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1 JOHDANTO 

Tämä tutkimus tarkastelee B2C-yritysten digitaalisen sisältömarkkinoinnin strategiaa 

sosiaalisessa mediassa. Tutkimus pyrkii muodostamaan käsityksen siitä, mitkä 

keskeiset tekijät yrityksen on otettava huomioon kuluttajille suunnatun arvoa luovan 

digitaalisen sisällön tuottamisessa ja jakamisessa toimiessaan sosiaalisessa mediassa. 

Ensimmäisessä luvussa perehdytetään lukija tutkimuksen aiheeseen ja esitellään 

perustelut aiheen valinnalle. Lisäksi luvussa esitellään tutkimuksen tavoitteet, 

tutkimuskysymykset, keskeiset käsitteet sekä tutkimuksen metodologia ja rakenne.  

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle 

Digitaalinen sisältömarkkinointi on tämän hetken suosituimpia trendejä, jossa tullaan 

kokemaan isoja muutoksia parin seuraavan vuoden aikana (Forbes 2015). Tähän 

mennessä digitaalista sisältömarkkinointia on tieteellisesti tutkittu käsitteenä 

suhteellisen vähän. Koiso-Kanttila (2004) ja Rowley (2008) ovat tutkijoista 

ensimmäisinä viitanneet digitaalisella sisältömarkkinoinnilla digitaalisiin 

hyödykkeisiin, millä viitataan erilaiseen kontekstiin, kuin mitä digitaalisella 

sisältömarkkinoinnilla tänä päivänä tarkoitetaan. Aikaisempaa tieteellistä tai 

vertaisarvioitua tutkimusta, joka olisi erityisesti tutkinut tämän päivän digitaalista 

sisältömarkkinointia, ei ole olemassa. (Holliman & Rowley 2014.) Aikaisemmissa 

tutkimuksissa, kuten Holliman ja Rowleyn (2014) tutkimuksessa tutkijat linjaavat 

eConsultancy ja Outbrainin (2012 via Holliman & Rowley 2014) tutkimusta, jonka 

mukaan sisältömarkkinointi ja siihen yhdistyvän digitaalisen markkinoinnin tekniikat 

ovat tällä hetkellä tärkeimpiä tekijöitä niin B2B-markkinoilla kuin B2C-

markkinoilla.  

Digitaalinen sisältömarkkinointi on viime vuosien aikana kasvattanut suosiotaan 

sosiaalisen median kehittyessä yhä monipuolisempiin jakelumuotoihin ja -kanaviin. 

Yritykset ovat ymmärtäneet sen, että laaja yleisö pystytään sosiaalisessa mediassa 

tavoittamaan edullisesti tuotetulla ja jaetulla digitaalisella sisällöllä. (Hanna, Rohm & 

Crittenden 2011.) Alan johtavan instituution Content Marketing Instituten vuonna 

2015 teettämän tutkimuksen mukaan 73% B2C-markkinoijista pyrkii vuonna 2016 

tuottamaan sisältöä, joka koskettaisi kuluttajia tehokkaammin kuin edeltävänä 
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vuonna sekä 58% yrityksistä pyrkii ymmärtämään paremmin mitä tehokas sisältö on 

ja ei ole. B2C-markkinoijista myös 90% käyttää sosiaalista mediaa 

sisällönjakamiseen, mutta kuitenkin vain noin 30% näistä yrityksistä menestyy 

sisältömarkkinoinnissa. (Content Marketing Institute 2016.) Tämä luonnehtii sitä, 

että yritykset ovat innokkaita harjoittamaan sisältömarkkinointia, mutta eivät tiedä 

tehokasta strategiaa siinä menestymiseen.  

Sosiaalinen media on jatkuvasti kehittyvä digitaalisen sisällön tuottamisen ja 

jakamisen maailmanlaajuinen alusta. Sen lisäksi sosiaalisesta mediasta on 

muodostunut alusta, jossa yksittäiset kuluttajat ja yritykset käyvät aktiivista 

digitaalista vuoropuhelua keskenään. Sosiaalisen median jatkuva kehittyminen sekä 

laajentuminen luo yrityksille haasteita tuottaa arvokasta ja muista erottuvaa 

digitaalista sisältöä kuluttajille. (Hanna ym. 2011, Oestreicher-Singer & Zalmanson 

2013.) 

Kuluttajat etsivät nykyään digitaalista sisältöä, josta he pääsevät nauttimaan 

ilmaiseksi (Oestreicher-Singer & Zalmanson 2013). Muutos tiedon kuluttamisessa 

sekä kuluttajien tottumuksien muuttuessa, myös sisällöntuottaminen on kokenut 

mullistavia muutoksia kahden viime vuosikymmenen aikana (Oestreicher-Singer & 

Zalmanson 2013), kun sisällöntuottaminen on siirtynyt painetusta mediasta 

internettiin sekä mobiililaitteisiin (Rakic & Rakic 2014).  

1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaukset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on muodostaa empiirisesti perusteltu viitekehys 

kuluttajille suunnatusta arvoa luovasta digitaalisen sisältömarkkinoinnin strategian 

keskeisistä tekijöistä sosiaalisessa mediassa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 

tutkimus pyrkii ensimmäiseksi ilmentämään digitaalisen sisältömarkkinoinnin 

käsitettä tieteellisessä kirjallisuudessa olevan tutkimusaukon vuoksi.  

Tämä tutkimus keskittyy digitaalisen sisältömarkkinoinnin strategiaan, jolla viitataan 

sosiaalisessa mediassa yritysten jakamaan arvokkaaseen digitaaliseen sisältöön, 

jonka kuluttamisesta kuluttajan ei tarvitse maksaa. Edellä mainitun perusteella 

tutkimuksen aihe on rajattu koskemaan sellaista arvokasta digitaalista sisältöä, jota 
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yritys luo markkinointitarkoituksessa sekä suuntaa ja jakaa kuluttajille ilmaiseksi 

sosiaalisen median digitaalisissa kanavissa. Tämä näkökulma on valittu siitä syystä, 

että digitaalisen teknologian kehittyminen sekä sosiaalisen median suosio on 

mahdollistanut kuluttajien maksuttoman sisällön kuluttamisen helpommin ja 

nopeammin kuin koskaan aikaisemmin, mikä luo yrityksille tarpeen kehittää 

strategian kilpailukyvyn säilyttämiseksi. (Hanna ym. 2011.) 

Rajaus digitaaliseen sisältöön, jota yritys luo markkinointitarkoituksessa sekä 

suuntaa ja jakaa kuluttajille ilmaiseksi on tehty sen vuoksi, että maailmanlaajuisesti 

jaettavan digitaalisen sisällön määrä sekä kirjo on niin laaja (Hanna ym. 2011), että 

on olennaista rajata tutkimuksen alue niiden tekijöiden sisälle, jossa pystytään 

tutkimaan strategisia tekijöitä B2C-markkinoiden vaikutusalueella. Sosiaalisen 

median digitaalisien kanavien valinta johtuu niiden suosion kasvusta ja 

ajankohtaisuudesta sekä siitä, että strategiat kommunikointiin asiakkaiden kanssa 

ovat muuttuneet merkittävästi sosiaalisen median kehittymisen myötä (Hanna ym. 

2011). 

Tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseksi tutkimukselle muodostetaan 

tutkimuskysymykset. Sillä sosiaalinen media kehittyy jatkuvasti ja koska kuluttajien 

kynnys vaihtaa sisällöntarjoajaa on alentunut luoden yrityksille tarpeen kehittää 

uuden strategisen ajattelutavan kilpailukyvyn säilyttämiseksi (Oestreicher-Singer & 

Zalmanson 2013), tutkimuksen päätutkimuskysymys muodostetaan seuraavasti: 

Millaista on kuluttajille suunnatun arvoa luovan digitaalisen sisältömarkkinoinnin 

strategia sosiaalisessa mediassa? 

Sillä digitaalisen teknologian kehitys on muuttanut tapaa jolla informaatiota ja 

sisältöä tuotetaan, kulutetaan, säilötään sekä jaetaan (Scott 2005, McDowell 2011) 

sekä sillä kuluttajien tottumukset ovat muuttuneet (Oestreicher-Singer & Zalmanson 

2013), tutkimuksen päätutkimuskysymystä tukeva alatutkimuskysymys 

muodostetaan seuraavasti:  

Miten yritys luo sosiaalisessa mediassa kuluttajille suunnattua arvokasta sisältöä? 
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1.3 Keskeisten käsitteiden määrittely 

Tässä kappaleessa esitetään tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmät käsitteet, jotta 

voidaan ymmärtää, mitä näillä käsitteillä tarkoitetaan juuri tämän tutkimuksen 

yhteydessä.  

Digitaalisella sisällöllä viitataan kaikenlaiseen materiaaliin, mikä on luotu ja ladattu 

nettisivulle, mukaan lukien sanat, kuvat sekä muut interaktiiviset materiaalit 

(Handley & Chapman 2011: 21). 

Digitaalinen markkinointi on markkinoijien keino kommunikoida kuluttajien kanssa 

digitaalisessa ympäristössä rakentaakseen suhteita ja loppujen lopuksi lisätäkseen 

myyntiä (Ryan 2014: 13). 

Sisältömarkkinointi on markkinoinnin osa-alue, jossa luomalla ja jakamalla 

arvokasta, relevanttia sekä johdonmukaista sisältöä houkutellaan ja hankitaan 

selkeästi määriteltyä yleisöä – tavoitteenaan tehdä tästä toiminnasta tuottoa (Content 

Marketing Institute 2014). 

Digitaalinen sisältömarkkinointi kuvastaa tässä tutkimuksessa opettavaisen ja/tai 

mukaansatempaavan digitaalisessa muodossa olevan sisällön, kuten Handleyn ja 

Chapmanin (2011: 21) määrittelemien nettisivuille tuotettujen interaktiivisten 

materiaalien luomista ja jakamista tavoitteenaan houkutella ja/tai säilyttää asiakkaita 

kommunikoidakseen sekä rakentaakseen suhteita heidän kanssaan ja loppujen 

lopuksi lisätäkseen myyntiä (Pulizzi & Barret 2008: 8, Holliman & Rowley 2014, 

Symons 2015). 

Sisältömarkkinoinnin strategia viittaa kykyyn luoda etuoikeutettu suhde 

kohdeyleisön kanssa positiivisen tuotekuvan rakentamisen avulla. Täten 

sisältömarkkinoijat pystyvät houkuttelemaan, sitouttamaan ja säilyttämään yleisön 

pitkäaikaisesti. (Patrutiu Baltes 2015.) 

Sosiaalinen media viittaa interaktiivisiin yhteisöihin, missä käyttäjät voivat 

kommunikoida, jakaa, tuottaa, luoda ja blogata sisältöä reaaliajassa (Brennan 2010: 
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8–12). Sosiaalisella medialla on monta erilaista alustaa nettisivujen ja 

älypuhelinohjelmien muodossa. Vuonna 2015 kolme suosituinta sosiaalisen median 

alustaa sisällönjakamiseen olivat Facebook, Twitter ja Youtube. (Content Marketing 

Institute 2016.) Tämä tutkimus keskittyy käsittelemään sosiaalista mediaa 

kokonaisuutena.  

Tässä tutkimuksessa kuluttajilla viitataan kohdeyleisöön, johon yritys pyrkii 

strategisin keinoin luomaan interaktiivisen yhteyden. Kuluttajalla tarkoitetaan 

yksittäistä henkilöä, joka tekee itsenäisen ostopäätöksen mutta joka on yrityksen 

markkinoinnin vaikutuksen alaisena. B2C-yrityksillä viitataan tässä tutkimuksessa 

yrityksiin jotka toimivat kuluttajamarkkinoilla sekä B2C-markkinoilla viitataan 

markkinoihin, jossa mainonta on suunnattu kuluttajille.  

1.4 Tutkimuksen metodologia 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on muodostaa tutkimusaiheesta empiirisesti 

perusteltu viitekehys. Tavoitteen saavuttamiseksi on ensin muodostettava 

teoreettinen viitekehys, jota täydennetään ja kuvaillaan tutkimuksen edetessä 

empiirisellä aineistolla. Yhdistämällä tutkimuksen teoria- ja empiriaosuudessa esiin 

nousseita havaintoja, voidaan tuoda tutkimukselle lisäarvoa sekä tukea empiirisestä 

aineistosta saatuja löydöksiä tutkimuksen perustumatta ainoastaan teoreettiseen 

viitekehykseen. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tämä tutkimus 

toteutetaan laadullisena tutkimuksena, jotta tutkimuksesta saadaan 

kokonaisvaltaisempi ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä, joka on suhteellisen tuore 

tutkimusaihe. Tutkimuksen toteuttamistavaksi valittu laadullinen tutkimustyö 

mahdollistaa uuden näkökulman ilmiön ymmärtämiseen, minkä vuoksi sen valinta on 

perusteltua tälle tutkielmalle. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)  

Tämä tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena, jonka avulla pyritään lisäämään 

ymmärrystä digitaalisen sisältömarkkinoinnin strategian ilmiöstä sosiaalisessa 

mediassa tarjoamalla tietoa, joka mahdollisesti ylittää yksittäistapauksen. Tämän 

pohjalta ei kuitenkaan voida esittää yleistyksiä, vaan tavoitteena on 

tapaustutkimukselle ominaisen kuvailevan piirteen avulla muodostaa tarkka ja 
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totuudenmukainen kokonaisuus ilmiön ominaispiirteistä. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.) 

Tämän tutkimuksen tapausyritykseksi valikoitui L’Oréal, sillä L’Oréal panostaa 

tietoisesti sisältömarkkinointiin. L’Oréal on tuottanut sekä jakanut haastatteluja 

omasta sisältömarkkinoinnistaan Soundcloudiin, joka jakaa sosiaalisia äänityksiä 

maailmanlaajuisesti (Soundcloud 2016). Soundcloudissa oleva sekundaariaineisto 

toimii tämän tutkimuksen empiirisenä aineistona ja se analysoidaan sisällönanalyysin 

keinoin. Aineisto analysoidaan sisällönanalyysinä pyrkimyksenä muodostaa 

tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön laajempaan 

kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin (Tuomi & Sarajärvi 2002: 

105). 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu viidestä luvusta. Tutkimuksen toinen luku käsittelee digitaalista 

sisältömarkkinointia. Kolmannessa luvussa tutustutaan arvokkaaseen sisältöön sekä 

tarkemmin strategisiin menestystekijöihin sosiaalisessa mediassa. Neljännessä 

luvussa esitetään sekä analysoidaan tutkimuksen empiirinen aineisto. Tutkimuksen 

tulokset esitetään viimeisessä luvussa, jossa tehdään myös liikkeenjohdolliset sekä 

teoreettiset johtopäätökset, arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta sekä esitetään 

jatkotutkimusehdotukset.   
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2 DIGITAALINEN SISÄLTÖMARKKINOINTI 

Tässä luvussa syvennytään digitaaliseen markkinointiin, digitaaliseen sisältöön sekä 

sisältömarkkinointiin, joiden käsitteiden syvällisemmän tutkimisen avulla pystytään 

paremmin hahmottamaan digitaalisen sisältömarkkinoinnin tieteellisempää olemusta.  

2.1 Digitaalinen markkinointi 

Ryan (2014: 13) määrittelee digitaalisen markkinoinnin markkinoijien keinoksi 

kommunikoida kuluttajien kanssa digitaalisessa ympäristössä rakentaakseen suhteita 

ja loppujen lopuksi lisätäkseen myyntiä. Digitaalinen markkinointi suuntautuu 

kahteen isompaan osa-alueeseen: pull-markkinointiin ja inbound-markkinointiin. 

Pull-markkinoinnissa yritykset yrittävät kiinnittää niiden asiakkaiden huomioiden, 

jotka ovat jo etsimässä tietoa, neuvoa, tuotetta tai palvelua. Internet on pull-

markkinoinnin ympäristö, jossa yritykset vetävät asiakkaita heidän brändin 

nettisivuja kohti hakukoneoptimoinnin ja sosiaalisen median kautta. (Smith & 

Chaffey 2013 via Holliman & Rowley 2014.) Toisin kuin Pull-markkinoinnissa, 

Inbound-markkinoinnissa asiakkaat ja mahdolliset asiakkaat etsivät aktiivisesti 

brändejä jotka tarjoavat sitouttavaa ja arvokasta sisältöä, joka on heidän tarpeillensa 

oleellista (Halligan & Shah 2010 via Holliman & Rowley 2014).  

Inbound-markkinoinnin yksi tärkeimmistä elementeistä on sisällön ymmärtäminen 

markkinoinnin työkaluna sekä erityisesti asiakkaiden sitouttajana (Holliman & 

Rowley 2014), sillä sisältö on tekijä, joka johtaa inbound-markkinoinnin myyntiin 

(Content Marketing Institute 2014). Lusch ja Vargo (2009: 6) näkevät myös 

asiakkaiden yhteyden arvon luomiseen, sillä heidän mukaansa ”inbound-

markkinoinnista tulee todellisempaa, tehokkaampaa ja kokonaisempaa kun asiakkaat 

nähdään kumppanina markkinoinnin toteuttamisessa tai yhteistyöntekijänä arvon 

luomisessa.” 

2.2 Digitaalinen sisältö 

Handleyn ja Chapmanin (2011: 21) mukaan digitaalinen sisältö viittaa kaikenlaiseen 

materiaaliin, mikä on luotu ja ladattu nettisivulle, mukaan lukien sanat, kuvat, videot 
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sekä muut interaktiiviset materiaalit. Kaiken tämän digitaalisen materiaalin tulee 

viitata yrityksen brändiin ja sen positiivisen tuotekuvan ilmentämiseen, jotta 

kuluttajat kokevat yhteyden yritykseen sisällön takana. Digitaalisen sisällön ydin on 

sisältö, joka koskettaa kuluttajia, sillä kuluttajat jotka sitoutuvat löytämäänsä 

sisältöön, jakavat ja etsivät sitä lisää herkemmin kuin kuluttajat, joita sisältö ei ole 

koskettanut. (Handley & Chapman 2011 via EBSCO Publishing Inc. 2012.) 

2.3 Sisältömarkkinointi 

Content Marketing Institute (2014) määrittelee sisältömarkkinoinnin markkinoinnin 

osa-alueeksi, jonka lopullisena tavoitteena on toimia tuottoisasti. Tuotot saavutetaan 

luomalla ja jakamalla arvokasta, relevanttia sekä johdonmukaista sisältöä jolla 

houkutellaan ja hankitaan selkeästi määriteltyä yleisöä (Content Marketing Institute 

2014).  Patrutiu Baltes (2015) yhdistää sisältömarkkinointiin tarinankerronnan 

viittaamalla sisältömarkkinoinnin olevan yrityksen tapa luoda, kertoa ja jakaa oma 

tarinansa pyrkimyksenään nostaa yrityksen brändin näkyvyyttä kohdeyleisön parissa 

sekä opettavalla sisällöllä kasvattaa kohdeyleisön sitoutumista yritystä kohtaan. 

Tarinankerrontaa käytetään yleisesti niin kutsutun epäsuoran markkinoinnin keinona, 

kun sisällöntarjoajat yrittävät ensisijaisesti vedota tarinallaan kuluttajien tunteelliseen 

puoleen ennen tuotteen myynnillistä tavoitetta (Patrutiu Baltes 2015).  

Tänä päivänä useammat kuluttajat etsivät keskustelun sijaan mahdollisuuden 

opiskella itse askarruttavia asioita, mikä on saanut yritykset vastaamaan jo etukäteen 

asiakkaiden askarruttaviin kysymyksiin opettavaisten tarinallisten videoiden (”how 

to” -videoiden) muodossa. Sisältömarkkinoinnin yksi viimeaikaisemmista trendeistä 

onkin tuottaa sisältöä, joka vastaa joko tekstin tai videon muodossa asiakkaan 

kysymykseen. (Content Marketing Institute 2014.) 

Asiakkaiden sitouttaminen sekä vuorovaikutteisuus ovat määrittäneet uuden 

sosiaalisen median liiketoimintamallin, jossa sisältö kulkee käsi kädessä teknologian 

sekä kauaskatseisen ulottuvuuden kanssa, joka vaikuttaa nykyisiin sekä 

potentiaalisiin asiakkaisiin. (Hanna ym. 2011.) Oestreicher-Singer ja Zalmansonin 

(2013) ehdottavatkin, että seuraava askel sisällön tarjoajille on luoda alusta, jossa 

kuluttajat ja yritykset pääsevät keskenään sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Näin 
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sisällön kuluttamisesta tulee kuluttajille myös sosiaalinen kokemus, mikä muodostaa 

arvoa luovan ympäristön.  Ymmärtääkseen miten arvoa luova ympäristö 

muodostetaan, yrityksen täytyy ymmärtää kuluttajien sosiaalista käyttäytymistä. 

(Oestreicher-Singer & Zalmansonin 2013.) 

2.4 Digitaalinen sisältömarkkinointi 

Digitaalisen sisältömarkkinoinnin käsite on saanut erilaisia näkökulmia eri tutkijoilta 

ja tämän tutkimuksen kannalta on tärkeää ymmärtää mihin määritelmään juuri tässä 

tutkimuksessa viitataan. Koiso-Kanttila (2004) ja Rowley (2008) viittaavat 

digitaalisella sisältömarkkinoinnilla digitaalisten tuotteiden markkinointiin ja 

myyntiin jolla viitataan B2C-markkinoilla esimerkiksi digitaalisen musiikin 

ostamiseen. Tänä päivänä Pulizzin ja Barretin (2008: 8) laajemmin käytetty, mutta ei 

vertaisarvioitu määritelmä digitaalisesta sisältömarkkinoinnista viittaa useassa 

muodossa olevan opettavaisen ja/tai mukaansatempaavan sisällön luomista ja 

jakamista tavoitteenaan houkutella ja/tai säilyttää asiakkaita. Holliman ja Rowley 

(2014) sekä Symons (2015) linjaavat Pulizzin ja Barretin (2008: 8) määritelmää 

jäsentämällä digitaalisen sisältömarkkinoinnin käsitteen sisältömarkkinointiin ja 

siihen yhdistyviin digitaalisen markkinoinnin myyntitavoitteellisiin tekniikoihin.   

Tämä tutkimus nojaa Pulizzin ja Barretin (2008: 8) määritelmään digitaalisesta 

sisältömarkkinoinnista sekä sen jäsentelyyn Hollimanin ja Rowleyn (2014) ja 

Symonsin (2015) mukaan, sillä tässä tutkimuksessa ei tarkastella digitaalisia tuotteita 

Koiso-Kanttilan (2004) ja Rowleyn (2008) mukaan, vaan digitaalista sisältöä. 

Yhdistäen Pulizzin ja Barretin (2008: 8) sekä Hollimanin ja Rowleyn (2014)  ja 

Symonsin (2015) näkemykset digitaalisesta sisältömarkkinoinnista, digitaalinen 

sisältömarkkinoinnin voidaan tässä tutkimuksessa määritellä seuraavasti: 

Digitaalisessa muodossa olevan opettavaisen ja/tai mukaansatempaavan sisällön 

luomista ja jakamista tavoitteenaan houkutella ja/tai säilyttää asiakkaita 

kommunikoidakseen sekä rakentaakseen suhteita heidän kanssaan ja loppujen 

lopuksi lisätäkseen myyntiä. 
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3 SOSIAALINEN MEDIA 

Brennan (2010: 8–12) määrittelee sosiaalisen median interaktiivisiin yhteisöihin, 

missä käyttäjät voivat kommunikoida, jakaa, tuottaa, luoda ja blogata sisältöä 

reaaliajassa. Nämä interaktiiviset yhteisöt kuvastavat perinteisen painetun median 

Web 1.0  siirtymistä interaktiiviseen Web 2.0 –maailmaan, jossa kuluttajat määräävät 

markkinoinnin luonteen, ulottuvuuden sekä asiayhteyden. Kaplan ja Haenlain (2010: 

61) määrittelevätkin sosiaalisen median ”internetin ohjelmistojen joukoksi jotka 

rakentuvat ideologisen ja teknologisen Web 2.0 pohjalta ja jotka mahdollistavat 

käyttäjien luoman sisällön (User Generated Content) luomisen ja vaihdannan.” 

Sosiaalisessa mediassa aktiivisuus on tärkeää ja yritykset tiedostavat sen. Siitä 

huolimatta monet yritykset ovat kohdanneet haasteita siinä, kuinka toimia 

tuloksellisesti sekä mitä tekijöitä tulisi mitata ja miten. (Hanna ym. 2011).  

3.1 Arvokas sisältö sosiaalisessa mediassa 

Holliman ja Rowley (2014) kuvailevat arvokkaan sisällön käyttökelpoiseksi, 

oleelliseksi, houkuttelevaksi ja ajallisesti sopivaksi. Arvokas sisältö luo Erdemirin 

(2015) mukaan brändiuskollisuutta, parempaa tuotekuvaa, myynnin kasvua sekä 

asiakastyytyväisyyttä.  Erdemir (2015) korostaa sisällön roolia sosiaalisessa 

mediassa, sillä sisällön avulla voidaan saavuttaa yrityksen ja kuluttajien välisen 

dialogien kautta parempi ja laajempi näkyvyys brändille sekä sitouttaa kuluttajia. 

Jotta yritys pystyy sitouttamaan kuluttajia, luomaan arvokasta sisältöä sekä arvoa 

luovan ympäristön, sen täytyy tuntea kohderyhmänsä ja tietää mitä kohderyhmä pitää 

kiinnostavana ja olennaisena (Oestreicher-Singer & Zalmanson 2013).  

Tiedotus- ja suhdetoiminnalla (Public Relations) viitataan yleisön ja yrityksen 

välisien suhteiden strategiseen johtamiseen kommunikoinnin kautta, jolla yritetään 

saavuttaa yhteisymmärrystä ja organisatorisia tavoitteita sekä palvella yleisön 

kiinnostuksen kohteita. Tiedotus- ja suhdetoiminta sekä sisältömarkkinointi tähtäävät 

molemmat saavuttamaan pitkäaikaisia suhteita asiakkaiden kanssa jonka vuoksi 

sisältömarkkinoinnista käytetään joskus myös nimitystä brändijournalismi. (Symons 

2015.) Sisältömarkkinointi tai brändijournalismi pyrkii tarjoamaan arvokasta tietoa ja 

sisältöä kuluttajille, käyttäen enemmänkin tarinankerrontaa kuin myyntipuhetapaa 
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hyväkseen (Content Marketing Institute 2014). Tarinankerronta on tiedotus- ja 

suhdetoiminnan keskeisin alue, mikä tekee sen alan työntekijöistä 

sisällöntuottamisen ammattilaisia (Capozzi & Berlin-Zipfel 2011).  

Monet yritykset keskittyvät sisällöntuottamisessa tarinankerrontaan sekä sellaisen 

sisällön luomiseen, mitä kuluttajat haluavat jakaa sekä mihin he haluavat vastata 

luomalla omaa sisältöä, sillä useasti kuluttajat luottavat jopa enemmän muiden 

kuluttajien luomaan sisältöön kuin itse mainontaan (Brenner 2012). Kuluttajien 

luomalla sisällöllä (User-Generated Content) viitataan sosiaalisessa mediassa 

yrityksen ansaittuun mediaan. Ansaittu media on yritykselle välttämätöntä, sillä se 

kuinka aktiivisesti ja mitä sisältöä kuluttajat yrityksestä luovat, vaikuttaa yrityksen 

arvoon ja sijoittumiseen hakukoneiden, kuten Googlen tuloksissa. (Content 

Marketing Institute 2014.)  

Nisenin (2012) sekä McDowellin (2011) mukaan paras tapa sijoittua paremmin 

hakukoneiden tuloksissa kuin kilpailevat yritykset, on tuottaa arvokasta ja uniikkia 

sisältöä. Yritys voi arvokkaan sisällön tuottamisen lisäksi käyttää 

hakukoneoptimointia (SEO: search engine optimization), millä pyritään tietyillä 

hakusanoilla tarkoituksellisesti lisäämään liikennettä sivustolle, jossa sisältö on 

käytettävissä (Davis 2006: 2). Hakukoneoptimointi hyödyttää näin ollen yrityksiä, 

jotka julkaisevat laadukasta, oleellista ja kuluttajia sitouttavaa sisältöä, joka auttaa 

sisällön tulevan olennaisilla avainhakusanoilla löydetyksi ja jaettavaksi (Brenner 

2012).  

3.2 Sosiaalisen median luonne 

Sosiaalinen media mahdollistaa yritysten luoda sitouttavaa ja oleellista sisältöä, jolla 

pystytään kommunikoimaan suoraan kuluttajan kanssa suhteellisen pienillä 

kustannuksilla. Kommunikoinnista muodostuu dialogeja niin kuluttajien ja yritysten 

välille kuin kuluttajan ja toisien kuluttajien välille. (Rakic & Rakic 2014.) 

Kommunikointi ja dialogien luominen kuluttajien kanssa ei kuitenkaan ole yrityksille 

täysin helppo tehtävä, jonka vuoksi sosiaalisen median hallitseminen tarvitsee 

yrityksiltä uusia ajattelutapoja (Kaplan & Haenlain 2010). 
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Sosiaalisella medialla on monia erilaisia alustoja, jotka luovat kuluttajille 

mahdollisuuden yhdistyä, tehdä yhteistyötä sekä jakaa materiaalia. Tämä johtaa 

siihen, että kuluttajat luovat vaikuttamisen alueita, jotka muuttavat 

kokonaisvaltaisesti markkinoijien tapaa sitoutua vaikutusalueen aktiviteetteihin. 

(Singh 2005, Walmsley 2010.) Sosiaalisessa mediassa aktiivisuudella on erittäin 

tärkeä rooli, sillä aktiivisuus on yksi tärkeimmistä menestykseen johtavista 

elementeistä, mitä yritys voi sosiaalisessa mediassa hyödyntää. Sosiaalisen median 

alustojen määrän kasvaessa on tärkeää, että yritys kohdistaa aktiivisuutensa ja 

sisällön jakamisensa vain niihin alustoihin, jossa vaikuttaa yrityksen kohdeyleisö, 

jolle sisältö on suunnattu. (Kaplan & Haenlain 2010.) 

Sosiaalisen median monet erilaiset alustat voidaan Corcoranin (2009) mukaan jakaa 

kolmeen eri median muotoon: omistettuun, maksettuun sekä ansaittuun mediaan. 

Omistettu media viittaa mediaan, jota yritys pystyy itse kontrolloimaan kuten 

yrityksen omat nettisivut. Maksettu media kertoo mediasta, jonka yritys on ostanut 

kuten mainospaikka muun yrityksen omistamalla nettisivulla. Ansaittu media viittaa 

mediaan, jota yritys ei pysty kontrolloimaan eikä ostamaan kuten kuluttajalta-

kuluttajalle (WOM: word-of-mouth, viraalimarkkinointi) leviävää tietoa. (Corcoran 

2009.) 

Sosiaalisessa mediassa kuluttajalta-kuluttajalle tieto leviää sähköisesti internetin 

välityksellä (eWOM: electronic word-of-mouth, word-of-mouse) mahdollistaen 

kuluttajien vaihtaa keskenään tietoa, mielipiteitä ja ajatuksia tuotteista sekä 

brändeistä, millä on suuri rooli kuluttajien asenteen muokkaamisessa tuotteita ja 

palveluita kohtaan. Kuluttajat etsivät sosiaalisessa mediassa tietoa ja sisältöä 

brändeistä sekä ovat halukkaita jakamaan sisältöä, mikä on erittäin hyödyllistä 

yrityksen brändin sitouttamisen ja olennaisuuden kasvattamisessa. (Chu & Kim 

2010). 

Yrityksen tuottama sisältö voi kannustaa kuluttajia luomaan omaa sisältöä (User-

Generated Content) yrityksen omistamalle tai maksamalle digitaaliselle sivustolle. 

Monet yritykset tuottavatkin uniikkia sisältöä kohdeyleisölleen tavoitteenaan saada 

kuluttajat luomaan omaa sisältöä yrityksen sivulle, sillä tämä mahdollistaa aktiivisen 

vuoropuhelun yrityksen ja kohdeyleisön kanssa. (Bruhn, Schoenmueller & Schäfer 
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2012.) Omistettujen sosiaalisen median kanavien kuten yrityksen oman Facebook-

sivun kautta yritys pystyy aktiivisesti säilyttämään oman oleellisuutensa miljoonien 

asiakkaiden mielessä (Bonn 2012). 

Kuluttajat odottavat nykyään olevansa aktiivinen osa mediaa, mikä luo yrityksille 

tarpeen kehittää uusia näkökulmia ja strategioita muuttuvan median parissa.  Vaikka 

sosiaalisen median sanotaan syrjäyttäneen perinteisen median: uutislehdet, radion ja 

television, ei sosiaalisesta mediasta voida puhua kuitenkaan sen korvaavana roolina. 

Muuttunut ja kehittynyt median rooli tarvitsee strategian, joka ymmärtää perinteisen 

median ja sosiaalisen median yhteyden sekä sen kuinka sosiaalinen media tuo 

mahdollisuuksia laajemman ulottuvuuden saavuttamiseen, läheisyyteen sekä 

asiakkaiden sitouttamiseen. (Hanna ym. 2011.) 

3.3 Strategian muodostaminen 

Patrutiu Baltes (2015) havainnollistaa sisältömarkkinoinnin strategian viittaavan 

pitkäaikaisten suhteiden luomiseen kohdeyleisön kanssa positiivisen tuotekuvan 

rakentamisen avulla. Tänä päivänä minkä tahansa yrityksen, joka haluaa tulla tai 

pysyä kilpailukykyisenä digitaalisilla markkinoilla, täytyy kehittää markkinoitavaa 

sisältöä, joka on yhteydessä sen kohdeyleisöön sekä jakaa sitä oikeiden sosiaalisen 

median kanavien kautta. (Patrutiu Baltes 2015.) Saavuttaakseen pitkäaikaisia suhteita 

kohdeyleisönsä kanssa sekä luodakseen arvokasta sisältöä yrityksen täytyy tuntea 

kohdeyleisönsä (McDowell 2011, Erdemir 2015), sillä hyvä sisältömarkkinoinnin 

strategia lähtee kohdeyleisöstä ja sen tarpeiden tunnistamisesta (Handley & Chapman 

2011 via EBSCO Publishing Inc. 2012). 

Monet yritykset tekevät virheen ajatellessaan sosiaalisen median strategian olevan 

erilainen eri alustojen välillä.  Jos yritys näkee sosiaalisen median strategian 

kokonaan erillisenä  strategiana myös muusta yrityksen markkinoinnista, on vaarana, 

että sosiaalisessa mediassa toimiminen jää yritykseltä ymmärtämättä, jonka vuoksi 

sosiaalisen median strategia tulee nähdä osana yrityksen markkinointistrategiaa. 

(Hanna ym. 2011.) Mangold ja Faulds (2009) ehdottavat myös, että sosiaalista 

mediaa tulisi tarkastella perinteisen markkinoinnin: mainonnan, PR-toiminnan ja 

myynninedistämisen osa-alueena.  Kaplan ja Haenlain (2010) vahvistavat 
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näkemyksen siitä, kuinka erityylisiä sosiaalisen median alustoja koskee samanlainen 

näkemys strategiasta sekä kuinka avain menestykseen piilee perinteisen median ja 

sosiaalisen median suhteen integroimisessa muodostaen yhdessä asiakkaalle 

yrityksen tuotekuvan.  

3.3.1 Strategian tavoitteet 

Garretson (2008: 12) havaitsee, että ”kuluttajat käyttävät lisääntyvästi digitaalista 

mediaa tuotteiden ja palveluiden etsimiseen sekä myös sitoutuakseen yritykseen jolta 

he ostavat tuotteita sekä etsiäkseen toisia kuluttajia, jotka tarjoavat arvokkaita 

näkökulmia ja mielipiteitä.” Garretsonin (2008) mukaan kuluttajat haluavat näin 

ollen olla bränditietoisia sekä sitoutua yritykseen sekä löytää toisia kuluttajia jotka 

voivat myös tarjota tietoa brändistä ja yrityksestä. Koska Handleyn ja Chamanin 

(2011 via EBSCO Publishing Inc. 2012) mukaan hyvä sisältömarkkinoinnin strategia 

lähtee kohdeyleisöstä ja sen tarpeiden tunnistamisesta, on oleellista, että yritys 

tunnistaa myös kohdeyleisön käyttäytymismallin kuten Garretson (2008) havaitsee. 

Kohdeyleisö on näin ollen strategian lähtökohtana, tutkittavana sekä osana tavoitetta, 

sillä myös Patrutiu Baltes (2015) määrittelee sisältömarkkinoinnin tavoitteeksi 

informoida ja opettaa kohdeyleisöä aikomuksenaan kehittää pitkäaikaisia ja 

etuoikeutettuja suhteita heidän kanssaan sekä saavuttaa brändiuskollisuutta. 

Bränditietoisuuden ja -uskollisuuden kasvattamisen, pitkäaikaisten suhteiden 

vaalimisen sekä kohdeyleisön tuntemisen, informoimisen ja sitouttamisen lisäksi 

yrityksellä on myös muita sisältömarkkinoinnin tavoitteita. Sisältömarkkinoinnin 

yksi tärkeimmistä päätavoitteista on kasvattaa myyntiä luomalla arvokasta sisältöä 

joka myynninedistämisen lisäksi vaalii pitkäaikaisia asiakassuhteita. (Symons 2015.) 

Mikä tahansa yrityksen ja sen sisältömarkkinoinnin strategian tavoite on, yrityksellä 

on oltava mitattava keino seurata tavoitteiden etenemistä ja menestymistä (Handley 

& Chapman 2011 via EBSCO Publishing Inc. 2012).  

3.3.2 Tavoitteiden seuranta 

Sisältömarkkinoinnin sujumista ja tehokkuuden kehittymistä on pystyttävä 

seuraamaan mittareilla, jotta yritys pysyy tietoisena sisältömarkkinoinnin 

onnistumisesta. Säännölliset kuten päivittäiset tai viikoittaiset julkaisuaikataulut 
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vaalivat sisällön kehittymisen prosessia ja täten helpottavat sen johtamista sekä 

onnistumista. (Handley & Champan 2011 via EBSCO Publishing Inc. 2012.) Myös 

yrityksen sisältömarkkinointi-tiimin säännölliset tapaamiset, jossa keskustellaan 

sisältömarkkinoinnin sujuvuudesta edesauttavat sisällön tehokkuuden kehittymistä 

(Content Marketing Institute 2016).  

Patrutiu Balteksen (2015) mukaan sisältömarkkinoinnissa tulisi käyttää tehokkuuden 

mittareina mittareita jotka mittaavat sisällön kuluttamista ja jakamista sekä 

potentiaalisia ja toteutuneita myyntejä. Sisällön kuluttaminen viittaa nettisivuilla 

havaittuun asiakkaiden ”liikenteen” aktiivisuuteen ja sisällön jakaminen muun 

muassa asiakkaiden tykkäyksiin Facebookissa sekä heidän eteenpäin jakamiin 

tweetteihin Twitterissä. Potentiaaliset ja toteutuneet myynnit mittaavat sitä, kuinka 

hyvin sisällön tuottaminen ja jakaminen on vaikuttanut myyntiin. (Patrutiu Baltes 

2015.)  Handley ja Chapman (2011 via EBSCO Publishing Inc. 2012) ehdottavat 

myös, että kuvien ja videoblogien seuraajien ja kommenttien määrällä sekä niiden 

katselukerralla ja suosikiksi (favorites) merkitsemisellä voidaan mitata sisällön 

tuottamaa ulottuvuutta ja menestystä. Mittaaminen voi kuitenkin olla vaikeaa, sillä 

vaikka sisällön jakamisen ulottuvuudella voidaan saavuttaa laaja yleisö, se ei yleensä 

kerro suoraan yhteydestä todelliseen markkinoinnin aiheuttamaan tuottoon (Hanna 

ym. 2011). 

3.4 Yhteenveto teoreettisesta viitekehyksestä 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostui tutkitun kirjallisuuden avulla. 

Teoreettinen viitekehys muodostui digitaalisen sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen 

median, arvokkaan sisällön sekä sisältömarkkinoinnin strategian keskeisistä 

tekijöistä. Nämä osa-alueet muodostavat yhdessä digitaalisen sisältömarkkinoinnin 

strategian keskeiset tekijät sosiaalisessa mediassa, jossa B2C-markkinoiden yritys 

tuottaa ja jakaa sisältöä kohderyhmälleen. Teoreettisessa viitekehyksessä digitaalisen 

sisältömarkkinoinnin keskeisimpänä tekijänä nousee esille arvokas sisältö, 

sosiaalisen median luonne sekä strategian muodostamisen ymmärtäminen.  

Arvokkaan sisällön keskeisimmiksi tekijöiksi nousee sisällön oleellisuus ja 

ajankohtaisuus, jotka edustavat myös sisällön käyttökelpoisuutta ja houkuttelevuutta 
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sekä myynninedistäminen, kuluttajien sitouttaminen ja kohdeyleisön tunteminen. 

Keskeisimpinä tekijöinä nousevat esille myös sisällön esittäminen tarinan muodossa, 

joka edistää paremman tuotekuvan syntymistä sekä kuluttajien luoman sisällön 

tärkeys ja sisällön löydettävyys hakukoneoptimoinnin kautta.  

Sosiaalisen median luonteen ymmärtämisessä keskeisimmiksi tekijöiksi nousee sen 

alustan mahdollistama vuorovaikutteisuus, aktiivisuuden tärkeys sekä oikeiden 

sisällön jakelukanavien valinta. Myös sosiaalisen median luonteessa nousee esille 

kuluttajien luoman sisällön tärkeys, jossa se nousee jopa tärkeämpänä vaikuttajana 

esille kuin arvokkaan sisällön luokassa, minkä vuoksi se esitetään vaikuttavana 

tekijänä sosiaalisen median luonteen luokassa. Kuluttajien luoma sisältö edustaa 

merkittävänä tekijänä myös kuluttajalta-kuluttajalle (eWOM) leviävää tietoa. 

Viimeisenä tärkeänä tekijänä sosiaalisen median luonteessa nousee esille sosiaalisen 

median mahdollistama laaja tiedon ulottuvuus.  

Strategian muodostamisen ymmärtämisessä merkittävimmiksi tekijöiksi nousevat 

pitkäaikaisten suhteiden rakentaminen kohdeyleisön kanssa, kohdeyleisön 

tunteminen sekä opettaminen. Kohdeyleisön tunteminen nousee strategian 

muodostamisessa selkeästi vahvemmin esille kuin arvokkaan sisällön luokassa, 

minkä takia se luokitellaan strategian muodostamisen merkittäväksi tekijäksi. 

Merkittävimmiksi tekijöiksi nousevat myös strategian yhteys 

markkinointistrategiaan, perinteisen median ja sosiaalisen median integroituminen 

sekä tavoitteet ja niiden seuranta. 
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Kuvio 1. Digitaalisen sisältömarkkinoinnin strategian keskeiset tekijät sosiaalisessa mediassa 
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4 TAPAUS L’ORÉAL 

Tässä kappaleessa syvennytään tutkimaan digitaalisen sisältömarkkinoinnin ilmiötä 

sosiaalisessa mediassa, jossa ilmiötä tutkitaan L’Oréal yrityksessä. Tämä kappale 

käsittelee tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmiä ja analysoi empiirisen aineiston 

teoreettista viitekehystä mukaillen sekä tutustuttaa lukijan tapausyritys L’Oréaliin, 

jonka kautta ilmiötä tutkitaan. 

4.1 Tutkimusmenetelmät 

Tämä tutkimus on tutkimusotteeltaan laadullinen tutkimus, sillä tutkimuksella 

pyritään saamaan syvempää ymmärrystä digitaalisen sisältömarkkinoinnin 

strategiasta sosiaalisessa mediassa peilaamalla tutkimuskohteesta koottua empiiristä 

aineistoa teoriaosuuteen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Tutkimus 

toteutetaan laadullisena tutkimuksena myös siksi, koska laadullinen 

tutkimusmenetelmä mahdollistaa kokonaisvaltaisemman ymmärryksen tutkittavasta 

ilmiöstä, joka on suhteellisen tuore tutkimusaihe (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 

2005).  

Tämän tutkimuksen tutkimusasetelma on empiirisesti toteutettu laadullista aineistoa 

hyödyntävä ilmiötä tutkiva tapaustutkimus. Ilmiötä koskevasta tapauksesta kerättyä 

aineistoa analysoidaan tavoitteenaan muodostaa empiirisesti perusteltu viitekehys. 

Ilmiötä tutkitaan tapausyritys L’Oréalin avulla. Tässä tapaustutkimuksessa käytetään 

tutkimusmenetelmänä sisällönanalyysia, jolla analysoidaan teemahaastattelujen 

muodossa olevaa sekundaariaineistoa. Tutkimus nojaa induktiiviseen 

lähestymistapaan, sillä yhden tapaustutkimuksen perusteella pyritään 

aineistolähtöisesti muodostamaan yleisempi käsitys tutkittavasta ilmiöstä. Puhdas 

induktiivinen lähestymistapa ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä tutkimus nojaa 

teoreettisen viitekehyksen yleisestä käsityksestä muodostamaan yksittäiseen 

ennakkokäsitykseen tutkittavasta ilmiöstä, jonka vuoksi tutkimus omaa myös 

deduktiivisen lähestymistavan. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 95–99.) 

Tapaustutkimukselle ominaisesti tutkimus keskittyy yhteen havaintoyksikköön, joka 

tässä tutkimuksessa on tapausyritys L’Oréal. Tapausyrityksen avulla ilmiötä pyritään 
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ymmärtämään syvällisemmin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

Tutkimuksessa pyritään etsimään yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia tutkittavasta 

ilmiöstä teoreettisen viitekehyksen ja tapausyritys L’Oréalin välillä sekä 

täydentämään teoreettista viitekehystä tapausyrityksestä kootun empiirisen aineiston 

avulla. 

4.2 Empiirisen aineiston kerääminen ja analysointimenetelmä 

Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu monista eri haastatteluista, jotka L’Oréal 

on itse tuottanut sekä jakanut Soundcloudiin, josta ne ovat julkisesti kenen tahansa 

kuunneltavissa. Soundcloud on maailman johtavin sosiaalisen äänityksen sivusto, 

missä kuka tahansa missä tahansa voi luoda ja jakaa äänityksiä (Soundcloud 2016). 

Tuotetut haastattelut ovat keskustelunomaisia, jossa haastateltavat puhuvat vapaasti 

haastattelukysymysten ohella, minkä vuoksi valittuja haastattelutilanteita kutsutaan 

puolistrukturoiduksi teemahaastatteluiksi (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 

Teemana haastatteluissa vallitsee digitaalinen sisältömarkkinointi. Tässä 

tutkimuksessa ei näin ollen muodosteta tai laadita itsenäistä teemahaastattelurunkoa, 

vaan seurataan haastattelurunkoa jonka L’Oréalin haastattelija on laatinut. Sellaisia 

aineistoja, jotka ovat muiden tutkijoiden omiin tarkoituksiinsa keräämiä, nimetään 

toisinaan sekundaariaineistoksi (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004: 175). Vaikka 

L’Oréalin haastattelut ovat tuotettu julkiseen eikä omaan käyttöön, aineisto voidaan 

tässä tutkimuksessa mieltää sekundaariseksi aineistoksi. Haastattelunauhoitusten 

kuuntelemisen jälkeen haastattelutilanteet litteroidaan ja analysoidaan 

sisällönanalyysin keinoin, sillä tavoitteena on luoda selkeä kuvaus tutkittavasta 

ilmiöstä sekä järjestää aineisto selkeään muotoon (Tuomi & Sarajärvi 2002: 109–

116). Sisällönanalyysin avulla pyritään yhdistämään monesta eri haastattelusta 

koostuvan aineiston selkeä ja yhtenäinen tiivistäminen, jolloin tulkinta sekä 

johtopäätösten tekeminen on mahdollista (Tuomi & Sarajärvi 2002: 105). 

Tämän tutkimuksen sisällönanalyysi on asemaltaan teorialähtöinen sisällönanalyysi, 

sillä aineiston analyysia ohjaa valmis teoreettisen viitekehyksen malli (kuvio 1. Sivu 

21), jossa luokkien teemat ovat muodostuneet arvokkaan sisällön tekijöihin, 

sosiaalisen median luonteen tekijöihin sekä strategian muodostamisen tekijöihin. 

Mallista muodostuu strukturoitu analyysirunko, jonka teemoihin nojaamalla 
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empiirinen aineisto analysoidaan. Strukturoitu analyysirunko testaa teoreettisen 

viitekehyksen ja tapausyritys L’Oréalista kerätyn empiirisen aineiston yhtäläisyyksiä 

ja erilaisuuksia. Sillä tutkimuksen pääpaino on aineistossa ja koska tutkimuksen 

lopullisena tavoitteena on muodostaa empiirisesti perusteltu viitekehys, 

tutkimuksessa on mukana myös aineistolähtöisen tutkimuksen asetelmaa, minkä 

vuoksi tutkimuksen analyysiyksiköt eivät ole ennalta määrättyjä. (Eskola & Suoranta 

1998: 83.) Tutkimuksessa poimitaan näin ollen sekä ne asiat jotka kuuluvat 

analyysirungon sisälle että ne jotka jäävät sen ulkopuolelle. Ne tekijät, jotka eivät 

kuulu analyysirungon sisälle, muodostavat uudet luokat teoreettiseen viitekehykseen 

loppujen lopuksi muodostaen aineistölähtöisen empiirisesti perustellun 

viitekehyksen.  

Empiirinen aineisto hajotetaan sisällönanalyysissä osiin litteroimalla ja koodaamalla 

sekä sen jälkeen käsitteellistetään, joka teorialähtöisen sisällönanalyysin asemassa 

tapahtuu teoreettiseen viitekehykseen nojaamalla. Aineisto kootaan loppujen lopuksi 

yhteen uudeksi kokonaisuudeksi tavoitteenaan rakentaa teoriaa aineisto 

lähtökohtanaan. (Eskola & Suoranta 1998: 83, Tuomi & Sarajärvi 2002: 109–116.) 

4.3 L’Oréalin esittely 

L’Oréal on yksi maailman suurimmasta kosmetiikka-alan brändeistä joka myös 

omistaa yli 32 kansainvälistä brändiä (L’Oreál Finance 2014). L’Oréalin Canada –

yksikkö perusti marraskuussa 2015 ensimmäisen sisältömarkkinoinnin studionsa, 

jossa tuotetaan sosiaaliseen mediaan jaettavaa visuaalista ja kirjoitettua sisältöä, 

mukaan lukien ”miten-tehdä” -videoita, meikkaus tutoriaaleja sekä kuvia (Digital 

Strategy Consulting 2015). L’Oréal valikoitui tämän tutkimuksen tutkittavan ilmiön 

tutkimuskohteeksi, koska se perustellusti panostaa digitaaliseen 

sisältömarkkinointiin. Haastatteluissa on haastateltu kuluttajien sitouttamisen 

johtajaa (Consumer Engagement Manager), digitaalista johtajaa (Digital Manager), 

kuluttaja-tiimin johtajaa (Director of Consumer Team), markkinointipäällikköä 

(Chief Marketing Officer), digitaalisten operaatioiden johtajaa (The Director of 

Online Operations), globaalin markkinoinnin johtajaa (Global Marketing Director) 

sekä kuluttajaosaston liiketoiminnallisten operaatioiden johtajaa (The General 

Manager of The Commercial Operations for Consumer Divison). 
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4.4 Empiirisen aineiston analysointi 

Teemahaastattelujen sisältö litteroidaan ja analysoidaan teoreettiseen viitekehykseen 

nojaten pyrkimyksenä löytää aineiston ja teoreettisen viitekehyksen yhtäläisyydet ja 

eroavaisuudet. Analyysissä käytetyt sitaatit ovat lainauksia käytetyistä haastatteluista 

jotka ovat litteroinnissa käännetty englannin kielestä suomen kieleen suomen kielestä 

löytyvien sanojen puitteissa.  

4.4.1 Arvokas sisältö sosiaalisessa mediassa 

Empiirinen aineisto korostaa oleellisuuden sekä ajankohtaisuuden tärkeyttä sisällön 

luomisessa. Aineistossa painottuu se, kuinka sisällön oleellisuus voidaan nähdä jopa 

sisällön tärkeimpänä ominaisuutena, sillä oleellisuudella edesautetaan asiakkaiden 

sitouttamista sekä rakennetaan tietä kohti myynninedistämistä. Aineistosta on 

nähtävissä myös se, kuinka L’Oréal mainitsee kohdeyleisön tuntemisen arvokkaan 

sisällön luomisessa jopa lähtökohtana sille, että kuluttajille pystytään luomaan 

oleellista sisältöä. 

“Ensinnäkin, kohdeyleisö pitää tuntea. On todella tärkeää melkeinpä  jopa 
jakaa kohdeyleisö persooniin ja puhua heille […] on todella tärkeää, että sisältö 
on oleellista yleisölle, silloin saadaan aikaan sitoutuminen.” (Kuluttajien 
sitouttamisen johtaja) 

”Oleellisuus on tärkeintä. Ulottuvuus on helppoa, mennä sinne (sosiaaliseen 
mediaan) ja olla näkyvillä, se on helppoa, mutta saamalla oikeat keskustelut 
johtamaan myyntiin vaatii syvempää näkemystä ja taidon käsitellä oikeita 
työkaluja…” (Digitaalinen johtaja)  

Kuluttaja-tiimin johtaja mainitsee myös yhtenä tärkeänä määrittäjänä arvokkaalle 

sisällölle sisällön paikallisuuden. Aineistosta nousee mielenkiintoisena tekijänä esiin 

myös kuluttajien psykologinen ominaisuus, samaistumisen tunne, jonka L’Oréal 

näkee tärkeänä vaikuttajana yhteyden luomisessa kuluttajiin. Aineiston perusteella 

L’Oréal yhdistää myös kuluttajien luoman ajankohtaisen sisällön vaikuttavana 

tekijänä samaistumisen tunteen syntymiseen. Aineistosta käy ilmi, että 

samaistumisen tunteen tavoittelu on tärkeää, sillä sen avulla pystytään luomaan 

suurempaa tarkoitusta kuluttajille.  
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 “Paikallinen sisältö sekä sisältö jota työntävät eteenpäin sosiaalinen vaikutus 
(socially-driven content) kuten käyttäjien luoma sisältö on yksi suurimmista 
asioista, mitä tällä hetkellä tapahtuu ja juuri sellaisella sisällöllä pystytään 
samaistumaan asiakkaiden kanssa välittömästi eikä vasta kahden viikon päästä 
tästä hetkestä. Meidän täytyy olla hetkessä kiinni ja ymmärtää että sisältö joka 
on yhteydessä matkaamme eteenpäin, luo tarkoitusta nettisivuillamme. 
(Kuluttaja-tiimin johtaja)  

Aineiston perusteella oleellisuuden, ajankohtaisuuden ja paikallisuuden määrittäessä 

tärkeitä lähtökohtia sisällön tuottamiselle, tarinankerronta vallitsee selkeästi tapaa 

jolla sisältö esitetään yleisölle. L’Oréal vaikuttaa viittaavan tarinankertomisellaan 

jopa suoraan sisällön laatuun, mikä luonnehtii tarinankerronnan korostavan sisällön 

arvokkuuden ominaisuutta. Aineistosta voidaan todeta, että L’Oréal kokee 

tarinankerronnan olevan merkittävä tekijä arvokkaan sisällön luomisessa kuluttajille, 

sillä L’Oréal kokee tarinan inspiroivan kuluttajia sekä vaikuttavan heidän 

ostopäätökseensä.  

“Siinä (sisällön laadussa) on kyseessä brändin tarinan kertominen visuaalisesti 
[…] on tärkeää, että tarinoiden mielikuvituksellisuus inspiroi kuluttajia. ” 
(Kuluttajien sitouttamisen johtaja) 

“Tilastojen mukaan 80 % nuoremman sukupolven ostopäätöksistä on videoiden 
vaikutuksen alaisena, mikä tarkoittaa, että meidän täytyy investoida sisältöön ja 
pysyä mukana kilpailussa ja muistaa, että ei ole kyse pelkästään kuvien 
snäppäilystä (Snapchat-sovelluksella) puhelimen kautta, vaan on kyse brändin 
tarinan kertomisesta visuaalisesti.” (Kuluttajien sitouttamisen johtaja) 

Kuten aineistosta nousi aikaisemmin esille, L’Oréal haluaa tuntea kohdeyleisönsä, 

jotta se voi tuottaa oleellista, ajankohtaista sekä paikallista sisältöä, jotta kuluttajat 

kokisivat samaistumisen tunteen tuotettuun sisältöön. Pitämällä huolen, että 

kohdeyleisö samaistuu sisältöön sekä mahdollisesti luo sosiaalisessa mediassa 

vastineeksi omaa sisältöä, sisällöllä on suurempi mahdollisuus sijoittua paremmin 

hakukoneissa. Aineistosta käy ilmi, että L’Oréal panostaa tietoisesti sisällön 

tarkoitukseen ja laatuun sosiaalisessa mediassa, jotta sisältö tulisi kohdeyleisön 

löytämäksi.  

”Kuluttajien median kulutus on muuttunut tietokoneiden käytöstä hakujen 
etsintöihin puhelimilla ja etsintöjen tulos suuntautuu sosiaaliseen mediaan 
eniten verrattuna mihinkään muuhun alustaan.” (Kuluttajien sitouttamisen 
johtaja) 
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”…älä luo sisältöä vain luodaksesi sisältöä sekä pidä huoli siitä, että ihmiset 
etsivät juuri sitä sisältöä.” (Kuluttajien sitouttamisen johtaja) 

4.4.2 Sosiaalisen median luonne 

Empiirisen aineiston perusteella käy ilmi, että sosiaalisessa mediassa toimiminen 

vaatii vuorovaikutustaitoja sekä aktiivisuutta. Aineistosta käy ilmi, kuinka L’Oréal 

kokee, että aktiivisuudella sekä keskusteluihin osaa ottamalla pystytään paremmin 

ymmärtämään uusia trendejä sekä erityisesti kuluttajien näkemyksiä niistä. 

Aktiivisuus koetaan tärkeäksi myös sosiaalisen median muuttuvan ympäristön takia, 

sillä aktiivisuudella pysytään perillä myös siitä, mikä ei välttämättä enää olekaan niin 

trendikästä tai mikä uusi juttu voisi toimia kuluttajien keskuudessa. 

“Osallistu keskusteluihin ja trendeihin […] pidä huoli siitä, että olet perillä siitä 
mikä on paikallisesti tämän hetken kuumin keskusteluaihe ja osallistu niihin 
keskusteluihin.” (Kuluttajien sitouttamisen johtaja) 

”On ymmärrettävä nousussa olevia trendejä ja kuluttajien näkemyksiä niistä 
jotta voidaan luoda asioita, jotka oikeasti toimivat heidän (kuluttajien) kanssa.” 
(Markkinointipäällikkö)   

“Sosiaalinen media muuttuu niin useasti ja niin nopeasti, että kuka tahansa 
kenellä on siitä (sosiaalisesta mediasta) kokemusta, niin sillä kokemuksella ei 
välttämättä ole enää huomenna mitään merkitystä.” (Digitaalisten 
operaatioiden johtaja) 

”Kokeile asioita, sillä sosiaalisessa mediassa on kyse hauskanpidosta sekä 
uusien asioiden kokeilemisesta” (Kuluttajien sitouttamisen johtaja) 

Aktiivisuuden lisäksi empiirinen aineisto osoittaa sosiaaliselle medialle 

luonteenomaisen piirteen: maksetun median ympäristön. Empiirinen aineisto 

osoittaa, että sosiaalisessa mediassa ei yksinkertaisesti enää pystytä toimimaan ilman 

maksetun median muotoa. Aineistosta käy ilmi myös se, että L’Oréal korostaa 

mediasijoittelun ymmärtämisen tärkeyttä, jotta sosiaalisen median maksetun median 

alueella pystytään toimimaan. 

”…ja sitten on maksetun median integraatio, ei ole yksinkertaisesti enää 
olemassa sosiaalista mediaa ilman rahallista puolta. Tiedämme, että 
Facebookissa pitää maksaa ja nyt niin käy myös Instagramissa ja aika pitkälti 
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jokaisella sosiaalisen median alustalla on rahallinen puoli jonka vuoksi meidän 
täytyy vain tällä hetkellä ymmärtää mediasijoittelua.” (Kuluttajien 
sitouttamisen johtaja) 

Empiirisen aineiston mukaan sosiaalisen median pääpainotus voidaan luonnehtia 

koskevan suhteiden rakentamista kuluttajien kanssa sekä toimintaa, joka vaikuttaa 

heihin. Aineistosta nousee esille myös se, että toiminnan tulisi tapahtua sosiaalisessa 

mediassa yrityksen brändin äänellä. L’Oréal korostaa suhteiden rakentamista myös 

vaikuttajiin, sillä heidän kauttaan voidaan saada laajempaa näkyvyyttä brändille.  

 “Sosiaalisessa mediassa on kyse ihmissuhteiden rakentamisesta isomman 
yleisön kanssa sekä vaikuttamisesta, tehden yhdestä henkilöstä vaikuttamisen 
kohteen, vaikka puhut miljoonille henkilöille […] itsevarmasti brändin 
äänellä.” (Digitaalisten operaatioiden johtaja) 

”Vaikuttajat ovat median uusi muoto ja meidän täytyy todella osata ylläpitää 
suhteita vaikuttajien kanssa ja löytää keinoja, jolla tehdä yhteistyötä heidän 
kanssaan, sillä heillä on uskomattoman laajalle ulottuva vaikutusalue.” 
(Kuluttajien sitouttamisen johtaja) 

4.4.3 Strategian muodostaminen 

Empiirisestä aineistosta käy ilmi, että kohdeyleisön tuntemisen lisäksi L’Oréal 

haluaa myös opettaa yleisöään, missä kuitenkin kohdataan haasteita. Opettavan 

sisällön tulisi olla mahdollisimman nopeasti ymmärrettävissä, mikä on yhteyksissä 

sisällön kustannustehokkuuteen, siihen kuinka tuottaa esimerkiksi ytimekäs video tai 

kuva mahdollisimman pienillä tuotantokustannuksilla. Kustannustehokkuuden 

näkökulma nousee aineistosta erittäin vahvana tekijänä esiin. Aineistosta perusteella 

L’Oréal vaalii kustannustehokkuutta tuottamalla sisältöä omassa talonsisäisessä 

studiossaan.  

 “Kuluttajapuolella haasteena on kuluttajien opettaminen. Haaste ja fokus on 
siinä, että pystytään luomaan todella, todella yksinkertaista ja tarkkaa 
tuotetietoa jonka kuluttajat ymmärtävät helposti minuutissa, sekuntien sisällä ja 
joka herättää heidän kiinnostuksensa.” (Globaalin markkinoinnin johtaja) 

 “Ei ole enää kyse massiivisista budjeteista. Voit tuottaa todella 
kustannustehokkaan videon ja saada todella hyvä laatuisen tarinan jaettavaksi 
sosiaaliseen mediaan videon muodossa” (Kuluttajien sitouttamisen johtaja) 
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”Meillä on tietynlainen talonsisäinen kustannustehokkuus, sillä sisältö 
tehtaamme on talonsisäinen tuotantostudio jossa pystytään tuottamaan 
reaaliaikaista, jaettavaa sekä paikallista sisältöä joka ajaa liiketoimintaa täällä 
Canadassa.”  (Kuluttajien sitouttamisen johtaja) 

Kustannustehokkuuden yhteys sisällön jakamiseen korostuu empiirisessä aineistossa. 

Teoreettinen viitekehys käsittelee sosiaalisen median luonteen luokassa sisällön 

jakamista eri median muotoihin: maksettuun, omistettuun ja ansaittuun mediaan 

(Corcoran 2009), empiirisen aineiston käsitellessä jakelukanavia yleisesti median 

muodosta riippumatta. Empiirisessä aineistossa korostuu sisällön jakamisen 

mahdollisuudet eri median muotoihin sisällön käytettävyyden perusteella, kuten 

esimerkiksi videon pituuden keston perusteella. Median muodolla on empiirisen 

aineiston mukaan yhteys siihen, millä tavoin kyseisessä valitussa mediassa sisältöä 

pystytään jakamaan.   

”Voimme tehdä 15 sekunnin videon, jolloin median eri kanavista on 
käytettävissä 100 prosenttia, verrattuna 90 sekunnin videoon, joka pystytään 
jakamaan ainoastaan 4 prosenttiin eri median kanavista.” (Kuluttajien 
sitouttamisen johtaja) 

”Sisältöä on joka puolella, joten tavoitteenamme on luoda sisältöä sen 
jakelukanavat huomioiden.”  (Kuluttajien sitouttamisen johtaja) 

”…kun ajattelemme sisällön jakelua, tuotamme mahtavaa sisältöä 
kustannustehokkaasti, jolloin pystymme sijoittamaan enemmän rahaa 
osallistumiseen ja ajatella sitä, kuinka jakelemme sisällön, koska videon voi 
tuottaa kalleimmalla mahdollisella tavalla, mutta jos ei ajattele sen jakelua, se 
ei päädy minnekään, joten meidän täytyy todella ajatella myös mediaa.” 
(Kuluttajien sitouttamisen johtaja) 

Aineisto osoittaa myös sen, kuinka L’Orealilla sosiaalisessa mediassa toimiminen 

osataan nähdä osana isompaa kokonaisuutta. Empiirinen aineisto korostaa erityisesti 

sitä, kuinka digitaalisen sisältömarkkinoinnin strategia on osa yrityksen 

markkinointistrategiaa sekä kuinka monet eri yksiköt L’Oréalilla ovat mukana 

sisällön tuottamisen ja jakamisen onnistumisessa. Empiirisessä aineistossa korostuu 

eri yksiköiden integraatio, se kuinka toiset yksiköt tietävät mediasijoittelusta, toiset 

tutustuvat kohderyhmään sekä toiset tutkivat teknologisia innovaatioita. Aineiston 

perusteella ei voida todeta, vastaako sisällön tuottamisesta pelkästään tietyt henkilöt, 

vaikka aineisto mainitseekin media-tiimin joka käyttää hyväkseen muiden 
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yksiköiden kerättyjä tietoja. Aineiston perusteella strategian muodostamisen voidaan 

enemmänkin luonnehtia vaativan integroitua osaamista.  

”Henkilöt, jotka hoitavat integroitua yhteydenpitoa –sosiaalista ja PR:ää-  
talonsisäisesti, heillä on mahtava tietämys mediasijoittelusta kuten myös 
ymmärrystä siitä, kuinka sosiaalisella toiminnalla on merkittävä rooli koko 
integroidun markkinoinnin kampanjassa.” (Kuluttajien sitouttamisen johtaja) 

 “Mielestäni olemme muuttuneet enemmän kokonaisvaltaisempaan 
lähestymistapaan. Toimimme yhdellä globaalilla markkinointi strategialla. 
Muutokset eivät näy pelkästään brändäyksestä markkinoinnin elementteihin 
vaan myös jakelukanavien muutoksissa kaupankäynnin tuottojen johtamisesta 
online-kaupan strategiaan. Joten se iso liiketoiminnallinen muutos, jota 
olemme kokeneet, on itse asiassa jokaisen yksittäisen funktion linkittäminen 
yhdeksi globaaliksi markkinointi strategiaksi.” (Kuluttajaosaston 
liiketoiminnallisten operaatioiden johtaja)  

”Ymmärtämällä mitkä heidän (kuluttajien) kulttuuriset intohimon kohteet ovat 
ja teknologiaa syleilemällä nämä tiedot suunnataan tehokkaasti media 
tiimimme läpi.  (Markkinointipäällikkö)  

L’Oréalilla korostetaan selkeästi myös strategian tavoitteiden tärkeyttä, erityisesti 

liiketoiminnallisia tavoitteita, jota se sisällön tuottamiselta ja jakamiselta odottaa. 

Empiirisestä aineistosta ei kuitenkaan käy ilmi, millä mittareilla tavoitteita seurataan. 

Empiirinen aineisto käsittelee Facebookin tykkäyksien mittaamista, mikä voidaan 

Patrutiu Balteksen (2015) mukaan pitää yhtenä keinona mitata tavoitteita. Näin ollen 

voidaan luonnehtia, että L’Oréal seuraa tavoitteiden etenemistä, mutta ei syvenny 

aineistossa sen enempää niistä kertomiseen.  

“Sisällön tulee olla suostuttelevaa eikä sitouttaminen tarkoita suostuttelua. 
Suostuttelulla tarkoitan sitä, että joku menee ja oikeasti ostaa tuotteen, minkä 
takia täytyy pitää huoli siitä, että tavoitteet on sidottu oikeisiin 
liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, eikä vain tykkäyksiin (Facebookissa) […] 
puhdas sitoutuminen ei riitä, joten pitää varmistaa, että ensimmäiseksi 
ajatellaan liiketoiminnallisia tavoitteita. “ (Kuluttajien sitouttamisen johtaja) 

4.4.4 Yhteenveto empiirisen aineiston analyysista 

Aineiston perusteella etsittiin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia teoreettiseen 

viitekehykseen, jonka analyysin lopputuloksena muodostettiin uusi empiirisesti 

perusteltu käsitteellinen malli, josta ilmenee digitaalisen sisältömarkkinoinnin 
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strategian keskeiset tekijät sosiaalisessa mediassa. Aineiston perusteella keskeisten 

tekijöiden luokkien teemat: arvokas sisältö, sosiaalisen median luonne sekä 

strategian muodostaminen pysyivät samoina verrattuna teoreettiseen viitekehykseen. 

Kunkin teemaluokan sisällä merkittäviksi nousseet tekijät kokivat kuitenkin 

muutoksia teoreettiseen viitekehykseen nähden.  

Teoreettisen viitekehyksen perusteella arvokas sisältö koostui sisällön 

ajankohtaisuudesta ja oleellisuudesta, myynninedistämisestä, asiakkaiden 

sitouttamisesta sekä tarinankerronnasta ja sisällön sijoittumisesta hakukoneissa. 

Myös empiirinen aineisto korosti kaikkia edellä mainittuja tekijöitä, mutta toi uutena 

merkittävinä tekijöinä arvokkaaseen sisältöön sisällön paikallisuuden sekä kuluttajien 

samaistumisen tunteen. Empiirinen aineisto korosti arvokkaan sisällön teeman 

luokassa myös kohdeyleisön tuntemisen tärkeyttä, joka koettiin melkeinpä jopa 

lähtökohtana arvokkaan sisällön muodostamiselle sekä kuluttajien luoman sisällön 

tärkeyttä, joka koettiin tärkeänä tekijänä samaistumisen tunteen syntymisessä jota 

tavoiteltiin kuluttajien ja sisällön välillä. Kuluttajien luoma sisältö yhdistyi 

teoreettisessa viitekehyksessä sosiaalisen median luokkaan ja kohdeyleisön 

tunteminen nähtiin strategian muodostamisen luokan tärkeänä tekijänä. Empiirisen 

aineiston perusteella nämä tekijät yhdistyivät kuitenkin vahvemmin arvokkaan 

sisällön tekijöihin.  

Teoreettisen viitekehyksen mukaan sosiaalisen median luonteen luokassa keskeisiksi 

tekijöiksi nousivat vuorovaikutuksen mahdollisuus, aktiivisuuden tärkeys ja sisällön 

jakelukanavat sekä kuluttajien luoma sisältö ja tiedon ulottuvuus. Empiirinen aineisto 

nosti esille aktiivisuuden tärkeyden jolla viitattiin myös vuorovaikuttamisen 

tärkeyteen. Empiirinen aineisto käsitteli myös sisällön jakelukanavia teoreettisen 

viitekehyksen tavoin, mutta luonnehti sosiaalisen median pääsääntöisesti maksetun 

median alueeksi, jonka vuoksi sisällön jakelukanavat korvattiin uuteen empiiriseen 

malliin maksetun median tekijänä, jossa halutaan ymmärtää mediasijoittelua. Kuten 

aikaisemmin mainittiin, empiirinen aineisto korosti kuluttajien luoman sisällön 

yhdistyvän vahvemmin arvokkaan sisällön luokkaan, jonka vuoksi se siirtyi uudessa 

mallissa sosiaalisen median luonteen luokasta pois. Teoreettisen viitekehyksen 

käsittelemä tiedon ulottuvuuden tekijä nousi esille myös empiirisessä aineistossa, 

jossa se sai uudenlaisen muodon. Empiirinen osio nosti esille sen, kuinka tiedon 
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ulottuvuutta voidaan laajentaa vaikuttajien avulla, sillä heillä on yleensä suurempi 

vaikutusalue kuin mitä itse yrityksellä on. Kokonaan uusina tekijöinä sosiaalisen 

median teeman luokkaan nousi empiirisen osion myötä brändin äänellä tapahtuva 

toiminta, uusien asioiden kokeilu ja tietämys uusista trendeistä sekä ennen kaikkea 

suhteiden rakentamisen tärkeys.  

Viimeisessä keskeisessä luokassa, strategian muodostamisessa nousi teoreettisessa 

viitekehyksessä esille kohdeyleisön tunteminen, opettaminen ja säilyttäminen sekä 

strategian yhtenäisyys, tavoitteet ja niiden seuranta. Empiirinen aineisto korosti 

tavoitteita ja niiden seuraamista sekä erityisesti kohdeyleisön opettamista, 

kohdeyleisön säilyttämisen jäädessä aineistossa mainitsematta. Aineistosta nousi 

myös esille strategian yhtenäisyys, mutta aineistossa tämä tekijä koettiin 

enemmänkin sosiaalisen median digitaalisen sisältömarkkinoinnin strategian 

integroimisena yrityksen muihin strategioihin, eikä välttämättä vain yrityksen 

perinteiseen markkinointistrategiaan. Todella merkittävänä tekijänä aineiston myötä 

nousi esille kustannustehokkuus sekä oikeat jakelukanavat, jolla ei viitattu 

teoreettisen viitekehyksen tavoin eri median muotoihin, vaan enemmänkin sisällön 

jakelukanavamahdollisuuksiin sisällön muodon myötä. Empiirinen aineisto korosti 

erityisesti sitä, että mitä tahansa muita tavoitteita yrityksellä olisikin, 

liiketoiminnalliset tavoitteet tulisi olla niiden etusijalla.  

Uudessa kuviossa pyritään havainnollistamaan jokaisen teeman lopullista tavoitetta 

jakamalla alkuperäisen kuvion (kuvio 1. Sivu 21) rakenne kahteen osioon. Kuvion 

alempi osa kuvastaa sitä, kuinka arvokkaan sisällön tekijöiden tavoitteena on saada 

sisältö sijoittumaan hyvin hakukoneissa, saada kuluttajat samaistumisen tunteen 

kautta sitoutumaan sisältöön ja loppujen lopuksi toimia myynninedistäjänä sekä 

kuinka sosiaalisen median luonteen ymmärtämisessä tärkeintä on tähdätä suhteiden 

rakentamiseen kuluttajien ja vaikuttajien kanssa ja kuinka loppujen lopuksi strategian 

muodostamisen tulisi ensisijaisesti johtaa liiketoiminnallisten tavoitteiden 

saavuttamiseen. Kuviossa on pyritty kuvaamaan punaisella värillä niitä tekijöitä, 

jotka nousivat empiirisen aineiston analyysissa esille täysin uusina tekijöinä 

teoreettiseen viitekehykseen verrattuna. Eri näkökulmaa saaneet tekijät kuvataan 

edelleen mustalla värillä. Teorian ja empirian lähdepohjaiseen vuoropuheluun 

syvennytään seuraavan luvun johtopäätöksissä. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa vastataan tutkimuksen alussa muodostettuihin tutkimuskysymyksiin, 

esitetään  teoreettiset ja liikkeenjohdolliset johtopäätökset, arvioidaan tutkimuksen 

luotettavuutta ja rajoitteita sekä esitetään jatkotutkimusehdotukset.  

5.1 Teoreettiset johtopäätökset ja vastaus tutkimuskysymyksiin 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa empiirisesti perusteltu viitekehys 

kuluttajille suunnatusta arvoa luovasta digitaalisen sisältömarkkinoinnin strategian 

keskeisistä tekijöistä sosiaalisessa mediassa tutkimalla ilmiötä tapausyrityksen 

avulla. Tutkimuksen avulla haluttiin saada vastaukset tutkimuskysymyksiin, joista 

päätutkimuskysymys muodostettiin tutkimuksen alussa seuraavasti: 

Millaista on kuluttajille suunnatun arvoa luovan digitaalisen sisältömarkkinoinnin 

strategia sosiaalisessa mediassa? 

Tutkimuskysymykseen saatiin vastaus teoreettisen viitekehyksen ja empiirisen 

tutkimuksen yhdistämisen kautta uuden kokonaisuuden käsitteellisestä mallista 

(kuvio 2. Sivu 33). Kuluttajille suunnatun arvoa luovan digitaalisen 

sisältömarkkinoinnin strategia on sosiaalisessa mediassa arvokkaan sisällön luomista, 

sosiaalisen median luonteen ymmärtämisen sekä strategian muodostamista. Arvokas 

sisältö on oleellista, ajankohtaista ja paikallista ja sen luominen perustuu 

kohdeyleisön tuntemiselle. Arvokas sisältö kertoo tarinan ja kannustaa kuluttajia 

luomaan omaa sisältöä. Arvokas sisältö myös sijoittuu hyvin hakukoneissa, saa 

kuluttajat samaistumisen tunteen kautta sitoutumaan ja loppujen lopuksi arvokas 

sisältö edistää myyntiä. Sosiaalisen median luonteessa pitää ymmärtää, että sen 

alustat vaativat aktiivisuutta, maksetun median mediasijoittelun ymmärtämistä, 

vaikuttajien huomioimista ja brändin äänellä toimimista sekä tarjoavat 

mahdollisuuden kokeilla uusia asioita ja tietämystä uusimmista trendeistä. 

Sosiaalisen median luonteen ymmärtämisen tavoitteena on rakentaa suhteita 

kuluttajien ja vaikuttajien kanssa. Viimeinen luokka, strategian muodostaminen, 

koostuu kohdeyleisön opettamisesta, strategian integroimisesta yrityksen muihin 

strategioihin ja kustannustehokkuudesta sekä oikeiden jakelukanavien valinnasta. 
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Strategian muodostaminen on toimintaa, jonka ensisijaisena tavoitteena on tähdätä 

liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. 

Tutkimuksen alussa muodostettiin seuraavasti myös päätutkimuskysymystä tukeva 

alatutkimuskysymys: 

Miten yritys luo sosiaalisessa mediassa arvokasta sisältöä, joka on suunnattu 

kuluttajille? 

Käsitteellisestä mallista (kuvio 2. Sivu 33) saadaan vastaus myös 

alatutkimuskysymykseen. Kuten aikaisemmin on jo mainittu, tuntemalla 

kohdeyleisönsä yritys pystyy kertomaan kuluttajille oleellisen, ajankohtaisen ja 

paikallisen tarinan, joka kannustaa kuluttajia luomaan omaa sisältöä. Tuntemalla 

kohdeyleisön yritys pystyy myös kertomaan tarinan joka saa kuluttajat sitoutuneiksi 

sisältöön samaistumisen tunteen kautta. Yrityksen täytyy siis tuntea kohdeyleisönsä, 

jotta se voi luoda heille suunnattua arvokasta sisältöä. Yritys oppii tuntemaan 

kohdeyleisönsä olemalla itse aktiivinen sosiaalisessa mediassa, ottamalla osaa 

keskusteluihin sekä selvittämällä tämän päivän uusimmat trendit kuluttajien 

keskuudessa. Sosiaalisen median alustalle tuotettavan arvokkaan sisällön jakamisessa 

tulee myös ajatella jakelukanavia ja oleellisia hakusanoja hakukoneissa, jotta haluttu 

kohderyhmä ylipäätänsä löytää sisällön. Kokonaisuudessaan yrityksen täytyy näin 

ollen ymmärtää sekä sosiaalisen median luonnetta, strategian muodostamisen 

keskeisimpiä tekijöitä että arvokkaan sisällön luomisen lähtökohtia ja tavoitteita, 

jotta se pystyy luomaan sosiaalisessa mediassa arvokasta sisältöä, joka on suunnattu 

kuluttajille.  

Tutkimus tuotti uutta mielenkiintoista tietoa siitä, kuinka yritys tavoittelee 

sisällöllään samaistumisen tunnetta kuluttajien mielessä. Samaistumisen tunne 

edesauttaa aineiston mukaan yhteyden syntymistä yrityksen ja kuluttajan välillä ja 

näin ollen syventää kuluttajien tunnetta sitoutua sisältöön. Aineisto tukee näin ollen 

monen eri tutkijan kuten Hannan ym. (2011), Brennerin (2012) ja Erdemirin (2015) 

näkemystä siitä, kuinka sitouttaminen on myynninedistämisen lisäksi yksi 

tärkeimmistä tavoitteista sisällön tuottamisessa.   
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Aineisto tukee myös Holliman ja Rowleyn (2014) käsitystä siitä, kuinka arvokasta 

sisältöä voidaan luokitella käyttökelpoiseksi, oleelliseksi, houkuttelevaksi ja 

ajallisesti sopivasti. Aineisto kuitenkin yhdistää arvokkaan sisällön kuvailun 

oleelliseksi ja ajankohtaiseksi sekä tuo sisällön paikallisuuden täysin uutena tekijänä 

määrittelemään arvokasta sisältöä. Aineisto tukee Oestreicher-Singer ja Zalmansonin 

(2013) tutkimusta siitä, että luodakseen arvokasta sisältöä, yrityksen on tunnettava 

kohdeyleisönsä ja tietää mitä yleisö pitää kiinnostavana ja olennaisena, sillä aineisto 

osoitti sen, kuinka aktiivisella toiminnalla sosiaalisessa mediassa yritys pystyy 

tuntemaan kohdeyleisönsä paremmin sekä oppimaan nopeasti muuttuvassa 

ympäristössä, mikä juuri kyseisellä hetkellä on trendikästä kuluttajien mielestä. 

 

Täysin uutena tekijänä aineistosta nousee esille myös se, kuinka tänä päivänä 

sosiaalisessa mediassa ei pystytä toimimaan ilman ymmärrystä maksetun median 

edellyttämästä mediasijoittelusta. Tämä toisaalta tukee osittain Kaplan ja Haenlainin 

(2010) käsitystä siitä, kuinka sosiaalisen median hallitseminen vaatii yrityksiltä uusia 

ajattelutapoja. Kaplan ja Haenlain puhuvat myös siitä, kuinka yrityksen tulisi 

kohdistaa aktiivisuutensa ja sisällön jakamisensa vain niihin alustoihin, jossa 

vaikuttaa yrityksen kohdeyleisö jolle sisältö on suunnattu. Aineisto ei käsittele 

Kaplan ja Haenlainen mukaista ajatusta aktiivisuudesta, vaan enemmänkin korostaa 

kokonaisvaltaisesti aktiivisuuden painoarvoa ja sitä, kuinka yrityksen tulisi ottaa osaa 

keskusteluihin brändin äänellä sekä erityisesti kokeilla sosiaalisessa mediassa uusia 

asioita, jotta voidaan nähdä, miten ne toimisivat kuluttajien keskuudessa. 

Tutkimuksen tulokset tukevat myös Hannan ym. (2011) näkemystä siitä, kuinka 

sosiaalinen media luo mahdollisuuden laajemman ulottuvuuden saavuttamiseen. 

Empiirinen aineisto tarjoaa kuitenkin syvemmän näkemyksen ulottuvuudelle 

nostamalla esiin vaikuttajien vaikutusvallan laajemman ulottuvuuden syntymiselle.  

 

Teoreettinen viitekehys viittaa sisältömarkkinoinnin strategialla Patrutiu Balteksen 

(2015) mukaan kykyyn houkutella, sitouttaa sekä säilyttää yleisöä pitkäaikaisesti. 

Empiirinen aineisto korostaa arvokkaan sisällön kykyä houkutella ja sitouttaa 

asiakkaita, mutta ei yksinään nosta esille kohdeyleisön pitkäaikaista säilyttämistä, 

minkä myös Symons (2015) mainitsee yhdeksi sisältömarkkinoinnin päätavoitteeksi. 



 37 

Empiirinen aineisto korostaa enemmänkin sitouttamisen ja opettavaisen sisällön 

tuottamisen kautta tapahtuvaa suhteiden rakentamista. 

 

Aineisto ei korostanut Handleyn ja Chapmanin (2011 via EBSCO Publishing Inc. 

2012) näkemystä siitä, kuinka yrityksellä tulisi olla mitattava keino seurata strategian 

tavoitteiden etenemistä tietääkseen, kuinka tehokasta sisältö on ollut. Aineistosta 

kävi ilmi, että tavoitteita kyllä seurataan, mutta tutkimustulokset eivät tuottaneet 

uutta tietoa siitä, miten ja millä mittareilla tavoitteita seurataan. Tavoitteista 

puhuttaessa, aineisto korosti liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen tärkeyttä.  

 

Kokonaisuudessaan tutkimus tuotti uutta tietoa siitä kuinka kuluttajille suunnatun 

arvoa luovan digitaalisen sisältömarkkinoinnin strategia sosiaalisessa mediassa on 

oleellisen, ajankohtaisen ja paikallisen sisällön luomista, jolla saadaan kuluttajat 

samaistumaan tuotettuun sisältöön. Strategia vaatii sosiaalisen median 

mediasijoittelun ymmärtämistä, uusien asioiden kokeilemista ja tietämystä 

uusimmista trendeistä sekä toimintaa brändin äänellä, kuten suhteiden rakentamista 

kuluttajien ja vaikuttajien kanssa. Uutta tietoa saatiin myös siitä, kuinka strategian 

muodostamisessa tulee huomioida kustannustehokkuuden tekijät sekä erityisesti 

tähdätä liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.  

5.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää B2C-yritysten digitaalisessa 

sisältömarkkinoinnissa silloin, kun yritys toimii sosiaalisessa mediassa ja haluaa 

tuottaa arvokasta sisältöä, joka on suunnattu kuluttajille. Tutkimustulosten 

perusteella tämän tutkimuksen merkittävin liikkeenjohdollinen johtopäätös koskee 

sisällön tuottamisen ja jakamisen kustannustehokkuuden tekijöitä, 

liiketoiminnallisten tavoitteiden vaalimista sekä jakelukanavien valintaa. 

Menestymisen kannalta on oleellista, että yritysjohto asettaa liikkeentoiminnalliset 

tavoitteet muiden tavoitteiden etusijalle. Kustannustehokkaalla sisällön tuottamisella 

yrityksellä on enemmän varoja käytettävissä sisällön jakeluun sekä muun muassa 

mediasijoittelun kehittämiseen.  
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Yritysjohdon tulee myös huomioida se, että sisältö jota yritys tuottaa ja jakaa 

eteenpäin, edustaa koko yrityksen brändiä. Jotta yritys pystyy rakentamaan sisällöllä 

brändistään paremman tuotekuvan kuluttajien silmissä, yrityksen täytyy itse toimia 

aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, josta saadaan tietoa siitä mikä on yrityksen 

kohderyhmän mielestä trendikästä sekä oleellista.   

5.3 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi on keskeinen osa tieteellistä tutkimusta, sillä 

tutkimukselle on asetettu tiettyjä normeja ja arvoja, joihin sen tulisi pyrkiä. 

Keskeisimpiä käsitteitä tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa ovat reliabiliteetti ja 

validiteetti. Validiteetti kertoo tutkimuksen pätevyydestä ja kuvastaa tutkimuksen 

vakuuttavuutta, viitaten kysymykseen: onko tutkimuksessa tutkittu mitä pitikin? 

Reliabiliteetti kuvastaa tutkimuksen luotettavuutta ja sen uskottavuutta 

tarkastelemalla tutkimuksessa käytettyjä metodeja ja niiden johdonmukaisuutta. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)  

Validiteetti ja reliabiliteetti soveltuvat kuitenkin tehokkaammin käytettäväksi 

tutkimuksessa, joka on luonteeltaan kvantitatiivinen. Tämä tutkimus toteutettiin 

laadullisena tutkimuksena, jonka vuoksi tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan 

laajemmin neljän määritellyn käsitteen: uskottavuuden ja vastaavuuden, 

vahvistettavuuden, siirrettävyyden sekä varmuuden avulla. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 

133–137.)  

Uskottavuudella ja vastaavuudella (credibility) viitataan Eskolan ja Suorannan 

(1998) mukaan siihen, kuinka hyvin tutkijan tekemä tulkinta sekä käsitteellistäminen 

vastaavat tutkittavien ajatuksia samoista tekijöistä. Tämän tutkimuksen kohdalla 

uskottavuutta ja vastaavuutta on hankala arvioida, sillä tutkielmaa ei luetuteta 

tutkittavilla ennen tutkielman valmistumista. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkija sekä 

tutkielmassa esiintyvät tutkittavat, kuten nimetyt tutkijat sekä L’Oréalin 

haastateltavat, eivät päässeet keskenään arvioimaan käsitystensä yhtäläisyyttä. 

Tutkimusaihe oli ajankohtaisuudeltaan mielenkiintoinen mutta haasteellinen valinta, 

sillä aiheesta ei löytynyt aikaisempaa tieteellistä tai vertaisarvioitua tutkimusta 

(Holliman & Rowley 2014). Tutkimuksen uskottavuutta pyrittiin kuitenkin 
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vahvistamaan käyttämällä laajasti ja tarkkaan valittuja teoreettisia lähteitä, joiden 

avulla koottiin tutkimuksen teoreettinen viitekehys, joka puolestaan ohjasi empiirisen 

osion analyysiä. Tapausyrityksenä toimi yritys, joka panostaa tietoisesti digitaaliseen 

sisältömarkkinointiin sosiaalisessa mediassa. Tapausyritys L’Oréal tarjosi 

tutkimukselle myös laadukkaan empiirisen aineiston, jonka yritys oli itse tuottanut 

sekä huolellisesti tarkistanut ennen sen julkaisemista internetiin. Empiirinen aineisto 

käytiin vielä tutkimuksessa erittäin tarkasti läpi vaalimalla tutkimuksen lopullista 

tavoitetta, millä pyrittiin vahvistamaan tutkimuksen uskottavuutta.  

Vahvistettavuudella (confirmability) pyritään arvioimaan datasta saatavia 

johtopäätöksiä ja niiden loogisuutta sekä tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä 

(Tuomi & Sarajärvi 2002: 133–137). Tutkielmassa käytettyjä menetelmiä pyrittiin 

kuvaamaan tarkasti ja selkeästi sekä valittujen menetelmien käyttö ja 

johdonmukaisuus oli perusteltua.  Tutkimuksen empiirinen aineisto analysoitiin 

nojaamalla aikaisempiin teorioihin, millä vahvistettiin johtopäätösten loogisuutta. 

Tutkimus tutki kuitenkin varsin ajankohtaista ja kehittyvän ympäristön omaavaa 

tutkimusaihetta, minkä vuoksi tämän tutkimuksen vahvistettavuus saattaa kohdata 

haasteita tulevaisuudessa.  

Tutkimuksen siirrettävyys (transferability) kuvastaa tutkimustulosten käytettävyyttä 

tutkimuksen lukijalle, sitä kuinka hyvin tutkimuksen löydökset ovat 

hyödynnettävissä muihin samankaltaisiin tutkimusasetelmiin (Tuomi & Sarajärvi 

2002: 133–137). Tutkimuksen siirrettävyyttä tuki laaja empiirinen tutkimus, jolla 

nojattiin olemassa olevaan teoriaan. Tutkimuksen uusilla löydöksillä perustettiin uusi 

käsitteellinen malli, jolla pyrittiin täydentämään tutkimusaiheesta löytyvää 

teoriapohjaa. Koska tutkimus suoritettiin tapaustutkimuksena, jossa tutkittiin ilmiötä 

yhden tapausyrityksen kautta, tutkimustuloksista ei kuitenkaan voida muodostaa 

yleistyksiä. Näin ollen tuloksista ei pystytä myöskään luoda yleisempää teoriaa, mikä 

voidaan nähdä yhtenä tutkimuksen rajoittavana tekijänä. 

Tutkimuksen varmuutta (dependability) arvioitaessa kiinnitettiin huomiota siihen, 

kuinka johdonmukaisia tutkimusprosessin menetelmät olivat (Tuomi & Sarajärvi 

2002: 133–137). Varmuutta vahvistavia tekijöitä olivat selkeästi määritellyt 

tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen suunnittelu ja rajaus kysymysten mukaisesti. 
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Varmuutta pyrittiin vahvistamaan myös tutkimuksen loogisella etenemisellä aiheen 

johdatuksesta teorian ja empirian väliseen vuoropuheluun ja lopulta päätymällä 

johtopäätöksiin.  

5.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Tämä tutkimus koski kuluttajille suunnatun arvoa luovan digitaalisen 

sisältömarkkinoinnin strategiaa sosiaalisessa mediassa. Tässä tutkimuksessa nousi 

tärkeänä tekijänä esille se, kuinka strategian tavoitteita tulisi mitata sellaisilla 

mittareilla, jotka kertovat yritykselle oleellista tietoa sisällön tehokkuudesta. 

Tutkimuksessa ei kuitenkaan saatu syvempää ymmärrystä siitä, minkälaisia 

liiketoiminnallisia mittareita yritys pystyy hyödyntämään sosiaalisessa mediassa. 

Tutkimus ei myöskään havainnollistanut sitä, kuinka sisällön tehokkuutta voitaisiin 

suoraan yhdistää myyntiin. Erittäin tärkeänä osana liiketoimintaa eteenpäin vievää 

strategiaa on strategian seuraaminen mittareilla, jotka kertovat oleellista tietoa 

yritykselle. Tämän vuoksi aihetta olisi mielenkiintoista tutkia liikkeenjohdollisten 

tekijöiden kehittämiseksi. Tulevaisuudessa aihetta voitaisiin tutkia syvemmin, jotta 

saataisiin syvempää ymmärrystä siitä, miten ja millä mittareilla pystytään 

mittaamaan digitaalisen sisältömarkkinoinnin todellista yhteyttä yrityksen myyntiin.   

Tämä tutkimus toteutettiin yrityksen näkökulmasta B2C-markkinoilla, minkä vuoksi 

aihetta voisi tulevaisuudessa tutkia myös B2B-markkinoilla. Tällöin tutkimusaihe 

saisi mielenkiintoisen näkökulman siihen mitä yritykset pitävät arvokkaana sisältönä, 

kuinka yrityksille jaetaan sisältöä sekä kuinka yritykset vuorovaikuttavat toisten 

yritysten kanssa sosiaalisessa mediassa. 
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