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Tiivistelmä      
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia yritysbrändin rakentamista ja kuluttajien osallistumista 
yritysbrändin yhteisluontiin sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa 
ymmärrys niistä hyödyistä, joita sosiaalinen media yritysbrändin rakentamiselle luo. Tavoitteena on 
myös tutkia, miksi kuluttajat haluavat reagoida yritysbrändin toimintaan sosiaalisessa mediassa ja 
näin ollen tarkastella, kuinka kuluttajat osallistuvat yritysbrändin yhteisluontiin sosiaalisen median 
kautta. 
 
Tutkimusongelmaa tarkastellaan perehtymällä yritysbrändistä, sosiaalisesta mediasta ja 
sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta yritysbrändin yhteisluonnista perustuvaan kirjallisuuteen. 
Teoria on koottu hyödyntämällä laaja-alaisesti markkinoinnin tieteenalan aiempaa kirjallisuutta ja 
siitä on pyritty muodostamaan kattava kokonaisuus, joka toimii pohjana tutkimuksen empiiriselle 
osalle. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on muodostettu tämän teorian pohjalta ja se perustuu 
tutkijan omaan ymmärrykseen teoriasta. 
 
Tutkimuksen empiirinen osuus on kerätty kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin. Tutkimuksen 
pääasiallinen aineisto on hankittu puolistrukturoituna teemahaastatteluna haastattelemalla yhtä 
yrittäjää, minkä lisäksi tutkimukseen on haastateltu kolmea kuluttajaa puolistrukturoidun 
sähköpostihaastattelun avulla. Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena, jossa tutkittavaa ilmiötä 
on tutkittu tämän yhden yrityksen ja sitä sosiaalisessa mediassa seuraavien kuluttajien 
näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksessa on havainnoitu yrityksen sosiaalisen median kanavia sekä itse 
yrityksen ja sen asiakkaiden sinne tuottamaa sisältöä. Aineisto on analysoitu teemoittelua 
hyödyntäen. 
 
Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että yritysten on tunnettava oma kohdeyleisönsä ja 
tuotettava heidän mielenkiinnon kohteidensa mukaista sisältöä, jotta kuluttajat alkavat seuraamaan 
yritystä sekä reagoivat sen tuottamaan sisältöön sosiaalisessa mediassa. Yritysten oikeanlainen 
aktiivisuus ja vuorovaikutus vaikuttavat kuluttajien mahdollisuuksiin syventää yhteyksiään 
yritysbrändiin ja yrityksen näkökulmasta katsottuna toiminnassa pyritäänkin yhteisöllisyyteen, joka 
toimii keinona kuluttajien sitouttamisessa yritysbrändin yhteisluontiin. 
 
Tutkimuksen yleistettävyyteen liittyy rajoitteita, sillä yhden tapauksen ja näin ollen varsin pienen 
tutkimusjoukon perusteella ei voida tehdä kovin yleistettäviä päätelmiä. Tutkimuksessa on 
kuitenkin saatu selville sosiaalisen median käytön hyötyjä ja kuluttajien yhteisluontiin liittyviä 
tekijöitä, joten tuloksia voidaan hyödyntää liikkeenjohdollisesti. 
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1 JOHDANTO 

Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia, kuinka sosiaalista mediaa voidaan 

hyödyntää yritysbrändin rakentamisessa ja kuinka kuluttajat osallistuvat 

yritysbrändin yhteisluontiin sosiaalisessa mediassa. Digitaalisen aikakauden myötä 

yritykset ovat joutuneet muuttamaan toimintatapojaan ja budjetoimaan resursseja 

digitaalisen toimintaympäristön luomiseen. Teknologian nopea kehittyminen on 

mahdollistanut yritysten monien eri toimintojen siirtymisen internetiin, mutta 

voidaan olettaa, että tämä kehityssuunta johtuu myös osaltaan kuluttajien 

muuttuneesta käyttäytymisestä ja yritysten tarpeista vastata siihen. Koska kuluttajat 

ovat kasvavassa määrin siirtyneet internetiin, on myös yritysten seurattava tätä 

kehitystä, jotta ne olisivat läsnä siellä, missä kuluttajatkin nykyään toimivat ja 

markkinointiviestinnän ympäristö onkin näin ollen muuttunut dramaattisesti 

aiheuttaen markkinoijille uusia haasteita rakentaa ja johtaa brändejään (Keller 2009). 

Tämän ensimmäisen luvun tarkoituksena on johdattaa lukija tutkittavaan aiheeseen 

sekä esitellä perustelut aiheen valinnalle. Tämän lisäksi luvussa käydään läpi 

tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja tutkimuksessa esiintyvät tärkeimmät 

käsitteet sekä luodaan lyhyt katsaus tutkimuksen metodologiaan ja tutkimuksen 

rakenteeseen. 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle 

Elämme yhteiskunnassa, joka on viimeisten vuosien aikana kokenut valtavan 

muutoksen, kun yhä useammat toiminnot ovat siirtyneet digitaalisiksi. Yksi 

suurimmista muutoksista, jonka perinteinen markkinointi on joutunut käymään läpi 

onkin digitaalisen markkinoinnin nousu (Patrutiu Baltes 2015). Tämän lisäksi itse 

markkinointiviestintä on muuttunut yksisuuntaisesta prosessista kaksisuuntaiseksi 

prosessiksi, joka perustuu markkinoijan ja kuluttajan välillä tapahtuvaan 

vuorovaikutukseen (Stewart & Pavlou 2002) – digitalisoituminen onkin saanut 

aikaan muutoksen perinteisissä toimintamalleissa. Yritysten, jotka haluavat pysyä 

kilpailukykyisinä myös tällä uudella digitaalisella aikakaudella täytyykin näin ollen 

suunnitella markkinointistrategiansa uudelleen (Patrutiu Baltes 2015). 
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Mainonnan kenttä on kokenut valtavan muutoksen, kun kuluttajat viettävät yhä 

enemmän aikaa internetissä ja jakavat siellä myös itse tuottamaansa sisältöä 

(Sheehan & Morrison 2009). Teknologian kehittyminen ja internetin tarjoamat 

mahdollisuudet ovatkin oleellisesti muuttaneet esimerkiksi niitä tapoja, joiden avulla 

kuluttajat nykyään kommunikoivat ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään (Hennig-

Thurau ym. 2010, Keller 2009) – heidän roolinsa on myös muuttunut passiivisesta 

informaation vastaanottajasta aktiiviseksi informaation tuottajaksi (Stewart & Pavlou 

2002). Digitaalisten laitteiden kehittyminen on tehnyt reaaliaikaisen informaation 

vaihtamisen mahdolliseksi (Hennig-Thurau ym. 2010), minkä lisäksi näiden 

laitteiden yleistynyt käyttö mahdollistaa kuluttajien reaaliaikaisen yhteydenpidon 

niin toisten kuluttajien kuin brändienkin kanssa (Powers ym. 2012). Koska 

digitaalisesti tapahtuva vuorovaikutus ja kommunikointi rohkaisevat kuluttajia 

jakamaan informaatiota helpommin (Levy & Gvili 2015), on yrityksillä itsellään 

entistä pienemmät mahdollisuudet kontrolloida esimerkiksi omaa mainettaan, kun 

kuluttajilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä reaaliajassa muiden tietoon 

(Tienari & Meriläinen 2009: 35). 

Viimeisten vuosikymmenten aikana kiinnostus yrityksen identiteettiä, yrityksen 

brändäystä, yrityksen imagoa ja yrityksen mainetta kohtaan onkin kasvanut (Abratt 

& Kleyn 2012). Kun yritys onnistuu rakentamaan menestyksekkään brändin, pystyy 

se vahvistamaan omaa kilpailuasemaansa ja parantamaan markkinaosuuttaan. 

Tuottajan ja kuluttajan sitouttaminen kuluttajan ja brändin välillä vallitsevaan 

pitkäaikaiseen suhteeseen luo näin ollen arvoa niin kuluttajalle, tuottajalle kuin 

liiketoiminnallekin. (Balaji 2011.) Koska informaatioteknologia ja digitalisoituminen 

ovat valtuuttaneet kuluttajat (Powers ym. 2012, Stewart & Pavlou 2002), on 

yrityksillä itsellään kuitenkin vähemmän valtaa kontrolloida omaan yritysbrändiinsä 

liittyvää informaation sisältöä, sillä se muodostuu nyt myös osaksi niistä tarinoista, 

joita kuluttajat yrityksestä toisilleen kertovat (Kaplan & Haenlein 2010, Mangold & 

Faulds 2009). Kuluttajilla voi näin olla varsin suurikin rooli nykyisten brändien 

menestyksen määrittelyssä ja näin ollen heidän roolinsa nimenomaan brändin 

yhteisluonnissa nähdäänkin merkittävänä (France ym. 2015) – kun kuluttajan ja 

yritysbrändin välillä vallitsee edellä kuvattu suhde, voidaan kuluttajat yrittää 

sitouttaa ja osallistaa yritysbrändin rakentamisprosessiin mukaan. 
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Etenkin tästä kuluttajien sitoutumisesta brändiin ollaan kiinnostuneita, sillä 

esimerkiksi sosiaalisessa mediassa juuri sitoutuneet kuluttajat ovat niitä, jotka 

sisällön luomiseen ja jakamiseen osallistuvat (Ashley & Tuten 2015). Sisällön 

tuottamisen lisäksi kuluttajat käyttävät sosiaalista mediaa verkostoituakseen muiden 

käyttäjien kanssa. Näin ollen se tarjoaakin kuluttajille valtavasti uusia 

mahdollisuuksia osallistua erilaisiin vuorovaikutusprosesseihin. (Hajli 2014.) 

Yritykset ovatkin ymmärtäneet, että ne voivat hyödyntää näitä samoja viestinnän 

kanavia, jotka ovat muuttaneet kuluttajien tiedonhankinnan tapoja ja käyttää näitä 

kanavia rohkaistakseen kuluttajia osallistumaan suullisesti leviävän tiedon 

levittämiseen (Barreto 2014). Nykypäivän markkinoijat eivät näin ollen voi jättää 

sosiaalisen median ilmiötä huomioimatta, sillä siitä on tullut varsin nopeasti 

tosiasiallinen menettelytapa kuluttajille, jotka levittävät informaatiota tuotteista ja 

palveluista (Mangold & Faulds 2009). Kuluttajat osallistuvatkin tällä tavoin 

aktiivisesti arvon yhteisluontiin ja jotta brändi voi menestyä internet-pohjaisessa 

ympäristössä, tarvitaankin löysempää otetta brändin kontrolloimiseen, jotta tämä 

kuluttajien aktiivinen osallistuminen voidaan hyödyntää paremmin (de Chernatony 

2001). 

Tällä hetkellä markkinoinnissa ollaan kiinnostuneita juuri näistä digitaalisen 

vuorovaikutuksen mahdollisuuksista ja erityisesti kuluttajien aktiivisuudesta 

sosiaalisessa mediassa (Heinonen 2011). Markkinoinnin yksi tärkeimmistä haasteista 

liittyykin kykyyn ymmärtää, kuinka kuluttajat käyttävät sosiaalista mediaa 

ostopäätösprosesseissaan (Powers ym. 2012) – tarvittaisiinkin lisää tutkimusta, jotta 

ymmärrettäisiin perinpohjaisesti sosiaalisen median viestintää ja sen vaikutus 

brändiin (Karpinska-Krakowiak 2016). Huolimatta sosiaalisen median nopeasta 

kasvusta sekä kasvaneesta kiinnostuksesta niitä mahdollisuuksia ja haasteita kohtaan, 

joita sosiaalinen media brändäämiselle luo, on olemassa vain varsin vähän 

akateemista tutkimusta, joka keskittyisi nimenomaan tähän edellä kuvattuun ilmiöön 

tai ylipäätään internetissä tapahtuvaan yritysviestintään ja yritysbrändistrategioihin 

(Vernuccio 2014). Itse brändäys ja brändipääoma ovat puolestaan pysyneet jo 

useamman vuoden ajan markkinointitutkimuksen mielenkiinnon kohteina (Balaji 

2011). 
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Vaikka brändäämistä koskevaa kirjallisuutta onkin näin tarjolla runsaasti, on 

olemassa vain vähän tutkimusta ja ymmärrystä siitä, kuinka brändin yhteisluontia 

voidaan harjoittaa sosiaalisen median kontekstissa (Hajli ym. 2017). Kirjallisuudessa 

on kyllä havaittu kasvava kiinnostus tätä yhteisluontia kohtaan ja erityisen 

kiinnostuneita näytetään olevan etenkin asiakkaiden välisistä vuorovaikutussuhteista 

sekä asiakkaan roolista yhteisluojana (Payne ym. 2009). Nykyinen ymmärrys 

internetissä tapahtuvasta brändin ja kuluttajan välisestä suhteesta on kuitenkin 

puutteellista akateemisissa tutkimuksissa (Karpinska-Krakowiak 2016). Kirjallisuutta 

näyttääkin dominoivan vielä nimenomaan johtamisen näkökulma ja vain vähän 

tutkimusta on tehty yhteisluovasta asiakkaasta ja heidän vaikutuksestaan brändiin 

(France ym. 2015). 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, kuinka sosiaalista mediaa voidaan 

hyödyntää yritysbrändin rakentamisessa ja kuinka kuluttajat osallistuvat 

yritysbrändin yhteisluontiin sosiaalisen median kautta. Tutkimuksessa on tarkoitus 

muodostaa käsitys siitä, mitä hyötyjä sosiaalisesta mediasta yritysbrändin 

rakentamiselle on, miksi kuluttajat yrityksen sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan 

toimintaan reagoivat sekä kuinka yritykset voivat hyötyä kuluttajien lisääntyneestä 

aktiivisuudesta sosiaalisessa mediassa ja kuinka kuluttajat voidaan valjastaa 

osallistumaan yritysbrändin rakentamisprosessiin. Työn teoreettinen kontribuutio on 

lisätä keskustelua siitä, kuinka yritykset voivat hyödyntää sosiaalista mediaa 

yritysbrändin rakentamisessa ja kuinka kuluttajat saadaan osallistumaan ja 

sitoutumaan yritysbrändin yhteisluontiin sosiaalisessa mediassa. Tarkoituksena on 

tuottaa uutta, relevanttia ja hyödyllistä tietoa liikkeenjohdolle, jotta yritykset ja 

niiden johto osaavat paremmin hyödyntää sosiaalisen median luomia 

mahdollisuuksia sekä tiedostaa siihen liittyviä uhkia. 

Tutkimusaihe tiivistyy tutkimusongelmaksi, joka puolestaan puretaan 

tutkimuskysymyksiksi (Kananen 2008: 51). Tutkimuskysymysten on tarkoitus olla 

muodoltaan sellaisia, että ne vastaavat kvalitatiivisen tutkimuksen asettamiin 

kriteereihin. Lisäksi niiden tarkoituksena on vastata tutkimukselle esitettyihin 
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tavoitteisiin, joiden pohjalta määritelläänkin ensiksi tutkimuksen 

päätutkimuskysymys: 

Kuinka kuluttajat osallistuvat yritysbrändin yhteisluontiin sosiaalisessa 

mediassa? 

Alatutkimuskysymykset rakentuvat tukemaan päätutkimuskysymystä. Niiden 

tarkoituksena on jakaa päätutkimuskysymys osiin, jolloin ne myös luovat syvemmän 

ymmärryksen tutkittavasta aiheesta. Näin ollen alatutkimuskysymykset yhdessä 

muodostavat päätutkimuskysymyksen. 

Tutkimuksen alatutkimuskysymykset ovat: 

Mitä hyötyjä sosiaalisesta mediasta yritysbrändin rakentamiselle on? 

Miksi kuluttajat haluavat osallistua yritysbrändin toimintaan 

sosiaalisessa mediassa? 

1.3 Tutkimuksessa esiintyvät tärkeimmät käsitteet 

Yritysbrändillä tarkoitetaan sitä, kun yritys markkinoi itseään brändinä (Argenti & 

Druckenmiller 2004) ja se on keino luoda kuluttajille odotuksia siitä, mitä yritys 

aikoo tarjota sen jokaiselle sidosryhmälle (Abratt & Kleyn 2012, Argenti & 

Druckenmiller 2004). Se käsittää koko yrityksen ja kertoo, minkälainen yritys on ja 

minkälainen se haluaa olla (Argenti & Druckenmiller 2004). 

Sosiaalinen media määritellään joukoksi internet-pohjaisia sovelluksia, joiden 

lähtökohtana toimii Web 2.0 perustuva ideologia ja teknologia ja jotka 

mahdollistavat käyttäjien tuottamien sisältöjen luomisen (Kaplan ja Haenlein 2010). 

Sosiaalisen median käsite luotiin kuvaamaan uusia vuorovaikutukseen perustuvia 

elektronisessa ympäristössä esiintyviä digitaalisen viestinnän alustoja, joiden 

ominaisuuksista erityisesti niiden osallistavaa ja yhteistyöhön pyrkivää luonnetta 

korostettiin (Vernuccio 2014). 
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Yhteisluonti määritellään avoimeksi ja jatkuvaksi yhteistyöksi yrityksen ja sen 

asiakkaiden välillä, jossa tuotteita, palveluja, kokemuksia, ideoita ja informaatiota 

määritellään ja luodaan yhdessä (Kotler ym. 2012: 966). Yritysbrändin 

yhteisluonnilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa prosessia, jossa kuluttajat nähdään 

endogeenisina brändiarvon luontiprosessissa ja jossa arvo luodaan näin siis yhdessä 

kuluttajien kanssa (Merz ym. 2009). 

Brändiyhteisö koostuu joukosta ihmisiä, jotka jakavat yhteisen kiinnostuksensa 

jotakin tiettyä brändiä kohtaan (Kotler ym. 2012: 965). Ne toteuttavat tärkeitä 

toimintoja yrityksen puolesta, kuten jakavat informaatiota, jatkavat brändin historiaa 

ja kulttuuria sekä tarjoavat tukea (Abratt & Kleyn 2012). 

1.4 Tutkimuksen metodologia 

Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin. Laadullisen tutkimuksen 

tarkoituksena on saada syvällinen ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä (Kananen 2008: 

24). Koska tämän tutkimuksen tutkimusaihe on varsin ajankohtainen, halutaan 

tutkimuksessa keskittyä ennemmin ilmiön syvälliseen ymmärtämiseen kuin 

määrällisin menetelmin muuttujien mittaamiseen tai kvantitatiivisen tutkimuksen 

mukaisiin yleistyksiin ja kausaalisuhteiden löytämiseen (Kananen 2008: 24, 27). 

Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena eli ilmiötä tutkitaan yhden tapauksen 

kautta. Tutkimuksessa on käytetty aineistotriangulaatiota eli ilmiöön liittyvää 

aineistoa on hankittu useammalla kuin yhdellä menetelmällä (Kananen 2008: 39-40). 

Tutkimuksen empiirisen aineiston pääasiallinen sisältö on kerätty 

tutkimushaastattelun avulla. Tämän tutkimuksen yrityksen näkökulmaa kuvaamaan 

hankittu aineisto on kerätty puolistrukturoituna teemahaastatteluna ja kuluttajien 

näkökulmaa kuvaamaan hankittu aineisto on kerätty puolistrukturoidun 

sähköpostihaastattelun avulla. Jotta tutkittavasta ilmiöstä on saatu mahdollisimman 

kattava ymmärrys, on tutkimuksen tapausyrityksen verkkosivuja ja yrityksen 

sosiaalisen median eri kanavia käyty tutkimassa, minkä lisäksi muun muassa 

kuluttajien antamia kommentteja ja niin yrityksen kuin kuluttajienkin tuottamaa 

sisältöä on käyty havainnoimassa. Aineiston analyysi on puolestaan suoritettu 

teemoittelua hyödyntäen. 
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1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tämä tutkimus koostuu seitsemästä eri luvusta. Ensimmäisessä luvussa lukija 

johdateltiin aiheeseen esittämällä tutkimusaihe, perustelut aiheen valinnalle, 

tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset, tutkimuksessa esiintyvät keskeiset 

käsitteet sekä lyhyesti tutkimuksessa käytettävät metodologiset menetelmät. 

Tutkimuksen rakenne etenee loogisesti siten, että toisessa luvussa ja samalla 

ensimmäisessä teorialuvussa tarkastellaan aikaisempien tutkimusten pohjalta 

yritysbrändäystä, yrityksen brändi-identiteettiä ja yrityksen brändi-imagoa. 

Kolmannessa luvussa ja samalla toisessa teorialuvussa tutkitaan aikaisempien 

tutkimusten pohjalta sosiaalista mediaa osana yritysbrändin rakentamista ja 

keskitytään niihin mahdollisuuksiin, joita sosiaalinen media yrityksen toiminnalle on 

luonut. Neljännessä luvussa ja samalla kolmannessa teorialuvussa tarkastellaan 

aikaisempien tutkimusten pohjalta, kuinka kuluttajat osallistuvat sosiaalisen median 

kautta yritysbrändin yhteisluontiin. Jokaisen teorialuvun jälkeen esitetään luvun 

yhteenveto kuvion muodossa, jotta lukijan on helpompi nähdä, mitä kyseistä luvusta 

opittiin. 

Kun teoriasta on saatu kattava ymmärrys, siirrytään viidennessä luvussa 

tarkastelemaan tutkimuksessa käytettyjä tutkimusmenetelmiä hieman paremmin ja 

lukijalle esitellään tutkimuksessa käytetyt metodologiset menetelmät sekä aineiston 

hankinnan ja sen analysoinnin menetelmät. Kuudennessa luvussa esitellään 

empiirisen aineiston analyysi ja viimeisessä eli seitsemännessä luvussa esitetään 

johtopäätökset ja tutkimuksen tulokset. 
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2 YRITYSBRÄNDÄYS 

Ensimmäisessä teorialuvussa tutkitaan yritysbrändäystä. Kappale alkaa brändin 

määritelmästä, jonka jälkeen siirrytään tarkastelemaan itse yritysbrändäystä. Ensin 

verrataan yritysbrändäystä perinteiseen tuotebrändäykseen, minkä jälkeen pyritään 

muodostamaan käsitys siitä, mitä yritysbrändäyksellä oikeastaan tarkoitetaan. Tämän 

jälkeen selvitetään, kuinka yritys itse yritysbrändiään rakentaa ja mitä yrityksen 

brändi-identiteetillä tarkoitetaan. Tämän lisäksi yritysbrändäystä tarkastellaan vielä 

kuluttajien näkökulmasta ja selvitetään, mitä yrityksen brändi-imagolla tarkoitetaan. 

Tässä tutkimuksessa brändi-imagoa ja yrityksen mainetta käsitellään läheisesti 

toisiinsa kytkeytyvinä käsitteinä, mutta niillä ei kuitenkaan tarkoiteta täysin samaa 

asiaa. Lopuksi esitetään kuvion muodossa yhteenveto luvun keskeisimmistä asioista. 

2.1 Brändin määritelmä 

Brändi tarkoittaa nimeä, symbolia, logoa, muotoa, mielikuvaa tai näiden 

yhdistelmää. Sen tarkoituksena on yksilöidä tuote tai palvelu ja erottaa se 

kilpailijoistaan. (Kotler ym. 2012: 467.) Brändin nähdään tarjoavan kuluttajille 

keinon tunnistaa tietyt tuotteet ja niiden valmistajat (Merz ym. 2009), minkä takia 

brändääminen näyttääkin olevan välttämätön apuväline myynnin rakentamisessa 

(Kay 2006). Brändäys toimii keinona lisätä kuluttajien tietoisuutta nimeämällä 

tarjooma tietyllä tavalla, mutta myös erottamalla tarjooma muista samankaltaisista 

tuotteista tai palveluista (Kay 2006). 

Vaikka brändäyksen ja yritysbrändäyksen tarkoituksena onkin näin erottautuminen 

kilpailijoista (Gylling & Lindberg-Repo 2006, Kay 2006, Knox & Bickerton 2003), 

ei pelkkä erilaisuus automaattisesti johda vahvan brändin saavuttamiseen (Kay 

2006). Hyvin tunnistettu tai arvostettu nimi ei myöskään ole sama asia kuin vahva 

brändi – eikä se takaa liiketoiminnan menestystä (Rubinstein & Griffiths 2001). 

Vahva brändi on sellainen, joka onnistuu luomaan merkityksellisiä mielikuvia 

kuluttajien mielissä (Kotler ym. 2012: 468). Tällöin keskeiseksi tehtäväksi brändin 

johtamisessa muodostuukin tällaisten mielikuvien luominen kuluttajille ja muille 

sidosryhmille (Kay 2006). Lisäksi se luo asiakasuskollisuutta yritystä sekä sen 
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tuotteita ja palveluja kohtaan ja tekee asiakkaista vähemmän hintaherkkiä (Kay 

2006). 

Brändeillä voidaan näin ollen nähdä olevan moniakin eri rooleja, mutta erityisesti 

niiden emotionaalista roolia korostetaan nykyisin. Tunteet ovat merkittävässä 

roolissa kuluttajien valikoidessa brändejä tai kun tarkastellaan heidän 

tyytyväisyyttään ja uskollisuuttaan brändejä kohtaan. (Kotler ym. 2012: 468-469.) 

Brändillä tarkoitetaankin usein sellaista nimeä, jonka kuluttajat voivat yhdistää 

tiettyihin kokemuksiin ja juurikin tämän mielikuviin perustuvan luonteensa vuoksi 

brändejä käytetäänkin selittämään, miksi joillakin tuotteilla ja palveluilla on 

merkitystä kuluttajille (Kay 2006). Koska kuluttajat ovat lopulta niitä, jotka brändin 

arvon viime kädessä määrittävät, on yrityksen pyrittävä luomaan parempi ymmärrys 

asiakkaistaan ja kuluttajistaan brändin avulla. Näin ollen tuotteen, palvelun tai 

yrityksen on oltava kuluttajalle jollakin tavalla arvokas ja merkityksellinen sekä 

edustettava jotakin kuluttajan näkökulmasta aivan erityistä, jotta se voi edes kehittyä 

brändiksi. (Viitala & Jylhä 2008: 128.) Brändi on suunniteltava sellaiseksi, että se 

onnistuu muodostamaan kuluttajille ja muille sidosryhmille edellä mainittuja 

mieleenpainuvia assosiaatioita ja vahvoja merkityksiä (Kay 2006). Yrityksen on näin 

ollen elintärkeää tuntea ne tekijät, jotka ovat kuluttajille tärkeitä ja jotka saavat 

kuluttajan erottamaan tuotteen tai yrityksen muista tuotteista ja yrityksistä. On 

kuitenkin ymmärrettävä, että toivottujen mielikuvien luominen on varsin hidasta ja 

jos brändiä ei hoideta oikealla tavalla, nämä mielikuvat voivat myös tuhoutua 

nopeasti. (Viitala & Jylhä 2008: 127-128.) 

Brändin ja brändäämisen merkitys on kehittynyt useiden vuosikymmenten kuluessa 

(Merz ym. 2009). Brändääminen on yhä kasvavassa määrin vuorovaikutteinen ja 

vastavuoroinen prosessi (Kay 2006) ja kehitys onkin suuntautunut kohti service-

dominant logiikaksi kutsuttua yritysfilosofiaa (Merz ym. 2009), jota käsitellään 

tarkemmin kolmannessa teorialuvussa. Siinä brändi nähdään yhteistyön ja arvon 

yhteisluonnin tuloksena, johon osallistuvat niin itse yritys kuin kaikki sen 

sidosryhmätkin. Brändin arvo nähdään sidosryhmien kokemana käyttöarvona (value-

in-use) eli arvona, jonka sidosryhmät kokevat saavansa käyttäessään brändiä. (Merz 

ym. 2009.) Aikaisempiin tutkimuksiin viitaten Kay (2006) toteaa, että brändin 

tehokkaan johtamisen saavuttamiseksi johdon tuleekin valvoa sitä, kuinka asiakkaat 
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vastaavat heidän brändäystoimintoihinsa sekä pitää asiakkaita nimenomaan brändin 

yhteisluojina. Yritykset voivat näin ollen hyötyä siitä, että resursseja todella 

investoidaan vahvojen brändisuhteiden rakentamiseen ja siitä, että service-dominant 

logiikkaan perustuva yritysfilosofia rakennetaan brändiarvon yhteisluonnin ympärille 

(Merz ym. 2009). 

Brändit eivät näin ollen edusta enää vain tuotteita ja palveluja tai yrityksiä niiden 

takana – ne ovat kehittyneet edustamaan sellaisia visioita ja kaikkia niitä 

kiinnostuksen kohteita, jotka yhdistävät erilaisia sidosryhmiä. Samalla niiden on 

aidosti ilmaistava edustamansa yrityksen identiteettiä. (Hatch & Schultz 2009.) 

Aikaisempiin tutkimuksiin viitaten Kotler ym. (2012: 467-468) toteavat, että 

menestyksekäs brändi on jotakin sellaista, josta kuluttaja kokee saavansa aivan 

ainutlaatuista lisäarvoa ja jonka hän kokee vastaavan juuri hänen omiin yksilöllisiin 

tarpeisiinsa kaikista parhaiten. Brändin tarkoituksena on luoda tätä arvoa kuluttajille 

koko sen elinkaarensa ajan (Kotler ym. 2012: 468). 

2.2 Perinteisestä tuotteiden brändäämisestä kohti kokonaisvaltaisempaa 

yrityksen brändäämistä 

Nykyinen globaali talous luo yrityksille erilaisten mahdollisuuksien lisäksi myös 

paljon haasteita, sillä markkinoiden monimutkainen toimiminen heikentää talouden 

ennustettavuutta, minkä lisäksi kuluttajien rooli taloudessa on muuttunut ja heistä on 

tullut entistä valistuneempia. Tämä on johtanut siihen, että pelkkä tuotteiden 

erilaistaminen ei enää tuo toivottua kilpailuetua, koska hyödykkeiden ominaisuudet 

on helppo kopioida tai korvata. (Hatch & Schultz 2003.) 

Vaikka tuotteiden differoinnista tuleekin siirtyä kohti kokonaisvaltaisempaa 

yrityksen differointia, ei yritysbrändäys kuitenkaan ole pelkästään sitä, että pyritään 

erottautumaan kilpailijoista. Kun yritys siirtyy toiminnan keskipisteeksi, 

muodostavat organisaation edustamat arvot ja sen välittämät tunteet tällaisen 

strategian ytimen. Yritysbrändäyksen tarkoituksena on aidosti edustaa sellaisia 

arvoja, joita myös yrityksen sidosryhmät pitävät itselleen tärkeinä ja joiden kautta 

nämä sidosryhmät tuntevat yhteenkuuluvuutta yrityksen kanssa. (Hatch & Schultz 

2003.) Vahvan yritysbrändin rakentaminen eroaa merkittävästi tuote- ja 
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palvelubrändien rakentamisesta. Lisäksi yritysbrändiä ja yrityksen identiteettiä 

koskevat päämäärät eroavat tuotteiden ja palveluiden brändäämisen päämääristä. 

(Kay 2006.) 

Yrityksen brändääminen eroaa monin tavoin perinteisestä tuotteiden brändäämisestä 

(Hatch & Schultz 2003). Hatch ja Schultz (2003) viittaavat aikaisempaan 

kirjallisuuteen todetessaan, että vaikka huomio kiinnittyykin tuotteiden sijasta 

yritykseen, tulee kuitenkin muistaa, että yritys ja sen tuotteet ovat saumattomassa 

yhteydessä toisiinsa, sillä yrityksen brändi luo taloudellista arvoa myös 

edustamilleen tuotteille ja palveluille. Tuotteiden brändäämisessä vastuu on yleensä 

yrityksen markkinointiosastolla. Yritysbrändäys on puolestaan yrityksen ylimmän 

johdon strateginen päätös, joka koskettaa näin ollen yrityksen kaikkia osastoja ja sen 

jokaista toimintoa. Koko yritys osallistuu myös yritysbrändin viestimiseen eikä 

vastuu ole pelkästään sen markkinointiosastolla – yritysbrändin viestiminen on 

kokonaisvaltaista ja vaatii niin sisäistä kuin ulkoistakin viestintää sekä 

johdonmukaisuutta viestinnän eri kanavissa. Myös erilainen aikajänne erottaa 

tuotteiden brändäämisen yrityksen brändäämisestä. Tuotebrändit kuvastavat 

yrityksen nykytilaa ja niiden elinkaari on yleensä melko lyhyt, sillä hyödykkeiden 

ominaisuuksia pyritään kehittämään jatkuvasti. Yritysbrändi edustaa puolestaan sekä 

mennyttä kehitystä että tulevia mahdollisuuksia, sillä yrityksen elinkaari on yleensä 

melko pitkä. Ehkä tärkein ero liittyy kuitenkin siihen kohderyhmään, johon 

brändäyksellä halutaan vaikuttaa. Tuotteiden kohdalla asiakaslähtöisyys ja kuluttajat 

ovat toiminnan ytimessä, kun taas yritysbrändi keskittyy kokonaisvaltaisemmin sen 

kaikkiin sidosryhmiin samanaikaisesti. Sidosryhmäajattelussa korostuu puolestaan 

työntekijöiden ja yrityskulttuurin tärkeys – yrityksen toiminta ja henkilökunnan 

käyttäytyminen tulevat entistä läpinäkyvimmiksi. (Balmer & Gray 2003, Hatch & 

Schultz 2003.) 

2.3 Yritysbrändäys 

Balmer ja Gray (2003) perustavat näkemyksensä aikaisempaan kirjallisuuteen 

todetessaan, että yritysbrändin käsite edustaa yhtä 2000-luvun mielenkiintoisimmista 

liiketoimintaympäristöön liittyvistä ilmiöistä. Myös Hatch ja Schultz (2003) 

viittaavat aikaisempaan kirjallisuuteen todetessaan markkinoinnin mielenkiinnon 
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siirtyneen perinteisestä tuotteiden brändäämisestä kohti kokonaisvaltaisempaa 

yrityksen brändäämistä. Yritysbrändin merkityksen korostumisen voi havaita myös 

siitä, että tämän päivän kuluttajat eivät osta ja valitse tuotteita pelkästään tuotetason 

brändeihin perustuen, vaan heihin vaikuttavat myös yritysbrändin edustamat arvot 

(Shamim ym. 2016). 

Kestävä kilpailuetu voidaan nykyään saavuttaa pääsääntöisesti aineettomien 

voimavarojen, kuten brändin ja maineen avulla (Abratt & Kleyn 2012, Omar 2009). 

Urde (2003) lisää vielä aikaisempiin tutkimuksiin viitaten, että ihanteellisessa 

tilanteessa tällaisen pysyvän kilpailuedun saavuttanut brändi on jollakin tavalla 

ainutlaatuinen ja näin ollen myös kilpailijoiden vaikeasti jäljiteltävissä. Balmer ja 

Gray (2003) toteavat, että yritykselle erityisen arvokas voimavara onkin sen 

yritysbrändi, sillä tiettyjen kriteerien täyttyessä juuri se mahdollistaa tämän kestävän 

kilpailuedun saavuttamisen. Useisiin aikaisempiin tutkimuksiin viitaten Vernuccio 

(2014) toteaa, että myös viestinnän tutkijat ja ammattilaiset ovat kasvavassa määrin 

tunnustaneet yritysbrändin olennaisen roolin yrityksen arvojen ilmaisemisessa ja 

liiketoimintasuhteiden muodostamisessa. 

Yritysbrändillä tarkoitetaan sitä, kun yritys markkinoi itseään brändinä (Argenti & 

Druckenmiller 2004). Se on keino luoda odotuksia siitä, mitä yritys aikoo tarjota sen 

jokaiselle sidosryhmälle (Abratt & Kleyn 2012, Argenti & Druckenmiller 2004). 

Yritysbrändi muodostaa yrityksen kasvot (Balmer & Gray 2003), sillä se käsittää 

koko yrityksen ja kertoo, minkälainen yritys on ja minkälainen se haluaa olla 

(Argenti & Druckenmiller 2004). Brändin rakentamisprosessi lähtee liikkeelle 

brändivision luomisesta (Viitala & Jylhä 2008: 129). Balmer ja Gray (2003) lisäävät 

aikaisempien tutkimusten pohjalta, että varsinkin yrityksen työntekijöillä sekä 

yrityskulttuurilla on havaittu olevan merkittävä rooli yritysbrändin rakentamisessa. 

Yrityskulttuurilla on keskeinen rooli brändin kehittymisessä (Viitala & Jylhä 2008: 

129), sillä se tarjoaa juuri sen kontekstin, jossa henkilökunta sitoutuu sekä toisiinsa 

että muihin sidosryhmiin, kuten asiakkaisiin (Balmer & Greyser 2006). Yksilö voi 

esimerkiksi määritellä itsensä yritykseen kuulumisen kautta ja voi tuntea jakavansa 

yrityksen kanssa samoja arvoja. (Balmer & Greyser 2006.) Gylling ja Lindberg-Repo 

(2006) toteavat yritysbrändäyksen olevan juurikin sitä, kun yrityksen lukuisat 

sidosryhmät ovat vuorovaikutuksessa yrityksen työntekijöiden kanssa. 
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Argenti ja Druckenmiller (2004) toteavat, että vahva yritysbrändi on arvokas 

ominaisuus yritykselle nykyisessä liiketoimintaympäristössä, jossa kuluttajilla, 

sijoittajilla ja työntekijöillä on valittavanaan paljon erilaisia mahdollisuuksia. Hatch 

ja Schultz (2003) pohjaavat näkemyksensä aikaisempiin tutkimuksiin tuodessaan 

ilmi, että yritysbrändi voi parantaa yrityksen näkyvyyttä, tunnistettavuutta ja 

mainetta, minkä lisäksi se pystyy ottamaan yrityksen kaikki sidosryhmät 

samanaikaisesti huomioon ja vaikuttamaan heidän mielikuviinsa ja käsityksiinsä 

yritystä kohtaan. Myös Balmer ja Gray (2003) toteavat, että yritysbrändi palvelee 

yrityksen useita eri sidosryhmiä samanaikaisesti vaikuttaen niin työllistymiseen, 

varojen sijoittamiseen kuin ennen kaikkea kuluttajien ostokäyttäytymiseenkin. 

Handelman (2006) perustaa näkemyksensä aikaisempiin tutkimuksiin todetessaan 

yrityksen viestintään ja yrityksen brändäykseen liittyvän kirjallisuuden perinteisesti 

esittäneen yrityksen brändin kehittämisen olevan nimenomaan yrityksen ylimmän 

johdon tehtävä – heidän tehtävänä on esittää ja kommunikoida organisaation 

identiteetti yhden yhtenäisen konseptin avulla. Yritysten ylin johtoporras onkin 

alkanut ymmärtää, että yrityksen brändit ovat yritykselle arvokas omaisuus ja 

kilpailuvaltti. Menestyksekkäät yritysbrändit on tarkoituksenmukaisesti erilaistettu 

muista vastaavista yrityksistä ja yritysbrändi toimiikin näin keinona tuottaa arvoa 

niin sidosryhmille kuin osakkeenomistajillekin. (Balmer 2012.) 

Edustamansa brändilupauksen kautta yritys ilmaisee sidosryhmilleen, mitä sen 

tuotteilta, palvelulta ja asiakaskokemuksilta voidaan odottaa (Argenti & 

Druckenmiller 2004). Tällaisen brändilupauksen luominen vaatii todellista 

ymmärrystä siitä, keitä yrityksen sidosryhmät ovat ja millaiset odotukset heillä on 

(Abratt & Kleyn 2012). Kun brändilupaus todella pidetään ja asiakkaat näin ollen 

kerta toisensa jälkeen saavat sen, mitä odottavatkin saavansa, ulottuvat vaikutukset 

myönteisesti myös yrityksen maineeseen (Argenti & Druckenmiller 2004). 

Brändilupauksen johdonmukaisella kommunikoinnilla ja toteuttamisella vahvistetaan 

näin ollen brändisuhteita ja samalla tietenkin yritysbrändiä. Koko yrityksen täytyy 

kuitenkin sitoutua brändilupauksen toteuttamiseen – erityisesti sen työntekijöillä on 

merkittävä rooli tämän lupauksen täyttämisessä. (Abratt & Kleyn 2012.) 

Sen lisäksi, että yrityksen työntekijöillä on merkittävä rooli yritysbrändin 

rakentamisessa (Balmer & Gray 2003) ja brändilupauksen toteuttamisessa (Abratt & 
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Kleyn 2012), lisäävät Hatch ja Schultz (2003) vielä, että monissa tutkimuksissa 

yrityksen työntekijöiden on havaittu toimivan merkittävässä roolissa myös yrityksen 

sidosryhmäsuhteiden rakentamisessa – työntekijät edustavat yritysbrändiä jokaisessa 

sidosryhmäkohtaamisessa. Myös Harris ja de Chernatony (2001) viittaavat 

aikaisempaan kirjallisuuteen todetessaan, että juuri työntekijät muodostavat 

rajapinnan brändin sisäisen ja ulkoisen ympäristön välille ja että heillä voi olla 

merkittävä vaikutus asiakkaiden käsityksiin niin brändiä kuin yleisestikin yritystä 

kohtaan. Työntekijät edustavatkin yrityksen niin kutsuttua etulinjaa (Balmer & 

Greyser 2006). Koska jokainen yrityksessä toimiva työntekijä luo yrityksen 

sidosryhmille mielikuvaa yrityksestä ja voi joko parantaa tai huonontaa sitä, nousee 

yrityksen sisäinen brändäys elintärkeäksi. Se tarkoittaa huolehtimista siitä, että koko 

yritys ja sen kaikki työntekijät ovat omaksuneet saman ajatusmallin ja näin ollen 

vastuu brändin rakentamisesta on jokaisella yrityksessä toimivalla henkilöllä. 

Yrityksen on turha yrittää enää mainonnalla korjata sitä haittaa, jonka joku työntekijä 

on saanut aikaan palvelemalla jotakin asiakasta epäasiallisesti. (Viitala & Jylhä 2008: 

128.) 

Yrityksen siirtyessä ajattelun keskipisteeksi, nousevat organisaation symboloimat 

arvot strategian kulmakiveksi (Hatch & Schultz 2003). Brändin edustamat 

emotionaaliset arvot kommunikoidaan työntekijöiden ollessa vuorovaikutuksessa 

sidosryhmien kanssa. Työntekijät ovatkin nousemassa keskeiseen rooliin brändin 

rakennusprosessissa. Tämän takia on tärkeää katsoa organisaation sisälle ja tutkia, 

kuinka työntekijöiden arvot ja käytös voidaan asettaa heijastelemaan brändin arvoja. 

Johdon tulee ensin määritellä brändin edustamat arvot ja tämän jälkeen varmistaa, 

että työntekijöiden arvot ja käyttäytyminen ovat yhdenmukaisia niiden kanssa. 

(Harris & de Chernatony 2001.) Nykyisin myös yrityksen työntekijät tulisi näin ottaa 

mukaan brändin arvojen määrittelyyn (Harris & de Chernatony 2001), jolloin 

kuluttajien lisäksi myös he osallistuvat brändiarvon yhteisluontiin (Merz ym. 2009). 

Yrityksen työntekijät ovatkin avainasemassa yritysbrändin arvon luojina ja näin ollen 

sekä yritysbrändin että työntekijöiden edustamien arvojen tulee olla yhteneväiset 

keskenään (Hatch & Schultz 2003). Yrityksen edustamien arvojen tulee myös 

heijastella asiakkaille tärkeitä arvoja (Kay 2006). Jotta yrityksen ydinarvot toimisivat 

linkkinä yrityksen identiteetin ja kuluttajien identiteettien välillä, on tärkeää, että 
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jokainen yrityksessä toimiva henkilö ymmärtää ja hyväksyy, mitä nämä ydinarvot 

ovat sekä mitä nämä arvot edustavat (Gylling & Lindberg-Repo 2006). 

Erilaiset arvot auttavat luomaan yritysbrändin identiteetin (Urde 2003). Urde (2003) 

mukaan arvoja voidaan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta: 1) arvot, jotka liittyvät 

yritykseen (yrityksen sisäiset arvot), 2) arvot, jotka referoivat brändiä (ydinarvot, 

jotka ovat tärkeässä roolissa brändin rakennusprosessissa) sekä 3) arvot sillä tavalla 

kuin asiakkaat ne ymmärtävät (lisäarvo, joka muodostaa tärkeän yhteyden sisäisten ja 

ulkoisten prosessien välille). Identiteetti voidaan jakaa näiden mukaan 1) 

organisaation identiteetiksi, 2) brändin identiteetiksi sekä 3) asiakkaan identiteetiksi. 

Organisaation arvot kehittyvät ydinarvoiksi, jotka puolestaan kehittyvät lisäarvoksi. 

Sisäisessä brändin rakennusprosessissa juuri ydinarvot yhdistävät mission, vision ja 

organisaation arvot sekä vaikuttavat brändin rakenteeseen, tuotteiden ominaisuuksiin, 

brändin asemointiin ja viestintästrategioihin. Tämä tarkoittaa, että ydinarvot 

vaikuttavat yritysbrändin rakentamisen jatkuvuuteen, johdonmukaisuuteen ja 

uskottavuuteen. Ydinarvot voivat toimia myös linkkinä yritysbrändin ja 

tuotebrändien välillä. Ulkoisessa brändin rakennusprosessissa ydinarvot toteutetaan 

lisäarvon kautta, jolloin täytyy myös muistaa, että ne vaikuttavat yritysbrändin 

imagoon. (Urde 2003.) 

Hatch ja Schultz (2003) tuovat esiin vielä menestyksekkään yritysbrändäyksen 

rakentamisprosessin perustan, johon kuuluu kolme toistensa kanssa 

vuorovaikutuksessa olevaa strategista elementtiä. Strateginen visio määrittelee 

ylimmän johdon tavoitteet yrityksen suhteen ja ohjaa tulevaisuuden 

liiketoimintastrategiaa. Yrityskulttuuri on puolestaan sekoitus yrityksen arvoja, 

asenteita ja käyttäytymistä. Yrityksen imago on taas ulkopuolisten sidosryhmien 

näkemys ja mielikuva yrityksestä. (Hatch & Schultz 2003.) Yrityksen strategisen 

vision, yrityskulttuurin ja yritysimagon yhtenäistäminen saavutetaan, kun sisäiset ja 

ulkoiset suhteet pohjautuvat avoimuuteen, vuorovaikutteisuuteen ja kuuntelemiseen 

(Vernuccio 2014). Kun tavoitteena on luoda vahva yritysbrändi, onkin otettava 

huomioon kaksi siihen vahvasti liittyvää näkökulmaa. Toisaalta yritysbrändi on 

kaikkea sitä, mitä yritys itsestään ulospäin ilmaisee ja millaista mielikuvaa se 

itsestään sidosryhmien silmissä haluaa luoda. Tämä muodostaa yrityksen brändi-

identiteetin, joka siis ilmaisee yrityksen strategiset valinnat. Toisaalta yritysbrändi 
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muodostuu kaikesta siitä, millainen on sidosryhmien mielikuva yrityksestä ja sen 

edustamista arvoista. Tämä muodostaa yrityksen brändi-imagon. (Abratt & Kleyn 

2012.) Yrityksen brändi-imago on läheisesti yhteydessä myös yrityksen maineeseen 

ja Argenti ja Druckenmiller (2004) toteavatkin, että yritysbrändin avulla yritys voi 

johtaa mainettaan. 

2.4 Yritysbrändi yrityksen näkökulmasta – yrityksen brändi-identiteetti 

Yrityksen identiteetti koostuu yrityksen strategisista valinnoista ja kertoo millaisena 

yritys haluaa itsensä ilmaista. Se heijastelee yrityksen arvoja sekä yrityskulttuuria. 

(Abratt & Kleyn 2012.) Identiteetti koostuu yrityksen ominaisuuksista, jotka 

määrittelevät millainen yritys on. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi 

yrityksessä työskentelevät ihmiset sekä sen tuottamat tuotteet ja palvelut. (Argenti & 

Druckenmiller 2004.) Näin ollen yrityksen identiteetti on yhteydessä myös 

yrityksessä toimivien ihmisten identiteetteihin (Abratt & Kleyn 2012). 

Yrityksen identiteetti ilmaistaan yritysbrändin kautta. Muodostamalla brändilupaus ja 

hyödyntämällä brändiviestintää yritys luo sidosryhmille odotuksia siitä, mitä se aikoo 

heille tarjota. Yritysbrändi muodostaa sen rajapinnan, jossa yrityksen sidosryhmät ja 

yrityksen identiteetti kohtaavat. Kun yritys haluaa vahvistaa sidosryhmiensä 

uskollisuutta, täytyy sen miettiä niitä kokemuksia, joita sidosryhmille on syntynyt, 

kun he ovat vuorovaikutuksessa yritysbrändin kanssa. (Abratt & Kleyn 2012.) 

Yritykset saavatkin jatkuvasti palautetta ympäristöstään. Ylläpitääkseen tarkkaan 

harkittua identiteettiään on niiden löydettävä tasapaino sen välille, mitä ne kuulevat 

itsestään puhuttavan sekä mitä ne tietävät itsensä todellisuudessa olevan. Kun 

identiteetti on tarkkaan harkittu, yritysbrändillä on mahdollisuus muodostua 

vahvaksi. Ylimmän johdon on näin kuunneltava sekä sisäisiä että ulkoisia 

sidosryhmiä ja vastattava heidän reaktioihinsa. Näin se voi muodostaa sellaisen 

strategian, jota työntekijät voivat ja haluavat toteuttaa ja jonka myös muut 

sidosryhmät ymmärtävät ja jota he haluavat tukea. (Hatch & Schultz 2009.) Yritys 

rakentaa identiteettinsä strategisten valintojensa kautta, minkä jälkeen vahva 

yritysbrändi kehittyy yrityksen ilmaisun ja brändi-imagon vaikutuksesta (Abratt & 

Kleyn 2012). Abratt ja Kleyn (2012) mallissa kommunikoidun identiteetin täytyy 
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olla yhteneväinen brändiviestinnän ja yrityksen brändi-identiteetin kanssa sekä 

niiden tekijöiden kanssa, jotka muodostavat brändi-imagon. 

2.5 Yritysbrändi kuluttajien näkökulmasta – yrityksen brändi-imago ja 

yrityksen maine 

Imago on ikään kuin yrityksen identiteetin ja yrityksen brändin peilikuva. Yrityksellä 

voi olla samanaikaisesti useita eri imagoja riippuen siitä, minkä sidosryhmän 

näkökulmasta yritystä tarkastellaan. (Argenti & Druckenmiller 2004.) Imago 

muodostuu yrityksen sidosryhmien mielipiteistä sekä niistä näkemyksistä ja 

käsityksistä, joita sidosryhmillä on yritystä kohtaan (Argenti & Druckenmiller 2004, 

Hatch & Schultz 2003). 

Brändi-imago koostuu joukosta sellaisia assosiaatioita, jotka ovat linkittyneet 

brändiin ja joita kuluttajat pitävät muistissaan (Merz ym. 2009). Se koostuu kaikista 

niistä aistittavista ja abstrakteista käsityksistä, päätelmistä ja uskomuksista, joita 

kuluttajilla on brändiä kohtaan (Balaji 2011). Kuten aiemmin todettiin, brändilupaus 

toimii yrityksen keinona vaikuttaa näihin mielipiteisiin ja käsityksiin – sekä näin 

ollen välillisesti myös yrityksen brändi-imagoon, vaikka se ei suoraan olekaan 

yrityksen kontrolloitavissa (Argenti & Druckenmiller 2004). Yrityksen luoma 

brändilupaus tulee lunastaa, sillä myönteinen brändi-imago voi kehittyä ainoastaan 

silloin, kun yrityksen brändilupaus todella pidetään – kun tämä puolestaan toistuu 

johdonmukaisesti kerrasta toiseen, vahvistuu myös yrityksen maine (Abratt & Kleyn 

2012, Argenti & Druckenmiller 2004). Näin ollen yritys pystyy vaikuttamaan siihen 

kuvaan, jonka sidosryhmät yrityksestä luovat. Yrityksen on ensin muodostettava 

kuluttajille odotuksia siitä, miten se aikoo toimia. Täyttämällä tai jopa ylittämällä 

nämä odotukset se pystyy vaikuttamaan kuluttajien mielikuviin yrityksen toimintaa 

kohtaan. Tämä puolestaan vaikuttaa yrityksen maineeseen. Näin ollen yrityksen on 

keskityttävä johtamaan yritysbrändiään, sillä se toimii keinona johtaa myös yrityksen 

mainetta. (Argenti & Druckenmiller 2004). Jos yritys haluaa tällä tavoin vaikuttaa 

sidosryhmien muodostamaan brändi-imagoon ja heidän näkemykseensä yrityksen 

maineesta, yrityksen täytyy tehdä muutoksia omissa strategisissa valinnoissaan – on 

tehtävä muutoksia koskien yrityksen brändi-identiteettiä ja brändiviestintää. (Abratt 

& Kleyn 2012.) 
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Yritys voi siis määritellä ja kommunikoida identiteettinsä ja yritysbrändinsä, mutta 

sen imago ja maine ovat seurausta sidosryhmien käsityksistä liittyen yrityksen 

käyttäytymiseen ja ovat näin ollen vähemmän yrityksen suorasti kontrolloitavissa. 

Yritykset kuitenkin yhä kasvavassa määrin kiinnittävät enemmän ja enemmän 

huomiota yrityksen maineeseen ja sen tärkeyteen liiketoiminnan tavoitteiden 

saavuttamisessa sekä kilpailukykyisenä pysymisessä. (Argenti & Druckenmiller 

2004.) Sisäisten brändiresurssien menestyksekkään johtamisen tulisi johtaa 

myönteisen brändimaineen saavuttamiseen (Harris & de Chernatony 2001). Maine 

muodostuu sidosryhmien ja yrityksen vuorovaikutuksen seurauksena ajan kuluessa 

(Argenti & Druckenmiller 2004). 

2.6 Yhteenveto 

Seuraavaksi esitetään kuvion (ks. kuvio 1) avulla yhteenveto luvun keskeisistä 

havainnoista koskien yritysbrändiä, yrityksen brändi-identiteettiä ja yrityksen brändi-

imagoa. 

Kuvio 1. Yrityksen brändi-identiteetin, yritysbrändin ja yrityksen brändi-imagon välinen 

yhteys. 
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Kuviosta 1 ilmenee, että yritysbrändi muodostuu sekä yrityksen brändi-identiteetistä 

että yrityksen brändi-imagosta. Kapeammat nuolet on piirretty havainnollistamaan 

yritysbrändin rakennusprosessia. Yritysbrändin ja yrityksen brändi-identiteetin välillä 

oleva nuoli on yksisuuntainen, sillä yrityksen brändi-identiteetti ilmaisee, millaista 

mielikuvaa yritys itsestään sidosryhmien silmissä haluaa luoda. (Abratt & Kleyn 

2012.) Yrityksen brändi-identiteetin taustalla vaikuttavat monet yrityksen sisäiset 

tekijät. Brändin rakentamisprosessi alkaa brändivision luomisesta (Viitala & Jylhä 

2008: 129) ja brändilupauksen avulla yritys ilmaisee, mitä sen tuotteilta, palvelulta ja 

asiakaskokemuksilta voidaan odottaa (Argenti & Druckenmiller 2004). Myös 

yrityskulttuurilla (Balmer & Gray 2003) ja yrityksen työntekijöillä on merkittävä 

rooli yritysbrändin rakentamisessa (Balmer & Gray 2003, Harris & de Chernatony 

2001), minkä lisäksi työntekijöillä on tärkeä rooli niin brändilupauksen 

toteuttamisessa (Abratt & Kleyn 2012) kuin sidosryhmäsuhteiden rakentamisessakin 

(Hatch & Schultz 2003). Onkin tärkeää katsoa yrityksen sisälle ja kiinnittää 

huomiota siihen, että työntekijöiden arvot ja käyttäytyminen heijastelevat 

yritysbrändin edustamia arvoja (Harris & de Chernatony 2001). Yrityksen brändi-

identiteetti ilmaisee näin siis yrityksen strategiset valinnat (Abratt & Kleyn 2012). 

Yritysbrändin ja yrityksen brändi-imagon välille piirretty nuoli on puolestaan 

kaksisuuntainen, sillä toisaalta yritysbrändi vaikuttaa sidosryhmien muodostamaan 

käsitykseen yrityksen brändi-imagosta ja toisaalta yrityksen brändi-imago rakentaa 

yritysbrändiä, koska yritysbrändi muodostuu osaltaan myös kaikesta siitä, millainen 

mielikuva sidosryhmillä todellisuudessa on yrityksestä ja sen edustamista arvoista. 

(Abratt & Kleyn 2012.) Yrityksen brändi-imagoon vaikuttaa vahvasti myös se, että 

brändilupaus todella pidetään ja että kuluttajien odotukset täytetään, jolloin myös 

yrityksen maine parantuu (Argenti & Druckenmiller 2004). Kaiken kaikkiaan 

yritysbrändi voi parantaa yrityksen näkyvyyttä, tunnistettavuutta ja mainetta sekä 

vaikuttaa niihin mielikuviin ja käsityksiin, joita sidosryhmillä ja varsinkin kuluttajilla 

on yritystä kohtaan (Hatch & Schultz 2003) – johdon tuleekin olla tietoinen siitä, 

kuinka asiakkaat vastaavat yrityksen brändäystoimintoihin sekä ymmärtää asiakkaat 

nimenomaan brändin yhteisluojina (Kay 2006). 
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3 YRITYSBRÄNDIN RAKENTAMINEN SOSIAALISESSA MEDIASSA 

Toisessa teoriaosuudessa tutkitaan sosiaalista mediaa ja sitä, kuinka sosiaalinen 

media toimii osana yritysbrändin rakentamista. Ensin selvitetään lyhyesti, kuinka 

digitaalisen markkinoinnin nousu on muuttanut yritysten toimintaympäristöä. Tästä 

siirrytään tutkimaan tarkemmin, mitä sosiaalisella medialla ja yhteisöpalveluilla 

tarkoitetaan. Sosiaalista mediaa tarkastellaan luvussa lähinnä kokonaisuutena, eikä 

sen eri kanavia aleta sen paremmin erittelemään. Painotus on kuitenkin erilaisissa 

yhteisöpalveluissa (Facebook, Instagram, Twitter), joissa sekä yritykset että 

kuluttajat voivat molemmat luoda sisältöä ja tämän takia myös näiden 

toimintalogiikkaa käydään lyhyesti läpi. Tämän jälkeen tutkitaan, kuinka sosiaalista 

mediaa ja yhteisöpalveluja voidaan hyödyntää yrityksen brändäämisessä ja 

tarkastellaan mitä mahdollisuuksia ja haasteita ne yrityksille luovat. Lopuksi 

esitetään kuvion muodossa yhteenveto siitä, mitä hyötyjä yritysbrändin 

rakentamisesta sosiaalisessa mediassa on. 

3.1 Digitaalisen markkinoinnin nousu 

Yhteiskunnallisten muutosten, kuten internetin ja muun digitaalisen median 

räjähdysmäisen kasvun seurauksena viestinnän kenttä, jonka yritykset nykyään 

kohtaavat on oleellisesti muuttunut (Keller 2007). Internet ei ole pelkästään uusi 

mainonnan väline (Stewart & Pavlou 2002), vaan uusi markkinointikanava, joka 

mahdollistaa aidon kaksisuuntaisen vuorovaikutteisen markkinoinnin (Merisavo ym. 

2006: 105, Stewart & Pavlou 2002). Sen todellinen voima piileekin juuri sen kyvyssä 

mahdollistaa vuorovaikutus osapuolten välille (Stewart & Pavlou 2002). Internet 

tarjoaa yrityksille uusia keinoja asiakkaiden kanssa kommunikointiin (Merisavo ym. 

2006: 105, Stewart & Pavlou 2002) sekä uusia keinoja tuotteiden ja palvelujen 

tarjoamiseen (Stewart & Pavlou 2002). Vaikka digitaalisuus ei olekaan enää mikään 

uusi ilmiö ja vaikka siitä onkin tullut jo tärkeä osa markkinointia, ovat kuluttajat 

kuitenkin omaksuneet nämä uudet digitaaliset kanavat paljon nopeammin kuin 

markkinoijat (Merisavo ym. 2006: 15-16), minkä takia internetin vaikutus ja 

tehokkuus ovatkin näin ollen suurelta osin kuluttajien hallinnassa – kuluttajien rooli 

on muuttunut (Stewart & Pavlou 2002). 
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Digitaalisessa toimintaympäristössä kuluttajat nousevatkin näin ollen yrityksiin 

nähden määräävään asemaan, sillä heillä on käytettävissään yhä useampia viestinnän 

kanavia (Keller 2009) ja näiden digitaalisten kanavien kehittymisen myötä myös 

valta valita, millaista sisältöä he haluavat vastaanottaa, sen kanavan, jonka kautta he 

tätä sisältöä haluavat vastaanottaa sekä sen ajoituksen, milloin he tätä sisältöä 

haluavat vastaanottaa (Keller 2009, Merisavo ym. 2006: 32), kun aikaisemmin tämä 

valta oli nimenomaan markkinoijilla (Merisavo ym. 2006: 32). Näin ollen olisikin 

ehdottoman tärkeää, että markkinoijat oppisivat tuntemaan asiakkaidensa sisällölliset 

kiinnostuksenkohteet, heidän suosimat digitaaliset kanavat sekä sen ajoituksen, 

milloin markkinoinnillisia viestejä asiakkaisiin kannattaa kohdistaa (Merisavo ym. 

2006: 32). 

Kun teknologia on tällä tavoin muuttanut perinteisen markkinointiviestintämallin 

(Hanna ym. 2011), on vuorovaikutteinen ja online-ympäristössä tapahtuva 

markkinointiviestintä kasvanut runsaasti (Keller 2009), mikä on pakottanut yritykset 

miettimään strategiaansa uudelleen ja panostamaan enemmän digitaalisiin 

menetelmiin, kuten sosiaaliseen mediaan, sisältömarkkinointiin ja online-videoihin 

(Vien 2015), joista etenkin sisältömarkkinointi näyttää nousseen tärkeimmäksi 

digitaalisen markkinoinnin työkaluksi (Patrutiu Baltes 2015). Digitaalinen 

markkinointi ei kuitenkaan merkittävästi eroa perinteisestä verkostoitumisesta tai 

suhteiden luomisesta, sillä niin sosiaalinen media kuin sisältömarkkinointikin 

näyttävät ennemminkin vain täydentävän perinteisiä keinoja ja näin ollen ainoastaan 

kasvattavan potentiaalisten asiakkaiden joukkoa (Vien 2015), minkä takia onkin 

hyvä muistaa, että kuten esimerkiksi sosiaalisen median eri kanavienkin myös 

sosiaalisen median ja perinteisen median tulee olla yhteneväiset (Kaplan & Haenlein 

2010). Joka tapauksessa digitaalinen markkinointi ja digitaalisten kanavien kautta 

tapahtuva viestintä ovat paljon kustannustehokkaampia (Merisavo ym. 2006: 44, 

Vien 2015) ja vähemmän työvoimavaltaisia vaihtoehtoja yrityksille kuin perinteiset 

menetelmät (Vien 2015). 

3.2 Sosiaalisen median määritelmä 

Vaikka sosiaalisen median käsite sen nykyisessä merkityksessään onkin noussut 

laajempaan keskusteluun vasta 2000-luvulla, voidaan sen varhaiset juuret löytää jo 



27 

useampien vuosikymmenten takaa jopa internetin alkuajoilta lähtien (Kaplan & 

Haenlein 2010). Näiden useamman viime vuoden aikana sosiaalinen media onkin 

kehittynyt määrittelemään koko digitaalisen median kentän uudelleen (Lipsman ym. 

2012). Koska sosiaalisen median käytön kasvu ei ole pelkästään nuorison 

keskuudessa yleistynyt ilmiö, vaan käyttö on yleistynyt myös aikuisten keskuudessa, 

voidaan todeta, että sosiaalinen media edustaa mullistavaa ja käänteentekevää 

trendiä, jonka pitäisi olla kaikkien internetissä tai miksei muuallakin toimivien 

yritysten mielenkiinnon kohteena. Sosiaalisen median käsite esiintyykin nykyään 

monen johtotasolla toimivan henkilön esityslistan kärjessä ja niin päätöksentekijät 

kuin konsultitkin yrittävät tunnistaa keinoja, miten yritykset voisivat kannattavasti 

käyttää sosiaalisen median eri sovelluksia hyödykseen. Tästä kiinnostuksesta 

huolimatta sosiaalisen median käsitteelle ei näytä löytyvän kuitenkaan mitään 

yksiselitteistä ymmärrystä. (Kaplan & Haenlein 2010.) 

Sosiaalisen median käsite luotiin kuvaamaan uusia vuorovaikutukseen perustuvia 

digitaalisen viestinnän alustoja, joiden havaittiin esiintyvän elektronisessa 

ympäristössä ja joiden ominaisuuksista erityisesti niiden osallistavaa ja yhteistyöhön 

pyrkivää luonnetta korostettiin (Vernuccio 2014). Kaplan ja Haenlein (2010) 

määrittelevät sosiaalisen median joukoksi internet-pohjaisia sovelluksia, joiden 

lähtökohtana toimii Web 2.0 perustuva ideologia ja teknologia ja jotka 

mahdollistavat käyttäjien tuottamien sisältöjen (user-generated content) luomisen. 

Vernuccio (2014) nostaa lisäksi esiin sosiaalisen median eri kanavien kaksi yhteistä 

piirrettä. Ensiksikin sosiaalinen media mahdollistaa aidon kaksisuuntaisen 

vuorovaikutussuhteen, minkä lisäksi sosiaalisessa mediassa korostuu vahva ja 

aktiivinen kuluttajan kontrolli sisällön luomiseen, levittämiseen ja kuluttamiseen 

(Vernuccio 2014). 

3.3 Yhteisöpalvelut 

Aikaisempiin tutkimuksiin pohjaten Kissel ja Büttgen (2015) toteavat, että online-

yhteisöt ja verkostot ovat tärkeässä roolissa tarjoamassa ja jakamassa informaatiota 

internet-käyttäjien keskuudessa. Sosiaalisen median ja online-yhteisöjen kasvu 

mahdollistavat sen, että informaatiota voidaan nykyään jakaa helposti ja tähän 

informaatioon käsiksi pääseminen on myös helppoa (Chen ym. 2011). Online-
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yhteisöpalvelut ja virtuaaliset yhteisöt ovatkin kasvaneet nopeasti viimeisten vuosien 

aikana. Ne muodostavat tehokkaan ympäristön kommunikointiin ja tietojen 

jakamiseen muiden kanssa. (Lu & Hsiao 2010.) Yhteisöpalvelut ovat web-pohjaisia 

palveluja, jotka tarjoavat yksilöille mahdollisuuden kehittää ja julkaista omia 

profiilejaan sekä rakentaa yhteyksiä muiden käyttäjien kuten ystävien, fanien tai 

muiden seuraajien kanssa (Karpinska-Krakowiak 2016). Viime vuodet ovat 

osoittaneet mediakanavien, kuten Facebookin, YouTuben, Googlen ja Twitterin 

nousun, jotka mahdollistavat kuluttajien aktiivisemman roolin sekä saavuttaa että 

olla saavutettavissa kenen kanssa tahansa, missä vain ja milloin vain (Hennig-Thurau 

ym. 2010). Brändit käyttävät yhteisöpalveluja kuten Facebookia lähinnä luodakseen 

suhteita faniensa kanssa. Yhteisöpalvelujen odotetaan tarjoavan näin yksilöille 

poikkeuksellisia brändiin liittyviä kokemuksia, mikä puolestaan saattaa johtaa 

korkeampaan yhteenkuuluvuuden tunteeseen brändin kanssa. (Karpinska-Krakowiak 

2016.) Yhteisöpalvelut ovatkin näin ollen tärkeässä roolissa vahvan brändin 

rakentamisessa (Shen & Bissell 2013). 

Esimerkiksi Facebook mahdollistaa sen, että brändit ja kuluttajat voivat muodostaa 

keskenään kaksisuuntaisia suhteita sekä jakaa tällä tavoin sisältöä, uutisia ja 

palautetta toisilleen. On tärkeää, että brändit ymmärtävät, keitä heidän faninsa ovat, 

jotta ne voivat hyödyntää strategioita, jotka ovat kaikista tehokkaimpia näiden 

asiakkaiden aktivoimiseen. Tämä on tärkeää, sillä sosiaalinen media on helpottanut 

brändejä koskevan informaation jakamisen myös ystävien kesken. Facebookissa 

käyttäjät kertovat mieltymyksensä brändeihin käyttämällä tykkää -painiketta. 

Tykkäämällä tällä tavoin brändistä ja tulemalla brändin faniksi seuraajat voivat 

osoittaa kiinnostuksensa brändiä kohtaan joko ilmaistakseen itseään, 

kommunikoidakseen brändin myönteisistä assosiaatioista muille, pysyäkseen 

yhteydessä brändin kanssa tai saadakseen mainontaa brändiltä. (Lipsman ym. 2012.) 

Täytyy kuitenkin muistaa, että varsinaiset kuluttajat ja yrityksen online-sivustojen 

fanit eivät välttämättä aina tarkoita samaa asiaa. Useiden luksus-brändien fanit 

tykkäävät brändistä ja sen online-sivustoista parantaakseen minäkuvaansa ja 

statustaan muiden silmissä, minkä lisäksi he myös luottavat brändiin, mutta eivät 

välttämättä ole kyseisen brändin varsinaisia kuluttajia. On kuitenkin tärkeää, että 

yritys luo vahvan siteen myös näihin faneihin hyödyntämällä sosiaalista verkostoa, 

sillä jos tulevaisuudessa näillä henkilöillä on mahdollisuus, voivat he myös ostaa 
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yrityksen tuotteita ja tulla näin varsinaisiksi kuluttajiksi. (Gamboa & Goncalves 

2014.) 

Yhteisöpalvelut ovat sovelluksia, jotka mahdollistavat käyttäjien yhteydenpidon 

toistensa kanssa (Kaplan & Haenlein 2010), minkä lisäksi ne tekevät siteiden 

luomisen sekä välittömän ideoiden, tunteiden ja informaation jakamisen 

mahdolliseksi (Karpinska-Krakowiak 2016). Tämä tapahtuu käyttäjien 

henkilökohtaisten profiilien kautta, joissa ystäville ja kollegoille sallitaan pääsy 

näihin profiileihin ja näin ollen heihin voidaan olla yhteydessä muun muassa viestejä 

lähettämällä (Kaplan & Haenlein 2010). Mitä parempi sosiaalinen läsnäolo (social 

presence) vuorovaikutusprosessissa olevien osapuolten välillä vallitsee heidän 

kommunikoidessaan jonkin vuorovaikutuskanavan kautta, sitä voimakkaammin 

nämä osapuolet myös vaikuttavat toistensa käyttäytymiseen (Kaplan & Haenlein 

2010). Onkin todettu, että hyödyntämällä yhteisöllisen median alustoja yritykset 

voivat luoda online-brändiyhteisöjä (Kujur & Singh 2017). Kaplan ja Haenlein 

(2010) toteavat Muniz ja O’Guinn (2001) tekemään tutkimukseen viitaten, että 

monet yritykset itse asiassa jo käyttävätkin erilaisia yhteisöpalveluja tukeakseen 

tällaisten brändiyhteisöjen muodostumista. Näistä brändiyhteisöistä puhutaan 

puolestaan enemmän kolmannessa teorialuvussa. 

3.4 Sosiaalinen media ja yhteisöpalvelut osana yrityksen brändäystä 

Digitaalinen muutos luo paineita tämän päivän kilpailullisessa 

liiketoimintaympäristössä, jossa yrityksen brändi sekä sen identiteetti, imago ja 

maine nousevat keskeiseen rooliin – ne ovat perusta arvoa tuottavalle ja kestävälle 

yrityksen ja sen sidosryhmien välillä vallitsevalle liiketoimintasuhteelle (Vernuccio 

2014). Vernuccio ym. (2012) pohjaavat näkemyksensä aikaisempiin tutkimuksiin 

todetessaan, että viime vuosien aikana tutkijoiden kiinnostus onkin kasvanut 

tarkastelemaan, millaisia vaikutuksia juuri internetillä on brändeihin. Jotta 

kommunikointi olisi tehokasta, on markkinoijien mentävä sinne, missä kuluttajatkin 

ovat ja kasvavassa määrin tämä ympäristö on nykyään internetissä (Keller 2009). 

Web 2.0 edustaakin yritysten näkökulmasta tehokasta mediaa ja tiedotusvälinettä, 

sillä kuluttajat ovat tai ainakin mitä todennäköisemmin voivat olla siellä (Gamboa & 

Goncalves 2014). Internetin kehitys kommunikointikanavana onkin tällä tavoin 
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luonut mahdollisuudet joukolle online-pohjaisia yritysten ja kuluttajien välisiä 

vuorovaikutustilanteita (Rose ym. 2011). Pelkkä yritysten läsnäolo ei kuitenkaan 

riitä, vaan yritysten täytyy osata käyttää Web 2.0 luomia mahdollisuuksia sekä 

sosiaalista mediaa, sillä nimenomaan nämä antavat kuluttajille enemmän 

vaikutusvaltaa koskien muun muassa brändejä. Markkinointijohtajien on tunnettava 

yleisönsä sekä tunnistettava, mitä hyötyjä sosiaalisen median käytöstä on omille 

brändeille – on löydettävä oikea strategia jokaiseen tilanteeseen. (Gamboa & 

Goncalves 2014.) 

Nykyisin minkä tahansa yrityksen, joka haluaa pysyä kilpailukykyisenä  digitaalisilla 

markkinoilla täytyykin kehittää markkinoinnin sisältö sellaiseksi, että se vastaa 

kohdeyleisön preferensseihin ja jakaa se oikeiden sosiaalisten verkostojen kautta 

(Patrutiu Baltes 2015). On tärkeää, että yritykset tuntevat asiakkaansa sekä heidän 

tarpeensa, halunsa ja haaveensa, mikä tarkoittaa siis sitä, että yritykset tuntevat 

kuluttajien päätöksentekoon vaikuttavat niin emotionaaliset kuin rationaalisetkin 

tekijät (Rubinstein & Griffiths 2001). Jotta yritys voi luoda menestyksekkään 

brändin, on sen lisäksi saavutettava kohdeyleisönsä luottamus – luomalla arvokasta 

ja merkityksellistä sisältöä yritys voikin saada aikaan kiinnostusta, joka muuttuu 

pitkäkestoiseksi suhteeksi (Patrutiu Baltes 2015). Digitaalisen median 

räjähdysmäinen kasvu tarjoaa näin yrityksille yhä tehokkaampia keinoja, joiden 

avulla yritykset voivat rakentaa tällaisia merkityksellisiä yhteyksiä kuluttajien kanssa 

(Karpinska-Krakowiak 2016). Internetissä yritykset voivatkin lähettää kohdennettuja 

viestejä, jotka tavoittavat erilaisia asiakassegmenttejä ja jotka heijastelevat juuri 

heidän erityisiä mielenkiinnon kohteitaan ja käyttäytymistään – lisäksi vaikutukset 

on helposti määritettävissä, mitattavissa ja seurattavissa (Keller 2009). 

Yritysten näkökulmasta etenkin sosiaalisesta mediasta on tulossa yhä tärkeämpi 

kanava kuluttajien online-ympäristössä tapahtuvaa osallistumista ja sitouttamista 

ajatellen (Kujur & Singh 2017). Melko lyhyessä ajassa markkinoinnin ammattilaiset 

ovatkin hyväksyneet sosiaalisen median yhtenä markkinointikanavana, jota voi 

hyödyntää moniin markkinoinnin tarkoituksiin – esimerkiksi brändäykseen (Ashley 

& Tuten 2015). Rubinstein ja Griffiths (2001) toteavat, että brändien ja brändäämisen 

merkitys voivatkin nousta jopa tärkeämmiksi tällaisessa internet-pohjaisessa 

ympäristössä, jossa brändien tehtävä on auttaa kuluttajia tekemään valintoja ja jossa 
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brändääminen on myös paljon läpinäkyvämpää. Tällainen uusi kommunikoinnin 

paradigma vaatii kuitenkin useita tärkeitä muutoksia johdon asenteissa. 

Markkinoijien on hyväksyttävä se tosiasia, että suuri osa heidän tuotteitaan ja 

palvelujaan koskevasta informaatiosta kommunikoidaan nykyään kuluttajalta 

kuluttajalle sosiaalisen median foorumeiden kautta. (Mangold & Faulds 2009.) 

Sosiaalinen media tarjoaakin kuluttajille sen ympäristön, jossa he voivat jakaa 

brändiin liittyviä tarinoita muiden kuluttajien kanssa (Gensler ym. 2013). 

Jos kuluttaja on puolestaan halukas olemaan vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa ja 

viestimään markkinoijan suuntaan, tulee markkinoijan kyetä reagoimaan ja 

vastaamaan tähän kuluttajilta tulevaan viestintään (Merisavo ym. 2006: 105). 

Vuorovaikutus yritysten ja kuluttajien välillä voikin tapahtua nykyään 

reaaliaikaisesti, minkä lisäksi sosiaalinen media mahdollistaa pääsyn tuotteita ja 

palveluja koskevaan informaatioon sekä tarjoaa mahdollisuuden suoran palautteen 

antamiseen ja keräämiseen (Momany & Alshboul 2016). Näin ollen sosiaalisen 

median kautta tapahtuva kommunikointi mahdollistaakin henkilökohtaisten, 

realististen ja vuorovaikutteisten kontaktien luomisen kohderyhmien kanssa, minkä 

lisäksi tällainen kommunikointi on myös kustannustehokasta ja laaja-alaista (Kissel 

& Büttgen 2015). Sosiaalinen media mahdollistaa myös kuluttajien käyttäytymisen ja 

kuluttajien muodostamien verkostojen paremman valvonnan (Jaska & Werenowska 

2014, Stewart & Pavlou 2002), mikä puolestaan tarjoaa yrityksille arvokkaan 

informaatiolähteen ja mahdollistaa tiedon keräämisen koskien muun muassa sitä, 

mitä internetin käyttäjät ajattelevat brändistä ja mitä mieltä he ovat tuotteista ja 

palveluista (Jaska & Werenowska 2014). 

Yritysten oma osallistuminen sosiaalisiin kanaviin mahdollistaakin sen, että yritykset 

voivat itse tarjota uskottavaa informaatiota tuotteistaan ja palveluistaan sekä aloittaa 

aidon kaksisuuntaisen viestinnän. Näin ne voivat luoda suhteita asiakkaiden ja 

brändin välille sekä vahvistaa asiakkaiden luottamusta brändiin. Käyttäjät 

mieltävätkin sosiaalisen median arvokkaaksi tiedon lähteeksi ja sen takia se, mitä he 

brändeiltä odottavat onkin systemaattinen kommunikointi, jossa ne jakavat tietoa ja 

viimeisimmät uutiset koskien tuotteita ja palveluja. (Jaska & Werenowska 2014.) Jos 

johto haluaa puolestaan vaikuttaa niihin keskusteluihin, joita sosiaalisessa mediassa 

käydään, on sen itse opittava keskustelemaan asiakkaidensa kanssa – on siirryttävä 
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yksisuuntaisesta viestinnästä kaksisuuntaiseen viestintään (Mangold & Faulds 2009). 

Useisiin aikaisempiin tutkimuksiin viitaten Vernuccio (2014) toteaakin, että 

sosiaalisen median kautta tapahtuva yritysbrändin kommunikointi vaatii sellaista 

strategiaa, joka perustuu kahteen olennaiseen lähestymistapaan – 

vuorovaikutteisuuteen ja avoimuuteen. Sidosryhmät ovat yhä kasvavassa määrin 

vuorovaikutuksessa sekä yritysten että toistensa kanssa ja tällä tavoin ne haastavatkin 

yritysten hallitsevan roolin yritysbrändin rakentamisprosessissa. (Vernuccio 2014.) 

Jotta brändi voidaan menestyksekkäästi lanseerata ja jotta brändiä voidaan 

menestyksekkäästi kehittää internetissä, johdon tulisikin ymmärtää, kuinka keskeinen 

rooli tällaisella vuorovaikutteisella viestinnällä on (Vernuccio ym. 2012). 

Olosuhteissa, joissa avoimuus ja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on vahvaa 

myös yritysbrändin rakentamisesta tulee prosessi, jossa merkityksiä jaetaan ja 

luodaan yhdessä (Vernuccio 2014). Merisavo ym. (2006: 36) toteavatkin, että 

asiakassuhde, palvelukokemus ja brändisuhde ovat sitä vahvemmat, mitä tiiviimpi 

suhde markkinoijan ja asiakkaan välillä vallitsee. Nykyisessä modernissa 

vuorovaikutteisessa ja digitalisoituneessa markkinapaikassa, jossa valta on 

kuluttajilla läheiset brändisuhteet nousevatkin kaikista tavoitelluimmiksi ja niiden 

uskotaan myös auttavan erilaistamisessa ja kilpailuedun saavuttamisessa (Karpinska-

Krakowiak 2016). 

Momany ja Alshboul (2016) toteavat, että sosiaalista mediaa voidaankin käyttää 

hyödyksi bränditietoisuuden lisäämisessä ja brändiin sitouttamisessa. Digitaalisia 

kanavia käytetään liiketoiminnassa muun muassa tunnettuuden lisäämiseen, 

brändimielikuvien luomiseen, brändisuhteiden vahvistamiseen ja kuluttajien 

osallistamiseen. Niiden kautta voidaan helpommin saada ymmärrys kuluttajien 

tarpeista, haluista, kiinnostuksen kohteista ja brändikokemuksista. (Merisavo 2006: 

15.) Sosiaalisen median nopean kehityksen myötä yrityksillä onkin enemmän keinoja 

saavuttaa asiakkaansa, mutta myös mahdollisuus saada tarvittavaa tietoa 

suunnitellakseen omaa kehitykseen tähtäävää strategiaansa. On varsin selvää, että 

ihmiset käyttävät internetin viestintäkanavia ilmaistakseen esimerkiksi 

tyytymättömyyttään – avoimuus ja nopea palautteen saaminen ovatkin vain 

muutamia esimerkkejä niistä hyödyistä, joita brändi voi saavuttaa 

kommunikoidessaan asiakkaiden kanssa. Kun asiakas valittaa huonosta palvelusta tai 

tuotteesta suoraan yritykselle internetin kautta, tarjoaa tämä valituksen tehnyt henkilö 
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yritykselle arvokasta tietoa siitä, millä osa-alueilla yrityksen täytyy parantaa 

toimintaansa. Brändi, joka ei jää passiiviseksi, vaan vastaa näihin negatiivisiin 

valituksiin voi loppujen lopuksi saada aikaan tyytyväisen asiakkaan. Internetin 

käyttäjät, joilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja saada palautetta, ovat myös 

haluttomampia levittää negatiivisia näkemyksiä muissa kanavissa. (Jaska & 

Werenowska 2014.) 

Yritysten onkin tärkeää ymmärtää perusajatus sosiaalisen median käytön takana. 

Aktiivisuus, osallistuminen, sisällön jakaminen ja yhteistyö ovat sosiaaliselle 

medialle tyypillisempiä piirteitä ennemmin kuin suoraviivainen mainostaminen ja 

myyminen. Koska sosiaalisessa mediassa on kyse sisällön jakamisesta ja 

vuorovaikutuksesta, on tärkeää, että yrityksen tuottama sisältö on aina tuoretta ja että 

yritys osallistuu keskusteluun asiakkaiden kanssa sekä osallistaa myös asiakkaita 

avoimeen ja aktiiviseen keskusteluun. Toisaalta, jos yritys haluaa saada aidon 

yhteyden asiakkaisiinsa, sen tulee olla rehellinen ja asiakkaiden näkökulmasta 

tarpeeksi kiinnostava. Jotta tämä saavutetaan, yrityksen tulee aidosti kuunnella 

asiakkaita ja ymmärtää heidän preferenssejään – lisäksi tässä yhteydessä on hyvä 

muistaa, ettei kannata tuottaa liian ammattimaista sisältöä. (Kaplan & Haenlein 

2010.) Oikein toteutettuna yritys voi näin luoda ulkopuolisille sidosryhmille 

(kuluttajille) samanlaisen yhteenkuuluvuuden tunteen kuin sisäisilläkin sidosryhmillä 

(työntekijöillä) on yritystä kohtaan. Tämä auttaa heitä hyväksymään brändin 

edustamat arvot sekä kommunikoimaan ne eteenpäin. (Yan 2011.) 

Kun sosiaalinen media on tällä tavoin aktiivinen ja nopeasti muuttuva 

toimintaympäristö, on yritysten lisäksi hyvä pitää mielessä myös muutamia ohjeita 

sen käyttöön liittyen. Koska yrityksillä ei ole aikaa olla läsnä jokaisessa sosiaalisen 

median kanavassa, on tärkeää löytää juuri yrityksen tarkoituksiin ja tarpeisiin sopivat 

oikeat kanavat, joiden valinta puolestaan riippuu siitä kohdeyleisöstä, joka halutaan 

tavoittaa sekä siitä sanomasta, joka halutaan viestiä eteenpäin. Kuitenkin useamman 

kuin yhden kanavan valinta voi olla hyödyllinen ja kannattava strategia. Jokainen 

sosiaalisen median kanava vetää puoleensa tietyn tyyppisiä käyttäjiä ja näin ollen 

yrityksen tulee olla aktiivinen siellä, missä sen asiakkaatkin ovat läsnä. (Kaplan & 

Haenlein 2010.) Kujur ja Singh (2017) puolestaan toteavat lisäksi, että sosiaalisessa 

mediassa tapahtuvan mainonnan sisältöön liittyviä ominaispiirteitä voidaan ja on 
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tärkeää tunnistaa. Tällaisia ominaispiirteitä, joita mainonnan on edustettava ovat 

muun muassa eloisuus, vuorovaikutteisuus, tiedotuksellisuus, viihdyttävyys ja 

kannustavuus. Näillä kaikilla voi olla myönteinen vaikutus kuluttajien asenteisiin 

brändin julkaisuja kohtaan, minkä lisäksi ne vaikuttavat kuluttajan ja brändin välillä 

tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta myös kuluttajien osallistumiseen ja 

sitoutumiseen sosiaalisessa mediassa. Tällaiset ominaisuudet motivoivat sosiaalisen 

median käyttäjiä reagoimaan yrityksen tuottamaan sisältöön ollakseen 

vuorovaikutuksessa brändin kanssa, mikä puolestaan johtaa myönteisten asenteiden 

muodostumiseen brändiä ja sen mainontaa kohtaan ja nämä myönteiset asenteet 

puolestaan vaikuttavat pitkäaikaiseen kuluttajien osallistumiseen ja online-

sitoutumisen muodostumiseen. (Kujur & Singh 2017.) 

Kun yritysten luomat bränditarinat ovat yhtäpitäviä ja johdonmukaisia, muuttuvat 

kuluttajien luomat bränditarinat puolestaan ajan kuluessa ja ne voivat näin ollen 

antaa brändille aivan toisenlaisen merkityksen. Yritysten ei tulisi vain valvoa sitä, 

mitä heidän brändistään puhutaan, vaan niiden tulisi aktiivisesti vaikuttaa kuluttajien 

luomiin bränditarinoihin. Ne voivat kannustaa kuluttajia luomaan myönteisiä 

bränditarinoita, jotka ovat hyödyksi brändille. (Gensler ym. 2013.) Jaska ja 

Werenowska (2014) mukaan internetin käyttäjät etsivät tietoa brändeistä erilaisista 

online-foorumeista ja yritysten virallisilta nettisivuilta. Heidän tutkimuksensa 

mukaan brändin online-aktiivisuudella ei vaikuttaisi olevan merkitystä kuluttajien 

ostopäätöksenteossa, mutta sen sijaan negatiivisilla mielipiteillä, jotka koskevat 

tuotteita ja palveluja näyttäisi olevan vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen. (Jaska & 

Werenowska 2014.) Siksi onkin tärkeää, että yritykset reagoivat myös kuluttajien 

luomiin negatiivisiin bränditarinoihin, jotka ovat haitaksi brändille. Useimmat 

kuluttajat jakavat bränditarinoitaan sosiaalisessa mediassa silloin, kun he ovat joko 

saaneet erittäin myönteisen tai erittäin negatiivisen kokemuksen brändistä. Yritysten 

onkin hyvä muistaa, että sosiaalisessa mediassa leviävät kuluttajien luomat 

bränditarinat voivat vaikuttaa myös kuluttajien omiin yhteisöihin. Brändit voivatkin 

käyttää kuluttajien luomia bränditarinoita täydentääkseen omia bränditarinoitaan ja 

tällä tavoin yrittää varmistaa brändin menestyksen. (Gensler ym. 2013.) 

Aikakaudella, jolla markkinoinnin viestintäympäristö on kokenut suuren muutoksen, 

niin sosiaalinen media kuin erilaiset yhteisöpalvelutkin näyttävät siis nousseen 
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houkutteleviksi toimintapaikoiksi brändin mainostamiselle – sosiaalisten verkostojen 

odotetaan rakentavan siteitä ja sitouttavan online-käyttäjiä dialogiin, 

kanssakäymiseen ja vuorovaikutukseen brändien kanssa (Karpinska-Krakowiak 

2016) ja brändit ovatkin yhä kasvavassa määrin kiinnostuneita vakiinnuttamaan 

sosiaalisen läsnäolonsa, solmimaan suhteita faniensa kanssa, auttamaan heitä 

muokkaamaan kokemuksiaan sekä hyödyntämään kuluttajien ääniä paremman 

markkinointivaikutuksen saavuttamiseksi (Lipsman 2012). Kuluttajat ovatkin 

nykyään keskustelukumppaneita ja innostavat omaksumaan uusia 

myynninedistämisstrategioita (Jaska & Werenowska 2014). Näin ollen sidosryhmät 

voivatkin auttaa yritystä kehittämään brändiin liittyviä strategioita tarjoamalla 

relevanttia palautetta siitä, kuinka tällaiset strategiat tällä hetkellä toimivat (Yan 

2011). Ilman tarkkaan suunniteltua strategiaa sosiaalisen median hyödyt voivatkin 

siis jäädä saavuttamatta. Jotta yritys onnistuu luomaan vahvemman sosiaalisen 

median vaikutuksen, sen täytyy tulla aktiiviseksi toimijaksi yhteisössä, olla 

aloitteellinen, kommentoida ja ennen kaikkea vastata kysymyksiin, joita sille 

esitetään. Sisällön johtaminen vaatii tarkoituksenmukaisen strategian suunnittelua ja 

toteuttamista, mikä puolestaan vaatii niiden tarpeiden ja halujen analysointia, joita 

niillä kohderyhmillä, jotka halutaan saavuttaa on ja ymmärrystä siitä, mikä rohkaisisi 

heitä julkaisemaan lisää kommentteja yrityksen toiminnoista. (Jaska & Werenowska 

2014.) 

3.5 Sosiaalisen median ja yhteisöpalvelujen luomat haasteet yrityksille 

Brändin toimimiseen sosiaalisessa mediassa (Jaska & Werenowska 2014) ja 

vuorovaikutuksellisten markkinointikanavien hyödyntämiseen brändäyksen apuna 

(Keller 2009) voi liittyä niin hyötyjä ja mahdollisuuksia kuin riskejä ja uhkiakin 

(Jaska & Werenowska 2014, Keller 2009). Simkin ja Dibb (2013) toteavat, että 

vaikka sosiaalisen median verkostot ovatkin luoneet hyviä mahdollisuuksia muun 

muassa datan keräämiseen ja ikuistamiseen, välittömään markkinointiviestintään, 

kuluttajien vastareaktioiden ymmärtämiseen sekä tuen saamiseen digitaalisilta 

brändiyhteisöiltä, on sosiaalisen median käyttö tuonut myös merkittäviä uhkia 

brändeille ja markkinoinnin ammattilaisille. Kun aikaisemmin markkinoinnin 

ammattilaisilla oli paremmat mahdollisuudet kontrolloida sitä, mitä heidän 

tuotteistaan ja brändinsä asemoinnista viestittiin, on sosiaalisen median kautta 
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tapahtuva kuluttajalta kuluttajalle suuntautuva viestintä nykyään muuttanut tätä 

asetelmaa luoden sekä uhkia että mahdollisuuksia markkinoinnin ammattilaisille 

(Simkin & Dibb 2013). 

Sosiaalisen median kautta tapahtuvaan kommunikointiin liittyy haasteita, sillä se ei 

ole niin kontrolloitavissa kuin kommunikointi perinteisemmissä kanavissa (Kissel & 

Büttgen 2015). Riskit, jotka sosiaaliseen mediaan usein liittyvät ovatkin tiedon puute 

tai se, ettei kaikkea voi kontrolloida (Jaska & Werenowska 2014). Tällöin olisi 

tärkeää kuunnella (Jaska & Werenowska 2014) ja Chen ym. (2011) ehdottavatkin 

ratkaisuksi online-yhteisöjen tuottaman tiedon seuraamista tai valvomista 

jonkinlaisen tarkkailujärjestelmän avulla, jotta sisällön laatu voitaisiin edes jollakin 

tavalla varmistaa. Kun kuluttajat voivat nykyään vapaasti keskustella toistensa 

kanssa internetissä, on yrityksillä yhä vähemmän mahdollisuuksia kontrolloida 

tällaista keskustelua ja sitä tietoa, jota niistä kerrotaan (Kaplan & Haenlein 2010) ja 

kun informaation jakaminen tällä tavoin lisääntyy, haasteeksi nousee informaation 

laatuun liittyvät seikat kommentoijien pysytellessä nimettöminä ja kasvottomina 

(Chen ym. 2011). 

Kuluttajien mahdollisuus kommunikoida toistensa kanssa rajoittaa näin sitä 

kontrollin määrää, joka yrityksillä enää on sisältöön ja informaation leviämiseen 

(Mangold & Faulds 2009). Markkinoijat voivat lisäksi menettää kontrollin siihen, 

mitä kuluttajat haluavat yrityksen viesteillä tehdä – asiakkaat määrittelevät, mitä 

informaatiota he tarvitsevat, mistä tarjoomista he ovat kiinnostuneita ja mitä he ovat 

valmiita maksamaan (Keller 2009). Aikaisemmin yrityksillä olikin mahdollisuus 

kontrolloida sitä tietoa, joka niistä kerrottiin yrityksen ulkopuolelle (Kaplan & 

Haenlein 2010), mutta sosiaalisen median aikakaudella markkinoijien mahdollisuus 

kontrolloida informaation sisältöä, ajoitusta ja frekvenssiä on armottomasti 

murentunut, sillä tässä uudessa paradigmassa tuotteita ja palveluja koskeva 

informaatio saa alkunsa myös markkinoilla, jolloin tämä tieto perustuukin 

yksittäisten kuluttajien kokemuksiin (Mangold & Faulds 2009). 
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3.6 Yhteenveto 

Seuraavaksi esitellään kuvion (ks. kuvio 2) muodossa teorian pohjalta laadittu 

tutkijan muodostama yhteenveto niistä keskeisimmistä hyödyistä, joita yritys voi 

saavuttaa siitä, että rakentaa yritysbrändiään sosiaalisessa mediassa. Ylemmissä 

laatikoissa on listattu, kuinka yritysbrändiä sosiaalisessa mediassa voidaan rakentaa 

ja alemmissa laatikoissa on puolestaan esitetty ne hyödyt, jotka tästä toiminnasta 

saavutetaan. Nuolet on piirretty kuvaamaan sitä prosessia, joka kertoo yritysbrändin 

rakentamisen etenemisestä ja jossa yritys saavuttaa aina uusia hyötyjä syventäessään 

yhteyksiä kuluttajiin. Oikeanpuolimmaisissa laatikoissa on kuvattu ne tavoitteet, 

mihin yritys tällä toiminnallaan tähtää. 

Kuvio 2. Yritysbrändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa. 

Kuten todettiin, sosiaalinen media edustaa yrityksille ja niiden brändeille yhä 

tärkeämpää kanavaa, jonka kautta houkuttelevien kohdesegmenttien kanssa voidaan 

kommunikoida (Murdough 2009) ja sosiaalinen media mahdollistaakin yritysten 

osallistumisen oikea-aikaiseen ja suorasti tapahtuvaan loppukuluttajien kanssa 

käytävään kontaktiin suhteellisen alhaisin kustannuksin ja tehokkaammin kuin mitä 
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voidaan saavuttaa perinteisempien viestintävälineiden avulla (Kaplan & Haenlein 

2010). Siksi brändit kohtaavatkin yhä kasvavan paineen siitä, että niiden täytyy 

hyödyntää sosiaalista mediaa pysyäkseen markkinoilla mukana – niillä, jotka 

käyttävät sosiaalista mediaa strategisesti hyödykseen on mahdollisuus syventää 

yhteyksiä asiakkaisiinsa sekä rakentaa yhteenkuuluvuutta ja uskollisuutta 

sidosryhmiinsä (Powers ym. 2012). Yhteisöllinen media onkin kasvattanut 

suosiotaan kuluttajien keskuudessa maailmanlaajuisesti ja myös brändit ovat 

vakiinnuttamassa läsnäolonsa erilaisissa yhteisöpalveluissa, jotta ne voisivat 

vaikuttaa kuluttajien sitoutumiseen, bränditietoisuuden lisäämiseen sekä olisivat 

läsnä siellä, missä kuluttajat suullisesti leviävää tietoa nykyään levittävät (Kujur & 

Singh 2017). Yritysten osallistuminen näihin sosiaalisiin kanaviin mahdollistaakin 

sen, että ne voivat itse tarjota uskottavaa informaatiota tuotteistaan ja palveluistaan 

sekä aloittaa aidon kaksisuuntaisen viestinnän kuluttajien kanssa. Näin ne voivat 

luoda suhteita asiakkaiden ja brändin välille sekä vahvistaa asiakkaiden luottamusta 

brändiin. (Jaska & Werenowska 2014.) 

Sosiaalisen median kautta yritykset voivatkin sekä tavoittaa sidosryhmänsä, sitouttaa 

heidät vuorovaikutusprosessiin (Hanna ym. 2011) että kannustaa kuluttajia 

myönteisten bränditarinoiden luomiseen, jotka ovat hyödyksi brändille (Gensler ym. 

2013). Yrityksen täytyykin näin tulla aktiiviseksi toimijaksi yhteisössään, olla 

aloitteellinen, kommentoida ja ennen kaikkea vastata kysymyksiin, joita sille 

esitetään (Jaska & Werenowska 2014), sillä olosuhteissa, joissa avoimuus ja 

vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on vahvaa myös yritysbrändin rakentamisesta 

tulee prosessi, jossa merkityksiä jaetaan ja luodaan yhdessä (Vernuccio 2014). 

Brändisuhde muodostuukin näin sitä vahvemmaksi, mitä tiiviimpi suhde 

markkinoijan ja asiakkaan välillä vallitsee (Merisavo ym. 2006: 36) – nykyisessä 

digitalisoituneessa ja vuorovaikutukseen perustuvassa markkinapaikassa läheiset 

brändisuhteet nousevatkin kaikista tavoitelluimmiksi (Karpinska-Krakowiak 2016). 

Sosiaalista mediaa voidaan käyttää näin bränditietoisuuden lisäämisessä ja brändiin 

sitouttamisessa (Momany & Alshboul 2016), minkä lisäksi näitä digitaalisia kanavia 

voidaan hyödyntää muun muassa tunnettuuden lisäämiseen, brändimielikuvien 

luomiseen, brändisuhteiden vahvistamiseen ja kuluttajien osallistamiseen (Merisavo 

2006: 15) – yritysten näkökulmasta nimenomaan kuluttajien sitouttaminen näyttääkin 

nousevan sosiaalisen median tärkeimmäksi tehtäväksi (Kujur & Singh 2017). 
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4 KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN JA SITOUTTAMINEN 

YRITYSBRÄNDIN RAKENTAMISEEN - BRÄNDIN YHTEISLUONTI 

SOSIAALISESSA MEDIASSA 

Kolmannessa teoriaosuudessa tutkitaan, kuinka kuluttajat voidaan nähdä osana 

yritysbrändin rakentamisprosessia. Ensin selvitetään lyhyesti, mitä service-dominant 

logiikalla tarkoitetaan, sillä tämä logiikka toimii ajattelun pohjana tässä 

tutkimuksessa. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan, kuinka kuluttajat 

osallistuvat yritysbrändin rakentamiseen sosiaalisessa mediassa. Lopuksi esitellään 

kuvion muodossa yhteenveto luvun keskeisimmistä havainnoista. 

4.1 Service-dominant logiikka 

Service-dominant logiikan mukainen lähestymistapa on kuluttajalähtöistä, mikä 

tarkoittaa siis sitä, että asiakkaiden kanssa tehdään läheistä yhteistyötä ja heiltä 

voidaan oppia liiketoiminnan menestymisen kannalta merkityksellisiä asioita. 

Asiakkaat nähdään näin ollen sellaisina resursseina, joiden kanssa yhteistyössä 

tuotteet ja palvelut tuotetaan ja heidät voidaan näin sisällyttää koko arvo- ja 

palveluketjuun. Lisäksi on tärkeää sopeutua asiakkaiden henkilökohtaisiin ja 

muuttuviin tarpeisiin. Markkinointi nähdään prosessina, jossa asiat tehdään 

vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. (Vargo & Lusch 2004.) Service-dominant 

logiikan mukaan arvo määritellään ja luodaan yhdessä kuluttajien ja muiden 

sidosryhmien kanssa ennemmin kuin vain upotettaisiin lopputuotteisiin (Merz ym. 

2009, Vargo & Lusch 2004). Tässä logiikassa asiakkaita ei näin ollen nähdä pelkkinä 

arvonluonnin kohteina, vaan heidät nähdään endogeenisina arvon tuottajina. Kun 

asiakas käyttää brändiä tai kokee brändin (value-in-use), brändin arvo realisoituu ja 

sitä luodaan näin yhdessä. (Merz ym. 2009.) Tämän näkemyksen mukaan lopullinen 

päämäärä ei ole se, että esimerkiksi taloudelliset tulokset tulisi maksimoida, vaan se, 

että näistä saavutetuista tuloksista voidaan oppia jotakin tulevaisuuden strategioiden 

varalle, kun yritys pyrkii palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin ja kehittämään 

suorituskykyään (Vargo & Lusch 2004). 

Kay (2006) pohjaa huomionsa tähän Vargo ja Lusch (2004) tutkimukseen 

todetessaan, että heidän näkemyksensä ovat erityisen relevantteja myös 
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brändikontekstissa, kun ajatellaan, että markkinointi keskittyy aineettomiin 

resursseihin, arvon yhteisluontiin sekä suhteisiin. Brändi on pohjimmiltaan aineeton 

ja abstrakti käsite. Brändi muodostaa ja luo arvoa asiakkaille ja tämä arvo voidaan 

tulkita sellaiseksi sosiaaliseksi arvoksi, jota voi olla vaikea arvioida ja määrittää 

taloudellisin tai rahamääräisin termein. (Kay 2006.) Näin ollen myös brändääminen 

on kehittymässä tämän logiikan mukaisesti suuntaan, jossa arvo luodaan yhdessä 

asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien kanssa ja joka näkee nämä sidosryhmät 

endogeenisina brändiarvon luontiprosessissa (Merz ym. 2009). France ym. (2015) 

pohjaavat näkemyksensä Vargo ja Lusch (2004) artikkeliin lisätessään vielä, että 

näin ollen asiakkaalla on merkittävä rooli brändiarvon yhteisluonnissa. France ym. 

(2015) mukaan asiakkaiden osallistuminen brändin yhteisluontiin on seurausta 

sitoutumisesta brändiin ja yhteisluonnista voi tulla asiakkaille keino ilmaista itseään. 

4.2 Kuluttajien osallistuminen ja sitoutuminen yritysbrändin yhteisluontiin 

sosiaalisessa mediassa 

Tämän päivän globaaleilla markkinoilla kilpailusta on tullut yhä haastavampaa ja 

vain pitkäaikaisten kilpailuetujen luominen näyttää tarjoavan keinon selviytymiselle 

(Gentile ym. 2007). Gentile ym. (2007) perustavat näkemyksensä aikaisempiin 

tutkimuksiin todetessaan, että yksi tärkeimmistä keinoista saavuttaa tällainen 

kilpailuetu on keskittyä vahvemmin asiakkaisiin ja kuluttajiin. Myös Mogos (2015) 

nostaa esiin asiakaslähtöisen lähestymistavan ja sen, kuinka tärkeää on tunnistaa 

asiakkaiden preferenssit, sillä juuri tämä tarjoaa informaatiota siitä, mitä tuotteita ja 

palveluja kyseiselle asiakkaalle tulee tarjota ja erityisesti millä tavoin niitä tulee 

tarjota. Yrityksen selviytyminen ja menestyminen pitkällä aikavälillä määräytyykin 

sen kyvyllä solmia ja ylläpitää suhteita sen sidosryhmäverkoston kanssa (Post ym. 

2002). Jotta yritys onnistuu markkinoimaan menestyksekkäästi internetissä, täytyy 

sen siis ymmärtää millainen sen kohdeyleisö on: millaisia sen asiakkaiden tarpeet, 

halut ja preferenssit ovat, mikä heitä motivoi sekä millainen ilmaisu ja imago heitä 

puhuttelee. Oikein toteutettuna digitaalinen markkinointi voikin siis auttaa yritystä 

tehostamaan omia toimintojaan. (Vien 2015.) 

Informaatioteknologia ja internet ovat valtuuttaneet kuluttajat (Powers ym. 2012, 

Stewart & Pavlou 2002, Vernuccio 2014) ja heidän roolinsa on muuttunut 
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passiivisesta informaation vastaanottajasta aktiiviseksi informaation tuottajaksi 

(Stewart & Pavlou 2002). Kuluttajat eivät näin ollen ole enää pelkkiä passiivisia 

informaation tai markkinointiviestinnän vastaanottajia, vaan he olettavat olevansa ja 

ovatkin aktiivisesti osallisina tällaisissa prosesseissa (Hanna ym. 2011). Kuluttajat 

ovat näin omaksuneet toiminnan, joka oli aikaisemmin pelkästään yritysten 

hallittavissa (Heinonen 2011) ja joka on nyt kehittymässä sellaiseksi osallistumista 

edellyttäväksi prosessiksi, joka sisältää vastuun jakamisen niin sidosryhmien kanssa 

kuin heidän välilläänkin (Vernuccio 2014). Internetin, Web 2.0 ja sosiaalisen median 

kehittyminen ovat kaikki lisänneet kuluttajien välistä vuorovaikutusta internetissä ja 

tehneet vuorovaikutuksen ja tiedon jakamisen myös paljon helpommaksi. Tämä 

kehitys on valtuuttanut kuluttajat tuottamaan sisältöä ja näin ollen vaikuttamaan 

muiden kuluttajien mielipiteisiin ja käyttäytymiseen. (Hajli 2014.) Tällainen 

aktiivinen käyttäytyminen ja toiminta muuttaa myös itse markkinointia ja yritysten 

onkin elintärkeää oppia ymmärtämään paremmin tätä kuluttajien muuttunutta ja alati 

muuttuvaa käyttäytymistä, jotta molemmat osapuolet voivat saavuttaa yhteisiä 

hyötyjä sosiaalisen median käytöstä (Heinonen 2011). 

Koska markkinointiviestintä on tällä tavoin muuttunut yksisuuntaisesta viestinnästä 

kaksisuuntaiseksi viestinnäksi, johon nyt myös kuluttajat osallistuvat (Stewart & 

Pavlou 2002), myöskään brändäämistä ei näin ollen voida enää nähdä pelkkänä 

yksisuuntaisena prosessina (Balmer & Gray 2003). Sosiaalinen media mahdollistaa 

yritysten kommunikoinnin asiakkaiden kanssa, mutta myös asiakkaiden 

kommunikoinnin suoraan toistensa kanssa. Sosiaalisen median kehitys onkin 

mahdollistanut kommunikoinnin satojen ja jopa tuhansien muiden ihmisten kanssa 

reaaliaikaisesti koskien tuotteita sekä yrityksiä, jotka näitä tuotteita tarjoavat. Tämä 

kehitys on puolestaan nostanut erään tärkeän kysymyksen johdon mielenkiinnon 

kohteeksi – kuinka tämä kuluttajien valta voitaisiin valjastaa yrityksen hyödyksi? 

(Mangold & Faulds 2009.) 

Nämä edellä kuvatut asiakkaiden väliset keskustelut ovat jatkoa perinteiselle 

suullisesti leviävälle tiedolle eivätkä ne näin ollen ole suoraan yritysten 

kontrolloitavissa. Vaikka yritykset eivät pystykään näitä keskusteluja suoraan 

kontrolloimaan, nähdään yrityksillä kuitenkin olevan mahdollisuus vaikuttaa 

epäsuorasti näihin keskusteluihin ja johdon onkin siksi opittava muokkaamaan 
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kuluttajien välisiä keskusteluja tavalla, joka on yhtäpitävä yrityksen mission ja 

suorituskykyyn liittyvien tavoitteiden kanssa. Tämä tapahtuu muun muassa 

tarjoamalla kuluttajille verkostoitumisen alustoja ja hyödyntämällä blogeja sekä 

erilaisia sosiaalisen median ja mainonnan työkaluja, jotta asiakkaat voidaan sitouttaa 

paremmin tuotteisiin ja yritykseen. (Mangold & Faulds 2009.) Nimenomaan 

yhteisöllisestä mediasta onkin tullut markkinoinnin työkalu, jonka avulla 

potentiaaliset asiakkaat ja asiakasryhmät voidaan saavuttaa paremmin, eikä sitä enää 

myöskään pidetä pelkästään nuorison viestintäkanavana (Jaska & Werenowska 

2014). Yrityksillä on mahdollisuus toimia aktiivisina kuuntelijoina sosiaalisen 

median ja erilaisten brändiyhteisöjen kautta, minkä lisäksi niiden on mahdollista tulla 

erilaisten dialogien aloitteentekijöiksi. Kun yhteisöihin osallistuvat henkilöt alkavat 

luottamaan ja sitoutumaan sekä toisiinsa että yritykseen, alkavat he myös tuntea 

olevansa läheisempiä brändin kanssa. Jos brändi oppii kuuntelemaan yhteisön jäseniä 

ja tarjoaa heille relevanttia palautetta, on tällä toiminnalla todella myönteiset 

vaikutukset tällaiseen osallistumiseen ja halukkuuteen jakaa uusia luovia ideoita 

myös tulevaisuudessa. (Ind ym. 2013.) 

Yritykset ovatkin ymmärtäneet, että ne voivat hyödyntää samoja viestinnän kanavia, 

jotka ovat muuttaneet kuluttajien tiedonhankinnan tapoja ja käyttää näitä kanavia 

rohkaistakseen kuluttajia osallistumaan suullisesti leviävän tiedon jakamiseen 

yrityksen omaksi hyödyksi (Barreto 2014). Yhteisöpalvelujen kasvun myötä monet 

yritykset ovat alkaneet investoimaan aikaa ja rahaa luodakseen tällaisia sivustoja 

(Boyd & Ellison 2007). Yritykset, jotka ovat vahvasti läsnä internetissä ja jotka 

harkitusti luovat online-imagoaan vedotakseen kohdeyleisöönsä, myös 

todennäköisemmin houkuttelevat mahdollisia ostajia ottamaan heihin yhteyttä (Vien 

2015). Kuluttajat osallistuvatkin aktiivisesti arvon yhteisluontiin vähentäen näin 

yritysten kontrollia omiin brändeihinsä. Jotta brändi voi menestyä internet-

pohjaisessa ympäristössä, tarvitaan löysempää otetta brändin kontrolloimiseen – näin 

kuluttajien aktiivinen osallistuminen voidaan paremmin hyödyntää. Brändien 

kehittämisen tulisikin pohjautua siihen, kuinka tämä kuluttajien kasvanut 

osallistuminen voitaisiin valjastaa tuottamaan yhdessä enemmän arvoa. Kuluttajat 

oppivat brändeistä elektronisten keskustelujen kautta, joita käydään muiden 

kuluttajien kanssa ja brändien omistajien eli yritysten tulisikin oppia kuuntelemaan ja 

vastaamaan näihin keskusteluihin. (de Chernatony 2001.) 
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4.2.1 Kuluttajien tyytyväisyyden ja uskollisuuden merkitys – millainen kuluttaja 

sitoutuu yritysbrändiin 

On varsin selvää, että uskolliset asiakkaat ovat kannattavampia kuin täysin uudet 

asiakkaat, sillä he ovat vähemmän hintaherkkiä, he kuluttavat enemmän rahaa 

yritykseen ja heidän palveluunsa tarvitaan vähemmän kustannuksia (Hajli ym. 2017). 

Voisi olettaa, että nämä kaikista uskollisimmat tai tyytyväisimmät asiakkaat olisivat 

myös juuri niitä, jotka haluavat edistää suullisesti leviävän tiedon etenemistä sekä 

toimia brändin puolestapuhujina (Barreto 2014, Samson 2010). Tutkimusaineisto  

kuitenkin osoittaa, että ollessaan tyytymättömiä uskolliset asiakkaat osallistuvat 

todennäköisemmin negatiivisen suullisesti leviävän tiedon jakamiseen, kuin 

ollessaan tyytyväisiä positiivisen suullisesti leviävän tiedon jakamiseen (Bowman & 

Narayandas 2001). 

Kun uskollisuus on tällä tavoin vahvemmin kytköksissä negatiivisen suullisesti 

leviävän tiedon jakamiseen, on tyytyväisyys puolestaan vahvemmin kytköksissä 

positiivisen suullisesti leviävän tiedon jakamiseen (de Matos & Rossi 2008). De 

Matos ja Rossi (2008) tutkimukset tukevat aikaisempia tutkimuksia siitä, että 

tyytyväiset asiakkaat eivät näin välttämättä olekaan samanaikaisesti uskollisia 

asiakkaita. Kun negatiivinen suullisesti leviävä tieto liittyy vahvasti käyttäytymiseen, 

on positiivinen suullisesti leviävä tieto enemmän arviointiin ja asenteisiin perustuvaa 

(de Matos & Rossi 2008). Hyvin tyytyväinen asiakas pysyy useimmiten pidempään 

uskollisena yritystä kohtaan ja ostaa myös enemmän, kun yritys tuo markkinoille 

uusia tuotteita tai uusia versioita jo olemassa olevista tuotteista. Tyytyväiset 

asiakkaat myös mainostavat yritystä suullisesti leviävän tiedon kautta ja kiinnittävät 

vähemmän huomiota kilpaileviin brändeihin, minkä lisäksi he ovat myös vähemmän 

hintaherkkiä. (Kotler ym. 2012: 429.) Näin ollen tyytyväiset asiakkaat ovat 

tehokkaampia toteuttamaan kuluttajalta kuluttajalle kohdistuvaa markkinointia kuin 

uskolliset asiakkaat. Jotta yritykset voisivat saada tehokkaampia kuluttajien antamia 

suosituksia, niiden tulisi harkita kohdeyleisönsä segmentoimista heidän 

suosittelukäyttäytymisensä perusteella ja mukauttaa markkinointinsa jokaisen 

ryhmän mukaan. (Barreto 2014.) Tämän lisäksi yksi tärkeimmistä keinoista lisätä 

asiakkaiden taipumusta myönteisten suositusten tekemiseen on asiakkaiden 

sitoutumisen kasvattaminen organisaatiota kohtaan (de Matos & Rossi 2008). 
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Etenkin sosiaalinen media rohkaisee kuluttajia osallistumaan sekä jakamaan tietojaan 

ja kokemuksiaan brändeistä muiden kuluttajien kanssa ja valtuuttaa heidät yhdessä 

luomaan arvoa ja brändiä. Tällä prosessilla on myönteiset vaikutukset luottamuksen, 

sitoutumisen ja tyytyväisyyden kehittämisessä, minkä lisäksi se tekee pitkäaikaisten 

suhteiden muodostamisesta helpompaa. Tietojen ja kokemusten jakaminen kehittyy 

laadukkaiksi suhteiksi asiakkaiden ja brändien välillä, minkä perustana on luottamus. 

Tällaiset suhteet myös vahvistavat aikomusta jatkaa tuotteiden ostamista, mikä 

puolestaan johtaa uskollisuuteen. Asiakkaiden uskollisuus brändiä kohtaan kasvaa, 

kun luottamuksen, sitoutumisen ja tyytyväisyyden tasot nousevat. Uskollisuuden 

kasvu tapahtuu, kun asiakassuhteiden laatu paranee, mikä johtaa brändin 

yhteisluontiin. (Hajli ym. 2017.) 

4.2.2 Yritysbrändiin liittyvät mielikuvat ja kokemukset osana kuluttajan 

sitoutumista yritysbrändiin 

Kun yritykset haluavat lisätä sidosryhmiensä ja etenkin kuluttajiensa uskollisuutta, 

täytyy yritysten ottaa huomioon ne kokemukset, joita näille sidosryhmille ja 

kuluttajille on syntynyt heidän ollessaan vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa. 

Brändiin liittyvät kokemukset syventävät brändiin liittyviä mielikuvia – ilman näitä 

kokemuksia kuluttajat eivät oikeastaan edes voi muodostaa mielikuviaan yrityksestä. 

(Abratt & Kleyn 2012.) Shamim ym. (2016) toteavat aikaisempiin tutkimuksiin 

(muun muassa France ym. 2015) perustuen, että kuluttajien asenteet ja uskollisuus 

brändiä kohtaan muodostuvatkin sitä vahvemmiksi, mitä yhtenäisemmät heidän omat 

käsityksensä ja uskomuksensa tämän brändin kanssa ovat. Shamim ym. (2016) 

viittaavat lisäksi Gentile ym. (2007) artikkeliin todetessaan, että myös yritysbrändin 

ja yrityksen asiakkaiden välillä tapahtuva vuorovaikutus tekee asiakkaat 

uskollisemmiksi yritysbrändiä kohtaan. Brändin ja kuluttajien välillä tapahtuva 

dialogi vahvistaa näin myös kuluttajien brändikokemuksia (Shen & Bissell 2013). 

Asiakkaat voivat myös kokea saavansa emotionaalista hyötyä jonkin tietyn brändin 

käytöstä – tämä tarkoittaa kaikkia niitä myönteisiä tunteita, joita brändin käyttö saa 

kuluttajassa aikaan (Merisavo ym. 2006: 66). Näin ollen myönteinen asiakaskokemus 

tai brändikokemus voivat edistää tällaisen emotionaalisen siteen syntymistä 

yritysbrändin ja yrityksen asiakkaiden välille, mikä puolestaan lisää näiden 
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asiakkaiden uskollisuutta yritysbrändiä kohtaan (Gentile ym. 2007). Psykologisella 

sitoutumisella voidaankin nähdä olevan tärkeä rooli kuluttajien ja brändien välisessä 

suhteessa ja kuluttajilla voidaan havaita erilaisia psykologisia sitoutumistasoja 

riippuen heidän erilaisista tarpeistaan, motiiveistaan ja tavoitteistaan – toiset 

sitoutuvat brändeihin vahvemmin kuin toiset (Schmitt 2012). Juuri sitoutuneet 

kuluttajat ovatkin merkittävässä roolissa elektronisesti leviävän suullisen tiedon 

toiminnoissa tarjoamalla muille kuluttajille neuvoja ja suosituksia koskien tiettyjä 

tuotteita, palveluja ja brändejä (Kujur & Singh 2017). 

Sheehan ja Morrison (2009) toteavat, että erilaisten bränditarinoiden avulla 

markkinoijat voivat sitouttaa kuluttajat paremmin brändeihin. Markkinoinnissa 

tulisikin keskittyä vuorovaikutukseen ja sen aikaansaamaan luovuuteen, joka 

puolestaan rakentuu juuri sitoutumisen ympärille ja jonka keskiössä on ajatus siitä, 

että ihmiset ovat luonteeltaan sosiaalisia sekä luovat ja ylläpitävät suhteita niin toisiin 

ihmisiin kuin brändeihinkin. Markkinoijien onkin löydettävä uusia keinoja, joiden 

avulla kuluttajat voidaan tuoda osaksi markkinointiprosessia – markkinoijien tulee 

luoda sellaisia sisältöjä, joihin myös kuluttajat voivat itse luoda omia tarinoitaan. 

Vuorovaikutteisuus kasvaa, kun henkilö omaksuu bränditarinan osaksi itseään ja 

alkaa kertomaan omaa tarinaansa – esimerkiksi juuri tämän tyyppinen osallistuminen 

mahdollistaakin käyttäjien paremman sitoutumisen brändeihin. (Sheehan & Morrison 

2009.) 

Gentile ym. (2007) toteavat, että kokemuksilla onkin nykyään yhä tärkeämpi rooli, 

kun määritellään yrityksen tarjooman menestystä. Shamim ym. (2016) viittaavat 

aikaisempiin tutkimuksiin todetessaan, että nykyisin yksi tärkeimmistä työkaluista 

yritysbrändin johtamisessa onkin yritysbrändikokemuksen (corporate brand 

experience) käsite, sillä se auttaa yritystä erilaistamiseen ja asemointiin perustuvissa 

strategioissa. Hamzah ym. (2014) lisäävät, että yritysbrändikokemuksen 

ymmärtäminen on tärkeää, sillä yritysbrändipääoma (joka koostuu esimerkiksi 

yrityksen brändi-imagosta ja brändiuskollisuudesta) ei ole pelkästään riippuvainen 

siitä, kuinka kuluttajat kokevat jonkin tuotteen, vaan myös yritysbrändin edustamista 

arvoista. Kun arvo muuttuu kokemuksiksi, tulee markkinoista tapahtumapaikka, 

jossa vuorovaikutus asiakkaiden, asiakkaiden muodostamien yhteisöjen sekä 

yritysten välillä tapahtuu (Prahalad & Ramaswamy 2004). Aikaisempiin tutkimuksiin 
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perustuen Hamzah ym. (2014) vielä lisäävät, että kilpailuetu voidaan ylläpitää 

nimenomaan sisällyttämällä yritysbrändikokemus yritysbrändin differoinnin 

perustaksi, koska tällä tavoin voidaan luoda pitkäaikaista yritysbrändin 

erilaistamiseen perustuvaa strategiaa. 

Prahalad ja Ramaswamy (2004) toteavat, että tulevaisuuden menestyjiä ovat ne, jotka 

osaavat menestyksekkäästi luoda ainutlaatuisia kokemuksia yhdessä asiakkaiden 

kanssa. Aikaisempiin tutkimuksiin pohjautuen France ym. (2015) toteavat, että 

brändin yhteisluonnin teoria olettaakin, että asiakas ei ole enää passiivinen brändin 

kuluttaja, vaan osallistuu aktiivisesti brändikokemusten luontiin. France ym. (2015) 

viittaavat Payne ym. (2009) artikkeliin todetessaan, että kuluttajat voivat osallistua 

yhteisluontiin vaikuttamalla siihen, kuinka muut asiakkaat kokevat ja ymmärtävät 

brändin. Näin ollen asiakkailla voi olla varsin merkittäväkin rooli nykyisten brändien 

menestyksen määrittelyssä ja siksi asiakkaiden rooli brändin yhteisluonnissa onkin 

merkittävä (France ym. 2015). Yksi brändäyksen perussäännöistä onkin yhtenäisen 

brändikokemuksen toteuttaminen (Rubinstein & Griffiths 2001). 

4.2.3 Kuluttajien aktiivisuus ja toiminta sosiaalisessa mediassa 

Aikaisempiin tutkimuksiin viitaten Mangold ja Faulds (2009) toteavat, että yritysten 

yhä pienempi mahdollisuus kontrolloida kuluttajien keskinäistä keskustelua 

sosiaalisessa mediassa on vaikuttanut dramaattisesti niihin keinoihin, joilla kuluttajat 

vastaanottavat markkinainformaatiota ja kuinka he siihen reagoivat. Perinteisestä 

mediasta onkin tullut vähemmän luotettava informaation lähde ja kuluttajat 

turvautuvat yhä enemmän toisiin kuluttajiin helpottaakseen informaation käsittelyä 

(Godes ym. 2005). Kuluttajien käyttäytyminen internetissä kehittyy nopealla 

vauhdilla ja he ovat mukana monissa eri toiminnoissa osallistuen erilaisiin 

keskusteluihin ja jakaen tällä tavoin tietoa muiden kuluttajien kanssa (Heinonen 

2011). Kuluttajalta kuluttajalle tapahtuva kommunikointi tarjoaakin näin kuluttajille 

vaihtoehtoisen informaation lähteen eivätkä he näin ollen ole pelkästään yrityksen 

suunnasta tulevan kommunikoinnin varassa (Prahalad & Ramaswamy 2004). 

Internetin ja erityisesti Web 2.0 kehittymisen myötä kuluttajat ovatkin löytäneet 

uusia helppokäyttöisiä välineitä, joiden avulla he voivat hankkia tuotteita ja palveluja 

koskevaa informaatiota sekä vertailla kokemuksiaan muiden kuluttajien kanssa. Näin 
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ollen kuluttajat eivät myöskään ole sidottuja enää pelkästään omaan 

henkilökohtaiseen verkostoonsa tai lähipiiriinsä saadakseen suosituksia tuotteista, 

palveluista tai yrityksistä, vaan heillä on mahdollisuus hankkia informaatiota myös 

tuttujen tutuilta tai jopa täysin tuntemattomilta ihmisiltä internetin kautta. (Barreto 

2014.) 

Markkinoinnista ja viestinnästä vastaavien henkilöiden onkin elintärkeää ymmärtää, 

kuinka kuluttajat keskustelevat brändeistä omissa vuorovaikutustilanteissaan 

kuluttajalta kuluttajalle suuntautuvan viestinnän kautta. Heidän tulisi myös aidosti 

osata hyödyntää tätä ymmärrystä, jotta he löytäisivät juuri ne keinot, joiden avulla 

kuluttajien kanssa tapahtuvaan kaksisuuntaiseen, vuorovaikutukselliseen ja 

merkitykselliseen dialogiin voitaisiin osallistua. (Keller 2007.) Sen sijaan, että yritys 

keskittyisi pelkästään omaan yksisuuntaiseen markkinointiviestintäänsä (Heinonen 

2011, Keller 2007), sen tulisi siis yrittää osallistua enemmän asiakkaidensa 

sosiaalisen median toimintoihin ymmärtääkseen näiden vaikutukset omaan brändi-

imagoonsa ja myös helpottaakseen vuorovaikutusta potentiaalisten asiakkaiden 

kanssa (Heinonen 2011). 

Sosiaalisen median kasvu onkin merkittävästi muuttanut sitä tapaa, jolla ihmiset 

nykyään kommunikoivat keskenään. Käyttäjät eivät vain etsi tietoa, vaan osallistuvat 

itse aktiivisesti sisällön tuottamiseen. (Kissel & Büttgen 2015.) Juuri tämä käyttäjien 

tuottamien sisältöjen rooli muiden kuluttajien käyttäytymisen ohjaamisessa 

vähentääkin perinteisen markkinointiviestinnän vaikutusta (Heinonen 2011). 

Yritysten omistajilla ja liiketoiminnan harjoittajilla ei ole mahdollisuutta valvoa, 

minkälaista sisältöä kuluttajat sosiaalisessa mediassa tuottavat ja jos tällainen 

kuluttajien tuottama sisältö on luonteeltaan negatiivista, vaikuttaa se myös 

haitallisesti yrityksen maineeseen johtaen näin myös myynnin vähentymiseen. 

Kuitenkin niillä yrityksillä, jotka vastaavat kuluttajien sosiaalisessa mediassa 

esittämiin kommentteihin on paremmat mahdollisuudet rajoittaa sitä vahingon 

määrää, joka näistä negatiivisista kommenteista saattaa aiheutua ja siksi onkin 

elintärkeää, että yritykset jo ennakoivasti osallistuisivat sosiaalisessa mediassa 

toimiviin yhteisöihin. (Momany & Alshboul 2016.) 
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Sisällön tuottamisen lisäksi kuluttajat käyttävät sosiaalista mediaa myös 

verkostoituakseen muiden käyttäjien kanssa, jolloin heidän on helppo jakaa 

informaatiotaan ja vaihtaa kokemuksiaan keskenään. Sosiaalinen media tarjoaakin 

kuluttajille näin valtavasti uusia keinoja osallistua erilaisiin 

vuorovaikutusprosesseihin niin toisten kuluttajien kuin yritystenkin kanssa. (Hajli 

2014.) Onkin elintärkeää, että brändit tunnistavat kohdeyleisönsä ja heidän 

mielenkiinnon kohteensa, sillä sosiaalisen median kehittämisen perimmäinen 

tarkoitus on saada fanit jakamaan sisältöjä vapaaehtoisesti. Kuluttajat arvostavat 

sellaisia tarkoin määriteltyjä ja yksityiskohtaisia toimintoja, jotka on suunnattu heille 

heidän omien mielenkiinnon kohteidensa mukaisesti, mikä puolestaan lisää heidän 

tyytyväisyyttään, luottamustaan ja sitoutumistaan. (Gamboa & Goncalves 2014.) 

Sosiaalisen median toiminnot voidaankin valjastaa niin, että ne kasvattavat 

tietoisuutta brändistä, kannustavat tykkäämään brändistä, edistävät kuluttajien 

sitoutumista ja uskollisuutta brändiä kohtaan sekä innostavat kuluttajia brändiä 

koskevan suullisesti leviävän tiedon levittämiseen. Etenkin kuluttajien sitoutumisesta 

brändiin ollaan kiinnostuneita, sillä sosiaalisessa mediassa juuri sitoutuneet kuluttajat 

ovat niitä, jotka osallistuvat sisällön luomiseen ja jakamiseen. (Ashley & Tuten 

2015.) Sisältömarkkinoinnin ammattilaisten mukaan yritysten tulisikin olla 

yhteydessä nimenomaan niihin kuluttajiin, jotka jakavat ja kommentoivat niiden 

tuottamaa sisältömarkkinointia, minkä lisäksi olisi myös tärkeää, että yrityksen omat 

työntekijät jakaisivat yrityksen tuottamaa sisältöä (Patrutiu Baltes 2015). 

Aikaisempiin tutkimuksiin pohjaten Füller ym. (2009) toteavatkin, että internetin 

tarjoamat uudenlaiset vuorovaikutusmahdollisuudet ja kustannustehokkuus sekä 

online-yhteisöjen olemassaolo ovat mahdollistaneet sen, että virtuaalisesti 

tapahtuvasta yhteisluonnista on tullut keino luoda arvoa. Näin ollen virtuaalinen 

ympäristö täytyykin luoda sellaiseksi, että se mahdollistaa ja motivoi kuluttajia 

ottamaan aktiivisen roolin uusien tuotteiden kehitysprosesseissa sekä saada heidät 

osallistumaan jatkossakin näihin projekteihin. (Füller ym. 2009.) Yritykset ovatkin 

alkaneet hyödyntää niin kutsuttuja avoimia innovaatioita, jotta ne pystyisivät 

erilaistamaan ja räätälöimään palvelujaan ja tuotteitaan paremmin sekä tarjoamaan 

monipuolisemman valikoiman asiakkailleen. Yksilöiden valtuuttaminen osaksi 

avointa innovointiprosessia ei ole kuitenkaan yksinkertainen tehtävä. (Jarvenpaa & 

Tuunainen 2013.) Aikaisempaan tutkimukseen pohjaten Jarvenpaa ja Tuunainen 
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(2013) toteavatkin, että tällainen avoin innovointi ja yhdessä luominen vaatii entistä 

läpinäkyvämpää toimintaa ja siirtymistä yrityksen rajojen ulkopuolelle – yritykset 

usein aloittavatkin avoimen innovoinnin työskentelemällä läheisesti asiakkaiden 

parissa. Ne, jotka osallistuvat virtuaalisesti yhteisluontiin voivat tuntea itsensä 

valtuutetuksi ja aikaisempaan kirjallisuuteen pohjaten Füller ym. (2009) toteavatkin, 

että tällaisen valtuutuksen tunteminen parantaa yksilön motivaatiota toistaa tehtävää, 

jossa hän tunsi aiemmin olevansa valtuutettu – näin ollen tämä myös lisää yksilön 

aikomusta osallistua tällaisiin kehitysprojekteihin myös tulevaisuudessa (Füller ym. 

2009). Yritykset käyttävätkin kasvavassa määrin sosiaalista mediaa hyödyksi 

perustaakseen internet-yhteisöjä, joissa asiakkaat ja muut yhteisön jäsenet kehittävät 

yhdessä uusia ratkaisuja (Jarvenpaa & Tuunainen 2013). Online-yhteisöt tarjoavat 

näin sosiaalisen ympäristön ihmisille jakaa tietojaan toistensa kanssa (Chen ym. 

2011). Jakamalla kokemuksiaan ja tietojaan, kuluttajat luovat uusia palvelun 

muotoja, joilla on tärkeä rooli päätöksenteon ohjaamisessa ja johtamisessa – näin 

ollen kuluttajat tulisikin nähdä aktiivisina liikearvon tuottajina (Heinonen 2011). 

Käyttämällä hyväksi vuorovaikutuksen mahdollistavia työkaluja, sidosryhmät voivat 

osallistua suoraan ja jatkuvasti brändin rakentamisprosessiin sekä niiden arvojen 

tuottamiseen, jotka vahvistavat brändiä (Vernuccio 2014). 

Merz ym. (2009) toteavat, että elämmekin tällä hetkellä brändäämisen aikakautta, 

jossa keskittyminen sidosryhmiin korostuu. Tämän näkemyksen mukaan brändin 

arvo luodaan yhdessä sidosryhmien muodostamissa ekosysteemeissä. Nämä 

sidosryhmät muodostavat ennemmin verkostoja kuin pelkkiä kahdenvälisiä suhteita 

brändin kanssa ja brändiarvo rakennetaan näin ollen dynaamisesti eri sidosryhmien 

sosiaalisten vuorovaikutustilanteiden kautta. (Merz ym. 2009.) Kuluttajat ovat 

halukkaita verkostoitumaan sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on samat 

kiinnostuksen kohteet kuin heillä itselläänkin ja yritykset voivatkin hyötyä tästä 

luomalla yhteisöjä samanhenkisille ihmisille. Nämä yhteisöt voivat keskittyä 

jaettuihin arvoihin ja kiinnostuksen kohteisiin, sillä on todettu, että kuluttajat 

sitoutuvat paremmin tuotteisiin ja yritykseen, kun he saavat palautetta muilta. 

Tarjoamalla kuluttajille mahdollisuuden nähdä muiden kuluttajien käyttävän tuotetta, 

yritys voi saada kuluttajat sitoutumaan samalla, kun he kommunikoivat tuotteen 

hyödyistä. Ihmiset ovat halukkaampia kommunikoimaan niin suullisesti leviävän 

tiedon kuin sosiaalisen mediankin kautta silloin, kun he ovat sitoutuneet tuotteeseen 
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tai palveluun. Tuotteet ja palvelut tulisikin suunnitella pitäen mielessä, että niiden 

tulee stimuloida suullisesti leviävää tietoa ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa 

keskustelua – tuotteista täytyy löytyä joku keskustelun herättävä elementti. Ihmiset 

ovat halukkaampia puhumaan tuotteista muille myös silloin, kun nämä tuotteet 

pönkittävät heidän tavoittelemaa minäkuvaa tai sitä miten he haluavat muiden 

ihmisten näkevän heidät. (Mangold & Faulds 2009.) Lisäksi joistakin henkilöistä voi 

tulla internetissä niin suosittuja, että heidän mielipiteillään on enemmän painoarvoa 

kuin asiantuntijoilla ja jos brändi onnistuu sitouttamaan tällaisia henkilöitä 

keskusteluihin, voi brändi saavuttaa uskottavuutta ja tällä tavoin rakentaa tehokkaasti 

imagoaan (Jaska & Werenowska 2014). 

Merisavo ym. (2006: 54-55) toteavat, että asiakkaiden näkökulmasta katsottuna 

brändiviestintä tulisikin toteuttaa siten, että se todella tuottaa asiakkaille lisäarvoa ja 

jos brändi onnistuu tässä tehtävässä, on todennäköisempää, että brändin ja asiakkaan 

välinen suhde vahvistuu. Kun asiakkaat puolestaan ovat halukkaita osallistumaan 

brändin luomiseen ja kehittämiseen, lisää se asiakkaiden uskollisuutta sekä yritystä 

että brändiä kohtaan. Kun markkinointi muuttuu näin markkinoijan ja kuluttajan 

väliseksi vuoropuheluksi brändin imagosta, tulee kuluttajasta aktiivinen toimija 

brändin rakentamisprosessissa. (Merisavo ym. 2006: 54.) Brändin täytyykin toimia 

nopeasti ja läpinäkyvästi sen kaikissa viestintätilanteissa. Dynaamisuus ja 

vuorovaikutus fanien kanssa ovat tärkeitä keinoja, joiden avulla kuluttajat saadaan 

luottamaan brändiin, palaamaan sen luo takaisin ja olemaan tyytyväisiä. 

Dynaamisuus ei kuitenkaan tarkoita vain sitä, että asiakkaalle vastataan nopeasti, 

vaan se käsittää myös sellaisen sisällön tuottamista, joka kannustaa kuluttajaa itse 

aktiiviseen käyttäytymiseen. (Gamboa & Goncalves 2014.) Brändit, jotka 

rohkaisevat keskustelua kuluttajien välillä, mutta myös keskustelua kuluttajien ja 

brändien välillä menestyvät, sillä tämä tiedon läpinäkyvyys luo luottamusta (Powers 

2012). Kuluttajat muodostavat vahvoja siteitä sellaisten brändien kanssa, jotka ovat 

heille itselleen merkityksellisiä, kiehtovat heitä ja rikastuttavat heidän elämäänsä 

(Merz ym. 2009) ja kuluttajat kertovat toisilleen varsinkin niistä asioista, joihin he 

ovat luoneet emotionaalisen yhteyden (Mangold & Faulds 2009). Aikaisempiin 

tutkimuksiin pohjautuen Barreto (2014) toteaa, että yritys voi saavuttaa taloudellista 

hyötyä luomalla läheisiä ja pitkäaikaisia suhteita brändin ja kuluttajien välille sekä 
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muuttamalla näitä kuluttajia brändin puolestapuhujiksi eli sellaisiksi, jotka haluavat 

tukea brändiä hankkimalla uusia asiakkaita omia kokemuksiaan eteenpäin jakamalla. 

4.2.4 Suullisesti leviävän tiedon merkitys yrityksille 

Markkinoijat ovat jo pidemmän aikaa pistäneet merkille, että suullisesti leviävä tieto 

on tärkeä apukeino viestien jakamisessa (Levy & Gvili 2015). Vaikka suullisesti 

leviävän tiedon merkitys on aina ollut tärkeä, on sen merkitys nykyisin tärkeämpi 

kuin koskaan (Keller 2007). Keller (2007) mukaan suullisesti leviävä tieto on 

luonteeltaan suurimmaksi osaksi positiivinen ilmiö ja kuluttajat tulisikin ensisijaisesti 

nähdä brändien ja yritysten tukijoina – sellaisina, jotka haluavat auttaa omaa 

lähipiiriään löytämään hyviä brändejä. 

Samalla, kun suosiotaan kasvattavat verkkosivustot ovat rohkaisseet sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen, on suullisesti leviävästä tiedosta (word-of-mouth, internetissä 

electronic word-of-mouth) tullut näin yhä tärkeämpi ja kiinnostavampi ilmiö 

yrityksille (Barreto 2014). Monet yritykset ovatkin ymmärtäneet, että suullisesti 

leviävän tiedon sekä brändin kasvun ja eloisuuden välillä on tärkeä yhteys. 

Suullisesti leviävä tieto nähdään myös merkittävänä keinona vaikuttaa kuluttajien 

ostokäyttäytymiseen. (Keller 2007.) Aikaisempiin tutkimuksiin viitaten Godes ym. 

(2005) ovat todenneet, että online-yhteisöissä vaihdetulla informaatiolla on monia 

yhteisiä piirteitä perinteisen suullisesti leviävän tiedon kanssa, vaikka se onkin 

luonteeltaan anonyymiä ja suuntautuu yhdeltä henkilöltä useammalle henkilölle. 

Uusi teknologia mahdollistaa sen, että viestit voivat levitä lyhyelläkin aikavälillä 

helposti ja ovat näin nopeasti suuremman joukon ulottuvissa (Barreto 2014). Brändit, 

jotka käyttävät sosiaalista mediaa markkinointiinsa voivat hyötyä sosiaalisen median 

kautta jaetusta suullisesti leviävästä tiedosta – tällaista viestintää kutsutaan myös 

ansaituksi mediaksi (earned media) (Ashley & Tuten 2015). Levy ja Gvili (2015) 

lisäävät aikaisemman tutkimuksen pohjalta, että suullisesti leviävän tiedon nähdään 

olevan jopa paljon tehokkaampaa kuin tavallisen mainostamisen tai henkilökohtaisen 

myynnin. Suullisesti leviävästä tiedosta onkin tullut tärkein ja tehokkain viestinnän 

kanava (Keller 2007). 
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Suullisesti leviävän tiedon leviämiseen vaikuttaa monet eri tekijät ilmiön taustalla 

kuten tyytyväisyys, uskollisuus, laatu, sitoutuminen, luottamus, koettu arvo (de 

Matos & Rossi 2008) ja osallistuminen (Samson 2010). Markkinoijien tulee pitää 

mielessä, että kuluttajat, jotka osallistuvat suullisesti leviävän tiedon levittämiseen 

mitä luultavammin eivät jaa kaupallisia viestejä muuttamatta niiden sisältöä – tämän 

takia voidaan olettaa, että tämä on alku uudelle verkostoyhteistyölle brändien ja 

kuluttajien välillä. Markkinoijien täytyy ymmärtää, että yhteisöllinen suullisesti 

leviävä tieto ei myöskään yksinomaan lisää markkinointiviestejä, vaan heidän täytyy 

osata luoda henkilökohtaiset suhteet markkinointiviestien vastaanottajiin. (Barreto 

2014.) 

Tällaisen toiminnan kääntöpuolena on tietenkin se, ettei enää voida niin hyvin 

kontrolloida sitä, mitä brändistä, tuotteista tai palveluista sanotaan ja kerrotaan 

eteenpäin. Toisaalta tällainen informaation kontrolloimattomuus voi myös olla 

hyödyksi markkinoijille, sillä se nostaa viestin uskottavuutta ja voi olla viestin 

vastaanottajan mielestä hyväksyttävämpi, kun viesti vastaanotetaan niin sanotulta 

riippumattomalta lähteeltä. (Barreto 2014.) Myös Levy ja Gvili (2015) toteavat 

aiempiin tutkimuksiin pohjaten, että kuluttajat pitävät suullisesti leviävää tietoa 

uskottavampana ja luotettavampana kuin yrityksen monia muita viestinnän keinoja. 

Keller (2007) toteaa, että suullisesti leviävä tieto on viestien vastaanottajien mielestä 

uskottavaa, sillä sen ”tehokkuus” tai ”valta” piilee siinä, että useimpien 

keskustelukumppaneiden välillä vallitsee henkilökohtainen luottamussuhde – tämä 

tapahtuu varsinkin kasvotusten tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa tuttavapiirin 

keskuudessa. Tällaisten henkilökohtaisten suhteiden voima on siinä, että suullisesti 

leviävän tiedon vastaanottajat pitävät tällä tavoin saatua tietoa esimerkiksi brändeistä 

uskottavampana ja he myös mitä todennäköisemmin kertovat tästä tiedosta ja 

saamistaan neuvoista eteenpäin (Keller 2007). Keller (2007) toteaakin, että on 

vaikeaa uskoa, että tällainen uskottavuus tai luottamus voitaisiin liittää tavalliseen 

mainostamiseen tai muihin tavallisiin markkinoinnin viestinnän keinoihin. 

Levy ja Gvili (2015) kuitenkin muistuttavat, että nimenomaan internetissä suullisesti 

leviävä tieto voi useimmiten hankaloittaa viestin vastaanottajan kykyä arvioida 

viestin lähettäjän ja itse viestin luotettavuutta. Chen ym. (2011) toteavat, että osa 

kommentoijista voi työskennellä jollekin yritykselle ja tuottaa puhtaasti 
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myynninedistämiseen tähtääviä kommentteja. Myös Barreto (2014) on huomannut, 

että internetissä tapahtuva suullisen tiedon leviäminen voi aiheutua joko niiden 

ihmisten toimesta, joille yritys ei erikseen maksa viestien levittämisestä tai niiden 

ihmisten toimesta, joille yritys nimenomaan maksaa brändin tai yrityksen 

mainostamisesta internetissä. Barreto (2014) jatkaa, että tilanteessa, jossa viestin 

vastaanottaja havaitsee, että viestin kertoja hyötyy jollakin tavalla kolmannen 

osapuolen (viestin lähettäjän/omistajan eli yrityksen tai brändin) toimesta, saattaa 

tämän viestin kertojan uskottavuus vaarantua. 

4.2.5 Brändiyhteisöjen merkitys yrityksille 

Kuluttajat voivat luoda yhteisöjä brändien ympärille (Schmitt 2012). Abratt ja Kleyn 

(2012) toteavat, että vaikka monet sidosryhmät voivatkin kohdata brändin, vain osa 

niistä muodostaa brändiin jonkinlaisen suhteen tai tulee osaksi tällaista 

brändiyhteisöä. Brändiyhteisö on asiantunteva, ei maantieteellisesti sidottu yhteisö, 

joka perustuu brändin ihailijoiden välillä vallitseviin sosiaalisiin yhteyksiin. Tällaiset 

yhteisöt muodostuvat todennäköisemmin sellaisten brändien ympärille, joilla on 

vahva imago, rikas ja pitkä historia sekä paljon kilpailua. Brändiyhteisöt toteuttavat 

monia tärkeitä tehtäviä brändin puolesta – jakavat informaatiota, jatkavat brändin 

historiaa ja brändikulttuuria sekä tarjoavat tukea. Ne myös tarjoavat sosiaalisen 

rakenteen markkinoijan ja kuluttajan väliselle suhteelle. Yhteisöt painostavat 

jäseniään pysymään uskollisina niin yhteisöä kuin brändiäkin kohtaan. (Muniz & 

O’Guinn 2001.) Sidosryhmät arvioivat brändiä sen mukaan, kuinka hyvin se on 

täyttänyt brändilupauksensa ja vertaavat brändin edustamia arvoja ja asioita omiin 

odotuksiinsa ja vaatimuksiinsa (Abratt & Kleyn 2012). 

Yrityksille tällaiset internetissä toimivat brändiyhteisöt tarjoavat mahdollisuuden 

kommunikoida asiakkaiden ja muiden kuluttajien kanssa sekä hankkia arvokasta 

tietoa heiltä – näin myös osapuolten väliset suhteet vahvistuvat ja luottamus kasvaa, 

mikä johtaa kohti parempaa brändiuskollisuutta (Gamboa & Goncalves 2014). 

Perimmäinen tarkoitus brändäämisstrategioiden luomisessa ja kehittämisessä onkin 

nimenomaan asiakkaiden brändiuskollisuuden parantaminen (Shen & Bissel 2013). 

Aikaisempiin tutkimuksiin viitaten Shen ja Bissel (2013) toteavat, että tutkimukset, 

jotka koskevat brändiuskollisuutta ovat osoittaneet, että asiakkaiden uskollisuus 
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korreloi myönteisesti yrityksen kannattavuuden kanssa eivätkä asiakkaat myöskään 

silloin ole niin herkkiä hintojen muutoksille. Abratt ja Kleyn (2012) lisäävät, että 

yritykset, joiden sidosryhmät ovat luoneet vahvoja brändiyhteisöjä onnistuvat 

todennäköisemmin rakentamaan myös vahvemman maineen ajan kuluessa. Nämä 

yhteisöjen jäsenet liittyvät yhteisöön ja pysyvät siinä, koska heillä on vahva usko ja 

luottamus brändiin. On tärkeää huomata, että yritykset, jotka tukevat kuluttajien ja 

muiden sidosryhmien muodostamia yhteisöjä voivat vahvistaa näiden uskollisuutta 

yritysbrändiä kohtaan ja vaikuttaa näiden haluun suositella yritystä muille. (Abratt & 

Kleyn 2012.) Aktiivinen kuluttajien välinen vuorovaikutus brändiyhteisön rajojen 

sisäpuolella luo brändiarvoa näissä brändiyhteisöissä (Merz ym. 2009). 

Virtuaaliset yhteisöt on nähty nopeasti kasvavana brändiyhteisöjen muotona. Nämä 

virtuaaliset brändiyhteisöt voivat tarjota helpomman vaihtoehdon perinteiselle 

kasvotusten tapahtuvalle kanssakäymiselle. Nämä yhteisöt ovat näin ollen 

merkittävässä roolissa brändin imagon ja sen maineen kehittymisessä. (Abratt & 

Kleyn 2012.) Yritykset käyttävätkin sosiaalista mediaa ja digitaalista markkinointia 

luodakseen yhdessä brändi-imagoa asiakkaidensa kanssa näissä online-

brändiyhteisöissä. Yritykset voivat kehittää online-brändiyhteisöjä helpottaakseen 

kuluttajien sosiaalista vuorovaikutusta – näin suhteiden laatua ja uskollisuutta 

voidaan samalla kehittää brändäämisen yhteisluonnin tarkoituksiin. Johtajien tulee 

ymmärtää, että brändiuskollisuus online-yhteisöissä tapahtuu usein kuluttajien välillä 

eikä kuluttajan ja brändin välillä – jotta brändin yhteisluonnissa voidaan onnistua, 

johtajien täytyy helpottaa asiakkaiden mahdollisuuksia jakaa informaatiota niin 

brändin kuin myös toistensa kanssa. (Hajli ym. 2017.) Park ja Kim (2014) viittaavat 

Hennig-Thurau ym. (2010) artikkeliin todetessaan, että brändiyhteisöistä, joissa 

kuluttajat luovat ja jakavat brändiin liittyvää sisältöä sekä kommunikoivat keskenään 

onkin tulossa yrityksille yhä tärkeämpiä. Brändiyhteisön rakentaminen ja 

hyödyntäminen yhteisöpalvelujen kuten Facebookin kautta onkin yksi 

suosituimmista sosiaalisen median strategioista, jota yritykset hyödyntävät 

rakentaakseen kuluttajan ja brändin välisiä suhteita (Park & Kim 2014). 

Johtajien tulisi luoda näille yhteisöille sellainen ympäristö, jossa luottamus pääsee 

syntymään. Saavuttaakseen tämän, johtajien täytyy välttää houkutusta kontrolloida 

yhteisöä. Sen sijaan heidän tulisi luoda sellainen joustava ympäristö, jossa 
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osallistujat tuntevat saavansa vapaasti osallistua muihinkin keskusteluihin ja 

toimintoihin, joista he ovat kiinnostuneita. Lisäksi tämän ympäristön tulee 

mahdollistaa se, että osallistujat voivat kehittää tunnetta siitä, että he todella kuuluvat 

johonkin yhteisöön. Luodakseen tuotteliaan yhteisön, johtajien tuleekin ymmärtää, 

että osallistuminen, läheiset suhteet ja omistussuhteet voivat ilmentyä vain silloin, 

kun ihmiset todella tuntevat, että heidän ja brändin välillä on olemassa reilu 

vastavuoroisuus, mikä puolestaan saavutetaan palautteen kautta. Johtajien tulee tukea 

niitä ihmisiä, jotka tuntevat olevansa läheisessä suhteessa brändiin, sillä juuri he ovat 

myös niitä, jotka ovat halukkaita parantamaan osallistumistaan ja kiintymystään 

brändiin olemalla sen ”silmät” ja ”korvat” ja toimimalla brändin puolestapuhujina. 

Tämä luo yrityksille paineita olla avoin erilaisille yrityksen ulkopuolisille suhteille ja 

kohtelemaan heitä sisäpiiriläisinä. Yhteisön ei tarvitse kuitenkaan täyttyä pelkästään 

jo valmiiksi luovista ja kekseliäistä yksilöistä, vaan luovuus syntyy siitä, kun erilaiset 

yksilöt innostavat ja kannustavat toisiaan ja luovat ideoita yhdessä – tämän takia 

tällaisen yhteisluonnin oikeanlainen johtaminen on tärkeää. (Ind ym. 2013.) 

Luottamus on kriittinen tekijä kaikissa online-yhteisöissä – se mahdollistaa jäsenten 

halukkuuden investoida yhteisöön ja tulla osaksi yhteisöä (Franklin ym. 2014). Kun 

yhteisön jäsenet alkavat luottaa toisiinsa enemmän, ovat he myös halukkaampia 

jakamaan brändiin liittyviä ideoitaan ja ehdotuksiaan muiden kanssa. Johtajien tulisi 

yrittää luoda sellainen luotettava ja avoin ympäristö, jossa he ottavat aktiivisen roolin 

dialogissa, ovat avoimia uusille ideoille sekä tarjoavat informaatiota ja tukea. (Ind 

ym. 2013.) 

4.3 Yhteenveto 

Seuraavaksi esitetään kuviota  (ks. kuvio 3 s. 56) apuna käyttäen yhteenveto luvussa 

esiintyneistä tärkeimmistä havainnoista koskien kuluttajien osallistumista 

yritysbrändin yhteisluontiin sosiaalisessa mediassa. Yrityksen sisäistä brändäystä ja 

sen tärkeyttä käsiteltiin jo ensimmäisessä teorialuvussa, joten sitä ei lähdetä tässä 

enää sen tarkemmin avaamaan. Ensimmäisessä teorialuvussa käsiteltiin myös 

yrityksen brändi-identiteettiä ja yrityksen brändi-imagoa. Kuviossa 3 on 

havainnollistettu, kuinka ne molemmat vaikuttavat yritysbrändin rakentumiseen 

sosiaalisessa mediassa. 
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Kuvio 3. Kuluttajien osallistuminen yritysbrändin yhteisluontiin sosiaalisessa mediassa 

(mukaillen Merz ym. 2009). 

Kuten todettiin, yritykset ovat ymmärtäneet, että ne voivat hyödyntää samoja 

viestinnän kanavia, jotka ovat muuttaneet kuluttajien tiedonhankinnan tapoja ja 

käyttää näitä kanavia rohkaistakseen kuluttajia osallistumaan suullisesti leviävän 

tiedon jakamiseen yrityksen omaksi hyödyksi (Barreto 2014). Kuviossa 3 harmaat 

viivat kuvaavat yrityksen ulkoista brändäystä eli yrityksen omaa sisällön tuottamista 

ja kuluttajien toimintaan reagoimista, minkä avulla myös kuluttajat pyritään 

osallistamaan yritysbrändin yhteisluontiin mukaan. Perimmäinen tarkoitushan on 

saada fanit jakamaan sisältöjä vapaaehtoisesti (Gamboa & Goncalves 2014). 

Sosiaalisen median toiminnot voidaankin valjastaa niin, että ne kasvattavat 

tietoisuutta brändistä, kannustavat tykkäämään brändistä, edistävät kuluttajien 

sitoutumista ja uskollisuutta brändiä kohtaan sekä innostavat kuluttajia brändiä 

koskevan suullisesti leviävän tiedon levittämiseen (Ashley & Tuten 2015). Kuluttajat 

voivat myös luoda yhteisöjä brändien ympärille (Schmitt 2012) ja tällaiset 

brändiyhteisöt toteuttavatkin monia tärkeitä tehtäviä brändin puolesta kuten jakavat 

informaatiota ja painostavat jäseniään pysymään uskollisina niin yhteisöä kuin 

brändiäkin kohtaan (Muniz & O’Guinn 2001). Yritykset käyttävätkin sosiaalista 
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mediaa luodakseen brändi-imagoa yhdessä asiakkaidensa kanssa näissä online-

brändiyhteisöissä (Hajlin ym. 2017). Brändin arvo luodaan yhdessä sidosryhmien 

muodostamissa ekosysteemeissä ja sidosryhmät muodostavatkin ennemmin 

verkostoja kuin pelkkiä kahdenvälisiä suhteita brändin kanssa, jolloin brändiarvo 

rakennetaan dynaamisesti eri sidosryhmien sosiaalisten vuorovaikutustilanteiden 

kautta (Merz ym. 2009). Kuviossa 3 yrityksen tuottamaan sisältöön reagoiminen ja 

viestien leviäminen kuluttajien keskuudessa niin brändiyhteisön sisällä kuin sen 

ulkopuolellekin nähdään yritysbrändin yhteisluontina. 

Huomio kiinnittyykin näin siihen, kuinka yrityksen ulkopuolella esiintyvät 

kokemukset voidaan tuoda yrityksen sisäpuolelle tiedoksi ja ymmärrykseksi, joka 

informoi brändiä ja yrityksen työntekijöitä, jotka tätä brändiä edustavat. Johdon 

tuleekin tiedostaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä ymmärtää, että muilla 

yrityksen ulkopuolisilla toimijoilla saattaa olla parempia näkemyksiä ja ratkaisuja 

kuin ne, mitä yrityksen sisältä löytyy – näin ollen brändin yhteisluonti on otettava 

avoimin mielin vaihtoehdoksi. Siksi täytyykin ymmärtää, että kuluttajat on 

sisällytettävä brändiajattelun ja -toteutuksen jokaiselle tasolle. Vastuullisuus kasvaa, 

mutta se luo samalla myös mahdollisuuden kehittää osallistavampaa lähestymistapaa 

johtajuuteen. (Ind ym. 2013.) Johto voi yrittää rohkaista kuluttajia vapaaehtoisesti 

tulemaan osalliseksi brändiarvon yhteisluontiprosessia ja näin luoda tätä brändiarvoa 

ennemmin alhaalta ylös kuin toisin päin (Merz ym. 2009). 

4.4 Teoreettinen viitekehys kuluttajien osallistumisesta yritysbrändin 

yhteisluontiin sosiaalisessa mediassa 

Seuraavaksi esitellään teorian pohjalta tutkimuksen teoreettinen viitekehys (ks. kuvio 

4 s. 58), joka toimii empiirisen aineiston analyysin pohjana ja joka empiirisen 

aineiston analyysin jälkeen täydennetään siinä esiin nousseilla havainnoilla. 

Kuviossa 4 on siis esitetty tutkimuksen teoriassa esiin nousseet tärkeimmät tekijät, 

jotka vaikuttavat yritysbrändin rakentumiseen ja yritysbrändin yhteisluontiin 

sosiaalisessa mediassa. Ensiksikin emotionaalisten tekijöiden, kuten yritysbrändin 

nähtiin toimivan keskeisessä roolissa kuluttajien päätöksenteossa (Kotler ym. 2012: 

468-469) ja yritysbrändin puolestaan luovan taloudellista arvoa edustamilleen 

tuotebrändeille (Hatch & Schultz 2003). 
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Kuvio 4. Teoreettinen malli kuluttajien osallistumisesta yritysbrändin yhteisluontiin. 

Teoriassa todettiin, että yrityksen tuottaman sisällön tulee olla sellaista, että se vastaa 

kuluttajien preferensseihin, jotta kuluttajat ylipäätään kiinnostuvat seuraamaan 

yritystä, minkä lisäksi se tulee jakaa oikeiden sosiaalisten verkostojen kautta 

(Patrutiu Baltes 2015), sillä yrityksen tulee olla aktiivinen siellä, missä sen 

asiakkaatkin ovat läsnä (Kaplan & Haenlein 2010). Aktiivisuuden, osallistumisen, 

sisällön jakamisen ja yhteistyön todettiin olevan sosiaaliselle medialle tyypillisiä 

piirteitä. Lisäksi sosiaalisessa mediassa on kyse nimenomaan vuorovaikutuksesta ja 

siksi nähtiinkin tärkeänä, että yritys osallistuu keskusteluun asiakkaiden kanssa sekä 

osallistaa myös asiakkaita avoimeen ja aktiiviseen keskusteluun. (Kaplan & Haenlein 

2010.) Dynaamisuus ja vuorovaikutus nähtiin tärkeinä keinoina, joiden avulla 

kuluttajat saadaan luottamaan brändiin, palaamaan sen luo takaisin ja olemaan 

tyytyväisiä. Dynaamisuuden ei nähty kuitenkaan tarkoittavan vain sitä, että 

asiakkaille vastataan nopeasti, vaan sen todettiin käsittävän myös sellaisen sisällön 

tuottamisen, joka kannustaa kuluttajaa itse aktiiviseen käyttäytymiseen, sillä kuten 

todettiin loppujen lopuksi tarkoitushan on saada fanit jakamaan sisältöjä 

vapaaehtoisesti. (Gamboa & Goncalves 2014.) Tällä tavoin sosiaalisen median 

toiminnot voidaan valjastaa kannustamaan kuluttajia tykkäämään brändistä ja 

innostamaan heitä brändiä koskevan suullisesti leviävän tiedon levittämiseen (Ashley 

& Tuten 2015). 
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Brändit, jotka käyttävät sosiaalista mediaa markkinointiinsa voivatkin hyötyä 

sosiaalisen median kautta jaetusta suullisesti leviävästä viestinnästä (Ashley & Tuten 

2015), sillä näin viestit voivat levitä lyhyelläkin aikavälillä helposti ja ovat tällä 

tavoin nopeasti suuremman joukon ulottuvissa (Barreto 2014). Sisältömarkkinoinnin 

ammattilaisten mukaan yritysten tulisikin olla yhteydessä nimenomaan niihin 

kuluttajiin, jotka jakavat ja kommentoivat niiden tuottamaa sisältöä (Patrutiu Baltes 

2015) ja markkinoijien onkin löydettävä juuri ne keinot, joiden avulla kuluttajat 

voidaan tuoda osaksi markkinointiprosessia (Sheehan & Morrison 2009). 

Vuorovaikutteisuuden nähtiin kasvavan, kun kuluttaja omaksuu bränditarinan osaksi 

itseään ja alkaa kertomaan omaa tarinaansa – juuri tämän tyyppisen osallistumisen 

nähtiin puolestaan mahdollistavan kuluttajan paremman sitoutumisen brändeihin 

(Sheehan & Morrison 2009). 

Sitoutuneet kuluttajat nähtiin puolestaan sellaisina, jotka osallistuvat sisällön 

luomiseen ja jotka yrityksen viestejä eteenpäin levittävät (Ashley & Tuten 2015) – 

brändäämisstrategioiden luomisen ja kehittämisen perimmäinen tarkoitushan on 

asiakkaiden brändiuskollisuuden parantaminen (Shen & Bissel 2013). Kuluttajien 

todettiin myös luovan brändiyhteisöjä yritysbrändin ympärille (Schmitt 2012). Park 

ja Kim (2014) viittasivat Hennig-Thurau ym. (2010) artikkeliin todetessaan, että 

brändiyhteisöistä, joissa kuluttajat luovat ja jakavat brändiin liittyvää sisältöä sekä 

kommunikoivat keskenään onkin tulossa yrityksille yhä tärkeämpiä, kun ne yrittävät 

rakentaa kuluttajan ja brändin välille suhteita ja yritykset käyttävätkin sosiaalista 

mediaa luodakseen brändi-imagoa yhdessä asiakkaidensa kanssa näissä online-

brändiyhteisöissä (Hajli ym. 2017). 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen toteutustapa. Ensin selvitetään tutkimuksessa 

käytetyt metodologiset menetelmät, jonka jälkeen siirrytään tarkastelemaan, kuinka 

tutkimuksen empiirisen aineiston hankinta on toteutettu. Lopuksi esitellään, millaiset 

empiirisen aineiston analyysimenetelmät ovat. 

5.1 Tutkimuksen metodologia 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, kuinka yritysbrändiä rakennetaan 

sosiaalisessa mediassa ja kuinka kuluttajat osallistuvat yritysbrändin yhteisluontiin 

sosiaalisen median kautta. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisen tutkimuksen 

keinoin. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on saada syvällinen ymmärrys 

tutkittavasta ilmiöstä (Kananen 2008: 24), minkä lisäksi se antaa tutkijalle 

tietynlaisen joustavuuden tutkimuksen suunnittelussa (Kananen 2008: 27). 

Kvalitatiivinen tutkimus on usein kuvailevaa eli deskriptiivistä, sillä siinä ollaan 

kiinnostuneita prosesseista, erilaisista merkityksistä ja ilmiön syvällisestä 

ymmärtämisestä sanojen, tekstien tai kuvien avulla. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

pääasiallisia tutkimuskohteita ovatkin nimenomaan erilaiset prosessit ja 

tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka ihmiset kokevat ympäröivän 

reaalimaailman. (Kananen 2008: 25.) Tiedon keräämisessä ja sen analysoinnissa 

tärkein instrumentti on itse tutkija, joka muuttaa nämä ihmisten kokemukset 

reaalimaailmasta tutkimustuloksiksi (Eskola & Suoranta 2014: 211, Kananen 2008: 

25). 

Kvalitatiivisen tutkimuksen eräs erityispiirre on se, että tutkimuksessa keskitytään 

usein vain melko pieneen joukkoon tapauksia, joita pyritään sitten analysoimaan 

mahdollisimman perusteellisesti (Eskola & Suoranta 2014: 18). Usein tutkitaankin 

vain jotakin yksittäistä tapausta ja tästä yhdestä havaintoyksiköstä pyritään 

muodostamaan mahdollisimman perusteellinen ymmärrys (Kananen 2008: 25). Näin 

ollen kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston kriteeriksi nouseekin ennemmin sen 

laatu kuin sen määrä (Eskola & Suoranta 2014: 18, Kananen 2008: 35). Näin ollen 

aineiston koko on perusteltu tässäkin tutkimuksessa, sillä aineiston hankinnassa on 

keskitytty ennemmin sen laatuun kuin sen määrään. Vaikka haastatteluja ei olekaan 



61 

tehty kovin montaa, on haastateltavat valittu harkinnanvaraisesti ja perustellusti, jotta 

he edustavat aidosti sellaisia henkilöitä, joiden vastauksista saa kattavan 

ymmärryksen tutkittavasta aiheesta. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa onkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, keitä 

tutkimukseen valitaan ja heidän tulisikin edustaa tutkittavan ilmiön kannalta 

mahdollisimman oikeanlaisia havaintoyksikköjä (Kananen 2008: 37). Tässä 

tutkimuksessa aineiston hankinta on rajattu niin, että yrityksen näkökulmaa 

kuvaamaan on hankittu haastattelu yhdeltä yrittäjältä ja kuluttajan näkökulmaa 

kuvaamaan on puolestaan hankittu haastattelut kolmelta kuluttajalta. Tällainen 

harkinnanvarainen otanta vaatii tutkijalta kattavan teoreettisen pohjan hankkimista, 

joka puolestaan ohjaa empiirisen aineiston hankintaa (Eskola & Suoranta 2014: 18). 

Tämän tutkimuksen kattava teoriaosuus toimiikin perusteluna empiirisessä osuudessa 

tehdyille valinnoille. Kananen (2008: 35) toteaa lisäksi, että tutkimuksen laatu 

saavutetaan nimenomaan tiedonkeruun ja aineiston analyysin syvyydellä. Tähän 

perustuen tässäkin tutkimuksessa on keskitytty ennemmin tiedonhankinnan ja 

aineiston analyysin syvälliseen tulkintaan ja ymmärtämiseen kuin esimeriksi 

tapausten määrän lisäämiseen. Koska havaintoyksiköt on tarkkaan valittuja, ei 

tapausten määrän kasvattamisella koettu saavutettavan suuria hyötyjä suhteessa 

siihen vaadittaviin resursseihin ja siihen vaadittavaan aikaan. 

Kun Kananen (2008: 25) toteaa, että kvalitatiivisen tutkimuksen ominaispiirteisiin 

kuuluu tutkijan ja tutkittavan välillä tapahtuva suora kontakti, esittävät Hirsjärvi ym. 

(2004: 183) puolestaan, että kvalitatiivisen tutkimuksen ei välttämättä tarvitse 

merkitä sitä, että tutkijan ja tutkittavan välillä tulisi aina olla tällainen läheinen 

yhteys. Vaikka osallistuminen onkin yksi kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisistä 

piirteistä, käsittää kvalitatiivinen tutkimus nykyään myös paljon monimuotoisemman 

tutkimustapojen joukon (Eskola & Suoranta 2014: 16). Koska kvalitatiivinen 

tutkimus voidaan näin ollen toteuttaa siten, että datan keräämisessä käytetään 

useampaa laadullisen datan keräysmenetelmää (Saunders ym. 2016: 168), käytetään 

myös tämän tutkimuksen empiirisen aineiston keräämisessä useampaa eri tekniikkaa 

ja tämän takia onkin perusteltua, että aineistoa on hankittu niin tutkimushaastattelun, 

sähköpostihaastattelun kuin sosiaalisessa mediassa olevan sisällön havainnoinninkin 

kautta. 
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5.2 Empiirisen aineiston hankkiminen 

Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty erilaisia tutkimusmenetelmiä 

hyödyntäen, mutta aineiston pääasiallinen sisältö on kerätty tutkimushaastattelun 

avulla. Tutkimushaastattelu on tarkoituksenmukainen keskustelu kahden tai 

useamman osapuolen välillä, jossa haastattelija kysyy selkeitä, ytimekkäitä ja 

tarkoituksenmukaisia kysymyksiä, joihin haastateltava on puolestaan halukas 

vastaamaan. Haastattelijan on myös tärkeää kuunnella haastateltavan antamia 

vastauksia tarkkaavaisesti, jotta niistä voidaan johtaa jatkokysymyksiä tai 

jatkokeskustelua. Haastattelujen avulla voidaan kerätä validia ja luotettavaa dataa, 

joka on relevanttia tutkimuskysymyksiä ja tutkimuksen tavoitteita ajatellen. 

(Saunders ym. 2016: 388.) 

Haastattelun avulla on tarkoitus selvittää, mitä joku toinen ajattelee kyseisestä 

aiheesta tai ilmiöstä. Se on keskustelua ja vuorovaikutusta, jossa haastattelija toimii 

aloitteentekijänä ja johdattelee tätä keskustelua esittäen kysymyksiä, joihin 

haastateltava sitten reagoi. Koska haastattelussa molemmat osapuolet vaikuttavat 

toisiinsa vuorovaikutuksen kautta, on perustellumpaa siirtyä keskustelunomaisempiin 

haastattelutyyppeihin perinteisen kysymys-vastaus –haastattelun sijaan. (Eskola & 

Suoranta 2014: 86.) Esitettyjen kysymysten täytyy puolestaan olla yhteydessä 

tutkimuskysymyksiin, joiden avulla pyritään ratkaisemaan varsinainen 

tutkimusongelma (Kananen 2008: 73). Haastattelun etuihin kuuluu, että 

haastateltavat on mahdollista tavoittaa myös jälkikäteen, jos aineistoa analysoitaessa 

ilmenee tarve täydentää sitä jollakin tavalla (Hirsjärvi ym. 2004: 195). Näin on 

käynyt myös tässä tutkimuksessa, jossa haastatellulle yrittäjälle esitettiin aineiston 

analyysivaiheessa vielä tarkentavia kysymyksiä, jotta saatiin selvyys siitä, että tutkija 

on ymmärtänyt haastattelijan tarkoittaman asian oikein. 

5.2.1 Tapaustutkimus 

Tapaustutkimuksessa on tarkoitus tutkia joko yhtä tai useampaa tapausta (Kananen 

2008: 84). Tutkittavaa tapausta tarkastellaan siinä ympäristössä, jossa tämä 

tutkimuksen tapaus todellisuudessa toimii. Tapaustutkimus tarkoittaa sellaista 

lähestymistapaa, jossa tutkimusstrategiana voidaan käyttää aineistotriangulaatiota, 
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mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että tutkimusta ei tehdä vain yhteen tietolähteeseen 

perustuen, vaan siinä yhdistetään erilaisia tietolähteitä. Tapaustutkimuksen 

perusedellytyksiin kuuluukin juuri edellä mainittu aineiston monilähteisyys, minkä 

lisäksi aineisto on esitettävä sellaisella tavalla, että myös lukija pystyy ymmärtämään 

tutkijan päättelyketjun. (Kananen 2008: 84.) Tällä on myönteinen vaikutus myös 

tutkimuksen luotettavuuteen ja reliabiliteettiin (Kananen 2008: 84), vaikka 

tapaustutkimuksen yhdeksi ongelmaksi voidaankin nähdä ulkoinen validiteetti eli 

yleistettävyys (Kananen 2008: 85). Tällaisen monilähteisyyden tarkoituksena on 

hyödyntää monipuolisia näkökulmia ja lähteitä, joiden avulla tutkittavalle ilmiölle 

pyritään löytämään vahvistusta (Kananen 2008: 39). Triangulaatiolla tarkoitetaankin 

sitä, kun samassa tutkimuksessa hyödynnetään ja yhdistellään useampaa 

tutkimusmenetelmää, jotta ilmiötä voidaan tarkastella ja jotta näkemys voidaan 

muodostaa mahdollisimman usean näkökulman perusteella (Kananen 2008: 39). 

Tässä tutkimuksessa on käytetty edellä mainittua aineistotriangulaatiota eli ilmiöön 

liittyvää aineistoa on hankittu useammalla kuin yhdellä menetelmällä (Kananen 

2008: 39-40). 

Tapaustutkimuksessa tapauksia on siis yleensä vain yksi ja tavoitteena onkin 

ymmärtää ilmiön toimintalogiikkaa syvällisesti ja perusteellisesti tämän yhden 

tapauksen kautta (Kananen 2008: 85). Tässä tutkimuksessa tutkitaan yritysbrändin 

rakentamista ja kuluttajien osallistumista yritysbrändin yhteisluontiin sosiaalisessa 

mediassa yhden tapauksen kautta. Tapausyritykseksi valittiin pieni yksityinen kahden 

siskoksen perustama sisustusyritys MiaDesign, joka toimii kivijalassa Oulussa sekä 

lisäksi verkkokaupassa. MiaDesign on ollut toiminnassa noin puolitoista vuotta ja se 

työllistää kahden yrittäjän lisäksi yhden osa-aikaisen työntekijän. Yritys tarjoaa 

kuluttaja-asiakkaille sisustustuotteita sekä yritysasiakkaille myyntistailauspalvelua. 

Yrityksen visiona on olla houkutteleva kodin sisustaja ja trendien edelläkävijä 

Suomessa. Erityisen kiinnostavaa oli lähteä tutkimaan aihetta tällaisen pienen 

yksityisyrityksen näkökulmasta, sillä näin yritysbrändin rakentamisprosessiin 

sosiaalisessa mediassa päästään lähemmin käsiksi ja kuluttajien rooli korostuu, kun 

taustalla ei olekaan isoa markkinointiorganisaatiota vaan kahden yrittäjän oma panos 

markkinointiin ja kuluttajien aktivoimiseen sosiaalisessa mediassa. 
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5.2.2 Teemahaastattelu 

Tämän tutkimuksen yrityksen näkökulmaa kuvaamaan kerätty aineisto on kerätty 

puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Tässä menetelmässä haastattelija on 

miettinyt haastattelun aihepiirit, teemat ja kysymykset etukäteen valmiiksi ja 

haastateltavan on mahdollisuus vastata näihin omin sanoin, minkä lisäksi keskustelun 

edetessä haastattelijalla on mahdollisuus esittää haastateltavalle lisäkysymyksiä 

(Eskola & Suoranta 2014: 87). Teemahaastattelu tarjoaa tutkijalle tietynlaista 

väljyyttä, mutta toisaalta teemoittelun avulla tutkija voi myös rajata haastattelua 

(Kananen 2008: 74). Tässä tutkimuksessa haastateltu yrittäjä sai tutustua 

kysymyksiin hieman etukäteen, koska aikataulut haastattelun toteuttamiselle oli 

melko vaikea saada sopimaan yhteen pitkän välimatkan takia. Haastateltava ei 

kuitenkaan ollut laatinut mitään suoria vastauksia valmiiksi paperille, vaan 

haastattelu eteni keskustelunomaisesti ja haastattelijalle jäi myös tilaa esittää 

jatkokysymyksiä keskustelun edetessä. Haastattelusta tulikin hyvin 

keskustelunomainen, joka kuitenkin eteni ennalta määriteltyjen teemojen ja 

kysymysten mukaan. 

Haastateltavan yrityksen valinta lähti liikkeelle ajatuksesta, jonka mukaan yrityksen 

tulee olla aktiivinen toimija sosiaalisessa mediassa ja näin ollen sellainen, joka 

toimisi hyvänä tapauksena tutkimusta ajatellen. Ajatuksena oli myös, että 

haastateltavan yrityksen tulisi edustaa sellaista yritystä, joka panostaa vahvasti oman 

yritysbrändinsä rakentamiseen. Haastattelu pidettiin Helsingissä pienessä kahvilassa 

ja se nauhoitettiin, jolloin haastattelun litterointi onnistuu jälkikäteen paremmin ja 

luotettavammin. Haastattelu pidettiin kahvilan rauhallisemmalla puolella, johon ei 

kuulunut paljoakaan muita kahvilan ääniä. Ennen varsinaisen nauhoituksen 

aloittamista haastattelua pohjustettiin keskustelemalla aiheesta. Tämän jälkeen 

haastattelu eteni ennalta määrättyjen teemojen ja kysymysten sekä haastattelun 

edetessä esiin nousseiden kysymysten kautta. Kysymykset oli laadittu sellaisiksi, että 

niiden avulla saatiin kattava ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä juuri yrityksen 

näkökulmaa ajatellen. Koska haastateltava oli saanut tutustua kysymyksiin etukäteen, 

lyhensi tämä varmasti paljonkin nauhoitetun haastattelun kestoa, sillä itse 

nauhoitettua aineistoa kertyi noin 31 minuutin edestä. Nauhoituksen jälkeen 
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keskustelu kuitenkin jatkui samasta teemasta niin, että loppujen lopuksi 

haastattelutilanne kesti yhteensä noin 1-2 tuntia. 

5.2.3 Puolistrukturoitu sähköpostihaastattelu 

Tutkimuksen pääasiallinen aineisto koostuu juuri tästä edellä kuvatusta yritykseltä 

saadusta haastattelusta, mutta jotta tutkimukseen saatiin mukaan myös kuluttajien 

näkökulma, on tutkimuksessa turvauduttu myös puolistrukturoituihin menetelmiin 

osana empiirisen aineiston hankintaa. Koska Hirsjärvi ym. (2004: 183) toteavat, että 

tutkijan ja tutkittavan välillä ei välttämättä tarvitse olla läheistä kontaktia, jotta 

tutkimus täyttäisi laadullisen tutkimuksen piirteet, toimii tässä tutkimuksessa kolmen 

haastateltavan kohdalla käytetty sähköpostihaastattelu myös hyvänä osana tätä 

tutkimusta. Tämän tutkimuksen kuluttajien näkökulmaa kuvaamaan kerätty aineisto 

on kerätty siis puolistrukturoidun sähköpostihaastattelun avulla. Tässä menetelmässä 

haastateltaville esitettyjen kysymysten muotoilu ja järjestys on kaikille sama ja 

haastateltavat vastaavat näihin kysymyksiin omin sanoin (Eskola & Suoranta 2014: 

87). Tässä tutkimuksessa kuluttajia on haastateltu niin, että heille on annettu avoimet 

kysymykset sähköpostin kautta ja kuluttajat ovat vastanneet näihin kysymyksiin 

edellä kuvatusti omin sanoin. Aineisto on kvalitatiiviseen tutkimukseen sopivaa, sillä 

haastateltavilta saadut vastaukset ovat kokonaisten lauseiden muodossa. 

Sähköpostihaastattelusta on se hyöty, että data voidaan tallentaa niin kuin se on 

kirjoitettu, jolloin se poistaa sellaiset kustannuksiin ja tarkkuuteen liittyvät ongelmat, 

jotka esiintyvät muiden tallennus- ja puhtaaksikirjoitusmenetelmien kohdalla 

(Saunders ym. 2016: 424). 

Tutkimukseen haastateltaviksi valikoidut kuluttajat valittiin mukaan sillä perusteella, 

että he kaikki seuraavat MiaDesign yritystä sosiaalisessa mediassa, minkä lisäksi he 

kaikki ovat myös aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä. Haastateltavien valintaan 

vaikutti myös se, että he reagoivat yritysten tuottamaan sisältöön. Näin ollen 

kuluttajat täyttävät tapaustutkimuksen valinnan kriteerit. Kuluttajat ovat kuitenkin 

vastanneet kysymyksiin lähinnä yleisellä tasolla ajatellen kaikkia omia 

kokemuksiaan yritysbrändien toiminnasta sosiaalisessa mediassa eivätkä pohjaa 

näkemyksiään pelkästään tapausyrityksen toimintaan. 
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Taulukko 1. Tutkimusaineiston kerääminen. 

Taulukossa 1 on esitetty tähän tutkimukseen valitut haastateltavat, haastattelun 

toteutus, haastattelun ajankohta, haastattelun kesto sekä saatu aineiston koko 

kysymyksineen. Jotta tutkittavasta ilmiöstä on saatu mahdollisimman kattava 

ymmärrys, on myös tutkimuksen tapausyrityksen verkkosivuja sekä sen sosiaalisen 

median eri kanavia käyty tutkimassa sekä havainnoimassa muun muassa kuluttajien 

antamia kommentteja ja varsinkin Instagramissa niin yrityksen kuin kuluttajienkin 

lisäämiä kuvia. Yrityksen tuottamaa sisältöä on seurattu myös siltä kannalta, 

minkälainen sisältö saa kuluttajat reagoimaan eniten. 

5.3 Aineiston analyysimenetelmät 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston analyysi ei tapahdu vasta tutkimuksen 

lopussa, vaan se on mukana kaikissa tutkimusprosessin eri vaiheissa ja se ohjaa koko 

tutkimusprosessia ja tiedonkeruuta (Kananen 2008: 24). Kvalitatiivisen aineiston 

analyysin tarkoituksena on luoda sellainen selkeä aineisto, jonka avulla voidaan 

tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta tai ilmiöstä (Eskola & Suoranta 2014: 138). 

Hirsjärvi ym. (2004: 171) toteavat, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistoa ei 

ole tarkoitus analysoida siinä tarkoituksessa, että siitä alettaisiin tehdä päätelmiä 
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yleistettävyyttä ajatellen. Näin ollen myöskään tässä tutkimuksessa ei ole tarkoitus 

tehdä ilmiötä koskevia yleistyksiä, vaan tutkia ilmiötä ja saavuttaa ymmärrys 

ilmiöstä muutamien havaintoyksiköiden kautta. Hirsjärvi ym. (2004: 210) mukaan 

tallennettu kvalitatiivinen aineisto on järkevää kirjoittaa sanasta sanaan puhtaaksi, 

millä tarkoitetaan aineiston litterointia. Tässä tutkimuksessa aineiston litterointiin ja 

puhtaaksi kirjoittamiseen on käytetty paljon aikaa, jotta vastaukset on saatu 

kirjoitettua sanasta sanaan muistiin. Litteroinnin pohjalta olennaisimmat vastaukset 

on otettu mukaan tutkimuksen empiiriseen osuuteen, jossa tutkittavaa ilmiötä on 

niiden pohjalta analysoitu. 

Tämän tutkimuksen aineiston analyysi on suoritettu teemoittelua hyödyntäen. 

Teemoittelussa aineistosta voidaan poimia esiin tutkimusongelmaa valaisevia 

teemoja ja keskeisiä aiheita, jotka on sitten kerätty eräänlaiseksi kokoelmaksi 

koostuen erilaisista kysymyksistä. Näin ollen tekstistä on pyritty erottamaan 

tutkimuksen tarkoituksen kannalta olennaiset teemat ja aiheet, joiden pohjalta 

kysymykset on muotoiltu. Jotta teemoittelu onnistuisi, on teorian ja empirian oltava 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. (Eskola & Suoranta 2014: 175-176.) 

Teemoittelussa jokaisen teeman alle kerätään tähän teemaan liittyvä haastatteluiden 

avulla kerätty aineisto ja tutkimusraportissa näiden teemojen yhteyteen voidaan 

liittää myös haastateltujen sitaatteja (Kananen 2008: 91). Tällä tavoin myös tämän 

tutkimuksen aineiston analyysi on esitetty. 

Tässä tutkimuksessa voidaan havaita kolme suurempaa teemakokonaisuutta: 

yritysbrändäys, yritysbrändäys sosiaalisessa mediassa ja kuluttajien osallistuminen 

yritysbrändin yhteisluontiin sosiaalisen median kautta. Näiden teemojen pohjalta on 

muodostettu tutkimuksessa yritykselle esitetyt haastattelukysymykset ja näiden 

teemojen mukaan myös empiirinen aineisto on analysoitu ja sen rakenne 

muodostettu. Yritysbrändin yhteisluontiin liittyvä teema on puolestaan ollut vahvasti 

vaikuttamassa kuluttajille suuntautuneiden kysymysten muodostumisessa. 

Teemoittelun voidaan todeta onnistuneen, koska aineiston analyysissä jokaisen 

teeman alle on kerätty teemaan liittyvä haastatteluaineisto ja haastatteluissa 

esiintyneet sitaatit. Lisäksi teorian ja empirian voidaan nähdä olevan vahvasti 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. 
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6 EMPIIRISEN AINEISTON ANALYSOINTI 

Tässä luvussa esitellään tutkimukseen hankitun empiirisen aineiston analyysi. 

Luvussa käytetyt lainaukset on poimittu suoraan empiirisestä aineistosta ja ne 

osaltaan tukevat johdonmukaisesti niitä teemoja, joita luvussa käsitellään. Luku 

käsittää siis kaksi isompaa teemaa, jotka on valittu tämän tutkimuksen otsikon 

perusteella. Lainaukset on merkitty niin, että yrittäjän näkemyksiä kuvaavat 

lainaukset, jotka muodostavat empiirisen osuuden pääasiallisen sisällön on laitettu 

sitaatteihin, joiden loppuun on merkitty näkyviin ”Yrittäjä”. Kuluttajien näkemyksiä 

kuvaaviin lainauksiin on puolestaan merkitty erikseen näkyviin sitaattien loppuun 

merkinnät ”Kuluttaja A”, ”Kuluttaja B” tai ”Kuluttaja C”. Lopuksi esitellään 

yhteenveto empiirisen aineiston pohjalta tehtyjen havaintojen keskeisistä tuloksista 

täydentämällä teoreettinen viitekehys näillä tuloksilla. 

6.1 Yritysbrändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa 

Empiirisen aineiston perusteella voidaan todeta, että yritysbrändin rakentaminen 

nähdään jatkuvana prosessina, johon kiinnitetään huomiota yrityksen ja sen 

työntekijöiden jokapäiväisessä toiminnassa. Varsinkin pienen yksityisyrityksen 

toiminnassa yritysbrändin rakentamisprosessi on läsnä kaikessa tekemisessä niin 

työajalla kuin sen ulkopuolellakin. 

”No kyllä me siihen [yritysbrändin rakentamiseen] panostetaan kovasti 
että se on, se on niinku mielessä joka päivä kaikessa työssä mitä me 
tehdään.” (Yrittäjä) 

Pienen yksityisyrityksen toimintaa ajatellen yrittäjien on ensiarvoisen tärkeää pitää 

yritysbrändäys mielessä jokaista toimintoa suunniteltaessa sekä sisällyttää 

yritysbrändin edustamat arvot tämän toiminnan ytimeen. Näin ollen on pidettävä 

mielessä, kuinka mikä tahansa yrityksen tai siinä toimivien henkilöiden toiminta 

vaikuttaa yritysbrändiin. Näin on varsinkin silloin, kun yrityksessä työskentelee vain 

muutama henkilö, jolloin kuluttajat voivat helpommin tunnistaa työntekijät ja 

varsinkin yrittäjät yrityksen edustajiksi myös työajan ulkopuolella. 
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”No kyllä sitä [yritysbrändiä] koko ajan tulee mietittyä, että se on 
niinku läsnä kaiken aikaa voi sanoa että se on kyllä mielessä ja sitä 
työstetään ja ajatuksen tasolla koko ajan.” (Yrittäjä) 

Empiirisestä aineistosta käy ilmi, että myös kuluttajien silmissä yritysbrändi nousee 

tärkeään rooliin ja yritysbrändillä sekä siihen liittyvillä mielikuvilla onkin oma 

vaikutuksensa esimerkiksi ostopäätöstilanteissa. Myös yritysbrändiin liittyvät 

aikaisemmat kokemukset ja aiemmin saatu asiakaspalvelu näyttävät nousevan 

merkittävään rooliin kuluttajien päätöksenteossa. Näin ollen yrityksen onkin tärkeää 

toimia oikein jokaisessa asiakaskohtaamisessa, sillä jokainen asiakaskohtaaminen 

vaikuttaa asiakkaiden kokemuksiin ja mielikuviin yritysbrändiä kohtaan. 

”Yrityksen brändillä on aika iso vaikutus omaan päätöksentekooni. Jos 
yrityksen brändikuva ei ole miellyttävä tai kiinnostava, tuskin käytän 
sellaista yritystä.” (Kuluttaja B) 

”Teen päätöksen usein aikaisempiin kokemuksiini perustuen. Mikäli 
kokemukset ovat olleet positiivisia, olen palannut usein asiakkaaksi 
myöhemminkin. Näin ollen myös luottamus kyseiseen yritysbrändiin 
vaikuttaa päätökseeni. Esimerkiksi asiakaspalvelun taso on yksi 
päätökseeni vaikuttava asia. Myös yritysbrändillä ja sen edustamilla 
arvoilla on merkitystä tekemääni päätökseen, mutta en aina tee 
lopullista valintaa yrityksen arvojen perusteella.” (Kuluttaja C) 

Kuluttajille näyttää olevan tärkeää, että yritysbrändin ideologia ja sen edustamat 

arvot heijastelevat myös kuluttajille tärkeitä asioita. Aineistosta nousi kuitenkin esiin 

se, että vaikka yritysbrändillä on tärkeä rooli päätöksenteossa, ei se itsessään 

välttämättä ole kaikista tärkein päätöksentekoon vaikuttava tekijä. Yritysbrändi 

saattaa muodostua päätöksenteossa määrääväksi tekijäksi silloin, kun samoja 

tuotteita myydään eri liikkeissä suhteellisen samaan hintaan. Näin ollen hinnalla 

voidaankin havaita olevan varsin suuri merkitys kuluttajille, sillä jos tuotteen saa 

jostakin huomattavasti edullisemmin, hankitaan tuote mieluummin sieltä. Joissakin 

tilanteissa kuluttajien päätöksiin vaikuttavat ekonomiset tekijät saattavatkin näin 

ollen nousta tärkeämpään rooliin kuin emotionaaliset tekijät. 

”Yritysbrändin vaikutus omaan päätöksentekoon vaihtelee 
tilannesidonnaisesti.”…”Yritysbrändi ohjaa kuluttamistani melko 
voimakkaasti varsinkin tilanteissa, joissa samoja tuotteita myydään eri 
liikkeissä suunnilleen samaan hintaan. Jos saan saman tuotteen 
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merkittävästi halvemmalla jostain muusta liikkeestä, huomaan usein 
valitsevani liikkeen edullisen hintatason takia. Hinta on siis jossain 
määrin vaikuttava tekijä, kun puntaroin tuotteen ostopaikkaa. Ostan 
mielelläni tuotteita liikkeistä, joiden ideologiaan ja arvoihin uskon 
myös itse.” (Kuluttaja A) 

Koska tässä tutkimuksessa kyse on nimenomaan yritysbrändäyksestä, huomio 

kiinnittyy tuotteiden sijasta yritykseen, jolloin tarkastelun kohteena on ennemminkin 

koko yrityksen muodostama ja edustama kokonaisuus kuin yksittäiset tuotteet tai 

tuotebrändit. Kuten teoriasta ilmeni, yritys ja sen tuotteet ovat kuitenkin 

saumattomassa yhteydessä toisiinsa ja yrityksen brändin nähtiin luovan taloudellista 

arvoa myös edustamilleen tuotteille ja palveluille (Hatch & Schultz 2003). 

Empiirisen aineiston perusteella voidaan kuitenkin todeta, että arvon luominen 

tapahtuu myös toiseen suuntaan, sillä yrityksen tuotteilla ja palveluilla on oma 

roolinsa myös yritysbrändin rakentamisessa. 

”Joo se on yks keino millä me rakennetaan sitä [yritysbrändiä] eli tuota 
ihan tietosesti ollaan valittu trendikkäitä ja laadukkaita tuotteita joilla 
on jo valmiiksi tietynlainen kuva kuluttajan silmissä ja tuota ne sitten 
tukee sitä meiän yritysbrändiä.” (Yrittäjä) 

Tuotteiden täytyy näin ollen olla sellaisia, että ne ovat kiinnostavia ja arvostettuja 

myös kuluttajien mielissä. Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että yritys valitsee 

valikoimaansa vain sellaisia tuotteita ja tuotebrändejä, jotka ovat linjassa niin 

yritysbrändin kuin sen edustamien arvojenkin kanssa eli tuotteet on valittu sillä 

perusteella, että ne ilmaisevat juuri niitä asioita, joita yritysbrändillä halutaankin 

ilmaista. 

”Kyllä ja seurataan tosi aktiivisesti kaikkia kanavia sitten et mitä tällä 
alalla tapahtuu ja minkälaiset tuotteet ja muut on just nyt pinnalla ja 
sitten pyritään valikoimaan sellasia meiänki valikoimaan.” (Yrittäjä) 

Voidaan siis todeta, että tuotebrändien on tuettava yritysbrändin rakentamisprosessia, 

jotta ne pääsevät tuotevalikoimaan mukaan. Näin ollen yritysbrändillä voidaan nähdä 

olevan erityisen korostunut rooli yrityksen strategiassa ja yritysbrändi toimiikin näin 

eräänlaisena sateenvarjona, jonka alla tuotebrändit toimivat. Yritysbrändi onkin näin 

ollen kaiken toiminnan ydin, jota tuotebrändien on tuettava. Jokaisen tuotebrändin on 

oltava linjassa yritysbrändin kanssa, eikä valikoimaan valita sellaisia tuotteita, jotka 
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voisivat jollakin tavalla vahingoittaa yritysbrändiä tai saada kuluttajille vääränlaisen 

mielikuvan yrityksen edustamista arvoista. 

6.1.1 Yrityksen brändi-identiteetin rakentuminen 

Teoriassa todettiin, että brändilupaus toimii kuluttajille viestinä siitä, mitä yrityksen 

tuotteilta, palvelulta ja asiakaskokemuksilta voidaan odottaa (Argenti & 

Druckenmiller 2004). Empiirisen aineiston perusteella voidaankin todeta, että 

varsinkin näihin asiakaskokemuksiin näytetään panostavan erityisen paljon. Tässä 

tutkimuksessa haastateltu yritys on kiteyttänyt oman brändilupauksensa yrityksen 

sloganiin ja pyrkii sen avulla viestittämään, miten aikoo asiakkaitaan omissa eri 

kanavissaan palvella ja millaisen asiakaskokemuksen asiakkaat näin ollen voivat 

odottaa saavansa. Brändilupauksen lisäksi haastattelussa nostettiin esiin myös 

erikseen brändikokemuksen luominen, jolla tarkoitetaan tässä yhteydessä siis sitä, 

millaisen kokemuksen ja mielikuvan yritys haluaa asiakkaiden mielissä luoda heidän 

ollessaan tekemisissä yritysbrändin kanssa. Empiirisen aineiston perusteella voidaan 

todeta, että brändikokemuksen luominen on vahvasti kytköksissä yrityksen antamaan 

brändilupaukseen. Brändikokemus ja brändilupaus ovat puolestaan molemmat 

vahvasti kytköksissä yrityksen brändi-identiteettiin, jonka kautta yritys pyrkii 

luomaan itsestään tietynlaista mielikuvaa kuluttajien silmissä. Pienen 

yksityisyrityksen tapauksessa etenkin yhteisöllisyyden merkitys näyttää korostuvan 

ja yritys haluaakin olla mieluummin yhteisö kuin yksittäinen liike muiden joukossa. 

”No halutaan olla semmonen inspiroiva, sisustamaan innostava, 
tämmönen trendikäs sisustusyhteisö ehkä paremmin sanottuna joka 
niinkun houkuttelee luokseen”…”Kyllä joo se on meilläkin niinkun 
justiin tähtäimessä et enemmän, enemmän siihen yhteisöllisyyteen ja 
siihen että oltais enemmänkin yhteisö entä joku sisustusliike tuolla että 
enemmänkin semmonen kokonaisuus.” (Yrittäjä) 

Yksityisyrityksen näkökulmasta katsottuna tällaisen yhteisön luominen, siinä 

toimiminen ja sen ylläpitäminen yhdessä kuluttajien kanssa lisää varmasti 

molemminpuolista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vuorovaikutusta yritysbrändin ja 

kuluttajien välillä. Tämä puolestaan saattaa johtaa siihen, että yritys voi oppia 

tuntemaan kuluttajat ja heidän preferenssinsä paremmin ja näin ollen tarjoamaan 

kuluttajien tarpeisiin paremmin sopivia ratkaisuja. Toisaalta tämä voi johtaa myös 
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siihen, että asiakkaiden uskollisuus ja tyytyväisyys yritysbrändiä kohtaan kasvaa, 

mikä puolestaan vaikuttaa suoraan yrityksen kannattavuuteen. Tämän kaiken voidaan 

nähdä olevan osa sitä prosessia, jossa yritys luo ja rakentaa yritysbrändiään yhdessä 

näiden yhteisön jäsenten kanssa. Tällainen yhteisöllisyys voi näin ollen olla yksi 

keino, jolla kuluttajat sitoutetaan yritysbrändiin ja jonka avulla heidät voidaan 

valjastaa yritysbrändin rakentamisprosessiin mukaan. 

6.1.2 Yrityksen brändi-imagon rakentuminen 

Vaikka yrityksen brändi-imago onkin teorian mukaan yrityksen identiteetin ja 

yritysbrändin peilikuva (Argenti & Druckenmiller 2004), empiirisestä aineistosta käy 

ilmi, että yrityksen on kuitenkin melko vaikea saada tietoa siitä, millaisena kuluttajat 

yritysbrändiä pitävät ja millainen yrityksen brändi-imago näin ollen on. Koska 

yrityksen brändi-imago muodostuu yrityksen sidosryhmien ja etenkin kuluttajien 

mielipiteistä sekä niistä käsityksistä, joita heillä on yritystä kohtaan, vaatii tällaisen 

ymmärryksen saavuttaminen enemmän ponnisteluja yritykseltä. 

”No meillä ei oo siitä [yrityksen brändi-imagosta] siis tietoa et me ei 
olla tehty tosiaan mitään asiakastyytyväisyyskyselyä tai ainoastaan se 
mitä ollaan saatu face to face palautetta liikkeessä asiakkailta niin on se 
että tota meillä on helppo asioida ja ollaan semmonen inspiroiva 
ympäristö että siellä on miellyttävä käydä vaikka ei ostakkaan mitään 
esimerkiksi et semmonen mutta tavallaan tietoa siitä ei oo että ku ei olla 
tehty mitään niinku siitä mitään tutkimusta.” (Yrittäjä) 

Ellei erillistä asiakastyytyväisyyskyselyä aika ajoin tehdä, ainoa tieto yrityksen 

brändi-imagosta saadaankin silloin, kun ollaan tekemisissä asiakkaiden kanssa 

konkreettisesti tai sosiaalisessa mediassa. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa se, ettei 

asiakkaat välttämättä automaattisesti tai vapaaehtoisesti anna palautetta ellei heitä 

siihen erikseen johdatella. Jos asiakkaat puolestaan antavat palautetta, on tähän 

palautteeseen hyvä suhtautua myös hieman kriittisesti, sillä mielipide saattaa osin 

muuttua, jos sitä ei voida antaa täysin anonyymisti. 

Tässä kohtaa on hyvä muistaa se, että palautteen antaminen riippuu todella paljon 

myös yksilöstä itsestään. Ihmiset eroavat käyttäytymiseltään toisistaan ja toiset 

antavat herkemmin negatiivista palautetta ja toiset taas positiivista palautetta – myös 
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ne kanavat, jotka palautteen antamiselle valitaan vaihtelevat yksilöittäin. Kun 

tutkitaan eri yritysten sosiaalisessa mediassa saamaa julkista asiakaspalautetta, 

voidaan huomata, että joillakin aloilla asiakaspalaute näyttää pääosin olevan 

negatiivista. Kun tutkitaan tämän tutkimuksen tapausyrityksen saamaa palautetta 

esimerkiksi Facebookissa tai Instagramissa, näyttää se olevan valtaosaltaan 

pelkästään positiivista. Esimerkiksi Facebookissa kuluttajat kertovat arvosteluissaan 

saaneensa erinomaista ja laadukasta palvelua. Tämä on osaltaan yritysbrändin 

rakentamista ja edustaa internetissä leviävää suullista tietoa, joka on ensiarvoisen 

tärkeää kuluttajien etsiessä tietoa ja kokemuksia yrityksestä. Lisäksi kuluttajat 

näyttävät myös  kiinnittävän huomiota siihen, kuinka yritykset saatuun palautteeseen 

reagoivat ja tämä myös omalta osaltaan vaikuttaa niihin käsityksiin, joita kuluttajat 

yrityksestä muodostavat. Tässä tutkimuksessa ilmeni, että jos palautetta annetaan, 

kerrotaan negatiivinen palaute mieluummin paikan päällä, kun taas positiivista 

palautetta annetaan mielellään myös sosiaalisen median kautta. Sosiaalisessa 

mediassa saatu asiakaspalaute nähdään myös tärkeänä informaationa yrityksille, sillä 

tällä tavoin yritys saa tietää, millaisena asiakkaat yrityksen brändi-imagoa pitävät ja 

näin ollen yritys voi tämän palautteen avulla rakentaa tulevaisuudessa 

yritysbrändiään paremmin. 

”Annan palautetta mieluusti paikan päällä. Varsinkin, jos kyseessä on 
negatiivinen palaute. Hyvää palautetta antaa mielellään myös somessa 
ja yrityksen reagointi palautteeseen kertoo paljon myös yrityksestä. 
Olenkin sitä mieltä, että yritys voi luoda positiivista brändimielikuvaa 
ollessaan aktiivinen somessa. Sekä negatiivinen että positiivinen 
palaute voi nykyään levitä lumipalloefektin lailla, joten yrityksen on 
hyvä pysyä ajan tasalla. Someaspa [sosiaalisen median asiakaspalaute] 
onkin isossa roolissa, kun luodaan onnistunutta yritysbrändiä.” 
(Kuluttaja A) 

Empiirisen aineiston perusteella käykin ilmi, että sen lisäksi, että palautetta voidaan 

saada asiakkailta konkreettisesti kasvotusten tapahtuvassa asiakaskontaktissa on 

sosiaalinen media myös varsin hyvä kanava palautteen saamiseen kuluttajilta. Pienen 

yksityisyrityksen ja kivijalkaliikkeen tapauksessa sosiaalinen media saattaakin olla 

juuri se kanava, jonka kautta kuluttajat yrityksen ylipäätään löytävät. 

”Joo tulee että hyvin moni niinku on ensinnäkin löytäny meiät somen 
kautta ja sitten kertoneet sitä just että tuota että sen somen kautta 
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välittyy tietynlainen tunnelma minkä takia täyty päästä käymään 
liikkeessä.” (Yrittäjä) 

Koska yrityksen brändi-imago kertoo sen, kuinka kuluttajat yrityksen ja 

yritysbrändin näkevät ja millainen mielikuva kuluttajilla on yrityksestä ja 

yritysbrändistä, on hyvä tässä kohtaa tutkia myös hieman kuluttajien näkökulmaa 

siitä, mitä asioita he arvostavat hyvässä yritysbrändissä ja mikä heidän mielestään 

tekee hyvän yritysbrändin. Aineiston perusteella voidaan nähdä, että kuluttajat 

arvostavat yritysbrändiin liittyvää kokonaisuutta, joka koostuu muun muassa 

visuaalisesta ilmeestä, asiakkaiden huomioimisesta sekä laadukkaista tuotteista ja 

palvelusta. Lisäksi hyvä yritysbrändi koostuu niistä arvoista, joita yrityksen nähdään 

edustavan ja jotka puhuttelevat myös kuluttajia. Myös muiden asiakkaiden antama 

palaute näyttää vaikuttavan kuluttajien muodostamaan brändimielikuvaan varsin 

paljon. 

”Hyvä yritysbrändi koostuu kauniista visuaalisesta ilmeestä, niin 
myymälässä kun sosiaalisessa mediassa/verkkokaupassa sekä 
markkinoinnissa. Hyvään brändiin kuuluu myös yrityksestä tulevat 
mielikuvat, tuleeko yrityksestä sellainen vaikutelma, että he arvostavat 
esimerkiksi kotimaisuutta ja ympäristöä. Minut saa sitoutumaan 
tiettyyn tai tiettyihin yritysbrändeihin kokonaisuus, jossa on huomioitu 
hyvä visuaalinen ilme, asiakkaiden huomioiminen (helppo asiointi jne) 
sekä laadukkaat tuotteet tai palvelut. Brändimielikuvaan iso vaikuttava 
tekijä on myös muiden asiakkaiden antama palaute, huono palaute ei 
kohenna brändimielikuvaa millään tavalla, positiivinen palaute taas 
nostaa huimasti brändistä tulevaa mielikuvaa, vaikka itse ei olisi 
kyseisen yrityksen kanssa ollutkaan vielä tekemisissä.” (Kuluttaja B) 

Myös sillä, miten yritys reagoi ja hoitaa epäonnistumisen tai jonkin ongelmatilanteen 

näyttää olevan oma vaikutuksensa siihen mielikuvaan, joka kuluttajalle 

yritysbrändistä muodostuu. Näin ollen onkin tärkeää ratkaista tällaiset tilanteet ja 

ennen kaikkea reagoida niihin, sillä juuri tällä toiminnalla on merkitystä myös 

yritysbrändin rakentumisessa. 

”Hyvän yritysbrändin muodostaa monet eri tekijät, kuten 
asiakaspalvelun ammattimaisuus sekä tuotteiden ja palveluiden 
laadukkuus. Myös se, miten yritys hoitaa epäonnistumiset sekä 
ongelmatilanteet vaikuttavat yritysbrändiin.” (Kuluttaja C) 
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Myös yrityksen toiminta ja se, miten yritys viestii ulospäin nousivat yritysbrändiä 

määrittäviksi tekijöiksi. Sen lisäksi, että eheä brändimielikuva saavutetaan 

yhtenäisen toiminnan ja viestinnän avulla myös yrityksen asiakkaiden rooli nousi 

esiin varsin mielenkiintoisella tavalla – heidät voidaan aidosti nähdä osana 

yritysbrändin rakentamista, sillä asiakkaiden nähdään heijastelevan omalla 

käyttäytymisellään myös itse yrityksen toimintatapoja. 

”Hyvään yritysbrändiin vaikuttavat mielestäni useat eri tekijät. 
Karkeasti määriteltynä voisin kuitenkin sanoa, että yritysbrändin 
muodostavat yrityksen toiminta ja se, miten yritys viestii ulospäin. Jotta 
brändistä muodostuu eheä ja uskottava, täytyy yrityksen toiminnan ja 
viestinnän olla voimakkaasti linjassa. Jos sanoo yhtä ja tekee toista, on 
vaikea yrittää muodostaa yhtenäistä ja selkeää brändimielikuvaa. 
Yrityksen asiakkaat ovat mielestäni myös voimakkaasti mukana 
muodostamassa yritysbrändiä, sillä asiakkaat usein peilaavat yritystä ja 
sen toimintatapoja.” (Kuluttaja A) 

Näin ollen yritysten onkin tärkeää ymmärtää kuluttajat osana yritysbrändin 

rakentamista ja valjastaa heidät osaksi tätä prosessia niin suullisesti leviävän 

viestinnän lähettiläinä kuin sosiaalisen mediankin kautta sisällön tuottajina ja 

jakajina. 

6.1.3 Työntekijöiden rooli yritysbrändin rakentamisessa 

Empiirisen aineiston perusteella yrityksen työntekijät ovat ensiarvoisen tärkeässä 

roolissa yritysbrändin rakentamisessa ja yritysbrändäys on yritykselle sellainen 

strateginen asia, joka on mielessä kaikessa tekemisessä päivittäin. Tämä johtuu 

varsinkin siitä, että kyseessä on pieni yksityisyritys, joka työllistää kahden yrittäjän 

lisäksi yhden osa-aikaisen työntekijän. Näin ollen pienen yksityisyrityksen kohdalla 

jokaisen työntekijän merkitys yritysbrändin rakentamisessa korostuu ja heidän 

roolinsa voi olla jopa merkittävämpi kuin jossakin isommassa yrityksessä, jossa 

työntekijöitä on paljon. 

”Mmm joo kyllä se [yritysbrändin rakentaminen] on niinku koko 
yrityksen, koko pienen yrityksen kaikkien vastuulla periaatteessa se 
brändin rakentaminen et siinä on kaikilla vastuunsa…” (Yrittäjä) 
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Yritysbrändäys nähdään myös aidosti yrityksen strategisena asiana ja empiirisen 

aineiston perusteella voidaankin todeta yritysbrändin merkityksen korostuvan myös 

yrityksen yrittäessä erottautua kilpailijoistaan. Yritysbrändi ja se, miten se tuodaan 

esille nähdään yhtenä keinona kilpailijoista erottautumisessa ja näin ollen se auttaa 

myös kuluttajia erottamaan yritysbrändin muista vastaavista yrityksistä. 

”Joo siis puhutaan kyllä päivittäin puhutaan ja siis totta kai ketä nyt 
meillä on ollu harjottelijaa ja sitte osa-aikasen työntekijänki kanssa ni 
kyllä se [yritysbrändi] on niinku tapetilla ns että siitä puhutaan kyllä 
yrityksen sisällä ja tuota niin niin se on meille semmonen strateginen 
asia kyllä myös että tota sitä paljon mietitään ja sitte tota niin niin mä 
ite koen että se on niinku tapa erottua kilpailijoista se yritysbrändi ja 
sen avulla miten sen tuo esille.” (Yrittäjä) 

Teoriassa korostettiin, että myös yritysbrändin arvojen tulee olla yhteneväiset 

työntekijöiden arvojen kanssa (Harris & de Chernatony 2001, Hatch & Schultz 

2003). Empiirisen aineiston perusteella voidaan todeta, että kun kyseessä on pieni 

yksityisyritys on selvää, että arvot kumpuavat yrittäjien omasta ajatusmaailmasta ja 

ovat näin ollen yhteneväiset yritysbrändin arvojen kanssa. 

”No kyllä ne [arvot] on samat että tota semmonen asiakaslähtöisyys ja 
avoimuus rehellisyys ja kaikki nämä kumpuaa kyllä meiän omasta 
ajatusmaailmasta.” (Yrittäjä) 

Kun isossa yrityksessä työntekijät saatetaan valjastaa jakamaan yrityksen julkaisuja 

ja tykkäämään niistä, ei tällainen toiminta ole kuitenkaan pienen yksityisyrityksen 

mielestä kovin kannattava ratkaisu, sillä jatkuva oman yrityksen sisällön jakaminen 

voi saada kuluttajat kyllästymään. Empiirisestä aineistosta kävi ilmi, että pienen 

yksityisyrityksen sosiaalisen median viestinnästä vastaava henkilö ei käy jakamassa 

tai tykkäämässä oman yrityksen julkaisuista henkilökohtaisella profiilillaan. 

”No itse asiassa en että mul on itellä se että tota mää tiedostan että se 
pitäs ehkä tehdä niin tai tuota moni tekee niin mutta mä en itse tee sitä 
että mä tykkään omista päivityksistä ja mä oon tehny sen tavallaan 
oman Instagram-profiilin ja yrityksen Instagram-profiilin ihan tietosesti 
kaks erillistä että tota niin niin mä en, mä en niinku omaan 
henkilökohtaseen profiiliin en esimerkiksi laita mitään sisustus juttuja 
yleensä”…”Joo kyllä mää niinku joitakin varsinki Facebookin puolella 
niin yrityksen päivityksiä oon jakanu omalle seinälle mutta tosiaan se 
fiilis että jos niitä koko ajan jakaa niin varmasti kyllästyttää osaa 
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porukkaa jota on siellä omalla kaverilistalla että mutta totta kai jos 
vaikka mä oon mukana esimerkiksi Facebookissa tämmösessä 
sisustusryhmissä mitä siellä on tämmösiä ryhmiä niin tota sinne jos 
joku kysyy jotain vaikka että mistä voisin löytää tämmösen raidallisen 
pyykkikorin niin mä käyn henkilökohtasella omalla tilillä kirjottamassa 
sinne että MiaDesignista löytyy ja linkki sivuille et totta kai sillä tavalla 
se on mielessä koko ajan että jos on saumaa missä mä voin niinku 
markkinoida omaa yritystä niin mää teen sen.” (Yrittäjä) 

Itse yritysbrändäys näyttää siis olevan mielessä kaiken aikaa yrityksen sosiaalisesta 

mediasta vastaavan yrittäjän omassa sosiaalisessa mediassa tapahtuvassa 

toiminnassa. Vaikka pienen yksityisliikkeen yrittäjä ei itse omalla henkilökohtaisella 

profiilillaan käykään jakamassa oman yrityksensä julkaisuja tai tykkäämässä niistä, 

seurataan sosiaalisessa mediassa käytävää sisustusalaan liittyvää keskustelua 

kuitenkin aktiivisesti ja jos jossakin kohtaa on mahdollisuus markkinoida omaa 

yritystä, tämä mahdollisuus käytetään myös hyödyksi. Tällainen yrittäjien oma 

aktiivisuus  sosiaalisessa mediassa nouseekin näin tärkeään rooliin ja yrittäjien on 

itse oltava aktiivisesti läsnä näissä kuluttajien käymissä keskusteluissa, jotta he 

voivat tällä tavoin käyttää hyödyksi yritysbrändin rakentamiseen ja tunnettuuden 

lisäämiseen liittyvät tilaisuudet. 

6.1.4 Sosiaalinen media osana yritysbrändin rakentamista 

Empiirisestä aineistosta käy ilmi, että ainakin pienelle yksityisyritykselle sosiaalinen 

media näyttää olevan tärkein markkinointikanava. Yritys myös kokee hyötyvänsä 

sosiaalisen median käytöstä, sillä siellä voidaan kustannustehokkaasti ja nopeasti 

saavuttaa laajakin kohdeyleisö. 

”Joo some on kaikista tärkein kanava että tota tarkasti, tarkasti tuota 
sisältöä, sisältöjä mietitään ja tota ja niitä varsinki esteettisesti kuvat ja 
kaikki täytyy olla tiettyjen kriteerien mukaiset että ne sinne pääsee että 
niitä tosiaan suunnitellaan kovasti…” (Yrittäjä) 

”Noo somehan on tämmönen edullinen tapa tavottaa suuri määrä 
kuluttajia ja tota niin niin ja se on myös yks kilpailukeino ja se että sen 
avulla pystytään tosi helposti tuomaan esille ja markkinoimaan uusia 
tuotteita ja sitä myötä sitten kasvattaa tuottavuutta…” (Yrittäjä) 
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Empiirisestä aineistosta käy näin ilmi, että sosiaalinen media voi toimia myös 

eräänlaisena kilpailukeinona yritykselle. Mitä paremmin yritys sosiaalisessa 

mediassa toimii ja esiintyy, sitä paremmin myös kuluttajat yrityksen toiminnan ja 

olemassaolon huomaavat ja sitä paremmin se vaikuttaa myös itse yritysbrändiin. 

Voidaan huomata, että myös kuluttajat ovat löytäneet yritykset sosiaalisesta mediasta 

ja myös seuraavat niiden toimintaa siellä. Yrityksen tuottaman sisällön kiinnostavuus 

ja kuluttajien omat aikaisemmat kokemukset yrityksestä vaikuttavat siihen, aletaanko 

yritystä seuraamaan sosiaalisessa mediassa. Mielenkiintoinen havainto on se, että 

yrityksiä saatetaan seurata sosiaalisessa mediassa myös siitä syystä, että ne hoitavat 

sosiaalista mediaansa esimerkillisesti. Näin ollen yritysten kannattaa todella panostaa 

omaan sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan sisällöntuotantoonsa, sivustojensa 

ulkoiseen ilmeeseen eli visuaalisuuteen sekä sivustojensa ylläpitoon. 

”Seuraan useita yritysbrändejä somessa. Osaa seuraan mielenkiintoisen 
tuotevalikoiman takia, osaa seuraan puhtaasti sen vuoksi, että yritys 
hoitaa someaan esimerkillisesti.” (Kuluttaja A) 

”Hyvin ylläpidettyjä sometilejä on ilo seurata ja yritys voi omalla 
someaktiivisuudellaan saada minusta ostavan asiakkaan, jos sisällöt 
ovat huoliteltuja ja niihin on käytetty aikaa.” (Kuluttaja A) 

”Yleensä omakohtainen kokemus yrityksestä, positiivinen 
asiakaskokemus sekä mahdollisuus siitä, että tulen jatkossakin 
käyttämään yrityksen tuotteita/palveluita saa minut seuraamaan yritystä 
sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi kiinnostava sisältö vaikuttaa 
siihen, alanko seuraamaan yritystä lainkaan.” (Kuluttaja C) 

Myös kuluttajien näkökulmasta katsottuna yritysten sosiaalisen median presenssi on 

siis tärkeää ja sosiaalisen median kanavia käytetäänkin myös tiedon etsimiseen 

yrityksestä. Voidaan jopa sanoa, että nykyisin on outoa, jos joku yritys ei ole 

sosiaalisessa mediassa läsnä. Sosiaalista mediaa käytetään myös asiakaskokemuksiin 

liittyvän tiedon etsimiseen. Näin ollen on tärkeää, että yritykset pyrkisivät 

seuraamaan aktiivisesti asiakkaiden jakamia kokemuksia, sillä niillä on valtava 

merkitys muiden kuluttajien käsityksiin yritysbrändiä sekä sen tuotteita ja palveluja 

kohtaan. Sosiaalinen media auttaa kuluttajia myös pääsemään lähemmäs yritystä, 

vaikka liikkeessä ei fyysisesti olisikaan mahdollista vierailla. 
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”Sosiaalinen media on tärkeässä osassa, kun etsin tietoa yrityksestä. 
Voisi sanoa, että on lähestulkoon huolestuttavaa, jos 
kuluttajamarkkinoille voimakkaasti suuntautuneen yrityksen 
somepresenssi on olematonta.” (Kuluttaja A) 

”…esimerkiksi yrityksen instagram-tilin perusteella on todella helppo 
luoda yrityksestä ja sen tuotteista mielikuva. Kauniit ja selkeät kuvat 
hyvillä tuotetiedoilla on usein antoisampi tapa tutkia tuotteita, kun 
selata nettikaupasta. Jos ei ole mahdollisuutta mennä fyysisesti 
yrityksen luo, pääsee sosiaalisen median kautta todella hyvin lähelle 
yritystä.” (Kuluttaja B) 

”Jos kaipaan asiakaskokemuksia tietystä tuotteesta/palvelusta, 
hyödynnän sosiaalista mediaa tiedon hankinnan kanavana.” (Kuluttaja 
C) 

Empiirisestä aineistosta käy ilmi, että varsinkin pienelle yksityisyritykselle 

sosiaalinen media on ollut varsin itsestään selvä markkinoinnin kanavavalinta, sillä 

sinne mentiin jopa ennen kuin liike konkreettisesti oli edes avattu. Tämä osoittaa 

selvästi sosiaalisen median tärkeyden yrityksille nykypäivän kilpailullisessa 

liiketoimintaympäristössä. 

”Me itse asiassa mentiin someen jo ennen ku meiän liike aukes että me 
mentiin sinne jo sillo oisko kuukautta aikasemmin ennen ku meiän liike 
aukes ja siellä jo alotettiin sitä mielikuvan luomista ja tätä yritysbrändin 
luomista nimenomaan että niikö jo ennen ku liike aukes että saadaan 
semmosta tiettyä pöhinää.” (Yrittäjä) 

Empiirisen aineiston perusteella voidaan todeta, että yritysbrändin rakentaminen 

sosiaalisessa mediassa on pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja asiakaslähtöistä. 

Aineiston perusteella voidaan todeta, että on tärkeää rakentaa yritysbrändiä sellaisen 

sisällön kautta, joka on kuluttajien näkökulmasta mielenkiintoista ja inspiroivaa, ja 

joka myös säilyttää kuluttajien mielenkiinnon yritystä kohtaan. Tämä saattaa 

innostaa kuluttajia seuraamaan yritystä sekä tykkäämään ja jakamaan yrityksen 

tuottamaa sisältöä – tai jopa tuottamaan omaa yritysbrändin tunnettuutta lisäävää 

sisältöä. Oikeanlaisella sisällöllä kuluttajat voidaankin näin saada reagoimaan 

yrityksen julkaisuihin ja tällä tavoin osallistumaan yritysbrändin yhteisluontiin. 

”No suunnitelmallisesti pyritään rakentamaan sitä että sitä 
suunnitellaan tosi paljon pitkäjänteisesti ja, ja sillä tavalla että 
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asiakaslähtöisesti myös ja sitten, sitten tuota niin ja pyritään just 
tarjoamaan semmosta laadukasta ja inspiroivaa sisällöllistä sisältöä 
sinne voiko niin sanoa sisällöllistä sisältöä mutta kuitenkin niinku että 
pyritään, pyritään niinku mahdollisimman mielenkiintosta ja tommosta 
että mielenkiintoa ylläpitävää sisältöä sinne tuottamaan.” (Yrittäjä) 

Voidaankin todeta, että yritysbrändin rakentamiseen panostetaan niin normaalin 

liiketoiminnan harjoittamisen yhteydessä kuin sosiaalisessa mediassakin, jossa 

yritykset kohtaavat liiketoiminnan globaalin ympäristön ja kansainvälisen kilpailun. 

”…just ehkä somessa sitten tulee esille ehkä se että halutaan olla myös 
kansainvälisesti kiinnostava että siellä se somessa se eritoten onnistuu 
luomaan semmonen niinku kansainvälisesti kiinnostava 
yritysbrändi”…”Joo ne tavottaa paljon, paljon paremmin että me ollaan 
sitä sillo alkuaikoja testattiin sitä kieltä ja mä olin sitä mieltä jo alun 
pitäenkin et se pitäs olla englanniksi kaikki mutta toki välillä tuota 
varsinki jos on jotain arvontoja ja tämmöstä mikä on vain Suomessa 
niin sitten ne on suomeksi mutta tuota niin niin pääkieli on englanti ja 
sen kyllä huomaa että se sitte niinku tavottaa paljon 
kansainvälisemmin…” (Yrittäjä) 

Empiirisestä aineistosta käy ilmi, että sen lisäksi, että itse yritysbrändi auttaa yritystä 

erottautumaan kilpailijoista myös laadukas sisällöntuotanto, asiakaslähtöisyys ja 

henkilökohtainen kontakti voivat toimia etenkin sosiaalisen median kautta keinona 

erottautumiselle. 

”No me pyritään panostamaan tietenki laadullisesti sisältöön tosi paljon 
ja sitten asiakaslähtöisesti myöskin että pyritään olemaan helposti 
lähestyttävä ku me ollaan tämmönen pieni yritys niin mää koen että se 
on helpompi, helpompi lähestyä tämmöstä pientä yritystä, me pyritään 
ainakin markkinoimaan meitä niinku asiakaslähtöisenä yrityksenä ja 
näin niin et se ois matala kynnys sitte kysyä ja ottaa yhteyttä ja näin että 
siinä ehkä, siinä tärkeimmät että pyritään just semmoseen 
henkilökohtaseen kontaktiin…että se on meiän kilpailuetu.” (Yrittäjä) 

Kun kuluttajilta kysyttiin, millä tavoin yritys voi sosiaalisessa mediassa erottautua 

kilpailijoistaan, esiin nousivat hyvä ja yhtenäinen sisällöntuotanto, oikeanlainen 

aktiivisuus, kuinka yritys vastaa asiakkailta tulleeseen palautteeseen sekä erityisesti 

kuinka yritys osallistuu asiakkaiden aloittamiin keskusteluihin ja reagoi asiakkaiden 

tuottamaan sisältöön. Lisäksi yritys voi erottautua kilpailijoistaan aktivoimalla 

kuluttajia mukaan sisällöntuotantoon. 
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”…aktiivisuus, yhtenäinen sisältö, asiakaspalaute. Myös ajankohtaisuus 
on tärkeää. Erityispisteitä yritys saa silloin, kun se osallistuu aktiivisesti 
asiakkaidensa aloittamiin keskusteluihin ja reagoi asiakkaan jakamaan 
sisältöön.” (Kuluttaja A) 

”Sisällöllä on ehkä suurin merkitys, se minkälaista sisältöä yritys 
sosiaalisen mediaan laittaa. Aktiivisuus on myös tärkeä, pitää olla 
aktiivinen mutta ei liian tyrkyttävä ja "ylisosiaalinen"…” (Kuluttaja B) 

”Kiinnostava sisältö sekä aktiivinen sisällöntuotanto sosiaalisessa 
mediassa ovat mielestäni nykypäivänä melkeinpä pakollisia jokaiselle 
yritykselle. Mielestäni yritys voi erottautua kilpailijoistaan aktivoimalla 
kuluttajia mukaan some-sisällöntuotantoon mielenkiintoisilla ja 
erilaisilla tavoilla.” (Kuluttaja C) 

6.1.5 Yrityksen aktiivisuus sosiaalisessa mediassa 

Empiirisen aineiston perusteella voidaan todeta, että sekä yrityksen oma aktiivisuus 

sisällön tuottamisessa että kuluttajien toiminnan seuraaminen on tärkeää. Yritysten 

on tärkeää olla itse aktiivinen sisällön tuottamisessa, sillä mitä aktiivisemmin yritys 

sisältöä sosiaalisessa mediassa luo, sitä enemmän kuluttajat ovat tekemisissä 

yrityksen kanssa ja sitä paremmat mahdollisuudet ovat sille, että viestit tavoittavat 

aina uutta kohdeyleisöä. Yritysten on myös tärkeää seurata aktiivisesti kuluttajien 

toimintaa sosiaalisessa mediassa, jotta yritys on perillä siitä, kuinka aktiivista 

kuluttajien toiminta ylipäätään on ja jotta tähän toimintaan voidaan myös reagoida 

mahdollisimman nopeasti. 

”No päivittäin pyritään luomaan sisältöä sinne [sosiaaliseen mediaan] 
ja päivittäin myös paljon seurataan sitä että mitä siellä tapahtuu ja 
tykkäyksien määriä jakojen määriä ja, ja tuota niin niin ja sitä se on 
mielen päällä ja mietinnässä koko ajan että mikä on sitten seuraava 
päivitys ja et mistä pitäs sisältöä tuottaa ja tällai että ne on niinku 
mielessä koko ajan.” (Yrittäjä) 

Myös kuluttajan näkökulmasta katsottuna yritysten aktiivisuus sosiaalisessa mediassa 

nähdään tärkeäksi. Empiirisestä aineistosta käy ilmi, että yritysten sisällöntuotannon 

kannalta on tärkeää, että yritys tuntee sen kohdeyleisön, jolle sisältöä on tuottamassa. 

Tämän lisäksi yrityksen on hyvä löytää yhtenäinen linja oman sisällöntuotannon 

rakentamisessa. 
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”Yritysten someaktiivisuus on äärettömän tärkeää. Jokainen yritys voi 
omalta osaltaan tuottaa mielenkiintoista somesisältöä, kun kohderyhmä 
tunnetaan ja omalle sisällöntuotannolle on löydetty hyvä ja yhtenäinen 
linja.” (Kuluttaja A) 

Sosiaalinen media nähdään myös paikkana, jossa yritys voi aidosti luoda omaa 

brändimielikuvaansa kuluttajien silmissä. Lisäksi empiirisestä aineistosta nousi esiin 

se, että sosiaalisen median kautta kuluttajat voivat saada paremman kuvan yrityksen 

tuotteista, jos yritys on onnistunut kuvaamaan tuotteet niiden mahdollisessa 

käyttöympäristössä – visuaalisuus ja kuviin panostaminen nousevat tässäkin kohtaa 

tärkeään rooliin. 

”Yritysbrändien toimiminen sosiaalisessa mediassa on todella hyvä asia 
itse yrityksen kannalta sekä asiakkaiden. Yritys saa somen avulla 
ilmaista markkinointia ja oikein somea käyttäen kasvattaa parempaa 
brändimielikuvaa. Asiakkaiden on helppo mennä katsomaan 
esimerkiksi instagramissa kuvia yrityksen tuotteista, ja nähdä ehkä 
tuotteet oikeassa käyttöympäristössä katalogikuvien sijaan.” (Kuluttaja 
B) 

Empiirisestä aineistosta käy myös ilmi, että yrityksen aktiivisuus sosiaalisessa 

mediassa on tärkeää, sillä se mahdollistaa paremman vuorovaikutuksen yrityksen ja 

kuluttajien välille, minkä lisäksi yrityksen sosiaalisen median aktiivisuus vaikuttaa 

yrityksen imagoon ja vaikuttaa niin nykyisten kuin potentiaalistenkin asiakkaiden 

mielikuviin yrityksestä. 

”Mielestäni yritysten some-aktiivisuus on erityisen tärkeää. Tällä 
tavoin voidaan mahdollistaa entistä enemmän vuorovaikutusta 
asiakkaiden kanssa, välittää tietoa yrityksestä potentiaalisille tai 
nykyisille asiakkaille sekä luomaan parempaa yritysimagoa.” (Kuluttaja 
C) 

Kuluttajien näkökulmasta katsottuna aktiivisuudessa nousee esiin kuitenkin myös 

toinenkin puoli. Vaikka sisällön laatu onkin kuluttajille tärkeää, ei sisältöä saa tuottaa 

myöskään liian usein. Kuluttajan mielenkiintoa tulee pitää yllä niin, että julkaisu saa 

mielenkiinnon heräämään, eikä kuluttaja ohita julkaisua niin helposti uutisvirrassaan. 

”Sisällön määrällä on iso merkitys. Esimerkiksi kuvia pitää jakaa 
maltillisesti eikä useita kertoja päivässä. Niin mielenkiinto säilyy ja 
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uudet julkaisut ovat odotettuja ja mieluisia eikä vain normaalia ja 
jatkuvaa uutisvirrassa.” (Kuluttaja B) 

Aineistosta käy ilmi, että henkilökohtaisuutta arvostetaan myös sosiaalisen median 

puolella. Yritysten tulisi näin ollen panostaa henkilökohtaiseen kontaktiin 

kasvotusten tapahtuvan vuorovaikutuksen lisäksi myös sosiaalisessa mediassa eikä 

vastata kuluttajien toimintaan massaviesteillä. 

”Omasta mielestäni yritys joka vastaa kuluttajien kommentteihin sekä 
kysymyksiin yksitellen, antaa itsestään parhaimman brändimielikuvan. 
On yrityksiä jotka sosiaalisessa mediassa vastaavat usean henkilön 
kommentteihin sekä kysymyksiin yleisellä tasolla, se ei ole kovin 
asiakaslähtöistä toimintaa.” (Kuluttaja B) 

Empiirisen aineiston perusteella voidaan todeta, että aktiivisuus käy ilmi myös siitä, 

että yrityksillä on käytössään melko laaja joukko sosiaalisen median kanavia eikä 

sosiaalisen median presenssissä tukeuduta vain yhteen kanavaan. Tässä 

tutkimuksessa haastateltu yritys listaa käytössään olevan neljä sosiaalisen median 

kanavaa: Facebook, Instagram, Pinterest ja Twitter. Näistä kanavista Facebook ja 

Instagram ovat tärkeimmät kanavat yritykselle ja etenkin Instagram tuntuu 

tavoittavan kohdeyleisön kaikista parhaiten. Instagram on myös selkeästi se kanava, 

josta yritys saa parhaimman vastavuoroisuuden omalle sosiaalisen median 

aktiivisuudelleen. Jokaisen yrityksen onkin tärkeää löytää ne kanavat, joissa sen 

kohdeyleisökin on ja mistä se saa parhaan vastavuoroisuuden omalle 

aktiivisuudelleen. 

Empiirisestä aineistosta käy ilmi, että sisältö, johon kuluttajat puolestaan reagoivat 

eniten on selkeästi arvonnat, jotka puolestaan vaativat kuluttajien oman 

osallistumisen sisällön jakamiseen ja ovat näin myös hyödyllisiä yritykselle itselleen, 

kun ajatellaan viestin leviämistä. Tämän voi huomata myös, kun tarkastellaan 

esimerkiksi yrityksen Facebook ja Instagram –tilejä, joissa nimenomaan arvonnat 

näyttävät saaneen aikaan suurimman vastavuoroisuuden, kun verrataan tällaisia 

julkaisuja yrityksen normaaliin sisällöntuotantoon. Kuluttajat näyttävät innostuvan 

viestien ja sisällön levittämisestä ja samalla näin osallistuvat yritysbrändin 

rakentamiseen sosiaalisessa mediassa, kun heillä on mahdollisuus voittaa jotakin. 
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”No kyllä se on aika selkeästi arvonnat et jos jotain arvontaa järjestää 
niin sitten kyllä niinku se on ihan mielettömiä määriä niinku miten 
siihen osallistutaan että se on ja jaetaan kavereille ja kutsutaan 
kavereita osallistumaan ja se on kyllä niinku semmonen selkeästi yli 
muiden.” (Yrittäjä) 

Empiirisestä aineistosta käy ilmi, että kuluttajat pyritään sitouttamaan sosiaalisessa 

mediassa yritysbrändiin osallistamalla heidät jollakin tavalla omaan sisällön 

tuottamisprosessiin ja saamalla heidät osallistumaan esimerkiksi siellä käytäviin 

keskusteluihin, jolloin myös viestit leviävät laajemmalle joukolle. 

6.2 Kuluttajien osallistuminen ja sitoutuminen yritysbrändin yhteisluontiin 

sosiaalisessa mediassa 

Niin teorian kuin empiirisen aineistonkin perusteella voidaan todeta, että kuluttajilla 

on nykyisin yhä merkittävämpi rooli myös yritysbrändin rakentamisessa etenkin 

sosiaalisessa mediassa. Empiirisestä aineistosta tämä voidaan todeta niin yrityksen 

haastattelusta kuin kuluttajienkin kommenteista. 

”No kuluttajathan on isossa osassa sitä yritysbrändin rakentamista siinä 
mielessä että kaikki kuluttajien tekeminen ja tavallaan kaikki mitä ne 
meidän yrityksestä siellä somessa jakaa niin vaikuttaa siihen brändiin 
että tota kaikki positiivisella tavalla tietysti kaikki tykkäykset ja jaot ja 
kommentoinnit ja näin niin on tärkeessä roolissa.” (Yrittäjä) 

Näin ollen kaikki kuluttajien reagointi kuten tykkäykset, jaot ja kommentoinnit 

nähdään tärkeänä osana yritysbrändin rakentamista ja yhteisluontia sosiaalisessa 

mediassa. Myös kuluttajat näkevät ja ymmärtävät, että heidän roolinsa yritysbrändin 

rakentamisessa on kasvanut. On myös tärkeää, että yritys todella löytyy sosiaalisesta 

mediasta esimerkiksi omien tunnistettavien hashtagien avulla, jotta kuluttajat voivat 

tuottaa yrityksen brändiin liittyvää sisältöä. 

”Olen sitä mieltä, että yrityksen asiakkaat ovat voimakkaasti mukana 
yritysbrändin luomisessa. Asiakkaiden sitoutuneisuus kertoo paljon 
siitä, että yritys on onnistunut sitouttamaan asiakkaita brändiinsä. Jaan 
itsekin mielelläni hyviä kokemuksia esimerkiksi Instagramissa; saatan 
jakaa kuvan yrityksen tuotteesta ja linkittää sen sopivin tunnistein 
yritykseen. Tämän vuoksi on tärkeää, että yritys löytyy somesta oman 
tilin ja tunnistettavien hashtagien avulla.” (Kuluttaja A) 
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Empiirisestä aineistosta ilmenee, että sosiaalinen media on myös nimenomaan 

paikka, jossa kuluttajat saavat oman äänensä kuuluviin. Esimerkiksi kuluttajien 

antamalla palautteella näyttää olevan melko suurikin merkitys toisten kuluttajien 

käyttäytymiseen ja mielikuviin yrityksestä, jolloin sillä on merkitystä myös itse 

yritysbrändille. 

”Koen kuluttajana, että saan ääneni kuuluviin melko helposti 
sosiaalisen median kautta. Esimerkiksi (negatiivisen) palautteen 
antaminen sosiaalisen median kautta saa paljon huomionarvoa muiden 
kuluttajien keskuudessa, mikä pakottaa yritykset olemaan valmiudessa 
myös somessa.” (Kuluttaja C) 

Empiirisestä aineistosta käy ilmi, että kuluttajat voivat omalla toiminnallaan toimia 

osana yritysbrändin rakentamista sosiaalisessa mediassa esimerkiksi juuri 

tykkäämällä yrityksen sivusta ja seuraamalla sitä tai tykkäämällä, jakamalla ja 

kommentoimalla yrityksen tuottamaa sisältöä. Koska yritysten sivut ovat yleensä 

julkisia, leviää yrityksen tuottama sisältö sosiaalisessa mediassa näiden kuluttajien 

tykkäysten ja jakojen seurauksena tavoittaen näin laajemman kohdeyleisön kuin 

muuten olisi mahdollista tavoittaa. Tällä tavoin kaverit ja kaverien kaverit voidaan 

myös altistaa yrityksen tuottamalle sisällölle ja herättää myös heidän mielenkiintonsa 

yritystä kohtaan. Voidaan sanoa, että sosiaalisessa mediassa viestit ja sisällöt voivat 

levitä lumipalloefektimäisesti tykkäysten ja jakojen kautta. Empiirisestä aineistosta 

käy ilmi, että myös kuluttajat näyttävät ymmärtäneen vastavuoroisuuden tärkeyden ja 

tämän edellä kuvatun prosessin, jossa kuluttajat voivat omalla toiminnallaan 

vaikuttaa yrityksen viestien leviämiseen. 

”Vastavuoroisuus on somessa tärkeää. Koen, että voin omilla 
tykkäyksilläni ja mahdollisilla kommenteillani vaikuttaa siihen, että 
myös muut huomaavat yrityksen…” (Kuluttaja A) 

”Huomaan toki, että osa ystävistäni seuraa somessa samoja yrityksiä 
kuin minä itse. On helpompi sanoa, että tuttavieni seuraamat yritykset 
ovat voineet hypätä myös omaan someeni, jos olen esimerkiksi 
ystäväni kautta huomannut yrityksen tuottavan mielenkiintoista 
sisältöä. Uskoisin, että samoin on voinut käydä myös ystävilleni, jos he 
ovat bonganneet mielenkiintoisia seurattavia minun sometykkäysteni 
perusteella.” (Kuluttaja A) 
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”Olen löytänyt paljon some-tilejä juurikin muiden tykkäyksien tai 
kommenttien myötä. Itse seuraan paljon minulle tuttuja brändejä sekä 
pienempiä tuntemattomampia brändejä. Pienemmät ja 
tuntemattomammat brändit ovat yleensä löytyneet jonkun muun 
tykkäyksen tai kommentin perusteella.” (Kuluttaja B) 

Empiirisestä aineistosta kuitenkin selviää, että yrityksen tuottaman sisällön tulee olla 

kuluttajan mielestä kiinnostavaa ja visuaalisesti miellyttävää, jotta julkaisusta 

tykätään. Näin ollen yrityksen on hyvä miettiä itselleen sopiva yhtenäinen linja 

sisällön tuottamisessa ja tuntea kuluttajien mielenkiinnon kohteet, jotta se voi tuottaa 

juuri kuluttajien näkökulmasta mielenkiintoista sisältöä, johon myös kuluttajat sitten 

ovat halukkaita reagoimaan. Tässä kohtaa kuluttajilta kysyttiin myös niitä syitä, jotka 

saavat kuluttajat reagoimaan yritysten tuottamaan sisältöön. Onkin hyvä muistaa, että 

kaikki eivät reagoi yrityksen tuottamaan sisältöön samoista syistä, vaan kuluttajien 

reagoinnin taustalla vaikuttavat useammatkin erilaiset syyt ja tavoitteet. Toisinaan 

kuluttajat saattavat reagoida yrityksen julkaisuihin ikään kuin kannattaakseen 

yrityksen toimintaa, vaikka itse brändiyhteisöön ei välttämättä koetakaan kuuluvan. 

”Koska tiedän, että vastavuoroisuus ja sitoutuneisuus ovat somessa 
tärkeitä esimerkiksi yrityksen somenäkyvyydelle, saatan reagoida 
yrityksen tekemiseen ikään kuin kannattaakseni yritystoimintaa. En 
välttämättä koe kuitenkaan olevani brändiyhteisön jäsen vaan jakavani 
yritykseen liittyvää sisältöä yksittäisenä kuluttajana. Yrityksen 
näkökulmasta kuulun todennäköisesti brändiyhteisöön, mutta itse en 
miellä sitä niin jakaessani sisältöä.” (Kuluttaja A) 

”Tykkään yrityksen jakamasta sisällöstä lähes aina, jos pidän sisältöä 
hyvänä. En kuitenkaan reagoi yrityksen tekemiseen pelkästään sen 
takia, että haluaisin kannattaa jotain tiettyä yritysbrändiä. Jos sisältö ei 
miellytä, en reagoi siihen mitenkään.” (Kuluttaja A) 

”Kaikki sisältö voi lähtökohtaisesti olla kiinnostavaa, jos se on 
yrityksen brändin mukaista. Jos seuraan yritystä somessa, ja yrityksen 
tuottama sisältö on yhtenäistä, tykkään jaetusta sisällöstä mieluusti. Jos 
sisältö yhtäkkiä poikkeaa totutusta hyvin radikaalisti, voi se olla jossain 
määrin hieman turhauttavaa. Visuaalisuudella on itselleni suuri 
merkitys ja huonolaatuiset kuvat ovat ehkä helpoin tapa aiheuttaa 
ärsytystä. Mainokset kuuluvat someen, joten yrityksen tyyliin sopiva 
mainonta on tervetullutta. Kommentoin yrityksen sisältöjä hyvin 
harvoin, vaikka saatan olla muutoin hyvinkin aktiivinen seuraaja.” 
(Kuluttaja A) 
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Joissakin tapauksissa kuluttajat taas haluavat viestittää muille kuluttajille 

omistavansa jonkin tietyn brändin tuotteen tai informoida muita kuluttajia jonkin 

tietyn brändin tuotteesta tuottamalla sisältöä, jossa brändin edustama tuote esiintyy ja 

käyttämällä esimerkiksi siihen liittyvää hashtagia. 

”Seuraan todella paljon eri yritysbrändejä sosiaalisessa mediassa ja 
reagoin aktiivisesti joidenkin yritysten julkaisuihin. Jos julkaisu on 
mielenkiintoinen ja saa minut kiinnostumaan yrityksestä tai tuotteesta, 
tykkään siitä. Esimerkiksi instagramissa julkaisun täytyy olla 
visuaalisesti kiinnostava ja silmää miellyttävä, että tykkään siitä.” 
(Kuluttaja B) 

”Itse tykkään tai kommentoin julkaisuja jos pidän niistä tai esimerkiksi 
omistan kuvassa näkyvän tuotteen. Omiin kuviini merkitsen usein 
brändin nimen, jonka tuotteita kuvissani on. Näin muut käyttäjät 
löytävät tietyllä hashtagilla enemmän sisältöä hakemaansa asiaan. 
Joissain tapauksissa on mukavaa myös merkitä kuviin jonkin tuotteen 
merkki tai valmistaja, jos on esimerkiksi haaveillut tuotteesta kauan ja 
vihdoin sen saa omaksi. Sillä tavoin voi viestittää omille seuraajille, 
että omistaa tietyn brändin tuotteen.” (Kuluttaja B) 

Toisinaan kuluttajat voivat taas reagoida yrityksen toimintaan tai tuottaa omaa 

yritysbrändiin liittyvää sisältöä viestittääkseen muille kuuluvansa nimenomaan 

johonkin brändiyhteisöön. Koska kuluttajien reagoinnin taustalla voidaan näin nähdä 

olevan moniakin eri tekijöitä, on jälleen ensiarvoisen tärkeää, että yritykset tuntevat 

oman kohdeyleisönsä käyttäytymisen taustalla vaikuttavat tekijät. 

”Jos kyseessä on jokin suuri yritys…, luulen, että julkaisen tai jaan 
kuvan koska haluan näyttää kuuluvani samaan brändiyhteisöön muiden 
kanssa.” (Kuluttaja C) 

”Mikäli kyseessä on pienempi paikallinen yritys josta pidän ja jonka 
toimintaa haluan tukea, pyrin jakamaan kyseisestä yrityksestä muille 
seuraamalla yrityksen some-kanavia, tykkäämällä sisällöstä tai 
käyttämällä yritykseen liittyviä hashtageja.” (Kuluttaja C) 

Myös suullisesti leviävällä tiedolla näyttää olevan merkitystä kuluttajien 

käyttäytymisessä ja empiirisestä aineistosta selviääkin, että yritysbrändeihin 

liittyvistä kokemuksista keskustellaan muiden kuluttajien ja varsinkin lähipiirin 

kanssa. Näin ollen kuluttajat ovat kiinnostuneita myös muiden mielipiteistä ja heidän 

kokemuksistaan johonkin yritysbrändiin liittyen. 
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”Keskustelen yritysbrändiin liittyvistä kokemuksista myös ystävieni 
kanssa ja jaan mielelläni omia kokemuksiani heidän kanssaan – sekä 
positiivisia että negatiivisia.” (Kuluttaja A) 

”Kyllä yritysbrändiin liittyvistä kokemuksista on tullut keskusteltua 
muiden kanssa paljonkin. Joistain yrityksistä on jäänyt huono 
mielikuva WOM:in [suullisesti leviävän tiedon] perusteella, vaikka 
kyse olisikin ollut yksittäistapauksesta.” (Kuluttaja C) 

Lisäksi kuluttajien näkökulmasta näyttää olevan tärkeää, että yritys myös todella 

seuraa kuluttajien aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa ja että se myös reagoi siihen. 

”WOM:in [suullisesti leviävän tiedon] kerääminen on tärkeää, sillä näin 
yritys saa tietää, mitä siitä puhutaan. Ilman aktiivista WOM:in 
keräämistä yritys ei olisi tietoinen yritykseen liittyvistä keskusteluista.” 
(Kuluttaja C) 

Empiiristä aineistosta käy myös ilmi, että yritys todella pyrkii sitouttamaan kuluttajat 

yritysbrändiin osallistamalla kuluttajat sosiaalisessa mediassa osaksi yrityksen 

sisällöntuottamista. Kuten aiemmin todettiin, varsinkin arvonnat ovat osoittautuneet 

hyväksi kuluttajien aktivointikeinoksi. 

”No luomalla semmosta mielenkiintosta sisältöä se on aika tärkeä ja 
sitte tota osallistamalla ne [kuluttajat] siihen prosessiin että just 
järjestämällä arvontoja ja kyselyitä siellä somepäivityksissä niin mitkä 
saa niinku kuluttajat osallistumaan siihen keskusteluun…” (Yrittäjä) 

Empiirisestä aineistosta käy ilmi, että yritys pyrkii osallistumaan kuluttajien 

sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan toimintaan. Näin ollen yrityksen ja kuluttajien 

välillä voidaan nähdä tapahtuvan vuorovaikutusta. On tärkeää, että yritys jollakin 

tavalla huomioi kuluttajat ja heidän aktiivisuutensa. Empiirisen aineiston perusteella 

voidaan todeta, että on tärkeää, että yritys vastaa mahdollisimman nopeasti 

asiakkailta tuleviin kysymyksiin ja palautteeseen. Jokainen asiakaskontakti tulee 

hoitaa hyvin ja tarpeeksi nopeasti, jotta asiakkaille jää hyvä mielikuva asioiden 

sujuvuudesta brändin kanssa ja jotta asiakkaille jää sellainen mielikuva, että he ovat 

yritykselle aidosti tärkeitä. Empiirisestä aineistosta käy ilmi, että yritys voi antaa 

kuluttajille palautetta ja edistää vuorovaikutusta myös niin, että se seuraa kuluttajien 

toimintaa sosiaalisessa mediassa ja kommentoi jollain tavalla tätä toimintaa. 

Yrityksen kannattaa seurata kuluttajien käyttämien hashtagejen takaa, mitä heidän 
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yrityksestään julkaistaan ja käydä tykkäämässä tai kommentoimassa näitä kuluttajien 

julkaisuja. Näin kuluttajille jää, mielikuva, että yritys aidosti välittää heidän tuestaan. 

”Joo no me tietenki pyritään aina vastaamaan esimerkiksi jos tulee 
jotain kysymyksiä somen kautta niin pyritään mahdollisimman pian 
vastaamaan niihin kysymyksiin ja seurataan MiaDesign hashtagin takaa 
mitä sinne on jaettu ja käydään tykkäämässä kaikista kuvista ja 
kommentoimassa mahollisesti että ihana kuva kiitos kun jaoit ja tällasta 
että seurataan aktiivisesti kyllä sitä kuluttajien käyttäytymistä siellä 
somessa ja tota tosiaan käydään säännöllisesti kattomassa niitä mitä 
siellä tapahtuu.” (Yrittäjä) 

Kun yritys tällä tavoin osallistuu kuluttajien sosiaalisessa mediassa tuottamaan 

sisältöön, vahvistaa se myös yrityksen yritysbrändiä ja toimii se näin osana tätä 

yritysbrändin rakennusprosessia, kun kuluttajat huomaavat, että yritys on aidosti 

kiinnostunut heidän tuottamastaan sisällöstä tai heidän kommenteistaan. 

Myös kuluttajille yrityksen aktiivisuus ja reagointi heidän toimintaansa ja heiltä 

tulevaan palautteeseen on tärkeää. Yritysten on siis rohkeasti ja aktiivisesti 

reagoitava niin positiiviseen kuin negatiiviseenkin palautteeseen, jotta se voi 

rakentaa brändimielikuvaansa. Kuluttajat arvostavat sitä, että heidän palautteeseensa 

vastataan ja heille on varmasti tärkeää, että yritys osoittaa kiinnostuksensa ja 

arvostuksensa kuluttajia kohtaan vastaamalla heidän kommentteihinsa. 

”Hyvää palautetta antaa mielellään myös somessa ja yrityksen reagointi 
palautteeseen kertoo paljon myös yrityksestä. Olenkin sitä mieltä, että 
yritys voi luoda positiivista brändimielikuvaa ollessaan aktiivinen 
somessa.” (Kuluttaja A) 

”…näin yritys osaa kehittää omia toimintatapojaan ja saada kuluttajille 
parempaa sisältöä ja sitä kautta kuluttajat luovat yrityksestä parempaa 
mielikuvaa. Ja näin kuluttajat suuntaavat tällaisiin yrityksiin 
asioimaan.” (Kuluttaja B) 

Empiirisen aineiston perusteella voidaan todeta, että yritykset kyllä seuraavat ja 

havainnoivat oman sosiaalisessa mediassa tapahtuvan aktiivisuutensa tuloksia ja 

niiden vaikutusta kuluttajien aktiivisuuteen, vaikka tämä saattaakin olla varsin työläs 

prosessi. Yrityksillä – tai etenkään pienellä yksityisyrityksellä – ei välttämättä 

itsellään ole työkaluja tällaiseen seurantaan, mutta kuten empiirisestä aineistosta käy 
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ilmi, voi yritys saada tähän apuja esimerkiksi mainostoimistolta. Tärkeintä kuitenkin 

on, että saadaan jollakin tavalla tietoa siitä, millainen sisältö saa kuluttajissa eniten 

aikaan vastavuoroisuutta, jotta tällaisen sisällön tuottamiseen voidaan sitten jatkossa 

panostaa enemmän. 

”No meillä ei oikeestaan, meillä on meiän mainostoimistolla on 
apuvälineet niinku seurata esimerkiks et jos me tehdään blogipäivitys 
nii et miten se on vaikuttanu sitten niinku verkkokaupan tilausmääriin 
ja heillä on työkalut siihen seurantaan tavallaan ja kuinka paljon niinku 
joku tietty somepäivitys tuo asiakasvirtaa nettisivuille ja tavallaan sitte 
tilauksia myös että meillä ei itellä oo sillä tavalla työkalua muuta ku se 
että käydään aktiivisesti siellä seuraamassa.” (Yrittäjä) 

Empiirisen aineiston perusteella käy ilmi, että varsinkin suositut blogit ja suositut 

Instagram-tilit tuovat eniten huomiota myös yritysbrändille, jos yritysbrändin nimi 

satutaan mainitsemaan näissä kanavissa. Kuluttajien seuraamien suosittujen 

bloggareiden tai Instagram-tilien sisältö vaikuttaa näin ollen merkittävästi myös 

kuluttajien omaan ostokäyttäytymiseen. 

”No kyllä se on blogit ja jos siellä suositussa blogissa tai suositussa 
Instagram-tilissä niin mainitaan yrityksen nimi niin se on se mikä tuo 
eniten sitä, eniten seuraajia ja eniten huomiota sille meiän 
yritysbrändille.” (Yrittäjä) 

Näin ollen herääkin kysymys tulisiko tällaisten suosittujen bloggareiden tai 

Instagram-tilien pitäjien kanssa tehdä jonkinlaista yhteistyötä. Instagramissa monesti 

näkee julkisuudesta tuttujen henkilöiden päivityksissä kaupallisen yhteistyön piirteitä 

ja osa ilmoittaakin siitä suoraan sisällön julkaisun yhteydessä. Myös tässä 

tutkimuksessa haastateltu pieni yksityisyritys on huomannut yhteistyön voiman, 

vaikka jatkuvaa yhteistyötä ei harjoitetakaan. 

”Meillä ei jatkuvaa mitään yhteistyötä oo tällä hetkellä mutta että ollaan 
tehty bloggareiden kanssa, muutamien bloggareiden kanssa yhteistyötä 
ja tubettajakin on ollut yksi mutta ei mitään tämmöstä jatkuvaa 
yhteistyötä oo että tämmösiä, välillä tämmösiä tuote esittelyjä ollaan 
tehty”…”On on meillä oli varsinkin kun käytettyiin tossa oiskohan 
viime sysksynä käytettiin yhtä semmosta vähän suositumpaa 
bloggaajaa niin heti huomas kyllä sen, sen hyödyn mikä siitä, siitä tuli 
että seuraajat lisäänty ja tilauksia tuli verkkokauppaan just sen 
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viikonlopun aikana että siinä oli niinku suora yhteys et se vaikutti.” 
(Yrittäjä) 

Teoriassa todettiin, että kuluttajien mahdollisuus kommunikoida toistensa kanssa 

rajoittaa sitä kontrollin määrää, joka yrityksillä enää on sisältöön ja informaation 

leviämiseen (Mangold & Faulds 2009). Myös empiirinen aineisto tukee tätä 

näkemystä, jonka mukaan kuluttajien keskinäiseen suullisesti leviävään tietoon ei 

voida vaikuttaa. Empiirinen aineisto tukee myös teoriaa siinä suhteessa, että yritys 

voi omalla toiminnallaan yrittää vastata kuluttajien tarpeisiin ja viestittää 

brändilupauksen avulla sitä, mitä kuluttajat voivat yritysbrändiltä odottaa sekä 

yrityksen brändi-identiteetin kautta sitä, millainen halutaan kuluttajien silmissä olla – 

näin ollen voidaan ohjailla kuluttajien muodostamaa brändi-imagoa, vaikka siihen ei 

voidakaan suoraan vaikuttaa. 

”Kyllähän se näin on että totta kai me yritetään parhaamme olla ja 
vastata kuluttajien tarpeisiin ja olla semmonen yritysbrändi mitä me 
halutaan olla ja miellyttää sillä myös kuluttajia mutta siihen ei voi 
vaikuttaa kuitenkaan että mitä ne sitten keskenään puhuu…voi vaan 
toivoa parasta.” (Yrittäjä) 

6.3 Yhteenveto empiirisen aineiston pohjalta tehtyjen havaintojen keskeisistä 

tuloksista ja teoreettisen viitekehyksen täydentäminen näillä tuloksilla 

Empiirisen aineiston pohjalta tehdyt keskeiset tulokset esitetään täydentämällä 

teoreettinen viitekehys empiirisen aineiston analyysissä nousseilla havainnoilla (ks. 

kuvio 5 s. 92). Empiirisen aineiston pohjalta tehdyt havainnot, jotka eroavat 

aikaisemmista tutkimuksista tai tuovat uutta relevanttia tietoa tieteenalalla käytävään 

keskusteluun on kursivoitu, jotta lukijan on helpompi havainnollistaa tutkimuksen 

keskeiset tulokset. Tämä viitekehys toimii pohjana teoreettisille johtopäätöksille ja 

kuvion selitys aukeaakin osaltaan myös teoreettisten johtopäätösten kautta, jolloin 

lukija pystyy pitämään kuviota tukena teoreettisia johtopäätöksiä lukiessaan. 
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Kuvio 5. Teoreettinen malli ja sen täydentäminen empiirisen aineiston pohjalta tehdyillä 

keskeisillä tuloksilla. 

Empiirisen aineiston perusteella ilmeni, että yritysbrändi ei ainoastaan luo arvoa 

edustamilleen tuotebrändeille, vaan yrityksen tuotebrändit luovat myös arvoa itse 

yritysbrändille. Tuotebrändien onkin oltava linjassa yritysbrändin edustamien 

arvojen kanssa eikä tuotevalikoimaan valita mukaan sellaisia tuotteita, jotka voisivat 

jollakin tavalla vahingoittaa yritysbrändiä. Empiirisestä aineistosta kävi ilmi, että 

yritysbrändin merkitys kuluttajien päätöksenteossa saattaa vaihdella melko 

tilannesidonnaisesti ja näin ollen ekonomisilla tekijöillä kuten hinnalla saattaakin olla 

enemmän vaikutusta kuluttajien päätöksenteossa kuin emotionaalisilla tekijöillä 

kuten yritysbrändillä. Tämä havainto on osaltaan ristiriidassa aikaisemman 

kirjallisuuden kanssa, jossa nimenomaan emotionaalisten tekijöiden osuutta 

kuluttajien päätöksenteossa korostettiin. 

Empiirisen aineiston perusteella voidaan todeta, että yritysten on tärkeää tuntea 

kuluttajien mielenkiinnon kohteet ja tuottaa sellaista yhtenäistä sisältöä, joka on 

linjassa yritysbrändin edustamien arvojen ja asioiden kanssa, mutta joka on myös 

kuluttajien näkökulmasta kiinnostavaa ja joka saa heidät reagoimaan tähän sisältöön. 

Yrityksen omalla aktiivisuudella on myös paljon merkitystä, sillä mitä aktiivisempaa 

yrityksen toiminta sosiaalisessa mediassa on, sitä enemmän myös nykyiset ja 
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potentiaaliset kuluttajat ovat yrityksen sisällön kanssa tekemisissä. Tutkimuksessa 

nousi uutena huomiona esiin kuitenkin se, ettei yritys saa olla myöskään liian 

aktiivinen, koska liian aktiivisen sisällöntuotannon seurauksena kuluttajat saattavat 

menettää mielenkiintonsa yritystä ja sen tuottamaa sisältöä kohtaan. Kuluttajien oma 

aktiivisuus ja reagointi yrityksen tuottamaan sisältöön on puolestaan juurikin 

yritysbrändin yhteisluontia, sillä kuluttajien reagoinnin kautta yrityksen viestit 

leviävät laajemmalle kohdeyleisölle kuin mitä muuten olisi ollut mahdollista 

saavuttaa. Empiirisestä aineistosta selvisi, että yritysten tuottaman sisällön tuleekin 

olla kuluttajien näkökulmasta katsottuna tarpeeksi kiinnostavaa ja visuaalisesti 

miellyttävää, jotta siihen reagoidaan. Näin ollen yritykset voivat omalla 

toiminnallaan osallistaa kuluttajat tähän yritysbrändin yhteisluontiin mukaan 

esimerkiksi tuottamalla juuri kuluttajien näkökulmasta oikeanlaista sisältöä ja 

aktivoimalla tällä tavoin heitä myös reagoimaan siihen. 

Empiirisestä aineistosta ilmeni, että myös vuorovaikutus nähdään tärkeänä osana 

sosiaalisen median kautta tapahtuvassa yritysbrändin rakentamisessa ja kuluttajat 

odottavatkin yrityksiltä henkilökohtaista reagointia esimerkiksi niille annettuun 

palautteeseen. Myös yrityksen näkökulmasta katsottuna henkilökohtainen kontakti 

nähdään tärkeänä kilpailuetuna, sillä sen avulla kuluttajille voidaan luoda tunne siitä, 

että yritys on aidosti asiakaslähtöinen. Tämän lisäksi empiirisestä aineistosta ilmeni, 

että yritys haluaa myös pyrkiä ennemmin yhteisöllisyyteen kuin olla yksittäinen liike 

muiden joukossa. Yhteisöllisyyden voidaan ajatella olevan myös yksi keino, jolla 

kuluttajat sitoutetaan yritysbrändiin ja jonka avulla heidät voidaan osallistaa 

yritysbrändin rakentamisprosessiin mukaan. 

Empiirisestä aineistosta ilmeni, että kuluttajat itse reagoivat yritysten sosiaalisessa 

mediassa tapahtuvaan toimintaan sekä niiden tuottamaan sisältöön monistakin eri 

syistä johtuen ja yhdeksi syyksi nousikin juuri brändiyhteisöön kuuluminen. 

Reagoinnin taustalla nähtiin kuitenkin myös monia muita tekijöitä, joten kaikkien 

kuluttajien ei voida olettaa automaattisesti kuuluvan brändiyhteisöön, vaikka he 

yritysten toimintaan reagoisivatkin. Yrityksen näkökulmasta katsottuna tällainen 

yhteisöllisyys kuitenkin lisää molemminpuolista yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä 

vuorovaikutusta yritysbrändin ja kuluttajan välillä. Näin ollen yritysten onkin 

löydettävä oikeat keinot, joiden avulla kuluttajat saadaan osaksi tällaista yhteisöä. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Koska empiirisen aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua, myös 

teoreettiset johtopäätökset esitellään tutkimuksessa esiin nostettujen teemojen 

pohjalta, jolloin johtopäätöksien esittelyssä noudatetaan samaa rakennetta kuin mitä 

empiirisessä osuudessakin on noudatettu. Näin ollen lukijan on helpompi ymmärtää 

ja seurata tutkimuksesta muodostettuja johtopäätöksiä. 

7.1 Tutkimuksen tulokset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen avulla tavoitteena oli selvittää mitä hyötyjä 

sosiaalisesta mediasta yritysbrändin rakentamiselle on. Niin teoriasta kuin 

empiirisestä aineistostakin kävi ilmi, että sosiaalisen median suurimpiin hyötyihin 

kuuluu sen kustannustehokkuus ja laaja-alainen kohdeyleisön tavoittaminen – eräs 

parhaimmista hyödyistä sosiaalisen median presenssissä on tietenkin myös se, että 

yritykset voivat olla siellä missä kuluttajatkin nykyään ovat. Viestit ja bränditarinat 

leviävätkin nopeasti kuluttajien kautta ja tavoittavat näin laajemman kohdeyleisön 

kuin mitä yritys muuten voisi tavoittaa. Sosiaalinen media mahdollistaa 

reaaliaikaisen kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen yrityksen ja kuluttajien välille, 

minkä lisäksi kuluttajille voidaan kohdentaa juuri heille sopivaa ja heidän 

kiinnostuksenkohteitaan vastaavaa sisältöä ja viestintää. Sosiaalisen median kautta 

sisältöä voidaan myös tuottaa tehokkaammin, minkä lisäksi se mahdollistaa 

asiakaslähtöisemmän lähestymistavan ja aidon henkilökohtaisen kontaktin, jota myös 

kuluttajat arvostavat. 

Sosiaalisen median kautta yritystä ja sen tuotteita voidaan markkinoida helposti ja 

tehokkaasti, minkä lisäksi asiakkaat voidaan tavoittaa paremmin – myös asiakkaista, 

heidän preferensseistään ja toiminnastaan voidaan saada paremmin tietoa. 

Sosiaalisessa mediassa yritykset voivat myös tarjota informaatiota helpommin ja 

nopeammin. Sosiaalinen media toimii paikkana, josta voidaan saada nopeasti 

palautetta asiakkailta ja sen kautta yritykset voivat myös nopeasti ja oikea-aikaisesti 

reagoida niin positiiviseen kuin negatiiviseenkin palautteeseen. Sosiaalisen median 

kautta niin yritykset kuin kuluttajatkin voivat saada tietoa yritysbrändiin liittyvistä 

asiakaskokemuksista, mikä puolestaan auttaa tulevaisuudessa esimerkiksi yritystä 
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brändi-identiteettinsä rakentamisessa. Sosiaalisen median kautta myös kuluttajat 

pääsevät näin lähemmäs yritystä ja nopeasti käsiksi yritystä koskevaan tietoon ja 

muiden kuluttajien kokemuksiin, joiden avulla he voivat muodostaa käsityksensä 

yrityksestä. Sosiaalinen media toimii paikkana, jossa yritys voi lisätä tunnettuuttaan, 

luoda kuluttajille brändimielikuvia, vahvistaa yrityksen ja kuluttajien välisiä 

brändisuhteita sekä lisätä kuluttajien sitoutumista ja osallistumista brändin 

toimintaan. 

Toisen alatutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää miksi kuluttajat haluavat 

osallistua yritysbrändin toimintaan sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen media toimii 

kanavana, jonka kautta yrityksestä ja yritykseen liittyvistä asiakaskokemuksista 

etsitään tietoa, sillä tähän tietoon käsiksi pääseminen on nopeaa ja vaivatonta. 

Empiirisestä aineistosta kävi myös ilmi, että kuluttajat osallistuvat yritysbrändin 

toimintaan ja reagoivat sen tuottamaan sisältöön sosiaalisessa mediassa useistakin eri 

syistä ja tavoitteista johtuen. Kuluttajat voivat reagoida yrityksen tuottamaan 

sisältöön ikään kuin kannattaakseen yrityksen toimintaa – sisällön täytyy kuitenkin 

olla aina kuluttajan näkökulmasta tarpeeksi kiinnostavaa ja visuaalisesti miellyttävää, 

jotta siihen reagoidaan. Reagoinnilla voidaan myös viestittää muille, että omistaa 

jonkin tietyn tuotteen tai sen avulla halutaan informoida muita kuluttajia tietystä 

tuotteesta tai yrityksestä. Toisinaan kuluttajat saattavat reagoida yrityksen sisältöön 

myös ilmaistakseen muille kuuluvansa johonkin tiettyyn brändiyhteisöön. 

Päätutkimuskysymyksen avulla pyrittiin selvittämään tutkimuksen tutkimusongelma 

ja kysymyksen avulla pyrittiinkin selvittämään kuinka kuluttajat osallistuvat 

yritysbrändin yhteisluontiin sosiaalisessa mediassa. Niin teorian kuin empiirisenkin 

aineiston pohjalta kävi ilmi, että laadukkaalla ja nimenomaan kuluttajien 

näkökulmasta mielenkiintoisella sisällöntuotannolla on tärkeä rooli niin yritysbrändin 

rakentamisessa kuin kuluttajien sitouttamisessa yritysbrändiin ja sen yhteisluontiin. 

Yritysbrändin toimiminen sosiaalisessa mediassa vaatii avoimuutta, aktiivisuutta 

sekä vuorovaikutusta kuluttajien kanssa. Yrityksen on oltava oikealla tavalla 

aktiivinen omassa sisällöntuotannossaan sekä seurattava aktiivisesti kuluttajien 

toimintaa sosiaalisessa mediassa, jotta esimerkiksi kuluttajilta tulevaan palautteeseen 

voidaan reagoida oikea-aikaisesti. Kuluttajien seuraaminen antaa lisäksi yritykselle 

arvokasta tietoa siitä, millainen mielikuva kuluttajilla on yrityksestä, kuinka 
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kuluttajat yrityksen toimintaan reagoivat ja ennen kaikkea kuinka omaa toimintaa 

voidaan kehittää, jotta kuluttajat reagoisivat siihen paremmin. Yritysbrändiä voidaan 

rakentaa lisäksi tähtäämällä asiakaslähtöiseen ja henkilökohtaiseen kontaktiin sekä 

pyrkimällä yhteisöllisyyteen kuluttajien kanssa. Tällaisen yhteisön luomisen, siinä 

toimimisen ja sen ylläpitämisen yhdessä kuluttajien kanssa nähtiin lisäävän 

molemminpuolista yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä vuorovaikutusta yritysbrändin 

ja kuluttajien välillä. Tällä tavoin yritys voi myös oppia tuntemaan kuluttajat ja 

heidän preferenssinsä paremmin ja näin ollen tarjoamaan kuluttajien tarpeisiin 

paremmin sopivia ratkaisuja. Tällainen yhteisöllisyys voi näin ollen olla yksi keino, 

jolla kuluttajat sitoutetaan yritysbrändiin ja jonka avulla heidät voidaan valjastaa 

yritysbrändin rakentamisprosessiin mukaan. 

Yritysbrändin yhteisluonti tapahtuu, kun kuluttajat reagoivat yrityksen 

sisällöntuotantoon esimerkiksi tykkäysten, jakojen ja kommentointien kautta. 

Sosiaalisessa mediassa viestit ja sisällöt voivatkin levitä lumipalloefektimäisesti 

kuluttajien reagointien ja kuluttajien välisten sosiaalisten suhteiden välityksellä 

vaikuttaen näin yritysbrändin tunnettuuden kasvuun. Niin teoriasta kuin empiirisestä 

aineistostakin kävi ilmi, että yritysbrändin yhteisluonti voi tapahtua kuluttajien 

muodostamien verkostojen kautta heidän tuottaessaan ja jakaessaan yritykseen 

liittyvää sisältöä eteenpäin. Tässä yhteydessä myös suullisesti leviävä tieto nähtiin 

merkittävänä osana yritysbrändin rakennusprosessia ja muiden kuluttajien 

mielipiteillä ja kokemuksilla nähtiinkin olevan valtavan suuri merkitys kuluttajien 

hankkiessa tietoa jostakin yritysbrändistä. Näin ollen kuluttajat voivat omia 

kokemuksiaan eteenpäin jakamalla rakentaa myös yritysbrändistä tietynlaista kuvaa 

muiden silmissä. 

7.2 Teoreettiset johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa on tutkittu yritysbrändin rakentamista ja kuluttajien 

osallistumista yritysbrändin yhteisluontiin sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen 

perusteella voidaan havaita monia yhtäläisyyksiä aikaisempien tutkimustulosten 

kanssa, mutta myös joitakin uusia näkökulmia ja eroja verrattuna aikaisempiin 

tutkimuksiin on noussut esiin (ks. kuvio 5 s. 92). Seuraavaksi esitellään tutkimuksen 
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teoreettiset johtopäätökset, joiden tarkoituksena on vertailla näitä yhtäläisyyksiä ja 

eroja tämän tutkimuksen ja aiempien tutkimusten välillä. 

Tässä tutkimuksessa todettiin, että yritysbrändi on yritykselle tärkeä strateginen asia 

ja yritysbrändäyksellä on näin ollen merkittävä rooli yrityksen jokapäiväisen 

toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tämä tukee muun muassa Hatch ja 

Schultz (2003) sekä Shamim ym. (2016) tutkimustuloksia yritysbrändin merkityksen 

korostumisesta nykyisessä liiketoimintaympäristössä. Tässä tutkimuksessa todettiin, 

että yritysbrändillä, siihen liittyvillä kokemuksilla ja mielikuvilla, aikaisemmin 

saadulla asiakaspalvelulla sekä yritysbrändin edustamilla arvoilla ja ideologialla on 

tärkeä vaikutus myös kuluttajien päätöksentekotilanteissa. Tämä antaa lisänäyttöä 

muun muassa Shamim ym. (2016) aikaisemmille tutkimustuloksille siitä, että 

kuluttajat eivät valitse tuotteita pelkästään tuotetason brändeihin perustuen, vaan 

heihin vaikuttavat myös yritysbrändin edustamat arvot. 

Tässä tutkimuksessa yritysbrändin vaikutuksen kuluttajien päätöksentekoon 

havaittiin kuitenkin vaihtelevan melko tilannesidonnaisesti ja yritysbrändin merkitys 

näyttäisikin korostuvan etenkin silloin, kun samoja tuotteita myydään eri liikkeissä 

suhteellisen samaan hintaan. Näin ollen myös hinta näyttää nousevan määräävään 

asemaan. Tässä tutkimuksessa todettiin, että kuluttajien päätöksiin vaikuttavat 

ekonomiset tekijät (kuten hinta) saattavatkin siis nousta päätöksenteossa 

tärkeämpään rooliin kuin emotionaaliset tekijät (kuten yritysbrändi), joten 

tutkimuksen tulokset eroavat jossakin määrin esimerkiksi Kotler ym. (2012: 468-

469) aikaisemmista tutkimustuloksista, joissa nimenomaan emotionaalisten 

tekijöiden osuutta korostettiin niin kuluttajien päätöksentekoprosesseissa kuin 

brändiä kohtaan tapahtuvassa tyytyväisyyden ja uskollisuuden ilmaisemisessakin. 

Muun muassa Kay (2006) on omien aikaisempien tutkimustulostensa perusteella 

todennut, että vahvan yritysbrändin tulisi tehdä kuluttajista nimenomaan vähemmän 

hintaherkkiä. Tämän tutkimuksen tulokset eroavat näin aikaisemmista 

tutkimustuloksista, sillä tässä tutkimuksessa hinnalla nähtiin olevan melko suurikin 

merkitys kuluttajille ja näin ollen se saattaakin vaikuttaa päätöksentekoon jopa 

enemmän kuin itse yritysbrändi. Toki on otettava huomioon, että eri 

kuluttajasegmenteissä yritysbrändillä tai hinnalla saattaa olla erilainen merkitys 
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kuluttajien päätöksenteossa ja hinnan vaikutus päätöksentekoon saattaa vaihdella 

esimerkiksi henkilön iän tai sosiaalisen aseman perusteella. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa todettiin, että yritys ja sen tuotteet ovat saumattomassa 

yhteydessä toisiinsa ja että yrityksen brändi luo taloudellista arvoa myös 

edustamilleen tuotteille ja palveluille (Hatch & Schultz 2003). Tässä tutkimuksessa 

kävi kuitenkin ilmi, että arvon luominen tapahtuu myös toiseen suuntaan, sillä 

tuotteilla ja palveluilla nähtiin olevan oma roolinsa myös yritysbrändin 

rakentamisessa. Aineiston perusteella ilmeni, että tuotebrändien on oltava linjassa 

yritybrändin kanssa ja heijasteltava samoja arvoja, joita yritysbrändikin edustaa, jotta 

tuotebrändit pääsevät tuotevalikoimaan mukaan. 

Tässä tutkimuksessa todettiin, että yritysbrändi ja sen esille tuominen nähdään 

keinona erottautua kilpailijoista ja näin ollen se auttaa myös kuluttajia erottamaan 

yritysbrändin muista vastaavista yrityksistä. Tämä tukee muun muassa Gylling ja 

Lindberg-Repo (2006), Hatch ja Schultz (2003), Kay (2006), Knox ja Bickerton 

(2003) tutkimustuloksia liittyen yritysbrändin rooliin osana yrityksen 

erilaistamisstrategiaa. Aikaisemmissa tutkimuksissa todettiin myös, että varsinkin 

yrityksen työntekijöillä on havaittu olevan merkittävä rooli yritysbrändin 

rakentamisessa (Balmer & Gray 2003), brändilupauksen toteuttamisessa (Abratt & 

Kleyn 2012) ja sidosryhmäsuhteiden rakentamisessa (Hatch & Schultz 2003). 

Aikaisemman kirjallisuuden pohjalta Harris ja de Chernatony (2001) totesivat, että 

juuri työntekijöillä voi olla merkittäväkin vaikutus asiakkaiden käsityksiin niin 

yritysbrändiä kuin yleisestikin yritystä kohtaan. Tämä tutkimus antaa vahvaa 

lisänäyttöä näille aikaisemmille tutkimustuloksille ja aineiston perusteella 

ilmeneekin, että työntekijöiden rooli yritysbrändin rakentamisessa on erityisen 

korostunut työntekijöiden edustaessa yritystä jokaisessa asiakaskohtaamisessa. 

Tutkimuksesta kävi ilmi, että yrityksen näkökulmasta on tärkeää, että yrityksen 

jokainen työntekijä ymmärtää yritysbrändin arvot ja että he myös toimivat niiden 

mukaisesti, sillä jokaisella yrityksessä toimivalla työntekijällä on oma vastuunsa 

yritysbrändin rakentamisessa. Tämä tukee muun muassa Harris ja de Chernatony 

(2001), Hatch ja Schultz (2003) sekä Merz ym. (2009) tutkimustuloksia 

työntekijöiden avainasemasta yritysbrändin arvon luojina ja myöskin sitä, että niin 

yritysbrändin edustamien arvojen kuin työntekijöidenkin arvojen tulee olla 
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yhteneväiset keskenään. Tutkimustulokset tukevat näin ollen myös Viitala ja Jylhä 

(2008: 128) esille nostamaa sisäisen brändäyksen tärkeyttä. Kun teoriassa todettiin, 

että yrityksen työntekijöiden olisi tärkeää jakaa yrityksen tuottamaa 

sisältömarkkinointia (Patrutiu Baltes 2015), ei tämän nähty olevan kovinkaan 

mielekästä pienen yksityisyrityksen tapauksessa, sillä yrittäjän näkökulmasta 

katsottuna jatkuva oman yrityksen sisällön jakaminen voi saada kuluttajat 

kyllästymään ja siksi tämän tutkimuksen tulokset eroavatkin esimerkiksi juuri 

Patrutiu Baltes (2015) tutkimustuloksista tässä kohtaa. 

Tästä tutkimuksesta kävi ilmi, että sosiaalinen media on nykyisin tärkein 

markkinointikanava ainakin pienelle yksityisyritykselle, sillä siellä voidaan 

kustannustehokkaasti ja nopeasti saavuttaa laajakin kohdeyleisö. Tämä tukee muun 

muassa Kaplan ja Haenlein (2010), Kissel ja Büttgen (2015), Merisavo ym. (2006: 

44) sekä Vien (2015) tutkimustuloksia sosiaalisen median kustannustehokkuudesta ja 

laaja-alaisuudesta. Tästä tutkimuksesta kävi lisäksi ilmi, että sosiaalinen media voi 

toimia myös eräänlaisena kilpailukeinona yrityksille, sillä mitä paremmin yritys 

sosiaalisessa mediassa toimii ja esiintyy, sitä paremmin myös kuluttajat yrityksen 

toiminnan ja olemassaolon huomaavat ja sitä paremmin se vaikuttaa myös itse 

yritysbrändiin. Tämä tukee muun muassa Kujur ja Singh (2017) tutkimustuloksia, 

jotka liittyvät sosiaalisen median tärkeyteen kuluttajien online-ympäristössä 

tapahtuvassa osallistumisessa ja sitouttamisessa. Kuten teoriassa todettiin, 

kommunikoinnin tehokkuuden kannalta on tärkeää, että markkinoijat menevät sinne, 

missä kuluttajatkin ovat ja että kasvavassa määrin tämä ympäristö on juuri 

internetissä (Keller 2009). Empiirisen aineiston perusteella sosiaalinen media näyttää 

olevan nykyään selvä markkinointikanava yrityksille ja näin ollen tämä havainto 

antaa vahvaa lisänäyttöä myös aikaisemmille tutkimuksille. 

Tässä tutkimuksessa todettiin, että yritysbrändin rakentamisessa sosiaalisessa 

mediassa on tärkeää ottaa huomioon tämän toiminnan pitkäjänteisyys, 

suunnitelmallisuus ja asiakaslähtöisyys, sillä nimenomaan laadukkaalla 

sisällöntuotannolla ja asiakaslähtöisyydellä voidaan myös erottautua muista 

sosiaalisessa mediassa. Tämä tukee muun muassa Mogos (2015) ja Vien (2015) 

tutkimustuloksia asiakaslähtöisen lähestymistavan ja asiakkaiden preferenssien 

tunnistamisen tärkeydestä. Tutkimuksessa todettiin, että on tärkeää rakentaa 
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yritysbrändiä sellaisen sisällön kautta, joka on kuluttajien näkökulmasta 

mielenkiintoista, inspiroivaa ja visuaalisesti miellyttävää. Tämä innostaa kuluttajia 

seuraamaan yritystä sekä tykkäämään, jakamaan tai kommentoimaan yrityksen 

tuottamaa sisältöä tai jopa tuottamaan omaa yritysbrändin tunnettuutta lisäävää 

sisältöä, sillä kuluttajien näkökulmasta katsottuna kiinnostava ja yhtenäinen 

sisällöntuotanto, yrityksen oikeanlainen aktiivisuus, kuinka yritys vastaa asiakkailta 

tulleeseen palautteeseen sekä erityisesti kuinka yritys osallistuu asiakkaiden 

aloittamiin keskusteluihin ja reagoi asiakkaiden toimintaan nousevat tärkeään rooliin 

yritysbrändin rakentamisessa sosiaalisen median kautta. Näin ollen yrityksen on hyvä 

miettiä itselleen sopiva yhtenäinen linja sisällön tuottamisessa ja tuntea kuluttajien 

mielenkiinnon kohteet, jotta se voi tuottaa juuri kuluttajien näkökulmasta katsottuna 

mielenkiintoista sisältöä, johon myös kuluttajat sitten ovat halukkaita reagoimaan. 

Näin ollen tulokset tukevat muun muassa Merisavo ym. (2006: 32) tutkimustuloksia 

siitä, että markkinoinnin ammattilaisten on tärkeää oppia tuntemaan asiakkaidensa 

sisällölliset kiinnostuksenkohteet ja heidän suosimat digitaaliset kanavat sekä 

Patrutiu Baltes (2015) tutkimustuloksia siitä, että yritysten täytyy kehittää 

markkinoinnin sisältö sellaiseksi, että se vastaa kohdeyleisön preferensseihin ja jakaa 

sisältö oikeiden sosiaalisten verkostojen kautta. Tulokset tukevat myös Rubinstein ja 

Griffiths (2001) tutkimustuloksia, joiden mukaan yritysten on tunnettava kuluttajien 

päätöksentekoon vaikuttavat niin emotionaaliset kuin rationaalisetkin tekijät. 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että yrityksen sosiaalisen median 

aktiivisuus ilmenee esimerkiksi siitä, että yritys toimii useammassa sosiaalisen 

median kanavassa ja etenkin siellä, missä sen kohdeyleisökin toimii. Tämä tukee 

teoriaa ja muun muassa Kaplan ja Haenlein (2010) tutkimustuloksia koskien 

yrityksen sosiaalisen median kanavavalintoja. Tämän tutkimuksen perusteella käy 

myös ilmi, että niin yrityksen oma aktiivisuus sisällön tuottamisessa kuin kuluttajien 

tuottaman sisällön seuraaminenkin nähdään tärkeiksi toiminnoiksi. Aineiston 

perusteella voidaan todeta, että yrityksen oma aktiivisuus sisällön tuottamisessa on 

tärkeää, sillä mitä aktiivisemmin yritys sisältöä sosiaalisessa mediassa tuottaa, sitä 

enemmän kuluttajat ovat tekemisissä yrityksen kanssa ja sitä paremmat 

mahdollisuudet ovat sille, että viestit tavoittavat aina uutta kohdeyleisöä. Lisäksi 

yritysten on myös tärkeää seurata aktiivisesti kuluttajien toimintaa sosiaalisessa 

mediassa, jotta yritys on perillä siitä, kuinka aktiivista kuluttajien toiminta ylipäätään 
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on ja jotta tähän toimintaan voidaan myös reagoida mahdollisimman nopeasti. Nämä 

tulokset tukevat muun muassa Kaplan ja Haenlein (2010) tutkimustuloksia liittyen 

yrityksen tuottaman sisällön ja aktiivisuuden tärkeyteen sosiaalisessa mediassa, 

mutta ovat ristiriidassa Jaska ja Werenowska (2014) tutkimustulosten kanssa, sillä 

heidän mukaansa brändin online-aktiivisuudella ei näyttäisi olevan merkitystä 

kuluttajien päätöksenteossa. 

Myös kuluttajien näkökulmasta katsottuna yritysten aktiivisuus sosiaalisessa 

mediassa on todella tärkeää. Yrityksen on hyvä löytää yhtenäinen linja omassa 

sisällöntuotannossaan, minkä lisäksi on tärkeää, että yritys tuntee sen kohdeyleisön, 

jolle se on sisältöä tuottamassa. Tämä tukee muun muassa Gamboa ja Goncalves 

(2014) tutkimustuloksia liittyen brändien velvollisuuteen tunnistaa kohdeyleisönsä ja 

heidän mielenkiinnon kohteensa, sillä sosiaalisen median kehittämisen perimmäinen 

tarkoitus on saada fanit jakamaan sisältöjä vapaaehtoisesti. Kuluttajien näkökulmasta 

katsottuna aktiivisuudesta nousee esiin kuitenkin toinenkin puoli, jota aikaisemmissa 

tutkimustuloksissa ei ole otettu huomioon. Vaikka sisältö ja sisällön laatu ovatkin 

kuluttajalle tärkeitä, ei sisältöä saa tuottaa liian usein. Aineiston perusteella käy ilmi, 

että kuluttajat saattavat menettää mielenkiintonsa yrityksen julkaisuja kohtaan ja 

ohittaa julkaisut helpommin, jos yritys tuottaa sisältöä liian aktiivisesti. 

Tutkimuksesta käy lisäksi ilmi, että henkilökohtaista kontaktia arvostetaan myös 

sosiaalisen median puolella. Näin ollen yritysten tulisi panostaa henkilökohtaiseen 

vuorovaikutukseen, palautteeseen ja kontaktiin eikä vastata kuluttajien suunnasta 

tulevaan toimintaan massaviesteillä. Tämä tuo jokseenkin uutta näkemystä 

aikaisempiin tutkimuksiin, sillä kirjallisuudessa on lähinnä todettu, että uudet 

digitaaliset kanavat ja sosiaalinen media mahdollistavat henkilökohtaisen kontaktin 

(Kissel & Büttgen 2015) ja että kuluttajat arvostavat sellaisia tarkoin määriteltyjä ja 

yksityiskohtaisia toimintoja, jotka on suunnattu heille heidän omien mielenkiinnon 

kohteidensa mukaisesti (Gamboa & Goncalves 2014), mutta varsinaisesta 

henkilökohtaisesta reagoinnista tai kontaktista ei ole ollut keskustelua. Lisäksi tässä 

tutkimuksessa ilmeni, että myös yrityksen näkökulmasta katsottuna tällaisen 

henkilökohtaisen kontaktin luominen on tärkeää, jotta kuluttajille voidaan luoda 

tunne siitä, että yritys on aidosti asiakaslähtöinen ja tämä antaakin lisänäyttöä 

Karpinska-Krakowiak (2016) tutkimustuloksille läheisten brändisuhteiden 
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merkityksen tärkeydestä muun muassa erilaistamisessa ja kilpailuedun 

saavuttamisessa. 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kuluttajilla on nykyisin yhä 

merkittävämpi rooli myös yritysbrändin rakentamisessa etenkin sosiaalisessa 

mediassa. Tämä tukee muun muassa France ym. (2015) tutkimustuloksia asiakkaiden 

tärkeydestä brändien menestyksen määrittelyssä sekä Hajli (2014) tutkimustuloksia 

siitä, että internetin ja sosiaalisen median kehityksen myötä kuluttajat on valtuutettu 

tuottamaan sisältöä ja vaikuttamaan näin muiden mielipiteisiin ja käyttäytymiseen. 

Tulokset antavat lisänäyttöä myös Vernuccio (2014) tutkimustuloksille siitä, että 

yritysten hallitseva rooli yritysbrändin rakentamisprosessissa on haastettu. 

Tutkimuksesta selvisi, että kuluttajat voivat omalla toiminnallaan toimia osana 

yritysbrändin rakentamista sosiaalisessa mediassa esimerkiksi tykkäämällä yrityksen 

sivusta ja seuraamalla sitä tai tykkäämällä, jakamalla ja kommentoimalla yrityksen 

tuottamaa sisältöä. Tällä tavoin viestit voivat levitä sosiaalisen median kautta 

lumipalloefektimäisesti eteenpäin tavoittaen näin laajemman kohdeyleisön kuin 

muuten olisi mahdollista ja vaikuttaen näin myös yritysbrändin rakentumiseen. 

Tutkimuksesta ilmenee, että myös kuluttajat näyttävät ymmärtävän 

vastavuoroisuuden tärkeyden ja tämän edellä kuvatun prosessin, jossa kuluttajat 

voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa yrityksen viestien leviämiseen. Kuluttajat 

näyttävät myös ymmärtävän, että heidän roolinsa yritysbrändin rakentamisessa on 

kasvanut. Tutkimuksesta selvisi, että kuluttajat reagoivat yritysten tuottamaan 

sisältöön monistakin eri syistä johtuen – esimerkiksi tukeakseen brändiä, 

viestittääkseen muille omistavansa jonkin brändin tuotteen, informoidakseen muita 

jostakin brändistä tai kuuluakseen brändiyhteisöön. Näin ollen tämä tukee 

suurimmaksi osaksi muun muassa Lipsman ym. (2012) tutkimustuloksia niistä syistä, 

miksi kuluttajat yrityksen sosiaalisen median toimintoihin reagoivat. Tutkimuksessa 

myös ilmeni, että sosiaalinen media on paikka, jossa kuluttajat saavat oman äänensä 

kuuluviin ja esimerkiksi kuluttajien antamalla palautteella näyttää olevan melko 

suurikin merkitys toisten kuluttajien käyttäytymiseen ja mielikuviin yrityksestä, 

jolloin sillä on merkitystä myös itse yrityksen brändille. 

Myös kuluttajille yrityksen aktiivisuus ja reagointi heidän toimintaansa ja heiltä 

tulevaan palautteeseen on tärkeää. Yritysten on siis rohkeasti ja aktiivisesti 
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reagoitava niin positiiviseen kuin negatiiviseenkin palautteeseen, jotta se voi 

rakentaa brändimielikuvaansa. Tämä huomio tukee myös Momany ja Alshboul 

(2016) sekä Jaska ja Werenowska (2014) tutkimustuloksia asiakaspalautteeseen 

vastaamisesta. Tästä tutkimuksesta ilmeni, että onkin tärkeää, että yritys jollakin 

tavalla huomioi kuluttajat ja heidän aktiivisuutensa. Jokainen asiakaskontakti tulee 

hoitaa hyvin ja tarpeeksi nopeasti, jotta asiakkaille jää myönteinen mielikuva 

asioiden sujuvuudesta brändin kanssa ja jotta asiakkaat myös kokevat, että he ovat 

yritykselle aidosti tärkeitä. Tutkimuksesta selvisi, että yritys voi edistää 

vuorovaikutusta muun muassa seuraamalla kuluttajien toimintaa sosiaalisessa 

mediassa ja antamalla kuluttajille palautetta kommentoimalla tätä toimintaa jollakin 

tavalla. Näin kuluttajille jää mielikuva, että yritys on aidosti kiinnostunut heidän 

toiminnastaan, heidän tuottamastaan sisällöstä tai heidän kommenteistaan ja että se 

myös arvostaa tätä toimintaa. Kun yritys tällä tavoin osallistuu kuluttajien 

sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan toimintaan, vahvistaa se myös yrityksen 

yritysbrändiä ja toimii näin myös osana yritysbrändin rakennusprosessia. Tämä antaa 

lisänäyttöä muun muassa Heinonen (2011) tutkimustuloksille, joiden mukaan 

yritysten tulisi osallistua enemmän asiakkaidensa sosiaalisen median toimintoihin 

ymmärtääkseen näiden vaikutukset omaan brändi-imagoonsa ja helpottaakseen 

vuorovaikutusta sekä Gamboa ja Goncalves (2014) tutkimustuloksille, jotka liittyvät 

dynaamisuuden ja vuorovaikutuksen tärkeyteen. 

Empiirisessä aineistossa nousi esiin myös se, että yritysten toiminnassa korostuu 

tietty yhteisöllisyys ja halutaankin olla ennemmin yhteisö kuin pelkkä yksittäinen 

yritys muiden joukossa. Kuten todettiin, tällaisen yhteisön luominen, siinä 

toimiminen ja sen ylläpitäminen yhdessä kuluttajien kanssa lisää molemminpuolista 

yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä vuorovaikutusta yritysbrändin ja kuluttajien välillä. 

Sen kautta yritys voi oppia tuntemaan kuluttajat ja heidän preferenssinsä paremmin 

ja näin ollen tarjoamaan kuluttajien tarpeisiin paremmin sopivia ratkaisuja, minkä 

lisäksi asiakkaiden uskollisuus ja tyytyväisyys yritysbrändiä kohtaan kasvaa. Tämän 

kaiken voidaan nähdä olevan osa sitä prosessia, jossa yritys luo ja rakentaa 

yritysbrändiään yhdessä kuluttajien kanssa ja tällainen yhteisöllisyys voikin olla yksi 

keino, jolla kuluttajat sitoutetaan yritysbrändiin ja jonka avulla heidät voidaan 

osallistaa yritysbrändin rakentamisprosessiin mukaan. Tämä tukee teoriaa ja muun 

muassa Jarvenpaa ja Tuunainen (2013) tutkimustuloksia siitä, että yritykset ovat 
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alkaneet kasvavassa määrin käyttää sosiaalista mediaa hyödykseen perustaakseen 

internet-yhteisöjä, joissa yhteisön jäsenet kehittävät yhdessä uusia ratkaisuja. 

Teoriassa puhuttiin kuitenkin enemmän verkostoitumisesta (Mangold & Faulds 

2009) kuin itse yhteisöllisyydestä ja tämä tutkimus tuokin siis jokseenkin uutta 

ymmärrystä siitä, että sen sijaan, että yritys perustaisi erilaisia online-yhteisöjä 

asiakkailleen, niiden tulisi luoda yhteisö, johon he myös itse kuuluvat yhdessä näiden 

asiakkaidensa kanssa. 

Tutkimuksesta ilmeni, että suullisesti leviävä tieto nähdään tärkeänä informaation 

lähteenä ja tämä tukeekin muun muassa Keller (2007) tutkimustuloksia suullisesti 

leviävän tiedon tärkeydestä viestien leviämisessä sekä Levy ja Gvili (2015) 

tutkimustuloksia suullisesti leviävän tiedon vaikutuksesta kuluttajien 

käyttäytymiseen. Teoriassa todettiin, että kuluttajien mahdollisuus kommunikoida 

toistensa kanssa rajoittaa sitä kontrollin määrää, joka yrityksillä enää on sisältöön ja 

informaation leviämiseen (Mangold & Faulds 2009). Myös empiirinen aineisto tukee 

tätä näkemystä, jonka mukaan kuluttajien keskinäiseen suullisesti leviävään tietoon 

ei voida vaikuttaa. Empiirisestä aineistosta kävi kuitenkin ilmi, että yritys voi omalla 

toiminnallaan yrittää vastata kuluttajien tarpeisiin ja viestittää brändilupauksen 

avulla, mitä kuluttajat voivat yritysbrändiltä odottaa – näin ollen voidaan ohjailla 

kuluttajien muodostamaa brändi-imagoa, vaikka siihen ei voidakaan suoraan 

vaikuttaa. Tämä havainto tukee myös teoriaa ja muun muassa Mangold ja Faulds 

(2009) tutkimustuloksia yritysten mahdollisuuksista vaikuttaa kuluttajien välisiin 

keskusteluihin tarjottamalla kuluttajille verkostoitumisen alustoja ja hyödyntämällä 

blogeja sekä sosiaalisen median ja mainonnan työkaluja, jotta asiakkaat voidaan 

sitouttaa paremmin tuotteisiin ja yritykseen. 

7.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa saaduilla tuloksilla on paljon annettavaa sosiaalisessa mediassa 

toimiville yrityksille ja miksi ei muillekin yrityksille, jotka harkitsevat sosiaalisen 

median presenssin jalkauttamista omaan strategiaansa. Tämä tutkimus auttaa 

liikkeenjohtoa ymmärtämään niitä hyötyjä ja mahdollisuuksia, joita sosiaalisen 

median kautta voidaan saavuttaa. Toisaalta tutkimus auttaa liikkeenjohtoa myös 

kiinnittämään huomiota niihin haasteisiin, joita sosiaalisen median käyttöön saattaa 
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liittyä ja joihin näin ollen täytyy kiinnittää huomiota. Tutkimus antaa 

liikkeenjohdolle näkemyksen niistä keinoista, joiden avulla se voi rakentaa 

yritysbrändiään sosiaalisessa mediassa sekä auttaa liikkeenjohtoa ymmärtämään, 

miksi kuluttajat yrityksen sosiaalisen median toimintoihin reagoivat. Lisäksi 

tutkimus antaa yrityksille ja liikkeenjohdolle uudenlaista perspektiiviä nähdä 

kuluttajat osana yritysbrändin yhteisluontia. 

Tutkimus auttaa yrityksiä ja liikkeenjohtoa ymmärtämään kuluttajien kasvaneen 

roolin niin sosiaalisessa mediassa kuin yritysbrändin rakentamisessakin. Tutkimus 

antaakin relevanttia tietoa liikkeenjohdolle niistä keinoista, joiden avulla kuluttajat 

voivat osallistua yritysbrändin yhteisluontiin sosiaalisessa mediassa. Johto voi 

hyödyntää näitä tuloksia, kun se suunnittelee yritysbrändinsä strategiaa ja 

yritysbrändinsä markkinoimista nimenomaan online-ympäristössä. Tutkimus auttaa 

liikkeenjohtoa ymmärtämään, kuinka yrityksen ulkopuolella olevat ideat ja 

kokemukset voidaan valjastaa osaksi yrityksen omaa strategiaa ja kuinka tämä 

asiakkailla oleva tieto voi auttaa muun muassa kilpailuedun saavuttamisessa. 

Tutkimus tarjoaakin liikkeenjohdolle relevanttia tietoa siitä, miten tämä kuluttajien 

kasvanut valta voidaan valjastaa yrityksen hyödyksi. Tutkimuksen kolmannessa 

teorialuvussa puhuttiin service-dominant logiikasta, jonka mukaan asiakkaiden 

kanssa voidaan tehdä läheistä yhteistyötä ja heiltä voidaan oppia liiketoiminnan 

menestymisen kannalta merkityksellisiä asioita (Vargo & Lusch 2004). Kuluttajilla 

onkin paljon tietoa ja kokemuksia, joita voitaisiin hyödyntää myös yritysbrändin 

rakentamisessa. Tämän takia olisikin tärkeää katsoa myös yrityksen omien rajojen 

ulkopuolelle, jotta nämä näkemykset pystyttäisiin tehokkaammin hyödyntämään 

myös yrityksen omassa strategiassa. Tutkimus rohkaiseekin liikkeenjohtoa 

omaksumaan avoimemman ja osallistavamman lähestymistavan johtamiseen, jotta 

kuluttajat saadaan yritysbrändin rakentamisprosessiin mukaan ja jotta yritysbrändin 

yhteisluontia voidaan johtaa ja toteuttaa. Tutkimus auttaa liikkeenjohtoa 

ymmärtämään niitä yrityksen sisäisiä tekijöitä, joiden avulla se voi itse vaikuttaa 

yritysbrändin rakentumiseen sosiaalisessa mediassa sekä niitä yrityksen ulkopuolisia 

tekijöitä, joihin vaikuttamalla se pystyy aktivoimaan kuluttajat mukaan yritysbrändin 

yhteisluontiin. 
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Myös tutkimuksen teoreettinen viitekehys toimii apuna suhteiden ja yhteyksien 

ymmärtämisessä. Se auttaa liikkeenjohtoa ymmärtämään, millä keinoin kuluttajat 

saadaan osallistumaan ja sitoutumaan yritysbrändin yhteisluontiin sekä miksi 

liikkeenjohdon tulisi johtaa yritystä kohti strategiaa, jossa yritys ei enää ole 

yksittäinen liike muiden joukossa, vaan ennemminkin yhteisö, johon se ja sen 

asiakkaat kuuluvat. Teoreettinen viitekehys toimii liikkeenjohdolle myös pohjana 

sellaisen etenemisstrategian suunnittelussa, jossa tähdätään brändiuskollisuuden, 

sitoutuneiden kuluttajien sekä yhteisöllisyyden saavuttamiseen. 

7.4 Luotettavuuden arviointi 

Koska kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija on itse oman tutkimuksensa keskeinen 

tutkimusväline, on tutkija myös luotettavuuden arvioinnissa ensisijainen 

luotettavuuden kriteeri ja näin ollen koko luotettavuuden arviointi ulottuu koko 

tutkimusprosessiin (Eskola & Suoranta 2014: 211). Kvalitatiiviselle tutkimukselle on 

tyypillistä, että tutkija joutuu koko ajan miettimään tekemiään ratkaisuja ja näin ollen 

pohtimaan niin aineiston analyysin kattavuutta kuin tutkimuksen luotettavuuttakin 

eikä aineiston analyysiä ja luotettavuuden arviointia näin ollen voida oikeastaan 

erottaa toisistaan (Eskola & Suoranta 2014: 209). Tässä tutkimuksessa aineiston 

analyysiin on käytetty paljon aikaa ja aineistoa onkin analysoitu tutkimusprosessin 

edetessä koko tutkimusprosessin ajan siitä lähtien, kun aineistoa on hankittu. Näin 

ollen aineiston kattavuutta on mietitty koko ajan ja vaikka aineiston koko ei olekaan 

varsin suuri, on aineiston analyysistä saatu melko kattava kuva verrattuna 

havaintoyksiköiden määrään, mikä puolestaan kertoo siitä, että tutkija on osannut 

valita tutkimuksen kannalta oleelliset ja oikeat havaintoyksiköt. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston kattavuutta kuvaavat aineiston koko, 

aineiston analyysin ja tulkinnan onnistuminen, tutkimusteksti sekä näiden 

muodostama kokonaisuus (Eskola & Suoranta 2014: 61). Näin ollen yksi aineiston 

arvioinnissa käytettävistä kriteereistä on aineiston riittävyys (Eskola & Suoranta 

2014: 216). Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä aineiston harkinnanvarainen 

tai tarkoituksenmukainen poiminta, jolloin tutkimus yleensä perustuu varsin pieneen 

tapausmäärään (Eskola & Suoranta 2014: 61). Tässäkin tutkimuksessa aineisto on 

varsin pieni, mutta se on hankittu harkinnanvaraisesti ja tarkoituksenmukaisesti, jotta 
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niistä havaintoyksiköistä, jotka tutkimukseen on valittu on saatu mahdollisimman 

kattava näkemys tutkittavasta ilmiöstä. Analyysin kattavuus liittyykin siihen, ettei 

tutkija tee aineistosta tehtäviä tulkintoja pelkkiin satunnaisiin poimintoihin perustuen 

(Eskola & Suoranta 2014: 216). Tässä tutkimuksessa aineistoon ei ole valittu 

henkilöitä sattumanvaraisesti, vaan nimenomaan tarkkaan harkiten, jolloin myös 

aineiston analyysin voidaan todeta olevan varsin kattava johtuen havaintoyksiköihin 

liittyvästä laadusta. Toinen aineiston arvioinnissa käytettävistä kriteereistä on 

analyysin arvioitavuus (Eskola & Suoranta 2014: 217). Tämän tutkimuksen 

luotettavuutta ja analyysin arvioitavuutta lisää se, että lukija pystyy näkemään 

aineistosta poimitut haastateltavien sitaatit ja niistä tehdyt johtopäätökset, jolloin 

lukija pystyy seuraamaan ja arvioimaan tutkijan muodostaman päättelyketjun. 

Tieteellisen tiedon tulisi aina perustua objektiivisuuteen (Kananen 2008: 121). 

Vaikka kvalitatiivinen tutkimus onkin subjektiivista (Kananen 2008: 28), syntyy 

objektiivisuus siitä, että tutkija osaa tunnistaa oman subjektiivisuutensa (Eskola & 

Suoranta 2014: 17, Kananen 2008: 28). Tässä tutkimuksessa objektiivisuutta on 

pyritty lisäämään sillä, ettei tutkija ole tutkimuksen edetessä antanut omien 

subjektiivisten olettamustensa vaikuttaa tutkimuksen tekoon ja sen etenemiseen. 

Myös validiteetti ja reliabiliteetti ovat käsitteitä, joita tutkimuksen luotettavuuden 

arvioinnissa käytetään. Validiteetti kuvaa sitä, että tutkitaan oikeita asioita eli juuri 

niitä asioita, joita tutkimuksessa on tarkoituskin tutkia. Reliabiliteetti tarkoittaa 

puolestaan tulosten toistettavuutta. (Hirsjärvi ym.  2004: 216, Kananen 2008: 123.) 

Aineistosta tehtyjen tulkintojen voidaan todeta olevan reliabiliteetiltaan hyviä silloin, 

kun tulkintaan ei sisälly ristiriitaisuuksia (Eskola & Suoranta 2014: 214). 

Tämän tutkimuksen validiteettia saattaa jossakin määrin horjuttaa se, että 

haastateltavat ovat voineet ymmärtää esitetyt kysymykset eri tavalla kuin mitä tutkija 

on niillä alun perin tarkoittanut. Tutkija on kuitenkin pyrkinyt minimoimaan tämän 

vaikutuksen valitsemalla haastateltaviksi sellaisia henkiöitä, joilla on kaupallisen 

alan koulutustausta, jolloin esimerkiksi kysymyksissä käytetyt käsitteet ovat jo 

entuudestaan tuttuja haastateltaville. Tämän tutkimuksen reliabiliteettia eli tulosten 

toistettavuutta ja ristiriidattomuutta on pyritty parantamaan havaintoyksiköiden ja 

havaintokertojen määrää kasvattamalla eli tekemällä useampi kuin yksi haastattelu 

samasta aiheesta. Vaikka tässä tutkimuksessa ei olekaan haastateltu kymmeniä 
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henkilöitä eikä tässä tutkimuksessa näin ollen voidakaan suoranaisesti puhua 

saturaatiosta, tutkimuksen aineiston analyysissä on kuitenkin havaittu 

havaintoyksiköiden antamien vastausten samankaltaisuus, jolloin tutkimusta voidaan 

pitää myös varsin reliaabelina. 

Validiteetti voidaan jakaa sekä sisäiseen että ulkoiseen validiteettiin. Sisäisellä 

validiteetilla eli pätevyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa käytetyt teoreettiset 

ja käsitteelliset määrittelyt sekä menetelmiin liittyvät valinnat ovat yhteneväiset 

keskenään. (Eskola & Suoranta 2014: 214.) Tässä tutkimuksessa sisäistä validiteettia 

on pyritty parantamaan sillä, että tutkimuksessa käytetyt käsitteet on selitetty 

ymmärrettävästi ja sillä, että käsitteet ovat myös yhteneväiset keskenään. Ulkoisella 

validiteetilla tarkoitetaan puolestaan niin aineiston, tehtyjen tulkintojen kuin 

johtopäätöstenkin välillä vallitsevan suhteen pätevyyttä (Eskola & Suoranta 2014: 

214). Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta lisääkin muun muassa se, että tutkija 

on selittänyt tarkasti tutkimuksen toteuttamisen eri vaiheet lukijalle (Hirsjärvi ym. 

2004: 217). Tutkimuksen validiteetti kasvaa myös silloin, kun tutkimuksessa on 

yhdistetty useampia eri tutkimusmenetelmiä tutkimuksen toteuttamisessa (Hirsjärvi 

ym. 2004: 218.) Tämän tutkimuksen ulkoista validiteettia on pyritty parantamaan 

sillä, että tutkimuksen vaiheet on kuvattu mahdollisimman tarkasti ja sillä, että 

tutkimuksessa on yhdistetty useampaa tutkimusmenetelmää. 

7.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut tutkia yritysbrändin rakentamista ja 

yritysbrändin yhteisluontia sosiaalisessa mediassa. Rajalliset resurssit ja aika ovat 

rajoittaneet tämän tutkimuksen toteuttamista, minkä takia tutkimuksessa keskityttiin 

tutkimaan ilmiötä yhden tapauksen kautta. Tämä tarjoaakin paljon mahdollisuuksia 

laajentaa tutkimusta kasvattamalla tutkittavien yritysten tai tutkittavien kuluttajien 

joukkoa. Koska tässä tutkimuksessa ilmiötä tutkittiin vain yhden pienen 

yksityisyrityksen näkökulmasta, olisikin mielenkiintoista laajentaa tutkimusta 

esimerkiksi kasvattamalla tutkittavien yritysten lukumäärää ja valitsemalla 

tutkimukseen mukaan myös suurempia yrityksiä. Näin voitaisiin tutkia, kuinka 

paljon yritysten toimintastrategiat eroavat toisistaan ja kuinka paljon niistä löytyy 

samankaltaisuutta. 
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Koska tässä tutkimuksessa ilmiötä tutkittiin myös vain varsin pienen kuluttajajoukon 

näkökulmasta, olisi tutkimusta myös mielenkiintoista laajentaa esimerkiksi 

kasvattamalla tutkittavien kuluttajien lukumäärää ja valitsemalla tutkimukseen 

mukaan eri kuluttajasegmenteissä toimivia kuluttajia – juuri kuluttajien näkökulma 

tarjoaakin yrityksille ensiarvoisen tärkeää tietoa siitä, kuinka niiden tulisi omia 

sosiaalisen median brändäysstrategioitaan kehittää. Tässä tutkimuksessa haastateltiin 

nuoria aikuisia naisia johtuen lähinnä siitä, että tutkimuksen tapausyritys toimii 

sisustusalalla ja sen asiakaskunta koostuu näin enimmäkseen naisista. Näin ollen 

tutkimuksen kohdentaminen myös muihin ikäryhmiin ja etenkin miehiin toimiikin 

hyvänä jatkotutkimusehdotuksena. Olisikin mielenkiintoista tutkia, mitkä yrityksen 

tuottamaan sisältöön liittyvät tekijät saavat miehet reagoimaan yrityksen toimintaan 

sosiaalisessa mediassa. 

Tässä tutkimuksessa sosiaalista mediaa ja yhteisöpalveluja tutkittiin lähinnä yleisellä 

tasolla, joten seuraavaksi voisikin tutkia yritysbrändäystä sosiaalisen median eri 

kanavissa. Tällä tavoin voitaisiin tutkia, kuinka eri sosiaalisen median kanavat 

vaikuttavat kuluttajien toimintaan ja reagoimiseen. Tässä tutkimuksessa keskityttiin 

myös vain muutamiin keinoihin, joiden avulla yritysbrändiä voidaan luoda yhdessä 

kuluttajien kanssa sosiaalisessa mediassa. Näin ollen jatkossa voitaisiinkin keskittyä 

tutkimaan jotakin keinoa syvällisemmin tai selvittää mikä näistä yhteisluonnin 

keinoista on tehokkain yritysbrändin rakentamisessa sosiaalisessa mediassa. 

Lisäksi hyvänä jatkotutkimusehdotuksena toimii tutkimuksen laajentaminen myös 

B2B-kontekstiin, jolloin voitaisiin tutkia, millaista yritysbrändin rakentaminen tällä 

sektorilla sosiaalisessa mediassa on ja kuinka ostajapuolen yritykset voivat osallistua 

myyjäpuolen yritysten yritysbrändin yhteisluontiin sosiaalisen median kanavissa. 

B2B-sektorilla tällainen toiminta voi myös toimia molemminpuolisena yritysbrändin 

yhteisluontina, jolloin molemmat osapuolet voivat rakentaa yhdessä omaa ja toisen 

yritysbrändiä. 
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9 LIITTEET 

Liite 1. Teemahaastattelurunko 

Yritys: 

Mitä haluat kertoa yrityksestä, lyhyesti esim. 

- kuinka kauan ollut toiminnassa 
- kuinka monta henkilöä työllistää 
- minkälainen toimintastrategia 
- mikä on yrityksen visio 

Yritysbrändäys: 

-‐ kuinka paljon panostatte yritysbrändinne rakentamiseen ja onko se mielessä 
kaikessa tekemisessä joka päivä 

-‐ kenellä on vastuu yritysbrändin rakentamisessa -> mikä on oma vastuusi siinä 
-‐ puhutaanko yritysbrändistä/brändäyksestä yrityksen sisällä eli onko se ns. 

strateginen asia -> mitä yritysbrändi merkitsee sinulle 
-‐ mitkä ovat yritysbrändin edustamat arvot ja ovatko ne samat kuin teillä 

yrittäjillä/työntekijöillä 
-‐ yrityksen brändi-identiteetti: millaista mielikuvaa yritysbrändistä halutaan 

sidosryhmien ja etenkin kuluttajien silmissä luoda 
-‐ brändilupaus: mitä tuotteilta, palvelulta ja asiakaskokemuksilta voidaan 

odottaa 
-‐ minkälaisia brändikokemuksia kuluttajille halutaan luoda 
-‐ brändi-imago: onko tietoa, millainen yritysbrändi on kuluttajien mielestä eli 

millainen yrityksen brändi-imago on, miten kuluttajat kokevat brändin tai 
millainen mielikuva kuluttajilla on brändistä 

-‐ teidän yrityksellänne on monia tuotebrändejä, miten ne vaikuttavat 
yritysbrändiin ja halutaanko näiden tunnettujen/laadukkaiden tuotebrändien 
avulla rakentaa myös yritysbrändiä 

-‐ miten tuotteet/tuotebrändit, joita myydään on valikoitu, onko joku tietty syy 
juuri näiden brändien valikoitumiseen ja ovatko nämä brändit linjassa 
yritysbrändin ja sen edustamien arvojen kanssa eli ilmaisevatko ne sitä, mitä 
yritysbrändillä halutaan ilmaista 

-‐ näkyykö yritysbrändi/brändäys myös työajan ulkopuolella -> kuinka paljon 
sitä mietitään kaikessa tekemisessä/some-päivityksissä myös työajan 
ulkopuolella 

Sosiaalisen median käyttö: 

-‐ miten yritysbrändi markkinoidaan yrityksen ulkopuolelle ja onko some tässä 
tärkein kanava 

-‐ menikö yritys heti someen 



118 

-‐ kuka hoitaa somen 
-‐ kuinka aktiivista somen käyttö on ja kuinka aktiivista on oma sisällön 

tuottaminen eri some-kanaviin 
-‐ mitkä kanavat ovat käytössä ja mitkä ovat tärkeimmät kanavat 
-‐ mitkä kanavat tavoittavat parhaiten kohdeyleisön -> mitä kanavia 

kohdeyleisö käyttää eniten 
-‐ mistä kanavista saadaan puolestaan paras vastaus/vastavuoroisuus omaan 

some-aktiivisuuteen 
-‐ minkälaisesta some-aktiivisuudesta ja minkälaisista päivityksistä/sisällöstä 

tulee paras vastaus/vastavuoroisuus eli minkä tyyppiseen sisältöön kuluttajat 
reagoivat eniten 

-‐ kuinka koette yrityksenä hyötyvänne siitä, että olette somessa 
-‐ miten rakennatte yritysbrändiänne somessa 
-‐ millaista yritysbrändiä haluatte somessa rakentaa -> millaista mielikuvaa 

brändistä halutaan somessa rakentaa 
-‐ millä keinoin pyritte sitouttamaan kuluttajat yritysbrändiin 
-‐ miten pyritään erottautumaan kilpailijoista niin somessa kuin muutenkin 

Kuluttajat osana tätä prosessia: 

-‐ kerro omin sanoin kuinka kuluttajat ovat teidän yrityksen brändin 
rakentamisprosessissa mukana somen kautta (kuluttajien rooli somessa -> 
miten kuluttajat osallistuvat yrityksen toimintaan somessa ja kuinka kuluttajat 
ovat mukana yritysbrändin rakentamisessa somessa) 

-‐ yrittäjien/työntekijöiden oma aktiivisuus somessa 
-‐ onko ns. kaupallista yhteistyötä joidenkin kuluttajien tai muiden toimijoiden 

kanssa 
-‐ miten yritys osallistuu kuluttajien sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan 

toimintaan -> onko vuorovaikutusta kuluttajien ja yrityksen välillä -> jos on 
niin millaista 

-‐ kuinka nopeasti kuluttajien toimintaan pyritään vastaamaan ja antamaan ns. 
”palautetta” 

-‐ koetko, että kuluttajien some-viestintään voidaan ylipäätään vaikuttaa jollain 
tavalla 

-‐ seurataanko kuluttajien käyttäytymistä tai mitä kuluttajat puhuvat brändistä 
-‐ kuinka paljon seuraatte käyttäjien aktiivisuutta, onko siihen joitakin 

apuvälineitä 
-‐ mikä on omasta mielestäsi paras keino luoda tunnettuutta yritysbrändille 

somessa (mikä rooli tässä esim. sillä, että kuluttajat käyttävät yrityksen nimeä 
hashtageissa, tykkäävät yrityksen sivusta ja sen julkaisuista, mainitsevat 
yrityksen nimen blogissa tai esim. brändiyhteisöissä) 

-‐ onko jollain some-toiminnalla ollut erityisen paljon merkitystä yrityksen 
brändi-imagoon -> onko jokin lisännyt/vähentänyt seuraajia/kuluttajia 

Haluatko kertoa vielä omin sanoin jotakin muuta aiheeseen liittyen? 

Liite 2. Puolistrukturoidun sähköpostihaastattelun runko 
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-‐ Sukupuoli 
-‐ Ikä 
-‐ Koulutustausta/ammatti 

 
-‐ Millainen vaikutus yritysbrändillä on omaan päätöksentekoosi? Eli jos 

samoja tuotebrändejä myydään eri liikkeissä, millä perusteella valitset sen 
liikkeen, josta tuotteen loppujen lopuksi ostat? Kuinka suuri 
vaikutus/merkitys tällöin itse yritysbrändillä ja sen edustamilla arvoilla on 
tähän päätökseen? 

-‐ Mitkä tekijät sinun mielestäsi muodostavat hyvän yritysbrändin? Miten sinut 
saadaan sitoutumaan yritysbrändiin? 

-‐ Millainen merkitys sosiaalisella medialla on elämässäsi? Kuinka usein käytät 
sosiaalista mediaa ja minkä takia ylipäätään käytät sitä? Mitkä sosiaalisen 
median kanavat ovat käytössäsi? 

-‐ Onko sosiaalinen media ensisijainen kanava tiedon hankkimiseen eri 
yritysbrändeistä ja niiden tarjoamista tuotteista/palveluista? Jos on niin 
miksi? 

-‐ Millainen merkitys on mielestäsi sillä, että myös yritysbrändit toimivat 
sosiaalisessa mediassa ja tuottavat sinne sisältöä? Kuinka tärkeää on siis 
mielestäsi yritysten some-aktiivisuus? 

-‐ Kuinka paljon seuraat eri yritysbrändejä sosiaalisessa mediassa? Kuinka 
aktiivisesti ja miten (tykkäykset yms.) reagoit yritysten tuottamaan sisältöön? 
Eli osallistutko sosiaalisessa mediassa yritysbrändin toimintaan ja miten? 
(vastavuoroisuus) 

-‐ Millainen yritysten tuottama sisältö on mielestäsi kaikista kiinnostavinta? 
Entä millaiseen sisältöön reagoit itse mieluiten (mikä saa sinut esim. 
tykkäämään, jakamaan tai kommentoimaan sisältöä)? 

-‐ Millaisena koet oman roolisi kuluttajana tässä yritysbrändin 
rakentamisprosessissa sosiaalisessa mediassa? 

-‐ Kuinka tärkeänä pidät omaa aktiivisuuttasi ja vastavuoroisuuttasi yrityksen 
tuottamaa sisältöä kohtaan? Eli miksi koet tärkeäksi tai miksi haluat tykätä 
jonkin yrityksen julkaisuista, jakaa tai kommentoida niitä tai käyttää 
yritysbrändiä ilmaisevia hashtageja, jos julkaiset kuvan vaikka Instagramissa 
(haluatko näyttää kuuluvasi esim. samaan brändiyhteisöön muiden kanssa)? 

-‐ Annatko herkästi palautetta yritykselle sosiaalisessa mediassa? Jos annat 
onko se ennemmin negatiivista vai positiivista ja oletko saanut vastauksen 
palautteeseesi? Millaisissa tilanteissa annat palautetta? Entä puhutko 
yritysbrändiin liittyvistä kokemuksista muiden kanssa (word-of-mouth 
ilmiö)? 

-‐ Mikä saa yritysbrändin mielestäsi erottautumaan sosiaalisessa mediassa 
kilpailijoista? (tietynlainen sisältö, yrityksen some-
aktiivisuus/sisällöntuottaminen, se että se reagoi kuluttajien 
aktiivisuuteen…?) 

-‐ Kuinka tärkeänä koet, että yritys seuraa kuluttajien some-aktiivisuutta ja että 
se reagoi siihen? 

-‐ Oletko huomannut, että oma some-aktiivisuutesi on saanut myös omat 
kaverisi seuraamaan samoja yritysbrändejä kuin itse seuraat? (tai 
tykkäämään, jakamaan, kommentoimaan) 

-‐ Entä mikä on vaikuttanut siihen, mitä yritysbrändejä itse seuraat? Onko 
muiden some-käyttäytymisellä ollut vaikutusta eli kuinka paljon itse altistut 



120 

esim. muiden tykkäyksille ja onko niillä millainen vaikutus sinuun? Onko 
jollakin suositulla blogilla tai suositulla Instagram-tilillä ollut vaikutusta 
siihen, mitä yritysbrändejä seuraat? 


