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Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuinka K-market ketju ja K-market myymälät hyödyntävät 

Facebookia yrityksen markkinointikanavana. Markkinointiviestintää käsittelevän teorian avulla 

kuvataan yritysten perinteisen markkinointiviestinnän keinot. Sosiaalista mediaa käsittelevän teorian 

avulla puolestaan tutustutaan sosiaalisen median rooliin markkinointikanavana ja esille nostetaan 

nimenomaan keinot, joiden avulla yritykset voivat nykyaikana hyödyntää sosiaalista mediaa 

markkinointiviestinnässään ja mitkä ovat viestinnän tavoitteet. 

 

Tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista tutkimusta ja ilmiötä tarkastellaan tapaustutkimuksen 

avulla. Tutkimuksen kontekstina on päivittäistavarakaupanala ja tapausyrityksenä K-market ketju sekä 

K-market Metsokangas ja K-market Pyhäjärvi, jotka toimivat empiirisen aineiston ensisijaisina 

lähteinä. Teemahaastatteluiden lisäksi empiiristä aineistoa on kerätty havainnoimalla edellä 

mainittujen yritysten Facebook-sivuja. Tutkimus vastaa päätutkimuskysymykseen kuinka K-market 

ketju ja K-market myymälät hyödyntävät Facebookia markkinointikanavana. Tarkentavia 

alatutkimuskysymyksiä ovat mikä on Facebook-viestinnän tavoite sekä sisältö ja ketä Facebook-

viestinnällä tavoitellaan.  

 

K-market ketjulle Facebook toimii pääasiassa ajankohtaisen ketjumateriaalin levittämisen kanavana. 

Ketju toimii sisältömoottorina, joka tuottaa materiaalia K-markettien käyttöön sekä valvoo kirjoittelua 

sosiaalisessa mediassa. K-marketeille Facebookilla on merkittävämpi rooli. Kaupat hyödyntävät 

Facebookia myynnin sekä asiakasmäärien kasvattamisessa, mutta myös apuna rakentamaan 

yritykselle kilpailijoista erottuvaa ja omalaatuista yritysimagoa, positiivista mielikuvaa kuluttajien 

mielissä sekä sitouttamaan kuluttajia yritykseen, sen toimintaan ja henkilökuntaan.  

 

Tutkimustulokset osoittavat, että Facebookin avulla K-marketit ovat päässeet useisiin asettamiinsa 

tavoitteisiin ja kyseisen kanavan edut verrattuna perinteisiin medioihin ovat lähes kiistattomat. 

Kustannustehokkuus, laaja näkyvyys, ajasta ja paikasta riippumattomuus, nopeus ja vuorovaikutus 

ovat kaupoille merkittäviä etuja, joiden hyödyntämättä jättäminen olisi perusteetonta. Kuluttajat ovat 

nykyään Facebookissa ja etsivät sieltä tietoa, joten myös yritysten on oltava siellä läsnä. Lisäksi K-

market ketjun ja K-market myymälöiden poikkeuksellisen suuret tykkääjä-määrät osoittavat 

kuluttajien olevan kiinnostuneita seuraamaan kyseisten yritysten toimintaa myös Facebookissa. 

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta sekä K-market ketjun että K-market myymälöiden 

hyötyvän Facebookin käytöstä markkinointiviestintäkanavana. Yritysten Facebook-viestinnän 

suunnitelmallisuus sekä tavoitteellisuus edesauttavat tavoitteiden saavuttamisessa, mutta tärkeää ovat 

myös aitous ja rehellisyys. Teemahaastatteluiden vähäisestä määrästä huolimatta tulosten 

yleistettävyys on hyvä, sillä tulokset tukevat aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja teoreettista keskustelua 

aiheesta. Kireä kilpailutilanne sekä haastava taloudellinen tilanne vaativat nopeaa reagointia sekä 

uusia tapoja erottua kilpailijoista. Facebookin kautta yritystä ja sen toimintaa on helppo tuoda esille 

keskittymättä ainoastaan hintakilpailuun ja tarjoustuotteisiin 
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1 JOHDANTO 

 

Tutkimuksen aiheena on tarkastella kuinka K-Market vähittäiskauppaketju ja K-

Market myymälät kauppiaan johdolla hyödyntävät Facebookia 

markkinointikanavana. Ensimmäisessä luvussa lukija perehdytetään tutkielman 

aiheeseen sekä perustellaan aihevalinta. Luvussa esitellään tutkimuksen tavoite ja 

tutkimuskysymykset sekä käytetty metodologia. Luvussa määritellään lisäksi 

tutkimuksen keskeisimmät käsitteet ja lopuksi käydään lyhyesti läpi tutkimuksen 

rakenne. 

 

1.1  Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle 

 

Digitalisoituminen ja sosiaalisen median suosio ovat kasvaneet räjähdysmäisesti 

viime vuosien aikana. Digitalisoitumisesta on tullut osa lähes jokaisen päivittäisiä 

rutiineja ja se muokkaa perinteisiä keinoja, joiden avulla kuluttajat ja yritykset 

kommunikoivat keskenään. (Taiminen & Karjaluoto 2015, 633.) Digitalisoituminen, 

ja etenkin sosiaalinen media, ovat muuttaneet myös kuluttajien ostokäyttäytymistä, 

minkä vuoksi yritysten tulisi olla kiinnostuneita tästä uudesta mullistavasta trendistä, 

joka on valloillaan (Kaplan & Haenlain 2010, 59). Yritysten näkökulmasta 

sosiaalinen media tarjoaa valtavasti uusia mahdollisuuksia varsinaisen liiketoiminnan 

tueksi, mutta Taimisen ja Karjaluodon (2015) mukaan näyttää siltä, etteivät yritykset 

vielä hyödynnä näiden uusien digitaalisten kanavien koko potentiaalia 

toiminnassaan.  Paljon on siis vielä opittavaa. 

 

Teknologian kehittyminen on tarkoittanut muutoksia, jotka koskevat niin kuluttajia, 

markkinoita kuin markkinointiakin, sillä kehityksen seurauksena yhteydenpito ja 

kommunikointi vaativat enää tietokoneen tai älypuhelimen, edullisen 

verkkoliittymän ja ilmaisen sosiaalisen verkkopalvelun (Correia, Medina, Romo & 

Contreras-Espinosa 2014, 296). Sosiaalisen median kautta yritykset voivat olla 

yhteydessä kuluttajiin, jakaa informaatiota kuluttajille sekä kommunikoida heidän 

kanssaan hyvin nopeasti pienillä kustannuksilla lähes ajasta ja paikasta riippumatta. 

Kuluttajat puolestaan saavat halutessaan helposti tietoa niin yrityksestä kuin 

erilaisista tuotteistakin. Tietoa on saatavilla paljon ja nopeasti, sillä sitä jakavat niin 
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yritykset kuin muut kuluttajatkin. Mahdollisuuksien lisäksi sosiaalinen media tuo 

mukanaan myös haasteita, sillä yritysten ei ole enää mahdollista kontrolloida kaikkea 

informaatiota, jota yrityksestä tai sen tuotteista on saatavilla. Kuluttajat eivät ole enää 

ainoastaan markkinointiprosessin passiivisia vastaanottajia, vaan he ovat aktiivisesti 

mukana aina tuotesuunnittelusta markkinointiviestintään saakka jakamalla omia 

näkemyksiään ja kokemuksiaan yrityksistä ja niiden tuotteista (Hanna, Rohm & 

Crittenden 2011, 265). 

 

Sosiaalista mediaa on tutkittu laajalti niin yritysten kuin kuluttajienkin näkökulmasta. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on keskittyä päivittäistavarakaupan 

ketjuliiketoiminnan kontekstiin ja täten saada yksityiskohtaista tietoa siitä kuinka 

nimenomaan K-Market ketju ja K-Market myymälät kauppiaan johdolla hyödyntävät 

sosiaalista mediaa markkinointikanavana muun markkinointiviestinnän tukena. 

Päivittäistavarakauppa on ollut viime vuodet melkoisessa pyörityksessä. Hintatasosta 

ja yleisestä hinnanlaskusta on käyty kovaa julkista keskustelua, kuten myös 

suurimpien päivittäistavaraketjujen asemasta Suomessa. Tilannetta ei myöskään 

helpota Suomen talouden tämänhetkinen haastava tilanne ja kotitalouksien 

ostovoiman heikentyminen, jonka arvioidaan edelleen supistuvan vuonna 2016 

(Talouselämä 2015). Kuluttajien ostovoiman heikentyminen näkyy myös 

päivittäistavarakauppojen myynnissä.  

 

Kuluttajien ostovoiman heikentyminen yhdessä hinnanlaskun kanssa pakottavat 

päivittäistavarakaupat ideoimaan uusia keinoja myynnin lisäämiseksi. Tarvitaan 

uusia lähestymistapoja kilpailuun. Pelkkä hintakilpailu ei riitä, sillä usein 

hinnanalennusten ja tarjousten vaikutukset ovat lyhytkestoisia ja kilpailijan on 

helppo vastata kilpailuun. Hintakilpailu ei myöskään ole aina kannattavaa ja jossakin 

vaiheessa yrityksen raja tulee vastaan. Tarvitaan pidemmän tähtäimen systemaattista 

toimintaa, jonka tavoitteena on sitouttaa kuluttaja yritykseen, tuotteisiin ja toimintaa. 

Tavoitteena on luoda yrityksen ja kuluttajan välille suhde, johon kilpailija ei pääse 

helposti väliin. Suhde, jonka kuluttaja kokee niin arvokkaaksi, ettei esimerkiksi hinta 

ole ainoa asia joka vaikuttaa suhteen jatkumiseen. Totta kai myös tuotteen tai 

palvelun tulee olla kunnossa ja kuluttajan luottamuksen arvoinen, muussa 

tapauksessa suhde on kertaluontoinen eikä palvele kumpaakaan osapuolta.  
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Digitalisoitumisella tiedetään tutkimusten mukaan olevan positiivinen vaikutus 

yritysten liiketoiminnan kehitykseen, toimintakykyyn sekä kilpailukykyyn. 

Digitaalinen markkinointi ja sosiaalinen media tarjoavat yrityksille merkittäviä 

mahdollisuuksia houkutella uusia asiakkaita ja tavoittaa olemassa olevia asiakkaita 

tehokkaammin. (Taiminen & Karjaluoto 2015, 634.) Muutamia menestystarinoita 

sosiaalisen median tehokkaasta ja onnistuneesta hyödyntämisestä on jo tiedossa 

myös Suomen rajojen sisällä; merkittävimpänä päivittäistavarakaupanalalta on K-

Market Jounin Kauppa Äkäslompolossa. Olisiko sosiaalinen media yleisesti ratkaisu 

päivittäistavarakaupanalan kiristyneeseen kilpailuun ja keino tuoda 

markkinointiviestintään uutta energiaa? Tässä tutkimuksessa tähän ilmiöön 

perehdytään tarkemmin, sillä sosiaalisen median suosio markkinointikanavana on 

tuonut markkinointiviestintään ja kilpailuun uudenlaisen lähestymistavan sekä 

mahdollisuuksia, joita yritykset opettelevat hyödyntämään. 

 

1.2  Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuinka K-Market ketju ja K-Market myymälät 

hyödyntävät Facebookia yrityksen markkinointikanavana. Tässä tutkimuksessa 

keskitytään sosiaalisen median sovelluksista ainoastaan Facebookiin, sillä se on tällä 

hetkellä niistä kaikista suosituin. Markkinointiviestintää käsittelevän teorian avulla 

tutustutaan markkinointiviestinnän tärkeyteen yritystoiminnan osana ja yhtenä 

kilpailukeinona. Samalla kartoitetaan markkinointiviestinnän keinoja, joilla yritykset 

viestivät ja niihin liittyviä tavoitteita. Sosiaalista mediaa käsittelevän teorian avulla 

puolestaan kuvataan sosiaalisen median nykyistä roolia markkinointikanavana ja 

esille nostetaan erilaiset keinot, joiden avulla yritys voi hyödyntää sosiaalista mediaa 

markkinointiviestinnässään. Samalla perehdytään sosiaalisen median mukanaan 

tuomiin ilmiöihin. Sekä markkinointiviestintää että sosiaalista mediaa käsittelevän 

aineiston pohjalta luodaan malli kuvaamaan tutkimuksen teoreettista perustaa ja 

helpottamaan tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen hahmottamista. Tutkimuksen 

avulla halutaan löytää vastaus seuraavaan päätutkimuskysymykseen, jota 

tarkennetaan alatutkimuskysymyksillä. 

 



 9 

 

Päätutkimuskysymys on: 

 

Kuinka K-market ketju ja K-market myymälät hyödyntävät Facebookia 

markkinointikanavana? 

 

Alatutkimuskysymykset puolestaan ovat:  

Mikä on Facebook–viestinnän tavoite? 

Mikä on Facebook–viestinnän sisältö?  

Ketä Facebook–viestinnällä tavoitellaan? 

  

1.3  Tutkimuksen metodologia 

 

Tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta, jonka 

kautta pyritään lisäämään ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä laadullista aineistoa 

erittelemällä. Kvalitatiivinen tutkimus antaa mahdollisuuden yritystoiminnan 

rikkaaseen kuvaukseen laadullisen aineiston analysoinnin kautta, kuten tässä 

tutkimuksessa on tavoitteena. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005: 16–17.) 

Tutkimuksen tutkimusote on toiminta-analyyttinen, sillä tarkoituksena on ymmärtää 

ja selittää tutkittavaa ilmiötä. Empiria on mukana tutkimuksessa vain harvojen 

kohdeyksiköiden kautta, kuten toiminta-analyyttisessa tutkimusotteessa yleensä on 

tapana. (Neilimo & Näsi 1980: 35.) Tämän vuoksi tutkimusote on perusteltu 

tutkimuksen laajuus huomioon ottaen.  

 

Ilmiötä tarkastellaan tapaustutkimuksen avulla ja perehdytään näin tutkittavaan 

ilmiöön tietyssä yrityskontekstissa. Tutkimuksessa keskitytään yhden tapauksen 

tarkasteluun ja mahdollisimman perusteelliseen analyysiin, sillä aineiston 

tieteellisyyden kriteeri ei ole sen määrä vaan laatu (Eskola & Suoranta 1998: 18). 

Tutkimuksen yrityskontekstina toimivat päivittäistavarakaupanalalla toimiva K-

market ketju ja sen kauppiasjohtoiset myymälät. Tutkimuksessa mukana olevat 

myymälät on valittu tutkijan omien mieltymysten, intressien ja kokemusten 

perusteella. Kyseiset myymälät toimivat Facebookissa aktiivisesti ja toiminnassa on 

havaittavissa johdonmukaisuutta. 
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Tutkimuksen empiirinen aineisto hankitaan haastatteluiden sekä havainnoinnin 

avulla. Haastatteluita tehdään kolme kappaletta teemahaastatteluperiaatteella eli 

kysymysrunko on valmiina, mutta keskustelun lomassa lisäkysymyksillä haetaan 

ilmiöön lisää syvyyttä sekä keskustelunomaista etenemistä. Haastateltavana ovat K-

market ketjun markkinointijohtaja sekä kaksi K-market kauppiasta. Toinen 

kauppiaista toimii yrittäjänä K-Market Metsokankaalla Oulun alueella ja toinen 

Keski-Suomessa Pyhäjärvellä. Metsokankaan K-market on avattu marraskuussa 2015 

ja asiakaskunta on nuorista lapsiperheistä koostuvaa, joille tuotteiden laatu on tärkeä 

tekijä. K-market Pyhäjärven asiakaskunta puolestaan on iäkkäämpää, joille hinta on 

tärkeä tekijä ostopäätöksessä ja myymälä toimii asiakkaiden pääostopaikkana. 

Molemmat myymälät hyödyntävät Facebookia aktiivisesti osana liiketoimintaa, joten 

Facebook-sivuja havainnoimalla on oletettavasti helppo saada tukea empiiriselle 

aineistolle haastatteluiden lisäksi. 

 

Havainnoimalla tuotetaan laadullista tutkimusaineistoa luonnollisista tilanteista 

erilaisissa ympäristöissä. Luonnolliset tilanteet tarkoittavat tilanteita, joissa tutkijalla 

ei ole vaikutusta ihmisten toimittamiin asioihin. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 

2005: 77.) Tässä tutkimuksessa havainnointiympäristö on Facebook ja siellä 

yritysten sekä ihmisten toiminta sekä keskinäinen kommunikointi K-market ketjun 

sivulla sekä edellä mainittujen K-market myymälöiden omilla sivuilla. 

Haastateltavien ja havainnoitavien yritysten toimintaa Facebookissa seurataan koko 

tutkimuksen teon ajan.   

 

Haastatteluiden ja havainnoinnin lisäksi empiirinen aineisto saa tuekseen K-market 

ketjun kautta kerättyä aineistoa koskien sosiaalisen median hyödyntämistä, 

tavoitteita, ohjeistuksia ja suosituksia sekä ketju- että myymälä -tasolla. Tukena ovat 

myös ketjun kautta saatavat tutkimukset päivittäistavarakaupasta Suomessa ja 

päivittäistavarakaupan vallitsevista trendeistä. 

 

1.4  Keskeisten käsitteiden määrittely 

 

Tässä tutkimuksessa usein esiintyvät käsitteet markkinointiviestintä, sosiaalinen 

media ja Facebook on määritelty seuraavaksi. Lisäksi käsitteet vähittäiskauppaketju 

ja päivittäistavarakauppa on määritelty avaamaan tutkimuksen kontekstia. Tässä 
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vaiheessa käsitteet käydään läpi vain lyhyesti. Tarkoituksena on helpottaa lukijaa 

ymmärtämään sekä seuraamaan tutkimusta.  

 

Markkinointiviestintä. Markkinointiviestintä on yksi neljästä kilpailukeinosta. Muita 

keinoja ovat hinta, tuote ja saatavuus. Nämä neljä kilpailukeinoa muodostavat 

markkinointimixin, josta käytetään usein myös nimitystä 4P (product, price, place, 

promotion). (Gummesson 2004, 33.) 

 

Vuokko (2003) kuvaa markkinointiviestinnän pitävän sisällään kaikki viestinnän 

elementit, joiden tarkoituksena on saada aikaan yrityksen ja sen eri sidosryhmien 

välillä sellaista vuorovaikutusta, joka vaikuttaa yrityksen markkinoinnin 

tuloksellisuuteen positiivisesti. Tämän määritelmän mukaan markkinointiviestintä 

pitää sisällään monia erilaisia viestinnän keinoja ja toimia, kuten myös hyvin monia 

eri sidosryhmiä. Tärkeää on kuitenkin se, että markkinointiviestinnällä on 

markkinoinnillinen tavoite ja selkeä tarkoitus. Markkinointiviestinnällä pyritään 

tietoisesti vaikuttamaan haluttuun kohderyhmään.  

 

Sosiaalinen media. Sosiaalinen media on joukko Internet-sovelluksia, joiden 

ideologinen ja tekninen perusta on Web 2.0:ssa. Web 2.0 on termi kuvaamaan 

nykyajan Internetiä, jossa kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus sisällön ja sovellusten 

muokkaamiseen vapaaehtoisesti sekä yhteistyössä muiden käyttäjien kanssa ja tämä 

nimenomaan on mahdollistanut sosiaalisen median kehityksen. Internet-sovellukset, 

joista sosiaalinen media muodostuu, mahdollistavat loppukäyttäjien tuottaman 

sisällön luomisen ja välittämisen. (Kaplan & Haenlein 2010, 61.) Sosiaalinen media 

on siis käyttäjiensä luoma tuote, jossa median yksinpuhelu on muuttunut 

sosiaaliseksi keskusteluksi ja jossa yksilöt ovat muuttuneet pelkistä sisällön 

kuluttajista sisällön tuottajiksi. Sosiaalisen median sisältö koostuu tekstistä, kuvista, 

videoista ja verkostoista. (Berthon, Pitt, Plangger & Shapiro 2012, 263.) 

 

Facebook. Facebook on mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Internetissä, jonka perusti 

Mark Zuckerberg vuonna 2004. Alun perin Facebook oli tarkoitettu vain Harvardin 

yliopiston sisäiseen käyttöön, mutta vuonna 2006 kaikkien oli mahdollista liittyä 

siihen. Facebookin kautta ihmiset pitävät yhteyttä ystäviin ja perheenjäseniin ympäri 

maailman, jakavat ja ilmaisevat omia mielenkiinnonkohteitaan ja seuraavat mitä 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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maailmassa on meneillään. Facebookilla on yli 1,5 miljardia aktiivista käyttäjää 

kuukaudessa.  (Facebook 2015.) He voivat etsiä ja lisätä kavereita sekä kontakteja, 

lähettää viestejä ystävilleen ja päivittää henkilökohtaisia profiileitaan tekstien sekä 

kuvien välityksellä. (Berthon, Pitt, Plangger & Shapiro 2012, 263.) 

 

Vähittäiskauppaketju. Vähittäiskauppaketju muodostuu ketjun kaupoista ja sen 

ketjuyksiköstä, jotka kaikki toimivat yhteisesti määritellyn ketjukonseptin mukaan. 

Toiminta perustuu ketjuliiketoimintamalliin ja mallissa sovittuun työnjakoon sekä 

vastuu-alueisiin. Ketjun toiminnan perustana ovat ketjukonsepti, ketjun kauppojen 

yhdenmukainen tavaravalikoima, yhteismarkkinointi, keskitetty ostotoiminta ja 

logistiikka. Toimintaa ohjataan integroidulla toiminnanohjausjärjestelmällä, joka 

kattaa koko toimitusketjun. (Kautto, Lindblom & Mitronen 2008, 22.)  

 

Päivittäistavarakauppa. Päivittäistavarakauppa myy yleensä päivittäistavaroiden 

koko valikoimaa. Päivittäistavaroihin kuuluvat elintarvikkeet ja päivittäin 

käytettävät, ruokaostosten yhteydessä hankittavat kulutustavarat. Myymälä on 

pääasiassa itsepalveluperiaatteella toimiva marketmyymälä. (Päivittäistavarakauppa 

Ry 2015.)  

 

1.5  Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus koostuu yhteensä kuudesta luvusta. Ensimmäinen luku johdattelee lukijan 

aiheeseen ja esittelee tutkimuksen tavoitteen sekä tutkimuskysymykset. Toinen ja 

kolmas luku muodostavat tutkimuksen teoriapohjan. Tutkimuksen toisessa luvussa 

käsitellään yritysten markkinointiviestintää, sen erilaisia keinoja ja yhtenäisen viestin 

välittämistä. Kolmannessa luvussa puolestaan keskitytään tarkemmin sosiaaliseen 

mediaan ja sen rooliin markkinointikanavana. Kyseisessä luvussa esitellään 

Facebook suosituimpana sosiaalisen median sovelluksista ja tutustutaan yrityksen 

erilaisiin tapoihin hyödyntää sosiaalista mediaa markkinointiviestintäkanavana. 

Luvun viimeisessä alaluvussa esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

markkinointiviestinnän ja sosiaalisen median teoria-aineiston pohjalta. 
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Tutkimuksen neljännessä luvussa perehdytään empiirisen tutkimuksen toteutukseen. 

Luku pitää sisällään empiirisen tutkimuksen valmistelun ja toteutuksen lisäksi 

alaluvut, joissa tutustutaan päivittäistavarakaupan pääpiirteisiin Suomessa sekä 

tutustutaan päivittäistavarakaupan nykyiseen markkinatilanteeseen sekä vallitseviin 

trendeihin ja merkittävimpiin muutoksiin ja esitellään tutkimuksen konteksti eli 

Kesko ja vähittäiskauppaketju K-Market. Viides luku käsittelee tutkimuksen 

empiiristä aineistoa. Luvussa käsitellään kerätty aineisto ja tutustutaan aineistosta 

esiinnousseisiin havaintoihin. Kuudennessa ja viimeisessä luvussa kootaan teoria 

sekä empiria yhteen, tehdään lopulliset johtopäätökset niin teoreettisesta kuin 

liikkeenjohdollisesta näkökulmasta ja vastataan tutkimuskysymyksiin. Luvussa 

esitetään lisäksi arviot tutkimuksen luotettavuudesta sekä rajoitteista ja annetaan 

jatkotutkimusehdotukset aiheen tulevaa tutkimusta varten. 
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2 MARKKINOINTIVIESTINTÄ  

 

Toisessa luvussa tutustutaan markkinointiviestintään perinteisestä näkökulmasta. 

Luvussa avataan markkinointiviestinnän käsitettä ja eritellään perinteisen jaottelun 

mukaan keinot, joiden kautta markkinointiviestintää toteutetaan. Näitä keinoja ovat 

mainonta, tiedotus- ja suhdetoiminta, myynninedistäminen sekä henkilökohtainen 

myyntityö. Henkilökohtainen myyntityö jätetään tässä tutkimuksessa tarkastelun 

ulkopuolelle, sillä sitä ei voida toteuttaa sosiaalisen median kautta, joka toimii 

tutkimuksen kontekstina. Samalla esitellään markkinointiviestintäkeinojen tavoitteet 

yrityksen näkökulmasta. Lisäksi luvussa avataan pääpiirteissään integroidun 

markkinointiviestinnän käsitettä, sisältöä ja hyötyjä yrityksen viestinnän kannalta. 

 

2.1  Mitä on markkinointiviestintä? 

 

Yritys viestii itsestään jatkuvasti, jopa tiedostamattaankin. Muun muassa yrityksen 

nimi, visuaalinen ilme, sijainti, ulkonäkö, tuotteet, palvelut sekä hinnat viestivät 

yrityksestä ja kaikkien näiden viestien perusteella ihmiset muodostavat mielipiteensä 

ja johtopäätöksensä kyseisestä yrityksestä sen tuotteista ja palveluista. Nykyisen 

määritelmän mukaan markkinointiviestintä pitää sisällään monenlaisia eri keinoja ja 

toimintoja sekä hyvin monia ja erilaisia kohderyhmiä. Verkostoajattelun myötä 

markkinointiviestinnän kohderyhmän määrittelyyn on otettu sisäisten sekä ulkoisten 

sidosryhmien lisäksi mukaan samassa verkostossa toimivat yritykset ja 

yhteistyökumppanit. (Vuokko 2003, 11–18.) 

 

Markkinointiviestintä on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa halutun 

positiivisen seurauksen saavuttamiseksi. Markkinointiviestinnän tavoitteena on 

yrityksestä ja sen toiminnasta tiedottaminen. Yritys tiedottaa muun muassa 

tuotteistaan, hinnoista ja tuotteiden saatavuudesta. Joskus kyse on olemassa olevan 

tuotteen markkinoinnista ja joissakin tapauksissa on kyse täysin uuden tuotteen 

lanseerauksesta. Markkinointiviestinnällä pyritään erottumaan kilpailijoista ja 

herättämään huomiota. Mielenkiinnon ja myönteisten asenteiden luominen niin 

yritystä kuin sen tuotteita kohtaan ovat tärkeitä päämääriä. Tarkoituksenmukaisella 

markkinointiviestinnällä voidaan herätellä kuluttajien ostohalukkuutta ja aktivoida 
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niin olemassa olevia kuin myös mahdollisia uusia asiakkaita ostamaan yrityksen 

tuotteita ja käyttämään sen palveluita. Myynnin aikaansaaminen on yritykselle 

elinehto liiketoiminnan jatkumisen kannalta ja tähän markkinointiviestinnällä 

pyritään vaikuttamaan. Pysyvän asiakassuhteen luominen tai asiakkaan 

ostopäätöksen vahvistaminen markkinointiviestinnän keinoin on onnistunutta 

viestintää. (Bergström & Leppänen 2004, 273.)  

 

Markkinointiviestintää toteuttaessaan yrityksen tulee ottaa huomioon mitä se haluaa 

viestiä, kenelle ja miten. Sattumanvaraisen ja kontrolloimattoman viestinnän vaarana 

on, että sidosryhmien mielikuva ja yrityksestä saatavat tiedot muodostuvat täysin 

sattumanvaraisesti eikä yrityksen omien tavoitteiden tai pyrkimysten mukaan. 

Markkinointiviestinnällä pyritään luomaan viestin lähettäjän ja vastaanottajan välille 

yhteinen käsitys tuotteesta, yrityksestä tai toimintatavoista. Markkinointiviestinnän 

avulla halutaan vaikuttaa niihin tietoihin ja käsityksiin, joita sidosryhmillä on, joilla 

on merkitystä siihen kuinka sidosryhmät käyttäytyvät yritystä kohtaan. Tämän 

vuoksi yrityksen on tärkeä tiedostaa, mitä tietoa kukin sidosryhmä tarvitsee tai mistä 

yhteinen käsitys halutaan muodostaa. Jo markkinointiviestinnän suunnitteluvaiheessa 

on tärkeä tuntea kohderyhmä, jolle viestintä halutaan kohdistaa. Kyse ei siis ole 

pelkästään siitä, että sidosryhmien käsityksiä tuotaisiin lähemmäs yrityksen 

käsityksiä vaan myös yritysten tuomisesta lähemmäs sidosryhmiä. (Vuokko 2003, 

11–13.) 

 

2.2  Markkinointiviestinnän keinot 

 

Markkinointiviestinnän suunnittelun ja toteutuksen pohjana on yrityksen 

liiketoimintastrategia, joten yrityksen arvojen, vision ja toiminta-ajatuksen tulee 

näkyä myös markkinointiviestinnässä. Tämän lisäksi on tärkeää, että käytetyt 

markkinointiviestinnän keinot viestivät samansuuntaista viestiä eivätkä viestit ole 

ristiriidassa keskenään. (Vuokko 2003, 131–132.) Nykyajan vuorovaikutteisen 

markkinoinnin myötä tehokkaan, relevantin ja kiehtovan kokemuksen tarjoaminen 

kuluttajalla perustuu kuluttajan tarkkaan tuntemukseen; keitä he ovat, mitä 

elektronisia laitteita he käyttävät ollessaan yhteydessä yritykseen ja mitä sisältöä he 

haluavat nähdä. Toisaalta kuluttajien mobiililaitteiden käyttö mahdollistaa näiden 
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tietojen keräämisen varsin vaivattomasti ja perusteellisesti. (Stone & Woodcock 

2013, 4.) 

 

Yleensä yritys valitsee markkinointiviestintäkeinoista useampia, sillä eri 

viestintäkeinot täydentävät toisiaan ja kompensoivat toistensa puutteita Tätä 

viestintäkeinojen yhdistelmää kutsutaan markkinointiviestintämixiksi. 

Markkinointiviestintämixin suunnittelussa on kyse siitä, että yritys päättää mitä eri 

viestintäkeinoja se käyttää tietyssä kampanjassa, tietyn tavoitteen saavuttamiseksi tai 

tietyssä kohderyhmässä. (Vuokko 2003, 147–149.) Yritysten markkinointipäälliköt ja 

markkinointiviestinnästä vastaavat ovat haastavan tilanteen edessä valitessaan 

kanavia joiden kautta lähettää markkinointiviestintää, sillä markkinointikanavien 

kirjo on nykyään laaja sekä monipuolinen uusien elektronisten laitteiden ja kanavien 

myötä. Samalla kun perinteisten kanavien kuten television, postin ja puhelinmyynnin 

suosio laskee, kasvattavat uudet elektroniset kanavat suosiotaan jatkuvasti. (Danaher 

& Rossiter 2009, 6-7.) 

 

2.2.1 Mainonta 

 

Jokainen kohtaa mainontaa päivittäin useissa eri paikoissa ja monesta eri kanavasta. 

Mainonnalta on lähes mahdoton välttyä, sillä se on kaikkein näkyvin ja julkisin 

markkinointiviestinnän muoto. Mainonnalla pyritään informoimaan, suostuttelemaan 

sekä muistuttamaan ja saamaan aikaan pitkäaikaisia vaikutuksia. (Vuokko 2003, 

192–195.) Mainonnalla tarkoitetaan ”organisaatioiden tai ihmisten ostamien 

ilmoitusten ja suostuttelevien viestien sijoittamista tiettyyn aikaan ja tilaan 

massamedioissa, tavoitteena informoida tai suostutella tietyn kohderyhmän jäseniä”. 

Mainonta on maksettua ja suurille kohderyhmille suunnattua markkinointiviestintää, 

jonka tarkoituksena on tavoittaa tietyn kohderyhmän jäsenet ja edistää 

mainostettavan tuotteen tai palvelun kysyntää kyseisessä kohderyhmässä. 

(Karjaluoto 2010, 36).  

 

Nykyisin mainonta on yhä useammin kohdistettu tietylle, rajatulle kohderyhmälle ja 

mahdollisia asiakkaita pyritään puhuttelemaan henkilökohtaisemmin. Haluttujen 

kohderyhmien tavoittamiseksi yrityksen on tärkeä löytää ne mainonnan muodot ja 
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mainosvälineet, joiden välityksellä kohderyhmät tavoitetaan parhaiten. (Bergström & 

Leppänen 2004, 280–281.) Erilaisia mainonnan muotoja ovat lehtimainonta, 

televisiomainonta, radiomainonta, ulkomainonta, verkkomediamainonta sekä 

elokuvamainonta. (Vuokko 2003, 200). Muun muassa vähittäiskauppa lukeutuu 

eniten mediamainontaa käyttävien toimialojen joukkoon. Suomessa arkisten 

kulutustavaroiden mainontaa on lisännyt uusien tuotteiden markkinoille tulo ja 

kiristynyt kilpailu. (Bergström & Leppänen 2004, 281–283.)  

 

Seuraavaan taulukkoon on koottu Vuokon (2003) erittelemät mainonnan tavoitteet. 

Hän on jakanut tavoitteet kolmeen eri ryhmään, sen mukaan pyritäänkö mainonnalla 

vaikuttamaan kuluttajan ajatuksiin, asenteisiin ja suhtautumiseen vai 

käyttäytymiseen. 

 

Taulukko 1. Mainonnan tavoitteet (Vuokko 2003, 196–200.) 

 

Kognitiiviset tavoitteet 

 

 uutuustuotteen tai 

yrityksen 

tunnettuuden 

luominen 

 tuotteen tai yrityksen 

tarjoamien hyötyjen 

tai ominaisuuksien 

esilletuominen 

 tuoteryhmästä 

kertominen 

 yrityksen uudesta 

toiminnosta, 

tuotantotavasta tai 

sijainnista 

informoiminen 

 yrityksen 

ajankohtaisista 

toimenpiteistä 

kertominen 

 

Affektiiviset tavoitteet 

 

 tuote- tai 

yritysmielikuvien 

aikaansaaminen, 

muuttaminen tai 

vahvistaminen 

 tuotteisiin ja 

yritykseen liittyvien 

tunteiden ja 

mielleyhtymien 

aikaansaaminen 

 tuotteen saaminen 

kuluttajan 

harkintaryhmään 

 ostokiinnostuksen 

aikaansaaminen tai 

vahvistaminen 

 asenteiden 

muokkaaminen 

positiivisiksi tai 

negatiivisiksi 
 

 

Käyttäytymistavoitteet 

 

 asiakkaan yhteydenotto 

yritykseen 

 tuote- tai yrityskokeilun 

aikaansaaminen 

 ostopäätöksen 

synnyttäminen 

 uusintaoston 

aikaansaaminen 

 merkki- tai 

yritysuskollisuuden 

vahvistaminen 

 toimiminen 

 tietyn 

käyttäytymistavan 

vähentäminen tai 

poistaminen 
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Kognitiivisten tavoitteiden ajatuksena on informointi. Yritys ja tuote tehdään tutuksi, 

jotta siihen ylipäätään on mahdollista suhtautua positiivisesti ja käyttää sen tuotteita 

ja palveluita. Tämä on mainonnan vaikuttamisen perusta.  Affektiiviset tavoitteet taas 

ovat mainonnan keskeisimpiä tavoitteita. Joko kognitiivisten tavoitteiden kautta tai 

suoraan, mainonta pyrkii saamaan aikaan myönteistä suhtautumista yritystä, sen 

tuotteita tai palvelua tai sen edustamaa asiaa kohtaan. Mainostaja puolestaan toivoo 

tämän kaiken johtavan lopulta käyttäytymistavoitteiden mukaiseen toimintaan. 

Markkinointiviestinnällä yleensäkin pyritään käyttäytymisvaikutusten 

aikaansaamiseen.  (Vuokko 2003, 196–200.) 

 

Viestinnän vastaanottajaan voidaan vaikuttaa joko rationaalisin eli järkiperäisin 

keinoin tai emotionaalisin eli tunteellisin keinoin. Tarinan kerronta henkilön kautta, 

demonstraatio, ongelman ratkaisu, puolestapuhujien käyttäminen ja vertaileva 

mainonta ovat rationaalisen vaikuttamisen keinoja. Näillä pyritään vaikuttamaan 

tiedollisiin asenteisiin. Emotionaalinen mainonta puolestaan vetoaa affektiivisiin 

asenteisiin. Tunteisiin vetoavia keinoja mainoksissa ovat esimerkiksi huumori. 

(Karjaluoto 2010, 42.) Useimmiten yritys muodostaa monista eri kanavista 

tarkoitukseen sopivan kokonaisuuden. Yleensä päämedioita on kuitenkin yksi tai 

kaksi, joita täydennetään muilla viestintämuodoilla kohderyhmän ja tilanteen 

mukaan. (Bergström & Leppänen 2004, 281–283.) 

 

2.2.2 Tiedotus- ja suhdetoiminta 

 

Tiedotus- ja suhdetoiminnan eli PR:n lähtökohtana ovat sidosryhmien asenteet ja 

mielipiteet. Se tarkoittaa julkisuuden ja muun ei-ostetun markkinointiviestinnän 

muotojen sekä tiedon hyödyntämistä viestinnässä. Tiedotus- ja suhdetoiminnalla 

pyritään vaikuttamaan sidosryhmien tunteisiin, mielipiteisiin ja uskomuksiin 

yrityksestä, sen tuotteista tai palvelusta tai niiden arvosta. Lisäksi pyrkimyksenä ovat 

tiedon ja positiivisen suhtautumisen lisääminen sekä sidosryhmäsuhteiden luominen 

ja ylläpitäminen. (Bergström & Leppänen 2004, 400.) Tavoitteena on tehdä niin 

yritys kuin sen tuotteet tunnetuiksi, luoda myönteistä ajattelua yritystä kohtaan ja 

muuttaa kielteisiä asenteita myönteisiksi. Kaiken kaikkiaan PR:n tarkoitus on saada 
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yritys parantamaan mainettaan ja kehittämään yhteistyötä yrityksen ja sen 

sidosryhmien välillä. (Karjaluoto 2010, 50.)  

 

Tiedotus- ja suhdetoimintaa tarvitaan niin yrityksen sisällä kuin myös yrityksestä 

ulospäin (Bergström & Leppänen 2004, 400). Suhdetoiminta jaetaan sisäiseen, 

ulkoiseen ja markkinoinnin suhdetoimintaan (Taulukko 2). Sisäisiin ja ulkoisiin 

kohderyhmiin kohdistuva tiedotus- ja suhdetoiminta on yritystason suhdetoimintaa, 

jonka tavoitteena on yrityskuvan sekä hyvien suhteiden rakentaminen ja 

ylläpitäminen ja hyvänä kansalaisena toimiminen. Markkinoinnin suhdetoiminta 

tukee muuta markkinointia ja tavoitteena on suhdetoiminnan tuoton maksimointi. 

Tiedotus- ja suhdetoiminta liittyy siis joko organisaation yrityskuvaan tai 

vaihtoehtoisesti tuotteen tai palvelun markkinointiin. (Karjaluoto 2010, Vuokko 

2003.) 

 

Taulukko 2. Tiedotus- ja suhdetoiminnan kohderyhmät ja tavoitteet (Karjaluoto 2010 ja 

Vuokko 2003.) 

Yritystason 

suhdetoiminta 

 Markkinointia tukeva 

suhdetoiminta 

 

Sisäinen PR 

Työntekijät 

Ammattiyhdistykset 

Osakkeenomistajat 

 

Ulkoinen PR 

Väestö  

Hallitus 

Viranomaiset  

Sijoittajat 

Pankit 

Media 

 

 

Ulkoinen PR 

Asiakkaat 

Toimittajat 

Jakelijat 

Kilpailijat 

Vähittäismyyjät 

 

Sisäisen imagon 

kehittäminen 

Tieto 

Koulutus 

Motivointi 

Yrityskuvan rakentaminen 

 

Ulkoisen imagon 

kehittäminen 

Trendien vaikutus 

Näkyvyys 

Tieto 

Yrityskuva 

Uskottavuus 

Luottamus 

Mielipiteet 

 

 

Asiakassuhteiden hoito 

 

Tukee markkinointia 

Uudet tuotteet 

Sponsorointi 

Tapahtumat 

 

Tiedotus- ja suhdetoiminnan vaikutukset näkyvät usein vasta pitkän ajan kuluttua, 

minkä vuoksi sen tavoitteena on pitkäaikainen suhtautumisen muutos välittömän 
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taloudellisen tuloksen sijaan. (Bergström & Leppänen 2004, 400.) Tiedotus- ja 

suhdetoiminnan tavoite on pääasiassa tiedon jakaminen ja yleiseen mielipiteeseen, 

asenteisiin ja tunteisiin vaikuttaminen. Taulukossa 2 on esitelty suhdetoiminnan 

kohderyhmien lisäksi suhdetoiminnan tavoitteet eri kohderyhmien mukaan. Sisäisen 

suhdetoiminnan tavoitteet liittyvät henkilöstön informoimiseen, koulutukseen, 

motivointiin ja hyvän yrityskuvan rakentamiseen. (Karjaluoto 2010, 52.) Tavoitteena 

on saada aikaan tietämystä yrityksen asioista, luoda positiivista yritysilmastoa sekä 

me-henkeä, sitouttaa henkilöstöä ja saada heidät samaistumaan yritykseen, lisätä 

työpaikkaviihtyvyyttä ja työmotivaatiota. Keinona näiden saavuttamiseksi ovat avoin 

tiedottaminen sekä positiivisista että negatiivisista asioista. Sisäisen suhdetoiminnan 

avulla pyritään saamaan henkilöstö kokemaan, että se on olennainen osa yritystä ja 

heidän hyvinvoinnista sekä viihtyvyydestä ollaan kiinnostuneita. Ensisijaisen tärkeää 

on viestinnän luotettavuus ja uskottavuus, jotta henkilöstö tuntee olevansa arvostettu. 

(Vuokko 2003, 282–284.)  

 

Ulkoisen suhdetoiminnan päätavoite on julkisten suhteiden ylläpitäminen 

rahoittajiin, mediaan ja muihin sidosryhmiin, kuten muun muassa valtiovaltaan, 

asiakkaisiin, tavarantoimittajiin ja jakelijoihin, alihankkijoihin, kilpailijoihin sekä 

vähittäismyyjiin. (Karjaluoto 2010 ja Vuokko 2003.) Siihen kuuluu lisäksi 

markkinointia tukeva suhdetoiminta, joka tukee yrityksen muuta 

markkinointiviestintää, pitäen sisällään tuotteiden lanseeraamisen, sponsoroinnin ja 

tapahtumamarkkinoinnin. (Karjaluoto 2010, 52.) Ulkoisen suhdetoiminnan 

tavoitteena on saada edellä mainittujen sidosryhmien keskuudessa aikaan 

myönteinen suhtautuminen yritykseen ja yrityksen pyrkimyksiä kohtaan. 

Sidosryhmien toivotaan suhtautuvan myönteisesti siihen, mitä yritys tekee tai 

suunnittelee tekevänsä. Heillä kaikilla on erilaiset yritysodotukset ja hyvä yritys 

merkitsee kullekin eri asiaa, minkä vuoksi sidosryhmiin kohdistuvat tavoitteet 

eroavat toisistaan. Jokainen sidosryhmäsuhde yritykseen on ainutlaatuinen, sillä 

niistä jokainen antaa yritykselle erilaisia panoksia ja toivoo siten myös yritykseltä 

erilaista vastiketta panoksilleen. (Vuokko 2003, 285–287.) 

 

Tiedotus- ja suhdetoiminta ovat kustannustehokkaita tapoja tehdä yritys, sen tuotteet 

ja palvelut tunnetuiksi. Ilmaista mediatilaa yritykset saavat esimerkiksi uutisten 

muodossa ja niiden avulla yritys saa levitettyä itsestään pääasiassa objektiivista ja 



 21 

 

totuudenmukaista informaatiota. Uutisoinnin huonona puolena on kontrollin puute ja 

se, että yrityksen saama julkisuus ei ole täysin yrityksen hallinnassa, vaan lehdistö 

omalta osaltaan vaikuttaa yrityksen saamaan julkisuuteen. Yrityksen tiedotteen 

uutisarvo ja sisältö ratkaisevat sen, julkaistaanko tiedotetta mediassa. Nykyään 

negatiiviset uutisoinnit saavat valitettavasti enemmän mediatilaa kuin positiiviset, 

sillä ne kiinnostavat yleisöä enemmän. Yritysten kannalta tämä on haastavaa. 

(Karjaluoto 2010, 50–51.)  Tiedotusvälineiden välittämiä viestejä uskotaan yleensä 

paremmin kuin yrityksen omia viestejä, kuten esimerkiksi mainoksia (Bergström & 

Leppänen 2004, 400). Hyvien työntekijöiden säilyttäminen, yrityksen brändin 

rakentaminen, globalisaatio ja uusien tekniikoiden hyväksikäyttö viestinnässä ovat 

PR:n uudet trendit, mutta ne tuovat mukanaan myös haasteita. Haasteita tuovat 

lisäksi asiakkaiden tietoisuuden lisääntyminen ja asiakkaiden ryhmittyminen 

aktivisti- ja boikottiryhmiin. Myös yleinen huono taloustilanne on vaikuttanut 

yritysten julkisuuskuvaan negatiivisesti ja yritysten saama julkisuus on ollut viime 

aikoina lähinnä huonojen uutisten kerrontaa. (Karjaluoto 2010, 51.)  

 

2.2.3 Myynninedistäminen 

 

Myynninedistämisen tarkoituksena on lyhyentähtäimen toiminta, jolla pyritään 

hetkellisesti kasvattamaan yrityksen tuotteiden tai palveluiden myyntiä siirtämällä 

ostopäätöksen tekoa aiemmaksi (Blythe 2012, 203). Myynninedistäminen kohdistuu 

lopullisiin kuluttajiin kuten myös jakelutien jäseniin kannustamalla ostajia ostamaan 

ja myyjiä myymään tiettyjä tuotteita tai palveluita. (Bergström & Leppänen 2004, 

390.) Myynninedistäminen pitää sisällään kaikki markkinointiviestinnän keinot, 

joilla lähestytään jakeluketjun jäseniä, omaa myyntiorganisaatiota ja kuluttajia 

tarkoituksena tarjota heille yllykkeitä lisäämään markkinoijan tuotteiden ja 

palveluiden menekkiä. Yllykkeitä ovat tuotteen tai palvelun mukana tilapäisesti 

tarjottava rahallinen tai muu etu. Yllyke alentaa tuotteen hintaa tai tarjoaa samaan 

hintaan enemmän ja vaikuttaa näin tuotteen tai palvelun haluttavuuteen sekä herättää 

huomiota ja mielenkiintoa. (Vuokko 2003, 246–247.)  

 

Yleisellä tasolla myynninedistämisen tavoitteena on saada uusia asiakkaita 

kokeilemaan tuotetta tai palvelua, kuten myös vahvistaa suhdetta jo olemassa oleviin 
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asiakkaisiin ja saada heitä ostamaan enemmän. Lyhytaikaisten 

markkinointipanostusten avulla pyritään synnyttämään ja vahvistamaan kysyntää 

sekä parantamaan tuotteen saatavuutta.  (Bergström & Leppänen 2004 ja Karjaluoto 

2010). Vuokko (2003) on jakanut myynninedistämisen tavoitteet kolmeen eri 

ryhmään: myyntihenkilöstöön, jakeluketjuun sekä asiakaskuntaan kohdistuvat 

myynninedistämisen tavoitteet.  

 

Taulukko 3. Myynninedistämisen tavoitteet (Vuokko 2003, 250–254.) 

 

Myyntihenkilöstöön 

kohdistuvat tavoitteet 

 

 Informointi 

yrityksestä, tuotteista 

ja tulevaisuuden 

suunnitelmista 

 Kiinnostuksen ja 

motivaation luominen 

nykyisiä, uusia ja 

parannettuja tuotteita 

kohtaan 

 Myyntitoimintaa ja -

tilanteita helpottavien 

laitteiden ja 

materiaalin 

tarjoaminen 

 Myyntihenkilöstön 

motivointi 

myyntitavoitteiden 

saavuttamiseksi 

 Myyjien motivointi 

asiakassuhteiden 

hoitamiseen ja 

parantamiseen 

 

Jakeluketjuun 

kohdistuvat tavoitteet 

 

 Uusien tuotteiden 

esittely 

 Jakelupeiton 

kasvattaminen 

 Omien tuotteiden 

hyllytilan määrään ja 

sijoitteluun 

vaikuttaminen 

 Markkinoijan oman 

myymälämateriaalin 

käyttö myymälässä 

 Ostomäärien 

lisääminen 

 Ostojen ajoitukseen 

vaikuttaminen 

 Lisäetujen liittämien 

omaan tuotteeseen 

 Jakeluketjun 

motivaation ja kyvyn 

lisääminen 

markkinoijan tuotteen 

mainostamiseen, 

markkinointiin ja 

myymiseen 

 Sidosryhmäsuhteen 

vahvistaminen 

markkinoijan ja 

jakeluketjun välillä 

 

Asiakaskuntaan 

kohdistuvat tavoitteet 

 

 Tuotteen ostaminen ja 

kokeilu ensimmäistä 

kertaa 

 Aikaisemman 

ostopäätöksen tekeminen  

 Uudelleenosto 

 Useammat ostokerrat 

 Markkinoijan tuotteen 

ostaminen eikä 

kilpailijatuotteen 

 Markkinoijan 

markkinointitoimenpitei

den parempi 

huomaaminen ja 

muistaminen 

 Positiivinen 

suhtautuminen kyseiseen 

merkkiin  

 Tuotteen ja kampanjan 

parempi huomaaminen 

vähittäismyymälässä 

 Kyseisen myymälän tai 

ketjun valinta kilpailijan 

sijaan 

 Valikoimasta poistuvien 

tuotteiden osto 

 Asiakasuskollisuuden ja 

kanta-asiakkuuden edun 

kokeminen 
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Myyntihenkilöstöön kohdistuvan myynninedistämisen ensisijainen tavoite on 

informoida ja motivoida myyjiä. Myyjien kyky ja halu myydä yrityksen tuotteita ja 

palveluita ovat ensisijaisen tärkeitä yrityksen kannalta. (Vuokko 2003, 250.) Vaikka 

Vuokko (2003) viittaakin jaottelussaan käsitteellä myyntihenkilöstö pääasiassa 

valmistajan myyntihenkilöstöön, on perusteltua tämän tutkimuksen konteksti 

huomioon ottaen laajentaa käsite koskemaan myös päivittäistavaramyymälän 

henkilökuntaa, jotka myyvät tuotteita loppuasiakkaille ja vaikuttavat omien 

mieltymysten sekä mielipiteiden välityksellä myös asiakkaiden ostopäätöksiin.   

 

Päivittäistavarakaupat ovat ensisijaisesti osa jakeluketjua vaikka myyntihenkilöstöön 

kohdistuvat myynninedistämisen tavoitteet voidaankin rinnastaa myymälän 

henkilökuntaan. Jakeluketjun valta päivittäistavaramarkkinoilla on lisääntynyt ja 

täten myös myynninedistämistoiminta on kasvanut. Valmistajan voi olla haasteellista 

saada tuotteensa kaupan hyllylle tai näkyvälle paikalle myymälässä. Tuotteita ja 

tuotemerkkejä on valtava määrä ja se kuinka tuotteet ovat esillä tai kuinka niitä 

mainostetaan suhteessa kilpailijan vastaaviin tuotteisiin, merkitsee menekin kannalta 

hyvin paljon. Jakeluketjun toimenpiteillä on vaikutus kuluttajan käyttäytymiseen ja 

tämän vuoksi valmistajalle on tärkeää, kuinka paljon noita toimenpiteitä tehdään ja 

millaisia ne ovat. Valmistaja voi tukea jakeluketjun markkinointitoimia ja kykyä 

mainostaa kyseistä tuotetta esimerkiksi mainosmateriaalin tai kampanjatuen avulla, 

jos jakeluketjun mainontaa pidetään tärkeänä. Ensisijaisen tärkeää valmistajan 

kannalta on, että tuote lunastaa paikkansa jakeluketjun mielessä ja hyllyssä, jotta 

kilpailevien tuotteiden markkinoilletulo ei horjuta sen asemaa ja jotta tuote 

ylipäätään pääsee suurten ketjujen hyllylle. (Vuokko 2010, 251–252.)  

 

Myyntihenkilöstöön ja jakeluketjuun kohdistuvien myynninedistämistoimien 

tavoitteiden saavuttaminen edistää sitä, että asiakas ostaa juuri haluttua tuotetta 

halutusta myymälästä. Asiakas on se johon markkinoinnilla halutaan lopulta 

vaikuttaa. Yleensä hintaperusteisin keinoin, sillä sekä kuluttajat että jakeluketjun 

jäsenet ovat hintaherkkiä. Hinnanalennukset, hinnanpalautukset tai muut rahassa 

laskettavat edut vaikuttavat heidän ostopäätökseen. Tuotteen esittelyt, näytteet tai 

ilmainen kokeilu puolestaan laskevat ostoon liittyvää riskiä, joka saattaa olla tuotteen 

oston esteenä. (Vuokko 2010, 253.) 
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Myynninedistämisen positiivisiksi seurauksiksi voidaan listata uuden tuotteen 

kokeilun lisääntyminen, tuoteuskollisuuden kasvu, tuotteen käytön määrän kasvu, 

ostopäätöksen nopeutuminen sekä heräteostosten vauhdittaminen ja tätä kautta 

uusien asiakkaiden saaminen. Yleensä yritykset kykenevät kasvattamaan myyntiään 

ja markkinaosuuttaan lyhyellä aikavälillä niin kuluttajien kuin jälleenmyyjien 

keskuudessa houkuttelemalla uusia asiakkaita kilpailijoilta. Pidemmällä aikavälillä 

yrityksen tavoitteena ovat uudelleenostot ja sitoutuminen, imagon vahvistaminen 

sekä asenteelliset muutokset esimerkiksi yritystä, tuotetta tai hintaa kohtaan. 

(Karjaluoto 2010, 61–62.) Vaikka siis luvun alussa myynninedistämisen painotettiin 

olevan lyhyentähtäimen toimintaa, jolla pyritään myyntivaikutuksiin, ovat 

brändimarkkinointi, suhdemarkkinointi ja kanta-asiakasohjelmat osaltaan 

vaikuttaneet siihen, että myynninedistämisellä voidaan vaikuttaa myös 

merkkimielikuvaan ja asiakasuskollisuuteen. (Vuokko 2010, 253.) 

 

2.3  Integroitu markkinointiviestintä  

 

Sinänsä ajatus integroidusta markkinointiviestinnästä ei ole uusi, mutta nykyään 

tämä käsite on laajentunut pitämään sisällään lähes kaiken mitä yritys sanoo tai tekee 

sekä kaikki tahot, joihin yrityksen olemassaolo ja toiminta vaikuttavat. Integrointi ei 

koske enää vain ja ainoastaan yhtenäistä ulkoista visuaalista ilmettä, vaan 

integroinnilla tarkoitetaan koko organisaatiokulttuurin ja sen jäsenten 

yhtenäistämistä. Puhutaan sekä ulkoisesta että sisäisestä integroinnista. (Torp 2009, 

Christensen, Firat & Torp 2007.) Integroitu markkinointiviestintä on ajansaatossa 

muuttunut pelkästä mainonnan välineestä markkinoinnin ja brändäämisen 

strategiseksi työkaluksi, jonka avulla yritys pyrkii välittämään viestiä periaatteella 

”yksi ääni, yksi sanoma” kaikille sidosryhmilleen (Johansen & Andersen 2012, 274–

275). Pyrkimyksenä on saavuttaa johdonmukaisuus niin ulkoisen visuaalisen ilmeen, 

kuten pukukoodin, yleisen ilmeen, logojen ja fontin suhteen, mutta myös viestinnän 

sisällöllisten elementtien suhteen (Torp 2009, 198). 

 

Integroitu markkinointiviestintä on mielikuva ja käytäntö, jonka yhdenmukaistetut 

symbolit, viestit, toimintatavat sekä käyttäytyminen luovat yrityksestä. Tarkoituksena 

on kommunikoida selkeästi, johdonmukaisesti ja yhtäjaksoisesti niin yrityksen 

rajojen sisällä kuin niiden ulkopuolellakin. (Christensen, Firat & Torp 2007, 424.) 
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Tavoitteena on esitellä koko organisaatio yksittäisenä, itsenäisenä kokonaisuutena. 

Tämän lisäksi markkinointiviestinnän integrointi auttaa rakentamaan yrityksen 

brändiä sekä mainetta, se edesauttaa strategioiden toimeenpanossa ja luo taloudellista 

arvoa. Yhtenäisen viestinnän avulla pyritään välttämään viestinnän pirstaloitumista, 

joka vahingoittaa yrityksen mainetta ja viestinnän tehokkuutta sekä siitä saatavaa 

hyötyä. (Johansen & Andersen 2012, 276.)  

 

Ilman markkinointiviestinnän selkeyttä, johdonmukaisuutta ja yhtäjaksoisuutta, 

organisaatioilla on vaikeuksia erottua kilpailijoista mielenkiintoisena ja 

persoonallisena yrityksenä. Nykyajan globalisoitunut maailma vaatii organisaatioilta 

johdonmukaisuutta viestien, toimintatapojen ja käyttäytymisen, sanojen ja tekojen 

välillä, jotta se tunnustettaisiin päteväksi toimijaksi. (Christensen, Firat & Torp 2007, 

424.) Integroidun markkinointiviestinnän avulla organisaatiot erottuvat kaikkien 

kaupallisten symbolien ja viestien kyllästämässä maailmassa ja lisäksi yhtenäinen 

markkinointiviestintä tukee yrityksen brändin rakentamisessa ja erikoislaatuisen sekä 

luotettavan maineen muodostumisessa kuluttajien mieliin. (Christenssen, Firat & 

Cornelissen 2009, 208.) Tutkijat ovat yhä useammin sitä mieltä, että integroitu 

markkinointiviestintä on yrityksille menestymisen välttämättömyys ja edellytys. Jopa 

ase nykyajan liike-elämän haasteita, kuten kilpailevia markkinointiviestejä, 

pirstaloitunutta mediakuvaa, mainonnan vaikutuksen pienentymistä ja nykyajan 

luottamuksen sekä läpinäkyvyyden vaatimuksia, vastaan. (Torp 2009, Christensen, 

Firat & Torp 2007.) 

 

Integroitu markkinointiviestintä edellyttää yritykseltä useiden tuotteeseen tai 

palveluun liittyvien informaatiokanavien johtamista, joille nykyiset tai potentiaaliset 

asiakkaat altistuvat. Samalla yrityksen tulee sovittaa yhteen kaikki viestit, jotka ovat 

olennaisia brändin säilyttämiseksi. Lisäksi kannattavien ja pitkäaikaisten asiakas- ja 

sidosryhmäsuhteiden vakiinnuttamiseksi yrityksen tulisi hallita viestejä, jotka ovat 

näille suhteille olennaisia. (Christenssen, Firat & Cornelissen 2009, 208.) Suuri 

merkitys on myös sillä mitä yritys sanoo suunnitellun markkinointiviestinnän 

välityksellä, mitä yritys todellisuudessa tekee eli tuotteet ja palvelut ja mitä toiset 

vahvistavat brändin olevan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että yleisölle ja eri 

sidosryhmille suunnatun markkinointiviestinnän tulisi olla identtistä, vaan 
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lähetettyjen viestien tulisi olla toisiaan täydentävää eivätkä viestit saa olla 

ristiriidassa keskenään. (Torp 2009, 198–199.) 

 

Integroituun markkinointiviestintään yrityksiä kannustaa markkinointipainotteisten 

kannustimien lisäksi niin sanotut sosiaaliset kannustimet, joihin edellä jo osaksi 

viitattiin. Nykyaikana yrityksiltä vaaditaan hyvin avointa keskustelua sekä 

tiedottamista niin taloudelliseen kuin ei-taloudelliseen toimintaan liittyen. Yritysten 

odotetaan jakavan tietoa sidosryhmilleen myös yrityskulttuurista, arvoista, etiikasta 

ja yhteiskuntavastuusta herättääkseen toiminnallaan luottamusta ja osoittaakseen 

olevansa valmis ottamaan vastuun teoistaan. Tähän sidosryhmien tiedonjanoon 

yritykset pyrkivät vastaamaan nimenomaan johdonmukaisuudella, virallistamalla 

kaiken viestinnän ja pyrkimällä yhdenmukaisuuteen kaikessa mitä se sanoo ja tekee 

niin yrityksen sisällä kuin sen rajojen ulkopuolellakin. Nykyaikana yrityksen 

markkinointiviestintään kuuluu kuitenkin paljon muutakin kuin sen tietoisesti 

valitsemat ja lähettämät viestit. Siihen kuuluvat esimerkiksi tuotteet ja palvelut, 

kuinka yritys kohtelee henkilökuntaansa tai kuinka se käyttää luonnonvaroja, mihin 

se investoi tai millaiset suhteet yrityksellä on mediaan tai poliittisiin päättäjiin. 

Kaikki tämä on yrityksen markkinointiviestintää ja vaikuttaa yrityksen 

olemassaoloon sekä asemaan. Suuren yleisön sosiaaliset odotukset, viestinnän 

laajentuminen, yrityksen rajojen hämärtyminen sekä yritysjohdon osallisuus luovat 

yrityksille painetta markkinointiviestinnän integroimiseen, jotta 

markkinointiviestinnän johtaminen olisi mahdollista edes niiltä osin kuin sen 

nykyajan digitalisoitumisen myötä saattaa olettaa olevan. (Christenssen, Firat & 

Cornelissen 2009, 209–211.) 
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3 SOSIAALINEN MEDIA MARKKINOINTIKANAVANA 

 

Kolmannessa luvussa käsitellään sosiaalista mediaa yhtenä nykyajan uusista 

merkittävistä markkinointikanavista. Ensimmäisissä alaluvuissa käydään aiempaa 

määrittelyä tarkemmin läpi mikä on sosiaalinen media ja erityisesti Facebook. Tässä 

luvussa eritellään markkinointiviestinnän tavoitteet sosiaalisessa mediassa sekä 

tapoja kuinka yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa markkinointiviestinnässään. 

Samalla tuodaan esille sosiaalisen median mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja 

haasteita yrityksen näkökulmasta. Viimeisessä alaluvussa kootaan vielä yhteen 

tutkimuksessa esitelty teoria sosiaalisen median sekä markkinointiviestinnän osalta ja 

esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys kuvion muodossa. 

 

3.1  Sosiaalinen media – kommunikaation ja yhteydenpidon väline 

 

Teknologisten innovaatioiden määrä on kasvanut viimeisten parin vuosikymmenen 

aikana ennalta arvaamatonta vauhtia. Varsinkin erilaisten sosiaalisen median 

sovellusten määrä on lisääntynyt valtavasti ja myös yritykset ovat ymmärtäneet 

niiden merkityksen yritystoiminnan kannalta. (Duffett 2015, 499.) Jo 88 prosenttia 

yrityksistä hyödyntää sosiaalista mediaa markkinoinnissaan ja ennusteen mukaan sen 

kautta luodut menestyksekkäät uudet kontaktit kuluttajiin tuovat tulevaisuudessa 

yrityksille suuret tuotot (Whiting & Williams 2013, 362). Tuottojen ja muiden etujen 

mukana tulee samalla myös haasteita liittyen markkinointiviestinnän 

kontrolloimiseen (Taiminen & Karjaluoto 2015, 635). 

 

Sosiaalinen media helpottaa sen käyttäjien keskinäistä informaation jakamista sekä 

kommunikointia. Tämä erilaisista Internet-sovelluksista muodostuva media on 

mahdollistanut sisällön tuottamisen myös yleisölle, eivätkä he ole enää ainoastaan 

sisällön kuluttajan roolissa. (Kaplan & Haenlain 2010, 60–61.) Sosiaalinen media 

sisältää suuren määrän verkossa olevia tietolähteitä, jotka ovat kuluttajien luomia, 

levittämiä ja käyttämiä. Niiden kautta kuluttajat kouluttavat toinen toisiaan 

markkinoilla saatavilla olevista yrityksistä, tuotteista, palveluista sekä brändeistä. 

(Whiting & Williams 2013, 363.) Sosiaalinen media helpottaa olennaisesti myös 

kuluttajien ja yritysten keskinäistä yhteydenpitoa, sillä se on helppopääsyinen ja sen 
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kautta voidaan tavoittaa suuria käyttäjämääriä samanaikaisesti. On kuitenkin selvää, 

että kaiken tämän myötä valta on siirtynyt yhä enemmän yrityksiltä kuluttajille ja 

yhteisöille. (Berthon, Pitt, Plangger & Shapiro 2012, 263–264.) Sosiaalinen media on 

kaksisuuntainen viestinnän väline, jota yrityksen tulee käyttää harkitusti, sillä 

myyntipuheiden ja markkinointiviestien sijaan kuluttajat odottavat saavansa sen 

kautta totuudenmukaista informaatiota ja aitoja tarinoita brändin ympärillä käytävien 

keskustelujen myötä (Taiminen & Karjaluoto 2015, Kaplan & Haenlain 2010). 

 

Sosiaalinen media on hyvin aktiivinen ja nopeasti muuttuva. Se mikä on tänään 

suosittua, saattaa jo huomenna olla kadonnut koko virtuaalisesta maailmasta. 

Esimerkkejä käytetyimmistä sosiaalisen median sovelluksista tällä hetkellä ovat 

muun muassa Facebook, YouTube, Twitter, MySpace, Instagram ja Flickr. (Kaplan & 

Haenlain 2010, 64–65.) Sosiaalinen media on joka tapauksessa tullut jäädäkseen ja se 

on muuttanut markkinointiviestintää peruuttamattomasti. Vaikka osalle yrityksiä 

markkinointiviestintä on edelleen mainoskampanjan suunnittelua, 

myynninedistämistä ja suoramarkkinointia, on sosiaalisen median myötä kaikesta 

yrityksen toiminnasta tullut markkinointiviestintää, johon kuuluu niin asiakkaiden 

tyytyväisyys tuotteita kohtaan kuin myös yhteistyökumppaneiden käyttäytyminen ja 

kaikki siltä väliltä. Kaikki mitä yritys tekee tai sanoo päätyy yleisön tietoon. 

(Correia, Medina, Romo & Contreras-Espinosa 2014, 297.) 

 

3.2  Facebook on sosiaalisen median verkkosovelluksista suosituin 

 

Marc Zuckerberg perusti Facebookin vuonna 2004 helpottamaan Harvardin 

opiskelijoiden keskinäistä yhteydenpitoa. Nykyään se on maailman menestynein 

sosiaalinen verkkosivusto. (Hansson, Wrangmo & Solen 2013, 112–113.) 

Tämänhetkiset luvut paljastavat, että Facebook on maailman suurin verkossa toimiva 

sosiaalinen media. Sillä on tällä hetkellä yli 1,32 miljardia aktiivista käyttäjää. 

Samaan aikaan Facebook on myös suurin sosiaalisen median kaupankäynnin 

sivustoista, sillä 85 % sosiaalisen median kautta tehdyistä tilauksista ja ostoksista 

tehdään nimenomaan Facebookin kautta. (Duffet 2015, 500.) 

 

Käyttäjät luovat Facebookissa itselleen tai yritykselleen profiilin, joka on joko 

kaikille julkinen tai vain haluttujen käyttäjien tarkasteltavissa. Käyttäjät voivat jakaa 
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profiilinsa kautta haluamiaan asioita, kuten päivityksiä, tekstiä, kuvia ja videoita 

muiden käyttäjien kanssa sekä saada tietoa muista käyttäjistä, heidän elämästään ja 

näkemyksistään. Tällä tavalla käyttäjät luovat jatkuvasti uutta sisältöä Facebookiin. 

Yleensä käyttäjät ovat Facebookissa pitääkseen yhteyttä ystäviin ja perheenjäseniin, 

ei niinkään saadakseen uusia kontakteja. (Hansson, Wrango & Solen 2013, 113.) 

Muut merkittävimmät syyt sosiaalisen median käyttöön ovat tiedonhaku tarjouksista, 

tuotteista, tapahtumista tai yrityksistä, ajan kuluttaminen tylsistyneenä tai odottaessa 

ja käyttö viihtyäkseen eli pelien pelaaminen, musiikin kuuntelu tai kommenttien 

lukeminen. (Whiting & Williams 2013, 366.)  

 

Keskivertokäyttäjä viettää aikaa Facebookissa noin 32 minuuttia päivässä ja 

kirjautuu sivulle vähintään kerran päivässä. Lisäksi puolet käyttäjistä on klikannut 

itsensä yritysten sivulle ja 16 prosenttia heistä on lähettänyt viestin yritykselle. 

(Hansson, Wrango & Solen 2013, 113.) Ja vaikka suurimmalle osalle käyttäjiä 

merkittävin syy Facebookin käyttöön on sosiaalinen syy, he hyväksyvät 

kommunikoinnin myös yritysten kanssa. Käyttäjät pitävät tärkeänä saada tietoa 

tuotteista, he seuraavat yritysten profiileja ja lukevat muiden kommentteja. 

Useimmille käyttäjille yrityksen sosiaalisessa mediassa vaikuttaminen on tärkeä 

tekijä yrityksen maineen kannalta. Myös muiden kommenteilla ja mielipiteillä 

myönnetään olevan vaikutus omaan ajatteluun yritystä ja sen tuotteita kohtaan. 

(Correia, Medina, Romo & Contreras-Espinosa 2014, 303.) 

 

Vaikka sosiaalisen median käyttö osana yritystoimintaa saattaa vaatia täysin uutta 

ajattelutapaa, ei sosiaalisen median tarjoamaa potentiaalia kannata jättää 

hyödyntämättä. (Kaplan & Haenlain 2010, 67.) Facebook on yrityksille lähes 

ilmainen markkinointikanava, jonka kautta he voivat tavoittaa jopa miljoonia 

kuluttajia. Kyse ei ole enää esimerkiksi mainoskampanjan suuruudesta vaan siitä 

kuinka nopeasti se tavoittaa halutun kohderyhmän. Facebookin kautta kuluttaja voi 

kommunikoida yrityksen kanssa tarpeistaan ja toiveistaan, jolloin myös yritys pysyy 

ajan tasalla markkinoiden vallitsevista trendeistä. Sosiaalisen median kautta yritys 

pystyy vaikuttamaan myös asiakaspalvelun laatuun ja sen ajankohtaisuuteen. 

(Hanson, Wrango & Solen 2013, 114.)  

 



 30 

 

3.3  Markkinointiviestinnän tavoitteet sosiaalisessa mediassa 

 

Markkinointiviestinnän tavoitteet sosiaalisessa mediassa ovat paljon laajemmat kuin 

pelkän yksinkertaisen rahallisen ostotapahtuman aikaansaaminen. Päämääränä on 

vakaa ja kestävä asiakassuhde, josta molemmat osapuolet hyötyvät ja joka johtaa 

luottamukseen sekä molemminpuoliseen haluun auttaa toista, mikä puolestaan 

pienentää liiketapahtumaan käytettyä aikaa ja kustannuksia. Yrityksen selviytyminen 

riippuu nykyään yhä enemmän kanssakäymisestä, kiinnostuksen kohteiden ja 

aktiviteettien jakamisesta yleisön kanssa, missä teknologinen kehitys ja sosiaalinen 

media ovat tukena. (Correia, Medina, Romo & Contreras-Espinosa, 2014, 305.)  

 

Digitalisoituminen ja vuorovaikutteisuus vaikuttavat positiivisesti yritysten 

myynninkehitykseen, suorituskykyyn sekä kilpailukykyyn. Sosiaalisen median kautta 

yrityksellä on mahdollisuus houkutella uusia asiakkaita ja tavoittaa olemassa olevat 

asiakkaat tehokkaammin. Se lisää asiakkaiden huomiota yritystä kohtaan, vahvistaa 

asiakassuhdetta ja siten lisää yleistä tyytyväisyyttä. (Taiminen & Karjaluoto 2013, 

634–636.) Tämän seurauksena sosiaalinen media on yhä enenevissä määrin 

korvaamassa perinteistä mediaa ja kohu uuden markkinointikanavan ympärillä 

vaikuttaa loppumattomalta. Yritysten fanittaminen sosiaalisessa mediassa ja 

informaation hankkiminen sosiaalisen median kautta antaa olettaa, että sosiaalisella 

medialla on suuri vaikutus yrityksen ja brändin menestymiseen. Sosiaalisen median 

kapasiteetti tiedon levittämiseen ja suuren yleisön tavoittamiseen on parempi kuin 

perinteisillä medioilla. (Bruhn, Schoenmueller & Schäfer 2012, 770–771). 

Sosiaalinen media vaikuttaa olevan ennen kaikkea toimiva väline brändin 

rakentamiseen, kuten myös asiakkaiden sitouttamiseen ja ainutlaatuisen 

asiakassuhteen luomiseen (Taiminen & Karjaluoto 2015, 636.) 

 

Yksilöt etsivät mediaa, joka täyttää heidän tarpeensa ja tuottaa mielihyvää. Saadut 

mielihyvän tunteet toimivat ennusmerkkinä median käytölle sekä toistuvalle median 

käytölle. (Whiting & Williams 2013, 363.) Sosiaalisen median kautta tyydytetyt 

tarpeet ja tuotettu mielihyvä edesauttavat saamaan yleisön vierailemaan tai 

palaamaan uudelleen yrityksen verkkosivustolle. Yrityksen on tärkeä saada sivuilleen 

tykkääjiä ja seuraajia, jotta sen pyrkimykset omien päämäärien saavuttamiseen 

onnistuisivat. Taimisen ja Karjaluodon (2015) tekemän tutkimuksen mukaan etenkin 
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pienten ja keskisuurten yritysten sosiaalisen median käyttöön liittyviä päämääriä ovat 

myynnin kasvattaminen, kommunikoinnin helpottaminen, asiakaspalvelun 

tehostaminen, brändin vahvistaminen, mainonnan helpottaminen sekä rekrytointi. 

Tutkimuksen mukaan tärkeysjärjestys näille päämäärille on juuri edellä mainittu.  

 

Teoreettisen aineiston pohjalta nousee lisäksi esille asiakkaiden sitouttaminen 

yritykseen, sillä vakaa suhde faneihin sosiaalisessa mediassa kasvattaa heidän 

uskollisuutta yritystä kohtaan. (Correia, Medina, Romo & Contreras-Espinosa, 2014, 

305.) Mitä sitoutuneempi kuluttaja on yritykseen sitä todennäköisemmin hän käyttää 

vapaa-aikaansa kirjoittaen kommentteja suosimiensa yritysten tai tuotteiden 

kiinnostavuudesta tai haluttavuudesta sosiaalisen median verkkosivustoille. 

Sitoutuneisuus saa myös aikaan positiivista kuulopuhetta. Näin ollen voimakkaasti 

tiettyyn yritykseen sitoutuneet asiakkaat myös todennäköisemmin ottavat osaa 

myönteiseen käyttäjien tuottamaan viestintään. (Bruhn, Schoenmueller & Schäfer 

2012, 782.) 

 

3.4  Yritysten keinot hyödyntää sosiaalista mediaa 

 

Digitalisoituminen ja ennen kaikkea sosiaalinen media, on muokannut kuluttajien 

ostokäyttäytymistä ja tällä on ollut erittäin merkittävä vaikutus yrityksiin, tuotteisiin 

sekä brändeihin. Nykyään digitalisaatio on osa ihmisten päivittäisiä rutiineja ja 

kuluttajat käyttävät yhä enemmän aikaa verkossa sekä sosiaalisessa mediassa. 

(Taiminen & Karjaluoto 2015, 633.) Tämän vuoksi myös useimpien yritysten täytyy 

markkinoida digitaalisessa maailmassa säilyttääkseen kilpailukykynsä ja 

kasvaakseen. Markkinoinnista on tullut yrityksille digitalisoitumisen myötä yhä 

enemmän ja enemmän vuorovaikutteista ja jatkuvaa, juuri sen vuoksi, että kuluttajat 

ovat mobiililaitteillaan jatkuvasti verkossa etsimässä, tiedustelemassa, 

vuorovaikuttamassa, moittimassa, ostamassa tai maksamassa. (Stone & Woodcock 

2013, 4.)  

 

Monet yritykset kuitenkin kuvittelevat virheellisesti, että Facebook-sivun 

perustaminen ja sen satunnainen päivittäminen, johtaisi automaattisesti myynnin 

kasvuun. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan sosiaalisen median täytyy olla 

osa yrityksen keskeistä markkinointiviestintästrategiaa ja toimintaa, jotta sen 
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potentiaali saadaan täysin hyödynnettyä. (Duffet 2015, 519.) Sosiaalisen median 

strategiaan kuuluu yhteisön ja kaksisuuntaisen kommunikoinnin luominen yleisön 

kanssa, kysymyksiin sekä kritiikkiin vastaaminen, pysyvän suhteen luominen 

yleisöön niin, että yleisö tuntee olevansa yritykselle tärkeä, vaikutusvaltainen ja 

samaistuu yritykseen. Lisäksi strategian pyrkimyksenä on olla kuluttajien 

ensisijainen valinta yritysten ja tuotteiden joukosta, erilaistuminen kilpailijoista sekä 

haluttavuus työmarkkinoilla. (Correia, Medina, Romo & Contreras-Espinosa 2014, 

304.)  

 

Kuluttajien mielestä Facebookin tärkeimmät ominaisuudet ovat yritysten 

tilapäivitykset, kuvat ja se kuinka yrityksen profiili on toteutettu. Ihanteellinen 

yrityksen Facebook-profiili on kuluttajien mielestä aktiivinen, mutta samaan aikaan 

kaikella toiminnalla tulisi olla selkeä tarkoitus ja sen tulisi hyödyttää jäseniä. Kuvat 

ja päivitykset toimivat informaationa ja inspiraationa kuluttajille. Informaation 

ajankohtaisuus ja uutuusarvo ovat tärkeitä kuten myös kilpailuista saatavien 

palkintojen arvo; rahallinen tai käyttöön liittyvä. Yrityksen profiilin tulisi kaiken 

kaikkiaan noudattaa yrityksen yleistä ilmettä ja markkinointiviestintää 

johdonmukaisin, selkein viestein, jotka ovat loppuun asti mietittyjä, joilla on 

todellinen sekä selkeä tarkoitus ja jotka kunnioittavat käyttäjiä. (Hansson, Wrangmo 

& Soilen 2013, 124–125.) 

 

Yrityksen sosiaalisen median hyödyntäminen on teorian pohjalta lähes kiistatta 

välttämätöntä kuten myös hyödyllistä nykyaikana ja sen suosion voidaan osoittaa 

vahvistavan tämän. Teoreettisesta keskustelusta nousee esille muutamia teemoja, 

kuinka yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa markkinointikanavana. Sosiaalisen 

median luonne mahdollistaa näiden keinojen tehokkaan käytön. Näitä ovat mainonta, 

viestintä- ja palautekanava sekä tuoteinnovointi, joita käsitellään seuraavissa 

alaluvuissa vielä hieman tarkemmin nimenomaan sosiaalisen median näkökulmasta.. 

 

3.4.1 Mainonta 

 

Mainonta on usein yrityksen tärkein ja käytetyin markkinointiviestinnän muoto. 

(Bergström & Leppänen 2004, 280–281.) Verkkomediamainonnan alle lukeutuvasta 
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sosiaalisesta mediasta on tullut yrityksille lähes välttämätön kanava 

markkinointiviestinnän toteuttamiseen ja yritykset käyttävät siihen nykyään yhä 

suuremman osan mainosbudjeteistaan. (Duffet 2015, 499.) Mainonnan kannalta 

sosiaalisessa mediassa yhdistyy muutama erittäin merkittävä tekijä, minkä vuoksi sen 

voidaan olettaa olevan tehokas tapa mainostaa niin yritystä kuin tuotteitakin. 

Sosiaalisen median kautta pystytään tavoittamaan suuri määrä kuluttajia samalla 

kertaa lähes ilmaiseksi eikä se ole paikkaan tai aikaan sidottu, sillä mobiililaitteet 

mahdollistavat sosiaalisten verkkoyhteisöjen käytön jopa maailmanlaajuisesti. 

Lisäksi mahdollisuus vuorovaikutukseen käyttäjien kesken edesauttaa mainonnan 

tehokkuutta. (Okazaki & Taylor 2013, 58.)  

 

Tutkimusten mukaan suomalaisista jopa 80 % suhtautuu mainontaan myönteisesti ja 

noin 60 % suomalaisista sanoo ostaneensa joskus tuotteen tai palvelun mainonnan 

vaikutuksesta. Yleisimmin mainonnan vaikutuksesta ostetaan muun muassa 

päivittäistavaroita. (Karjaluoto 2010, 37–41.) Facebook-mainonnalla on positiivinen 

vaikutus kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Mainostamalla Facebookissa yritykset 

voivat vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja aikomukseen ostaa yrityksen 

tuotteita. Kuluttajan positiivinen kokemus Facebookissa johtaa myönteiseen 

asenteeseen yrityksen Facebook sivua kohtaan, mikä puolestaan lisää kuluttajan 

aikomusta ostaa yrityksen tuotteita. (Duffet 2015, 515.) Se kuinka usein aikomus 

johtaa varsinaiseen ostotoimintaan ei käy tutkimuksesta ilmi. Lähtökohta 

onnistuneen mainoksen suunnitteluun on kohderyhmän tarpeet ja hyötyargumenttien 

esittäminen. Olennaista on aluksi päättää mitä kohderyhmälle aiotaan sanoa 

tuotteesta. Viestin sisällön perusteella mainonnan vastaanottaja päättää, onko 

mainostettava tuote tai palvelu hänelle hyödyllinen ja mainonta on tehokasta vain 

silloin, kun mainonnan vastaanottaja kokee mainostettavan tuotteen itselleen 

hyödylliseksi. Mainosviestistä tulee käydä kohderyhmälle tärkeät ja hyödylliset 

tuoteominaisuudet ilmi. Tämä edellyttää tietoa kohderyhmästä eli mainonnan 

vastaanottajasta. (Karjaluoto 2010, 37–41.) 

 

Saadakseen varsinaiset kuluttajat mainostamaan tuotteitaan ja puhumaan niistä 

läheisilleen sekä ystävilleen, yritykset lähettävät nykyään tuotteita asiakkailleen ja 

suostuttelevat heitä näin henkilökohtaisesti puhumaan brändistään. Tämä on 

äärimmäinen keino saada aikaan mainospuhetta ja tässä ostetussa kuulopuheessa 
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piilee totta kai omat riskinsä luonnollisesti syntyneeseen kuluttajien luomaan 

kuulopuheeseen ja mainontaan verrattuna. (Bruhn, Schoenmueller & Schäfer 2012, 

783.) Buzzadorin tekemän tutkimuksen mukaan eniten kuluttajien ostopäätökseen 

vaikuttavat juuri ystävien suositukset. Jopa 92 prosenttia kuluttajista kertoo ystävien 

suositusten vaikuttavan ostopäätökseen. (Markkinointi&Mainonta 2015.) On siis 

varsin perusteltua yritysten kannalta pyrkiä saamaan aikaan kuulopuhetta tuotteista. 

Sosiaalista mediaa ja varsinkin blogeja seuratessa ei voi olla huomaamatta, että 

tuotteiden lahjoittaminen on nykyään jo hyvin tavallinen tapa yrityksille edistää 

tuotteidensa näkyvyyttä haluamissaan kohderyhmissä. 

 

3.4.2 Viestintä- ja palautekanava 

 

Sosiaalisen median suosion nopean kasvun vaikutukset näkyvät varsinkin siinä 

kuinka kuluttajat kommunikoivat keskenään sekä yritysten kanssa. Sosiaalinen media 

on muuttanut peruuttamattomasti markkinointiviestintää, sillä kuluttajien 

mahdollisuudet valikoida, jakaa ja arvioida saatavilla olevaa tietoa, ovat täysin 

uudella tasolla. Myös markkinoinnin asiantuntijat ovat nopeasti huomanneet, mikä 

vaikutus sosiaalisella yhteisöllä on vuorovaikutteisuuteen. Kuluttajien on mahdollista 

jakaa ja hakea sen kautta tietoa esimerkiksi toisten kuluttajien ostokokemuksista tai 

tuotteiden soveltuvuudesta omaan käyttöönsä. (Duffet 2015, 500.) 

 

Suurelle osalle yrityksiä vuorovaikutteisuus sosiaalisessa mediassa yrityksen fanien 

kanssa toimii tietolähteenä kuluttajien tarpeista ja haluista, joista kertovat muun 

muassa fanien ”tykkäykset”, päivitykset ja kommentit. Kuluttajien Facebook-

profiileiden ja kommunikoinnin kautta saatu tieto auttaa segmentoimaan 

markkinointi toimia, viestintää ja tarjouksia. Tämänkaltainen vuorovaikutteisuus tai 

tiedon kerääminen perinteisten kanavien kautta tuskin olisi mahdollista. Sosiaalisista 

verkkosivuista on tullut tärkeä tutkimustyökalu ja tapa kommunikoida suoraan 

asiakkaiden kanssa. Muun muassa mainonnan strategiset suunnittelijat hyödyntävät 

sosiaalista mediaa syventääkseen ymmärrystä asiakkaistaan. (Correia, Medina, Romo 

& Contreras-Espinosa, 2014, 305–306.)  
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Kuluttajilla on loppujen lopuksi hyvin vähän kiinnostusta rakentaa sosiaalisia 

suhteita yrityksiin verkossa. He haluavat ensisijaisesti saada tietoa tuotteista ja 

hyvistä tarjouksista. Jopa 80 prosenttia sosiaalisen median käyttäjistä etsii 

nimenomaan tarvitsemaansa tietoa sosiaalisesta mediasta. (Taiminen & Karjaluoto 

2015, 646–647.) Yritykset puolestaan keskittyvät vielä hyvin paljon myynnin 

kasvattamiseen, myynninedistämiseen ja perinteisiin viestintäkanaviin, vaikka 

suositeltavaa olisi nimenomaan luoda sosiaaliseen mediaan sisältöä, jolla on yleisölle 

merkitystä (Correia, Medina, Romo & Contreras-Espinosa, 2014, 308). Kuluttajat 

odottavat tulevansa kuulluiksi, mikä haastaa yritykset toimimaan aidosti 

asiakaslähtöisesti. Jos yritys pystyy tarjoamaan asiakkailleen parhaan mahdollisen 

kokemuksen, on hyvin todennäköistä, että nämä ovat valmiita liittämään myönteiset 

kokemuksensa yrityksen kanssa toimimiseen myös verkossa. (Taiminen & 

Karjaluoto 2015, 646–647.) Yrityksen kannalta tärkeä tieto on, että kuluttajien 

keskuudessa sosiaalista mediaa pidetään luotettavampana informaatiolähteenä kuin 

muita yritysten käyttämiä markkinointiviestintäkanavia. Internetin käyttäjät luottavat 

ennen kaikkea muiden kuluttajien sosiaalisessa mediassa julkaisemiin arvioihin 

yrityksistä ja niiden tuotteista. (Bruhn, Schoenmueller & Schäfer 2012, 771.)  

 

Sosiaalinen media tarjoaa yrityksille suuren määrän mahdollisuuksia, kuinka 

kuunnella kuluttajia ja toimia yhteistyössä ja jopa vaikuttaa heidän keskinäiseen 

kommunikointiin. Esimerkiksi yrityksen luoma viestintä sosiaalisessa mediassa 

toimii ärsykkeenä kuluttajien keskustelulle. Näin yritys saa aikaan kuulopuhetta 

yrityksestä ja sen tuotteista jättämällä pysyvän vaikutuksen kuluttajien mieliin. 

Esimerkkejä keskustelun avaamiseksi ovat toistuvat päivitykset sosiaalisen median 

sivustoilla ja kuluttajien keskustelun sekä mielipiteiden vaihdon mahdollistaminen 

sivustolla, jolloin yritys jatkuvasti muistuttaa olemassaolostaan. Niin sanottu 

yrityksen aikaansaama kuulopuhe saa lopulta aikaan myyntiä. (Bruhn, 

Schoenmueller & Schäfer 2012, 782–784.) Sosiaalisen median sivustot ovat hyvin 

tehokkaita niin sanotun elektronisen kuulopuheen leviämisessä niin hyvässä kuin 

pahassa (Okazaki & Taylor 2013, 60). Toisaalta on todettu, ettei kuluttajien viestien 

välttämättä tarvitse olla positiivisia, sillä negatiivinenkin viestintä kasvattaa 

näkyvyyttä ja tietoisuutta yrityksen olemassaolosta (Bruhn, Schoenmueller & 

Schäfer 2012, 784). 
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3.4.3 Tuoteinnovointi 

 

Kuluttajat voivat olla tuoteinnovoinnissa mukana kahdella tapaa. Jakamalla niin 

positiivisia kuin negatiivisiakin kokemuksia yrityksen tuotteista tai toiminnasta, 

kuluttaja pystyy antamaan yritykselle kallisarvoista tietoa esimerkiksi tuotteen 

laadusta, toiminnasta, ominaisuuksista ja niiden tarpeellisuudesta tai 

henkilökohtaisista tarpeista ja toiveistaan. Toisaalta nykyajan kuluttajat ovat hyvin 

innovatiivisia ja keksivät tuotteille täysin uusia käyttötapoja, toimien näin 

innovaattoreina. 

 

Yritykset ovat nykyaikana yhä kiinnostuneempia hyödyntämään sosiaalista mediaa 

myös tuoteinnovoinnissa. Sosiaalisen median kautta yrityksillä on saatavilla valtava 

määrä informaatiota niin kuluttajista kuin heidän toiveista ja tarpeistaankin. Sen 

kautta he voivat saada käsiinsä tietoa, jonka avulla kehittää tuotteita ja palveluita 

vastaamaan juuri näihin toiveisiin ja tarpeisiin. Yritykset valvovat aktiivisesti 

sosiaalista mediaa kerätäkseen tietoa asiakkaista. Verkkokeskustelut sosiaalisessa 

mediassa tarjoavat personoidumpaa tietoa tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi, 

sillä kuluttajat voivat jakaa omia positiivisia kokemuksiaan, kuten myös 

reklamaatioita ja valituksia yrityksen sivuilla. (Zhang & Vos 2013, 373.) Toisaalta 

kuluttajilla on mahdollisuus jakaa luomaansa materiaalia myös omalla sivullaan tai 

sosiaalisen median tarjoamilla keskustelufoorumeilla. Joka tapauksessa yrityksellä 

täytyy olla valmius vastaanottaa tätä palautetta ja kyky huomioida se tuotteiden sekä 

palveluiden kehittämisessä, jotta tieto saadaan hyödynnettyä tuotteiden ja 

palveluiden kehittämiseksi vastaamaan kuluttajien todellisiin tarpeisiin.  

 

Luova kuluttaja on nykyajan termi, joka kuvaa kuluttajan muuttunutta roolia 

sosiaalisen median myötä. Kuluttajat luovat merkittävän osan sosiaalisen median 

arvoa tuottavasta sisällöstä ja ovat uuden mediamaailman energianlähde. Yritysten 

näkökulmasta kuluttajien tuottama sisältö toimii inspiraationa ja luo arvoa. Kuluttajat 

käyvät muun muassa Facebookissa ensin keskustelua tuotteista, jonka jälkeen he 

tekevät omia tuotearvosteluja tekstien ja videoiden muodossa. Seuraavaksi kuluttajat 

ovat mukana tuotteiden promotoinnissa omien mainosvideoiden myötä ja lopulta he 

ovat osa alkuperäisten tuotteiden muunnelmien suunnittelua ja näiden uusien 
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innovaatioiden jakelua. (Berthon, Pitt, Plangger & Shapiro 2012, 263.) 

Tämänkaltaisen innovoinnin takana on usein myös yritys itse. Toisaalta kuluttaja voi 

toimia innovaattorina myös yrityksestä riippumatta, jolloin useimmiten on kyse 

tuotteen muokkaamisesta niin, ettei tuote enää vastaa alkuperäistä tarkoitusta tai se ei 

enää täytä sitä tarvetta, johon se oli alun perin kehitetty (Berthon, Pitt, Plangger & 

Shapiro 2012, 267). Tällöin kuluttaja käyttää tuotetta uudella tavalla tai uuteen 

tarkoitukseen. Näin tapahtuva tuoteinnovointi on yrityksestä riippumatonta ja usein 

yrityksen kontrollin ulkopuolella. 

 

3.5  Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Tässä kappaleessa esitellään teorian pohjalta luotu malli kuvaamaan yrityksen 

markkinointiviestintää sosiaalisessa mediassa (Kuvio 1). Kuvioon on kuvattu tekijät, 

joista yrityksen perinteinen markkinointiviestintä koostuu eli mainonta, tiedotus- ja 

suhdetoiminta sekä myynninedistäminen. Kuvioon on lisätty nimenomaan 

sosiaalisen median mukanaan tuomat käyttötavat eli viestintä- ja palautekanava sekä 

tuoteinnovointi. Lisäksi teoreettinen viitekehys pitää sisällään yrityksen tavoitteet 

markkinointiviestinnän suhteen.  

 

 

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys. 
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4 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA 

TUTKIMUSKONTEKSTIN ESITTELY  

 

Neljännessä luvussa käsitellään tutkimuksen empiirisen osion toteutus ja luodaan 

katsaus tutkimuskontekstiin. Ensimmäisessä alaluvussa käydään lyhyesti läpi 

tutkimuksen tavoitteet sekä tutkimusote ja tutkimusmenetelmät. Tutkimuksen 

toteutus-osiossa avataan tutkimuksen empiirisen osion käytännön toteutusta. Toisessa 

alaluvussa puolestaan tutustutaan päivittäistavarakaupan markkinatilanteeseen sekä 

vallitseviin trendeihin ja esitellään tutkimuksen Keskon sekä tutkimuksen 

tapausyritys päivittäistavarakauppaketju K-marketin pääpiirteitä. 

 

4.1  Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa vastataan tutkimuksen päätutkimuskysymykseen: 

Kuinka K-market ketju ja K-market myymälät hyödyntävät Facebookia 

markkinointikanavana? Tavoitteena on tunnistaa millaista sisältöä K-market ketju ja 

kauppiasjohtoiset myymälät jakavat Facebookissa, mitä tavoitteita kyseiselle 

viestinnälle asetetaan ja ketä viestinnällä tavoitellaan. Tämän lisäksi tuodaan esille 

Facebookin käytön mukanaan tuomia etuja ja haasteita, joihin yritykset ovat 

törmänneet. 

 

4.2  Tutkimusote ja menetelmät 

 

Tässä tutkimuksessa pyrkimyksenä on ymmärtää markkinointiviestintää 

Facebookissa käyttäen esimerkkinä päivittäistavarakaupan ketjua sekä myymälöitä. 

Menetelmänä tässä tutkimuksessa on tapaustutkimus, joka on yleisimpiä 

liiketaloustieteellisen tutkimuksen laadullisia menetelmiä.  Yleensä tällöin tutkitaan 

yhtä, enintään muutamaa tarkoituksella valittua tapausta. Tapaus voi olla joko yritys 

tai yrityksen osa. Myös toiminnallinen tapaus on mahdollinen, jolloin kyse on 

esimerkiksi prosessista tai yrityksen rakenteellisesta ominaisuudesta. Joka 

tapauksessa tutkittu tapausmäärä on yleensä pieni. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 

2005, 154.) Kuten on myös tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen laajuus ja 
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käyttötarkoitus huomioiden tämä on perusteltua. Kyseessä on siis yhden tapauksen 

tapaustutkimus, jota analysoidaan useamman alayksikön kautta. 

 

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen. Kyseiselle tutkimukselle on 

tyypillistä kokonaisvaltainen tiedonhankinta ja aineisto kootaan pääasiassa 

luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Pyrkimyksenä on paljastaa mahdollisesti 

odottamattomia seikkoja aineiston monitahoisella ja yksityiskohtaisella tarkastelulla. 

Tutkimuksen kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, ei sattumanvaraisesti, 

kuten tässäkin tapauksessa. Tutkijan omat havainnot ja preferenssit ovat vaikuttaneet 

tutkittavaan tapaukseen, kuten myös haastateltavien valintaan. Laadulliselle 

tutkimukselle on lisäksi tyypillistä, että tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja 

aineistoa tulkitaan sen mukaan. Joustavuus on myös laadulliselle tutkimukselle 

ominaista, jolloin tutkimussuunnitelmaa muotoutuu tutkimuksen edetessä ja muuttuu 

olosuhteiden mukaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 164.) 

 

Empiirisen tutkimuksen kohteena ovat K-market ketju sekä K-market myymälät. 

Tutkimuksessa tarkastellaan K-market ketjun sekä K-market myymälöiden 

Facebook-viestintää ja sen hyödyntämistä markkinointiviestintätarkoituksessa 

haastattelu- sekä havainnointiaineiston pohjalta, jonka keruu perustuu aiempaan 

olemassa olevaan teoreettiseen aineistoon.  

 

4.3  Tutkimuksen toteuttaminen 

 

Tutkimuksen konteksti sekä tapausyritykset on valittu tutkijan omien mieltymysten, 

kokemusten ja liikkeenjohdollisten tarpeiden perusteella. Aihe on ajankohtainen 

päivittäistavarakaupan markkinatilanteen vuoksi ja sosiaalisen median 

hyödyntäminen K-market myymälöiden keskuudessa on tutkijan omien havaintojen 

perusteella lisääntynyt merkittävästi. Tämän perusteella kontekstin ja haastateltavien 

valinta oli hyvin selkeä. 

 

Tyypillisimpiä käytettyjä laadullisia aineistoja ovat haastattelu- ja kirjalliset aineistot, 

kuten tässäkin tutkimuksessa. Näitä metodeja suositaan, jotta tutkittavien näkökulmat 

ja ääni pääsevät esille. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 164.) Tärkeää ei 

kuitenkaan ole kuinka aineisto kerätään vaan, suositeltavaa on, ettei aineisto koostu 
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yhdestä ainoasta lähteestä vaan tutkimuksessa käytetään useita eri lähteitä. 

(Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 158.) Myös tässä laadullisessa 

tapaustutkimuksessa on pyritty hyödyntämään useita eri lähteitä koostamaan 

teoreettinen viitekehys. Haastattelut sekä havainnointimateriaali puolestaan 

muodostavat pohjan tutkimuksen lopullisille johtopäätöksille. Laadullisessa 

tutkimuksessa tyypillisesti suositaan ihmistä tiedon keruun välineenä, jolloin myös 

tutkijan omat havainnot ja keskustelut tuovat oman lisänsä kerättyyn materiaaliin 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 164). 

 

Tutkimuksen ensisijainen empiirinen aineisto kerätään haastattelemalla. 

Haastateltavat ovat K-Market ketjun markkinointijohtaja sekä kauppiaat K-Market 

Metsokankaasta ja K-market Pyhäjärveltä. Toinen empiirisen aineiston lähde ovat K-

Market ketjun sekä edellä mainittujen K-market myymälöiden Facebook sivut. 

Facebook-sivuja havainnoimalla on tarkoitus saada käsitys siitä kuinka ketju sekä 

myymälät hyödyntävät Facebookia markkinointikanavana eli millaista viestintä 

sivuilla on, kuinka yleisö reagoi viestintään millaisen vastaanoton erilaiset viestit 

saavat ja mitä hyötyä viestinnästä on. Kyseiset yritykset ovat Facebookissa aktiivisia 

ja markkinointi on monipuolista. Seuraajat osallistuvat keskusteluihin ja 

kommentoivat yritysten päivityksiä melko aktiivisesti, jolloin voidaan havainnoida 

myös vuorovaikutusta yrityksen sekä seuraajien välillä. Yritysten toimintaa, 

julkaisuja ja vuorovaikutusta havainnoidaan Facebookissa aktiivisesti koko 

tutkimusprojektin ajan. Havainnointimateriaalia hyödynnetään empiirisen aineiston 

analysoinnissa muutamien perusteltujen esimerkkien avulla ja lisäksi sisältö on otettu 

huomioon analyysissä yleisellä tasolla. 

 

Haastateltavat on valittu heidän toimenkuvansa perusteella. Ketjun 

markkinointijohtaja vastaa K-market ketjun asiakaskäyntien kasvattamisesta, 

myynnistä ja markkinoinnista sekä asiakkuuksien ja brändien arvon kehittymisestä 

ketjumarkkinoinnin avulla. Markkinointijohtaja vastaa myös markkinointistrategiasta 

sekä markkinointisuunnitelman ja –budjetin laatimisesta ja toteutumisesta. Kauppiaat 

puolestaan toimivat yrittäjinä, joiden toimenkuvaan kuuluu, vastata yrityksen 

toiminnasta, markkinoinnista, henkilöstöjohtamisesta, rahaliikenteestä, tavarapelistä 

sekä tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Kaikki haastateltavat ovat kokeneita 

sosiaalisen median käyttäjiä ja tietoisia sen hyödyistä ja haasteista omasta 
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näkökulmastaan. Näkökulmat jokseenkin eroavat toisistaan laajuuden, kohderyhmän 

ja tavoitteiden osalta, minkä vuoksi haastatteluista voidaan olettaa saatavan 

hyödyllistä sekä mielenkiintoista tietoa. 

 

Taulukko 4. Tutkimuksen haastattelut 

Haastateltava Ajankohta Kesto 

Kauppias, K-market Pyhäjärvi (A) 2.4.2016 47min 

Kauppias, K-market Metsokangas (B) 8.4.2016 41min 

Markkinointijohtaja, K-market ketju (C) 6.4.2016 35min 

 

Taulukkoon 4 on koostettu tiedot tutkimuksen haastatteluista. Taulukosta nähdään 

haastateltavat, heidän toimenkuva sekä yritys, haastattelun ajankohta ja kesto. 

Haastateltavien perässä on lisäksi suluissa kirjain, jota käytetään empiirisessä 

analyysissä erottamaan suorien lainausten sanojat toisistaan. Tällä on merkitystä 

siksi, että K-markettien kauppapaikat eroavat merkittävästi toisistaan niin 

asiakaskunnan kuin kilpailutilanteen suhteen ja toisaalta markkinajohtajan 

näkökulma sosiaaliseen mediaan tai sen hyödyntämiseen on hyvin erilainen 

verrattuna kauppiaiden hyvin käytännönläheiseen näkökulmaan. Näin voidaan 

havaita mahdollisia eroavaisuuksia haastateltavien ajatuksissa ja mielipiteissä 

suhteessa vallitsevaan tilanteeseen.  

 

Kysymysrunko lähetettiin haastateltaville etukäteen, jotta heillä oli mahdollisuus 

perehtyä kysymyksiin sekä aihepiiriin etukäteen. Näin varmistettiin haastateltavien 

valmius haastatteluun ja annettiin mahdollisuus faktojen tarkistamiseen. 

Markkinointipäällikön kysymyksissä otettiin osaksi huomioon ketjunäkökulma ja 

kauppiaiden haastattelussa puolestaan yrittäjä- ja myymälänäkökulma. Haastattelut 

toteutettiin teemahaastatteluina eli kysymysrunko ohjasi haastattelun kulkua, mutta 

aidolle keskustelulle ja ajatuksille jätettiin tilaa. Kysymyspatteristo oli hyvin laaja, 

mutta varsinaisen haastattelun aikana, keskustelun edetessä osa kysymyksistä jäi pois 

ja osa korvattiin toisella, joten haastatteluiden kestot pysyivät hyvin maltillisina. 

Haastattelut nauhoitettiin litterointia varten ja haastattelun aikana tehtiin 

muistiinpanoja. 
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4.4  Tutkimusaineiston käsittely 

 

Tutkimuksen haastatteluaineiston käsittely aloitettiin litteroinnilla, jossa kaikki 

haastattelut kirjoitettiin sanasta sanaan puhtaaksi tulevaa analysointia varten. Jo 

haastatteluvaiheessa saattoi huomata, kuinka esille nousi tiettyjä teemoja, jotka olivat 

verrattavissa aiemmin esiteltyyn teoreettiseen keskusteluun, mutta toisaalta 

empiirisestä aineistosta nousi esille myös selkeästi tässä kontekstissa korostuvia 

piirteitä ja ilmiöitä.  

 

Havainnointia puolestaan tehtiin koko tutkimuksen teon ajan seuraamalla sekä K-

market ketjun että K-market Metsokankaan ja K-market Pyhäjärven Facebook-

sivujen toimintaa ja päivityksiä. Haastatteluaineiston tueksi sivuilta kerättiin 

kuvankaappauksen avulla muutamia merkittäviä esimerkkejä havainnollistamaan 

ketjun ja yritysten Facebook-viestintää käytännön tasolla. Lisäksi havainnot on otettu 

huomioon empiirisessä analyysissä myös yleisellä tasolla. 

 

Lopullista empiiristä aineistoa lähdettiin analysoimaan teoreettista aineistoa ja 

tutkijan omia päätelmiä sekä havaintoja apuna käyttäen. Aineisto jaoteltiin lukuihin 

osaksi teoreettisen aineiston ja osaksi empiirisestä aineistosta esille nousseiden 

teemojen mukaan. Sekä haastettelu- että havainnointiaineistoa käytettiin 

analysoinnin tukena suorien lainausten sekä kuvankaappausten avulla. 

 

4.5  Päivittäistavarakauppa Suomessa; markkinatilanne ja vallitsevat trendit 

 

Suomessa kuten muissakin Pohjoismaissa päivittäistavarakaupalle tyypillistä on 

ketjuuntuminen kuten myös hankinnan sekä logistiikan keskittyminen. Tähän on 

syynä laaja ja harvaan asuttu maa, jossa ilman suuria volyymeja ei päästäisi 

logistiseen tehokkuuteen, minkä seurauksena myös kustannustehokkuus kärsisi. 

Heikompi kustannustehokkuus puolestaan tarkoittaisi korkeampia hintoja asiakkaille, 

pienempiä valikoimia sekä huonompaa palvelua ja saavutettavuutta. Suomessa 

päivittäistavaroiden vähittäiskaupan arvo vuonna 2014 oli noin 16,7 miljardia euroa. 

K-ryhmän markkinaosuus oli 33,1 prosenttia sen ollen toiseksi suurin 

päivittäistavarakaupan toimija. Suurin markkinaosuus on S-ryhmällä 45,7 prosentilla 

ja kolmantena puolestaan on Lidl Suomi Ky 9,2 prosentin markkinaosuudella. 
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(Päivittäistavarakauppa ry 2015.) Taloustutkimus Oy:n tekemän Suomi Syö 2015- 

tutkimuksen mukaan Suomen asioiduimpien ruokakaupan ketjujen neljän kärki on 

tasainen. Kärkisijaa pitää S-market ja seuraavilla sijoilla ovat Prisma, Lidl ja K-

citymarket. K-market ketju on sijalla kuusi. (Ristiluoma & Isotupa 2015, 64–66, 

152.)  

 

Asiakastarpeiden muutos ja päivittäistavarakaupan kilpailutilanne ovat johtaneet 

myymäläkoon kasvuun. Suomessa päivittäistavaramarkkinat ovat keskittyneet jo 

pitkään isoihin myymälöihin, joiden markkinaosuus on yli 60 prosenttia. Syynä se, 

että suuret myymälät pystyvät vastaamaan paremmin asiakkaiden odotuksiin 

monipuolisista valikoimista ja edullisemmista hinnoista. Isoilla myymälöillä on 

päävastuu taajamien kuluttajien elintarvikehuollosta, mutta pienemmillä 

myymälöillä, joihin myös K-market ketjun myymälät lasketaan kuuluviksi, on 

puolestaan suuri merkitys maamme asuttavuuden kannalta. Pienemmät myymälät 

mahdollistavat paikallisen elintarvike- ja päivittäistavaratarjonnan isojen 

myymälöiden hallitsemien taajamien ulkopuolella. (Päivittäistavarakauppa ry 2015.).  

 

Merkittävä uudistus päivittäistavarakaupanalalla tapahtui vuoden 2016 alussa, kun 

kauppojen aukioloajat vapautuivat. Elinkeinonharjoittaja on voinut tammikuusta 

lähtien päättää vapaammin, milloin hän pitää liikkeensä avoinna. Uudistus parantaa 

perinteisen kaupan kilpailukykyä suhteessa verkkokauppaan ja mahdollistaa 

ylipäätään elinkeinoelämää sekä yrittäjyyttä edistävän joustavan toimintatavan. 

Uudistuksen myötä kaupanalan työtarjonta kasvaa työtuntien lisääntyessä ja samalla 

kuluttajien mahdollisuudet asioida kaupassa haluamanaan aikana paranevat. 

Rajoitusten poistuttua erityyppiset ja -kokoiset liikkeet ovat tasa-arvoisia kilpailun ja 

yhdenvertaisuuden näkökulmasta. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016.) Myös 

kuluttajat suhtautuvat ruokakauppojen vapautuneisiin aukioloaikoihin positiivisesti ja 

vielä useampi kannattaa ympärivuotisia sunnuntai aukioloja. (Ristiluoma & Isotupa 

2015, 136.) 

 

Vuonna 2015 hinta selkeästi dominoi muutoksia päivittäistavaramarkkinoilla. 

Kuluttajien ostopäätöksiin ovat vaikuttaneet entistä enemmän halvin hinta, paras 

tarjous ja edullisin ostopaikka. Kuluttajien käyttäytymisessä elintarvikkeiden 

kasvanut tarjoushinnoittelu näkyy konkreettisesti. Lähes puolet kuluttajista valitsee 
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aina tarjoustuotteen tai tuotteen, jolla on edullisin hinta. Yli puolet kuluttajista seuraa 

kauppojen tarjousilmoittelua ja tekee ostopäätöksiä mainosten perusteella. 

(Moijanen, Sauvolainen & Numminen 2016, 1-2.) Etenkin K-ryhmän kaupoissa ja 

Lidlissä pääasiassa asioivat kuluttajat kokevat tarjoukset houkuttelevina ja he 

hyödyntävät muualla asioivia enemmän kotiin tulevia mainoslehtisiä ruoka- tai 

ostoslistan suunnittelussa ja tutustuvat tarjousilmoituksiin ennen kauppaan lähtöä. 

Nuoremmat kuluttajat hyödyntävät puolestaan internetiä ja ystäviään kauppalistaa 

laatiessaan. Tarjousten merkityksen kasvusta kertoo myös kaikkien 

päivittäistavaraketjujen asioinnin määrän kasvu vuosien 2009 ja 2015 välillä. 

Reilussa kolmanneksessa kotitalouksista ruokaostoksia tehdään useammassa eri 

kaupassa, jotta päästään hyötymään edullisista hinnoista sekä tarjouksista. 

(Ristiluoma & Isotupa 2015, 12–14, 133.)  

 

Reilu kolmannes kuluttajista valitsee elintarvikkeiden ostopaikan halvimman 

hintatason mukaan, mutta monessa kotitaloudessa edellytetään elintarvikkeilta 

parasta mahdollista laatua ja siitä ollaan valmiita maksamaan. (Ristiluoma & Isotupa 

2015, 154.) Hyvän ruoan arvostus nousee. Kuluttajat arvostavat muun muassa 

tuotteiden aitoutta, paikallisuutta, kotimaisuutta sekä prosessoimattomuutta. 

Talouden tilanteen ja kuluttamisen ilmapiirin edelleen muuttuessa laadulla, 

valikoimilla ja helppoudella on kysyntää. Suhde hintaan on kuitenkin muuttunut 

pysyvästi. Säästäväisyydestä on tullut hyve ja niin edullisimman tuotteen kuin 

laadukkaankin tuotteen perässä oleva kuluttaja pyrkii valitsemaan edullisimman 

tuotteen siitä joukosta, johon valintakriteerit kohdistuvat. Osaava kuluttaja on valmis 

käyttämään aikaa löytääkseen parasta halvalla. Ruoasta halutaan saada tietoa ja 

kanavat, jotka tarjoavat tietoa virikkeellisesti ja inspiroivasti, herättävät kuluttajissa 

kiinnostusta ja arvostusta. K-ryhmän aktiivisuus ja viestinnän linjan muutos on 

huomattu ja sitä arvostetaan. K-ketjun mainonnasta pidetään ja sen vaikutukset ovat 

positiivisia. (Moijanen, Sauvolainen & Numminen 2016, 2-3, 70–71.) 

 

Hinnan lisäksi kuluttajille merkittävä tekijä on se, että kaikki ostokset saadaan 

yhdestä kaupasta. Tämä on tärkeää etenkin iäkkäämmille kuluttajille. Väestön 

vanhetessa erilaisten palveluiden tarve ruokakaupoissa korostuu entisestään. 

(Ristiluoma & Isotupa 2015, 12–14, 64.) Vaivattomuuden odotus on suurempi kuin 

koskaan ja samalla halu keskittää ostokset yhteen paikkaan korostuu. (Moijanen, 
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Sauvolainen & Numminen 2016, 8.) Nykyisin esimerkiksi K-marketin 

palveluvalikoimaan saattaa parhaimmillaan kuulua päivittäistavarakaupan lisäksi 

esimerkiksi Veikkaus, Posti, lounasruoka, salaattibaari, palvelutiski, paistopiste ja 

kotiinkuljetuspalvelu. Palvelut keskittyvät yhä enemmän saman katona alle varsinkin 

pienillä paikkakunnilla. Runsas palveluvalikoima toimii kilpailuetuna muihin 

paikallisiin kilpailijoihin verrattuna. Kokonaistasolla varsinaisen palvelun merkitys 

jää edelleen hintojen jalkoihin ja näyttää jopa vähentyneen. (Ristiluoma & Isotupa 

2015, 14). 

 

Internetin käyttö ruokakauppojen ja niiden tarjoamien palveluiden osalta on kasvanut 

ja kuluttajat ovat kiinnostuneita hakemaan tietoa ruokakaupoista sekä niiden 

tarjonnasta internetin ja sosiaalisen median kautta. Ruokavinkkien ja ideoiden 

hakeminen netistä ja kavereiden kautta korostuu alle 35-vuotiaiden keskuudessa. 

(Ristiluoma & Isotupa 2015, 12–14.) Kuluttajat käyttävät mielellään kauppojen 

verkkopalveluita ja sosiaalista mediaa hyödykseen tutustuessaan uusiin tuotteisiin, 

etsiessään tietoa ja tarjouksia tai uusia virikkeitä. Joka kolmannelle suomalaiselle 

kauppojen verkkopalvelut ja tuoteinformaatio ovat olennainen osa arkipäivää. 

Kauppojen sosiaalisen median sivustoja seuraa mielellään 14 prosenttia kuluttajista 

ja jopa 21 prosenttia katsoo usein tarjouksia kauppojen verkkosivuilta. Myös 

reseptejä suomalaiset hakevat aktiivisesti, sillä jopa noin 77 prosenttia kuluttajista 

hakee ruoanlaittoon ja leivontaan liittyviä reseptejä internetistä. K-ryhmän Pirkka.fi 

ja K-ruoka.fi sivustot kuuluvatkin viiden mieluisimman reseptisivun joukkoon. 

(Moijanen, Sauvolainen & Numminen 2016, 15–17.) 

 

Kuluttajat ovat kiinnostuneita kauppojen tarjoamista mobiilisovelluksista, sillä niiden 

kautta tehdään ostoslistoja, katsotaan tuote- sekä hintatietoja ja etsitään tuotteista 

lisätietoja. Päivittäistavaroiden ostoprosessissa älypuhelinta tai tablettia käytetään 

ensisijaisesti aukioloaikojen ja sijainnin tarkistamiseen, ruokaohjeiden etsimiseen, 

tarjousten katsomiseen, kanta-asiakastarjousten sekä piste- ja bonustietojen 

tarkistamiseen. Verkon merkitys tiedonlähteenä kasvattaa merkitystään jatkuvasti. 

Sukulaiset, tuttavat ja ystävät ovat edelleen tärkeimmät yksittäiset lähteet ideoille, 

mutta erilaisista verkkolähteistä tietoa hakee jo lähes puolet Suomalainen 

päivittäistavaraostaja 2015-kyselyyn vastanneista. Verkkolähteisiin lasketaan 

kuuluvaksi ruokaan ja päivittäistavaroihin liittyvät verkkosivustot, sosiaalisen 
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median sivut, kauppojen ja valmistajien verkkosivut, sähköpostimainonta, kauppojen 

ja valmistajien sosiaalisen median sivut sekä kauppojen mobiilisovellukset. 

(Moijanen, Sauvolainen & Numminen 2016, 25–31.)  

 

4.6  Kesko ja vähittäiskauppaketju K-market 

 

Kesko on suomalainen kaupan alan pörssiyhtiö, joka on perustettu vuonna 1940. Sen 

toimialat ovat päivittäistavara-, rauta ja erikois- sekä autokauppa yli 1500 kaupan 

voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latvassa, Liettuassa, Venäjällä ja 

Valko-Venäjällä. Keskon toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä 

kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Yhdessä Kesko ja K-

kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka vähittäismyynti vuonna 2015 oli noin 11 

miljardia euroa. K-ryhmä työllistää yhteensä noin 45 000 henkeä Suomessa ja 

ulkomailla, joista K-kaupat työllistävät noin 20 000 henkeä. (Kesko 2016, Saarinen 

2015.) 

 

Suomessa K-ruokakauppoja on yli 900, joiden toiminnasta vastaavat K-

ruokakauppiaat. Taustalla toimii Ruokakeskon ketjuliiketoimintamalli, joka vastaa 

keskitetystä hankinnasta, valikoimanhallinnasta, logistiikasta sekä ketjukonseptien ja 

kauppapaikkaverkoston kehittämisestä. Ruokakeskon ja K-ruokakauppiaiden 

yhteistoiminta perustuu ketjusopimukseen, jolla taataan toiminnan asiakaslähtöisyys, 

tehokkuus ja kilpailuetujen toteutuminen. K-kauppiaat ovat itsenäisiä yrittäjiä ja 

huolehtivat oman kauppansa palvelusta valikoimineen, henkilökunnan osaamisesta, 

tuotteiden laadusta ja liiketoiminnan tuloksellisuudesta. Paikallisesti toimivat 

kauppiaat hyödyntävät asiakkaidensa toiveita ja asiakastietoja vastatakseen 

kuluttajien tarpeisiin ja muokkaavat näin omaa myymäläänsä sekä sen valikoimaa 

vastaamaan alueen ja asiakaskunnan erityispiirteitä. Ketjun yhteistä valikoimaa 

täydennetään muun muassa paikallisilta tuottajilta saatavalla lähiruoalla. (Kesko 

2016.) Tai palveluilla, jotka ovat asiakkaille tarpeellisia kyseisellä paikkakunnalla. 

 

K-ruokakaupat ovat Suomen laadukkaimpia ruokakauppoja ja vastuullisuuden 

edelläkävijöitä maailmassa. Kesko on ollut vuodesta 2005 lähtien maailman 100 

vastuullisimman yrityksen listalla. Tällä hetkellä yritys on listan sijalla viisitoista ja 

samalla maailman vastuullisin kaupan alan yritys maailmassa.. K-kaupat tukevat 
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ennen kaikkea kotimaisuutta sekä paikallisuutta ja pyrkivät kantamaan vastuun 

ympäristöstä, taloudellisesta hyvinvoinnista ja työntekijöistä. K-kauppojen 

merkittävänä vahvuutena ovat palvelu sekä laajat kotimaisten tuottajien valikoimat. 

(Saarinen 2015, Kesko 2016). K-ruokakaupoissa käy päivittäin noin 900 000 

asiakasta, jotka odottavat monipuolista valikoimaa, asioinnin helppoutta, edullisuutta 

sekä vastuullisuutta. (Kesko 2016.) 

 

K-Market ketju puolestaan on yksi Keskon päivittäistavarakaupan K-

ruokakauppaketjuista K-supermarket ja K-citymarket ketjun rinnalla.  K-marketit 

ovat asiakasta lähellä olevia lähikauppoja, joiden tavoitteena on tarjota asiakkaalle 

päivittäiseen arkeen liittyvät ruokavalikoimat ja lähipalvelut luotettavasti, 

palvelevasti ja paikallisesti. (Kesko 2016.) 

 

Päivittäistavarakaupan kilpailuetuja K-ruokakaupoissa ovat 

- Tuoreosastot ja laajat valikoimat 

- K-kauppiasyrittäjyys takaa toiminnan asiakaslähtöisyyden ja tehokkuuden 

- Edulliset ja laadukkaat Pirkka- ja K-Menu- tuotteet 

- Kotimaisuus ja vastuullisuus 

- Laaja valikoima asiakkaan arkea helpottavia sähköisiä palveluja (Kesko 

2016.) 

 

Merkittävä mullistus päivittäistavaramarkkinoilla tapahtui 12.4.2016, kun kilpailu- ja 

kuluttajavirasto hyväksyi yrityskaupan, jolla Kesko Oyj:n tytäryhtiö Ruokakesko Oy 

hankki Suomen Lähikauppa Oy:n. Kaupan myötä K-ryhmä kasvattaa strategiansa 

mukaisesti lähimarkkinaverkostoaan merkittävästi. Suomen Lähikaupan liikevaihto 

vuonna 2015 oli 935,7 miljoonaa euroa, sillä on noin 500 Siwaa ja Valintataloa ja 

noin 3800 työntekijää. Tällä kaupalla Kesko hakee kasvua päivittäistavarakaupassa ja 

yksi kasvun painopistealueista on lähikauppaverkoston kasvattaminen ja 

uudistaminen. Tämän yrityskaupan myötä kaikki Valintatalot ja Siwat muuttuvat K-

marketeiksi. (Kesko 2016.) 
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5 FACEBOOK MARKKINOINTIKANAVANA K-MARKET KETJUSSA JA 

K-MARKETEISSA 

 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen empiiriset tulokset. Haastatteluiden 

perusteella kerätyn aineiston analysoinnin tukena käytetään tutkimuksessa koostettua 

teoreettista viitekehystä ja tutkijan omia tulkintoja aiheesta. Analysoinnissa huomio 

kiinnittyy erityisesti niihin seikkoihin, jotka teemahaastatteluista nousevat esille 

merkittävinä ilmiöinä juuri päivittäistavarakaupan kontekstissa ja sosiaalisessa 

mediassa. Aineiston analysoinnissa on pyritty löytämään vastaus tutkimuksen 

päätutkimuskysymykseen; kuinka K-market ketju ja K-marketit hyödyntävät 

sosiaalista mediaa markkinointikanavana; sekä alatutkimuskysymyksiin kyseisen 

viestinnän tavoitteista, kohderyhmästä ja sisällöstä. Esille nousevat myös sosiaalisen 

median hyödyt, parhaat ominaisuudet kuten myös haasteet yrityksen näkökulmasta. 

 

5.1  Kilpailutilanteen vaikutukset markkinointiviestintään 

 

Heikon taloustilanteen myötä viimeisen parin vuoden ajan päivittäistavarakauppaan 

liittyvää keskustelua on hallinnut hinta. Kuluttajat ovat hyvin hintatietoisia ja näkevät 

vaivaa hankkiakseen edullisimman tuotteen markkinoilla. Halpuuttaminen on 

noussut uutena terminä ylitse muiden ja tämän seurauksena ruoan hinta on 

alimmillaan moneen vuoteen suhteutettuna kuluttajien tuloihin. Silti ruoan hintaa 

pidetään kuluttajien keskuudessa edelleen kalliina. Myös K-market ketju on lähtenyt 

mukaan hintojen alentamiseen, mutta pääasiassa K-market ketjun vahvuudet ovat 

muilla osa-alueilla verrattuna merkittävimpiin kilpailijoihin. 

 

”Tämä halpuuttaminen ja muu…me ei tulla koskaan olemaan se 

asiakkaalle halvin kauppa asioida. Me halutaan tuoda niitä meidän 

ketjun vahvuuksia muilla tasoilla esille, kuin sillä hinnalla. Se on meillä 

tietysti, että kuunnellaan asiakasta, jotta me pystytään paremmin 

vastaamaan siihen asiakastarpeeseen. Suurin osa tän tarpeen 

kuunteluun liittyy siihen kauppiuuteen, et kauppias tuntee alueensa ja 

omat asiakkaansa.” (C) 

 

”Tiukka kilpailutilanne vie herkästi markkinointiviestinnän 

pikavoittojen hakuun repivällä tarjousmainonnalla. Tärkeintä kuitenkin 

on muistaa ketjun oikeat kilpailuedut ja vahvuudet ja tuoda niitä esille. 

Pelkkä hintaviesti ei riitä vaan on pystyttävä rakentamaan myös 
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laadullista ja asiakassuhdetta huomioivaa mielikuvaa. K-Market-

ketjulle näitä laadullisia mielikuvia ovat mm helppous, nopeus, 

läheisyys, paikallisuus ja tuoreus. Henkilökohtaisesti uskon, että kun 

nämä asiat tuodaan esille huomioiden paikallisen asiakkaan ja yhteisön 

tarpeet on tulevaisuus kirkkaampi kuin pelkän tarjousmainonnan 

varassa eläessä.” (C) 

 

K-markettien erilaisuus kauppapaikan ja asiakaskunnan mukaan on nähtävillä tässä 

tutkimuksessa tehtyjen haastatteluiden sekä tutkijan omien kokemusten perusteella. 

K-kauppiaiden tulee tuntea asiakaskuntansa ja toimialueensa, jotta he osaavat tuoda 

esille juuri oman alueensa kuluttajien arvostamia asioita ja houkutella heitä 

myymälään oikeilla tuotteilla.  Pyhäjärvellä K-marketilla on pitkä historia, 

asiakaskunta on iäkästä ja hinta sekä palvelu ovat merkittäviä tekijöitä ostopäätöksen 

teossa. Maalaispitäjässä kuluttajat hyödyntävät hyvin erilaisia tuotteita kuin 

kaupungissa. Metsokankaan myymälä on avattu puolisen vuotta sitten ja sen 

asiakkaat ovat tavallista paremmin toimeentulevia nuoria perheitä, joita eivät 

houkuta tarjoukset vaan laadukkaat premium-tuotteet, terveystuotteet sekä 

ajankohtaiset trendit niin ruokavaliossa kuin tuotteissa. K-ketjun vahvuus on juuri 

siinä, että jokainen kauppias voi ketjun konseptin rajoissa muokata toimintaa, 

palveluja sekä tuotevalikoimaansa vastaamaan asiakkaiden toiveita ja tarpeita. 

Haaste puolestaan on siinä, että tunnistaa oman kaupan vahvuudet verrattuna 

kilpailijoihin, kuinka vahvuudet tuodaan esille ja saadaan asiakkaat niistä tietoisiksi.  

 

”Meillä kilpailukeinot on niin sanotusti ylivoimaosastot eli näihin 

kuuluu nämä palvelutiskit, paistopisteet ja ateriapalvelut ja sitte tietenki 

meidän suuri konseptin sisäinen ylivoima on tämä palvelu, jonka kautta 

lähtään sitte hyvinki monesti lähestyyn myös uusia asioita. Sekä 

kokonaisuudistus! Me uudistetaan kaupan ilme täysin ja näin ollen 

saadaan se vastaamaan nykyajan trendejä ja normeja.” (A) 

 

Erottuakseen kilpailijoista kauppiaat pyrkivät tuomaan myös Facebook–viestinnässä 

esille niitä asioita, joista haluavat myymälänsä tulevan tunnetuksi ja jotka ovat 

kyseisen myymälän vahvuuksia. Toiset pyrkivät tarjous- hinnoittelulla 

houkuttelemaan asiakkaita, jos hinnan tiedetään olevan asiakkaille tärkeä tekijä 

ostopaikan valinnassa. Varsinkin, jos alueella on paljon kilpailijoita, joiden 

kilpailuvaltti on edullinen hinnoittelu. Toisaalta onnistunut viestintä saattaa jopa 

muuttaa kuluttajan asennetta myymälää kohtaan tai toisaalta herättää uusia tarpeita. 
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Monet kuluttajat arvostavat hinnan sijasta esimerkiksi laatua ja runsasta valikoimaa, 

joten viestinnässä myös heidät on hyvä huomioida. Sosiaalinen media on vielä melko 

uusi media ja jossain määrin toiminta on vielä kokeiluasteella. Sen hyödyllisyyttä 

yritykselle on mahdoton kieltää, mutta vaatii aikaa tietää mikä toimii ja mikä ei, 

olivatpa asiakkaat tai heidän tarpeensa tuttuja tai ei.  

 

”Pitkässä juoksussa se on hyvä juttu, ettei ne juokse tarjousten perässä. 

Mutta tavallaan se luo oman haasteensa tähän alkuun, koska sit miettii, 

että millä niitä pystyy houkuttelemaan, niin kyllä mä nään, että se on 

hyvä asiakaspalvelu, laatu, tuoreus ja runsaus niitä juttuja. Kun avaat 

uuden myymälän, niin et tiiä yhtään miten tää lähtee menemään. Vähän 

testailtu eri juttuja ja selkeesti se linja alkaa löytymään, että mitkä jutut 

toimii ja mitkä sitten toimii huonommin.” (B) 

 

Vuoden alusta vapautuneet aukioloajat ovat myös tuoneet oman lisänsä 

päivittäistavarakaupan kilpailutilanteeseen, mutta myös viestintään. Vaikka ketjun 

Facebook sivuilla muuten on hyvin vähän kommentointia seuraajien toimesta, niin 

vapautuneiden aukioloaikojen myötä yhteydenottojen määrä kasvoi. Tässä varmasti 

yksi tiedottamisen arvoinen asia, nyt kun myymälät saavat pitää ovensa auki kuten 

haluavat. Myös K-markettien Facebook sivuilla näki vuodenvaihteessa paljon 

ilmoittelua muuttuneista aukioloajoista, jotta asiakkaille saatiin välitettyä tämä tärkeä 

tieto. Juuri tämänkaltaisissa tilanteissa Facebookin voima on merkittävä. Tieto 

saadaan nopeasti suurelle joukolle, mutta seuraajat voivat myös esittää kysymyksiä ja 

niihin vastataan nopeasti. Myös aukioloaikojen suhteen kauppapaikat eroavat 

toisistaan. Harvalla kaupalla on tarvetta olla auki ympäri vuorokauden, mutta 

mahdollisuus joustaviin aukioloaikoihin on etenkin yrittäjäkauppiaille merkittävä 

tekijä. Aukioloaikoja on mahdollista räätälöidä lyhyelläkin varoajalla ja siitä on 

helppo informoida Facebookissa. Tämä on merkittävä kilpailutekijä verrattuna 

kilpailijoihin, joilla ei ole samaa päätäntävaltaa kauppakohtaisissa yksiköissä kuin K-

markettien yrittäjäkauppiailla. 

 

5.2  Facebookin mahdollisuuksien tunnistaminen 

 

Facebook on merkittävä media, jossa on paljon ihmisiä läsnä ja heihin on mahdollista 

saada yhteys hyvinkin nopeasti. Tarvittaessa sieltä voidaan saada palautetta 
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kuluttajilta, asiakkailta ja potentiaalisilta asiakkailta sekä kohdistaa viestintää 

haluttuihin kohderyhmiin. K-market ketjun poikkeuksellisen suuri tykkääjien määrä 

kilpaileviin ketjuihin verrattuna on etu. Samoin yksittäisten K-markettien 

tykkääjämäärät ovat suurempia suhteessa kilpailijoihin. Peruspäivityksellä voidaan 

tavoittaa suuri ihmismassa nopeasti eikä se maksa mitään. Lisäksi reagointi 

kysymyksiin tai kommentteihin on mahdollista nopeasti, jolloin myös haastavat 

tilanteet saadaan hallintaan hyvissä ajoin. 

 

”No se on tätä päivää. Kyllä ihmiset on somessa ja niin sanotusti onlinessa, 

niin se tarkottaa sitä, että meidänki pitää olla, että vaikka myymälä on 

kivijalka myymälä, niin meidän pitää olla siellä missä ne asiakkaatkin on.” 

(B) 

 

 

Sosiaalinen media todella on nykypäivää ja myös yritykset ovat sen huomanneet. 

Etenkin tiettyyn ikäryhmään kuuluvat ovat tulleet tutuiksi näiden sovellusten kanssa 

ja nuoremmat ovat käytännössä eläneet sosiaalisessa mediassa koko ikänsä, minkä 

vuoksi sen käyttö on heille varsin luontevaa. Tutkimustenkin mukaan sosiaalinen 

media valtaa jatkuvasti tilaa perinteisiltä medioilta ja myös päivittäistavarakaupat 

ovat huomanneet sosiaalisen median tehon verrattuna perinteisiin medioihin. 

Esimerkiksi lehtimainonnalla on edelleen oma kohderyhmänsä ja toisilla alueilla sen 

teho on korvaamaton, mutta nopeuden, kustannusten ja spontaaniuden suhteen 

sosiaalinen media tarjoaa erittäin kilpailukykyisen markkinointikanavan perinteisten 

medioiden rinnalle ja tehostamaan viestin purevuutta. 

 

 ”Varsinki tässä ympäristössä on paljon semmosia kolmekymppisiä, alle 

kolmekymppisiä niin sanottuja diginatiiveja, joille se on hyvin luontaista se 

älypuhelimen käyttö ja facebookissa oleminen. Vastaavasti joku 

paperimainoksen jakaminen, niin sen on nyt niin ku nähny, että se on täysin 

tehotonta toimintaa, että ei ne niin ku lue niitä. Selkeesti tuohon digitaaliseen 

puoleen täytyy panostaa enempi, että se on kehittelyn alla.” (B) 

 

5.2.1 K-market ketju toimii sisältömoottorina 

 

K-market ketjun tavoitteet ja rooli Facebookissa ovat hyvin erilaiset kuin itse K-

markettien. Ketju pyrkii tuomaan esille ketjun vahvuuksia, kampanjoita, keräilyjä, 

reseptejä ja kilpailuja, mutta ensisijaisesti ketju toimii sisällöntuottajana ja 
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tietynlaisena moottorina kauppakohtaiselle tekemiselle. Ketju tuottaa viikoittain 

materiaalia, joka on vapaasti K-markettien hyödynnettävissä sosiaalisessa mediassa. 

Vaikka valmiin materiaalin hyödyntäminen on suositeltavaa, on se pääasiassa 

tarkoitettu niille marketeille, joilla Facebook on käytössä, mutta joilla ei välttämättä 

ole halukkuutta tai taitoa tuottaa varsinaista omaa sisältöä sivuilleen. Heidän 

käytössään ovat viikoittaiset SoMe–vinkit ja linkit, jotka toimitetaan kauppiaille 

jokaisen viikon perjantaina, sekä K-market ketjun omalle Facebook sivulle linkitetyt 

päivitykset, jotka ovat nekin vapaasti kauppojen jaettavissa ja hyödynnettävissä 

omassa markkinoinnissa. 

 

 

Kuvio 2. K-market ketjun kampanjakeräily. 

 

Yllä oleva kuvio 2. on K-markettien kevään keräilykampanjan mainos K-market 

ketjun Facebook-sivulta. Päivityksellä on viisi jakoa, jotka kaikki ovat K-markettien 

tekemiä. Kyseiset kaupat ovat siis hyödyntäneet omilla sivuillaan ketjun tuottamaa 

materiaalia aiheesta joka on ajankohtainen kaikissa K-marketeissa ympäri Suomen. 

Tämänkaltainen materiaali on helppo ja nopea jakaa kaupan omilla sivuilla joko 

lisänä omille päivityksille tai ensisijaisena sisältönä niille kaupoille, joilla ei ole 

valmiuksia oman materiaalin tuottamiseen, mutta joilla on Facebook-sivut 
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toiminnassa. Ketju kannustaakin kauppoja omien Facebook-sivujen ylläpitämiseen, 

sillä niistä kuluttajien koetaan olevan kiinnostuneita. 

 

”Me koetaan, että ihmiset on enemmän kiinnostuneita niistä kauppojen 

omista facebook sivuista kuin ketjun sivuista. Ketjun sivua on pidetty 

enemmänkin sellasena moottorina, joka syöttää sit sitä sisältöä 

esimerkiksi sellasille kauppiaille, jotka ei kauheesti halua tehä omaa.” 

(C) 

 

K-market ketjun kannalta merkittävintä on nimenomaan asiakkaiden ja kauppojen 

keskinäinen yhteydenpito. Ketju on viimeisen vuoden ajan jopa miettinyt onko 

ketjun omalle Facebook sivulle lainkaan tarvetta, sillä suurimmalla osalla K-

marketteja on jo omat sivut, joiden kautta asiakkuus, läheisyys ja paikallisuus 

nousevat esille ja joiden kautta kuluttajat saavat tietoa nimenomaan lähimarketistaan, 

sen toiminnasta ja tarjonnasta. Toisaalta K-market ketjun Facebook–tykkääjien 

määrä on poikkeuksellisen suuri verrattuna kilpaileviin ketjuihin. Reilut 130 000 

tykkääjää kertoo kuluttajien kiinnostuksesta ketjua kohtaan, mutta vain harva 

seuraajista varsinaisesti kommentoi päivityksiä tai reagoi niihin. Näyttää siltä, että 

kuluttajien keskinäinen tai kuluttajan ja ketjun välinen kommunikointi ovat vielä 

varsin vähäistä ja suurin osa seuraajista tarkkailee tilannetta sivusta. Tätä selittää 

myös ketjun tiedottava tyyli omilla sivuillaan. Hyvin persoonallinen tai kantaaottava 

tyyli saisi varmasti aikaan kommentointia, mutta se ei varsinaisesti ole ketjun tavoite. 

Tavoite on välittää asiakkaita kiinnostavia ajankohtaisia ketjuviestejä, tuottaa 

runsaasti uutta sisältöä sekä edesauttaa markettien näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. 

 

”Tää kaupan oma liikeidea, niin se on kuitenki se mikä sitä asiakasta 

kiinnostaa, se oman kaupan viestintä ja oman kaupan sisältö. Me 

lähetetään kilpailuja, tehdään jotain reseptejä tai kerrotaan jonku 

kaupan jostain poikkeuksellisesta päivityksestä, mutta ollaan tosi 

varovaisia siinä, ettei ketjuna tietyllä tavalla pöhistä tai oteta kantaa 

liikaa. Enemmän se on sesonkeihin liittyvää reseptiikkaa, ajankohtaisia 

asioita, tarjouksia. Se on meiltä vahvasti tällasta push-tyyppistä viestiä, 

kuin sitten suoraan asiakkaan kanssa kommunikoivaa viestiä.” (C) 

 

K-market ketjun varsinainen kohderyhmä kaikessa tekemisessä ovat lapsiperheet ja 

aikuistaloudet, mutta Facebookin viestit tavoittaa myös muita kuluttajia. Tykkääjiä 

on laidasta laitaan; osa asioi K-marketeissa päivittäin, toiset saattaa olla 
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kiinnostuneita vain seuraamaan ketjun toimintaa Facebookissa. 

Markkinointiviestinnällä pyritään lisäämään tietoisuutta yrityksestä ja sen 

toiminnasta sekä viime kädessä saamaan uusia asiakkaita. Facebookin viestintää 

pystytään kohdentamaan myös halutuille kohderyhmille, jos esimerkiksi 

kampanjakeräilyillä halutaan houkutella tiettyjä kuluttajia. Tätä ominaisuutta ketju 

käyttää hyödyksi ohjaamalla Facebook -viestintää juuri tavoiteltuihin kohderyhmiin. 

 

5.2.2 K-marketit kertovat omaa tarinaansa 

 

Jokainen K-market myymälä on kauppiaan sekä henkilökuntansa näköinen. Vaikka 

K-marketit kuuluvat vähittäiskauppaketjuun, jonka toimintaa ohjaa ketjukonsepti, on 

kauppiaan rooli merkittävä puhuttaessa kaupan imagosta ja mielikuvasta asiakkaiden 

mielissä. Kauppiuus on yksi K-market ketjun vahvuuksista, sillä näin liiketoiminta 

henkilöityy asiakkaiden mielissä tiettyyn henkilöön ja hänen persoonaan. Toki tässä 

piilee myös omat haasteensa. Usein nekin ikävät kokemukset, joilla ei varsinaisesti 

ole tekemistä kauppiaan kanssa, henkilöityvät kyseiseen henkilöön tai kuten kukaan 

muukaan, ei myöskään kauppias voi miellyttää kaikkia, jolloin henkilökemiat eivät 

välttämättä kohtaa kaikkien asiakkaiden kanssa. Facebookin kautta kauppias pystyy 

tekemään kauppaa ja sen henkilökuntaa tutuksi ja pystyy antamaan itsestään hieman 

enemmän, kun jo yhdellä viestillä tavoittaa suuren määrän ihmisiä. 

 

”Kauppiaana mä en oo kaupalla koko ajan näkyvillä, enkä voikaan olla, 

että tavallaan sulla on joku kanava missä olla asiakkaiden kanssa läsnä. 

Facebook on minun mielestä siihen todella hyvä. Sitä kautta pystyy 

viestimään ja tulemaan tutuksikin niille asiakkaille, kun ei niitä kaikkia 

kerkiä nähä ja morjestaa.” (B) 
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Kuvio 3. Henkilökunta ja kauppias tulevat tutuiksi kuvien ja päivitysten 

välityksellä. 

 

K-market Metsokankaan päivityksessä kuviossa 3 on tuotu esille henkilökuntaa työn 

touhussa, mutta myös kauppiaan henkilökohtaista elämää, sillä kuvassa auttamassa 

on hänen tyttärensä, joka aika ajoin vierailee kaupan päivityksissä. Ketju tuottaa 

valmista materiaalia kauppojen käytettäväksi, mutta harva kauppa hyödyntää 

ainoastaan tätä markkinointimateriaalia viestinnässään. Valmiin, kaikille kaupoille 

soveltuvien viestien välityksellä on hankala erottua muista kilpailijoista tai luoda 

kaupalle omaa tunnistettavaa imagoa. Kauppakohtaiset päivitykset ja tarjoukset, 

kuvat kauppiaasta ja henkilökunnasta tai esimerkiksi kilpailut, ovat huomattavasti 

henkilökohtaisempia ja seuraajien on helpompi samaistua niihin. Facebookin kautta 

myymälä, kauppias ja henkilökunta tulevat asiakkaille tutuiksi, kun sivulle 

päivitettävä materiaali koskee nimenomaan kyseistä kauppaa ja sen päivittäistä 

toimintaa, kuten yllä oleva K-market Metsokankaan sivuilta otettu esimerkki 

osoittaa. Päivityksissä on kaupan henki, kun sen on laatinut kauppias tai joku muu 

kaupan henkilökunnasta. Samalla seuraajat voivat olla osa kaupan päivittäistä 

toimintaa ja he saavat tietoa, jota ehkä kaupassa käydessä ei saa tai ei huomaa. 

 

”Se (Facebook -viestintä) voi olla hyvin innostavaa ja inspiroivaa 

asiakkaan näkökulmasta. Hän voi ottaa osaa kaupan tekemiseen, 

kaupan markkinoimiseen, tuotteistukseen, tavarapeliin. Hän voi 
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tavallaan sitoutua siihen kauppaan ja tavallaan tuntea olevansa osa sitä 

kauppaa eikä vaan ulkopuolinen seuraaja.” (A) 

 

Liittymällä ryhmiin tai tykkäämällä yritysten, henkilöiden tai tuotteiden sivuista 

Facebookissa, käyttäjät liittyvät osaksi erilaisia yhteisöjä. Heistä tulee osa ryhmää, 

jossa kaikilla on sama kiinnostuksen kohde. Tämä on tutkimustenkin mukaan 

ihmisille tärkeää ja yksi sosiaalisen median suosion syistä. Siellä voi jakaa 

mielipiteitä, kokemuksia ja ideoita samanhenkisten ihmisten kanssa. K-markettien 

sivuilla asiakkaat kertovat tuotetoiveitaan, jakavat kivoja kokemuksia myymälässä 

käynnistä, antavat palautetta ja ottavat osaa kisoihin ja tapahtumiin. K-marketit ovat 

lähikauppoja, joista usein puhutaan ”meidän lähikauppana”.  

 

5.3  Facebook-viestinnän tavoitteet 

 

K-market ketjun varsinainen tavoite Facebookin suhteen on ajankohtaisten 

ketjuviestien viestiminen asiakkaille. Sivuilla jaetaan useamman kerran viikossa 

lähinnä ketjun ammattimaisesti tuottamaa materiaalia. Viestien tyyli on hyvin 

tiedottava ja neutraali. Päivitykset käsittelevät ajankohtaisia kampanjoita, uusia 

reseptejä, kilpailuja ja muita ajankohtaisia julkaisuja. Kaiken liiketoiminnan 

pyrkimyksenä on myynti ja totta kai vaikka tavoitteena on jakaa ajankohtaisia 

ketjuviestejä, on perimmäisenä pyrkimyksenä myös myynnin kasvattaminen 

mielenkiintoisen sisällön avulla. Esimerkiksi viikoittain vaihtuvilla 

tarjouskampanjoilla ja edullisilla hinnoilla houkutellaan hintatietoisia kuluttajia 

myymälään. Resepteissä käytetään paljon nimenomaan ketjun oman Pirkka-bändin 

alle kuuluvia tuotteita, joita ostaakseen kuluttajan täytyy asioida K-kaupassa. 

Viestinnän pyrkimyksenä on kyllä ketjuviestin välittäminen seuraajille, mutta myös 

asiakaskäyntien sekä myynnin lisääminen. Myynti on minkä tahansa yrityksen 

elinehto ja siihen pyritään vaikuttamaan markkinointiviestinnällä. 

 

Myös kauppiaat mainitsivat yhdeksi Facebook–viestinnän konkreettiseksi 

tavoitteeksi myynnin sekä asiakasmäärän kasvattamisen, mutta merkittävänä 

tavoitteena puhuttiin myös mielikuvasta ja kaupan ”persoonasta”, jota seuraajille 

halutaan välittää.  
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”Tietenki se, että tehdä kauppaa, kauppiasta ja henkilökuntaa tutuksi ja 

sillä tavalla olla siellä läsnä, mutta tietenki isommassa kuvassa haetaan 

myös sitä, että se kassakone kilisis vielä enemmän. Kun mietitään 

viestin sisältöä, niin semmonen positiivinen henkihän siinä on 

tavoitteena saada. Totta kai kaikessa toiminnassa ku kauppaa käydään, 

niin on kumminki ideana, että tehtäis enemmän sitä kauppaa.” (B) 

 

”Konkreettinen tavoite on saada asiakkaita, myyntiä. Ja tietenki se, että 

ei riitä, että asiakas kävis kerran vaan, pysyvää myyntiä, et saadaan se 

asiakas myös pidettyä meillä, joka tulee meille näiden sivujen kautta.” 

(A) 

 

”Me halutaan luoda positiivista mielikuvaa ja jakaa sitä meidän omaa 

mielikuvaa siitä meidän kaupasta asiakkaille. Me pyritään Facebook 

sivujen kautta luomaan mielikuvaa kokonaisuudesta.” (A) 

 

Facebookin kautta K-marketit voivat hyvin vapaasti toteuttaa markkinointiviestintää, 

joka on heidän näköistään. Jokainen kauppa on itse vastuussa siitä, millaista sisältöä 

sivuille päivitetään ja millainen tyyli kaupalle muodostuu. Useimmissa K-

marketeissa pääasiallisessa vastuussa Facebook–profiilin päivityksestä ovat 

kauppiaat, mutta myös henkilökunnalla voi olla mahdollisuus tehdä päivityksiä 

esimerkiksi omalta osastoltaan. Jotta mielikuva kaupasta muodostuisi 

halutunkaltaiseksi, on tärkeää että Facebookin tyyli ja tunnelma vastaavat 

todellisuutta. Jos esimerkiksi kauppiaan tyyli Facebookissa on hyvin humoristinen, 

mutta todellisuudessa asiakkaat kohtaavat hyvin asiallisen persoonan, ei viesti ole 

yhdenmukainen. Facebookissa on tärkeää olla aito, jotta kaupan uskottavuus ei kärsi. 

Kauppa ei voi vain haluta luoda positiivista mielikuvaa, vaan toiminnan ylipäätään 

tulee olla positiivista ja asiakkaiden myös kokea se sellaisena. Aivan kuten 

integroidun markkinointiviestinnän teoriaosuudessa kerrottiin, tulee kaiken 

markkinointiviestinnän välittää samaa viestiä. Kaikki, mitä yritys tai sen 

henkilökunta sanoo tai tekee Facebookissa tai myymälässä on markkinointiviestintää, 

joka muokkaa asiakkaiden mielikuvaa yrityksestä. 

 

5.4  Markkinointiviestintäkeinot Facebookissa 

 

K-marketit käyttävät Facebookia markkinointiviestintäkanavana useilla eri tavoilla. 

Teoreettiseen keskusteluun verrattuna päivittäistavarakauppojen viestintäkeinot ovat 
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painottuneet eri tavalla ja uutena mediana Facebook jokseenkin hakee vielä rooliaan 

ja kauppiaat kokeilevat mikä toimii, mikä ei. Osittain perinteisten medioiden ja 

Facebookin kautta tehtävän markkinointiviestinnän välillä on eroavaisuutta niin 

sisällön kuin tyylinkin suhteen. Tämän selittää sosiaalisen median hyvin erilaiset 

raamit markkinointiviestinnän toteuttamiseen. Ajankohta, kustannukset, levikki, 

suunnitelmallisuus ja vuorovaikutteisuus eroavat täysin sosiaalisen median kohdalla 

verrattuna muihin medioihin. Facebookissa voi toteuttaa markkinointiviestintää 

hyvin spontaanisti sopivan tilaisuuden tullen aamusta iltaan eikä sisältöä tarvitse 

suunnitella päiviä tai viikkoja etukäteen. Päivityksen voi tehdä nopeasti sopivan 

tilaisuuden tullen. Lehtimainontaan käytettävän suuren summan voi käyttää suoraan 

tavarapeliin, mistä asiakkaat saavat konkreettisen hyödyn ja kaupan kassalla 

vaikutuksen saattaa nähdä jo puolessa tunnissa. 

 

Spontaanius ja tietty rentous näkyvät K-markettien Facebook–profiileissa, mutta 

kauppiailla on selkeästi ajatuksena kehittää toimintaa suunnitelmallisempaan ja 

ammattimaisempaan suuntaan. Niin, että Facebook–profiililla on selkeä tarkoitus ja 

erilaisia teemoja sekä kaupalle ominainen tyyli. Alun kokeilevasta otteesta on jo 

edistytty ja oma tyyli alkanut löytyä. Viestinnällä halutaan erottua muista 

kilpailijoista, korostaa kaupan vahvuuksia ja tuoda jotakin uutta sosiaalisen median 

markkinointiviestintä kuvioihin.  

 

”Kyllähän se on kehittyny, että nyt on tietty mielikuva mitä sen täytyy 

olla, missä raameissa se menee ja mitä sillä tavotellaan. Alussa se oli 

semmosta hetken mielijohteesta tehtyä markkinointia ja se ei ollu 

semmosta jatkuvaa, suunnitelmallista, pitkän tähtäimen toimintaa, se ei 

ollu tavotteellista.” (A) 

”Mulla on ajatus, että mä kehitän sitä vielä enemmän semmoseen 

tarinankerronnalliseen suuntaan, semmoseen imagolliseen suuntaan, 

että saadaan siellä kertoo tarinoita ja vähän semmosta erilaista mitä se 

on kaikilla muilla. Yleisellä tasolla ku kaikki mainostaa tuotetta ja 

hintaa, niin minun mielestä meidän pitää keksiä jotakin muuta.” (B) 

 

Toiminnan takana alkaa siis olla ajatusta siitä mihin halutaan edetä ja miten toteuttaa 

viestintää. Tietty spontaanius on ehdottomasti Facebookin vahvuus. Kaupoissa on 

kuitenkin tietty viikkorytmi niin toiminnan kuin kampanjoidenkin suhteen, jonka 

hyödyntäminen viestinnässä varmistaa, että profiili pysyy aktiivisena ja samalla 
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seuraajat saavat lähikauppaansa ja sen toimintaa koskevaa tietoa useita kertoja 

viikossa. Seuraajia siis opetetaan odottamaan tiettyä sisältöä sivuille tiettyinä päivinä. 

Päivitykset saattavat koskea esimerkiksi joka maanantai ilmestyvää lounaslistaa, 

maanantaina ja torstaina vaihtuvia viikkokampanjoita, loppuviikon arvontaa tai 

sunnuntain erikoistarjousta. Näiden päivitysten lisäksi jaetaan tietoa esimerkiksi 

tapahtumista, aukioloajoista, uusista tuotteista ja muista ajankohtaisista asioista, joita 

kaupoilla tapahtuu viikoittain. K-markettien viikkorytmi on hektinen, josta varmasti 

riittää sisältöä päivityksiin ja lisäksi yhä useampi kauppias järjestää K-market ketjun 

tuottaman materiaalin ja tapahtumien lisäksi paljon omaehtoista toimintaa. Sisällön 

riittävyyden sijaan haasteeksi muodostuu ajankäyttö. Materiaalia ei pystytä 

tuottamaan niin paljon kuin olisi mahdollista, sillä viestintää tehdään kaiken muun 

työn ohella. Näin ollen paljon pieniä, mutta asiakkaan näkökulmasta mielenkiintoisia 

asioita jää kertomatta tai mainostamatta.  

 

”Uskoisin, että enemmänki ois kysyntää (Facebook - viestinnälle), kun 

ois vaan mahdollisuus tehdä sitä.” (A) 

 

K-marketin Facebook–profiilia seuraavat ja niistä tykkäävät ovat suurimmaksi osaksi 

kaupan lähialueelta, jolloin päivitysten konkreettisen vaikutuksen näkee myymälässä 

lisääntyneenä asiakasmääränä ja tuotemenekkinä tai tapahtumiin osallistujien 

suurena määränä. Parhaassa tapauksessa. Tiedotteet totta kai tavoittaa myös ne jotka 

asuvat kauempana tai asioivat ehkä vain kesäisin tullessaan mökeilleen, jolloin 

heidänkin on mahdollista seurata kaupan toimintaa, vaikka eivät usein paikanpäällä 

kävisikään. K-market ketjun puolestaan on vaikea havaita päivitystensä hyötyjä 

samalla tavalla, mutta ketjun tavoite Facebook–viestinnän suhteen on enemmän 

painottunut siihen, että ketjuviestit saadaan välitettyä eteenpäin ja varsinainen myynti 

tapahtuu K-marketeissa ympäri Suomen.  

 

5.4.1 Tiedotus- ja suhdetoiminnan avulla kauppa erottuu kilpailijoista 

 

Tiedotus- ja suhdetoiminnalla pyritään vaikuttamaan sidosryhmien asenteisiin, 

mielipiteisiin ja uskomuksiin yrityksestä ja sen tuotteista. Tavoitteena on parantaa 

yrityksen mainetta ja tehdä yritys ja sen tuotteet tunnetuksi. K-markettien Facebook - 
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viestinnän yksi merkittävistä tavoitteista on nimenomaan yrityskuvan rakentaminen. 

Ketju omalta osaltaan rakentaa kaikkien K-markettien imagoa ja konsepti sitoo 

kauppoja yhteen, niin ettei kuluttaja aina välttämättä ajattele kauppoja varsinaisesti 

itsenäisinä yrityksinä. Kun mediassa puhutaan K-market ketjusta ja K-marketeista, 

luetaan käsitteen alle kuuluvaksi kaikki ketjun myymälät. Luonnollisesti. Facebook 

on tuonut K-marketeille mahdollisuuden luoda kaupalle oma yritysimago, joka 

rakentuu kauppiaan ja henkilökunnan näköiseksi. Toki se on muillakin median 

keinoilla mahdollista ja tärkein vaikuttava tekijä on se, mitä myymälässä 

konkreettisesti tapahtuu, mutta Facebook on avannut tämän suhteen uuden maailman. 

Kuvien, videoiden ja tekstin kautta kauppiaat voivat tuoda kauppaa esille täysin 

uudella tavalla. Mitä yrityksessä todella tapahtuu? Ketä siellä työskentelee? Ja 

millaista yrityksen arki on? Nykyaikana ihmiset ovat uteliaita ja haluavat tietää mitä 

ympärillä tapahtuu ja olla osa tätä kaikkea. Sitouttamalla heidät yritykseen ja sen 

toimintaan, on kynnys asioida kilpailijalla paljon korkeampi. Tätä kauppiaat totta kai 

toivovat. 

 

”Mä koen Facebookista konkreettista hyötyä siinä mielessä, että totta 

kai myyntiä, mutta ennen kaikkea sitä mielikuvaa siitä yrityksestä, 

kaupasta, myymälästä. Mun mielestä se mielikuva johtaa kaikkeen 

muuhunki ihmisen tekemiseen ja tämän takia se yritysmielikuva on 

kaikista tärkein sosiaalisessa mediassa.” (A) 

”Facebook luo kasvot yritykselle! Tätä kautta saahaan ihminen 

reagoimaan paremmin ja se vastaanotto on myöskin paljon 

vuorovaikutteisempaa.” (A) 

 

Kuten jo aiemmin tuli esille, ovat K-marketit pyrkineet yhä enemmän 

suunnitelmallisuuteen myös Facebook–viestinnän suhteen. Kaupat pyrkivät 

erilaistumaan ja luomaan omannäköisensä tunnelman sekä kauppaan, että 

markkinointiviestintään. Yritykselle halutaan luoda kasvot ja hyvä maine. Myös 

ketju on rohkaissut kauppoja tähän, sillä uudistuneen ketjukonseptin myötä jokainen 

K-market on keksinyt omaa liikeideaansa vastaavan sloganin, jota hyödynnetään niin 

myymäläilmeessä kuin myös markkinoinnissa ja joka kertoo nimenomaan jotain 

kyseisestä kaupasta. Tämä auttaa rakentamaan kaupalle omaa imagoa ja mielikuvaa. 
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Facebookin kautta uusi slogan ja idea on helppo lanseerata ja tehdä asiakkaille 

tutuksi. Se on esillä kaikessa tekemisessä. 

 

”Tavotteena on muuttaa, että kaikki menis sen meidän uuden sloganin 

alle, ”jotta elämä olisi herkullisempaa”. Tapahtumia ja tuotteistusta 

rakennetaan sen mukaan, että tämä mielikuva rakentuu asiakkaalle.” 

(A) 

 

Teoreettisessa keskustelussa sosiaalisen median haasteeksi juuri imagon ja 

mielikuvan kannalta nousi yritysten kontrolli. Facebookissa jokainen voi 

kommentoida päivityksiä ja tuoda esille mielipiteensä yrityksestä tai sen tuotteesta 

ilman, että yritys voi juuri vaikuttaa kirjoitteluun tai sen sävyyn. K-market kauppiaat 

tiedostavat tämän riskin, mutta eivät ainakaan vielä ole kokeneet menettäneensä 

kontrollia sen suhteen tai pidä sitä uhkana.  

 

”En koe, että kontrolli ois vähentyny, koska meillä päivityksen taso on 

sen verran maltillista ja harkittua, että päinvastoin nimenomaan 

kehitetään sitä mielikuvaa siihen haluttuun suuntaan.” (B) 

”En minä koe, että se vähentyny ois, että kumminki omilla teoilla sen 

imagon ja mielikuvan luo. Jos siellä joku yksittäinen kommentoi 

jotakin typerää, niin kyllähän normaalit ihmiset sen ymmärtää, että se 

on yksittäisen ihmisen mielipide ja näkemys. Se kokonaisuus 

kumminki ratkasee. Kyllähän sitä jos hommat hoitaa niin ku kuuluu 

hoitaa, niin kyllähän se kirjottelu on sillon positiivista.” (B) 

 

Yksittäiset negatiiviset kommentit otetaan vastaan ja ne käsitellään, mutta luottamus 

omaan tekemiseen ja siihen, että tekemällä asioita oikein saadaan myös asiakkaat 

omalle puolelle. Totta kai negatiivisella kirjoittelulla on aina oma vaikutuksensa, 

mutta tällä hetkellä K-markettien sivuilla esiintyvä kirjoittelu on pääosin sävyltään 

hyvin positiivista ja siten edesauttaa kauppoja rakentamaan positiivista mielikuvaa 

asiakkaiden mielissä. Metsokankaalla asiakaskunta on pääasiassa lapsiperheistä 

koostuvaa ja kuvion 4 asiakaspalautteesta voi huomata, että heidät on otettu kaupassa 

hyvin huomioon.  
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Kuvio 4. Asiakaspalaute K-markettien Facebook-sivuilla on pääasiassa 

positiivista. 

 

Facebookin käyttö on suurimmaksi osaksi viihteellistä. Siellä pidetään yhteyttä 

ystäviin ja perheenjäseniin sekä haetaan tietoa yrityksistä tai tuotteista. Näiden 

tiedetään tutkimusten perusteella olevan käyttäjien merkittävimmät syyt Facebookin 

käyttöön. Siellä käsitellään nykyaikana myös ajankohtaisia hankaliakin aiheita, mutta 

pääosin käyttöön liittyy positiivisuus ja spontaanius. Myös kauppiaat ovat 

huomanneet, että suosituimmat ja siten eniten tykkäyksiä saavat päivitykset ovat 

positiivisia ja jopa hieman omintakeisia. Seuraajat innostuvat tarinanomaisista 

päivityksistä, joissa saattaa olla mukana jotain henkilökohtaista kauppiaasta tai 

henkilökunnasta, sen sijaan, että sivuille linkitetään valmiita kaikkien saatavilla 

olevia uutisia tai mainoksia.  

 

Esimerkiksi K-market Pyhäjärvi on hyödyntänyt Facebookia merkittävänä 

tiedotuskanavana myymälän perusteellisen konseptiuudistuksen edetessä kuviossa 5 

nähtävällä tyylillä. Facebookin kautta seuraajia on pidetty ajan tasalla remontin 

kulusta ja samalla kauppias on jakanut myös omia kokemuksiaan, niin positiivisia 

kuin negatiivisiakin. Tämän kautta seuraajat on saatu osaksi suurta urakkaa. He ovat 

kommentoineet, kehuneet ja kannustaneet niin Facebook-sivuilla kuin 

kasvotustenkin ja osoittaneet näin tiedottamisen olleen onnistunutta. Kauppiaan 

kertoman mukaan asiakkaat ovat myös tulleet kaupalle uteliaisuuttaan katsastamaan 

remontin tuloksia, kun niistä on kerrottu Facebookissa. Pienellä paikkakunnalla 

tällainenkin tapahtuma oikein tiedotettuna saa ihmiset innostumaan. Perinteisten 

mediakanavien kautta tämänkaltainen tiedottaminen olisi lähes mahdotonta julkaisun 

viiveen ja suurten kustannusten vuoksi.  
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 Kuvio 5. K-market Pyhäjärvi tiedottaa remontin etenemisestä Facebookissa. 

 

K-market ketjun kannalta Facebookin käyttö tiedotus- ja suhdetoimintakanavana on 

haastavaa, sillä se edustaa kaikkia 420 K-markettia ympäri suomen. Ketjun 

toiminnan täytyy olla varovaista ja harkittua, niin sisällön jakamisen kuin 

kommentoinninkin suhteen. Ketjun sähköinen tiimi tuottaa sähköistä sisältöä 

Facebookiin sekä ruokamedioihin ja valvoo samalla mitä sivuilla tapahtuu. Tiimin 

tehtävänä on reagoida saman tien, jos sivuille tulee yhteydenottoja, kysymyksiä tai 

palautetta, niin etteivät ne jää sivuille roikkumaan, eivätkä mahdolliset negatiiviset 

tai kyseenalaiset kommentit ehdi saada tuulta alleen. Internetissä kaikki leviää hyvin 
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nopeasti ja tällöin yrityksen maine saattaa olla vaarassa. Tällainen saattaa 

pahimmassa tapauksessa vahingoittaa myös yrityksen sidosryhmäsuhteita. 

 

”Sitä täytyy seurata ja olla valmis reagoimaan ja vastaamaan, koska 

muuten se aiheuttaa turhaa härdelliä ja lähtee omille raiteilleen, jos 

tulee vaikka reklamaatioita tai jotain. Siellä pitää olla läsnä, ei voi jättää 

sitä sivua vaan oleskelemaan.” (C) 

 

Ketju ei puutu kauppakohtaisilla sivuilla olevaan sisältöön. Kaupoilta ei vaadita 

konseptinmukaista mainontaa tai päivityksiä, mutta sisällön pitää pysyä sellaisena, 

ettei siitä ole vaaraa K-market ketjulle tai K-marketeille. Yhden kaupan 

mahdollisesta ajattelemattomuudesta ei saa olla haittaa ketjun imagolle tai muille 

kaupoille. Facebookissa negatiiviset asiat lähtevät helposti leviämään ja ne voivat 

pahimmillaan aiheuttaa todella vakavaa vahinkoa. 

 

5.4.2 Facebook viestintä- ja palautekanava edesauttaa vuorovaikutusta 

 

Sosiaalinen media on ensisijaisesti tarkoitettu kommunikointiin ja yhteydenpitoon. 

Tässä tarkoituksessa myös Facebook toimii erinomaisesti. Sen kautta kuluttajat 

jakavat kokemuksia ja mielipiteitä niin yrityksistä kuin tuotteistakin. Vaikka tämä 

ensisijaisesti on helpottanut myös yritysten ja kuluttajien keskinäistä kanssakäymistä, 

on se tuonut mukanaan myös haasteita, sillä jokainen Facebookin käyttäjä voi tuottaa 

haluamaansa sisältöä muiden käyttäjien nähtäville eikä kukaan voi varmistua sisällön 

todenperäisyydestä tai tarkoituksesta. 

 

K-markettien Facebook sivujen kautta asiakkaiden yhteydenpito yritykseen on 

helpottunut. Kysymyksiä, kommentteja ja tuotetoiveita voi esittää milloin vain ja 

useimmat kauppiaat vastaavat niihin myös ilta-aikaan, kuten kuviosta 6 voidaan 

havaita. Asiakkaalle kynnys ottaa yhteyttä on matalampi, mikä taas edesauttaa 

yritystä saamaan palautetta toiminnastaan ja asiakkaat saavat vastauksen mieltä 

askarruttaviin kysymyksiin tai toimintatapoihin hyvinkin lyhyellä varoajalla. 

Kommunikoinnin helppous ja nopeus on kaikkia osapuolia hyödyttävä ominaisuus. 

Kysymykset ja vastaukset kaikkien seuraajien nähtäville kirjoitettuna tavoittavat 
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myös monia muita asiakkaita, joille tiedosta saattaa olla hyötyä. Yksityisviestin 

välityksellä puolestaan voidaan käsitellä arkaluontoisempiakin aiheita. 

 

”Ihmiset kokee sen tärkeeksi, he pystyvät kysymään, esittämään 

toiveita, antamaan palautetta tai kysymään miten asiat hoidetaan, 

esimerkiksi energiajuomakysymykset, tuotetilaukset tai mikä meidän 

aukioloaika pyhinä on tai näin.” (A) 

 

 

Kuvio 6. Asiakas ja kauppias kommunikoivat Facebookin kautta vaivattomasti. 

 

 

Kuvio 7. Asiakkaiden tuotetoiveet otetaan huomioon ja asiakkaat kiittävät. 

 

Kauppojen tulee kokoajan olla hereillä ja seurata mitä asiakkailta päin kuuluu; 

palaute, ideat, kokemukset ja pyynnöt ohjaavat yritystä tekemään toimenpiteitä ja 

niiden myötä voidaan nähdä mikä toimii ja mikä ei. Asiakaspalaute on yrityksille 
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hyvin tärkeää, sillä yritys on olemassa asiakkaita varten; täyttämässä heidän 

toiveensa ja tarpeensa. Tämän vuoksi on tärkeää, että palautteeseen vastataan ja 

reagoidaan nopeasti ja toimitaan tilanteen mukaan. Palautetta antanut henkilö on jo 

nähnyt melko paljon vaivaa ottaessaan yhteyttä. Kuviossa 7 asiakas on jopa ottanut 

kuvan ja päivittänyt sen K-market Metsokankaan sivuille kiittääkseen hyvästä 

palvelusta. Etenkin negatiivisen palautteen antaneen henkilön kohdalla on 

äärimmäisen tärkeää hoitaa tilanne hyvin, jotta asiakas saataisiin käymään 

jatkossakin edellisestä epäonnistuneesta asiointikerrasta huolimatta. Myöskään 

suusanallisen viestinnän voimaa ei kannata aliarvioida. Internetissä huonojen 

kokemusten levittäminen on helppoa ja jo muutamalla klikkauksella viesti tavoittaa 

valtavan määrän ihmisiä. 

 

”Negatiivinen palaute on meille tietenki rakentavaa. Jos se on tiettyihin 

tuotteisiin, toimintatapaan tai semmoseen asiaan liittyvää, missä on 

selkeitä virheitä yrityksen toiminnassa, niin totta kai palaute pyritään 

käsittelemään koko työyhteisön voimin ja tekemään tarvittavat 

muutokset, jotta tilanne korjaantuu.” (A) 

 

”Semmoset kannattaa minun mielestä hoitaa vielä pykälää paremmin. 

Todennäkösesti se kertoo siitä muuallekin. Sieltä tuli paljonki 

positiivista palautetta, eikä se panostus montaa euroa maksanu. Käyvät 

edelleen jatkuvasti asiakkaana, että jos oisin hoitanu asian huonommin, 

niin siinä ois huono kello kiiriny ja toisaalta vois olla, että eivät kävis 

enää asiakkaana.” (B) 

 

K-markettien saama palaute on suurelta osin ollut positiivista ja negatiiviset 

palautteet on yleensä lähetetty kaupalle yksityisviestinä, jolloin se ei tule kaikkien 

nähtäville. Kommunikointi asiakkaiden kanssa on kuitenkin vielä melko vähäistä 

ajatellen mitä se voisi olla, mutta sen lisäksi, että Facebook helpottaa 

kommunikointia, on kommunikoinnin määrä kauppojen ja asiakkaiden välillä myös 

määrällisesti lisääntynyt. Facebookin kautta esitetään paljon etenekin tuotetoiveita, 

sillä K-markettien tiedetään voivan tilata valikoimaan lähes mitä vaan. Myös uudet 

aukioloajat ovat saaneet ihmiset aktiivisiksi. 
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K-markettien tykkääjämäärät ovat suhteellisen korkeita. Riippuen paikkakunnasta ja 

asukasmääristä tykkääjien määrät vaihtelevat. Tykkääjien määrä sinänsä ei ole 

mikään itseisarvo, mutta totta kai mitä suurempi määrä seuraajia on, sitä laajemmalle 

viestit saadaan levitettyä ja toisaalta yrityksen voi olettaa tekevän jotakin oikein, jos 

heidän sivunsa kiinnostavat ihmisiä. Varsinainen tykkääjämäärän kasvattaminen 

onnistuu parhaiten kilpailujen avulla, joissa palkinnot on houkuttelevia. Yleensä 

voimakasta määrän kasvua seuraa kuitenkin yhtä nopea lasku, kun seuraajat ovat 

olleet ainoastaan palkinnon perässä. Kauppojen on siis määrän sijaan järkevämpi 

keskittyä tykkääjien laatuun. Toisin sanoen niihin kuluttajiin, joista yritykselle on 

hyötyä. Esimerkiksi alueella asuvat, nykyiset asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat tai 

kiinnostavat kohderyhmät. Näiden kuluttajien toiveilla ja tarpeilla on kaupalle 

oikeasti merkitystä ja heidän kauttaan on mahdollista saada arvokasta tietoa siitä 

kuinka asiakkaita voidaan palvella paremmin. Näitä tykkääjiä houkutellaan hyvällä 

laadukkaalla sisällöllä ja pitkäjänteisellä työllä. Heidän täytyy kokea hyötyvänsä 

yrityksen seuraamisesta ja saavansa siitä itselleen konkreettista hyötyä tarjousten, 

ideoiden tai informaation muodossa. 

 

Ketjun näkökulmasta kuluttajat ovat aktiivisia kommentoimaan tai reagoimaan 

päivityksiä ainoastaan silloin kun aktiivisuutta erikseen pyydetään. Tällaisia tilanteita 

ovat kilpailut tai kyselyt, joissa kuluttajaa pyydetään kommentoimaan 

osallistuakseen esimerkiksi kilpailuun. Muuten ketjun sivuilla kommentointi on vielä 

vähäistä. Vapautuneiden aukioloaikojen myötä yhteydenottojen määrä jonkin verran 

lisääntyi ja aihe herätti sivuilla seuraajien kesken keskustelua. Päivityksen sisältö siis 

omalta osaltaan totta kai vaikuttaa kommenttien ja yhteydenottojen määrään. 

 

Sisäisessä viestinnässä K-marketit käyttävät Facebookia vielä hyvin vähän. 

Perinteinen ilmoitustaulu on edelleen käytössä, mutta erilaisia sähköisiä 

ilmoitustauluja ja intranettejä on jo suunnitteilla. Lappujen tulostelu alkaa olla 

nykyaikana enemmän rasite, kun henkilökunta voisi saada saman tiedon kätevästi 

vaikka puhelimeensa. Ketju puolestaan hyödyntää Facebookia jonkin verran myös 

sisäisessä viestinnässä. Tästä esimerkkinä Lähihevi-ryhmä, jossa ketjun edustajat, 

kauppiaat ja hedelmä- ja vihannesosaston vastaavat jakavat tietoa, ideoita ja ajatuksia 
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toisilleen. Tieto kulkee sen kautta hyvin ja jälleen kommentointimahdollisuus tuo 

siihen vuorovaikutteisuutta.  

 

5.4.3 Mainonta tekee kaupan ja sen valikoiman tutuksi 

 

Mainonnalla pyritään tekemään yritys ja tuote tutuksi, saamaan aikaan myönteistä 

suhtautumista niin yritystä kuin sen toimintaakin kohtaan ja loppu viimein toivotaan 

kuluttajan käyttäytyvän halutulla tavalla eli ostavan yrityksen tuotteita. Facebook-

mainonta on kustannustehokasta ja oikeaan kohderyhmään kohdistettuna sen 

vaikutukset näkyvät myynnissä ja kuluttajien mielikuvissa. 

 

”Kun sä heität sinne mainoksen, niin se on täysin ilmainen. Sä voit 

myydä tuotteen kovastikin tappiolla ja lasket sen markkinointikuluksi. 

Tällä hetkellä mä jaan paperimainosta 5800 talouteen isolle alueelle 

tähän lähiympäristöön ja se maksaa 1100 + alv se yks mainos. Ei oo 

kyllä semmosta mainosta vielä onnistuttu tekemään, että se ois takasin 

tullu se raha.” (B) 

 

Yllä oleva lainaus Metsokankaan kauppiaan haastattelusta osoittaa sen miten 

arvokasta mainostaminen on ja varsinaista hyötyä on vaikea mitata. K-market ketjun 

mainonta on hyvin aktiivista niin TV:ssä, radiossa kuin lehdissäkin, minkä vuoksi 

kauppiaat ovat ylipäätään miettineet oman mainonnan tarpeellisuutta muualla kuin 

sosiaalisessa mediassa. Markettien Facebook-seuraajat ovat suurimmaksi osaksi 

lähialueilta ja heidän on helppo asioida myymälässä viikoittain, jopa päivittäin. 

Facebookin kautta mainostaminen tavoittaa heidät tehokkaasti ja kauppiaiden 

kokemusten mukaan sen vaikutuksen näkee selkeämmin kuin esimerkiksi 

lehtimainonnan vaikutuksen. Kaupat ja alueet totta kai eroavat toisistaan ja 

esimerkiksi iäkkäämpää asiakaskuntaa omaavan K-market Pyhäjärven 

lehtimainonnalla tavoitellaan juuri tätä ikääntyneempää väkeä, kun taas sosiaalisen 

median kautta halutaan tavoittaa nuoremmat ikäryhmät. Ei siis voida väittää 

lehtimainonnan olevan turhaa, mutta on syytä miettiä kustannusten ja hyödyn 

suhdetta perinteisen ja sosiaalisen median välillä. Lehtimainontaan käytettävän rahan 

voisi mahdollisesti hyödyntää joissakin tapauksissa eri tavalla.  
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K-marketit mainostavat Facebook-sivuillaan sekä omaa toimintaansa, että tuotteita, 

uutuuksia ja tapahtumia. Mitä milloinkin on tarpeen mainostaa ja mitä kaupalla on 

meneillään. Kaupan oma linja mainonnan suhteen määrittää miten sitä toteutetaan, 

mitä ylipäätään mainostetaan ja mitkä ovat tavoitteet. Uusien tuotteiden ja 

asiakastoiveiden mainostaminen edesauttavat tuomaan esille valikoiman laajuutta ja 

kertoo kaupan todella ottavan asiakastoiveet huomioon. Ilman Facebookia 

uutuustuotteet jäävät ainoastaan myymälämateriaalin varaan eivätkä asiakkaat 

useinkaan huomaa uutuuksia hyllystä muiden tuotteiden joukosta. Facebookissa 

voidaan nostaa esille yksittäisiä tuotteita hyvin vaivattomasti ja saada niille aikaan 

kysyntää. 

 

”Voi sanoa sillain, että enemmän jotakin muuta kuin sitä hinta- ja 

tuotepeliä, että se hinta ja tuote ei selvästikkään houkuta. Se on enempi 

tämmöstä maistatusta, konsulenttia, arvontoja ja kaikkee tämmöstä 

muuta, kuin sitä perus huttua. Mut kyllähän siinä aika fakiiri saa olla, 

ku niitä miettii ja kehittelee, että mitä siinä keksii.” (B) 

 

”Uusi tuote, niin se voidaan siellä sitten esitellä asiakkaalle, että täällä 

on tämmönen. Ne on aika tykättyjä juttuja, esimerkiksi kun laittaa 

erikoisolutpäädyn kuvan, niin se keräs tykkäyksiä ja niitä myytiinki 

hyvin ja myydään edelleen koko ajan. Se kertoo siitä, että sitä seurataan 

ja ne ihmiset kattoo niitä.” (B) 

 

Esimerkiksi kuvio 8 on erinomainen osoitus kuinka K-marketit voivat hyödyntää 

Facebookia markkinointikanavana uusille tuotteille tai tuoteryhmille ja houkutella 

näin asiakkaita ostoksille ja tutustumaan uutuustuotteisiin. K-market Metsokankaan 

kauppias kertoi kyseisen päivityksen myötä oluiden myynnin lähteneet mukavasti 

liikkeelle ja herättäneen selkeästi kiinnostusta erikoisoluiden ystävien keskuudessa. 

K-market Pyhäjärven kauppias puolestaan pyysi Facebookin kautta asiakkaita 

esittämään toiveita erikoisoluiden suhteen, jotta uuden erikoisoluthyllyn valikoima 

varmasti vastaisi asiakkaiden toiveita ja seuraajilta tulikin mahtava määrä toiveita, 

joita lähdettiin toteuttamaan. 
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Kuvio 8. Uutuustuotteille haetaan näkyvyyttä Facebookissa. 

 

Osa mainosmateriaalista on tässäkin tapauksessa ketjun tuottamaa, jota myös ketju 

itse hyödyntää sivuillaan. Ketjulla tosin ei olekaan mahdollisuutta samanlaiseen 

spontaaniin mainontaan, kuin kaupoilla on. Heidän jakamansa materiaali on 

suunniteltu ja toteutettu hyvissä ajoin ennen varsinaista päivitystä, kun taas kaupat 

voivat tarpeen tullen mainostaa tuotteita hetken mielijohteesta. Osaksi myymälät 

kuitenkin hyödyntävät ketjun materiaalia mainonnassa sen helppouden vuoksi ja 

koska sitä on saatavilla. Sen kautta asiakkaat näkevät viikon tarjoukset. Tämän 

lisäksi kaupoilla on omat tarjoukset ja tuotteet, joita he mainostavat itse tuottamansa 

materiaalin voimin. Ketjunkin tuottaman materiaalin päivittämiseen voi totta kai 

ottaa persoonallisen lähestymistavan ja tuoda kauppiaan persoonaa esille tekstin 

muodossa, kuten K-market Pyhäjärven kauppias on tehnyt kuviossa 9. Facebookissa 

tyyli on hyvin vapaa ja kuvastaa parhaimmillaan kaupan ja kauppiaan asennetta, 

tunnetta ja luonnetta.  

 

”Pääasiassa käytämme ketjun kautta tulevaa materiaalia, se on meille 

valmiiksi tuotettua, sitä on helppo ja nopea käyttää, se on viikoittaista.” 

(A) 
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Kuvio 9. Ketjun tuottamaa mainosmateriaalia käytetään osana kauppojen 

päivityksiä. 

 

Myös myymälän toimintaa tai uudistuksia voidaan mainostaa Facebookissa 

tehokkaasti. Esimerkiksi K-market Pyhäjärvellä on konseptiuudistus meneillään, 

mikä tarkoittaa, että koko myymälä on remontoitu, kalusteet uusittu ja tuotteet 

vaihtaneet paikkaa. Näissä tilanteissa asiakkailta usein loppuu kärsivällisyys ja 

tuotteiden paikanvaihdokset aiheuttavat närkästystä. Myymälä lähti kuitenkin 

lähestymään asiaa eri tavalla ja päätti kääntää tilanteen positiiviseksi. Remontista 

alettiin puhua Facebookissa jo hyvissä ajoin ennen aloitusta ja etenemisestä tehtiin 

viikoittain raportti kuvien kera, mitä oli saatu aikaan ja mitä tehtäisiin seuraavaksi. 

Remontti saikin erittäin positiivisen vastaanoton ja ymmärrystä osakseen, kun 

asiakkaat pystyvät seuraamaan mitä tapahtuu. Tämänkaltainen mainonta olisi 

maksanut valtavasti, jos se olisi toteutettu muissa medioissa ja luultavasti 

ilmestyessään tieto olisi ollut jo vanhaa. 

5.4.4 Myynninedistäminen kasvattaa myyntiä ja asiakasmäärää 

 

Myynninedistämisen tarkoituksena on hetkellisesti kasvattaa yrityksen tuotteiden 

myyntiä. Usein tähän liittyy kannustin, jolla houkutellaan asiakkaita tekemään 
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ostopäätös aiemmin kuin on ehkä aiottu tai pyritään saamaan uusia asiakkaita 

kokeilemaan tuotetta. Päivittäistavarakaupanalalla kannustin on yleensä edullinen 

hinta, nipputarjoukset tai joskus tuotteen mukana tuleva kylkiäinen. K-marketeissa 

näkyvin myynninedistämistoimenpide on kampanjointi, jolloin asiakkaita 

houkutellaan edullisilla hinnoilla. Ketju tekee tähänkin valmista materiaalia, jota 

useat kaupat hyödyntävät jakamalla kuvan tarjouslehtisestä Facebook–sivuillaan. 

 

Toinen K-markettien merkittävä tapa edistää myyntiä ovat eräkauppa ja 

sesonkipoistot. Facebookissa ilmoittelu on tuottanut selkeitä konkreettisia tuloksia.  

 

”Tietynlainen eräkauppa alkaa toteutumaan. Esimerkiksi laitoin 

sunnuntaina aamupäivästä viestiä Facebookiin, että lohi on tarjouksessa 

tiettyyn hintaan ja se oli viiteen mennessä iltapäivällä myyty. Tässä oli 

kyse tällasesta vähän yli 100kg erästä. Mutta sekään asia ei tuu 

hetkessä, vaan se täytyy pikkuhiljaa rakentaa ja opettaa ihmisille.” (A) 

 

 

Kuvio 10. Eräkauppa Facebookin kautta tavoittaa seuraajat tehokkaasti. 
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Kuviosta 10 voidaan havaita, että K-market Pyhäjärven ilmoitus on tavoittanut noin 

1500 ihmistä, kun heidän sivuillaan on tykkääjiä lähes 1600. Viesti tavoittaa siis 

muitakin kuin ne, jotka ovat sivusta varsinaisesti tykänneet. Päivityksestä 

tykänneiden ansiosta ilmoitus saa näkyvyyttä myös laajemmalti heidän omassa 

kaveripiirissään. Ja kauppiaan sanoman mukaan, tämänkin päivityksen ansiosta 

poistoerä myytiin ennätysvauhdissa  

 

”Jatkossa me kiinnitetään siihen (myynninedistäminen) enemmänki 

huomiota, mutta olemme päässeet vasta vauhtiin. Meillä on 1600 

tykkääjää, niin tämmönen hetkellinen myyminen on hyvinki paljon 

vaikuttanut siihen menekkiin ja asiakasmäärään esimerkiksi tiettynä 

päivänä. On ollu esimerkkejä lohitarjouksesta, valikoimapoistoista, 

tietyn sesongin jälkeisestä tavaran myymisestä, kuten pääsiäinen tai 

joulu.” (A) 

 

Eräkaupassa myydään tietty erä jotakin tuotetta edulliseen hintaan päiväyksen 

lähestyessä tai jos erä on saatu edulliseen hintaan. Sesonkipoistoissa kyse on 

esimerkiksi pääsiäis- tai joulumakeisista, jotka myydään puoleen hintaan pyhien 

jälkeen. Asiakas saa tuotteen edullisesti ja kauppa säästää hävikissä. Toki näistä 

eristä on helppo ilmoittaa myös myymälässä ja tavara menee sielläkin hyvin 

kaupaksi, mutta suurin etu on siinä, että Facebookissa viestimällä saadaan liikkeelle 

niitä asiakkaita, joiden ei ehkä tänään ollut tarkoitus tulla ostoksille. Samalla he 

hyvin todennäköisesti ostavat muutakin. Kaupassa saadaan yhteys ainoastaan niihin, 

jotka ovat jo tulleet myymälään. Myynninedistäminen Facebookissa saa siis ihmiset 

liikkeelle ja kauppaan.  

 

Facebookia hyödynnetään myynninedistämiskanavana myös henkilökunnan 

kohdalla. Ketju on perustanut Facebookiin teemaryhmiä, joihin henkilökunta voi 

liittyä. Esimerkki tällaisesta ryhmästä on hedelmä- ja vihannesoston vastaaville 

tarkoitettu Lähihevi- ryhmä. Siellä jaetaan myynti- ja tuotevinkkejä, 

esillepanoideoita lisäämään osastojen myyntiä ja järjestetään myyntikilpailuja, joissa 

menestyneimmät kaupat ja vastaavat palkitaan. Tarkoituksena on siis inspiroida, 

innostaa, jakaa kokemuksia ja vertaistukea ja saada sitä kautta aikaan lisämyyntiä 

kaupoissa. Kuten alla olevasta K-market ketjun Lähihevi-ryhmästä nostetusta 

esimerkistä saattaa huomata on Facebook myös tässä tilanteessa toimiva väline. 



 74 

 

Yhteisöllisyys ja kokemusten jakaminen saa tarttumaan toimeen ja tekemään asioita 

uudella tavalla. Henkilökunta inspiroituu ja pyrkii parempaan.  

 

 

Kuvio 11. Ketjun sisäiset Facebook-ryhmät motivoivat henkilökuntaa.  

 

5.4.5 Tuoteinnovointi rikastuttaa kaupan tarjontaa 

 

Päivittäistavarakaupanalalla on hieman harhaanjohtavaa puhua tuoteinnovoinnista, 

mutta tässä kontekstissa tuoteinnovoinnilla tarkoitetaan lähinnä asiakkailta saatavan 

palautteen, ideoiden ja ajatusten hyödyntämistä liiketoiminnassa. K-marketit tai ketju 

eivät varsinaisesti kehitä uusia tuotteita tai palveluita, mutta ne kehittävät 

toimintaansa vastaamaan asiakkaiden tarpeita laajentamalla tuotevalikoimaansa tai 

lisäämällä uusia palveluita myymälään. Useat näistä ideoista ovat peräisin 

asiakkailta, jotka ovat jakaneet kokemuksiaan ja näkemyksiään yrityksen kanssa. 
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Kauppojen toimintaa pyritään kehittämään vastaamaan asiakkaiden tarpeita, sillä 

heitä varten kaupat ovat olemassa. 

 

Tuoteinnovointi pitää tässä tapauksessa sisällään kuluttajien toiveiden ja tarpeiden 

kartoittamisen sekä informaation ja ideoiden keräämisen. Facebook tarjoaa tähän 

oivan työkalun, sillä tykkäysten, päivitysten ja kommenttien perusteella K-market 

ketju sekä K-marketit pystyvät kartoittamaan kuluttajien mieltymyksiä. 

Tulevaisuudessa tämän ominaisuuden hyödyntäminen varmasti kasvaa, mutta vielä 

sen rooli yritysten toiminnassa on vähäinen.  

 

Useimmat K-markettien uusista ideoista ja toiminnoista ovat saaneet alkunsa K-

market ketjun tavoitteesta kehittää kauppojen toimintaa. Kauppiailla yrittäjinä on 

kuitenkin erinomainen mahdollisuus kehittää oman kauppansa toimintaa 

haluamaansa suuntaan, kunhan se edelleen vastaa ketjukonseptia. Kukaan ei 

myöskään kiellä kehittämästä uusia tuotteita tai palveluita, kunhan niistä ei ole 

vaaraa ketjulle tai muille kaupoille. Vaikka alussa mainittiin, etteivät K-marketit 

varsinaisesti kehitä uusia tuotteita, niin ei sekään ihan tavatonta ole. Esimerkiksi K-

market Pyhäjärven kauppias sai idean Pyhäjärven omasta oluesta. Idea on edennyt jo 

siihen vaiheeseen, että juhannuksena K-market Pyhäjärvi myy hyllystä uutta 

Pyhäjärven kaupungin nimellä varustettua juhlavuoden olutta. Kauppa on muutenkin 

perehtynyt erikoisolutvalikoimaan ja asiakkaat ovat ottaneet sen omakseen 

ehdottamalla uusia tuotteita ja maistamalla valikoimassa olevia erikoisempiakin 

uutuuksia. Tätä voidaan kutsua tuoteinnovoinniksi päivittäistavarakaupanalalla. 

 

5.5  Onnistunut Facebook-profiili 

 

Kuluttajat hakevat yritysten Facebook-sivuilta ennen kaikkea tietoa esimerkiksi 

aukioloajoista, lounasruokalistoista, yhteystiedoista, ajankohtaisista tarjouksista ja 

tapahtumista. Näitä tietoja kauppojen kannattaa totta kai seuraajilleen myös tarjota. 

Onnistunut Facebook profiili on kauppiaiden mielestä avoin ja aktiivinen. Päivityksiä 

jaetaan lähes päivittäin, mutta tässäkin laatu korvaa määrän. Liian henkilökohtaiset, 

uskontoon tai politiikkaan liittyvät asiat eivät kuitenkaan kuulu sivustolle. 
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”Hyvä yrityksen facebook-profiili on selkeä, oikeen kirjotettu, mä tykkään 

siitä, että kuvia jonkin verran käsitellään…se antaa sellasen selkeän vähän 

jopa taiteellisemman sävytteen ja myös mielenkiintosemman ilmeen sille 

viestille sekä yritykselle. Viestinnän sisältö ei saa olla liian henkilökohtasta 

vaan se on mielenkiintosta, se on jotakin uutta tai käsittelee sen hetken 

trendejä…ajankohtasta ja viihdyttävää!” (A) 

 

Sisällön suhteen on hyvä muistaa, että kyse on nimenomaan yrityksen sivuista ja 

henkilökohtaiset profiilit on asia erikseen. K-marketin sivuilla ei ole tarpeen jakaa 

kaikkea mahdollista, vaan sisältö perustuu kaupan toimintaan, tavoitteisiin, imagoon 

ja ajankohtaisiin asioihin. Kauppias yhdessä henkilökunnan kanssa luo mielikuvan ja 

tunnelman niin kaupan seinien sisäpuolella kuin myös Facebookissa. Seuraajat 

seuraavat kaupan profiilia niin kauan kuin se tuottaa heille jotakin lisäarvoa. Jos he 

kokevat viestinnän ärsyttävänä tai itsellensä turhana, he voivat milloin tahansa lakata 

seuraamasta sivuja. Tämän vuoksi kauppojen tulee olla tietyllä tapaa varovaisia ja 

harkita, mitä sivuillaan jakavat sekä kuunnella mitä asiakkaat kaipaavat.  

 

”Siellä ei ole semmosta asiaankuulumatonta. Se mitä meidän kauppa 

viestii, niin kyllä sen pitää liittyä tähän kauppaan ja olla jollakin tavalla 

kytköksissä, että sitte jos sinne tunkee kaiken mahollisen, niin jossakin 

vaiheessa siinä käy niin, ettei se enää kiinnosta niitä asiakkaita, koska 

niillä on vara olla seuraamattakin. Sisältö pitäis saada semmoseksi, että 

jos se asiakas nyt ei sitä odota, niin se kumminki lukee ja kattoo mitä se 

on. Se palvelis sillä tavalla sitä asiakasta ja sitte totta kai myös 

meitäkin, että me saavutetaan ne asiakkaat.” (B) 

 

Tietynlainen tyyli puhuttelee tiettyjä ihmisiä ja toisia se saattaa ärsyttää. Vaikka 

kaupan on hyvä olla varovainen ja harkita sivujensa sisältöä, niin on kuitenkin 

selvää, ettei positiivinen ja muista erottuva imago muodostu, jos ei viestintä ole aitoa 

ja rehellistä. Ketjun tyyli Facebook sivuilla on hyvin neutraali ja se perustuu pitkälti 

ammattimaiseen materiaaliin, mutta ketju edustaa kaikkia K-marketteja. Se tuottaa 

sisältöä kaikkien kauppojen käyttöön. K-marketit puolestaan keskittyvät täysin 

omaan toimintaansa ja tuottavat materiaalia omiin tarpeisiinsa saavuttaakseen 

asettamansa päämäärät markkinointiviestinnän suhteen. Tietynlainen 

epäammattimaisuus, nöyryys ja huumori Facebookin päivittämisessä saa seuraajat 

puolelleen, sillä siihen on helppo samaistua ja kynnys kommentoida ja osallistua 

keskusteluun on matalampi. 
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5.6  Yhteenveto 

 

Empiirisen aineiston perusteella voidaan todeta Facebookin olevan K-marketeille 

erittäin merkittävä markkinointiviestinnän kanava. Markkinointiviestinnän keinot 

perustuvat hyvin pitkälti perinteisen markkinointiviestinnän keinoihin, mutta 

sosiaalisen median erityispiirteet tuovat jokaiseen elementtiin oman lisänsä. K-

market ketju ja K-marketit hyödyntävät Facebookia aktiivisesti tiedotus- ja 

suhdetoiminnassa, viestintä- ja palautekanavana, mainonnassa, 

myynninedistämisessä sekä tuoteinnovoinnissa. Alla olevaan kuvioon on lisäksi 

kerätty nimenomaan päivittäistavarakaupan kontekstissa esille nousseet tavoitteet 

käytännönläheisestä näkökulmasta tarkasteltuna. Tavoitteiden voi havaita perustuvan 

hyvin pitkälti teoriaosuudessa esille nousseisiin markkinointiviestinnän tavoitteisiin.  

 

 

Kuvio 12. Facebook markkinointikanavana K-market ketjussa ja K-market myymälöissä. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen lopulliset johtopäätökset niin teoreettisesta kuin 

liikkeenjohdollisesta näkökulmasta ja vastataan tutkimuskysymyksiin. Teoreettinen 

näkökulma vertailee kuinka teoria ja empiria linkittyvät yhteen tässä tutkimuksessa, 

päivittäistavarakaupan kontekstissa. Liikkeenjohdollisissa johtopäätöksissä 

puolestaan keskitytään pohtimaan kuinka tutkimustuloksia voidaan soveltaa ja 

hyödyntää K-market ketjussa sekä K-marketeissa. Lisäksi luvussa arvioidaan 

tutkimuksen luotettavuutta ja pohditaan tutkimuksen rajoittavia tekijöitä sekä aiheen 

jatkotutkimusehdotuksia. 

 

6.1  Teoreettiset johtopäätökset 

 

Tässä tutkimuksessa esitelty teoreettinen ja empiirinen aineisto tukevat hyvin pitkälti 

toisiaan. Tutkimuksen empiirisestä aineistosta on kuitenkin havaittavissa 

päivittäistavarakaupankontekstille ominaisia piirteitä, jotka korostuvat tässä 

tutkimuksessa aiempaan teoreettiseen keskusteluun verrattuna ja joitakin 

eroavaisuuksiakin on nähtävissä. Myös K-market ketjun ja K-market myymälöiden 

välillä on eroavaisuuksia niin näkökulmassa kuin myös suhtautumisessa Facebook-

viestintään ja sen rooliin osana yrityksen liiketoimintaa. Aiemman teoreettisen 

keskustelun pohjalta oli siis perusteltua olettaa K-market ketjun ja K-market 

myymälöiden hyödyntävän Facebookia tiedotus- ja suhdetoiminnassa, viestintä- ja 

palautekanavana, mainonnassa, myynninedistämisessä sekä tuoteinnovoinnissa. 

Empiirisen aineiston analyysi osoitti olettamuksen oikeaksi, mutta merkittävää 

tutkimuksen kannalta oli huomata, kuinka tutkimuskontekstilla on oma 

vaikutuksensa lopullisiin johtopäätöksiin. 

 

K-market ketju suhtautuu omalta osaltaan Facebook-viestintään melko neutraalisti. 

Ketju kannustaa kauppoja omien Facebook-sivujen ylläpitämiseen ja pitää 

ensisijaisen tärkeänä nimenomaan kaupan ja kuluttajien keskinäistä yhteydenpitoa. 

Ketjun rooli on toimia sisältömoottorina kaupoille ja välittää ajankohtaista 

ketjumateriaalia sekä valvoa kirjoittelua sosiaalisessa mediassa. K-marketeille 

Facebook sitä vastoin on hyvin merkittävä mediakanava, kuten teoreettisestakin 
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keskustelusta saattoi olettaa.  Facebookin suosio on pakottanut yritykset osaksi tätä 

sosiaalista mediaa, mutta sekä teoreettinen että empiirinen aineisto osoittivat, että 

Facebookin hyödyt ovat lähes kiistattomat ja liiketoiminnassa konkreettisestikin 

havaittavissa. Tällä perusteella voidaan todeta Facebook-profiilin palvelevan 

yrityksen tarkoitusta.  

 

Kauppiaat nimesivät Facebook-viestinnän ensisijaiseksi tavoitteeksi myynnin ja 

asiakasmäärän kasvattamisen, mutta yhtä merkittävänä, ellei jopa tärkeämpänä, 

päämääränä he mainitsivat yritysimagon ja positiivisen mielikuvan rakentamisen. 

Teoreettisessa keskustelussa Facebook-viestinnän ensisijaisina tavoitteena oli myös 

myynnin kehittäminen, mutta seuraavaksi tärkeimpinä tavoitteina esille nousivat 

kommunikoinnin ja asiakaspalvelun helpottuminen. Tässä voidaan sanoa olevan 

eroavaisuutta tämän tutkimuksen tuloksiin, sillä vaikka kaupat kokevat 

kommunikoinnin ja asiakaspalvelun helpottuneen ja sen tärkeys ymmärretään, on 

vuorovaikutteisuus vielä sen verran vähäistä, ettei sen suhteen tavoitella suuria. 

Tavoitteet liittyvät vielä suurelta osin niille alueille, joiden nähdään jo tuottavan 

yritykselle lisäarvoa ja joihin kaupat voivat omalla toiminnallaan eniten vaikuttaa. 

Totta kai kaupat rohkaisevat seuraajia antamaan palautetta ja hyödyntävät 

Facebookin kautta saatavaa informaatiota päätöksenteossaan, mutta haastatteluiden 

perusteella ei voida väittää kommunikoinnin tai asiakaspalvelun kehittämisen 

nousevan tavoitelistan kärkipäähän tässä kontekstissa. Sitä vastoin merkittäväksi 

markkinointiviestinnän keinoksi nousee nimenomaan tiedotus- ja suhdetoiminta, 

jonka kautta K-marketit pyrkivät erottumaan kilpailijoista ja sitouttamaan kuluttajat 

osaksi kauppaa, sen toimintaa sekä henkilökuntaa. Aiemmat tutkimukset sitä vastoin 

painottivat nimenomaan sosiaalisen median ja Facebookin tärkeyttä viestintä- ja 

palautekanavana. 

 

Myynninedistäminen lukeutuu ennen kaikkea perinteisiin 

markkinointiviestintäkeinoihin eikä sen rooli varsinaisessa sosiaalista mediaa 

käsittelevässä teoreettisessa keskustelussa noussut kovinkaan merkittävästi esille. 

Tämän tutkimuksen empiirisessä aineistossa, niin haastatteluissa kuin myös 

havainnointiaineistossa, se sen sijaan osoittautui tärkeäksi keinoksi lisätä kauppojen 

myyntiä sekä asiakasmäärää. Tämä on merkittävä havainto, jota selittää 

päivittäistavarakaupanalan nopeatempoisuus, johon perinteisten mediakanavien 
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kautta ei pystytä vastaamaan. Facebook mahdollistaa nopean ilmoittelun eräkaupasta, 

sesonkipoistoista tai päiväystuotteista, jolloin myös hävikin määrän voidaan olettaa 

pienentyvän. Toisin kuin muut mediat, Facebook ei vaadi usean päivän ennakointia 

tai suunnittelua, vaan sen kautta voidaan tehdä nopeita päätöksiä ja kampanjoida 

tarpeen ilmaantuessa. Havainnoinnin perusteella myynninedistämistä tehtiin 

tapausyrityksissä viikoittain ja haastattelut todistivat sen toimivan erittäin hyvin. 

Tämä tutkimustulos on tutkimuskontekstin kannalta tärkeä tieto ja osoittaa 

liiketoiminnan luonteella olevan vaikutuksensa Facebook-viestintään, vaikka 

aiemmat tutkimukset eivät tätä tulosta ole osoittaneet. Myös teoriassa mainittu 

sisäinen viestintä motivointikeinona on ketjun osalta käytössä. Facebook ryhmien 

kautta henkilökuntaa kannustetaan myynnillisyyteen ja rohkaistaan jakamaan 

kokemuksia. Vaikka myynninedistämistä ei mainittukaan varsinaisena sosiaalisen 

median markkinointiviestintäkeinona, niin sen tärkeää roolia ainakaan 

päivittäistavarakauppojen toiminnassa on tämän tutkimuksen perusteella mahdotonta 

sivuuttaa.  

 

Mainonta lukeutuu sekä perinteisiin markkinointiviestinnän keinoihin kuten myös 

nykyajan sosiaalista mediaa käsittelevään keskusteluun. Myös tämän tutkimuksen 

empiirinen aineisto osoitti mainonnan olevan yksi K-market ketjun sekä K-

markettien keinoista hyödyntää Facebookia markkinointikanavana. Ketju levittää 

Facebookin kautta ajankohtaista ketjumateriaalia ja K-marketit tuovat sen kautta 

tutuksi yritystä, sen tuotteita ja toimintaa. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että 

Facebook korvaa yhä useammin ainakin osan yritysten aiemmin hyödyntämistä 

mainoskanavista ja myös tämä tutkimus osoittaa tilanteen olevan yhä useammin juuri 

näin. Facebookin käyttö on lisääntynyt mainonnassa sen kustannustehokkuuden, 

nopeuden ja suuren levikin vuoksi. Nämä syyt nousivat esille myös empiirisestä 

aineistosta ja kauppiaat aikovat myös jatkossa panostaa Facebook-mainontaan yhä 

enemmän ja enemmän juuri näiden ominaisuuksien vuoksi. 

 

Tuoteinnovointi päivittäistavarakaupan alalla ei täysin vastaa tutkimuksessa esiteltyä 

teoreettista aineistoa, mutta empiirisen aineiston perusteella jonkinlaista innovointia 

voidaan nähdä tapahtuvan myös tällä alalla. Lähinnä tässä tilanteessa on kyse 

asiakaspalautteen, asiakkaiden tarpeiden sekä toiveiden kuuntelusta ja niiden 

hyödyntämisestä kaupan toiminnassa ja sen kehittämisessä. Tuoteinnovointi otettiin 
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esille juuri sosiaalisen median markkinointiviestintäkeinona, mihin perusteena ovat 

nykyajan innovatiiviset kuluttajat, joilla on hyvin paljon valtaa kuluttajamarkkinoilla. 

Kaupat hyödyntävät näitä kuluttajia kuuntelemalla heidän toiveita ja tarpeita, jotta 

kaupan toimintaa kehitetään juuri oikeaan suuntaan. Ideat ja ehdotukset ovat 

tervetulleita ja niitä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Facebook on tähänkin 

vaivaton kanava. Lähestyminen sen kautta laskee kynnystä olla yhteydessä 

yritykseen ja toisaalta Facebookin kautta yritys itse voi hakemalla hakea 

tarvitsemaansa tietoa kuluttajista ja markkinoista, joilla se toimii. Päivitysten, 

tykkäysten ja kommenttien kautta innovatiiviset kuluttajat saavat äänensä kuuluviin 

ja kauppojen on syytä kuunnella mitä heillä on sanottavaa.  

 

Sekä teoreettisen että empiirisen tutkimuksen perusteella on oikeutettua sanoa 

Facebookin olevan yrityksille merkittävä markkinointiviestintäkanava. Facebookille 

tyypilliset ominaisuudet tekevät siitä lähes korvaamattoman välineen yrityksille 

tavoittaa nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat tehokkaasti.  Tulevaisuudessa sen rooli 

tulee kasvamaan entisestään. Tästä todisteena ovat teoreettinen aineisto sekä 

kauppiaiden tulevaisuuden suunnitelmat kyseisen markkinointikanavan suhteen. Se 

tuleeko yritysten kontrolli vähenemään vuorovaikutuksen lisääntymisen myötä, 

kuten aiemmat tutkimukset väittävät vai jatkuuko linja edelleen kaupoille 

myönteisenä kuten tähänkin saakka, jää vielä arvoitukseksi. Tällä hetkellä kauppiaat 

eivät koe menettäneensä markkinointiviestinnän kontrollia sosiaalisen median myötä, 

vaikka teoreettinen aineisto nostaakin tämän seikan Facabookin ja muiden 

sosiaalisten medioiden riskitekijäksi. 

 

6.2  Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

 

K-marketit liittyivät Facebookiin, koska se on tätä päivää ja siellä ovat myös 

asiakkaat. Alun haparoinnin jälkeen kaupat ovat löytäneet toimivat tavat toteuttaa 

viestintää omalla tavallaan, omalle asiakaskunnalle sopivalla tyylillä. Asiakkaat ovat 

ottaneet Facebook-sivut hyvin vastaan ja keskinäinen kommunikointi on lisääntynyt, 

joskin se on vielä silti melko vähäistä. Viestinnän suhteen ollaan murrosvaiheessa, 

siinä mielessä, että kauppiailla on uusia ideoita ja halu erottua muista. Tekeminen ei 

ole enää satunnaista ja hetken mielijohteesta tehtyä, vaan toiminnassa on selkeästi 

suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta. Asiakkaita halutaan opettaa seuraamaan 
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Facebook-sivuja aktiivisesti ja odottamaan tiettyä sisältöä viikoittain, kuten 

tarjouksia, lounasruokalistoja, kilpailuja, tapahtumia ja kaupan päivittäisiä 

kuulumisia. Tykkääjämäärät kertovat kauppojen tekevän oikeita asioita, sillä 

kilpailijoihin verrattuna määrät ovat suurempia. Myös ketjun tykkääjämäärä on 

poikkeuksellisen suuri vähittäiskauppaketjulle, mikä kertoo sekin kuluttajien 

kiinnostuksesta. 

 

Ketju kannustaa ja opastaa K-marketteja sosiaalisen median käyttöön ja tämä 

tutkimus osoittaa sen, mitä teoreettisesta keskustelusta jo voitiin todeta, että 

Facebook on erittäin merkittävä osa nykyajan yritysten onnistunutta liiketoimintaa. 

Voidaan jopa sano sen olevan välttämättömyys. Täten on perusteltua rohkaista 

kaikkia K-marketteja perustamaan Facebook–sivut tukemaan yrityksen 

markkinointiviestintää, sillä hyödyt tulevat varmasti olemaan haittoja tai vaivaa 

suuremmat. Siitä ovat todisteena aiemmat tutkimukset sekä tämän tutkimuksen 

tulokset, mutta edelleenkään pelkkä sivujen olemassa olo ei riitä vaan taustalla täytyy 

olla hieman ideointia ja luovuutta. Erottuminen muista yrityksistä ja sivuista 

omaleimaisella tyylillä vaatii hieman erilaista näkemystä. Sitä kauppiailla kuitenkin 

tuntuu olevan ja ketjun tuki sekä ideat apuna on viestinnän onnistuminen vain itsestä 

kiinni. 

 

K-market ketjun näkökulma Facebook–viestintä eroaa kauppojen näkökulmasta. 

Ketju toimii K-markettien sisältömoottorina tuottaen materiaalia kauppojen käyttöön 

ja tuomalla sivuillaan esille ajankohtaiset ketjuviestit, kuten kampanjat, keräilyt, 

reseptit ja sesonkeihin liittyvät tuotteet. Osaltaan he edesauttavat K-markettien 

näkyvyyttä ja rohkaisevat Facebookin aktiiviseen käyttöön. Ketju toimii ikään kuin 

linkkinä kauppojen ja asiakkaiden välillä, mutta pyrkii omalla toiminnallaan tuomaan 

esille K-market ketjun vahvuuksia ja vaikuttamaan kuluttajien asenteisiin ja 

mielikuviin. Nämä vaikuttavat jo melko hyviltä perusteluilta sille, miksi K-market 

ketjun tulisi säilyttää Facebook–sivunsa ja hyödyntää poikkeuksellisen suurta 

tykkääjien määrää. Ajatus sivujen sulkemisesta ei vaikuta järkevältä, päinvastoin. 

Asiakkaiden kiinnostus ketjua kohtaan on merkittävä ja sitä tulisi hyödyntää entistä 

paremmin. Jo tässä vaiheessa sivut ovat aktiiviset ja materiaalia tulee päivittäin, 

mutta lisäksi K-marketteja voisi nostaa enemmän esille ja siten tuoda sivuille 

mukaan persoonallisempaa otetta, joka on se mikä kuluttajiin vetoaa. Kauppiuus on 
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ketjun vahvuus, jota pitäisi tuoda esille entistä enemmän. Se antaisi ketjulle kasvot ja 

kuluttajille mahdollisuuden samaistua erilaisiin henkilöihin ja persooniin K-market 

ketjun takana. 

 

Facebookin käytön merkittävät edut, verrattuna perinteisiin 

markkinointiviestintäkanaviin, ovat kustannustehokkuus, nopeatempoisuus, laaja 

näkyvyys ja mahdollisuus vuorovaikutukseen seuraajien kanssa. Facebookin hyödyt 

näkyvät kaupoissa konkreettisesti ja verrattuna perinteisiin medioihin kuten 

esimerkiksi lehtimainontaan on Facebookin hyödyt osittain helpommin havaittavissa. 

Myynnin ja asiakaskäyntien kasvun voi huomata hyvin pian päivityksen julkaisusta. 

Imagon tai mielikuvan rakentaminen sitä vastoin on pitkäntähtäimen toimintaa, 

johon vaikuttaa myös jokainen asiakaskohtaaminen ja palvelutilanne pelkän 

Facebook–viestinnän lisäksi. Tämän tutkimuksen perusteella on kuitenkin ilmiselvää, 

että Facebook–viestinnällä on merkittäviä etuja, jotka olisi perusteetonta jättää 

hyödyntämättä. Mikään muu tämän hetken media ei pysty samaan kuin sosiaalinen 

media. Edullisuus, näkyvyys, ajasta sekä paikasta riippumattomuus, nopeus ja 

vuorovaikutus ovat Facebookin käytön kiistattomat hyödyt. 

 

Tulevaisuudessa digitaaliset sovellukset sekä palvelut tulevat yhä suositummaksi ja 

kattavat uusiakin alueita, minkä vuoksi digitaaliseen kehitykseen on syytä hypätä 

mukaan. Paperimainosten tai pihajulisteiden käyttö alkaa jossakin vaiheessa väistyä 

digitalisoitumisen tieltä, joten ensimmäinen askel tässä vaiheessa on epäilemättä 

sosiaalinen media ja Facebook, sillä päivittäistavarakauppojen kehittämät 

mobiilisovellukset ovat jo tulleet markkinoille kuluttajien käytettäväksi.  

 

6.3  Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja rajoitteet 

 

Tutkimuksessa pyritään välttämään virheiden syntymistä, mutta joka tapauksessa 

tutkimustulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tästä syystä jokaisessa 

tutkimuksessa pyritään arvioimaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Arvioinnissa 

voidaan käyttää useita eri mittaus- ja tutkimustapoja. (Hirsjärvi, Remes & Rajavaara 

2009, 231.) Yleensä laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kuitenkin arvioidaan sekä 

reliabiliteetin että validiteetin avulla, vaikka ne eivät täysin sovellu kyseisen 

tutkimuksen arviointiin. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 254–255). 
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Tutkimuksen reliaabelius (luotettavuus) tarkoittaa tutkimuksen toistettavuutta eli sen 

kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tutkimustuloksia. Validius (pätevyys) puolestaan 

tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoitus mitata. 

(Hirsjärvi, Remes & Rajavaara 2009, 231.) 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa se, että tutkimuksen toteuttamisesta 

kaikissa eri vaiheissa tehdään tarkka selostus. (Hirsjärvi, Remes & Rajavaara 2009, 

232). Tutkimus on siis dokumentoitu siten, että muut tutkijat voivat arvioida sitä 

(Koskinen et al. 2005, 257). Tässäkin tutkimuksessa reliabiliteettia on pyritty 

parantamaan kertomalla tarkasti mitä tutkimuksessa on tehty ja miten saatuihin 

tutkimustuloksiin on päädytty. Käytetyt tutkimusmenetelmät on esitelty 

mahdollisimman tarkasti sekä perusteltu niiden tarpeellisuus. Lisäksi tutkimuksessa 

on selkeästi kerrottu kuinka aineistot on kerätty ja haastattelut toteutettu, kirjaamalla 

haastatteluiden aika, kesto ja muut tilanteeseen vaikuttaneet seikat ylös. Kuten 

laadulliselle aineistolle on tyypillistä, myös tässä tutkimuksessa keskeiseen asemaan 

nousee aineiston luokittelu teemoihin ja siten myös luokittelun perusteiden esittely 

sekä tutkijan tulkintojen perusteet ja mihin päätelmät ylipäätään perustuvat. 

(Hirsjärvi, Remes & Rajavaara 2009, 232). Tässä tutkimuksessa päätelmien 

perustana sekä empiirisen aineiston rikastuttamiseksi, on apuna käytetty suoria 

lainauksia haastatteluista. Lainausten avulla analyysi saa tuekseen konkreettisia 

esimerkkejä ja näkökulmia aiheesta. 

 

Tarkastelemalla validiteettia pyritään puolestaan ehkäisemään tutkimuksen 

virhepäätelmiä, joissa uskomme jonkin tuloksen olevan tosi, vaikka se ei sitä 

todellisuudessa olisikaan. Syynä näihin virhepäätelmiin voi olla esimerkiksi väärä 

käsitteellistäminen, tulkinta tai virheet aineistossa. Tavoitteena on tutkimustulosten 

yleistettävyys, jolloin validi tieto tarkoittaa, että tutkija pystyy osoittamaan, etteivät 

löydöt perustu vääriin haastattelulausumiin, kysymyksiin tai havaintoihin. (Koskinen 

et al. 2005, 254.) Tässä tutkimuksessa perinteisen markkinointiviestinnän teoria on 

pyritty yhdistämään sosiaalista mediaa sekä Facebookia käsittelevään teoriaan ja 

saamaan näin vastaus kuinka Facebookia hyödynnetään markkinointikanavana 

nimenomaan päivittäistavarakaupanalalla. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

osoittaa näiden tekijöiden suhteen toisiinsa. Teoreettinen aineisto pyrittiin keräämään 

tieteellisistä julkaisuista niiltä osin kuin se oli mahdollista ja huomiota kiinnitettiin 
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myös julkaisujen ajankohtaan.  Tutkijan omat käytännönkokemukset sosiaalisen 

median roolista päivittäistavarakaupan alalla auttavat ymmärtämään ilmiötä laajasti, 

mutta toisaalta vaarana on tutkijan omien näkemysten ja käsitysten vaikutus 

analyysin tuloksiin. Tämä riski on otettu huomioon tutkimuksen analyysivaiheessa ja 

ilmiön tarkastelussa on pyritty pitäytymään teoreettisessa viitekehyksessä sekä 

haastatteluista esiin nousseissa tärkeissä teemoissa.  

 

K-market ketjun markkinointijohtajan kiireisen aikataulun vuoksi haastattelu oli 

hyvin typistetty, jotta haastattelu ylipäätään saatiin tehtyä. Tästä syystä ketjutason 

haastattelun sisältö jäi joiltakin osin vajaaksi. Tulosten analysoinnin mukaan voitiin 

kuitenkin todeta, ettei Facebookin rooli ketjun markkinoinnissa ole niin merkittävä, 

että tutkimustulokset olisivat muuttuneet vaikka aikaa haastatteluun olisi ollut 

enemmän. Muutamat lisäkysymykset analysointivaiheessa, eivät muuttaneet tuloksia 

suuntaan tai toiseen. Toisaalta taas kauppiaille teetetyt haastattelut olivat hyvin 

informatiivisia. Näkökulman eroavaisuuden saattoi huomata selkeästi ja sen, että 

sosiaalinen media on merkittävässä roolissa varsinaisen liiketoiminnan rinnalla. 

Tutkimustulokset olivat näiltä osin erittäin mielenkiintoisia ja toivat teoreettiseen 

keskusteluun uutta näkökulmaa päivittäistavarakaupankontekstissa. Toki useampi 

haastattelu olisi mahdollisesti rikastuttanut aineistoa entisestään, mutta tässä tärkeää 

oli haastateltavien aktiivinen Facebookin käyttö, minkä seurauksena haastateltavilla 

saattoi olettaa olevan myös paljon kokemuksia Facebookista markkinointikanavana 

eivätkä vastaukset perustuneet olettamukseen tai kuulopuheeseen.  

 

6.4  Jatkotutkimusehdotukset 

 

Markkinointiviestinnän käsite on hyvin laaja ja tässä tutkimuksessa siihen 

paneuduttiin vielä melko yleisellä tasolla. Jatkossa aihetta olisi syytä tutkia 

perusteellisemmin keskittymällä markkinointiviestinnän yksittäisiin keinoihin vielä 

syvällisemmin. Jatkotutkimuksen suhteen olisi mielenkiintoista tutkia aihetta vielä 

laajemmassa otantajoukossa eri aloilla, sillä osaksi teoreettinen aineisto ja tämän 

tutkimuksen empiirinen aineisto olivat ristiriidassa keskenään. Onko kyse alan 

ominaisuuksista vai jostakin muusta tekijästä? Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia 

Facebookissa tehtävän markkinointiviestinnän konkreettisia hyötyjä myymälätasolla, 



 86 

 

niin etteivät tulokset perustu ainoastaan myymälän arvioihin viestinnän 

hyödyllisyydestä.  

 

Sosiaalisen median käyttö on niin yleistä, että yhä suuremmalla osalla työikäisistä on 

käytössään jokin sosiaalisen median verkkosovelluksista. Tässäkin tutkimuksessa 

sivuttiin sosiaalisen median hyödyntämistä sisäisessä viestinnässä, mutta tähän 

aiheeseen olisi mielenkiintoista paneutua syvällisemmin. Kuinka työyhteisö kokee 

sosiaalisen median viestintäkanavana, millaista viestintä siellä on ja toimiiko 

kommunikointi tämän väylän kautta? Kuinka työnantaja suhtautuu sosiaaliseen 

mediaan kommunikointivälineenä työyhteisössä? Kokemusten mukaan 

kommunikointi ja tiedonjakaminen ovat haasteellisia useamman työntekijän 

työyhteisöissä, joten tämä aihe antaisi siihen mahdollisesti uutta näkökulmaa, kenties 

uudenlaisen ratkaisun.  

 

Markkinointiviestintä on vuosien saatossa jo moneen kertaan tutkittu aihe, mutta uusi 

sosiaalisen median käsite tuo tähänkin aiheeseen valtavan määrän uusia näkökulmia 

ja tutkimusaiheita. Sosiaalinen media ja sen käyttö niin yksityisten ihmisten kuin 

yritysten toimesta jatkaa perinteisten medioiden haastamista, joten tästä aihepiiristä 

löytyy vielä paljon mielenkiintoisia ilmiöitä, jotka kaipaavat teoreettista näkökulmaa. 

Haastatteluiden myötä esille nousi vahvasti myös digitalisoituminen ja digitalisaation 

hyödyntäminen mainonnassa juuri päivittäistavarakaupoissa. Tässä aiheessa ollaan 

Suomessa vielä hyvin alkuvaiheessa verrattuna moniin muihin maihin, joten myös 

tästä aiheesta olisi mielenkiintoista saada laajempaa teoreettista keskustelua ja 

tutkimustuloksia. 
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LIITTEET 

Liite 1 Teemahaastattelurunko K-market ketjun markkinointijohtajalle 

 

Taustakysymykset 

- Toimenkuvasi yrityksessä? 

- Mitä toimenkuvaasi kuuluu? 

 

Päivittäistavarakaupan markkinatilanne 

- Millainen on (mielestäsi) päivittäistavarakaupan markkinatilanne Suomessa tällä 

hetkellä? 

- Mitkä ovat K-market ketjun kilpailukeinot, joilla erotutaan muista kilpailijoista? 

- Mitä toimenpiteitä olette tehneet erottuaksenne kilpailijoista? 

- Mikä on K-market ketjun kohderyhmä? 

 

Sosiaalinen media ja Facebook 

- Milloin K-market ketju liittyi Facebookiin?  

- Hyödyntääkö ketju muita sosiaalisen median kanavia? 

- Miksi liityitte? 

- Kuinka lähditte toteuttamaan Facebook-viestintää? 

- Oliko alusta alkaen selvää kuinka viestintää lähdetään toteuttamaan ja mitä sillä 

tavoitellaan? 

- Onko ketjulla selkeä tyyli, jota halutaan tai pyritään noudattamaan? Eroaako se 

muusta viestinnästä? 

- Mistä halutaan viestiä ja mistä mahdollisesti ei? 

- Kenelle Facebook-viestintä on suunnattu? 

- Mitkä ovat Facebook-viestintänne tavoitteet? 

- Mitkä ovat suurimmat haasteet? Esimerkkejä? 

- Entä hyödyt? Esimerkkejä? 

- Kuinka asiakkaat ja seuraajat ovat ottaneet vastaan Facebook-viestinnän? 

- Onko tykkääjien tai seuraajien määrällä tavoitteita? 

- Kuinka määrää kasvatetaan? Miten kuluttajat löytävät sivuille? 

- Mikä on Facebookin paras ominaisuus? Mistä ketju hyötyy eniten? 

- Millainen on mielestänne hyvä yrityksen Facebook-profiili?  

- Mitä luulette kuluttajien haluavan ja etsivän sivuilta? 

 

Mainonta 

- Mitä mainostatte Facebookissa? 

- Kenelle mainonta on kohdistettu? 

- Mikä mainonnan tavoite on? 

- Mitä hyötyä mainonnasta on ollut? 
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Tiedotus- ja suhdetoiminta 

- Hyödynnättekö Facebookia tiedotuskanavana? 

- Millaisista asioista tiedotatte seuraajianne? 

- Mikä sen tavoitteena on? 

- Onko kommunikointi lisääntynyt tai helpottunut? Kuluttajien keskinäinen 

kommunikaatio tai ketjun ja kuluttajan välinen kommunikaatio.  

- Saatteko enemmän palautetta Facebookin myötä; kritiikkiä, kiitosta, kokemuksia, 

toiveita tai muuta? 

- Miten suhtaudutte ja vastaatte negatiiviseen palautteeseen tai kritiikkiin?  

- Mitä seuraamuksia negatiivisella palautteella on ollut tai saattaa olla? 

 

Myynninedistäminen 

- Teettekö Facebookissa myynninedistämistä? 

- Onko Facebookista hyötyä myynninedistämisessä? 

- Kuinka olette toteuttaneet myynninedistämistä profiilinne kautta? 

- Onko se tehonnut kuluttajiin tai näkynyt ketju- tai myymälätasolla? 

 

Tuoteinnovointi 

- Hyödynnättekö Facebookia tuoteinnovoinnissa?  

- Saatteko tai keräättekö Facebookin kautta ideoita, ehdotuksia tai toiveita? 

- Oletteko toteuttaneet asiakkaiden ideoita? 

- Ovatko mahdolliset ideat olleet hyödyllisiä? 

 

Muuta 

- Koetteko Facebook-viestinnällä olleen vaikutusta kilpailuun, kilpailutilanteeseen, 

myyntiin, asiakasmääriin, kommunikaatioon tms.? 

- Koetteko, että ketjun kontrolli markkinointiviestintään ja imagon rakentumiseen olisi 

vähentynyt sosiaalisen median myötä?  

- Koetteko kuluttajilla olevan nykyään enemmän valtaa yritysten 

markkinointiviestinnän, imagonmuodostumisen tai maineen suhteen?  

- Seuraatteko mitä K-market ketjusta kirjoitetaan sosiaalisessa mediassa? 

- Kuinka reagoitte mahdolliseen kirjoitteluun?  

- Aiotteko jatkaa Facebookin käyttöä tai lisätä sosiaalisen median kanavia 

viestinnässä? Tai onko jotakin tarpeen muuttaa? 

- Kuinka ketju suhtautuu myymäläkohtaiseen Facebookin ja sosiaalisen median 

käyttöön? 

- Onko ketjun ja myymälöiden sosiaalisen median viestinnän välillä ristiriitaa? 

- Koetko myymäläkohtaisella viestinnällä olevan vaikutusta ketjun imagoon 

positiivisella tai negatiivisella tavalla?  

- Onko ketjun markkinointimateriaalin hyödyntäminen suotavaa myymäläkohtaisessa 

viestinnässä? 

- Ketjun kontrolli markkinointiviestintään? Asiakkaat ja myymälät kauppiaan johdolla 

tuovat oman mausteensa…kuinka kontrolli pyritään pitämään ketjun käsissä? 
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 Liite 2 Teemahaastattelurunko K-market kauppiaille 

 

Taustakysymykset 

- Toimenkuvasi yrityksessä? 

- Mitä toimenkuvaasi kuuluu? 

 

Päivittäistavarakaupan markkinatilanne 

- Millainen on (mielestäsi) päivittäistavarakaupan markkinatilanne Suomessa tällä 

hetkellä? 

- Millainen kilpailutilanne omalla toiminta-alueellanne on? 

- Mitkä ovat myymälänne kilpailukeinot, joilla erotutte muista kilpailijoista? 

- Oletteko tehneet jotakin tiettyjä toimenpiteitä erottuaksenne muista alueen 

kilpailijoista? 

- Millainen asiakaskuntanne on? Mikä on kohderyhmänne? 

 

Sosiaalinen media ja Facebook 

- Milloin yrityksenne liittyi Facebookiin?  

- Hyödynnättekö muita sosiaalisen median kanavia? 

- Miksi liityitte Facebookiin? 

 

- Oliko teille alusta alkaen selvää kuinka lähdette toteuttamaan viestintää ja mitä sillä 

tavoittelette? 

- Onko teillä selkeä tyyli, jota haluatte tai pyritte noudattamaan? Eroaako se muusta 

viestinnästä? 

- Mitä markkinointiviestinnän keinoja hyödynnätte Facebook viestinnässä? Mainonta, 

tiedotus- ja suhdetoiminta, myynninedistäminen, jokin muu? 

- Onko viestintä suunnitelmallista vai fiiliksen mukaan toteutettua? 

- Mistä haluatte viestiä ja mistä mahdollisesti ette? 

 

- Kenelle Facebook-viestintänne on suunnattu? 

- Mitkä ovat Facebook-viestintänne tavoitteet? 

- Mitkä ovat suurimmat haasteet? Esimerkkejä? 

- Entä havaitut hyödyt? Esimerkkejä? 

- Mikä on Facebookin paras ominaisuus? Mistä hyödytte eniten? 

 

- Kuinka asiakkaat ja seuraajat ovat ottaneet vastaan Facebook-viestintänne? 

- Onko kommunikointi lisääntynyt tai helpottunut? Kuluttajien keskinäinen 

kommunikaatio tai yrityksen ja kuluttajan välinen kommunikaatio.  

- Kuinka suuri tykkääjien määrä on ja onko sen suhteen tavoitteita? 

- Kuinka määrää kasvatetaan? Miten kuluttajat löytävät sivuillenne? 

- Millainen on mielestänne hyvä yrityksen Facebook-profiili? 

- Mitä luulette kuluttajien tai asiakkaiden haluavan ja etsivän sivuiltanne? 
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Mainonta 

- Mitä mainostatte Facebookissa? 

- Hyödynnättekö omaa vai ketjun materiaalia? 

- Kenelle mainonta on kohdistettu? 

- Mikä mainonnan tavoite on? 

- Mitä hyötyä mainonnasta on ollut? 

 

Tiedotus- ja suhdetoiminta 

- Hyödynnättekö Facebookia tiedotuskanavana? 

- Millaisista asioista tiedotatte seuraajianne? 

- Mikä sen tavoitteena on? 

- Saatteko enemmän palautetta Facebookin myötä; kritiikkiä, kiitosta, kokemuksia, 

toiveita tai muuta? 

- Miten suhtaudutte ja vastaatte negatiiviseen palautteeseen tai kritiikkiin?  

- Mitä seuraamuksia negatiivisella palautteella on ollut tai saattaa olla? 

- Käytättekö Facebookia henkilökunnan kesken tiedotus- ja suhdetoiminnassa? 

 

Myynninedistäminen 

- Teettekö Facebookissa myynninedistämistä? 

- Onko Facebookista hyötyä myynninedistämisessä? 

- Kuinka olette toteuttaneet myynninedistämistä profiilinne kautta? 

- Onko se tehonnut asiakkaisiin tai näkynyt myymälässä? 

 

Tuoteinnovointi 

- Hyödynnättekö Facebookia tuoteinnovoinnissa?  

- Saatteko tai keräättekö Facebookin kautta ideoita, ehdotuksia tai toiveita? 

- Oletteko toteuttaneet asiakkaiden ideoita? 

- Ovatko mahdolliset ideat olleet hyödyllisiä? 

 

Muuta 

- Koetteko Facebook-viestinnällä olleen vaikutusta kilpailuun, kilpailutilanteeseen, 

myyntiin, asiakasmäärään tms.? 

- Koetteko, että yrityksen kontrolli markkinointiviestintään ja imagon rakentumiseen 

olisi vähentynyt sosiaalisen median myötä?  

- Koetteko seuraajillanne olevan nykyään enemmän valtaa markkinointiviestinnän, 

imagonmuodostumisen tai maineen suhteen?  

- Seuraatteko mitä teistä tai yrityksestänne kirjoitetaan sosiaalisessa mediassa? 

- Kuinka reagoitte mahdolliseen kirjoitteluun?  

- Aiotteko jatkaa Facebookin käyttöä tai lisätä sosiaalisen median kanavia 

viestinnässä? 

 


