen median käyttöön. Ohjeet 

jakautuvat kolmeen kategoriaan: Käyttäytymisen etiketti sosiaaliseen mediaan, 

kuluttajien hankinta sosiaalisen median avulla ja työn sekä vapaa-ajan aktiviteettien 

jakaminen erilleen. Tutkimuksesta tuodaan esille myös, että tutkimukseen osallistuneet 

yritykset painottavat eniten ohjeita juurikin työn ja vapaa-ajan jakamiseen. He haluavat, 

ettei edellä mainittuja asioita sekoiteta keskenään, vaan työt tehdään työajalla (Linke, 

2012). Myös Bertot, Hansen, Bertot, Jaeger, & Hansen (2012) ovat vahvasti edellä 

mainitulla kannalla. He myös painottavat tärkeimmiksi prioriteeteiksi sosiaalisen median 

käytössä työntekijöiden luottamuksen, salassapidon ja dokumentoinnin. Edellä mainitut 

kolme asiaa ovat vahvasti liitoksissa yrityksen salassapitoon sekä kommunikointiin 

sosiaalisessa mediassa (Bertot et al., 2012). Puolestaan Oehri & Teufel (2012) artikkelissa 

tehdyssä tutkimuksessa, osallistuvista yrityksistä 42% ei ollut laatinut minkäänlaisia 

ohjeita sosiaalisen median käyttöön, eikä millekään sosiaalisen median alustalle. 

Castronovo (2012) ottaa esille kaksi erilaista strategista kommunikointi tyyliä 

sosiaalisessa mediassa: Suorasanaisuus ja Asiakas-suhteiden säilymisen. Edellä mainitut 

kaksi eri tyyliä poikkeavat huomattavasti toisistaan, painottaa Castronovo (2012) 

artikkelissaan. Suorasanaisuutta tapahtuu Castronovo (2012) mukaan jo ilman 

yritystäkin, sillä kuluttajat saattavat jutella kyseisestä tuotteesta keskenään. Castronovo 

(2012) haluaa korottaakin, että yritysten tulisi osallistua näihin keskusteluihin, mutta siinä 

on riskinsä. Castronovon (2012) mukaan, monet asiakkaat haluavat suorasanaisuutta, 

jotta voivat tuntea itsensä turvalla olevaksi eikä huijatuksi. Puolestaan Asiakas-suhteen 

säilyttäminen tapahtuu pidemmällä tähtäimellä ja varovaisemmin (Castronovo, 2012). 

Castronovon (2012) mukaan tarkoituksena on rakentaa luotettava side markkinoijan ja 

kuluttajan välille. 

 

3.5 Tietoturva ja sen ohjeistukset osana sosiaalisen median käyttöä 

Tietoturvan tulee olla priorisoituna yrityksissä korkealle, ajatellen yrityksen suunnittelua 

ja hallinnointia (Chang & Lin, 2007). Yritysten tietoturvaan liittyen Patel & Jasani (2010) 

mainitsevat artikkelissaan, kuinka sosiaalisten medioiden, kuten LinkedIn, YouTube, 

Facebook, Twitter, ovat lähes kaikilla yrityksen työntekijöillä jollakin tavalla käytössä. 

Tämä tarkoittaa sitä, ettei yrityksillä ole auktoriteettia välttämättä enää välittää tietoa 

yrityksestä, jota yritys itse haluaisi kuluttajille lähettää. Edellistä lausetta täyttäen Patel & 

Jasani (2010) kertovat mahdollisuuden, jolloin yrityksessä työskentelevät työntekijät 

voivat tehdä luvattomia tai tahattomia julkaisuja sosiaaliseen mediaan, josta yrityksen 

maine ja mahdollinen strateginen etulyönti asema kärsii. Myös Oehri & Teufel (2012) 

kirjoittavat artikkelissaan sosiaalisen median mahdollisuuksista, mutta myös riskeistä. 

Riskeihin tässä tapauksessa koostuu työntekijöiden sosiaalisen median käyttö. Oehri & 

Teufel (2012) puoltavat sosiaalisen median käyttöä, mutta korostavat riski 

mahdollisuuksia, kuten salaisen tiedon vuotamista kuluttajille, maineen romahduksesta ja 

luottamuksen puutteesta kuluttajia kohtaan. Oehri & Teufel (2012) painottavatkin 

yrityksiä korostamaan työntekijöilleen henkilökohtaisen sosiaalisen median käytön ja 

työkäytön. Oehri & Teufel (2012) mainitsevat korkean luokan tietoturvasta yrityksille. 
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Korkean luokan tietoturvalla Oehri & Teufel (2012) tarkoittavat tiedon häviämisen ja 

virusten minimointia. Oehri & Teufel (2012) mainitsevatkin, että moni nykypäivän yritys 

on joutunut jo virus hyökkäyksien kohteeksi. Kuitenkin, Oehri & Teufel (2012) artikkeli 

kertoo, kuinka 72% haastatelluista yrityksistä on sitä mieltä, että työntekijät tuottavat 

harmia yrityksille heidän ammattitaidon puutteen vuoksi viitaten sosiaalisen median 

käyttöön. Oehri & Teufel (2012) artikkelista käy myös ilmi, kuinka haastattelussa olleet 

yritykset pelkäävät myös tiedon häviämistä sosiaalisen median kautta esimerkiksi virus 

hyökkäyksillä tai sosiaalisen median profiilin varastamisella. Kuitenkin Oehri & Teufel 

(2012) mainitsevat artikkelissaan edellä mainittujen haittojen minimalisoinnin ja tätä 

kautta mahdollisuuksien maksimoinnin ohjeistamalla työntekijöidensä oikeanlaiseen 

sosiaalisen median käyttöön. Tietoturvan tavoitteena on varmistaa tiedon luotettavuus, 

eheys ja saatavuus (Chang & Lin, 2007). Chang & Lin (2007) kirjoittavatkin 

artikkelissaan edellä mainittujen seikkojen olevan tietoturvan perusta.  

 

Taulukko 2. Oehri & Teufel (2012, p. 2) artikkelissa olevasta taulukossa on kuvattu 

haastatteluun osallistuneiden yrityksien huolen aiheet sosiaaliseen mediaan liittyen. 

Oehri & Teufel (2012) mainitsevat artikkelissaan viitaten yllä olevaan taulukkoon 

(Taulukko 2), kuinka suuri huolenaihe sosiaalisen median käytössä on tietoturvaan 

liittyvät huolet. Toisena taulukosta on huomattavissa luottamuksellisen tiedon 

häviäminen. Kaikki yllä olevassa taulukossa (Taulukko 2) olevat muuttujat viittaavat 

tietoturvaan jollain tavalla Oehri & Teufel (2012). Kun sosiaalista mediaa ajatellaan 

työkaluna, sanovat Oehri & Teufel (2012) työntekijöiden olleen tutkimuksen mukaan 

heikoin lenkki tietoturvassa. 
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Taulukko 3. Oehri & Teufel (2012, p. 2) viittaavat haastatteluun osallistuneiden 

yrityksien heikoimmat sosiaaliseen mediaan ja tietoturvaan liittyvät tietoturva aiheet. 

Taulukosta 3 voidaan todeta, että Oehri & Teufel (2012) ovat vahvasti sitä mieltä, että 

työntekijöitä tulee ohjeistaa sosiaalisen median käyttöön eniten. Oehri & Teufel (2012) 

laatimasta taulukosta voidaan nähdä, kuinka työntekijöiden lisäksi viiden alimman 

muuttujan olevan vahvasti kytköksissä sosiaaliseen mediaan. Myös Gritzalis, Stavrou, 

Kandias, & Stergiopoulos (2014) kirjoittavat artikkelissaan muutamia tietoturvaan 

liittyviä vaatimuksia työntekijöille. Käyttäjien valtuuttaminen eli kenellä on lupa tehdä 

mitäkin. Käyttäjien oikeaksi todistaminen eli samalla tavalla valtuutetaan käyttäjä 

käyttämään sellaista, mihin käyttäjällä on lupa. Tilintarkastukset viitaten sosiaalisessa 

mediassa tapahtuviin prosesseihin. Edellä mainitulla lauseella turvataan se, että asiat 

tehdään oikein ja käyttöä valvotaan. Luottamuksellisuudella pyritään pitämään 

luvattomat käyttäjät poissa. Tiedon ehjyydellä tarkoitetaan tässä tapauksessa mahdollisen 

prosessin kaatumisen, jolloin tiedon tulisi olla silti tallessa (Gritzalis et al., 2014). Myös 

Chang & Lin (2007) kirjoittavat artikkelissaan, että suurin ongelmakohta tietoturvassa on 

työntekijöiden tietämättömyys tietoturvasta ja siihen liittyvistä osista. Chang & Lin 

(2007) mainitsevat myös, kuinka työntekijöiden työtekotavat voivat olla erilaiset, kuin 

yrityksen säätämät ohjeet. Tällöin tulee ongelmakohtia, koska osa työntekijöistä on 

tottunut tekemään jonkun asian tietyllä tavalla, eikä voisi enää tehdä niin (Chang & Lin, 

2007). 
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Taulukko 4. Oehri & Teufel (2012) artikkelissa kuvattu taulukko, josta selviää 

haastatteluun osallistuneiden yrityksien käyttämät normit eli ohjeistukset sosiaalisen 

median käyttöön. Taulukosta 4 on listattu eniten käytetyt ohjeistukset Oehri & Teufel 

(2012) artikkeliin viitaten. 

Oehri & Teufel (2012) antavat artikkelissaan esimerkin viitaten yllä olevaan taulukkoon. 

Esimerkkinä Oehri & Teufel (2012) kertovat yrityksen maineeseen kohdistuva vahinko, 

joka voidaan suoraan liittää ylläpidon luottamuksellisuuteen. Oehri & Teufel (2012) 

tarkoittava edellä mainitulla lauseella sitä, että työntekijöiden tulisi pitää huolta 

luottamuksellisista yrityksen tiedoista. Tämä ei ole mahdollista Oehri & Teufel (2012) 

mukaan, ellei kaikki yrityksessä työskenteleville työntekijöille tuoda ohjeita 

tietoisuuteen. Myös Patel & Jasani (2010) artikkelissa kirjoittajat listaavat muutamia 

tietoturvaan liittyviä ohjeita. Yritysten täytyy erotella sosiaalisen median käytännöt 

yleisistä teknologisista käytännöistä. Yritysten tulisi kertoa työntekijöille, ettei ole 

poikkeuksia yksityisyydestä, kun käytetään yritysten resursseja. Osoite käytännöt ja 

tiedon salaaminen tulisi olla osa tietoturva käytäntöjä. Sosiaalista mediaa ei tule käyttää 

lain vastaisesti. Työntekijöille tulee tuoda ilmi mahdollisista paljastuksista ja näiden 

minimoimisesta, kun sosiaalista mediaa käytetään. Kaikki edellä mainitut käytännöt tulisi 

kirjoittaa, implementoida ja monitoroida (Patel & Jasani, 2010). 
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Kuva 2. Gritzalis et al. (2014, p. 3) artikkelissa kuvattu kaavio sosiaalisen median 

seurannasta. 

Yllä kuvatulla kaaviolla (Kuva 2), Gritzalis et al. (2014, p. 3) haluavat kuvata yrityksien 

seuranta järjestelmää, jonka tarkoituksena on estää väärän informaation julkaiseminen 

sosiaalisessa mediassa. Verkko seurannalla pyritään valvomaan, mitä työntekijät 

julkaisevat sosiaalisessa mediassa ja miten he käyttävät sitä. Profiilin seuranta tarkoittaa 

tässä tapauksessa lähes samaa. Liiketoiminnalliset prosessit ja niiden seurannalla on 

tarkoitus järjestelmän seurantaa ajatellen (Gritzalis et al., 2014). Järjestelmän seurannalla 

johtohenkilöille yrityksissä tulee tietoa sosiaalisen median julkaisuista ja mahdollisista 

varoituksista, mikäli käyttäjä julkaisee jotain epämääräistä sosiaalisessa mediassa. Tätä 

kautta ongelmatilanteisiin on helpompi puuttua (Gritzalis et al., 2014). 
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3.6 Strateginen markkinointi osana sosiaalisen median käyttöä 

 

Sosiaalisella medialla on nykypäivänä mahdollisuus tarjota aivan uudenlaisia työkaluja 

ja markkinointi strategioita yrityksille kuin ennen (Michaelidou, Siamagka, & 

Christodoulides, 2011). Artikkelissa tehdyssä tutkimuksessa haastateltavista henkilöistä 

95% oli sitä mieltä, että yrityksillä tulisi olla osallisena sosiaalisessa mediassa. 

Mainittakoon myös, että 81% näistä vastanneista henkilöistä oli sitä mieltä, että yrityksien 

tulisi kommunikoida ja olla osallisena kuluttajien suuntaan sosiaalisessa mediassa 

(Michaelidou et al., 2011). Myös Castronovo (2012) on sitä mieltä, että yritykset ovat 

alkaneet ymmärtämään sosiaalisen median hyödyn. Yritykset ovat huomanneet sen 

halpuuden verratessaan tavallisiin ja vanhempiin markkinointi ja myynti tyyleihin. 

Etenkin pienille ja keskikokoisille yrityksille sosiaalisen median hyödyntäminen 

markkinoinnissa tulisi olla ehdoton, painottaa Castronovo (2012) artikkelissaan. 

Castronovo (2012) täydentääkin vastaustaan sillä, kuinka pienempien yritysten resurssit 

ovat yleensä huomattavasti pienemmät kuin suurempien. Orozco (2016) on samaa mieltä 

edellisen lauseen kanssa kertoessaan artikkelissaan, että pienemmät yritykset ovat 

enemmän aktiivisia sosiaalisen median käytössä. Oikeanlaisten tagien käyttö tuo Orozco 

(2016) mukaan enemmän näkyvyyttä, kannattajia ja eteenpäin jakajia. Myös Oehri & 

Teufel (2012) mainitsevat artikkelissan, että sosiaalista mediaa hyödyntämällä yritysten 

julkinen kritiikki on vähäisempää. Tällä Oehri & Teufel (2012) hakevat takaa, kuinka 

yritykset voivat yksinkertaisilla, lyhyillä, joustaville ja haluttavilla kommunikaatioilla 

saada kuluttajien kiinnostus yritystä kohtaan.  

Kun ajatellaan sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa strategista markkinointia, on otettava 

huomioon oman yrityksensä tuotteet mitä ollaan myymässä ja millä tavalla tuotetta olisi 

järkevin markkinoida (Safko & Brake, 2009). Suosituimmat kolme tyyliä sosiaalisessa 

mediassa tapahtuvasta markkinoinnista tapahtuu (Safko & Brake, 2009): 

 Sosiaaliset sivut, kuten Facebook. Facebookia käyttää tänä päivänä liki 400 

miljoonaa henkilöä ja on täten sosiaalisista sivustoista suosituin (Castronovo, 

2012). 

 Äänet ja äänitteet, kuten mainokset Spotifyssä tai iTunesissa. 

 Videot, kuten YouTube. 

Yritysten tulee tietää, millä tavalla yritykset haluavat saada kuluttajia (Safko & Brake, 

2009). Safkon ja Braken (2009) artikkelissa kirjoitetaankin ylös kolme perus sääntöä 

strategiseen markkinointiin sosiaalisessa mediassa: 

1. Tavoitteena positiivinen kommunikointi asiakkaan kanssa tuotteesta 

2. Sosiaalisessa mediassa tarkoitus on vakuuttaa asiakkaita, ei kontrolloida. 

Yritykset eivät voi vaikuttaa, miten asiakkaat reagoivat yritysten markkinointiin, 

mutta yritykset voivat vaikuttaa asiakkaiden vastauksiin. 

3. Kaikki markkinoinnit ja liiketoiminnat ovat liitoksissa siihen, miten asiakas 

vakuutetaan. 

 

Internetistä on tulossa yrityksien tärkein työkalu markkinoinnin hallinnoimiseen ja 

tuottamiseen (Michaelidou et al., 2011). Yrityksien tulee tulevaisuudessa keskittyä 

enemmän sosiaalisessa mediassa yhteisön ylläpitämiseen, eikä tavaramerkin 

rakentamiseen. Tarkoittaen, että keskitytään ainoastaan tavaramerkkiin ja annetaan 
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yhteisön toimia omalla painollaan, ilman mitään ylläpitoa (Castronovo, 2012). 

Kuluttajien huomioon ottaminen yhteisössä nostaa tavaramerkin arvoa jo itsestään 

(Castronovo, 2012). On otettava myös huomioon, sähköpostin vaikutus strategisessa 

markkinoinnissa. Sähköpostin vaikutus antaa kuluttajalle luotettavan kuvan yrityksestä ja 

tietysti yrityksen markkinoimasta tavaramerkistä (Castronovo, 2012). Erittäin tärkeä 

huomio, minkä Castronovo (2012) nostaa esille on, hakukoneiden optimointi. Castronovo 

(2012) painottaakin hakusanojen analysointia. Eli kyseessä on tagien ja erilaisten 

hakusanojen lisääminen sosiaalisessa mediassa. Tätä kautta kuluttajia voidaan johdatella 

yrityksen sosiaalisille sivustoille hakujen kautta, kuten Googlen (Castronovo, 2012).  

Castronovo (2012) tarkastelee artikkelissaan viimeisten joukossa mobiilissa tapahtuvaa 

markkinointia. Castronovon (2012) mukaan mobiili markkinointi nostaa päätään suurella 

vauhdilla. Yritykset valmistavat applikaatioita, jonka kautta saadaan tarkempaa ja 

yksityiskohtaisempaa tietoa asiakkaiden tarpeista. Asiaa tarkastellaan myös siten, että 

yritykset voivat päättää, jonkun tietyn kuulijakunnan tätä kautta ja lähettää heille 

markkinointia ainoastaan. Tiedon kautta, joka oli saatu mobiili markkinoinnin avulla 

(Castronovo, 2012). Linke (2012) onkin edellä mainitussa asiassa Castronovon kanssa 

täysin samaa mieltä kirjoittaessaan, että yritysten tulee pystyä kommunikoimaan 

asiakkaiden kanssa sosiaalisen median avulla, koska Linken (2012) mukaan sosiaalinen 

media kulkee koko ajan kuluttajien mukana, kuten puhelimessa. Kuitenkin, Linken 

(2012) mukaan monet yritykset ovat ottaneet asiakseen kouluttautua sosiaalisen median 

käyttöön ja sosiaalisen median ohjeisiin sekä eri markkinointi tyyleihin.  

Nah & Saxton (2013) mainitsevat artikkelissaan kolme erilaista markkinointi tyyliä: 

Hyväntekeväisyys, edunvalvonta ja kauppa-tyyli. Kolme toisistaan poikkeavaa 

markkinointityyliä sosiaalisessa mediassa. Nah & Saxton (2013) antavat esimerkeissä 

hyväntekeväisyydelle Salvation Army, joka pyrki nostamaan imagoaan 

hyväntekeväisyydellä ja nostikin. Edunvalvontaa Nah & Saxton (2013) antavat 

esimerkkinä Greenpeace, joka pyrkii ylläpitämään luontoa myös sosiaalisessa mediassa 

jakamalla kuvia ja videoita. Kauppa-tyylinä Nah & Saxton (2013) mainitsevat 

sosiaalisessa mediassa tapahtuvat kaupittelut, jonka tarkoituksena on tehostaa myyntityön 

muutosta enemmän verkkoon.  
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4. Pohdinta 

 

Tämä tutkielman tarkoituksena oli analysoida sosiaalisen median hyötyjä yrityksille ja 

miten yritykset käyttävät sosiaalista mediaa. Tutkimuksesta selviää, että sosiaalinen 

media on yrityksille tehokkain ja halvin tapa kommunikoida kuluttajien kanssa ja 

markkinoida uusia tuotteita. Aiempien tutkimuksien valossa, monet painottavatkin, että 

sosiaalisella medialla on kaksi puolta. Valoisammalla puolella tarkoitetaan tässä 

tapauksessa, että sosiaalisesta mediasta on paljon hyötyä, jos sitä osataan hyödyntää 

oikein. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuen, monet kirjoittajat ovat olleet sitä mieltä, että 

oikea markkinointityyli tai kommunikointityyli ovat elinehtoja yrityksille hankkiessaan 

kuluttajia ja kannatusta sekä esitellessään uusia tuotteita. Aiempien tutkimuksien pohjalta 

voidaan kertoa, että vastaavia tutkimuksia oli tehty paljon. Muun muassa oli tutkittu 

sosiaalisen median hyödyntämistä yrityksissä. Monissa kirjallisuuskatsauksessa olevista 

tutkimuksista pääsääntöinen lopputulos oli se, että monet yritykset aikovat hyödyntää 

sosiaalista mediaa yrityksen hyväksi ja yrityksen parantamiseksi. Puolestaan, niin 

sanotulla mustalla puolella sosiaalisessa mediassa tarkoitetaan, että sosiaalinen media ei 

mieti puolestasi, pitäisikö jotain tekstiä, kuvaa tai videota julkaista. Tarkoitan tällä 

pohjautuen aiempiin tutkimuksiin, että monet kirjoittajat olivat painottaneet julkaisun 

pysymistä jossain internetissä, vaikka oma kopio poistetaankin. Tutkijat olivat 

maininneet myös, että sosiaalisessa mediassa julkaistua tekstiä ei voi enää muuttaa. 

Kirjallisuuskatsaukseen nojaten onkin hyvin tärkeää yrityksille miettiä loppuun asti 

julkaisun tarkoitusperä ja tavoite, miksi tämä julkaistaan ja mitä sillä haetaan. Aiempi 

tutkimus antaakin osviittaa, että yritykset eivät voi vaikuttaa kuluttajien reaktioon, mutta 

voivat olla osallisena kuluttajien vakuuttamisessa ja siinä mitä julkaisulla haettiin. 

 

Aiempien tutkimuksien pohjalta voidaan todeta, että aiemmat tutkimukset ovat 

painottuneet pääsääntöisesti sosiaalisen median käyttöön. Miten yritykset käyttävät 

sosiaalista mediaa ja mihin tarkoitukseen sosiaalinen media soveltuu. Aiempiin 

tutkimuksiin pohjautuen sosiaalisen median hyödyntäminen osoittautui käytetyksi 

ainoastaan pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä. Pieniin ja keskikokoisiin yrityksiin 

sosiaalinen media on iso osa kokonaisuutta siksi, että resurssit ja raha ovat huomattavasti 

pienemmissä atmosfääreissä kuin suurissa yrityksissä. Suuret yritykset tutkimuksien 

mukaan hyödyntävät helpompia ja tätä kautta rahallisesti kalliimpia markkinointi ja 

asiakas hankinta tyylejä. Monet tutkijat olivatkin maininneet markkinointeihin 

esimerkiksi televisiomainokset. Kuitenkin, kirjallisuuskatsauksesta käydystä 

tutkimuksesta, jossa oli tutkittu eurooppalaisia yrityksiä ja niiden sosiaalisen median 

käyttöä, jopa 72.2% yrityksistä käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaan yrityksen hyväksi 

ja 20.3% yrityksistä vasta miettivät käyttävänsä. 72.2% vastanneista yrityksistä on melko 

suuri luku. Tästä tutkimuksesta voidaankin todeta, että sosiaalisen median 

hyödyntäminen yrityksen toiminnassa on katsottu yritykselle eduksi. On myös todettava, 

että aiemmissa tutkimuksissa kävi ilmi, sosiaalisen median hallinnointi yrityksissä on 

noussut huimat 55.5% viimeisen kuuden vuoden aikana. Prosenttimäärällisesti tulos on 

todella vakuuttava. Voidaan siis arvioida, että yhä useampi yritys hyödyntää sosiaalisesta 

mediasta saaman edun ja tarjonnan.  
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Sosiaalisen median ohjeistukset ovat aiempien tutkimuksien valossa samankaltaisia. 

Ohjeistukset oli tehty yleisellä tasolla ja näin ollen, niitä voidaan soveltaa useissa eri 

sosiaalisen median alustoissa. Kirjallisuuskatsauksesta ohjeisiin liittyen käy ilmi, kuinka 

jokaisesta julkaisusta jää aina jälki sekä julkaistua ei voi enää muuttaa.  Puolestaan 

aiemmat tutkimukset antavat ohjeistuksia paljolti tietoturvaan liittyen. On myös 

todettava, että tietoturva ohjeistukset ovat vahvasti liitoksissa yleisiin ohjeistuksiin, koska 

aiemmat tutkimukset kertovat työntekijän olevan suurin riski yritykselle. Työntekijöille 

tulisi kertoa kuinka sosiaalista mediaa käytetään. Erään aiemman tutkimuksen valossa 

jopa 72% haastatelluista yrityksistä on sitä mieltä, että työntekijä on sosiaalisen median 

tietoturvan heikoin lenkki. Edellistä lausetta täyttäen on otettava huomioon käyttäjien 

valtuutukset, ettei kuka tahansa yrityksen sisäinen henkilö pääse muokkaaman yrityksen 

luomia ja hallinnoimia sosiaalisen median sivustoja. Aiempiin tutkimuksiin pohjautuen, 

moni yritys on huolissaan tietoturvasta. On mahdollista, että luottamuksellista tietoa 

häviää, joko työntekijän ajattelemattomuuden johdosta, virus hyökkäyksistä tai profiilin 

varastamisesta. Suurimmat vaaran paikat ovat työntekijöiden lisäksi listattu älypuhelimet, 

kannettavat- ja pöytäkoneet. Puolestaan vähiten huolen aihetta antaa aiempien 

tutkimuksien pohjalta tuotanto palvelut.  

 

On myös otettava sellainen asia esille, että monessa aiemmassa tutkimuksessa painotettiin 

sosiaalisen median helppoutta. Toisin sanoen, ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan. 

Sosiaalisen median tulisi tutkijoiden mukaan olla yksinkertainen, helppo ja halpa tapa 

kommunikoida kuluttajien kanssa ja markkinoida tuotteita ja uusia innovaatioita. Eräässä 

tutkimuksessa oli tutkittu, onko sosiaalisen median käytölle yritykset antaneet ohjeistusta 

ja vastanneista 39.1% oli. Lukuna 39.1% ei ole kovinkaan suuri. Voidaan siis päätellä 

aiempaan tutkimukseen perustuen, että monet sosiaalista mediaa käyttävät yritykset eivät 

laadi ohjeistusta sosiaalisen median käytölle. On kuitenkin todettava, että strategisella 

markkinoinnilla on kytköksiä ohjeistuksiin. Aiemmissa tutkimuksissa pohjustettiin hyvää 

markkinointia sosiaalisessa mediassa, juurikin yrityshenkilön tyyliä, jolla hän pyrkii 

kommunikoimaan kuluttajan kanssa. Tästä voimme todeta, että sosiaalisen median 

käytöllä tulisi olla ohjeistus yrityksissä. Yrityksien ei pitäisi luottaa työntekijän 

kokemukseen sosiaalisesta mediasta. Aiemmissa tutkimuksissa käy myös ilmi, kuinka 

päivä päivältä markkinointi sosiaalisessa mediassa kasvaa, jolloin sen vastuutkin 

kasvavat. Eräässä tutkimuksessa oli kerrottu, kuinka nykypäivänä yrityksien tulisi 

keskittyä enemmän ylläpitämään jo olemassa olevaa yhteisöä ja hankkia uusia henkilöitä 

yhteisöön, eikä keskittyä tavaramerkin kasvattamiseen ja mainontaa ainoastaan. Voidaan 

siis todeta, että sosiaalisessa mediassa markkinoinnin työkaluna on myös yhteisö, jotka 

herättävät kiinnostusta tiettyä tavaramerkkiä kohtaan.  

 

Käytännössä oppimani asiat voisivat olla suureksi avuksi yrityksille. Yrityksien tulisi jo 

nähdä sosiaalisen median hyödyt. Yrityksille, jotka eivät vielä käytä sosiaalista mediaa 

yrityksen hyödyntämiseen, pitäisivät miettiä uudelleen. Aiemmissakin tutkimuksissa 

selostetaan selkeästi, kuinka moni nykypäivänä käyttää sosiaalista mediaa. On myös 

todettava, että yrityksien tulisi miettiä tarkasti millaista sosiaalista mediaa he haluaisivat 

hyödyntää. Mikäli kyseessä olisi esimerkiksi auto, kuten aiemmissa tutkimuksissakin, 

olisi YouTube oivallinen paikka viestiä kuluttajien kanssa. YouTube tarjoaa videon 

jakamispalveluita, jolloin auton ollessa kyseessä, olisi sen mainostaminen luonnollista ja 

selkeää. Sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Aiempaan tutkimukseen 

pohjautuen, yrityksien pitäisi tietää jo, missä nykypäivän kuluttajat viettävät aikaa. 

Facebookia käyttää nykypäivänä liki 400miljoonaa käyttäjää. Ajatellessaan globaalia 

yritystä, ei tarvitsi kuin yksi hyvä julkaisu, kuva, video yrityksestä tai yrityksen myymästä 

tavaramerkistä ja tulos olisi maanlaajuinen tietoisuus. Voidaan siis todeta, että hyvällä 

markkinoinnilla tai julkaisulla voi olla sivua kääntävä vaikutus. Täytyy myös huomauttaa, 
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että eräässä tutkimuksessa oli painotettu sosiaalisen median virhealttiutta. Aiemmissa 

tutkimuksissa painotetaankin, että ennen julkaisua tulisi käydä läpi mahdolliset 

ongelmatilanteet. 

 

 

Perehtyessään aiempiin tutkimuksiin, tulee kysymys mieleen, että millainen tilanne 

sosiaalisella medialla on tulevaisuudessa. Aiempiin tutkimuksiin pohjautuen, voidaan 

todeta, että sosiaaliselle medialle olisi tulossa oma työnkuva. Sosiaalisen median 

hallinnoinnille on tehty paljon aiempia tutkimuksia ja ohjeistuksia, josta voidaan päätellä, 

että moni yritys on vakavissaan käyttäessään sosiaalista mediaa ja sen suomia etuuksia. 

Myös tutkimustuloksia tarkastellessa voidaan huomauttaa, että tulevaisuudessa jokainen 

toiminnassa oleva yritys käyttää sosiaalista mediaa jokseenkin hyväkseen. Kuitenkin, on 

otettava huomioon, että miten sosiaaliset mediat muuttuvat? Sosiaalisia medioita on tällä 

hetkellä todella paljon ja aiempiin tutkimukseen pohjautuen Facebook ja Twitter niistä 

suosituimmat. Tutkimusaukoksi jää, onko sellaista sosiaalista mediaa tulossa, johon saisi 

kaikki Facebookin käyttäjät ja kaikki Twitterin käyttäjät? Ei yrityksienkään tarvitsi liittyä 

jokaiseen sosiaaliseen mediaan, jos edellä mainittu sosiaalinen media olisi olemassa. 
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5. Yhteenveto 

Aivan alusta pitäen, kiinnostukseni työnaiheeseen oli selkeä. Sosiaalisen median käyttö 

on kasvanut räjähdysmäisesti oman ikäni aikana ja olen aina halunnut liikkua teknologian 

mukana. Lopullisen varmistuksen kyseisen tutkielmani aiheeseen antoi kesätyöni. Olin 

yrityksessä töissä, jossa ei käytetty sosiaalista mediaa mitenkään yrityksen hyväksi. 

Kyseessä on maanlaajuinen yritys. Ensiksi en edes huomannut kyseistä puutetta, vaan 

asia tuli ilmi, kun minua tultiin kysymään ylläpitäjäksi sosiaalisen median sivustoille 

kyseisen firman nimissä. Silloin mieleni kirkastui ja tiesin mihin aiheeseen liittyen 

kyseisen tutkielmani teen. On myös todettava, että päätökseen vaikutti muutkin tekijät. 

Minulla oli sivuaineopintoina Yritysjuridiikka ja halusin tutkielma aiheeni koskevan 

molempia tieteenaloja. Niin tietojenkäsittelytieteitä, kuin kauppatieteitä. Menetelmänä 

tutkielman tekoon käytin kvalitatiivista tutkimusta. Eli laadullista tutkimusta. Laadullista 

tutkimusta käytin siksi, koska siinä kiteytyy asian tarkoitusperä ja merkitys. Edellä 

mainitut kaksi asiaa ovat siksi tärkeitä, koska kyseinen tutkimusaihe liittyy sellaiseen, 

mikä muuttuu koko ajan. Sosiaalinen media on siinä mielessä elävä, että sitä muutetaan 

koko ajan. Siksi on hyvin tärkeää, että menetelmän avulla löytäisin oikeita artikkeleita 

kuvamaan työni tutkimusongelmaa ja antaa minulle mahdollisuuden löytää oikeanlaisia 

tuloksia. Tutkimuskysymykseni oli, että minkälaisia ohjeita yritykset antavat sosiaalisen 

median käyttöön ja mitä sosiaalista mediaa yritykset suosivat eniten sekä minkälaista 

strategista etulyönti asemaa kyseisen sosiaalisen median käyttö antaa yritykselle? 

Tarkastellessani tutkimuskysymystä ja sitä verratessani työni tuloksiin, voin todeta, että 

kysymyksiini on vastattu. Sosiaalisella medialla on tuloksien mukaan suuri hyöty 

yrityksille ja suosituimpina sosiaalisina medioina ovat Facebook ja Twitter. Puolestaan, 

ohjeistus tuli itselleni hieman yllätyksenä. Oletin, että yritykset ohjeistavat työntekijöitä 

sosiaalisen median käyttöön, mutta tutkimus antaa ymmärtää toisin. Todellista tarvetta 

lisätutkimuksille ei mielestäni ole. 
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