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1 JOHDANTO 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on ymmärtää, minkälainen rooli 

sosiaalisella medialla on brändin rakentamisessa pienissä ja keskisuurissa B2B-

yrityksissä. Tutkimus tehdään toimeksiantona ohjelmistoyritys Bitfactor Oy:lle. 

Aiheesta aikaisemmin julkaistun kirjallisuuden ja empiirisen tutkimusaineiston 

perusteella pyritään ymmärtämään sosiaalisen median roolia tapausyrityksen brändin 

rakentamisessa, ja ilmiön ymmärrystä syvennetään myös digitaalisen markkinoinnin 

ja sosiaalisen median asiantuntijoiden näkemyksillä.  

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle 

Yksi tutkimusmaailman tärkeimmistä ja suosituimmista markkinoinnin aihealueista 

on ollut brändi ja sen tuoma arvo yritykselle (Keller 2009). Brändin rakentamisen 

tutkimusta ovat kuitenkin hallinneet jo pitkään B2C-ympäristöön tuotetut 

näkökulmat, ja brändäys B2B-ympäristössä on jäänyt aikaisemmissa tutkimuksissa 

vähälle huomiolle. B2B-yritysten brändin rakentamista on pidetty jopa 

epäolennaisena ja merkityksettömänä. Vaikka B2B-brändäyksen tutkimus on 

vähäistä ja hajanaista, on aikaisemmassa kirjallisuudessa kuitenkin tunnistettu 

merkittäviä hyötyjä, joita onnistunut brändäys tarjoaa myös B2B-yrityksille. Niihin 

kuuluvat muun muassa asiakkaiden kokemus paremmasta laadusta ja 

ainutlaatuisuudesta, jotka johtavat myös halukkuuteen maksaa tuotteista ja 

palveluista enemmän. Lisäksi vahva brändi muun muassa nostaa B2B-asiakkaiden 

varmuutta ja tyytyväisyyttä ostopäätökseen liittyen. (Leek &  Christodoulides 2011.) 

Yritysasiakkaiden ostopäätöksillä on pitkäaikainen vaikutus yritykseen ja ne ovat 

usein taloudelliselta arvoltaan suuria. Myös tästä syystä brändäyksellä on erityisen 

suuri merkitys B2B-ympäristössä. (Kho 2008.) 

Useat menestyneet B2B-yritykset, kuten IBM, Oracle ja Intel ovat osoittaneet vahvan 

brändin merkityksen B2B-ympäristössä. Nämä yritykset ovat onnistuneet luomaan 

itselleen vahvan kilpailuedun rakentamalla brändiään, mikä on osaltaan nostanut ne 

maailman arvokkaimpien brändien joukkoon. Vaikka B2B-brändäyksen edut ovat 

ilmeiset, siihen panostetaan yrityksissä liian vähän. Tämä johtuu todennäköisesti 

osittain tutkimusaukosta aihealueessa. (Leek &  Christodoulides 2011.) Brändin 
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rakentamisen aikaisempaa kirjallisuutta on lisäksi hallinnut keskittyminen suuriin 

yrityksiin, vaikka markkinoinnin tutkimuksessa selkeästi tunnustetaankin PK-

yritysten hallitseva voima monilla markkinoilla. Myös PK-yritysten brändäys vaatii 

siis lisää tutkimusta osakseen. (Odoom, Narteh & Boateng 2017.) Näihin 

tutkimusaukkoihin tällä tutkielmalla halutaan osaltaan vastata.    

Perinteiset massamarkkinoinnin keinoja painottavat lähestymistavat brändäykseen on 

kuitenkin asetettava kyseenalaisiksi modernissa maailmassa, jossa asiakkailla on 

pääsy valtavaan määrään tietoa brändeistä, yrityksistä ja tuotteista. Brändäyksen 

tutkimuksessa tarvitaan uusia näkökulmia nopeasti muuttuvaan ympäristöön, jossa 

erilaiset kommunikaatiovälineet, kuten sosiaalinen media, kehittyvät jatkuvasti. 

(Keller 2009.) Markkinointi sosiaalisessa mediassa on olennainen osa nykyaikaista 

liiketoimintaa (Felix, Rauschnabel & Hinsch 2017). Sosiaalisen median käyttö ja 

merkitys kasvavat jatkuvasti luoden niin haasteita kuin myös mahdollisuuksia 

yrityksille. Sosiaalinen media haastaa perinteiset markkinoinnin käsitykset ja 

toimintatavat monessa suhteessa. (Aula 2011.) Vastassa on siis nopeasti muuttuva 

ympäristö, jossa asiakkaat, kilpailijat ja työntekijät ovat omaksuneet sosiaalisen 

median merkittäväksi osaksi jokapäiväistä toimintaansa (Effing & Spil 2015). 

Sosiaalisen median ymmärtäminen markkinoinnin näkökulmasta on erittäin tärkeää 

niin tutkimuksen kuin myös liiketoiminnan kannalta (Felix ym. 2017). Yrityksillä on 

kasvava paine olla edustettuna useissa eri sosiaalisen median kanavissa kiihtyvän 

kilpailun ja ympäristön odotusten vuoksi (Larson & Watson 2011). Monet yritykset 

ovatkin perustaneet yritysprofiileja lähes sattumanvaraisesti eri kanaviin ilman 

kunnollista viestintästrategiaa tai tavoitteita (Lardi & Fuchs 2013: 17). Pelkästään 

sosiaalisen median käyttäminen ei kuitenkaan riitä, vaan sitä on käytettävä 

strategisesti (DiStaso & McCorkindale 2013). Vahvan brändin rakentamisessa 

suunnitelmallisuus ja viestinnän johdonmukaisuus ovat erityisen tärkeitä (Šerić, Gil-

Saura & Ruiz-Molina 2014) ja myös siksi tämän tutkimuksen aihe on oleellinen. 

Sosiaalisen median suosion kasvu muuttaa brändiviestintää ja tarjoaa siihen uusia 

mahdollisuuksia. Monilla yrityksillä sosiaalisen median tärkeimmät tavoitteet 

liittyvätkin esimerkiksi brändi-imagon rakentamiseen ja bränditietoisuuden 

kasvattamiseen (Cawsey & Rowley 2016). Tutkimusaihe on siis nykypäiväisessä 
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liiketoiminnassa ajankohtainen ja relevantti. Etenkin PK- ja B2B-yritysten brändin 

rakentamiseen sosiaalisessa mediassa liittyy haasteita ja mahdollisuuksia (Gabrielli 

& Balboni 2010, Cawsey & Rowley 2016), joihin tämä tutkimus pyrkii osaltaan 

pureutumaan.  

Yksi tutkimusaiheen valintaan vaikuttavista tekijöistä oli tapausyritys Bitfactor Oy. 

Brändin rakentamisen mahdollisuudet ja haasteet sosiaalisessa mediassa ovat 

yrityksessä hyvin ajankohtainen aihe. Yrityksen aktiivisuus ja halu panostaa brändin 

rakentamiseen sosiaalisessa mediassa tekevät siitä osaltaan mielenkiintoisen 

tutkimuskohteen, sillä tutkimuksen kannalta kiinnostavat aihealueet tulevat 

monipuolisella tavalla esiin tapausyrityksen toiminnassa. Lisäksi tämän tutkimuksen 

toivotaan osaltaan myös kehittävän tapausyrityksen brändiviestintää sosiaalisessa 

mediassa.    

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, minkälainen rooli sosiaalisella 

medialla on pienten ja keskisuurten B2B-yrityksen brändin rakentamisessa. Lisäksi 

pyrkimyksenä on muodostaa olemassa olevaa tutkimusta ja empiiristä aineistoa 

kuvaava teoreettinen malli. Tutkimustuloksista muodostetaan myös 

liikkeenjohdollisia johtopäätöksiä, joiden tavoitteena on tarjota Bitfactor Oy:lle 

sopivia suuntaviivoja sosiaalisen median käyttöön brändin rakentamisessa. 

Tutkimuksella pyritään vastaamaan seuraavaan päätutkimuskysymykseen: 

”Millainen rooli sosiaalisella medialla on brändin rakentamisessa pienissä ja 

keskisuurissa B2B-yrityksissä?” 

Päätutkimuskysymyksen tueksi on myös muodostettu kolme alatutkimuskysymystä, 

jotka helpottavat teoreettisen mallin rakentamista, sekä johtopäätösten tekemistä. 

Alatutkimuskysymykset ovat: 

”Minkälaisista osa-alueista brändin rakentaminen koostuu?” 
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”Minkälaisia erityispiirteitä PK-yrityksiin liittyy sosiaalisen median käyttöä ja 

brändin rakentamista koskien?” 

”Minkälaisia erityispiirteitä B2B-yrityksiin liittyy sosiaalisen median käyttöä ja 

brändin rakentamista koskien?” 

1.3 Keskeisten käsitteiden määrittely 

Sosiaalinen media on joukko Internet-pohjaisia sovelluksia, jotka perustuvat Web 

2.0:n ideologiaan ja teknologiaan ja jotka mahdollistavat käyttäjien tuottaman 

sisällön, sekä sen vaihdannan. Sosiaaliseen mediaan kuuluvat muun muassa blogit, 

virtuaaliset pelimaailmat (mm. World of Warcraft), sisällön jakamiseen tarkoitetut 

yhteisöt (Youtube), erilaiset yhteistyöprojektit (Wikipedia), sekä sosiaaliset verkostot 

(Facebook, Twitter). (Kaplan & Haenlein 2010.)  

PK-yrityksillä tarkoitetaan alle 250 henkilön yrityksiä, joiden liikevaihto on 

korkeintaan 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on korkeintaan 43 miljoonaa 

euroa. Lisäksi määritelmään kuuluvilta yrityksiltä vaaditaan riippumattomuutta, eli 

yrityksen pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista vähintään 25 prosenttia ei saa olla 

sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei 

voida soveltaa joko PK-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää. (Tilastokeskus 

2017.) 

B2B-yritykset (business-to-business) harjoittavat liiketoimintaa ja kaupankäyntiä 

toisten yritysten kanssa (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 651). 

Brändi määritellään usein nimenä, merkkinä, terminä, symbolina, designina tai 

näiden yhdistelmänä, jonka tarkoituksena on tunnistaa tietyn yrityksen tuotteet tai 

palvelut ja erottaa ne kilpailijoista (American Marketing Association). Brändin juuret 

ulottuvat kuitenkin aina yrityksen strategiaan, yhtenäiseen integroituun visioon ja 

tavoitteisiin saakka. Brändin osa-alueisiin kuuluvat brändi-identiteetti, 

yrityskulttuuri, bränditietoisuus, brändi-imago ja brändipääoma. (Keller 1993, de 

Chernatony & Cottam 2008, Mindrut, Manolica & Roman 2015.) 
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Brändin rakentaminen tarkoittaa tässä tutkielmassa brändin kehittämistä eri osa-

alueiden kautta yrityksen viestintästrategiasta, tavoitteista ja brändi-identiteetistä aina 

brändi-imagoksi saakka. (Mindrut ym. 2015). Brändin rakentamisen osa-alueisiin 

kuuluvat siis viestintästrategia ja tavoitteet, brändi-identiteetti, yrityskulttuurin 

luominen, brändi-identiteetin ja yrityskulttuurin viestiminen, bränditietoisuus ja 

brändi-imago (Keller 1993, de Chernatony & Cottam 2008, Mindrut ym. 2015). 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Tässä tutkimuksessa käytetään laadullisia tutkimusmenetelmiä, koska tutkittavaa 

ilmiötä halutaan ymmärtää kokonaisvaltaisesti haastateltavien itsensä kertomana. 

Lisäksi halutaan myös kehittää sosiaalisen median käyttöä tapausyrityksen brändin 

rakentamisessa empiiristen tulosten pohjalta. Sosiaalisen median rooli brändin 

rakentamisessa sisältää useita eri osa-alueita ja on ilmiönä monimuotoinen, sekä 

monitulkintainen. Näin ollen aiheesta saattaa paljastua myös odottamattomia asioita. 

Tästä johtuen on myös perusteltua käyttää aineistonkeruumenetelmänä 

puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Laadulliset tutkimusmenetelmät, etenkin 

haastattelujen käyttö aineistonkeruumenetelmänä, antavat tutkimukselle tietynlaista 

joustavuutta, eli mahdollisuuden esimerkiksi selventää ja syventää saatavaa tietoa. 

(Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009: 161–164.) Tässä tapauksessa myös tutkijan 

pohjatiedot ja aikaisempi kokemus aiheesta ovat rajalliset, minkä vuoksi 

joustavuudesta ja haastatteluiden käytöstä aineistonkeruumenetelmänä on erityisen 

paljon hyötyä. Haastateltavat ovat digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoita, jotka 

ovat tehneet digitaalisen markkinoinnin parissa mittavan uran. Heillä saattaa siis olla 

tutkimuksen aiheesta sellaista tietoa, jota tutkijan on hankala ennakoida. 

Tutkielman empiirinen aineisto koostuu kahdesta osasta: asiantuntijahaastatteluista, 

sekä tapausyrityksen edustajan haastattelusta ja yrityksen erilaisista dokumenteista ja 

sivustoista. Tässä pro gradu -tutkielmassa halutaan saada yksityiskohtaista tietoa ja 

ymmärrystä tapausyrityksen brändin rakentamisesta. Lisäksi halutaan saada 

asiantuntijahaastattelujen avulla syvällistä tietoa haastateltavien näkemyksistä 

sosiaalisen median roolista brändin rakentamisessa PK-yrityksissä, B2B-

kontekstissa. Yksi tutkimuksen tavoitteista on kehittää tapausyritys Bitfactor Oy:n 

sosiaalisen median käyttöä brändin rakentamisessa tutkimustulosten pohjalta. Tämä 
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tutkimus on siis luonteeltaan tapaustutkimus, jossa on myös nähtävissä joitakin 

toimintatutkimuksen piirteitä. (Eskola & Suoranta 2008: 126–127.)   

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu kuudesta luvusta. Johdannon jälkeen luvussa 2 käsitellään brändin 

osa-alueita ja brändin rakentamista. Tämä toimii pohjustuksena luvulle 3, jossa 

käsitellään sosiaalisen median roolia brändin rakentamisen osa-alueissa. Lisäksi 

luvussa 3 käydään läpi viestinnän yhtenäisyyden ja integroidun 

markkinointiviestinnän merkitystä brändin rakentamisessa, sekä esitellään PK- ja 

B2B-yritysten erityispiirteitä brändiviestinnässä. Teoreettinen viitekehys kootaan 

luvun 3 lopussa havainnollistavaksi kuvioksi. Luvussa 4 esitellään tutkimuksen 

metodologiset valinnat, sekä aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät perusteluineen. 

Luvun 4 lopuksi esitellään tarkemmin myös tapausyritys. Luvussa 5 analysoidaan 

tutkimuksen empiiristä aineistoa teoreettiseen viitekehykseen nojaten, ja luvun 

lopuksi empiiriset tulokset yhdistetään teoreettiseen viitekehykseen 

havainnollistavassa kuviossa. Luvussa 6 esitetään vastaukset tutkimuskysymyksiin ja 

käsitellään tiivistäen keskeisimmät tutkimustulokset. Lopuksi esitetään 

liikkeenjohdolliset johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset. 
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2 BRÄNDIN OSA-ALUEET JA RAKENTAMINEN 

 

Tässä luvussa perehdytään tarkemmin brändin eri osa-alueisiin, jotta luvun 3 

teoreettinen viitekehys olisi helpommin ymmärrettävissä. Aluksi käsitellään lyhyesti 

brändin merkitystä yritykselle ja sen jälkeen kaikki brändin osa-alueet käydään 

yksitellen tarkemmin läpi. Tässä luvussa muodostetaan myös vastaus ensimmäiseen 

alatutkimuskysymykseen aikaisemman kirjallisuuden perusteella. 

 

2.1 Brändin osa-alueet ja merkitys yritykselle 

 

Yksi viime vuosien tärkeimmistä ja suosituimmista markkinoinnin aihealueista on 

ollut brändi ja sen tuoma arvo yritykselle. Vahva brändi hyödyttää yritystä lukuisin 

eri tavoin; se vaikuttaa positiivisesti muun muassa asiakasuskollisuuteen, 

markkinaosuuteen, yhteistyömahdollisuuksiin, markkinointiviestinnän tehokkuuteen 

ja asiakkaiden näkemyksiin tuotteiden tai palveluiden laadusta. Lisäksi vahva brändi 

antaa suojaa kilpailijoiden toimia ja markkinoiden kriisitilanteita vastaan. (Keller 

2009.) Vahva brändi-identiteetti ja brändi-imago voivat myös nostaa yrityksen 

työntekijöiden motivaatiota ja houkutella uusia työntekijöitä. Brändi on yritykselle 

siis tärkeä strateginen voimavara ja kestävä kilpailuedun lähde. (Buil, Catalán & 

Martínez 2016.)  

 

American Marketing Association (AMA) määrittelee brändin nimenä, merkkinä, 

terminä, symbolina, designina tai näiden yhdistelmänä, jonka tarkoituksena on 

tunnistaa tietyn yrityksen tuotteet tai palvelut ja erottaa ne kilpailijoista. Usein brändi 

määritellään edellä mainittujen elementtien kautta, mutta brändi on kokonaisuutena 

paljon muutakin. Brändin juuret ulottuvat kauemmas; se alkaa jo yrityksen 

strategiasta, yhtenäisestä, integroidusta visiosta ja tavoitteista. Brändin perusta on 

brändi-identiteetti, josta brändi-imago ja muut brändin elementit juontuvat.  (Mindrut 

ym. 2015.) Seuraavaksi avataan tämän tutkimuksen kannalta olennaisia brändin osa-

alueita. 

2.1.1 Brändi-identiteetti 

Brändi-identiteetin voidaan sanoa olevan joukko ominaisuuksia ja ulottuvuuksia, 

jotka määrittelevät brändin ajattelutavan, käyttäytymisen ja tavan olla olemassa. 
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Brändi-identiteetti määrittelee brändin tarkoituksen ja merkityksen lisäksi myös 

suunnan, jota brändi noudattaa. (Buil ym. 2016.) Brändi-identiteetin yhtenäisyys 

määräytyy yrityksen noudattamien uskomusten ja merkitysten, kuten esimerkiksi 

kulttuurin, vision, persoonallisuuden, asemoinnin ja suhteiden perusteella. Brändi-

identiteetin pohjalta luodaan erilaisia komponentteja, kuten logo, 

markkinointimateriaalit, viestintä, tuotteet ja palvelut, tuotteiden pakkaukset ja 

tunnereaktiot. Mindrut ym. (2015) kuvaavat näitä komponentteja kulkuneuvoksi, 

jolla kuljetaan kohti määränpäätä, eli haluttua brändi-imagoa. Brändi-identiteetti on 

suunta, jota kulkuneuvon tulee noudattaa määränpään saavuttamiseksi. (Mindrut ym. 

2015.) Brändi-identiteetti on siis yrityksen itsensä määrittelemä kokonaiskäsitys 

brändistä, ja sen selkeä määrittely on hyvän brändiviestinnän perusta (Madhavaram 

ym. 2005). 

Muhonen, Hirvonen ja Laukkanen (2017) jakavat yrityksen brändi-identiteetin 

kolmeen osa-alueeseen: arvoihin, visioon ja asemointiin. Kyseinen jako on tehty 

aiheesta aikaisemmin julkaistun kirjallisuuden perusteella, jossa nämä osa-alueet 

nousevat esiin tärkeimpien käsitteiden joukossa. Brändin arvot (values) muodostavat 

perustan brändin erottumiselle muista brändeistä. Brändin arvojen tulisi pohjautua 

organisaation arvoihin, jotka määrittelevät mitä yritys edustaa. Brändin arvoissa 

tiivistyy siis se, mitä brändi edustaa. Brändin arvoja voivat olla esimerkiksi palvelun 

laatu ja innovatiivisuus. (Muhonen ym. 2017.)  

Brändi-identiteetin on sisällettävä myös yrityksen tulevaisuuden suunta, ja siksi sen 

tulisi rakentua selkeän brändi-vision päälle. Brändin visio kuvastaa siis brändin 

tulevaisuuden tavoitteita ja tarkoituksia. Brändin asemointi (positioning) puolestaan 

tarkoittaa brändin eri piirteiden korostamista kilpailijoista erottumiseksi. 

Asemoinnissa brändin persoonallisuutta käytetään avuksi muun muassa brändin 

elävöittämisessä ja asiakassuhteiden rakentamisessa. (Muhonen ym. 2017.)  

2.1.2 Yrityskulttuurin ja brändin yhteys 

Yrityskulttuurille on esitetty useita eri määritelmiä. Yhteinen tekijä määritelmissä 

näyttää kuitenkin olevan yrityskulttuurin näkeminen yrityksen arvojen yhdistelmänä, 

joka ohjaa käyttäytymistä. (de Chernatony & Cottam 2008.) Yrityskulttuuri voidaan 
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määritellä esimerkiksi yrityksen yleiseksi filosofiaksi, joukoksi arvoja ja 

uskomuksia, jotka muovaavat ihmisten ajattelua ja käyttäytymistä (Hankinson & 

Hankinson 1999). Yrityskulttuurin sisältämät arvot siis ohjaavat yrityksen 

työntekijöiden vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. (de Chernatony & Cottam 2008.) 

Yrityskulttuuri on oleellinen osa myös yrityksen brändin rakentamista, koska 

työntekijöiden käyttäytyminen ilmentää brändiä ja vaikuttaa asiakkaiden 

näkemyksiin brändistä. Ilman sopivaa ja brändiä tukevaa kulttuuria yrityksen 

työntekijät eivät todennäköisesti käyttäydy brändin arvojen mukaisesti. 

Yrityskulttuurin ja yrityksen menestyksen, sekä työntekijöiden vaihtuvuuden välinen 

yhteys on myös dokumentoitu (mm. Kotter & Heskett 1992, Sheridan 1992). Kyky 

pitää työntekijät yrityksessä on yhteydessä myös brändin menestykseen, koska työn 

laatu säilyy paremmin yhtenäisenä, kun samat työntekijät pysyvät yrityksessä pitkiä 

aikoja. (de Chernatony & Cottam 2008.) 

Työntekijöiden omien arvojen tulisi olla yhteensopivia brändin arvojen kanssa, jotta 

yrityskulttuurilla olisi suotuisa vaikutus brändin menestykseen. Jos näin ei ole, 

työntekijät kokevat luultavasti turhautumista, koska heidän luontainen 

käyttäytymisensä on ristiriidassa yrityksen brändin arvojen kanssa. Samankaltainen 

lopputulos on odotettavissa myös silloin, kun brändille määritellyt arvot poikkeavat 

yrityksen todellisista arvoista. Molemmat tilanteet saattavat aiheuttaa työntekijöissä 

turhautumista, epäluottamusta ja haluttomuutta tukea brändiä, mikä johtaa usein 

brändille epäsopivaan käytökseen ja ristiriitaiseen brändi-imagoon. (de Chernatony 

& Cottam 2008.) Esimerkiksi O’Reilly, Chatman ja Caldwell (1991), sekä Ostroff, 

Shin ja Kinicki (2005) toteavat, että yrityksen arvojen ja työntekijöiden 

henkilökohtaisten arvojen yhteensopivuus on yhteydessä työntekijöiden 

sitoutumiseen ja tyytyväisyyteen, sekä yrityksen liikevaihtoon. Näin ollen 

yrityskulttuuri, joka sisältää ristiriitaisia ja epäyhtenäisiä arvoja, sekä mahdollisesti 

myös useita arvoiltaan eriäviä alakulttuureita ei edistä brändin menestystä (de 

Chernatony & Cottam 2008). 

Aikaisemman tutkimuksen perusteella ideaalinen yrityskulttuuri vahvan brändin 

rakentamisen kannalta on siis yhtenäinen yrityksen sisäisesti ja myös brändin kanssa. 

Burmann ja Zeplin (2005) toteavat, että brändin vahvuus määrittyy brändi-
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identiteetin eri osa-alueiden yhteneväisyyden perusteella. Heidän mukaansa 

asiakkaiden kokemukset brändistä rakentuvat aina, kun asiakkaat kohtaavat brändin 

erilaisissa kosketuspisteissä. Siksi on oleellista, että yrityksen työntekijät tuntevat 

brändi-identiteetin ja ovat sitoutuneita toimimaan sen mukaisesti niin yrityksen 

sisäisessä kuin myös ulkoisessa vuorovaikutuksessa. De Chernatony ja Cottam 

(2008) huomauttavat myös, että vahvan brändin rakentaminen vaatii 

yrityskulttuurilta pitkänäköisyyttä ja pitkän tähtäimen tavoitteisiin keskittymistä. 

Lisäksi viestinnän ja vuorovaikutuksen yrityksen sisällä on oltava yhtenäistä ja 

esteetöntä, ja brändi-identiteetin tulisi olla työntekijöille selkeä (Madhavaram ym. 

2005). 

Rashid ja Ghose (2015) toteavat tutkimuksensa tulosten perusteella, että 

yrityskulttuurilla ja brändi-identiteetillä on merkittävä yhteys. Brändi-identiteetin 

tulisi olla pohjana yrityskulttuurin luomiselle. Usein yrityskulttuuria vaalitaan 

yrityksissä esimerkiksi rekrytoimalla persoonallisuudeltaan kulttuuriin sopivia 

henkilöitä. Yrityskulttuurin rakentuminen on aikaa vievä prosessi, joka on jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa brändi-identiteetin kanssa. Ne muovaavat toisiaan ja kehittyvät 

yhdessä. 

2.1.3 Bränditietoisuus 

Bränditietoisuudella tarkoitetaan sitä, missä määrin ihmiset ovat tietoisia brändistä ja 

tottuvat, muistavat ja tunnistavat brändin. Oleellista on esimerkiksi se, että brändin 

nimi tulee heidän mieleensä oikeassa asiayhteydessä. Jos kysyttäisiin joukolta 

ihmisiä, mitä ohjelmistoalan yrityksiä heillä tulee ensimmäisenä mieleen, vastaukset 

muodostaisivat jonkinlaisen ymmärryksen markkinoiden bränditietoisuudesta liittyen 

ohjelmistoyrityksiin. (Barreda, Bilgihan, Nusair & Okumu 2015.) Bränditietoisuus 

liittyy asiakkaiden ”muistijäljen” voimakkuuteen, jonka avulla he tunnistavat brändin 

eri tilanteissa. Keller (1993) jakaa bränditietoisuuden kahteen osaan: brändin 

tuntemiseen (brand recognition) ja brändin muistamiseen (brand recall). Brändin 

tuntemisella tarkoitetaan asiakkaiden kykyä muistaa aikaisempi kontakti brändin 

kanssa, kun he kohtaavat brändin. Brändin muistamisella puolestaan tarkoitetaan 

asiakkaiden kykyä muistaa brändi, kun brändiin liittyvä tuoteryhmä tai tarve 

annetaan vihjeenä. (Keller 1993.) 
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Bränditietoisuudella on suuri merkitys asiakkaan päätösprosessissa. On tärkeää, että 

asiakkaat muistavat brändin ajatellessaan siihen liittyvää tuote- tai palvelukategoriaa 

ja ottavat sen huomioon päätöksessään. Bränditietoisuudella on merkitystä asiakkaan 

päätöksenteossa myös siinä mielessä, että se vaikuttaa brändimielikuvien 

muodostumiseen ja voimakkuuteen brändi-imagossa. Brändi-imagon 

muodostumiseksi on välttämätöntä, että asiakkaalle jää muistijälki brändistä. (Keller 

1993.) 

2.1.4 Brändi-imago 

Vahva brändi-imago on jo pitkään nähty erittäin tärkeänä konseptina markkinoinnin 

tutkimuksessa. Brändi-imagolla tarkoitetaan kuluttajien ja asiakkaiden näkemyksiä ja 

mieltymyksiä brändistä, jotka heijastuvat erilaisista kuluttajan muistissa olevista 

mielikuvista brändiin liittyen. Vahvat, suotuisat ja uniikit brändimielikuvat ovat 

välttämättömiä kilpailijoista erottumisen kannalta. Brändi-imago on siis kuluttajan 

käsitys brändistä, johon markkinointiviestintä vaikuttaa monin tavoin. (Keller 2009.)  

Brändi-imagolla on vahva yhteys brändipääomaan. Brändipääoma muodostuu niistä 

asiakkaiden reaktioista markkinointiin, jotka johtuvat brändistä. Keller (1993) toteaa, 

että erilaisilla brändimielikuvilla on suuri vaikutus juuri näihin brändistä johtuviin 

reaktioihin. Brändi-imago muodostuu muun muassa näistä brändimielikuvista. Keller 

jakaa brändi-imagon sisältämät brändimielikuvat kolmeen osa-alueeseen: 

ominaisuudet, hyödyt ja asenteet. (Keller 1993.) 

Ominaisuudet (attributes) ovat yrityksen tuotetta tai palvelua kuvaavia piirteitä 

asiakkaan mielessä. Toisin sanoen ominaisuudet kuvaavat, mitä asiakas ajattelee 

tuotteen tai palvelun olevan ja minkälaisia asioita sen ostamiseen ja käyttämiseen 

liittyy. Asiakkaan tuotteeseen tai palveluun yhdistämät ominaisuudet voivat 

muodostua asiakkaan omista kokemuksista brändiin liittyen, tai epäsuorasti muista 

lähteistä, kuten markkinointiviestinnästä tai kuulopuheen kautta. Ominaisuudet 

voivat muodostaa asiakkaan mielessä myös erilaisia brändiä kuvaavia 

persoonallisuuden piirteitä, kuten nuorekas tai värikäs. (Keller 1993.)     
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Hyödyillä (benefits) tarkoitetaan nimen mukaisesti niitä henkilökohtaisia hyötyjä, 

jotka asiakas yhdistää tuotteeseen tai palveluun. Hyödyt voivat olla perustarpeisiin 

liittyviä hyötyjä, kokemusperäisiä hyötyjä tai symbolisia hyötyjä, kuten status ja 

muiden hyväksyntä. Asenteet (attitudes) puolestaan määrittelevät asiakkaan yleisen 

arvion brändistä. Yksi laajalti hyväksytyistä brändi-asenteita kuvaavista 

lähestymistavoista käsittää brändi-asenteet brändiin liitettyjen ominaisuuksien ja 

hyötyjen yhdistelmänä. Ajzen ja Fishbein (1980) esittivät yhden tunnetuimmista 

malleista brändi-asenteisiin liittyen. Siinä asenteet nähdään kokonaisuutena, joka 

muodostuu asiakkaan mieltämistä brändin ominaisuuksista ja asiakkaan arvioinnista 

ominaisuuksiin liittyen. Toisin sanoen asiakas uskoo brändin sisältävän tiettyjä 

ominaisuuksia ja arvioi mielessään, kuinka hyvänä tai huonona hän pitää brändiä 

niiden perusteella. (Keller 1993.)     

2.1.5 Brändipääoma 

Brändin tarkoitus ei ole vain erottaa eri tuotteet ja palvelut toisistaan niiden tarjoajan 

mukaan, vaan brändin nimen, merkin, symbolin tai muun brändiin liittyvän 

tunnisteen käyttö synnyttää vuorovaikutusta asiakkaan kanssa. Brändipääoma (brand 

equity) syntyy juuri tällä tavalla, eli se ei tarkoita pelkästään brändin taloudellista 

hyötyä yritykselle. Brändipääomaan kuuluvat myös brändin aineettomat hyödyt. 

(Bivainienė & Šliburytė 2008.) Eri tutkijat määrittelevät brändipääoman hieman eri 

tavoin, mutta ovat jokseenkin yhtä mieltä siitä, että brändipääoma tarkoittaa niitä 

markkinoinnin vaikutuksia, jotka voidaan yhdistää ainoastaan brändiin. Tuotteiden ja 

palveluiden markkinointi tuottaa siis erilaisia tuloksia brändistä johtuen. (Keller 

2009.) Brändipääoma on nähtävissä usein eri tavoin; esimerkiksi asiakkaiden 

mielipiteinä brändistä, asiakkaiden käyttäytymisenä brändiin liittyen, hinnoittelussa, 

markkina-arvossa ja kannattavuudessa (Bivainienė & Šliburytė 2008). 

Vahvalla brändillä on niin sanotusti korkea brändipääoma. Brändipääoman taso 

voidaan mitata brändin kykynä saada asiakkaiden mieltymys ja uskollisuus. Jos 

yrityksen brändillä on positiivinen brändipääoma, asiakkaat reagoivat sen tuotteisiin 

ja palveluihin suotuisammin, kuin niiden vastaaviin brändäämättömiin versioihin. 

Korkea brändipääoma tarjoaa yritykselle kestävän kilpailuedun ja perustan vahvojen 

ja tuottoisien asiakassuhteiden luomiseen. (Kotler & Armstrong 2014: 257–258.) 
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Aikaisemmin julkaistussa kirjallisuudessa brändipääomasta on ehdotettu monenlaisia 

viitekehyksiä, joissa muun muassa brändi-identiteetti, bränditietoisuus ja brändi-

imago esitetään brändipääoman osa-alueina. Esimerkiksi Aaker (1991) nimeää 

mallissaan bränditietoisuuden yhdeksi brändipääomaan vaikuttavista tekijöistä. 

Lisäksi mallissa otetaan esille brändi-imagoon kuuluvia osa-alueita, kuten 

brändimielikuvat, mutta brändi-imagoa tai brändi-identiteettiä ei suoraan mainita 

viitekehyksessä. Aaker toteaakin mallin heikkoudeksi niiden puuttumisen. Keller 

(1993) puolestaan esittää brändipääoman muodostuvan siitä, miten bränditieto (brand 

knowledge) vaikuttaa asiakkaiden reaktioihin markkinointia kohtaan. Bränditieto 

jakautuu Kellerin mallissa brändi-imagoon ja bränditietoisuuteen. (Bivainienė & 

Šliburytė 2008.)  

Lisäksi Zimmermann, Klein-Bölting, Sander ja Murad-Aga (2001) esittelevät 

katsauksessaan useita erilaisia malleja brändipääomasta. Niin sanotussa 

jäävuorimallissa (iceberg model) brändipääoma jaetaan yrityksen ulkopuolelle 

näkyvään osaan - brändi-imagoon, jonka osa-alueita ovat muun muassa 

bränditietoisuus ja brändin ainutlaatuisuus. Katsauksessa esitellään myös malli 

(Semion brand equity measurement model), jossa brändipääoma mitataan neljän osa-

alueen - brändin vahvuuden, brändi-imagon, brändin suojauksen ja yrityksen 

taloudellisen arvon avulla. Mallissa brändi-imagoon kuuluvat asiakkaan mielikuvat 

brändistä, ja brändin vahvuuksiin kuuluvat muun muassa brändi-identiteetti ja 

brändin tunnettuus. (Bivainienė & Šliburytė 2008.)           

2.2 Brändin rakentamisen osa-alueet 

Kuvio 1 havainnollistaa tässä luvussa esiteltyjä brändin rakentamisen osa-alueita. 

Yrityksen viestintästrategia ja tavoitteet muodostavat kuviossa 1 brändin 

rakentamiselle perustan, jonka pohjalta brändi-identiteetti syntyy (Mindrut ym. 

2015). Arvoihin, visioihin ja asemointiin Muhosen ym. (2017) mukaan jaettu brändi-

identiteetti on brändin rakentamisen lähtöpiste, joka toimii pohjana yrityskulttuurin 

luomiselle (Rashid & Ghose 2015). Kuviossa toisena vaiheena oleva yrityskulttuuri 

on otettu brändin rakentamisen prosessiin mukaan tässä tutkimuksessa, koska se on 

tärkeässä roolissa yhtenäisen brändi-imagon luomisessa. Erityisesti brändin arvojen 
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ja työntekijöiden arvojen yhtäpitävyydellä on suuri merkitys, mikä on sisällytetty 

myös kuvioon 1 (de Chernatony & Cottam 2008). 

Bränditietoisuus ja brändi-imago vaativat kehittyäkseen brändi-identiteetin ja 

yrityskulttuurin viestimistä ja ilmentämistä muille, mikä on kuviossa kolmantena 

vaiheena. Kun asiakkaat kohtaavat brändin erilaisissa kosketuspisteissä, syntyy 

bränditietoisuutta ja sitä kautta brändimielikuvia, joista rakentuu brändi-imago 

(Burmann & Zeplin 2005). Brändi-imago on kuviossa 1 brändin rakentamisen 

päätepisteenä. Brändipääoma syntyy brändin ja asiakkaiden vuorovaikutuksessa, kun 

brändi vaikuttaa asiakkaiden reaktioihin yrityksen tuotetta tai palvelua kohtaan 

(Bivainienė & Šliburytė 2008, Keller 2009).  Tämä on myös otettu huomioon 

kuviossa 1. 

 

Kuvio 1. Brändin rakentamisen osa-alueet. 

Brändi-identiteetti 

Yrityskulttuurin luominen 

Brändi-identiteetin ja 

yrityskulttuurin viestiminen  

Bränditietoisuus 

Brändi-imago 

Mielikuvat: 

 Ominaisuudet 

 Hyödyt  

 Asenteet 
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 Asemointi 
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 brändipääoma 
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yrityksessä 
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 Rekrytointi 

 Motivointi, 
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Viestintästrategia ja tavoitteet 
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3 SOSIAALISEN MEDIAN ROOLI BRÄNDIN RAKENTAMISESSA 

Tässä luvussa käsitellään aikaisempaa kirjallisuutta liittyen sosiaalisen median 

rooliin brändin rakentamisessa. Aluksi käydään läpi brändiviestinnän 

yhdenmukaisuuden merkitys ja integroidun markkinointiviestinnän periaatteet. 

Seuraavaksi käsitellään lyhyesti, miten sosiaalinen media on yhdistettävissä 

integroituun markkinointiviestintään ja miten se on muuttanut viestintää ajan 

saatossa. Alustuksen jälkeen käsitellään sosiaalisen median roolia erikseen jokaisessa 

brändin rakentamisen osa-alueessa, ja lisäksi käydään läpi joitakin PK- ja B2B-

yritysten erityispiirteitä brändiviestinnässä. Lopuksi kokonaisuutta havainnollistetaan 

teoreettisesta viitekehyksestä kootulla kuviolla.  

3.1 Yhdenmukaisuus brändiviestinnässä – integroidun markkinointiviestinnän 

periaatteet 

Samoin kuin muutkin mediat, myös sosiaalinen media on tehokkaimmillaan, kun se 

istutetaan osaksi integroitua markkinointiviestintää (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 

466). Integroitu markkinointiviestintä on oleellinen käsite myös brändin 

rakentamisessa, koska johdonmukainen ja yhtenäinen viestintä rakentaa 

luonnollisesti voimakkaampia brändi-mielleyhtymiä, kuin ristiriitainen ja 

epäyhtenäinen viestintä (Šerić ym. 2014). Jotta sosiaalisen median roolia brändin 

rakentamisessa voitaisiin ymmärtää syvällisesti, on sitä käsiteltävä osana laajempaa 

integroidun markkinointiviestinnän kokonaisuutta.  

Integroidulla markkinointiviestinnällä tarkoitetaan yrityksen lukuisten 

kommunikointikanavien integrointia ja koordinointia niin, että voidaan tuottaa 

selkeää ja yhdenmukaista viestintää markkinointitavoitteiden, kuten halutun brändi-

imagon saavuttamiseksi (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 466, Kotler & Armstrong 

2014: 431). Entistä suurempi valikoima erilaisia teknologioita ja viestintäkanavia 

tuottaa markkinoinnin ammattilaisille uusia mahdollisuuksia ja myös haasteita. 

Yrityksille tarjoutuu mahdollisuus monipuolisempaan markkinointiviestintään, sekä 

kohdeyleisön ja heidän mieltymystensä ymmärtämiseen. Toisaalta ongelmaksi 

nousee viestinnän monimutkaisuus ja pirstoutuneisuus. Haasteena on saada kaikki 

kanavat ja viestit toimimaan yhdessä selkeänä, loogisena ja tehokkaana 
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kokonaisuutena. Tätä varten monet yritykset ovat omaksuneet integroidun 

markkinointiviestinnän periaatteita. (Kotler & Armstrong 2014: 431.)  

Esimerkiksi digitalisaatio, massamedian jakautuminen, entistä tietoisemmat ja 

vaikutusvaltaisemmat asiakkaat, uudet viestintävälineet ja kanavat, sekä 

informaatiotulva ovat muuttaneet integroidun markkinointiviestinnän viitekehystä jo 

vuosien ajan (Vernuccio & Ceccotti 2015). Asiakkaat ovat tietoisempia ja 

vaikutusvaltaisempia monessakin suhteessa: sen sijaan että he tyytyisivät uskomaan 

markkinoijien viestintää, he voivat etsiä Internetin ja muiden teknologioiden avulla 

itse tietoa. He voivat myös entistä helpommin olla vuorovaikutuksessa muiden 

asiakkaiden kanssa ja jakaa yrityksiin ja brändeihin liittyvää tietoa keskenään. 

(Kotler & Armstrong 2014: 429.) Lisäksi aikaisemmin yrityksen viestintäkanavat 

olivat täysin yrityksen itsensä kontrolloitavissa, kun taas nykyään kuluttajilla on 

huomattavasti suurempi kontrolli yrityksen digitaalisiin viestintäkanaviin. Kuluttajat 

päättävät mitä -, missä -, milloin - ja kuinka he käyttävät mediaa luoden sinne itse 

myös sisältöä. (Vernuccio & Ceccotti 2015) 

Myös markkinointistrategiat muuttuvat siirryttäessä pois massamarkkinoinnista. 

Nykyään markkinointi keskittyy syvällisempien ja yksilöidympien asiakassuhteiden 

rakentamiseen yhä tiukemmin rajatuissa kohderyhmissä. Lisäksi suuret harppaukset 

viestintäteknologian kehityksessä ovat muuttaneet perusteellisesti tapaa, jolla 

yrityksen ja asiakkaat kommunikoivat keskenään. Digitalisaation myötä tarjolle on 

tullut valtavasti erilaisia laitteita ja teknologia-alustoja, jotka muuttavat viestinnän 

kenttää: älypuhelimet, tabletit, sosiaaliset verkostot ja blogit ovat näistä esimerkkejä. 

(Kotler & Armstrong 2014: 429.) 

Osa markkinoinnin ammattilaisista on sitä mieltä, että perinteinen massamarkkinointi 

jää jossain vaiheessa kokonaan pois käytöstä. Suurin osa kuitenkin uskoo perinteisen 

ja modernin markkinoinnin yhdistyvän vaiheittain, vaikka perinteinen malli 

joutuukin osittain väistymään. Mitä tahansa kanavia markkinoinnissa käytetäänkin, 

loppujen lopuksi tärkeintä on integroida kanavat keskenään niin, että ne viestivät 

yrityksen brändin sanomaa ja edistävät toivottua brändimielikuvaa parhaalla 

mahdollisella tavalla. Markkinoinnissa ei ole kyse pelkästään TV- tai Facebook-

mainosten laatimisesta, vaan muun muassa kokonaisvaltaisesta brändisisällön 
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suunnittelemisesta ja luomisesta, sekä brändimielikuvan kehittämisestä useita eri 

kanavia käyttäen. (Kotler & Armstrong 2014: 430–431.) 

Pickton ja Broderick (2005) tiivistävät integroidun markkinointiviestinnän 

ominaispiirteet neljäksi C:ksi: coherence eli yhtenäisyys tarkoittaa, että yrityksen eri 

viestit ovat loogisesti yhteydessä toisiinsa. Consistency eli johdonmukaisuus 

tarkoittaa, että eri viestit tukevat toisiaan, eivätkä ole ristiriidassa keskenään. 

Continuity eli jatkuvuus on viestinnän yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta 

pitkälläkin aikavälillä.  Complementary eli täydentävyys tarkoittaa, että viestintä on 

synergistä ja viestinnän kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Nämä neljä 

ominaispiirrettä toimivat hyvänä suuntaviivana markkinointiviestinnän integroinnille 

ja brändin rakentamiselle. 

3.1.1 Brändin kontaktipisteet 

Integroidun markkinointiviestinnän periaatteiden mukaan on tunnistettava kaikki 

kontaktipisteet, joissa asiakas saattaa kohdata yrityksen ja sen brändin. Jokainen 

kontaktipiste välittää asiakkaalle joko positiivista, negatiivista tai neutraalia brändi-

mielikuvaa. Yrityksen tavoitteena tulisi olla positiivisen ja yhtenäisen mielikuvan 

luominen kaikissa näissä kontaktipisteissä. Integroitu markkinointiviestintä liittää 

yrityksen viestinnän yhtenäiseksi kokonaisuudeksi kaikissa kanavissa. Näin kaikki 

yrityksen viestintä luo samaa mielikuvaa: eri sosiaalisen median kanavat, 

televisiomarkkinointi, PR-materiaalit, nettisivut, uutiskirjeet ja kaikki muut kanavat 

näyttävät ja tuntuvat samanlaisilta keskenään. Usein eri kanavilla on myös erilaisia 

rooleja kohdeyleisön ohjaamisessa kohti tavoitetta. (Kotler & Armstrong 2014: 433.) 

Viestintää suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon, että vastaanottajat integroivat 

mielessään yrityksen viestinnän joka tapauksessa. Vastaanottajat eivät erottele eri 

kanavia mielessään, ja niinpä yrityksen eri kanavista tulevista viesteistä muodostuu 

vastaanottajalle aina jonkinlainen yhdistelmä. (Schultz 1996.) Kun viestinnässä 

käytettävien kanavien integrointia ei tehdä huolellisesti, lopputulos on yleensä 

vastaanottajalle varsin sekava. Yrityksen nettisivuilla saatetaan viestittää yhdenlaista 

sanomaa, Facebookissa ja YouTubessa toista ja uutiskirjeessä kolmatta. Vaarana on 

tällöin ristiriitainen tai hämärtynyt brändimielikuva. (Kotler & Armstrong 2014: 
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431.) Usein viestinnän epäyhtenäisyys johtuu suunnitelmallisuuden puutteesta ja 

siitä, että viestintää tehdään monessa eri yrityksen osassa, tai usean eri yrityksen 

voimin. Tällöin yrityksen viestinnässä saattaa nähdä käytettävän esimerkiksi useita 

eri versioita logosta, iskulauseista, väreistä, asettelusta ja lähestymistavasta. (Key & 

Czaplewski 2017.) Epäyhtenäinen viestintä voi pahimmassa tapauksessa johtaa jopa 

haitalliseen brändi-mielikuvaan, jota yritys ei ole lainkaan osannut ennakoida 

(Schultz 1996).  

3.1.2 Brändin yhteys integroituun markkinointiviestintään 

Brändi-identiteetin viestintä integroidun markkinointiviestinnän keinoin vaatii 

yritykseltä muun muassa identiteetti-orientoitunutta kulttuuria. Toisin sanoen 

prosessien, joita yrityksessä tapahtuu, tulisi keskittyä brändi-identiteetin luomiseen, 

kehittämiseen ja säilyttämiseen. Lisäksi viestinnän ja vuorovaikutuksen yrityksen 

sisällä on oltava integroitua, ja brändi-identiteetin tulisi olla työntekijöille selkeä. 

Tällöin brändi-identiteettiä voidaan viestiä myös yrityksen ulkopuolelle 

yhdenmukaisesti, ja rakentaa näin haluttua brändi-imagoa. Selkeä brändi-identiteetti 

yrityksen sisällä, sekä identiteettiä tukeva yrityskulttuuri mahdollistavat siis 

yhtenäisen ja johdonmukaisen viestinnän. (Madhavaram ym. 2005.)  

Suotuisan imagon luominen vaatii tarkkaan suunniteltua ja integroitua 

markkinointiviestintää. Viestinnän täytyy johdonmukaisesti yhdistää halutut brändi-

mielleyhtymät kuluttajan muistiin, herättää positiivisia tunteita brändiä kohtaan ja 

rakentaa vahvaa suhdetta brändiin. On ymmärrettävä, minkälaisilla kokemuksilla ja 

vaikutelmilla on suurin merkitys ostopäätöksessä. Tämän ymmärryksen avulla 

yritysten on rakennettava markkinointiviestinnän eri vaihtoehdoista kokonaisuus, 

jossa jokainen kanava viestii samaa merkitystä ja sisältöä omilla vahvuuksillaan. 

Hyvin integroidussa viestinnässä kanavien erilaiset ominaisuudet ja vahvuudet 

tukevat toisiaan, jolloin kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. (Keller 

2009.)  

Integroidulla markkinointiviestinnällä voidaan muovata ja säädellä merkityksiä, jotka 

asiakas yhdistää brändiin. Brändiin yhdistetyt mielikuvat siirtyvät usein myös 

tuotteeseen tai palveluun. Brändi-mielikuvien voimakkuus riippuu eri brändi-
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identiteetin osa-alueiden integroinnista yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 

Johdonmukainen ja yhtenäinen viestintä rakentaa luonnollisesti voimakkaampia 

mielleyhtymiä, kuin ristiriitainen ja epäyhtenäinen viestintä. Olipa viestintään 

käytetty media sitten perinteinen tai digitaalinen, viestinnän integrointi edistää 

halutun brändi-mielikuvan luomista asiakkaiden muistiin. Siten voidaan todeta, että 

vahva brändi-imago syntyy yhdenmukaisesta viestinnästä eri kanavien välillä. (Šerić 

ym. 2014.) 

Brändi-identiteetillä, brändi-imagolla ja integroidulla markkinointiviestinnällä on siis 

vahva yhteys. Yrityksen sisäinen brändi-identiteetti edeltää ulkoista brändi-imagoa ja 

luo sille pohjan (Buil ym. 2016). Hyvin integroitu markkinointiviestintä mahdollistaa 

halutun brändi-imagon kehittämisen brändi-identiteetin pohjalta (Madhavaram ym. 

2005).    

3.1.3 Sosiaalisen median yhdistäminen osaksi integroitua markkinointiviestintää  

Yhä useammat yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa markkinoinnissaan, mutta 

haasteita on erityisesti sosiaalisen median yhdistämisessä osaksi integroidun 

markkinointiviestinnän kokonaisuutta. Sosiaalinen media ja myös muu digitaalinen 

markkinointi eroavat suuresti perinteisistä markkinoinnin keinoista, joten olemassa 

olevia integroidun markkinointiviestinnän viitekehyksiä tulee muuttaa, jotta 

sosiaalisen median integrointi muuhun markkinointiviestintään onnistuisi. 

Sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin nopea kehitystahti, sekä sisäiseltä 

yrityskulttuurilta vaadittava yhtenäisyys koetaan usein kuitenkin haasteiksi 

modernien markkinoinnin keinojen integroinnissa perinteisiin. (Valos. Habibi, 

Casidy, Driesener & Maplestone 2016.)  

Valos ym. (2016) toteavat, että sosiaalisen median yhdistämiseksi osaksi integroidun 

markkinointiviestinnän kokonaisuutta strategisen tason johtohenkilöiden on ensin 

määriteltävä tarkkaan sosiaalisen median rooli yleisessä markkinointistrategiassa ja 

perinteisessä markkinoinnissa. Osalla yrityksistä on esimerkiksi taipumusta joko 

antaa sosiaalisen median ohjata koko muuta strategiaa tai pitää sosiaalinen media ja 

strategia kokonaan erillään. Lisäksi on oleellista, että koordinoitua ja yhtenäistä 

viestintää käytetään kaikessa yrityksen kommunikoinnissa ja kaikissa toimenpiteissä. 
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Viestinnän toteutus on kuitenkin suunniteltava sosiaalisen median kanaville 

sopivaksi. (Valos ym. 2016.) 

Valos ym. (2016) lisäävät myös, että yrityksen on koulutettava henkilöstöään 

riittävästi etenkin, kun työntekijöille annetaan lupa puhua yrityksen puolesta. Näin 

vältetään ristiriitaisia viestejä, eikä viestinnän yhtenäisyys vaarannu. Myös osastojen 

välinen koordinointi on välttämätöntä, jotta eri osastoissa tapahtuva viestintä pysyy 

yhteisesti sovitulla linjalla. (Valos ym. 2016.) 

Yritykset korostavat viestinnän tulosten arvioinnissa usein käyttäytymiseen liittyviä 

mittareita, kuten myyntiä. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan viestinnän 

yhdistäminen esimerkiksi myyntiin vaatii kuitenkin jatkuvaa oppimista ja 

kokeilemista, jotta oikea syy-seuraussuhde saadaan selville. Edellä mainittujen 

tekijöiden tulisi ohjata sosiaalisen median integroimista osaksi 

markkinointiviestinnän kokonaisuutta. (Valos ym. 2016.)   

3.2 Sosiaalinen media muuttaa markkinointiviestintää 

Sosiaalisen median palvelut ovat synnyttäneet kokonaan uusia tapoja olla 

vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja kuluttajien kanssa (Hansen, Shneiderman & 

Smith 2010 via Hanna, Rohm & Crittenden 2011). Erilaiset sosiaalisen median 

palvelut, kuten Facebook ja Twitter, ovat syntymästään asti vetäneet puoleensa 

miljoonia käyttäjiä, jotka ovat ottaneet ne osaksi jokapäiväistä elämäänsä (Boyd & 

Ellison 2007). 

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan Internet-pohjaisia sovelluksia, jotka perustuvat 

Web 2.0:n ideologiaan ja teknologiaan ja jotka mahdollistavat käyttäjien luoman 

sisällön, sekä sen vaihdannan. Käyttäjien luomalla sisällöllä (User Generated 

Content) tarkoitetaan eri muodoissa olevia loppukäyttäjien luomaa mediasisältöä, 

joka on julkisesti saatavilla. Lisäksi sisällön täytyy ilmentää ainakin jonkin tasoista 

luovaa työtä, eikä se saa olla kaupallisia tarkoituksia varten tehty. (Kaplan & 

Haenlein 2010.) Interaktiiviset markkinoinnin työkalut, kuten sosiaalinen media, 

perustuvat siis yleisön aktiiviseen rooliin sisällön luojana, kun taas perinteisessä 

markkinoinnissa yleisö on passiivinen (Wade 2009). Nykyään erilaisia sosiaalisen 
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median palveluita on satoja ja ne muuttavat markkinoinnin kenttää valtavasti (Hanna 

ym. 2011). 

Sosiaalisen median työkalut ovat saaneet yhä enenevässä määrin kiinnostusta 

osakseen myös B2B-markkinoinnissa, sillä ne mahdollistavat nopeamman ja 

yksilöllisemmän kommunikoinnin yrityksen ja asiakkaan välillä. Näin ollen 

sosiaalisen median avulla pystytään rakentamaan myös syvällisempi suhde 

asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Osittain tästä syystä suunnitelmallisella 

sosiaalisen median käytöllä saattaakin olla B2B-ympäristössä suurempia hyötyjä, 

kuin kuluttajamarkkinoinnissa. Syvällisillä asiakassuhteilla on erityisen suuri 

merkitys B2B-ympäristössä, sillä yleensä yritysasiakkaiden ostopäätöksillä on 

pitkäaikaisempi vaikutus ja ne ovat taloudelliselta arvoltaan suurempia kuin 

kuluttaja-asiakkaiden ostopäätökset. (Kho 2008.) 

Sosiaalisen median palvelut sisältävät muun muassa sosiaalisen verkostoitumisen 

sivustoja, kuten Facebook, Twitter, LinkedIn ja Instagram. Lisäksi sosiaaliseen 

mediaan kuuluu muun muassa erilaisia blogeja ja keskustelualustoja. (Barreda ym. 

2015.) Sosiaalisen median sovelluksia on kehitetty myös yritysten sisäiseen 

verkostoitumiseen. Sovelluksissa, kuten Facebook at work ja Microsoft Yammer 

kanaviin pääsy on rajattu vain yrityksen omiin työntekijöihin. (Sharma & Bhatnagar 

2016.) 

3.3 Sosiaalinen media brändiviestinnässä 

Sosiaalisen median suosion kasvu muuttaa myös brändiviestintää tarjoamalla uusia 

mahdollisuuksia brändijohtamiseen. Brändisivut sosiaalisessa mediassa tarjoavat 

jatkuvasti päivittyvää tietoa asiakkaille luoden samalla näkyvyyttä brändille. 

Sosiaalisessa mediassa on mahdollista pitää yllä suoraa ja reaaliaikaista keskustelua 

asiakkaiden kanssa, mikä tekee asiakkaan ja brändin suhteesta henkilökohtaisemman 

ja edistää suhteen kehittymistä. (Gao & Feng 2016.) Monilla yrityksillä sosiaalisen 

median tärkeimmät tavoitteet liittyvätkin esimerkiksi brändi-imagon rakentamiseen 

ja bränditietoisuuden kasvattamiseen (Cawsey & Rowley 2016). 
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Yrityksen sosiaalisen median sivustot ja profiilit ovat luonnollinen jatke brändin 

nettisivuille ja muille kosketuspisteille. Sosiaalinen media on vaikuttava ja tehokas 

työkalu kohdennetun liikenteen ohjaamiseen, asiakkaiden sitouttamiseen ja 

bränditietoisuuden ja brändi-imagon luomiseen, mikä onkin yleensä yksi 

markkinoijien tärkeimmistä päämääristä. (Barreda ym. 2015.) Markkinointiviestintää 

sosiaalisessa mediassa ja muissa kanavissa voidaan kuvailla brändin ”ääneksi”, ja 

hyvin toteutettuna viestintä onkin avain vahvan, asiakaslähtöisen ja ainutlaatuisen 

brändin rakentamiseen (Madhavaram ym. 2005). 

3.3.1 Viestintästrategia ja tavoitteet 

Luodakseen suuntaviivat yhtenäiselle ja johdonmukaiselle markkinointiviestinnälle 

yrityksen on luotava markkinointiviestinnän strategia, joka tukee yrityksen 

liiketoiminnan tavoitteita (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 190). Integroidun 

markkinointiviestinnän suunnittelu pohjautuu selkeästi määriteltyihin viestinnän 

tavoitteisiin (Pickton & Broderick 2005: SIVU). Toisin sanoen on mietittävä, 

minkälaista reaktiota valitulta kohdeyleisöltä toivotaan. Usein 

markkinointiviestinnän toivotaan johtavan brändimielikuvan ja brändin aseman 

vahvistumiseen. Haluttu lopputulos saattaa kuitenkin olla vasta pitkän prosessin 

tulos, joten markkinoijan tulee ymmärtää, missä prosessin vaiheessa kohdeyleisö 

sillä hetkellä on ja mihin suuntaan heitä on ohjattava. (Kotler & Armstrong 2014: 

436.) 

Brändiviestinnän tavoitteena voi olla myös esimerkiksi yrityksen 

työnantajamielikuvan kehittäminen ja uusien työntekijöiden rekrytoinnin 

edistäminen (Chhabra & Sharma 2014). Joillakin aloilla, kuten IT-alalla, kilpailu 

parhaista työntekijöistä on intensiivistä, ja yritysten on käytettävä houkuttimena 

muutakin kuin palkkaa. Työntekijöiden huomio on kiinnitettävä esimerkiksi 

rakentamalla mielikuvaa erinomaisesta työpaikasta, jossa on houkuttelevia projekteja 

ja hyvä yrityskulttuuri. (Lyytinen 2016.) Vahva työnantajaidentiteetti, joka kattaa 

yrityksen arvot, käytännöt ja toimenpiteet nykyisten ja potentiaalisten uusien 

työntekijöiden houkuttelemiseen, motivointiin ja säilyttämiseen voi antaa yritykselle 

kilpailuedun rekrytoinnissa. (Chhabra & Sharma 2014). 
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Integroidun markkinointiviestinnän periaatteiden mukaan brändimielikuvan 

määrittely ja viestintä on suunniteltava ja toteutettava huolella. On tärkeää ymmärtää 

kohderyhmää. Esimerkiksi työnantajamielikuvan kehittämisessä on ymmärrettävä, 

mitä asioita potentiaaliset työntekijät arvostavat työnantajassa? Minkälainen viesti 

saisi heidät kiinnostumaan? Mistä kanavista heidät tavoittaa parhaiten? Mikäli 

työnantajamielikuvaa ei kyetä viestimään oikealla tavalla oikealle yleisölle, 

viestintään käytetty aika ja raha eivät tuota toivottuja tuloksia. (Chhabra & Sharma 

2014.) 

Gabriellin ja Balbonin (2010) tutkimuksessa kävi ilmi, että PK-yritysten osalta suurin 

eroavaisuus markkinointiviestinnän teorioiden ja yritysten käytännön välillä oli 

sisäinen viestintä. Aktiivisissakin yrityksissä huolehdittiin lähinnä osallistumisesta 

viestinnän päätösprosessiin, mutta ei päätösten virallistamisesta. Tämä aiheuttaa sen, 

että viestintästrategiaan liittyvät päätökset eivät saavuta yrityksen työntekijöitä, mikä 

puolestaan johtaa vaikeuksiin kommunikoida johdonmukaisesti. Myös 

markkinointiviestinnän budjetin määrittäminen osoittautui hankalaksi PK-yrityksille. 

Näihin asioihin PK-yritysten kannattaa siis erityisesti kiinnittää huomiota brändin 

rakentamista ja sosiaalisen median käyttöä ajatellen. 

3.3.2 Brändi-identiteetin rakentaminen sosiaalisessa mediassa 

Brändi-identiteetin tulisi olla pohjana yrityskulttuurin luomiselle. Yrityskulttuuri on 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa brändi-identiteetin kanssa. Kulttuurin jatkuva 

kehittyminen muovaa brändi-identiteettiä ja brändi-identiteetti vastavuoroisesti 

muovaa yrityskulttuuria. Ne vaikuttavat toisiinsa ja kehittyvät yhdessä. (Rashid & 

Ghose 2015.) Sosiaalisella medialla on merkitystä yrityskulttuurin rakentumisessa 

(Huang ym. 2013) ja sitä kautta myös brändi-identiteetin kehittymisessä. 

Madsen (2016) tutki yrityksen työntekijöiden sisäistä sosiaalisen median käyttöä 

osana yrityksen identiteetin muodostumista. Tutkimuksessa kävi ilmi, että työntekijät 

rakensivat yrityksen brändi-identiteettiä keskustelemalla ja neuvottelemalla 

organisaation asioista sisäisissä sosiaalisen median kanavissa, sekä myös haastamalla 

toisiaan yritykseen liittyvissä aiheissa. He tukivat argumenttejaan lainaamalla otteita 

yrityksen visiosta ja missiosta. Tällä tavalla he myös muovasivat yrityksen 
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identiteettiä niin, että se oli linjassa heidän omien käsitystensä kanssa liittyen siihen, 

mitä yritys on tai mitä sen pitäisi olla. Jotkin näistä keskusteluista sisäisessä 

sosiaalisessa mediassa kehittyivät tarinoiksi, joita jaettiin ja joista keskusteltiin 

muiden työntekijöiden kanssa. Tarinoista kehittyi narratiiveja, jotka rakensivat 

yrityksen identiteettiä, sekä auttoivat työntekijöitä ymmärtämään yritystä ja 

samaistumaan siihen. (Madsen 2016.) 

Dawson (2015) tutki brändi-identiteetin muodostumista ulkoisessa sosiaalisessa 

mediassa niiden työntekijöiden kautta, jotka tuottavat sisältöä yrityksen sosiaalisen 

median kanaviin. Heidän tehtävänsä on olla edustamansa yritys sosiaalisessa 

mediassa ja niinpä heidän itse muovaamallaan yrityksen ”äänellä” on merkitystä 

brändi-identiteetin muodostumisessa ja kehittymisessä. Työntekijä tulkitsee 

jatkuvasti yrityksen identiteettiä ja viestii sitä ulospäin oman tulkintansa mukaan. 

Identiteetin viestintä on työnä ainutlaatuinen yhdistelmä ammatillisen identiteetin ja 

yrityksen identiteetin diskurssia. Näin ollen myös sosiaalisen median parissa 

työskentelevä ihminen muovaa yrityksen identiteettiä jatkuvasti. (Dawson 2015.) 

3.3.3 Yrityskulttuurin rakentaminen ja brändi-identiteetin ja kulttuurin viestiminen 

sosiaalisessa mediassa 

Sosiaalisen median käytön yleistyminen on aiheuttanut suuria muutoksia myös 

yritysten sisäiseen viestintään. Intranetillä on vielä oma roolinsa virallisen sisäisen 

tiedon arkistona, mutta erilaisia sosiaalisen median muotoja on alettu käyttää yhä 

enemmän eri tehtävissä, eri alueilla ja eri osastoilla työskentelevien työntekijöiden 

välisessä viestinnässä. Sosiaalinen media edistää tiedon vaihdantaa ja työntekijöiden 

sitoutumista ja osallistumista tavalla, joka haastaa sisäisen viestinnän keskitetyn 

kontrollin. Se tukee yrityskulttuuria, jossa saa vapaasti esittää erilaisia näkemyksiä ja 

käydä niistä keskustelua. Tällaisen sosiaalisen median tehostaman yrityskulttuurin 

uskotaan toimivan paremmin työntekijöiden sitouttamisessa ja sisäisessä 

innovoinnissa. Sosiaalinen media tarjoaa välineen erilaisten näkemysten, ideoiden ja 

myös huolenaiheiden ilmaisuun, sekä tehokkaaseen vaihdantaan ja konsultointiin. 

(Huang, Baptista & Galliers 2013.) 
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Väittely sosiaalisen median käytön hyödyistä ja haitoista työpaikoilla on hiljalleen 

väistymässä sosiaalisen median aseman vakiintuessa yrityksissä. Sovellukset, kuten 

Facebook at work ja Microsoft Yammer auttavat yrityksiä luomaan oman sisäisen 

sosiaalisen verkostonsa. Näissä yksityiseen verkostoitumiseen tarkoitetuissa 

sovelluksissa on paljon samoja ominaisuuksia, kuin julkisissa sosiaalisen median 

sivustoissakin. Verkosto ja kanaviin pääsy on kuitenkin rajattu vain yrityksen omiin 

työntekijöihin. (Sharma & Bhatnagar 2016.) 

Yritysten globalisoituessa myös työntekijöiden välimatkat kasvavat, jolloin 

sosiaalinen media voi olla avuksi muun muassa työntekijöiden koordinoinnissa, 

kommunikoinnissa ja yhteistyössä. Työntekijät voivat siis olla vuorovaikutuksessa 

oman työryhmänsä lisäksi myös eri puolilla maailmaa työskentelevien ihmisten 

kanssa. Blogit, keskustelufoorumit, chatit ja muut sisäiset sosiaaliset verkostot voivat 

edistää työntekijöiden sitoutumista. Lisäksi tällaisten kanavien kautta uudet 

työntekijät sosialisoituvat, pääsevät nopeasti osaksi verkostoa ja saavat tukea 

kokeneemmilta työntekijöiltä. Työntekijät voivat myös liittyä esimerkiksi 

kiinnostuksen kohteidensa perusteella erilaisiin sisäisiin verkkoyhteisöihin, joissa he 

voivat keskustella ammatilliseen osaamiseensa liittyvistä aiheista. Lisäksi sosiaalinen 

media voi madaltaa hierakkisia rakenteita, sillä yrityksen johto voi esimerkiksi 

videopuheluiden ja chattien avulla olla vuorovaikutuksessa kaikkien työntekijöiden 

kanssa asemasta riippumatta. Tämä voi motivoida työntekijöitä ja saada heidät 

tuntemaan itsensä arvostetuksi. Sosiaalinen media rakentaa siis yhteistyö-henkistä 

yrityskulttuuria, jossa työntekijät voivat vapaasti esittää ajatuksiaan ja 

kommunikoida myös ylimmän johdon kanssa. Sosiaalisen median käytöllä voidaan 

sitouttaa työntekijöitä ja saada heidät näin pysymään yrityksessä pidempiä aikoja. 

(Sharma & Bhatnagar 2016.)  

Sosiaalista mediaa käytetään paljon myös uusien työntekijöiden rekrytoinnissa 

(Broughton, Foley, Ledermaier & Cox 2013). Työntekijöiden omien arvojen tulisi 

olla yhteensopivia brändin arvojen kanssa, jotta yrityskulttuurilla olisi suotuisa 

vaikutus brändin menestykseen (de Chernatony & Cottam 2008). Muun muassa siksi 

yritykset etsivät usein työntekijöitä, jotka sopivat olemassa olevaan yrityskulttuuriin. 

Esimerkiksi Rashid ja Ghose (2015) totesivat tutkimuksessaan, että kahvilan 
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omistajat pitivät rekrytoinnissa hakijan persoonallisuutta ja sisäiseen kulttuuriin 

sopivuutta tärkeämpänä, kuin hänen taitojaan. 

Sosiaalinen media voi olla avuksi sopivien työntekijöiden löytämisessä, sillä 

sosiaalisen median kanavista, kuten Facebookista ja LinkedInistä yritys voi saada 

hakijasta tarkempaa tietoa. Myös hakijat saavat sosiaalisen median kautta enemmän 

tietoa yrityksestä ja sen kulttuurista. Sosiaalisen median avulla yrityskulttuuriin 

sopivat hakijat voidaan siten saada kiinnostumaan yrityksestä, kun taas epäsopivat 

hakijat jäävät todennäköisemmin aikaisessa vaiheessa pois hakuprosessista. Lisäksi 

yrityksen omat työntekijät usein jakavat sosiaalisessa mediassa julkaistuja 

työpaikkailmoituksia omissa verkostoissaan. Näin he samalla kasvattavat yrityksen 

bränditietoisuutta ja levittävät työpaikkailmoitusta samanhenkisille ihmisille. 

Sosiaalisen median kanavista rekrytointiin käytetään eniten LinkedIniä. Myös 

Facebook, Twitter ja blogit ovat rekrytoinnissa eniten käytettyjen sosiaalisen median 

kanavien listalla. (Broughton ym. 2013.)  

Brändi-identiteetin ja yrityskulttuurin viestinnässä on tärkeää, että viestintään otetaan 

mukaan muitakin, kuin ainoastaan johtotason ja markkinoinnin henkilökuntaa. 

Esimerkiksi myynti, asiakastuki ja muut asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa 

olevat työntekijät olisi hyvä ottaa mukaan yrityksen sosiaalisen median strategiaan ja 

osaksi brändin viestintää. Johtoportaan tuki on tämän toteuttamisessa oleellisessa 

osassa. Johdon tulisi tukea ja kannustaa henkilökuntaa käyttämään sosiaalista mediaa 

ja osallistumaan brändin rakentamiseen. Selkeät säännöt ja suuntaviivat sosiaalisen 

median käytölle on kuitenkin luotava ja tehtävä henkilökunta myös tietoiseksi niistä. 

Henkilökuntaa on koulutettava ja informoitava sosiaalisen median käyttöön liittyen, 

jotta voidaan varmistua viestinnän yhtenäisyydestä. (Cawsey & Rowley 2016.)  

Sosiaalisen median riskit on tiedostettava ja tiedotettava niistä työntekijöille. 

Liiallinen kontrolli saattaa kuitenkin johtaa epäaitoon brändiviestintään ja aiheuttaa 

työntekijöissä vieraantumista ja vastustusta. Useat yritykset näkevät työntekijänsä 

tärkeänä osana merkitysten luomista ja yrityksen maineen rakentamista sosiaalisen 

median kanavissa, joissa myös työ- ja vapaa-ajan roolien rajat hämärtyvät. 

Sosiaalinen media tuottaa yrityksille haasteita, mutta Rokan, Karlssonin ja Tienarin 

(2013) tutkimuksen mukaan läpinäkyvä viestintä sosiaalisessa mediassa on 
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tärkeämpää brändin maineen rakentamisessa, kuin negatiivisen huomion välttely. 

Kritiikin sietäminen voidaan nähdä osoituksena yrityksen luotettavuudesta ja 

avoimuudesta. Yrityksen työntekijät tulisi nähdä sosiaalisessa mediassa 

mahdollisuutena brändin rakentamiseen sen sijaan, että heitä pidettäisiin riskinä 

brändin maineelle ja imagolle. (Rokka ym. 2013.) 

Kaplan ja Haenlein (2010) korostavat, että yrityksen tulisi määritellä ne ryhmät 

työntekijöistä, jotka osallistuvat sosiaalisen median käyttöön ja ovat siitä vastuussa. 

Yrityksen tulisi päättää myös annetaanko kaikille työntekijöille pääsy yrityksen 

sosiaalisen median kanaviin vai ei. On tärkeää myös huolehtia, että työntekijöiden 

viestintä sosiaalisessa mediassa on aktiivista, mielenkiintoista ja ennen kaikkea 

rehellistä. (Kaplan & Haenlein 2010.) 

3.3.4 Bränditietoisuuden rakentaminen sosiaalisessa mediassa 

Ilman bränditietoisuutta muutkaan ulkoiset brändin osa-alueet, kuten brändi-imago ja 

brändipääoma eivät voi kehittyä. Bränditietoisuuden rakentamisen tulisi olla 

yrityksille siis tärkeä tehtävä. (Barreda ym. 2015.) Silloin kun yrityksen brändi on 

kohdeyleisölle vielä täysin tuntematon, tai kun he tietävät siitä vain vähän, yrityksen 

on ensin keskityttävä edistämään tietoisuutta ja tuntemusta kohdeyleisössä. (Kotler & 

Armstrong 2014: 436.) Bränditietoisuuden edistäminen onkin yksi yritysten 

tärkeimmistä päämääristä markkinoinnissa. (Pfeffer, Zorbach & Carley 2014) 

Sosiaalisella medialla on tärkeä rooli bränditietoisuuden edistämisessä muun muassa 

siksi, että sosiaalisen median piiriin on kehittynyt hyvin laajalti käytettyjä alustoja. 

Suositussa sosiaalisen median kanavassa, kuten Facebookissa lähetetyn julkaisun 

näkee keskimäärin 35 % julkaisijan kavereista tai seuraajista. Tehokas näkyvyys 

vaikuttaa suoraan bränditietoisuuteen. (Barreda ym. 2015.)  

Sivustojen interaktiivisuus on merkittävässä roolissa bränditietoisuuden 

kasvattamisessa. Yritysten on siis luotava sosiaalisen median sivustoistaan 

ympäristö, jossa on mahdollista olla vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa. Yrityksiä 

ohjeistetaankin usein osallistumaan keskusteluun ja luomaan puheenaiheita 

sosiaalisessa mediassa, jotka saavat käyttäjät vuorovaikutukseen niin brändin kuin 

myös muiden käyttäjien kanssa. Usein tämä tapahtuu esimerkiksi rohkaisemalla 
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käyttäjiä jakamaan tietoa ja mielipiteitään, sekä kannustamalla heitä tuottamaan 

sivuille omaa sisältöään. (Barreda ym. 2015.) 

Lisäksi käyttäjien palkitseminen tiettyjä aktiviteetteja vastaan on yhteydessä 

korkeaan bränditietoisuuteen. Esimerkiksi käyttäjien palkitseminen brändin kanssa 

kommunikoinnista ja sitoutumisesta voi olla hyvinkin hyödyllistä. Brändit jotka ovat 

sosiaalisessa mediassa aktiivisessa vuorovaikutuksessa, palkitsevat käyttäjiä ja 

tuottavat laadukasta sisältöä, saavat todennäköisemmin uskollisia asiakkaita, jotka 

levittävät brändin sanomaa kasvattaen samalla sen mainetta. (Barreda ym. 2015.) 

Brogi, Calabrese, Campisi, Capece, Costa & Di Pillo (2013) yhdistivät 

tutkimuksessaan bränditietoisuuden myös sosiaalisessa mediassa toimiviin 

brändiyhteisöihin. Heidän tutkimuksessaan brändiyhteisön aktiivisuus kehitti 

positiivisesti bränditietoisuutta, eli muistamista ja tuntemista yhteisöön kuuluvien 

joukossa. (Brogi ym. 2013.) Brändiyhteisöjä on perustettu paljon B2C-brändeille, 

mutta ne sopivat hyvin myös osaksi B2B-yrityksen markkinointia. Erityisesti omaan 

liiketoimintaan liittyvien asiantuntijayhteisöjen kehittäminen sosiaalisessa mediassa 

voi olla hyödyllistä B2B-yrityksille. (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 628.) 

Sisältö- eli inbound-markkinoinnin avulla voidaan myös levittää bränditietoisuutta 

juuri halutussa kohderyhmässä. Inbound-markkinoinnissa yrityksen tavoitteena on 

kohdeyleisön kiinnostuksen herättäminen mielenkiintoisella, relevantilla ja oikein 

ajoitetulla sisällöllä, jota kohdeyleisö etsii oma-aloitteisesti (Holliman & Rowley 

2014). Inbound-markkinoinnissa laadukasta sisältöä tuotetaan esimerkiksi blogeihin, 

webinaareihin ja sosiaaliseen mediaan. Hakukoneoptimointi (SEO) ja älykäs 

kohdentaminen juuri oikean yleisön tavoittamiseksi kuuluvat inbound-markkinointiin 

oleellisesti. (Bleoju, Capatina, Rancati & Lesca 2016.)  B2B-yritysten ostoprosessi 

on yleensä pitkä ja monimutkainen, ja siihen osallistuu usein lukuisia eri henkilöitä. 

Muun muassa näistä syistä B2B-asiakkaat arvostavat sitä, että laadukasta ja 

informatiivista sisältöä on suoraan saatavilla jokaisessa ostoprosessin vaiheessa. 

Lisäksi uusia hankintoja tehdessään B2B-yritysten päättäjät etsivät entistä enemmän 

tietoa Internetistä etenkin ostopäätösprosessin alkuvaiheessa. Digitaalisella sisällöllä 

on siis merkittävä rooli B2B-yritysten ostopäätöksissä, joten yritysten tulisi myös 

panostaa laadukkaan sisällön tuottamiseen. (Holliman & Rowley 2014.) 
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B2B-yritysten vähälukuisemmat, pitkäaikaisemmat ja taloudelliselta arvoltaan 

suuremmat asiakkuudet verrattuna B2C-yrityksiin tarkoittavat, että myös 

bränditietoisuuden levittämisen on oltava joiltain osin erilaista B2B-yritysten 

kohdalla. Esimerkiksi markkinointikampanjoiden klikkaus- ja hakumäärät ovat usein 

huomattavasti alhaisemmat, kuin B2C-yrityksillä. Markkinoinnin aikaan saamia 

”liidejä”, eli potentiaalisen asiakkaan yhteystietoja saadaan näin vähemmän, mutta 

asiakkuus on toteutuessaan taloudelliselta arvoltaan huomattavasti suurempi. 

Suuremmat asiakkuudet tarkoittavat usein myös intensiivistä kilpailua asiakkaista ja 

näin ollen kampanjoiden klikkihinnat voivat nousta korkeiksi. Erityisesti 

asiantuntijapalveluiden kohdalla tietoisuutta ja kysyntää voidaan tavoitella myös 

potentiaalisten asiakkaiden informoinnin ja kouluttamisen avulla. Voidaan käyttää 

esimerkiksi erilaisia sisältömarkkinoinnin muotoja, kuten muistioita, blogeja ja 

videoita, joiden avulla asiakkaat tulevat tietoisiksi tuotteista ja palveluista, sekä 

niiden hyödyistä. (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 624–627, 661.) 

PK-yrityksillä on usein hyvin rajalliset resurssit käytettävänään markkinoinnin 

suhteen (Gabrielli & Balboni 2010). Kustannustehokkuutensa vuoksi sosiaalisen 

median käyttö sopiikin PK-yrityksille erityisen hyvin bränditietoisuuden 

levittämiseen. Sosiaalinen media mahdollistaa asiakkaiden kanssa verkostoitumisen 

suoraan ja oikealla hetkellä, sekä pienemmillä kustannuksilla ja tehokkaammin 

verrattuna perinteisiin kanaviin. Sosiaalisen median kautta on mahdollista tavoittaa 

miljoonia ihmisiä lyhyessä ajassa ja pienemmillä kustannuksilla. Sosiaalisen median 

avulla yritykset voivat siis säästää paljon markkinointikustannuksissaan. Näin ollen 

sosiaalisen median käyttö voi edistää ja tehostaa PK-yritysten markkinointia. 

(Hassan, Nadzim & Shiratuddin 2015.) 

Lisäksi muut käyttäjät voivat auttaa yrityksiä luomaan uutta liiketoimintaa ja 

levittämään brändin sanomaa sosiaalisessa mediassa esimerkiksi twiittaamalla, 

bloggaamalla, seuraamalla ja antamalla arvosteluja. Sosiaalisen median kanavissa, 

kuten Facebookissa ja Twitterissä yrityksen on mahdollista seurata ja osallistua 

brändiin liittyviin keskusteluihin. Brändiuskolliset käyttäjät edistävät markkinointia 

sosiaalisessa mediassa levittämällä viestiä eteenpäin (word-of-mouth), mikä on myös 

hyvin tärkeää PK-yrityksille (Hassan ym. 2015). 
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3.3.5 Brändi-imagon rakentaminen sosiaalisessa mediassa 

Bruhn, Schoenmueller ja Schäfer (2012), sekä toteavat tutkimustulostensa perusteella 

sosiaalisen median olevan tehokas brändi-imagon rakentamisessa. Tehokkuutta 

verrattiin perinteisiin markkinointikanaviin. Bruhn ym. jakoivat tutkimuksessaan 

brändi-imagon funktionaaliseen ja hedonistiseen imagoon. Funktionaalisella 

tarkoitetaan tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin, kuten luotettavuuteen liittyvää 

imagoa ja hedonistisella varsinaisiin ominaisuuksiin liittymättömiä asioita, kuten 

houkuttelevuutta. Bruhn ym. totesivat tutkimuksessaan, että yrityksen itsensä 

tuottama brändisisältö sosiaalisen median kanavissa kasvattaa erityisesti 

funktionaalista brändi-imagoa, kun taas käyttäjien luoma sisältö kasvattaa paremmin 

hedonistista imagoa. Erityisen hyvin hedonistisen imagon kehitys tulee esiin 

käyttäjien positiivisissa brändi-kertomuksissa sosiaalisen median sivustoilla. (Bruhn 

ym. 2012.) 

Yritykset voivat kuitenkin vaikuttaa hedonistiseen brändi-imagoon muun muassa 

edistämällä muiden käyttäjien elektronista word of mouth -viestintää. Yritysten 

kannattaakin luoda sivustoja ja alustoja, joissa käyttäjät voivat ilmaista mielipiteitään 

ja ajatuksiaan brändistä. Esimerkiksi yrityksen itsensä tuottama sisältö sosiaalisen 

median sivuilla, tai oman blogin yhdistäminen yrityksen nettisivuille voi kannustaa 

myös käyttäjiä tuottamaan sisältöä. Tätä sisältöä seuraamalla yritykset tulevat myös 

entistä tietoisemmiksi brändinsä hyvistä ja huonoista puolista käyttäjien 

näkökulmasta ja voivat näin kehittää brändiään. Käyttäjien sisällön tuotannon 

edistämiseen tulee kuitenkin olla tarkoin suunniteltu strategia. (Bruhn ym. 2012.) 

Markkinointiviestinnällä sosiaalisessa mediassa on suuri merkitys asenteisiin brändiä 

kohtaan. Asenteet puolestaan vaikuttavat esimerkiksi käyttäjien näkemyksiin brändin 

laadusta, arvosta ja ainutlaatuisuudesta. Positiiviset asenteet brändiä kohtaan johtavat 

myös siihen, että asiakkaat ovat valmiita maksamaan tuotteista tai palveluista 

enemmän. (Yazdanparast, Joseph & Muniz 2016.) Yritysten tuottaman sisällön 

laadulla on suuri merkitys brändi-imagon rakentamisessa sosiaalisen median 

kanavissa. Siksi yritysten kannattaa keskittyä luomaan hyvin suunniteltua, 

korkealaatuista sisältöä. (Barreda ym. 2015) 
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Brogi ym. (2013) toteavat tutkimuksessaan, että myös verkossa toimivat 

brändiyhteisöt kehittävät brändimielikuvia ja sitä kautta brändi-imagoa. Aktiivisessa 

brändiyhteisössä käyttäjät jakavat omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan brändistä, 

jolloin nämä mielikuvat yhdistyvät brändiin ja rakentavat brändi-imagoa. On otettava 

kuitenkin huomioon, että kuten sosiaalisessa mediassa yleensäkin, myös 

brändiyhteisöissä voi esiintyä negatiivisia kommentteja ja mielikuvia.  

Inbound-markkinointi sopii B2B-yrityksen brändin rakentamiseen erityisen hyvin, 

sillä asiakkuudet ovat tyypillisesti pitkäaikaisia ja niihin kuuluu yhteistyö ja arvon 

luonti yhdessä asiakkaan kanssa. Hollimanin ja Rowleyn (2014) tutkimuksessa 

yritykset nimesivät sisältömarkkinoinnin tärkeimmiksi tavoitteiksi muun muassa 

”liidien” tuottamisen, bränditietoisuuden ja brändi-imagon kehittämisen, sekä 

luotettavan maineen saavuttamisen brändilleen. Holliman ja Rowley (2014) toteavat 

tutkimuksensa pohjalta, että yritysten tulisi siirtää ajattelutapansa asiakkaalle 

myymisestä asiakkaan auttamiseen digitaalisen sisällön avulla. Lisäksi 

sisältömarkkinointiin tulisi omaksua strateginen ote, jonka tavoitteena on rakentaa 

aito ja pitkäaikainen suhde asiakkaaseen, sekä yhdistää sisältömarkkinointi muuhun 

markkinointiviestintään saumattomasti. Sisältömarkkinointiin kuuluu oleellisesti 

myös asiakkaan tarpeiden tunnistaminen, eli ymmärrys siitä, minkälaista tietoa 

asiakas saattaisi missäkin ostopäätösprosessin vaiheessa tarvita.  

Markkinointiviestintä ei kuitenkaan yksinään luo potentiaaliselle asiakkaalle tai 

työntekijälle positiivista brändi-mielikuvaa, vaan yrityksen on myös oltava sanojensa 

mittainen. Viestinnän taustalla on oltava aitoja periaatteita. Integroituun 

markkinointiviestintään kuuluu nimenomaan se, että viestintä on yhtenäistä eri 

kanavissa, sekä yrityksen aidon toimintavan ja strategian kanssa. (Kotler & 

Armstrong 2014: 437.)  

3.4 PK- ja B2B-yritysten erityispiirteet brändiviestinnässä 

Pienten ja keskisuurten yritysten markkinointiviestintä on saanut osakseen 

kohtalaisen vähäistä huomiota tutkimusmaailmassa. Olemassa olevat teoriat ovat 

verrattain suppeita, ja ne luottavat usein klassisiin markkinoinnin viitekehyksiin, joita 

käytetään lähes kaiken kokoisissa yrityksissä. (Gabrielli & Balboni 2010.) 
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Markkinointi on PK-yrityksille tyypillisesti ongelmallinen osa-alue, ja usein 

markkinointipäällikköä tai muita markkinoinnin vastuuhenkilöitä ei ole nimetty 

(Hassan ym. 2015). Käytännössä PK-yritysten lähestymistapa markkinointiin ja 

markkinointiviestintään on usein sattumanvarainen, epämuodollinen, jäsentymätön, 

reagoiva ja suurten yritysten ympäristöön sovitettu (Gabrielli & Balboni 2010).  

PK-yritysten markkinoinnin kannalta oleelliset eroavaisuudet suuryrityksiin nähden 

ovat pienemmät resurssit ja rajallinen vaikutusvalta markkinoilla (Gabrielli & 

Balboni 2010). PK-yrityksillä on muun muassa rajallisten resurssien vuoksi tapana 

keskittyä viestinnässään vain yhteen tai kahteen promootio-elementtiin. Ei ole 

lainkaan tavatonta, että pienen yrityksen markkinointipanostukset koostuvat 

esimerkiksi nettisivuista ja muutamista painetuista mainoksista. (Key & Czaplewski 

2017.) 

Gabrielli ja Balboni (2010) tutkivat pienten ja keskisuurten yritysten käytäntöjä 

integroidun markkinointiviestinnän suhteen ja totesivat, että PK-yritykset eivät käytä 

useita mahdollisuuksia riittävästi hyväkseen. Tämä ei johtunut ainoastaan pienestä 

budjetista, vaan myös vähäisestä tietämyksestä ja lyhytnäköisestä ajattelutavasta 

markkinointiviestintään liittyen. Selkeimmin ilmiö tuli näkyviin viestinnän sisällön ja 

tavoitteiden määrittelyssä. Ainoastaan ne PK-yritykset, jotka käyttivät viestinnän 

keinoja laajemmin, ottivat huomioon myös sellaiset kohdeyleisön reaktiot, jotka eivät 

ole konkreettisesti käyttäytymiseen liittyviä (asenteet, yhteenkuuluvuuden tunne 

brändin kanssa jne.). Lisäksi passiivisissa tai vain yhteen viestinnän työkaluun 

keskittyneissä yrityksissä ei oltu kiinnostuneita brändin eri osa-alueiden 

viestimisestä, vaan enemmänkin tuotteiden teknisen informaation välittämisestä. 

(Gabrielli & Balboni 2010)  

Useiden PK-yritysten käytännöt ovat siis vielä varsin kaukana integroidusta 

brändiviestinnästä. Ongelmana on yleensä kohdeyleisön ja asiakkaiden arvoon 

keskittyvän strategisen otteen puuttuminen. Monet käyttävät viestinnässään 

toiminnallista lähestymistapaa, joka keskittyy asiakkaiden sijasta tuotteisiin. Usein 

myöskään ulkopuolisia yhteistyökumppaneita ei käytetä tarpeeksi. Muiden yritysten 

osaamista hyödynnetään enimmäkseen toteutuksessa, ei niinkään strategisessa 

suunnittelussa. (Gabrielli & Balboni 2010) 
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B2B-ympäristössä asiakkaita on yleensä vähemmän, mutta asiakkuudet ovat 

suurempia ja pitkäaikaisempia verrattuna kuluttaja-asiakkaisiin. Usein yhteistyö ja 

jopa yhdessä innovointi B2B-asiakkaiden kanssa on keskeinen osa niin asiakkuutta 

kuin myös yritysten menestystä. Lisäksi B2B-asiakkaiden ostoja edeltää yleensä 

laaja päätösprosessi, jota johtavat tuotteista, palveluista ja toimialasta tietävät 

ammattilaiset. (Cawsey & Rowley 2016.) Yleensä hankinnasta vastaavilla on 

taloudellisia ja teknisiä kriteereitä, joiden puitteissa ostopäätös tehdään. Tästä 

johtuen myös heräteostokset ja tunteeseen perustuvat päätökset ovat harvinaisia. 

(Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 624.)  Jensen ja Jepsen (2007) kuitenkin 

huomauttavat, että yritysasiakkaidenkin taustalla on ihmisiä, joiden päätöksiin 

vaikuttavat ainakin osittain samat tekijät, kuin kuluttaja-asiakkaisiinkin. B2B-

asiakkaiden päätöksetkään eivät siis yleensä ole täysin rationaalisia.  

Brändin kehittämisestä on tullut yhä tärkeämpi tavoite B2B-yrityksille. Etenkin 

teknologiayritysten kohdalla vahvaa brändiä pidetään osoituksena luotettavuudesta. 

Positiivisen brändi-imagon on todettu lisäävän asiakkaiden luottamusta myyjän 

tuotteiden tai palveluiden laatuun, minkä vuoksi asiakkaat ovat myös valmiita 

maksamaan hankinnastaan enemmän. B2B-yritykset ovatkin alkaneet lisätä 

investointejaan brändinsä ja digitaalisen näkyvyytensä kehittämiseen. Digitaalisen 

näkyvyyden kehittäminen on erittäin tärkeää myös B2B-yrityksille, sillä 

molemminpuolinen vuorovaikutus brändin ja asiakkaan välillä on avainasemassa 

brändin menestymisen kannalta. Etenkin digitaalisessa ympäristössä tapahtuvassa 

liiketoiminnassa vahva brändi-imago on oleellinen osa luottamuksen rakentamista. 

Asiakkaat voivat olla joskus fyysisesti pitkienkin välimatkojen päässä, jolloin 

vaaditaan erityisen paljon luottamusta ja varmuutta toista yritystä kohtaan. (Cawsey 

& Rowley 2016.)    

3.5 Sosiaalisen median rooli PK-yritysten brändin rakentamisessa B2B-

ympäristössä 

 

Kuviossa 2 esitellään tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Kuvion 2 pohjalta 

voidaan todeta, että teoreettisen viitekehyksen mukaan sosiaalisella medialla on 

oleellinen ja monipuolinen rooli brändin rakentamisessa pienissä ja keskisuurissa 

B2B-yrityksissä. Brändin rakentaminen tapahtuu kuuden osa-alueen kautta, jotka 
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näkyvät kuviossa. Sosiaalisella medialla on monia tärkeitä rooleja brändin 

rakentamisessa näissä vaiheissa. Nämä roolit on merkitty kuvioon 2 oikeaan 

sarakkeeseen brändin rakentamisen osa-alueiden viereen. 
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Kuvio 2. Sosiaalisen median rooli PK-yritysten brändin rakentamisessa B2B-ympäristössä. 

 Vapaus esittää ajatuksia 

 Parempi tiedon kulku 

 Hierarkian madaltuminen 

 Uusien työntekijöiden sosialisointi 

 

 

  

 Pohjatyö: 

o Tavoitteiden määrittely 

o Kohdeyleisön ymmärtäminen 

 Linjausten virallistaminen 

 

 

Brändi-identiteetti 

 Yhtenäisyys yrityksen sisällä 

johdonmukaisuus 

 Sisäinen keskustelu  narratiivit  

identiteetin muovautuminen 

 Työntekijän identiteetti 

 

  

 Interaktiivisuus  

 Kustannustehokas sisällön levittäminen 

 Vuorovaikutuksesta palkitseminen 

 Brändiyhteisöt 

 B2B asiantuntijapalvelut  asiakkaiden 

kouluttaminen  blogit, webinaarit 

 Inbound: asiakkaalle myyminen vs. 

asiakkaan auttaminen 

 

Yrityskulttuurin 

luominen 

Brändi-identiteetin ja 

yrityskulttuurin 

viestiminen  

 
Bränditietoisuus 

Brändi-imago 

Ulkoinen 

sosiaa-

linen 

media  

Brändi-

pääoma 

Viestintästrategia ja 

tavoitteet 

Brändin rakentamisen osa-alueet 

Sisäinen 

sosiaa-

linen 

media 

 Yrityksen sisältö Funtionaalinen 

imago 

 UGC  Hedonistinen imago 

 Positiiviset brändiasenteet  laatu, arvo, 

ainutlaatuisuus 

o Laadukas sisältö 

 Brändiyhteisöt  Mielikuvien 

vahvistuminen  

 Inbound 

 Sanoman mukaan toimiminen 

  

  

Sosiaalisen media rooli osa-alueessa 

 Rekrytointi: sopivien työntekijöiden 

löytyminen  arvojen yhteneväisyys 

 Työntekijöiden osallistuminen 

Sitoutuminen, innovointi, motivaatio, 

läpinäkyvyys 

o Henkilöstön koulutus 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen empiirisen osion toteutus. Aluksi käydään läpi 

tutkimuksen metodologisia valintoja ja valintojen perusteita. Tämän jälkeen kuvataan 

tarkemmin menetelmät, joiden avulla empiirinen aineisto on kerätty. Lisäksi 

käsitellään empiirisen aineiston analyysin toteutus ja esitellään tapausyritys. 

 

4.1 Tutkimuksen metodologia  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, minkälainen rooli sosiaalisella 

medialla on pienten ja keskisuurten B2B-yritysten brändin rakentamisessa. 

Tutkimusongelmaa lähdettiin avaamaan kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin 

puolistrukturoitujen asiantuntijahaastattelujen avulla, sekä tapausyritys Bitfactor 

Oy:tä tarkastelemalla. Laadullisia menetelmiä käytetään, koska tutkittavaa ilmiötä 

halutaan ymmärtää kokonaisvaltaisesti haastateltavien itsensä kertomana. 

Tutkimuksessa halutaan saada syvällistä tietoa tapausyrityksestä käyttäen useita eri 

aineistoja, kuten teemahaastatteluja, sekä yrityksen erilaisiin materiaaleihin ja 

sivustoihin perehtymistä. Tutkimus toteutetaan siis laadullisen tapaustutkimuksena. 

(Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009: 161–164.)  

 

Tutkimuksen ontologinen kysymys käsittelee sitä, millaisena todellisuuden olemus 

nähdään ja mitä siitä voidaan tietää. Tutkimusfilosofia on konstruktivistinen, eli 

todellisuus nähdään suhteellisena. Tietoa todellisuudesta saadaan siten, että tutkija on 

tutkittaviin interaktiivisesti yhteydessä, ja löydökset perustuvat siihen, mitä tutkija 

tulkitsee tutkittavasta. Tutkimuksen metodologia perustuu hermeneuttiseen 

tulkintojen tekemiseen ja tutkimuskohteen ymmärtämiseen. (Metsämuuronen, 

Luoma, Karjalainen, Reinikainen, Virtanen, Rantala, Remes & Sandelin-Benkö 

2011: 88–91.) Aineiston analysoinnissa käytetään teoriaohjaavaa analyysia. Teoria 

toimii apuna analyysin etenemisessä, mutta aikaisemman tiedon merkitys ei ole 

teoriaa testaava, vaan uusia ajatuksia avaava. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 96–97.) 

 

Tässä tutkimuksessa on myös joitakin toimintatutkimuksen piirteitä. 

Toimintatutkimuksen avulla pyritään löytämään ratkaisuja erilaisiin käytännön 

ongelmiin, sekä kehittämään esimerkiksi työyhteisön käytäntöjä ja ymmärtämään 
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niitä (Metsämuuronen ym. 2011: 106). Yhtenä tutkimuksen tavoitteista on 

tutkimustulosten avulla kehittää tapausyritys Bitfactor Oy:n brändiviestintää 

sosiaalisessa mediassa. Tutkija on tapausyrityksen työntekijä, jonka työnkuvaan 

kuuluu brändin rakentaminen muun muassa yrityksen sosiaalisen median kanavissa. 

Tämä työnkuva on kuitenkin tutkijalle uusi, minkä vuoksi tutkijan tietämys aiheesta 

on hyvin rajallinen. Siksi tutkimuksessa pyritään asiantuntijahaastattelujen ja 

tapausyrityksen ymmärtämisen kautta myös kehittämään yrityksen sosiaalisessa 

mediassa viestimisen käytäntöjä. Tämä tutkimus ei kuitenkaan ole toimintatutkimus, 

vaan siinä on ainoastaan toimintatutkimuksen käytäntöjen kehittämiseen tähtääviä 

piirteitä. Varsinaisessa toimintatutkimuksessa toteutettavan intervention ja sen 

vaikutusten tutkimista ei käsitellä tässä tutkielmassa. (Metsämuuronen ym. 2011: 

106–109.) Tutkimuksen pääpaino on tutkittavan ilmiön ja tapausyrityksen 

ymmärtämisessä, eivätkä tutkimuksen ajankäytölliset haasteet mahdollista 

intervention toteuttamisen ja sen tulosten käsittelyä.  

4.2 Empiirisen aineiston keruumenetelmät 

Yksi tapaustutkimuksen piirteistä on se, että tutkittavasta tapauksesta pyritään 

kokoamaan tietoa monipuolisesti monella tavalla (Metsämuuronen ym. 2011: 94–

95). Tässä tutkimuksessa käytetään aineistonkeruumenetelminä puolistrukturoituja 

teemahaastatteluja, sekä tapausyrityksen erilaisiin materiaaleihin ja sivustoihin 

perehtymistä. Teemahaastatteluja tehtiin yhteensä neljä, joista kolme oli 

asiantuntijahaastatteluja ja yksi kohdeyrityksen edustajan haastattelu. Empiirinen 

aineisto koostuu siis kahdesta osasta: ensimmäinen osa koostuu 

asiantuntijahaastatteluista, ja toinen osa sisältää kohdeyrityksen edustajan 

haastattelun, sekä kohdeyrityksen dokumentit ja sivustot. Haastateltavien ja 

haastattelujen tiedot ovat nähtävissä taulukossa 1. Empiirisenä aineistona käytetyt 

dokumentit ja sivustot on koottu taulukkoon 2.  

Tutkimuksen haastattelurunko (liite 1) rakennettiin teoreettisen viitekehyksen 

pohjalta etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten 

mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 75.)  Tässä tutkimuksessa nämä teemat olivat 

yhdenmukaisuus brändiviestinnässä, viestintästrategia ja tavoitteet, brändi-

identiteetti, yrityskulttuurin luominen ja brändi-identiteetin ja kulttuurin viestiminen, 
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bränditietoisuus ja brändi-imago. Puolistrukturoitujen teemahaastattelujen käyttö 

aineistonkeruumenetelmänä on tässä tutkimuksessa perusteltua, koska tutkittava 

ilmiö on monimuotoinen ja monitulkintainen ja tutkijan esitiedot aiheesta ovat 

rajalliset. Näin ollen haastattelujen mahdollistama joustavuus, sekä saatavan tiedon 

selventäminen ja syventäminen ovat eduksi. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009: 161–

164.) 

Haastateltavat ovat alansa kokeneita ammattilaisia, joiden tietämys aiheesta on 

kattava. Tämän vuoksi haastattelutilanteissa edettiin teemahaastattelulle tyypillisesti 

keskeisten teemojen varassa yksityiskohtaisten kysymysten sijaan. Tarkentavat 

kysymykset ja niiden esittämisjärjestys muuttuivat tilanteen mukaan, sillä 

haastateltaville haluttiin antaa tilaa ottaa esille myös heille itselleen, ei pelkästään 

tutkijalle tärkeitä asioita tutkimusaiheeseen liittyen. Haastattelut pyrittiin näin 

vapauttamaan tutkijan omasta näkökulmasta ja ohjaamaan ne haastateltavien 

näkemysten esille saamiseen. (Hirsjärvi & Hurme 2000: 48.) Teemahaastattelujen 

luonteeseen kuuluu haastattelujen tallentaminen yleensä nauhoittamalla, jotta itse 

haastattelu sujuisi ilman katkoja (Hirsjärvi & Hurme 2000: 92).  Tässä tutkimuksessa 

kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin sanatarkasti. 

Haastateltavien valinnassa käytettiin eliittiotantaa, eli tiedonantajiksi valittiin ne 

henkilöt, joilta oletettiin saatavan parhaiten tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & 

Sarajärvi 2009: 86). Tutkimusaiheen ollessa sosiaalisen median rooli pienten ja 

keskisuurten B2B-yritysten brändin rakentamisessa, asiantuntijahaastateltaviksi 

valittiin markkinoinnin ammattilaisia, jotka ovat tehneet muun muassa digitaalisen 

markkinoinnin parissa mittavan uran. Lisäksi kohdeyrityksen haastateltavaksi 

valittiin sekä markkinointiin että myös kohdeyritykseen syvällisesti perehtynyt 

henkilö. Kohdeyrityksen edustaja on yrityksen myynti- ja markkinointivastaava, sekä 

yksi yrityksen perustajista. Tutkimuksen otoskoko ei siis ole järin suuri, mutta 

huolellisesti toteutettujen haastattelujen ja harkitun otannan avulla tutkimusaiheesta 

uskotaan saadun riittävän syvällistä tietoa. Lisäksi tapaustutkimuksessa ei pyritä 

luomaan yleistyksiä, vaan ymmärtämään tapausta ja tutkimusilmiötä (Tuomi & 

Sarajärvi 2009: 85). Laadullisessa tutkimuksessa oleellisinta ei ole aineiston määrä, 

vaan laatu ja käsitteellistämisen kattavuus (Eskola & Suoranta 2008: 18). Taulukossa 
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1 on tarkemmin eritelty haastateltavien titteli, työtausta, työnantaja-yritys, sekä 

haastattelun päivämäärä ja pituus. 

Taulukko 1. Empiirisen haastatteluaineiston kuvaus. 

Nimi Titteli Työtausta Yritys Haastattelun 

päivämäärä 

Haastattelun 

pituus (min) 

Haastateltava 

A 

Senior 

consultant 

Sosiaalinen media, 

digitaalinen 

markkinointi, 

kasvuhakkerointi, 

yrittäjyys 

PK-yritys, 

B2B-sektori 

19.4.2017 00:43 

Haastateltava 

B 

Community 

manager 

Sosiaalinen media, 

digitaalinen 

markkinointi 

PK-yritys, 

B2C-sektori 

25.4.2017 00:29 

Haastateltava 

C 

Marketing 

coordinator 

Sosiaalinen media, 

digitaalinen 

markkinointi 

PK-yritys, 

B2B-sektori 

24.4.2017 00:46 

Tapausyritys SVP, 

Marketing & 

sales 

Myynti, 

markkinointi 

PK-yritys, 

B2B-sektori 

25.4.2017 00:37 

Teemahaastattelujen käyttö ei kuitenkaan sulje pois muita aineiston hankinnan 

menetelmiä ja aineiston muotoja. Tässä tutkimuksessa käytettiin haastattelujen 

lisäksi kuvakaappauksia erilaisista dokumenteista ja sivustoista, jotka myös osaltaan 

havainnollistavat tutkimuksessa esiin nousseiden teemojen ilmenemistä 

tapausyrityksessä. Pietilän (1976: 7) mukaan sisällön analyysi voidaan tehdä 
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erilaisille dokumenteille, joita ovat ”inhimillisen toiminnan tai käyttäytymisen 

tuotteet, joita voidaan pitää esittävinä”. Tässä tapauksessa kyseessä on siis 

visuaalisisa dokumentteja (kuva 4), sekä dokumentteja, jotka sisältävät visuaalisia ja 

kirjallisia elementtejä (esim. kuva 1 ja kuva 2). 

Dokumenttien valinnassa käytettiin harkinnanvaraisuutta, eli pyrittiin valitsemaan 

niitä dokumentteja, jotka parhaiten sopivat tutkimuksen tarkoitukseen (Tuomi & 

Sarajärvi 2009: 86). Kirjallisia elementtejä sisältävien dokumenttien ja sivustojen 

kohdalla tekstisisällöstä pyrittiin löytämään tutkimuksen teemoihin sopivia aiheita ja 

sanavalintoja, ja valitsemaan analyysiin ne, joissa tietty teema tuli parhaiten esiin. 

Visuaalisissa tai visuaalisia elementtejä sisältävissä dokumenteissa kuvista pyritiin 

löytämään merkityksiä, jotka viittaavat tutkimuksen teemoihin. Teemoja parhaiten 

ilmentävät dokumentit valittiin analyysiin. Dokumenttiaineiston valinnassa ja 

analysoinnissa käytettiin hyväksi myös tutkijan olemassa olevaa tietämystä 

tapausyrityksestä. Tutkija on tapausyrityksen työntekijä, joka tuntee yrityksen 

käytännöt, kulttuurin ja materiaalit. Tutkija on itse ollut myös mukana 

suunnittelemassa ja tuottamassa osaa valituista dokumenteista, minkä vuoksi niihin 

liittyvät teemat voitiin tunnistaa kohtalaisen luotettavasti. Empiirisen dokumentti- ja 

sivustoaineiston kuvaus on nähtävissä taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Empiirisen dokumentti- ja sivustoaineiston kuvaus. 

Aineiston 

lähde 

Tapaus-

yrityksen 

Facebook-

sivu 

Tapaus-

yrityksen 

kotisivu 

Tapaus-

yrityksen 

sisäinen 

chat 

Tapaus-

yrityksen 

blogi 

Tapaus-

yrityksen 

promo-

materi-

aali 

Tapaus-

yrityksen 

sisältö-

suunni-

telma 

Tapaus-

yrityksen 

työn-

tekijän 

Twitter-

seinä 

Aineiston 

keräyspäi-

vämäärä 

1.5.2017 3.5.2017 3.5.2017 4.5.2017 4.5.2017 5.5.2017 5.5.2017 

Kuvien tai 

kuva-

kaappausten 

lukumäärä 

5 1 1 2 1 1 3 

       

4.3 Aineiston analysointi 

Laadullisen aineiston analyysin tarkoitus on luoda aineistoon selkeyttä ja tuottaa 

uutta tietoa tutkimusaiheeseen liittyen. Analyysilla aineisto pyritään tiivistämään ja 

näin kasvattamaan sen sisältämää informaatioarvoa jäsentelemällä hajanainen sisältö 

selkeäksi ja mielekkääksi kokonaisuudeksi. (Eskola & Suoranta 2008: 137.) Tässä 

tutkimuksessa analyysitapana käytettiin teemoittelua, ja tutkimusaiheen kannalta 

oleellisia teemoja muodostettiin teoriaohjaavasti. Teoriaohjaavassa analyysissa 

aikaisemman kirjallisuuden avulla rakennettua teoriaa käytettiin apuna analyysin 

etenemisessä, mutta analyysi ei kuitenkaan suoraan pohjautunut pelkästään 

teoreettiseen viitekehykseen. Myös aineisto ohjasi teemojen syntymistä, vaikka 

pohja-ajatuksena olikin aikaisempi tutkimus. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 93–97.) 
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Teoriaohjaavan analyysin päättelyn logiikka oli siis abduktiivinen, eli tutkijan 

ajatteluprosessissa vuorottelivat teoreettinen viitekehys ja aineistolähtöisyys. 

Litteroitu haastatteluaineisto pilkottiin ja ryhmiteltiin teoreettisessa viitekehyksessä 

muodostettujen teemojen mukaan, joihin aineisto myös tuotti joitakin uusia teemoja. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009: 93–97.) Teemoittelu vaatii onnistuakseen teorian ja 

empirian vuorovaikutusta, mikä näkyy tutkimuksessa niiden lomittumisena toisiinsa 

(Eskola & Suoranta 2008: 175). 

4.4 Tapausyrityksen esittely 

Tapausyritykseksi haluttiin valita yritys, jossa tutkittava ilmiö näyttäytyy 

monipuolisesti, ja josta tutkijalla on syvällistä tietämystä. Näin ollen 

tapausyritykseksi valittiin PK-yritys Bitfactor Oy, jossa tutkija myös itse 

työskentelee. Bitfactor Oy on tutkimusaiheen kannalta mielenkiintoinen, koska 

markkinointiin ja brändiviestintään  panostaminen on hyvin ajankohtainen aihe 

yrityksessä. Sosiaalisen median roolia ja mahdollisuuksia brändin rakentamisessa on 

pohdittu ja myös käytännössä testattu yrityksessä paljon viime aikoina. Tutkimuksen 

kannalta keskeiset teemat esiintyvät siis yrityksen käytännön toiminnassa ja 

materiaaleissa mielenkiintoisella ja ilmiötä hyvin havainnollistavalla tavalla. 

Yrityksessä on kuitenkin myös paljon kehitettävää brändiviestinnän saralla. Bitfactor 

Oy:n brändiviestintä ei ole vielä riittävän suunnitelmallisella tasolla, kuten myös 

empiirisestä haastatteluaineistosta ilmenee. Siksi on mielenkiintoista myös 

aikaisemman kirjallisuuden ja asiantuntijahaastattelujen avulla tutkia, miten 

brändiviestintää sosiaalisessa mediassa voitaisiin edelleen kehittää yrityksessä. 

Bitfactor Oy:sta kerätyssä empiirisessä aineistossa näyttäytyvät hyvin lisäksi PK- ja 

B2B-yritysten haasteet ja myös edut brändiviestinnässä.   

Tapausyritys Bitfactor Oy on vuonna 2013 perustettu B2B-sektorilla toimiva 

tietotekniikan alan palveluyritys, joka tarjoaa räätälöityjä ja kokonaisvaltaisia 

digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuja asiakkailleen. Bitfactor Oy aloitti 

liiketoimintansa ohjelmistokehityspalveluiden parissa, mutta nykyään sen tarjoomaan 

kuuluu lisäksi design- ja data-analytiikkapalveluita, sekä asiakasyritysten 

liiketoiminnan kehittämistä. Bitfactor Oy tekee yhteistyötä useiden erikokoisten ja 

eri aloilla toimivien asiakasyritysten kanssa. Sen asiakkaisiin kuuluvat muun muassa 
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Osuuspankki, LG Group ja Nordea. Yrityksen keskeisimmät päämäärät ovat paras 

asiakaskokemus, paras työpaikka ja parhaat osaajat. Muun muassa näitä asioita 

yrityksessä halutaan siis viesitä ulospäin. (Bitfactor.fi 2016.) 

Yritys on kasvanut perustamisestaan asti nopeasti, ja se työllistääkin nykyään jo yli 

sata henkilöä. (Bitfactor.fi 2016.) Sosiaalisen median palveluista Bitfactor Oy:llä on 

käytössään Facebook-, Twitter-, LinkedIn-, Instagram-, BusinessOulu- ja ite wiki -

yritysprofiilit. Sosiaalisen median käyttö on yrityksen ensimmäisten vuosien aikana 

ollut passiivista, eikä kanaville ole määritelty esimerkiksi strategiaa, tavoitteita tai 

budjettia. Viime aikoina sosiaaliseen mediaan ja brändiviestintään on kuitenkin alettu 

panostaa aktiivisemmin. 
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5 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

Tässä luvussa esitellään kerätty aineisto ja siitä esiin nousseet tutkimusongelman 

kannalta oleelliset teemat. Aineisto on analysoitu jokaisessa brändin rakentamisen 

osa-alueessa erikseen. Aineiston analyysi koostuu jokaisen brändin osa-alueen sisällä 

kahdesta osasta. Ensin analysoidaan asiantuntijahaastatteluissa kerättyä aineistoa 

(haastateltavat A, B ja C), ja sen jälkeen käsitellään tapausyritys Bitfactor Oy:n 

edustajan haastattelussa, sekä yrityksen dokumentteja ja sivustoja tutkimalla kerätty 

aineisto  (Tapausyritys). 

5.1 Yhdenmukaisuus brändiviestinnässä – integroidun markkinointiviestinnän 

periaatteet 

Teoreettisessa viitekehyksessä korostuvat viestinnän yhdenmukaisuus ja sosiaalisen 

median yhdistäminen osaksi integroidun markkinointiviestinnän kokonaisuutta. 

Viitekehyksen mukaan yrityksen kaikki kommunikointikanavat, sosiaalinen median 

mukaan lukien, tulee integroida toisiinsa, jotta voidaan tuottaa selkeää ja 

yhdenmukaista viestintää ja rakentaa haluttua brändimielikuvaa. (Chaffey & Ellis-

Chadwick 2012: 466, Kotler & Armstrong 2014: 431.) Asiantuntijahaastateltavat 

korostivat myös viestinnän yhdenmukaisuuden merkitystä sosiaalisen median ja 

muiden kanavien kesken.  

”Somessa sen viestinnän sanoma pitää tavallaan integroida.. tai silleen yhdistää 

kaikkeen mitä viestitään muuallakin. Kun ei siitä brändistä silleen tuu kovin 

selkeää kuvaa kenellekään, jos yhdessä kanavassa sanotaan yhtä ja toisessa 

toista. Tavallaan jokaisessa paikassa, missä se ihmiset saattaa olla.. niin kun 

olla kosketuksissa sen brändin kanssa, niin niiden pitäis kaikkien silleen.. 

näyttää siltä brändiltä. [..] Se pitää se somen rooli siinä kokonaisstrategiassa 

määritellä.” (Haastateltava C) 

Aineistossa nousi kuitenkin myös esiin se, että kaiken viestinnän ei kannata olla 

täysin samankaltaista ja kaikilta osin yhtenevää keskenään. Viestinnässä tulee ottaa 

huomioon myös eri kanavien erityispiirteet ja suunnitella kullekin kanavalle sopiva 

viesti. Kohderyhmä voi olla myös hieman eri erilaisissa kanavissa. 

Asiantuntijahaastatteluissa korostettiin myös sitä, että myös markkinointiosaston 
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ulkopuoliset työntekijät tulisi ottaa mukaan viestintään ja antaa heidän viestiä omalla 

tyylillään tiettyjä periaatteita noudattaen.  

”Onhan sillä [yhdenmukaisuudella] tietenkin merkityksensä, mutta sitten se 

taas, että kuinka iso se ristiriita on ja millä tasolla. Koska totta kai työntekijät 

viestii tavallaan eri tavalla somessa, kuin esimerkiksi työnantaja suoraan. Ja 

esimerkiksi eri kanavissa.. esimerkiksi Instagramissa voi olla viesti vähän eri 

kuin LinkedInissä. Ja tavallaan ottaa pikkuisen ehkä sitä kohdeyleisöä 

huomioon. [..] Pitää olla tietenkin yhdenmukaista, mutta se viestintätyyli voi 

olla ainakin minun kokemuksen mukaan kanavaan ja kohderyhmään sopiva ja 

viestijälle sopiva. Että jokainen työntekijä voi periaatteessa viestiä sillä tyylillä, 

mikä hänen tyylinsä on, kunhan se tavallaan on tietyissä raameissa ja rajoissa.” 

(Haastateltava A) 

Tapausyrityksessä, Bitfactor Oy:ssä viestinnän yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta 

pidettiin myös tärkeänä brändin rakentamisessa. Haastattelussa korostettiin, että 

viestintä voi muuttua, eikä sen tarvitse olla joka kanavassa täsmälleen samanlaista, 

mutta yrityksen ydinarvojen ja linjausten tulisi aina ohjata sitä. Johdonmukaisen 

viestinnän koettiin hiovan brändiä ajan saatossa haluttuun suuntaan. 

Johdonmukaisuudella on.. on sillä merkitystä. En mää tiedä onko 

johdonmukaisuus välttämättä sitä, että niin kun joka kanavasta tulee samaa 

sanomaa samalla tavalla, mutta että ne on linjassa. [..] Että valitaan ensin joku 

tällainen iso kehikko. [..] Niitä semmoisia ydinarvoja, juttuja liittyen just 

esimerkiksi asiakaspalveluun ja siihen asiakaskokemukseen, työpaikkaan. [..] 

Ja sitten pyritään toistamaan ja pikkuisen hakemaan uusia kulmia siihen, mutta 

että se ydinjuttu, mistä kaikki lähtee pitäis olla niin kun.. viestiä niitä samoja 

juttuja. [..] Kyllä se johdonmukaisuus on ehdottoman tärkeä, koska muuten se 

voi vaikuttaa vähän tempoilevalta ja semmoiselta, että se ei oikein.. tää on 

vähän semmoista, että brändi tietyllä tavalla hioutuu. Se on semmoinen raaka 

timantti ja se hioutuu sillä johdonmukaisella työllä. Siitä tulee hyvä, jos sitä 

tehdään johdonmukaisesti, pitkäjänteisesti ja tuota.. [..] Mutta kyllä se 

lähtökohta on, että jos ei ole johdonmukaisuutta, niin ei siitä kyllä mitään tuu. 

(Tapausyritys) 

Johdonmukaisuutta ja pyrkimystä yhtenäiseen linjaan on nähtävissä myös 

käytännössä tapausyritys Bitfactor Oy:n eri viestintäkanavissa. Alla olevissa kuvissa 

1 ja 2 on nähtävillä osa yrityksen nettisivuista ja Facebook-sivusta. Kuvien 

perusteella voidaan todeta, että eri kanavissa on käytetty muun muassa kuvituksen ja 

sanoman suhteen yhtenäistä linjaa. Värit ovat molemmissa kanavissa yhtenäiset ja 

yrityksen periaatteet – paras asiakaskokemus, parhaat osaajat, paras työpaikka – ovat 

samat.  
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Kuva 1. Kuvakaappaus tapausyrityksen kotisivuista. 

 

Kuva 2. Kuvakaappaus tapausyrityksen Facebook-sivusta. 

5.2 Viestintästrategia ja tavoitteet 

Teoreettisen viitekehyksen mukaan sosiaalisen median hyödyntäminen brändin 

rakentamisessa on aloitettava viestintästrategian ja viestinnän tavoitteiden 

määrittelyllä (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 190). Viitekehyksessä nousi esiin 

myös kohdeyleisön ymmärtäminen (Chhabra & Sharma 2014). Myös 
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asiantuntijahaastateltavat korostivat näitä asioita ja hyvän pohjatyön merkitystä 

viestinnässä onnistumista ajatellen.  

”No kaikkihan lähtee niistä yrityksen tavoitteista ja siitä tavallaan.. visiosta. 

Että niin kun mihin pyritään, keitä halutaan tavoittaa ja miksi tätä koko 

hommaa ylipäätään tehdään. Se on se.. siihen kaiken brändin kehittämisen 

pitäis perustua.. ja kaiken viestinnän, sosiaalisen median myös.” (Haastateltava 

C) 

”Ehkä se suurin on, että ketä ne asiakkaat on. Mitä tarkemmin ne tietää, niin 

tota.. sen helpompaa sen viestinnän suunnittelu on ja ylipäätään koko 

toiminnan suunnittelu. Ja sitä helpommin ja halvemmalla ne tavoittaa ne oikeat 

ihmiset. [..] Käytännössä mitä enemmän heistä tiedetään, niin sen parempi. Eli 

yksi asia on siinä etsiä se oma kohderyhmä, analysoida se tarkkaan, että mitä 

he keskustelee siellä valmiiksi. Miettiä sitä kautta sitä strategiaa myöskin, että 

pystyykö niitä hyödyntämään niitä aihealueita siinä omassa strategiassa, että 

miten lähdetään puskemaan asioita eteenpäin ja kommunikoimaan heidän 

kanssaan.” (Haastateltava A) 

”Meillä on niin kun firman visio ja sitten meillä on semmoinen 

yhteisösuunnitelma. Niin siellä on semmoiset silleen linjat sille, että mikä on 

minkäkin kanavan tarkoitus meille ja mitä me halutaan siellä saavuttaa. [..] 

Sekin lähti niin kun meidän firman brändistä ja meidän visiosta ja tavoitteista. 

Että se on kokonaan niin kun firman visioista ja arvoista se meidän somekin.” 

(Haastateltava B) 

Myös tapausyrityksessä tunnustettiin hyvän pohjatyön, tavoitteiden määrittelyn ja 

kohdeyleisön tuntemisen merkitys. Tapausyrityksessä linjausten ja suunnitelmien 

virallistaminen ja käyttöön otto koettiin kuitenkin haasteelliseksi, minkä Gabrielli ja 

Balboni (2010) tunnistivatkin olevan PK-yrityksille tyypillistä. Tapausyrityksessä on 

tehty jonkin verran suunnitelmia ja ohjeistoja viestintää varten, mutta esimerkiksi 

kunnollista viestintästrategiaa ei ollut. Alla asiaa havainnollistavat ote 

tapausyrityksen edustajan haastattelusta, sekä  kuva 3, jossa on ote yrityksen 

sisältöohjeistuksesta. 

”Suunnittelu on yksi juttu ja linjaaminen toinen juttu, mutta sitten se realisaatio 

on kolmas, joka pitäis saada. Niin varmaan siinä meillä niin kun on suurin 

työnsarka, mitä pitäis vielä pystyä tekemään. Nää meidän monet hyvät 

ajatukset pystyä sitten kuitenkin realisoimaan materiaalien ja tarinoiden ja sen 

sisällön kautta.” (Tapausyritys) 
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Kuva 3. Kuvakaappaus tapausyrityksen sisältösuunnitelmasta. 

5.3 Brändi-identiteetti 

Teoreettisen viitekehyksen mukaan yrityksen sisäinen sosiaalisen median käyttö voi 

rakentaa brändi-identiteettiä esimerkiksi työntekijöiden välisissä keskusteluissa ja 

neuvotteluissa, jotka tapahtuvat sisäisissä sosiaalisen median kanavissa. Työntekijät 

saattavat myös haastaa toisiaan ja käyttää esimerkiksi otteita yrityksen visiosta 

tukemaan argumenttejaan. Sisäisissä kanavissa muodostuu teorian mukaan myös 

yrityksen identiteettiä rakentavia tarinoita, joista saattaa muodostua narratiiveja, 

jotka auttavat työntekijöitä ymmärtämään yritystä paremmin. (Madsen 2016.) 

Empiirisessä aineistossa havaittiin myös näitä sosiaalisen median brändi-identiteettiä 

rakentavia vaikutuksia. Haastatteluissa ilmeni, että sisäisen sosiaalisen median 

koettiin luovan yhtenäistä kuvaa brändi-identiteetistä yrityksen sisällä. Lisäksi 

sisäisissä kanavissa tunnistettiin syntyvän Madsenin (2016) kuvailemia tarinoita ja 

narratiiveja, jotka rakentavat brändi-identiteettiä. Haastatteluissa korostui myös 

tarinoiden huumori ja sen identiteettiä rakentava vaikutus.  

”Joo kyllä varmasti [sisäinen sosiaalinen media rakentaa brändi-identiteettiä]. 

Että kun meillä on aika paljon ihmisiä, jotka vitsailee paljon ja tällä lailla.. että 

kyllä sieltä varmasti paljon sillä lailla tulee niitä tarinoita.. joskus 

tarkoituksenmukaisesti ja joskus tahattomastikin.” (Haastateltava B) 
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”Se identiteettiähän ei voi varsinaisesti tehdä, vaan se syntyy vain itsestään. 

Some voi auttaa siinä ensinnäkin sillä tavalla, että se niin kun.. luo semmoista 

yhtenäisempää kuvaa siitä identiteetistä. Meillä ainakin tuntuis, että kun 

ihmiset siellä kanavissa juttelee, niin ne tavallaan vaihtaa näkemyksiä siitä 

identiteetistä tietyllä tavalla. Ja silleen ne koko ajan sitä muokkaa. Ja meillä 

ainakin selkeesti syntyy sellaista tarinaa ja juttua siellä koko ajan. 

Enimmäkseen niitä tulee varmaan huumorin kautta, hauskoja tarinoita. Että 

huumori jotenkin tosi paljon niin kun luo.. synnyttää niitä tarinoita, joista sitten 

puhutaan. Ehkä vielä vuosienkin jälkeen niistä jutellaan. Ne on semmoisia 

tarinoita sitten, että niitä ei ehkä ulospäin ees viestitä, mutta ne rakentaa sitä 

niin kun sisäistä käsitystä. Huumori kyllä rakentaa sitä identiteettiä paljonkin.” 

(Haastateltava C) 

Haastatteluissa esiintyi jossain määrin myös Dawsonin (2015) tutkima ilmiö, jossa 

yrityksen sosiaalisen median parissa työskentelevän henkilön tulkinta identiteetistä 

muovaa myös sitä. Viestinnän linjauksista ja suunnitelmista haluttiin kuitenkin pitää 

ensisijaisesti kiinni. 

”Mää ehkä itse meen aikalailla sen mukaan, miten me ollaan ajateltu tätä 

meidän brändiä ja mitä me halutaan olla ulospäin. Ehkä se on just niin, että 

mää teen sen mukaan, mikä se meidän linja on. Toki kun me ollaan start-up, 

niin monet asiat koko ajan muuttuu ja ne elää, mutta että joo, kyllähän siellä 

varmasti pakostakin tulee sitä omaa persoonaa ja tulkintaa sinne. Mää koen, 

että mää oon silleen moneen muuhun meidän tyyppeihin verrattuna tosikompi, 

niin sitten kun se meidän meininki on sellaista hauskaa ja näin, niin mää en 

ehkä tuo siihen sellaista lisäleveliä, kun se on jo aika semmoista menevää.” 

(Haastateltava B) 

Myös tapausyrityksessä tunnistettiin sisäisen sosiaalisen median brändi-identiteettiä 

rakentava vaikutus. Bitfactor Oy:n sisäisissä sosiaalisen median kanavissa oli 

huomattu muodostuvan tarinoita, jotka jäivät elämään ja rakensivat brändi-

identiteettiä. 

”Kyllä siellä [sisäisissä sosiaalisen median kanavissa] on [tarinoita], että tuota.. 

heti alusta saakka niin kaikkien julkaisujen, kuvien sun muiden suhteen, niin 

kyllähän ne tietyllä tavalla aina nousee pintaan uudestaan ja uudestaan. Se 

varmaa on oikeasti semmoinen niin kun dynamo ja semmoinen ydin tälle koko 

jutulle.. oikeasti. Vaikka se on tuommoinen chatti ja tuommoinen ihan sinänsä.. 

oikeastaan vähän järjetönkin juttu. Mutta siellähän se valtaosa keskustelusta, 

niin kun jokapäiväisestä keskustelusta käydään. [..] Sieltä lähtee hyvin paljon 

asioita ja sinne palautuu sitten niitä myös. Että missä esimerkiksi käydään, nyt 

vaikka tällä jokavuotisella Levin reissulla tai muualla. Ne on jotenkin hyvin 

liitoksissa toisiinsa kyllä vahvasti [brändi-identiteetti ja sisäinen sosiaalinen 

media].” (Tapausyritys) 
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Sisäisten sosiaalisen median kanavien tärkeyttä tapausyritykselle voidaan 

havainnollistaa esimerkiksi alla olevalla kuvalla 4. Otos on tapausyrityksen 

promootiokuva, jota käytetään yrityksen markkinointimateriaaleissa. Otos on muuten 

aivan tavallinen promootiokuva, mutta pöydällä olevan puhelimen näytössä näkyvät 

yrityksen toimitusjohtajan irvistävät kasvot. Kyseinen kuva toimitusjohtajan ilmeestä 

on alun perin esiintynyt sisäisessä sosiaalisen median kanavassa, jossa siitä on tullut 

suosittu sisäpiirivitsi. Kuvaa on esitetty kanavassa toistuvasti, jolloin siitä on tullut 

niin suuri osa yrityksen brändi-identiteettiä, että se on lopulta päätynyt myös 

markkinointimateriaaleihin. Myös kuva 4 ilmentää siis huumorin brändi-identiteettiä 

rakentavaa vaikutusta. Sisäpiirivitsinä käytetty toimitusjohtajan kasvokuva on 

ympyröity kuvassa 4 punaisella. Ympyröinti ei siis kuulu alkuperäiseen kuvaan. 

 

Kuva 4. Tapausyrityksen promomateriaalin kuvituskuva. 

5.4 Yrityskulttuurin luominen ja brändi-identiteetin ja kulttuurin viestiminen 

Sharman & Bhatnagarin (2016) mukaan sisäinen sosiaalinen median edistää muun 

muassa tiedon kulkua eri paikoissa työskentelevien työntekijöiden kesken, madaltaa 

hierarkiaa yrityksen sisällä, motivoi työntekijöitä ja rakentaa yhteistyö-henkistä 

kulttuuria, jossa saa vapaasti ilmaista omia ajatuksiaan. Myös 
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asiantuntijahaastatteluissa havaittiin näitä sosiaalisen median vaikutuksia 

yrityskulttuurin luomiseen ja viestimiseen. Sisäinen sosiaalinen media koettiin 

helppona ja nopeana kanavana viestiä työntekijöiden kesken, minkä koettiin 

rakentavan keskustelukulttuuria yrityksessä. Myös hierarkian madaltuminen koettiin 

yhdeksi sosiaalisen median vaikutuksista. 

”Me käytetään Slackia. [..] lähinnähän se on niin kun käytännön juttu, että se 

on nopea tapa viestiä. Siellä on eri kanavia, missä voi viestiä. Meillä on 

semmoinen kanava, missä on kaikki ja sitten siellä voi laittaa kahdenkeskisiä 

viestejä. Niin se on vain niin kun käytännössä tosi helppo saada ihmiset kiinni. 

Tai että kun kaikki sitä työpäivän aikana lukee ja se on kaikilla koko ajan 

päällä. Mutta tota noin.. joo toki se varmasti myös sitä työyhteisöä totta kai 

rakentaa.” (Haastateltava B) 

”Se vaatii kyllä.. ja osittain rakentaakin semmoista keskustelukulttuuria sinne 

yritykseen. Meillä ainakin siellä jutellaan tosi paljon kaikesta, että niin kun 

työjutuista ja sitten taas ei-työjutuista. Ja niin kun ihan samalla tavalla siellä 

jutellaan toimitusjohtajan kanssa, kuin sitten.. tavallaan näiden muidenkin 

ihmisten kanssa. Tavallaan se tuo myös sitä.. niin kun sitä johtoporrasta 

lähemmäs meitä muita silleen. Että ollaan tavallaan samassa sarjassa, jos näin 

vois sanoa.” (Haastateltava C) 

Lisäksi sosiaalinen media voi teoreettisen viitekehyksen mukaan auttaa uusien 

työntekijöiden sosialisoinnissa ja sopivien työntekijöiden rekrytoinnissa. 

Rekrytoinnissa sosiaalinen media voi auttaa muun muassa, koska siellä hakijoista on 

saatavilla tarkempaa tietoa. Myös hakijat saavat enemmän tietoa ja näin ollen 

yrityskulttuuriin sopivat työntekijät löydetään paremmin. (Broughton ym. 2013, 

Sharma & Bhatnagar 2016.) Yrityskulttuuriin sopivien työntekijöiden löytäminen tuli 

asiantuntijahaastatteluissa esille omakohtaisissa kokemuksissa. Haastatteluissa 

korostettiin myös sosiaalisen median tarjoaman kohdentamismahdollisuuden 

merkitystä. Myös Broughtonin ym. (2013) esille ottama nykyisten työntekijöiden 

kyky levittää yrityksen sanomaa ja vetää puoleensa samanhenkisiä uusia 

työntekijöitä tuli jossain määrin esiin haastatteluissa. de Chernatonyn ja Cottamin 

(2008) mukaan työntekijöiden arvojen täytyy olla yhteneviä brändin arvojen kanssa, 

jotta yrityskulttuurilla olisi suotuisa vaikutus brändin menestykseen. Myös tämä tuli 

esille empiirisessä aineistossa, jossa korostettiin lisäksi sosiaalisen median roolia 

arvoiltaan sopivien työntekijöiden löytämisessä. 
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”Silloin kun mut rekryttiin, niin mää itsekin bongasin sen heidän 

hakuilmoituksen Facebookista. [..] Se on meille aika semmoinen luonteva 

kanava löytää oikeanlaisia tyyppejä, että varmasti jatkossakin sitten kun 

kasvetaan, niin sitä me varmaan käytetään. [..] Mää tunsin muutamia näitä jo 

valmiiksi ketä siellä on töissä, niin luultavasti heidän kautta [löysi 

työpaikkailmoituksen], tai sitten se saattoi olla sellainen sponsoroitu postaus, 

että mää olin kohderyhmää, niin se tuli mun feadiin.” (Haastateltava B) 

”Auttaa se [rekrytoinnissa], auttaa ehdottomasti. Se on ensinnäkin tosi helppo 

esimerkiksi Facebookissa kohdentaa just.. niin kun just niille tyypeille, 

minkälaisia etsii. Siellähän voi niin kun kohdentaa tosi monen jutun 

perusteella, että esim. kiinnostuksenkohteiden, sijainnin, iän.. tosi monen 

muunkin jutun perusteella. ” (Haastateltava C) 

”Kyllä se on mun mielestä aika välttämätöntä, että ne työntekijöiden ja sen.. no 

sen brändin arvot kohtaa ees jollain tasolla, että siitä hommasta voi niin kun 

pitkässä juoksussa tulla mitään. Kyllä kai semmoista itselleen ja niin kun niille 

omille arvoilleen väärää työpaikkaa hetken katselee rahan takia, jos on pakko, 

mutta ei siihen oo millään tavalla sitoutunut tai omistautunut. On niin kun 

valmis lähtemään heti, kun vain parempi paikka löytyy.. ja sehän löytyy ajan 

kanssa aina. [..] Some voi auttaa totta kai.. se voi auttaa siinä sitten, että löytää 

niitä työntekijöitä, joilla on samat arvot ja jotka haluaa olla siellä pitkään.” 

(Haastateltava C) 

Teoreettisessa viitekehyksessä korostui myös sosiaalisen median yrityskulttuuria ja 

brändi-identiteettiä rakentava rooli, joka edistää työntekijöiden osallistumista tavalla, 

joka haastaa viestinnän keskitetyn kontrollin (Huang ym. 2013). Teorian mukaan 

brändi-identiteetin ja yrityskulttuurin viestinnässä on tärkeää, että viestintään otetaan 

mukaan muitakin, kuin ainoastaan johtotason ja markkinoinnin henkilökuntaa. 

Johtoportaan tukea tämän toteuttamisessa korostettiin myös teoriassa. (Cawsey & 

Rowley 2016.) Asiantuntijahaastatteluissa korostuivat myös vahvasti laajemman 

työntekijäjoukon osallistuminen brändiviestintään sosiaalisessa mediassa. 

Asiantuntijat pitivät tätä tärkeänä, kuten myös johdon tukea. Haastateltavat kokivat 

tärkeänä Cawseyn ja Rowleyn (2016) ajatuksen, jonka mukaan johdon tulisi 

kannustaa henkilökuntaa käyttämään sosiaalista mediaa ja osallistumaan brändin 

rakentamiseen.  

”Se kuva, että mikä yrityksellä on itsellä itsestään, niin onhan sillä 

työntekijöiden tekemisellä ja kannustamisella aivan järkyttävä merkitys siihen 

niin kun sosiaalisessa mediassa käyttäytymiseen.. ja yleensä se, että mitä oon 

nähnyt tuossa OP:n keississä ja sitten näissä yhtiöissä, joissa porukka paljon 

viestii ulospäin omilla tunnuksillaan, niin niissä tavallaan se hyvän tekemisen 



59 

meininki tavallaan ehkä silleen korostuu. [..] ois hirveän tärkeä olla läpi 

organisaation se homma, että vähän jokainen joka vain kynnelle kykenee, niin 

pystyis olemaan siellä mukana. Koska se tavallaan se on yhtiön 

työntekijöillekin oman asiantuntijuuden esille nostamista myöskin. Siitä on 

hyötyä sekä henk. koht. tasolla että yrityksenkin tasolla. Tavallaan hirveän 

hyvä ois varmaan tehdä selväksi tietenkin se, että mikä on niin kun tahtotila. 

[..] tavallaan se on ihan OK viestiä asioita tai olla somessa tai näin pois päin, 

kunhan ne on järkeviä asioita, että ei oo semmoinen niin kun tavallaan.. 

joissakin yhtiöissä saattaa sitten olla semmoista, että toiset siellä miettii, että no 

taas se notkuu tuolla somessa tai muuta vastaavaa, vaikka periaatteessa 

työasioita hoitaiskin siellä.” (Haastateltava A) 

Empiirisessä aineistossa nousivat esille myös Huangin ym. (2013) näkemykset, 

sosiaalinen media voi yrityskulttuuriin yhdistettynä edistää myös työntekijöiden 

sitoutumista, motivaatiota ja sisäistä innovointia. Haastateltavat kokivat, että 

työntekijöitä motivoi se, kun he saavat olla mukana brändin rakentamisessa 

sosiaalisessa mediassa. 

”Meillä ainakin niin se, että kaikki saa olla mukana rakentamassa sitä brändiä 

somessa ja muuallakin, niin se ehkä jollain tavalla motivoi niitä tyyppejä 

silleen paljonkin. Ne saa vaikuttaa siihen yrityksen suuntaan, ne saa näkyä ja 

niihin luotetaan. Luottamuksen osoitushan se tavallaan on, että annetaan lupa.. 

suorastaan oikeastaan kannustetaan menemään sinne someen ja olemaan osa 

brändiä. Se brändihän on ne työntekijät tavallaan.. mitä muutakaan meillä on? 

Siksi ois jotenkin tosi outoa, jos ne ei vois olla mukana sen rakentamisessa ja 

viestimisessä. Että niin kun miksi ei, nehän on se brändi? Ei se brändi oo 

mikään dokumentti jossain tietokoneella, jonka markkinoinnin tyypit on 

tehneet, vaan se on ne ihmiset.” (Haastateltava C) 

Asiantuntijat ottivat esille myös Cawseyn ja Rowleyn (2016) mainitsemien 

suuntaviivojen ja sääntöjen tärkeyden, kun yrityksessä tehdään brändiviestintää 

useiden ihmisten kesken. Etenkin erilaisia ongelmatilanteiden ratkaisemiseen tulisi 

haastateltavien mukaan olla selkeät suuntaviivat. Asiantuntijat korostivat myös 

Rokan ym. (2013) ajatusta, jonka mukaan liian tiukat säännöt saattavat kuitenkin 

johtaa epäaitoon viestintään ja vieraannuttaa työntekijöitä brändistä. Rokan ym. 

(2013) mukaan sosiaalisessa mediassa viestinnän läpinäkyvyys on tärkeämpää, kuin 

negatiivisen huomion välttely, mikä tuli myös esille haastatteluissa. Haastatteluissa 

otettiin esille myös se, että useiden työntekijöiden aktiivisuus sosiaalisessa mediassa 

saattaisi edistää hyvän yrityskulttuurin luomista myös niissä yrityksissä, joissa 

kulttuuriin ei ennestään ole panostettu.   
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”[..] siitä [työntekijöiden] kouluttamisesta puhetta, että kyllä sillä 

maalaisjärjellä pärjää aika pitkälle varsinkin, kun juttelee niistä aiheista, mitkä 

itselle on luontevia ehkä.. ja tuo sitä tavallaan ammattitaitoaan esille. Ja senkin 

voi aloittaa niin kun seuraamalla muitten keskustelua aiheesta ja sitten ottaa 

osaa sinne, kun rupeaa siltä tuntumaan. Mut sitten tavallaan se 

ongelmatilanteiden, mitä välillä näkee, että joku avautuu.. itsekin olen 

avautunut useastikin viimeksi eilen ja tänään tuolla erään yhtiön Twitteriä 

paukutin menemään, kun sieltä ei aspa vastannut, niin tuota.. lähinnä se, että 

mitä työntekijät pystyy siinä vaiheessa tekemään tai vastaamaan tai miten 

niiden kannattaa vastata. Että yleensä tosiaan tilanne on se, että aspaan ollaan 

oltu yhteydessä kerran tai useammankin kerran, kun mennään avautumaan 

sinne sosiaaliseen mediaan. Että se on niin kun yleensä ehkä se viimeinen 

kanava semmoisessa tilanteessa, missä tilanne on jo vähän niin kun päällä 

pahemman kerran. Silloin ehkä, että miten se hoidetaan se tilanne, niin siihen 

varmaan on ihan hyvä ihan perus proseduurit olla ja käydä ne lävitse.” 

(Haastateltava A) 

”Kyllähän se tietyssä mielessä se fake until you make it niin semmoisissakin 

yhtiöissä, jotka ei niinkään hyvin hoida välttämättä asioitaan, niin saattaa jo 

parantaa sekin sitä tiettyä yhteishenkeä, että nähdään, että muutkin tekee tätä 

hommaa ja muutkin viestii siellä ja mäkin voisin ehkä innostua ottamaan 

kantaa asioihin [..] Kyllä se tietynlaista me-henkeä varmasti tuo sinne.” 

(Haastateltava A) 

”Kyllä se läpinäkyvyys on tänä päivänä somessa se juttu.. kun ihmiset hoksaa 

semmoisen epäaidon meiningin heti, se on varmaa. Ei tuu hyvä kuva 

semmoisesta lafkasta, jossa selkeesti vähän niin kun yritetään pimittää tietoa ja 

silleen.. melkein ikään kuin piilotella niitä työntekijöitä, että ne ei vain möläytä 

mitään noloa tai huonoa. Mutta kun mä ajattelen silleen, että mitä sitten jos 

joskus joku vahingossa möläyttäiskin? Semmoisia ne ihmiset on, ne tekee 

virheitä, mutta niiden pitää silti antaa näkyä ja olla ihmisiä. Ne on osa sitä 

brändiä ja mun mielestä niistä pitäis olla ylpeä semmoisena kuin ne on. Se on 

vain rekrytointikysymys sitten, että palkkaa oikeita tyyppejä.” (Haastateltava 

C) 

Lisäksi haastatteluissa nousi esille sisäisen sosiaalisen median tärkeys erityisesti 

B2B-palveluyrityksissä. Tämän tyyppisissä yrityksissä työntekijät työskentelevät 

usein eri tiloissa, vaikka yrityksen omia toimipisteitä olisikin vain yksi. 

Haastateltavien mukaan usein työskennellään esimerkiksi asiakkaan tiloissa. Tämä 

tukee Sharman ja Bhatnagarin (2016) näkemyksiä, joiden mukaan sisäinen 

sosiaalinen media voi auttaa muun muassa työntekijöiden koordinoinnissa, 

kommunikoinnissa ja yhteistyössä, kun työntekijät ovat kaukana toisistaan. 

”Kyllä silleen varsinkin B2B-palvelusektorilla oon huomannut, että sillä 

[sisäisellä sosiaalisella medialla] on paljon merkitystä. Se kyllä luo semmoista 



61 

yhteyttä, kun ihmiset on tavallaan asiakkaan tiloissa, tekee etätyötä tai muuta. 

Että loppujen lopuksi siellä yrityksen omalla toimistolla voi olla aika vähän 

porukkaa. Ja ei niitä toimipisteitä ees tarvi olla ympäri maailmaa, vaan 

työntekijät voi olla ihan hajallaan samassa kaupungissakin ja vaikka ois vain 

yksi tai kaks toimipistettä.. niin kuin PK-yrityksillä monesti tuppaa olemaan.” 

(Haastateltava C)  

Myös tapausyrityksessä tunnistettiin sisäisten sosiaalisen median kanavien 

yrityskulttuuria rakentava rooli. Sosiaalisen median koettiin Bitfactor Oy:ssä olevan 

yrityskulttuurin ytimessä, ja sen tunnistettiin myös tuovan yrityskulttuuriin 

yhtenäisyyttä, kun työntekijät eivät työskentele samoissa tiloissa. 

”Varmasti paremmin ja eri tavalla [some rakentanut yrityskulttuuria] ja paino 

sanalla eri tavalla, kuin ois olettanut. Että ei me niin kun sitä hirveesti mietitty 

silloin. [..] Kyllähän se on aivan ytimessä tänä päivänä. Siihen että kun meillä 

on ihmiset asiakkaiden tiloissa suurimmaksi osaksi kuitenkin ja tekee niin kun 

siellä töitä, niin se kontakti kuitenkin siihen kotipesään ja Bitfactoriin säilyy 

niin kun myös sen kautta. Meillä on kuitenkin tämmöinen tori, jossa käydä 

keskustelua ja siis sehän elää niin kun 24/7. Että se tuntuu, että sillä ei ole 

sellaista rajaa, että siellä puhuttais työasioista pelkästään, vaan se ihan koko 

ajan.. pulppuaa ja siellä on paljon keskusteluja käynnissä. Se on tosi tärkeä sillä 

tavalla, että se niin kun luo semmoista yhteyttä, mitä ei muuten ehkä fyysisesti 

ole. Siellä semmoinen tietynlainen saman mielisyys ja semmoinen oma 

kulttuuri kehittyy ja jotenkin aika monet asiat, jotka on syntynyt siellä 

Telegramissa, niin tulee sitten jotenkin pintaan myös tässä aina kun nähdään 

kasvokkain joissain tapahtumissa ihmisten kanssa. Niin se on aika suuri.. hyvin 

oleellinen osa tätä tekemistä.” (Tapausyritys) 

Sekä sisäistä että myös ulkoista sosiaalista mediaa käytettiin tapausyrityksessä myös 

rekrytoinnissa. Haastattelussa tapausyrityksessä korostettiin sosiaalisen median 

kustannustehokkuutta ja työpaikkailmoitusten levittämisen helppoutta, jotka ovatkin 

erityisesti PK-yrityksille tärkeitä asioita (Hassan ym. 2015).  

”Sosiaalista mediaahan käytetään aika paljon [rekrytoinnissa].. siinä on 

oikeastaan kyse.. no siinä on paljonkin asioita. Yksi on tietenkin se, että 

sosiaalisen median kautta tavoitetaan ihmisiä aika kustannustehokkaasti. Että 

sikäli jos vertaa vaikka ihan perinteisiin tämmöisiin työnhakupalveluihin, 

Monstereihin ja muihin, niin aika paljon halvemmalla saattaa saada sen oman 

ilmoituksensa ja tämmöiset esille. Ja sitten se on aika luontevaa, kun viestitään 

paljon näiden eri kanavien kautta ja saadaan sitten paljon seuraajia, niin sitten 

että sinne menee myös tämmöisiä työhakemuksia, avoimien työpaikkojen 

ilmoituksia liittyen näihin työnhakukuvioihin, että ne on siellä. Se on jotenkin 

aika luonteva jatko sille kaikelle viestinnälle, koska sitä kautta yritetään myös 

sitä työnantajakuvaa rakentaa. On minun mielestä ihan loogista, että myös 



62 

sitten ne ilmoitukset menee sinne ja ne aika hyvin leviää sitten myös sieltä. 

Siinä on aika monta semmoista asiaa, joissa on semmoista tietynlaista inertiaa, 

jotka edistää sitten toisiaan.. että tietoisuus meistä kasvaa ja jne. että siinä on 

paljon hyviä juttuja sitten, minkä vuoksi sitä kannattaa käyttää.” (Tapausyritys) 

Tapausyrityksessä sisäistä sosiaalista mediaa käytetään myös uusien työntekijöiden 

sosialisointiin, minkä Sharma ja Bhatnagar (2016) esittivätkin yhdeksi sosiaalisen 

median hyödyistä. Alla asiaa havainnollistavat tapausyrityksen kuvaus sosiaalisen 

median käytöstä rekrytoinnissa, sekä kuva 5. Kuvassa 5 on ote yrityksen sisäisestä 

keskustelukanavasta, jossa uudet työntekijät esitellään, toivotetaan tervetulleiksi ja 

liitetään osaksi työyhteisöä. Lisäksi kuvassa 6 on kuvakaappaus yrityksen blogissa 

julkaistusta työpaikkailmoituksesta, jossa yrityskulttuuri ja siihen sopivan 

työntekijän löytäminen ovat oleellisessa osassa. 

 

Kuva 5. Kuvakaappaus tapausyrityksen sisäisestä chatista (keskustelu julkaistu 18.4.2017). 
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Kuva 6. Kuvakaappaus yrityksen blogissa julkaistusta työpaikkailmoituksesta (julkaistu 

22.12.2016). 

5.5 Bränditietoisuus 

Barredan ym. (2015) mukaan interaktiivisuus sosiaalisessa mediassa on 

merkittävässä roolissa bränditietoisuuden kasvattamisessa. Myös 

asiantuntijahaastateltavat korostivat vuorovaikutusta ja keskustelua käyttäjien kanssa 

bränditietoisuuden lisäämisessä. Haastateltava yhdistivät myös inbound-

markkinoinnin piirteitä interaktiivisuuteen, sillä vuorovaikutusta ei synny, mikäli 

keskustelu ei ole kohderyhmälle mielenkiintoista ja relevanttia Hollimanin ja 

Rowleyn (2014) kuvaamalla tavalla. Haastateltavien mukaan interaktiivisuudessa 

tulisikin keskittyä muun muassa asiakkaiden auttamiseen, ei niinkään myymiseen, 

kuten myös Holliman ja Rowley (2014) asiaa kuvasivat. Vuorovaikutuksen 

nopeuden merkitys tuli myös esiin empiirisessä aineistossa. 

”Yksisuuntainen viestintä harvemmin toimii niin tehokkaasti. Siinä vaiheessa 

kun saadaan se ihminen sen verran kiinnostuneeksi, että se viestii takaisin.. ja 

taas toisinpäin sitten, että jos joku yhtiö on kiinnostunut sun asioistas siis nyt 

meinaan siinä mielessä, että jos sää vaikka Twitterissä huutelet jotain, että 

mulla on vaikka tämmöinen ongelma. [..] Sitten joku yritys vastaa siihen ja 

oikeasti auttaa sua siinä asiassa. Ei välttämättä myy sulle siinä mitään, mutta se 

pointti siinä on se, että seuraavalla kerralla, kun sää mietit jotain ostosta, joka 

ehkä liittyy sen yrityksen alaan, niin todennäköisesti se on se paikka, mistä sää 

lähdet metsästämään sitä ratkaisua. Se on jo kertaalleen sua auttanut ja ainakin 

silloin näyttänyt, että se auttaa pyyteettömästi, vaikka todellisuus siellä 

taustalla on ehkä se, että autetaan niitä ihmisiä siihen asiaan liittyvissä 

ongelmissa, jotta ne saadaan sitten sitoutettua. Mikähän ois hyvä esimerkki.. 
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reseptejä tarjoaa monet, niin kuin Valio esimerkiksi aika paljon ja monet 

muutkin tämmöiset vaikka ihan reseptisaitit, jotka sitten myy ihan omia 

tuoteperheitään ja paketteja verkossa, niin ne on yleensä niitä aktiivisimpia.” 

(Haastateltava A) 

”Kyllä se sitouttaa ihmisiä ja lisää tietoisuutta, jos heidän kanssa juttelee vastaa 

nopeeta. Kyllä siitä saadaan aina hyvää palautetta, että hei kiitos nopeasta 

vastauksesta ja tällä lailla.” (Haastateltava B) 

”Kyllä se paremmin leviää se sisältö, kun saa ihmiset esim. jakamaan sitä ja 

kommentoimaan. Ja sillä tavallahan ne saa jakamaan esim., että keskustelee 

niiden muiden kanssa ja niiden keskustelujen pitää olla myös mielenkiintoisia 

sille kohderyhmälle. Muuten jää todennäköisesti yksipuolisiksi keskusteluiksi 

ne.” (Haastateltava C) 

Asiantuntijat ottivat esille myös kohderyhmän merkityksen siinä, kuinka relevantti 

väline sosiaalinen media on bränditietoisuuden lisäämisessä. Haastateltavien mukaan 

kohderyhmä tulee jälleen tuntea hyvin ja tietää, mistä kanavasta heidät tavoittaa 

parhaiten. Lisäksi haastatteluissa korostui sosiaalisen median tärkeä rooli myös B2B-

yritysten bränditietoisuuden kehittämisessä. Haastateltavien mukaan sosiaalisen 

median tärkeyttä ei välttämättä aina tunnisteta B2B-yrityksissä, vaikka sen käyttö 

brändin rakentamisessa on usein vähintään yhtä oleellista, kuin B2C-yrityksissä. 

Hollimanin ja Rowleyn (2014) mukaan B2B-yritysten päättäjät etsivät entistä 

enemmän tietoa Internetistä etenkin ostopäätösprosessin alkuvaiheessa, mikä tuli 

esille myös haastatteluissa. Lisäksi empiirisestä aineistosta nousi esiin sosiaalisen 

median kustannustehokkuus ja muiden käyttäjien, erityisesti yrityksen omien 

työntekijöiden apu sisällön levittämisessä. Nämä asiat ovat tärkeitä erityisesti PK-

yrityksille, minkä myös Hassan ym. (2015) totesivat tutkimuksessaan.    

”Iso roolihan sillä [sosiaalisella medialla] on [bränditietoisuuden 

kasvattamisessa]. Siitä ei niin kun pääse mihinkään. Varsinkin jos kohderyhmä 

on tota.. sosiaalisessa mediassa. Ja ehkä se suurin homma on siinä, että pitää 

tuntea ja tietää se oma kohderyhmä, että onko ne siellä.. ja tota.. tavallaan sitä 

kautta se merkitys, että onko se iso vai pieni niin ehkä löytyy. Että joillakin 

brändeillä, jotka ehkä on vaikka nuorison suosiossa, niin sitten siellä on niin 

kun huomattavasti suurempi merkitys sillä, että miten siellä somessa brändi 

tuottaa sisältöä, miten se on yhteydessä omiin asiakkaisiinsa siellä ja miten se 

kommunikoi niiden kanssa. Versus sitten sanotaanko joku teollisuusbrändi, 

niin sillä on sitten tosiaan erilaiset lähtökohdat ja kulmat siihen tietoisuuden 

lisäämiseen. Tai sillä [sosiaalisella medialla] on niin kun paikkansa 

tietoisuuden lisäämiseenkin semmoisissa tapauksissakin. Että ihmisiähän ne on 

ne ostajat sielläkin, vaikka ne yrityksissä tavallaan onkin, mutta ehkä heidän 
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profilointi siellä puolella on vähän haastavampaa ja jotkut ei siellä välttämättä 

hirveenä työjuttuja metsästelekään. Sopivalla sisällöllä sitä saa lisättyä sitä 

tietoisuutta kyllä.” (Haastateltava A) 

”Jos miettii B2B-yrityksiä, että ketkä ne on ne päätöksentekijät siellä toisessa 

päässä ja sitten tavallaan.. mistä ne tavoittaa. Elikkä mitkä kanavat on ne 

oleellisimmat ja näin päin pois. Kun aina sanotaan välillä, että B2B-puolella ei 

oo hyötyä olla somessa tai muuta vastaavaa. Että jos me oltais B2C niin ois 

paljon parempi käyttää somea ja jadajadajada, mutta itseasiassa se hommahan 

on toisaalta vähän toisin päin. Jos katsoo, että paljonko eri viestintäohjeistuksia 

tekevät yhtiöt myy vaikka seminaareja ja kaikkea muuta tämmöistä, joka on 

ihan täysin B2B-puolelle, niin kyllähän se aika selvä on sekin. Että tietenkin 

joku iso teollisuustoimijan voi olla vähän haastava tehdä suoraan kauppaa 

somessa, mutta sielläkin se verkostoituminen ja tavallaan se asiakassuhteen 

alkutaival aika helposti lähtee, kun ne hakee kuitenkin tietoa ja referenssejä 

ennen kuin ne on yhteydessä.” (Haastateltava A) 

”Sitten toinen on se tavallaan.. se omien työntekijöiden hyödyntäminen, 

kannustaminen, elikkä just se, että jos sulla itsellä on se viisisataa followeria eri 

kanavissa tai vaikka viisi tuhatta ja sulla on viisikymmentä työntekijää, niin 

jokaisella niistä on varmaan pari kolmesataa Facebook-kaveria. Eli sieltä 

saadaan heti vipuvartta, kunhan se viesti on tavallaan.. hyvin semmoinen 

tavallaan näiden työntekijöiden osalta henkilökohtainen, eikä oo semmoista 

yritysjargoniaa tai muuta.” (Haastateltava A) 

Lisäksi käyttäjien palkitseminen tiettyjä aktiviteetteja vastaan on teoreettisen 

viitekehyksen (Barreda ym. 2015) ja myös empiirisen aineiston mukaan yhteydessä 

korkeaan bränditietoisuuteen. Brogi ym. (2013) yhdistivät tutkimuksessaan 

bränditietoisuuden myös sosiaalisessa mediassa toimiviin, etenkin aktiivisiin 

brändiyhteisöihin. Empiirisessä aineistossa brändiyhteisöt yhdistettiin jokseenkin 

bränditietoisuuteen, mutta haastateltavat kuvailivat niiden kuitenkin vahvistavan 

enemmän brändi-imagoa. 

”Joo ehdottomasti [palkitseminen lisää bränditietoisuutta]. Jos meillä on vaikka 

joku kysely tai tämmöinen.. niin jos on kysely ilman mitään vaikka arvontaa, 

missä voi voittaa jotakin, niin silloin saa vähemmän vastauksia. Ja sitten heti 

kun on joku tuommoinen, että jos vastaa, niin osallistuu arvontaan, niin se heti 

kyllä.. niin kun vastaamisprosentti nousee.” (Haastateltava B) 

”Kyllä aina ihmisiä kiinnostaa palkinnot ja sitten ne herkemmin jakaa myös 

tutuilleen semmoisia some-juttuja, joissa voi voittaa jotain, hyvänä esimerkkinä 

Jounin kauppa. Nehän on melkein pelkästään niillä älyttömillä arvonnoilla ja 

muilla saaneet sitä näkyvyyttä ja tietoisuutta ihan hirveästi somessa ja siis itse 

liikehän on vain joku K-marketti jossain keskellä metsää.” (Haastateltava C) 
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”Kyllähän ne [brändiyhteisöt] lisää sitä tietoisuutta silleen tietenkin, mutta 

enemmän ehkä se rakentaa sitä mielikuvaa brändistä. Kun siellä 

brändiyhteisöissä olevat jäsenethän niin kun tietää siitä brändistä jo valmiiksi, 

mutta enemmän siellä tapahtuvat jutut muokkaa ja vahvistaa sitä 

brändimielikuvaa, mikä niillä on. Saattaahan joku tietenkin saada tietää siitä 

brändistä myös, kun se törmää siihen yhteisöön somessa. Joku kaveri vaikka on 

siellä jäsenenä tai jotain.” (Haastateltava C) 

”Kyllä mää oon aika monissa [brändiyhteisöissä].. niin kun eri merkkien 

sivuista tykkään, että joistakin suomalaisista design-vaatemerkeistä mä tykkään 

Facebookissa. Niin joo, kyllähän se.. [..] jos ne postaa vaikka, että hei me 

ollaan täällä vaikka lomalla, tai me ollaan työmatkalla täällä ja täällä, meillä on 

oma naama, niin se tuo sitä yritystä lähemmäs ja sitten vähän kertoo, että 

millainen yritys se on.” (Haastateltava B) 

Teoreettisen viitekehyksen mukaan erityisesti B2B-asiantuntijapalveluiden kohdalla 

tietoisuutta ja kysyntää voidaan tavoitella myös potentiaalisten asiakkaiden 

informoinnin ja kouluttamisen avulla (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 624–627, 

661). Tämä tuli esille myös empiirisessä aineistossa. Haastatteluissa tunnistettiin 

myös informatiivisen sisällön, kuten erilaisten blogitekstien ja webinaarien merkitys 

bränditietoisuuden lisäämisessä etenkin asiantuntijapalveluiden kohdalla. 

Haastatteluissa otettiin esille se, että yritykset eivät välttämättä ymmärrä erilaisten 

asiantuntijapalveluiden merkitystä omalle liiketoiminnalleen, jolloin tietoisuutta 

kannattaa kasvattaa kouluttamalla asiakkaita.  

”Kyllähän ne on oleellisessa roolissa somessa etenkin semmoisten 

asiantuntijapalveluiden ja tämmöisten kohdalla, kun asiakkaat ei välttämättä 

niin kun tiedä siitä palvelusta juuri mitään.. ne ei ehkä tiedä edes, että ne 

todellakin tarvii sitä palvelua. Niin kuin vaikka joku data-analytiikka, joka 

saattaa kuulostaa vaikealta ja semmoiselta niin kun.. kaukaiselta jollekin PK-

yritykselle ja ne ajattelee, että ei me tuommoista tarvita. Sitten joku 

informatiivinen blogiteksti tai webinaari tai joku tämmöinen, niin voi saada ne 

hoksaamaan, että oho, todellakin tarvitaan! Se analytiikka esim. ei oikeesti oo 

mitään rakettitiedettä, vaan semmoinen liiketoiminnan perusta, että kaikki 

yritykset tarvii sitä ja joillekin se pitää vain niin kun opettaa erilaisten 

sisältöjen kautta.” (Haastateltava C) 

”Meillä on aika erilaisia [informatiivisia sisältöjä], mutta yks meillä oli 

semmoinen niin kun hauska kampanja, että meillä oli seitsemän erilaista 

videota, missä periaatteessa selitettiin, miten sitä tuotetta pitää käyttää, mutta 

me käännettiin se toisin päin, että siinä sanottiin, että miten sitä ei kannata 

käyttää.” (Haastateltava B) 
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Sisältö- eli inbound-markkinointi sosiaalisessa mediassa nähtiin tärkeänä osana 

bränditietoisuuden kasvattamista sekä teoreettisessa viitekehyksessä (Holliman & 

Rowley 2014) että myös empiirisessä aineistossa etenkin B2B-yritysten kohdalla. 

Haastatteluissa korostuivat kohderyhmien tarkka rajaaminen ja syvällinen 

ymmärtäminen, kohderyhmälle mielenkiintoisen sisällön tuottaminen, sekä 

luottamuksen luominen mahdollisesti jo ennen kuin asiakassuhde on edes alkanut. 

Haastatteluissa nousi esiin myös sisällön visuaalisuuden merkitys bränditietoisuuden 

kehittämisessä.  

”Joo varmastikin [inbound-markkinointi kasvattaa bränditietoisuutta]. Meillä 

on paljon postauksia, mitkä ei suoraan sano, että osta tää meidän tuote, vaan 

siinä on kaikkea muuta. Sillä koitetaan just niin kun antaa tietoa jostakin tai 

antaa mielenkiintoista sisältöä ilman sitä ns. tuputtamista. [..] Riippuu aina 

vähän kontekstista, mutta kyllähän niin kun videot on ainakin semmoinen, että 

pitää olla jotain visuaalista, joko kuva tai video. [..] Ja sitten totta kai se pitää 

olla aina mielenkiintoinen se sisältö. Sen pitää olla mielenkiintoinen sille 

yleisölle, mille se on suunnattu.” (Haastateltava B) 

”Tavallaan sillä omalla sisällöllä pystyy kyllä luomaan sitä tietoisuutta liittyen 

just siihen, että autetaan sitä asiakasta silloinkin, kun ei olla myymässä, tai se ei 

oo välttämättä just ostamassa ja näin pois päin, vaan luodaan sitä.. ehkä se 

luottamuksen luominen on se avainsana. Että pystytään tavallaan luomaan sitä 

asiakassuhdetta itseasiassa ennen kuin sitä on ees olemassakaan semmoisena 

asiakassuhteena, mitä perinteisessä mielessä mielletään.” (Haastateltava A)  

”Se on siis tosi tärkeää rajata ne kohderyhmät huolellisesti ja ymmärtää myös 

niitä, eli mikä niitä kiinnostaa, miten ne käyttäytyy jne. [..] Tää on tärkeetä 

varsinkin B2B-puolella myöskin, kun ne asiakkaat etsii tietoa ennen 

yhteydenottoa ja ne asiakkuudet on sitten tosi isoja.” (Haastateltava C) 

Empiirisen aineiston mukaan myös massamarkkinoinnilla saavutetaan tietoisuutta, 

mutta nimenomaan positiivisen tietoisuuden luominen on oleellista. Negatiivista 

bränditietoisuutta mainittiin syntyvän muun muassa huonosti kohdennetusta 

massamarkkinoinnista. Positiivista bränditietoisuutta puolestaan kehittivät 

haastattelujen mukaan tarkasti kohdennettu markkinointi ja keskittyminen 

asiakkaalle myymisen sijasta asiakkaan auttamiseen. 

”Mun mielestä ei toimi kovin hyvin semmoinen tuputtaminen ja niin kun.. 

ihmisten keskeyttäminen sillä markkinoinnilla. Että tavallaan jos sää oot vaikka 

Youtubessa katsomassa jotain videota, niin ei se hirveesti nappaa, kun siellä 

tulee.. tai sun pitää odottaa sen videon alkamista, kun siihen hyppää joku ihan 
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random mainos, joka ei kiinnosta sua yhtään. Tai kyllä kai semmoinenkin 

tavallaan tietoisuutta luo, mutta negatiivista tietoisuutta mun mielestä. Että 

siinä tuputusmarkkinoinnissa niitä kohderyhmiä ja niiden 

kiinnostuksenkohteita ei oo ehkä selvitetty yhtään, tai silleen tosi 

pintapuolisesti. Niin kun esimerkiksi mulle tulee Youtubessa ja Facebookissa 

koko ajan jotain raskaustestimainoksia, joiden kohdentaminen ei ihan selkeesti 

perustu mihinkään muuhun, kuin mun ikään ja sukupuoleen. [..] Nimenomaan 

sellaista positiivista tietoisuutta saa, kun osaa kohdentaa just oikein ja se 

asiakas melkein miettii.. tai ajattelee, että miten ne osasi tämän jutun näyttää 

juuri mulle. Että näillä on homma hallussa. [..] Autetaan sitä asiakasta, vaikka 

se ei sillä hetkellä ois ostamassa, niin sekin antaa positiivisen vaikutelman 

kyllä. (Haastateltava C)  

Tapausyrityksessä korostettiin erityisesti sisältö-, eli inbound-markkinoinnin roolia 

sosiaalisessa mediassa bränditietoisuuden lisäämistä ajatellen. Tapausyrityksessä 

perinteinen massamarkkinointi koettiin asiantuntijahaastattelujen tavoin 

”tuputtamisena”, ja kohdentamisen, sekä mielenkiintoisen sisällön tuottamista 

pidettiin tärkeänä. Lisäksi asiakasta opastavaa ja informoivaa asiantuntijasisältöä 

pidettiin bränditietoisuuden rakentamisen kannalta oleellisena etenkin, kun yrityksen 

tuotteet tai palvelut ovat suurempia investointeja. Tapausyrityksessä koettiin 

hyödylliseksi avata infomoivan sisällön avulla suurten ja monimutkaisten 

palvelukokonaisuuksien sisältöä asiakkaille. Alla asiaa havainnollistavat Bitfactor 

Oy:n edustajan kuvaukset bränditietoisuuden kehittämisestä.    

”..semmoisen vähän vanhankantaisen massaviestinnän.. jos miettii vaikka 

jotain sähköposteja ja muita, niin jotenkin itse ainakin nään ne niin, että se on 

vähän semmoista tuputtamista enemmänkin, että tuo sosiaalisen median juttu 

on enemmänkin semmoista, että tarjotaan niin kun erilaisia sisältöjä ja juttuja, 

eri näkökulmia eri porukoille.. ja saat seurata ja katsoa ja olla mukana, jos 

kiinnostaa.” (Tapausyritys)  

 

”Monestihan halutaan välttää sudenkuoppia, kun ostetaan jotain tällaista 

palvelua, mitä mekin kaupataan. Ja yleensä nää meidänkin tekemiset on 

kuitenkin kohtuullisen suuria investointeja sitten asiakasyrityksille niin.. aina 

missä voidaan poistaa tämmöisiä ongelmia.. niin kun tavallaan pelkotiloja ja 

ehkä sitten esteitä ostaa. Että epäillään, tai nähdään vaikeaksi jokin asia, niin 

niin kun avataan sitä mystiikkaa vähän, mitä siihen liittyy. [..] ehkä se 

asiakkaan kouluttaminen on vähän vahva termi, että ehkä se on enemmän 

semmoista opastamista ja tämmöistä auttamista jo siinä vaiheessa.” 

(Tapausyritys) 
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Bitfactor Oy.ssä oltiin tunnistettu myös trendikkäistä ja ajankohtaisista aiheista 

tehtyjen sosiaalisen median julkaisujen lisäävän bränditietoisuutta. Yrityksen 

Facebookissa julkaistaan lisäksi eräänlaisia henkilökuvia yrityksen työntekijöistä, 

joiden koettiin luovan yritykselle persoonallisuutta ja lisäävän bränditietoisuutta. 

”Ehkä se on niin, että kaikki tämmöiset päivän polttavat asiat erityisesti, eli 

puhutaan nyt vaikka sitten designista tai.. tällaisista substanssitarinoista. [..] 

ehkä tämmöisiin vähän niin kun uudempiin palvelu-ulottuvuuksiin liittyvät 

asiat, joissa on jotakin tämmöistä.. sanottaisko trendikästä, mikä on tällä 

hetkellä kaikkien huulilla. Sellaiset menee sitten paljon. Ja sitten toki nämä 

tarinat myös ihmisistä ja tämmöisistä henkilöprofiileista ja muuten, niin tuntuu 

nekin sitten olevan kyllä yllättävän suosittuja ja toimivan hyvin. Kyllä se 

varmasti on niin, että suurin mielenkiinto kohdistuu niihin asioihin, jotka on 

muutenkin ehkä pinnalla. Niihin sitten ehkä liittyy nämä meidänkin tarinat ja 

julkaisut. Että niillä on niin kun laajempaa muutakin semmoista relevanssia 

sitten, että ihmiset hakee muutenkin semmoista tietoa. Niin ehkä se semmoinen 

on sitten ehkä noissa meidänkin jutuissa, jotka eniten kiinnostaa.” 

(Tapausyritys) 

Tapausyrityksen bränditietoisuuden rakentamista sosiaalisessa mediassa 

havainnollistavat myös kuvat 7, 8 ja 9. Kuvissa näemme yrityksen sosiaalisen 

median julkaisuja. Kuvassa 7 on yrityksen julkaisema data-analytiikkaa koskeva 

blogiteksti, joka muun muassa informoi potentiaalisia asiakkaita 

analytiikkapalveluiden hyödyistä. Kuvassa 8 on ote yrityksen Facebook-sivulla 

julkaistusta henkilökuvasta, joka kertoo yhden työntekijän tarinan. Bitfactor Oy:n 

sosiaalisessa mediassa käytetään ajoittain myös muiden käyttäjien palkitsemista 

brändin kanssa kommunikoinnista, kuten kuvasta 9 ilmenee. Kuvassa 9 on yrityksen 

Facebook-julkaisu, jossa kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan palkinto. 
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Kuva 7. Kuvakaappaus tapausyrityksen blogissa julkaistusta asiantuntijakirjoituksesta 

(julkaistu 8.9.2016). 

 

Kuva 8. Kuvakaappaus tapausyrityksen Facebook-päivityksestä (julkaistu 23.1.2017). 
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Kuva 9. Kuvakaappaus tapausyrityksen Facebook-päivityksestä (julkaistu 16.3.2016). 

5.6 Brändi-imago 

Sosiaalisen median rooli brändi-imagon rakentamisessa nousi esiin niin teoreettisessa 

viitekehyksessä kuin myös empiirisessä aineistossa. Bruhnin ym. (2012) mukaan 

yrityksen itsensä tuottama sisältö sosiaalisen median kanavissa kasvattaa erityisesti 

funktionaalista brändi-imagoa, kun taas käyttäjien luoma sisältö kasvattaa paremmin 

hedonistista imagoa. Tämä ilmiö ei juurikaan esiintynyt empiriassa, vaan molempien 

sisältötyyppien todettiin rakentavan kumpaakin brändi-imagon osa-aluetta. 

Haastattelujen mukaan muiden käyttäjien tuottama sisältö saattaisi rakentaa jopa 

yrityksen tuottamaa sisältöä paremmin funktionaalista brändi-imagoa. Haastateltavat 

nostivat esiin sen, että omien tuttavien julkaisemiin suosituksiin luottaa paremmin, 

kuin yrityksen itsensä luomaan sisältöön. Tämä ei kuitenkaan tarkoita välttämättä, 

että Bruhnin ym. (2012) havaitsemaa ilmiötä ei olisi olemassa haastateltavien 

ympäristössä, vaan se ei vain jostain syystä esiintynyt aineistossa. 

”Jos joku mun hyvä kaveri suosittelee jotakin juttua ja postaa siitä ja mä en oo 

vaikka itse kuullut siitä.. niin silleen luottaa monen oman kaverin makuun 

enemmän. Että sitten menee kattoo, että tuokin tykkää tuosta, niin mäkin 

saattaisin ehkä tykätä. Niin kyllä se antaa silleen.. rohkaisee mennä kattoo sen 

jutun, kun siinä on tämmöinen suositus lähipiiristä.” (Haastateltava B) 

”Kyllä mä melkein sanoisin, että yrityksen itse tekemä sisältö ja se muiden 

postaama sisältö, niin että ne molemmat rakentaa niitä molempia imagon osa-

alueita [funktionaalista ja hedonistista]. Tai voi rakentaa tai niin kun tuhota, 

riippuu vähän. Kyllä ehkä enemmänkin semmoiset jutut, kuin brändin 

luotettavuus ja sellainen toimivuus ynnä muu, niin enemmän kai niihin uskoo, 

jos joku tuttu.. joku kaveri tai muu postaa niistä jotain. Ja toisaalta taas mun 
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mielestä sekä brändin että myös muiden käyttäjien viestintä voi lisätä myös sitä 

hedonistista.” (Haastateltava C) 

Teoreettisen viitekehyksen mukaan laadukas, hyvin suunniteltu sisältö sosiaalisessa 

mediassa voi luoda positiivisia asenteita brändiä kohtaan (Barreda ym. 2015, 

Yazdanparast ym. 2016). Haastateltavat korostivat myös sisällön laadun merkitystä 

brändi-imagon rakentamisessa. Erityisesti kohdeyleisölle mielenkiintoinen sisältö 

nähtiin empiirisessä aineistossa laadukkaana. Haastateltavien mukaan eri sisällöt 

kilpailevat käyttäjien huomiosta siinä määrin, että yrityksen tuottaman sisällön on 

oltava mielenkiintoista, jotta se tulee huomatuksi ja rakentaa positiivista brändi-

imagoa. Teoreettisessa viitekehyksessäkin esitellyt inbound-markkinointi ja 

kohderyhmien tunteminen (Holliman & Rowley 2014) nousivat jälleen oleelliseen 

rooliin myös positiivisen brändi-imagon luomisessa. 

”Mikä tahansa sisältö ei kiinnosta, että paljonko sullakin vaikka Facebook-

seinällä vilisee tavaraa, niin brändit joutuu kilpailee sen kaiken sisällön kanssa, 

mitä sun kaverit sinne puskee. Ne ei kilpaile sen sisällön kanssa, mitä heidän 

kilpailijat sinne sulle yrittää viestiä, vaan sen kanssa, mitä käytännössä kaikki 

sun kaverit, tutut, koululaitos, käytännössä kaikki jotka yrittää sun aikaa viedä 

ja keskittymiskykyä viedä johonkin suuntaan niin se on tavallaan se 

kilpailukenttä siinä. Sitten kun hiffaa sen, niin rupeaa ehkä asioita katsomaan 

eri tavalla sen sisällön laadun osalta. Se myyntiviesti harvemmin menee läpi 

ihan sellaisenaan, että sen pitää sen sisällön olla sitten semmoista, että se 

aidosti kiinnostaa ja nappaa sieltä kaiken muun sisällön seasta. Jos mietit, että 

siellä on kavereiden lomakuvia ja reissukuvia ja kommentteja ja muuta. [..] 

..sitten siellä seassa vilahtaa joku brändin some-sisältö, niin se saa olla aika 

kiinnostava loppupeleissä, tai semmoinen niin kun puhutteleva tavalla tai 

toisella, että se nappaa sen huomion siitä.” (Haastateltava A) 

  ”Se on ihan selvä, että laadukas sisältö luo semmoista positiivista imagoa.. 

laadukasta imagoa. Niinhän se on, että yrityksen imago on sitä, mitä sen 

tuottama sisältö ja toiminta on. Että jos on laadukasta sisältöä, niin on tod. näk. 

laadukas imago ja jos on vaikka epäaitoa sisältöä, niin on epäaito imago. Ne on 

niin kun suoraan yhteydessä.” (Haastateltava C) 

”Korostais taas sitä kohderyhmän käyttäytymistä tuossa siihen, että ollaan 

siellä oikeassa paikassa ehkä ja pystytään hakemaan sitä kulmaa, millä sinne 

mennään sen brändin osalta..” (Haastateltava A)  

Empiirisessä aineistossa otettiin esille myös viestinnän merkitys sosiaalisessa 

mediassa, kun brändi-imago on syystä tai toisesta uhattuna. Haastatteluissa 

korostuivat viestinnän nöyryys, anteeksipyyntö ja ongelman selittäminen, jotta 
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brändi-imago saataisiin pelastettua. Aineiston mukaan hankalissa tilanteissa 

ongelmaa ei tulisi koskaan kieltää, ellei väitetty ongelma ole todistettavasti perätön.    

”Ja sitten monestihan on vielä näitä tapauksia, missä brändi menee mokaamaan 

kivasti jonkun asian.. ja tuota nyt oli tämä United Airlinesko se oli, joka meni 

tuota raahaamaan kaverin jaloista pihalle koneesta ja siitähän nettitrollit 

innostui. Se voi aikansa mennä ennen kuin se imago korjaantuu siitä. [..] Sehän 

ois tavallaan se perushomma, että ensin pyydetään anteeksi. Sen jälkeen 

korjataan asia ja sen jälkeen ruvetaan ehkä selittämään asiaa, mitä on 

tapahtunut, jos se ei oo jo tullut ilmi siinä korjaamisessa ja anteeksipyynnössä. 

[..] trolliarmeijaa vastaan tappeleminen on ihan turhaa, että se on aika useasti 

huomattu se, että parempi olla aika nöyränä siinä edessä, jos joku mielensä 

pahoittaa. [..] Se on niin kun pahin oikeastaan mitä voi tapahtua, että no ei oo 

tehty mitään tämmöistä, jos ei oo niin kun ihan selvä siitä, että on todisteet 

näyttää, että nyt oli näin, että tämä on ihan perätön huhu.” (Haastateltava A) 

Empiirisessä aineistossa brändi-imagoa rakentavana tekijänä nousi esiin myös 

työntekijöiden osallistuminen viestintään sosiaalisessa mediassa. Työntekijöiden 

brändiviestinnän ja aktiivisuuden sosiaalisessa mediassa omilla tunnuksillaan koettiin 

luovan positiivisia brändimielikuvia. Toisaalta viestinnän nähtiin tuovan esiin myös 

huonoa yhteishenkeä ja yrityskulttuuria, jos yrityksessä sellaista esiintyy.   

”Älyttömän iso [sosiaalisen median rooli brändin ja yrityskulttuurin 

rakentamisessa] tietyssä mielessä, jos miettii että joku.. OP:ta on tietysti 

hirveenä hehkutettu siitä, että heillä on tavallaan se Twitter ja some-puoli siellä 

toisaalta rakennettu vähän, tai yritetty ainakin rakentaa vähän sinne sisään. [..] 

Kyllähän se vaikuttaa saman tien siihen brändikuvaan. Elikkä siellä on sitä niin 

sanottua työntekijälähettilyyttä silleen hyödynnetty, että työntekijöitä on 

kannustettu menemään Twitteriin puhumaan hommia siellä, ottamaan kantaa 

asioihin ja neuvomaan ihmisiä ja muuta vastaavaa niin.. totta kai se antaa 

semmoisen positiivisen kuvan siitä hommasta. [..] Siellä on niin kun läpi 

organisaation se aktiivinen porukka mukana. Ei vain pelkästään markkinointi, 

tai ei vain pelkästään tekijät tai ylin johto, vaan sieltä on joka porukasta 

aktiivista sakkia siellä sitten kertomassa sitä, että minkälaista täällä on olla 

hommissa, mitä me tehdään ja miten näitä hommia tehdään ja meillä on hyvä 

meininki.” (Haastateltava A) 

”Toisaalta taas on tietynlainen kääntöpuolikin sitten.. yrityksiä, joissa ei oo niin 

hirveen hyvä tietynlainen henki siellä yrityksen sisällä, niin sitten se helposti 

sieltä.. [..] kantautuu sieltä pihalle, ja se vaikuttaa suoraan siihen brändin 

mielikuvaan. [Yritys X] nyt tuli esimerkkinä tuossa mieleen, että minkälaista 

myynti- ja kilpailustrategiaa siellä julkisissa hankkeissa hyödynnetään, ja se 

varmaan heijastuu sitten sisälle päin siellä ja todennäköisesti sitten heijastuu 

myös yleiseen brändimielikuvaan. (Haastateltava A) 
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Kotlerin ja Armstrongin (2014: 437) mukaan hyvä brändiviestintä ei yksinään riitä 

positiivisen brändi-imagon luomiseen, vaan yrityksen on myös toimittava 

viestimällään tavalla käytännössä. Myös empiirisessä aineistossa korostettiin tämän 

merkitystä. Haastateltavien mukaan yrityksen eri viestintäkanavien lisäksi myös 

käytännön tekemisen on oltava linjassa sanoman kanssa. 

”Se [viestintä] ei nyt hirveän ristiriitaista tietenkään sais olla [käytännön 

kanssa], että toisaalla puhutaan eettisyydestä ja toisaalla taas tuhotaan luonto 

joka paikassa, missä vain käydään, että.. niin kun näitä öljy-yhtiö hommia on 

välillä ollut, että kiillotetaan sitä kiiltokuvaa, mutta tehdään ihan päin vastoin. 

Ja sama voi olla joillakin leipomoyhtiöillä sitten myöskin, että on sanottu, että 

suomalaista viljaa ja sitten kun on joku lueskellut niitä pakkausselosteita, niin 

no eihän nämä olekaan, että 51 prosenttia tulee Suomesta ja loput on jostakin 

Ukrainasta. Tavallaan kyllähän ne aina nostaa sitten ihmisillä karvat pystyyn. 

Mutta sitten taas viestin sanoma ja sisältö pitää olla aika yhtenevä sen koko 

homman kanssa, että ei sanota toista ja tehdä ihan muuta. Siitä jää kiinni ennen 

pitkää kuitenkin, siitä ei hyvää heilu.” (Haastateltava A) 

Gabrielli ja Balboni (2010) tunnistivat teoreettisessa viitekehyksessä PK-yrityksille 

tyypillisiä vaikeuksia markkinoinnissa, kuten resurssien ja strategisen otteen 

puuttuminen brändiviestinnässä. Haastatteluissa näitä asioita ei kuitenkaan yhdistetty 

PK-yrityksiin, vaan esiin nousivat enemmänkin pienempien yritysten viestinnän 

positiiviset puolet. PK-yritysten viestintä nähtiin helposti lähestyttävänä ja aitona, 

kun taas suurempien yritysten viestintä koettiin usein ikään kuin kulissina, joka 

piilottaa taakseen yrityksen todellisen luonteen. Liian hiottu ja ammattimainen 

viestintä saattaa aineiston mukaan siis joissain tapauksissa antaa jopa epäaidon 

vaikutelman.   

”Kyllä mun mielestä PK-yrityksillä se viestintä somessa voi toimia jossain 

mielessä jopa paremmin, kuin niillä suuryrityksillä. Kun niillä isommillahan 

helposti menee semmoiseksi vähän kolkoksi korporaatiomeiningiksi, kun 

aletaan oikein isolla tiimillä viilaamaan kaikki viestit täydelliseksi. Tai itse oon 

ainakin huomannut, että siitä helposti tulee semmoinen.. niin kun kuminaamari 

ikään kuin siitä koko somesta.. että ollaan niin yhtä hymyä ja kaikki on 

täydellistä ja superammattimaista ja kuvat on käsitelty niin vimpan päälle, ja 

sitten sitä itse vain miettii, että no joo.. millainen firma tuo oikeasti on? Kun ei 

se oo enää semmoinen niin kun aito ja helposti lähestyttävä se mielikuva siitä. 

Mutta sitten taas pienemmillä yrityksillä se yleensä pysyy aika semmoisena 

lämpimänä ja helposti lähestyttävänä se viestintä. Silleen kaikki ei ehkä oo niin 

vimpan päälle, kuvia on ehkä otettu jonkun kännykällä ja postattu sinne ja 

kuvien ne ihmiset ei oo malleja vaan tavallisia ihmisiä.. että uskalletaan näyttää 

sen.. niin kun sen firman todelliset kasvot.” (Haastateltava C) 
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Tapausyrityksessä tunnistettiin myös sosiaalisen median brändi-imagoa rakentava 

vaikutus. Yrityksessä koettiin, että viestinnällä oli saatu aikaan Yazdanparastin ym. 

(2016) kuvailemia positiivisia brändiasenteita ja haluttuja brändimielikuvia, jotka 

tulivat esiin esimerkiksi erilaisissa kohtaamisissa työnhakijoiden ja uusien 

asiakkaiden kanssa. Erityisesti alan paras työpaikka ja paras asiakaskokemus olivat 

Bitfactor Oy:lle tärkeitä brändimielikuvia, joita viestinnällä oli lähdetty hakemaan. 

”Kun on lähdetty rakentamaan tämmöistä alan toimijoille parasta työpaikkaa ja 

parasta asiakaskokemusta asiakkaille ja näin edespäin, niin tuntuu siltä, että 

sellainen korkean tekemisen ja laadun imago on onnistuttu välittämään tuonne 

markkinaan. Aika monien kanssa, mitä keskustelee ja lukee palautteita, niin 

aika hyvin sieltä tulee läpi ne asiat, mitä me on haluttu viestiä ulos. Että meitä 

on helppo lähestyä, meillä on vain yksi palvelutaso. [..] Siellä on ihmiset, jotka 

hakee töitä, niin on useammin ja useammin tietoisia kuitenkin meistä ja meidän 

toiminnasta ja yleensäkin miten me ihmisiä kohdellaan. [..] Minkälainen 

kulttuuri meillä yleensäkin on niin kun viestinnässä ja tällaisessa johtamisessa, 

hierarkioissa ja niin edes päin.” (Tapausyritys) 

”Me pyritään monenlaista sisältöä sinne tuottamaan, esimerkiksi meidän 

työntekijöistä näitä henkilökuvia. Ne on aika tärkeitä, ne tuo tälle yritykselle 

muitakin kasvoja, kuin pelkästään kuin johdon kasvot sitten. [..] Tulee niin kun 

persoonaa yritykselle vähän eri tavalla.” (Tapausyritys) 

Tapausyrityksessä tunnistettiin myös Kotlerin ja Armstrongin (2014: 437) kuvaamat 

käytännön toiminnan ja viestinnän yhtäpitävyyden positiiviset vaikutukset. 

Yrityksessä koettiin, että viestinnän mukainen tekeminen oli saanut aikaan 

positiivista word of mouth -viestintää ja rakentanut yrityksen mainetta. 

”Sitten että minkälaista palvelua asiakkaille tehdään, että ei oikeastaan 

hirveesti reklamaatiota oo meidän palveluista tullut ja tämmöinen niin sanottu 

viidakkorumpu on aika hyvin kyllä kantanut sitä meidän mainetta eteenpäin. 

[..] Vaikka se onkin aika semmoinen epävirallinen kanava [WOM], niin se on 

aika arvokas sitten ollut kuitenkin, kun on tehty uusia asiakkuuksia, niin ne on 

tullut sitten monesti ne ensimmäiset kontaktit hyvin tehdyn jonkun toisen 

asiakastyön jälkeen.” (Tapausyritys) 

PK-yritysten haasteet (Gabrielli & Balboni 2010) ja myös positiiviset puolet 

brändiviestinnässä tulivat myös esiin tapausyrityksen edustajan haastattelussa. 

Resursointi markkinoinnin suhteen oli Bitfactor Oy:lle yksi tyypillinen PK-yritysten 

haaste. Yrityksessä haluttiin nostaa sekä laatua että määrää sosiaalisen median 

viestinnässä. Lisäksi tapausyrityksessä koettiin, että PK-yritykset ovat etenkin 



76 

teknologia-alalla panostaneet markkinointiin ja brändiviestintään jopa suuria 

yrityksiä paremmin. Aineistossa kuvattiin, että teknologia-alalla markkinointiin ei 

välttämättä uskota, vaan sitä saatetaan pitää kulueränä, johon panostetaan vain 

taloudellisesti hyvinä aikoina.   

”Sisältöjen kauttahan se toimii, että varmasti resursointi on yksi kysymys, että 

tuota.. kuinka paljon meillä on ihmisiä tekemässä, kuinka hyvin niillä ihmisillä 

on fokusoitu se rooli. [..] Varmasti siinä sisällössä on kehitettävää, että se ei oo 

koskaan valmis, mutta tuota se on varmaan semmoinen, että saadaan sitä laatua 

ja määrää molempia nostettua.” (Tapausyritys) 

”Toisaalta ehkä arvioisin vähän tätä [teknologia] alaa kokonaisuudessaan, että 

markkinointiin ei oikein uskota.. sillä tavalla ei ymmärretä sen merkitystä ehkä 

ja se nähdään niin kun semmoisena myynnin alisteisena kulueränä, jota 

tehdään silloin kun on hyvät ajat ja on rahaa tehdä. Ja sitten se panostus on 

kuitenkin vähän häilyvää aina silloin. [..] Kyllä siinä selvästi on pienemmät 

yritykset varsinkin, keskisuuret PK-toimijat niin on vähän ehkä paremmin 

sitten hiffanneet tämän ja pikkuhiljaa nämä isotkin alkaa ymmärtää. [..] Kyllä 

mää näkisin sen teknologiayritysten ominaisuutena pääasiassa, että tuota.. 

liikkeenjohto on aika paljon insinööripainoteista ja tietyllä tavalla ei sitten 

kuitenkaan nähdä sitä semmoista.. asioiden psykologisia puolia ja sitä pehmeää 

puolta. [..] Jotenkin niin kun ajatellaan, että jos tehdään tarpeeksi hyviä 

tuotteita teknisesti, niin sitten niitä vain ostetaan..” (Tapausyritys) 

Alla Bitfactor Oy:n brändi-imagon rakentamista sosiaalisessa mediassa 

havainnollistavat erilaiset julkaisut. Tapausyrityksessä osa työntekijöistä rakentaa 

omalla viestinnällään Bitfactor Oy:n brändi-imagoa sosiaalisessa mediassa Cawseyn 

ja Rowleyn (2016), sekä asiantuntijahaastateltavien kuvaamalla tavalla. Kuvat 10., 

11 ja 12 esittävät yrityksen työntekijän Twitter-viestintää, joka tuo esiin yrityksen 

tavoittelemaa brändimielikuvaa alan parhaasta työpaikasta ja myös työntekijöiden 

teknologia-asiantuntemuksesta. Kuvissa 13 ja 14 näkyvät yrityksen Facebook-

julkaisut, jotka osaltaan rakentavat myös mielikuvaa parhaasta työpaikasta, jossa 

työhön sisältyy myös spontaania hauskanpitoa ja vapaa-ajan viettoa yhdessä 

kollegoiden kanssa.     
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Kuva 10. Kuvakaappaus tapausyrityksen työntekijän twiitistä (julkaistu 29.4.2017). 

 

Kuva 11. Kuvakaappaus tapausyrityksen työntekijän twiitistä (julkaistu 16.12.2016). 

 

Kuva 12. Kuvakaappaus tapausyrityksen työntekijän twiitistä (julkaistu 17.11.2016). 
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Kuva 13. Kuvakaappaus tapausyrityksen Facebook-päivityksestä (julkaistu 6.10.2016). 

 

Kuva 14. Kuvakaappaus tapausyrityksen Faebook-päivityksestä (julkaistu 18.3.2017). 
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5.7 Empiiriset tulokset  

Tämän tutkimuksen empiiriset tulokset tukivat pääosin teoreettista viitekehystä. 

Aineistossa analysoitiin tapausyritystä sen edustajan haastattelua, sekä erilaisia 

dokumentteja käyttäen. Lisäksi tietoa syvennettiin asiantuntijoiden 

haastatteluaineistolla. Teoreettinen viitekehys ja empiiriset tulokset on yhdistetty 

kuvioon 3. Kuviossa ovat mukana kaikki teoreettista viitekehystä kuvaavan kuvion 2 

teemat, ja empiirisessä aineistossa saatu uusi informaatio on lihavoitu. Lisäksi ne 

teemat, jotka joko esiintyivät vähäisessä määrin, tai eivät esiintyneet ollenkaan 

empiirisessä aineistossa on laitettu sulkujen sisään.  

Tämän tutkimuksen tuloksista selvisi, että viestintästrategiassa ja tavoitteissa 

pohjatyöllä ja linjausten virallistamisella oli merkitystä, ja linjausten virallistaminen 

koettiin tapausyrityksessä haastavaksi. Brändi-identiteetissä teoreettisen 

viitekehyksen teemoille, kuten sisäisessä keskustelussa muodostuville narratiiveille 

ja niiden brändi-identiteettiä rakentavalle vaikutukselle saatiin tukea. Lisäksi 

sisäisissä keskusteluissa korostettiin huumorin merkitystä brändi-identiteetin 

kehittymisessä. Yrityskulttuurin kehittymisessä keskustelukulttuurin luominen nousi 

empiirisessä aineistossa uutena asiana esiin, ja muut teoreettisen viitekehyksen 

teemat saivat tukea.   

Brändi-identiteetin ja yrityskulttuurin viestimisessä sosiaalisen median 

kohdentamismahdollisuudet ja kustannustehokkuus nousivat merkittävään rooliin 

empiirisessä aineistossa. Lisäksi eri kanavien erityispiirteiden huomioiminen 

korostui viestinnän yhtenäisyyden ohessa. Muut teoreettisen viitekehyksen teemat 

saivat myös tukea aineistosta. Bränditietoisuuden rakentamisessa sosiaalisen median 

todettiin olevan tehokas, kunhan kohderyhmät määritellään tarkoin. Lisäksi 

positiivisen bränditietoisuuden saavuttaminen esimerkiksi kohdentamisen ja 

inbound-markkinoinnin keinoin olivat korostuneita aiheita empiirisessä aineistossa. 

Myös viestin sisällön ajankohtaisuus ja visuaalinen sisältö nähtiin empiriassa 

bränditietoisuutta lisäävinä. Muut teoriapohjan aiheet saivat tukea empiriasta, joskin 

brändiyhteisöt liitettiin enemmän brändi-imagon kehittämiseen. 
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Brändi-identiteetin osa-alueessa funktionaalisen ja hedonistisen brändi-imagon 

rakentuminen Bruhnin (2012) kuvaamalla tavalla ei saanut tukea empiriasta, joten 

nämä aiheet on kuviossa 3 laitettu sulkuihin. Empiirisessä aineistossa nousivat esiin 

työntekijöiden osallistuminen, sekä PK-yritysten brändiviestinnän edut imagon 

kehittämisessä sosiaalisessa mediassa. PK-yritysten koettiin paremmin saavuttavan 

itselleen helposti lähestyttävän ja aidon brändi-imagon sosiaalisessa mediassa 

verrattuna suuryrityksiin. Myös nöyryys erilaisissa imagoa uhkaavissa 

ongelmatilnteissa nousi empiriassa oleelliseksi teemaksi. Muilta osin teoreettisen 

viitekehyksen teemat saivat tukea empiriasta.  
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Kuvio 3. Sosiaalisen median rooli PK-yritysten brändin rakentamisessa B2B-ympäristössä 

täydennettynä empiirisillä tuloksilla. 

Sosiaalisen media rooli osa-alueessa 

Sosiaalisen media rooli osa-alueessa 

 (Yrityksen sisältö Funtionaalinen imago) 

 (UGC  Hedonistinen imago)  

 Positiiviset brändiasenteetlaatu, arvo, 

ainutlaatuisuus 

o Laadukas sisältö 

 BrändiyhteisötMielikuvien vahvistuminen  

 Inbound 

 Sanoman mukaan toimiminen 

 Nöyryys ongelmatilanteissa 

 Työntekijöiden osallistuminen 

 PK: aitous, helposti lähestyttävyys 

  

  

 Interaktiivisuus, vuorovaikutuksen nopeus  

 Kustannustehokas sisällön levittäminen 

 Vuorovaikutuksesta palkitseminen 

 (Brändiyhteisöt) 

 B2B asiantuntijapalvelut  asiakkaiden 

kouluttaminen  blogit, webinaarit 

 Inbound, visuaalinen sisältö  

positiivinen tietoisuus 

 Kohderyhmät, ajankohtaisuus 

 

Sisäinen 

sosiaa-

linen 

media 

Brändin rakentamisen osa-alueet 

Viestintästrategia ja 

tavoitteet 

Ulkoi-

nen 

sosiaa-

linen 

media 

 

Brändi-

pääoma 

Brändi-imago 

Bränditietoisuus  

Brändi-identiteetin ja 

yrityskulttuurin 

viestiminen  

Yrityskulttuurin 

luominen 

 Yhtenäisyys yrityksen sisällä 

 Sisäinen keskustelu, huumori  narratiivit 

 identiteetin muovautuminen 

 (Työntekijän identiteetti) 

 

  

Brändi-identiteetti 

 Pohjatyö: 

o Tavoitteiden määrittely 

o Kohdeyleisön ymmärtäminen 

 Linjausten virallistaminen 

 

 

 Rekrytointi: sopivien työntekijöiden 

löytyminen  arvojen yhteneväisyys 

o Kohdentaminen 

o Kustannustehokkuus 

 Yhtenäisyys, kanavien erityispiirteet 

 Työntekijöiden osallistuminen 

 Sitoutuminen, innovointi, motivaatio, 

läpinäkyvyys 

o Henkilöstön koulutus 

  
 Keskustelukulttuurin luominen 

 Parempi tiedon kulku 

 Hierarkian madaltuminen 

 Uusien työntekijöiden sosialisointi 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa esitellään vastaukset tutkimuskysymyksiin ja käsitellään tutkielman 

teoreettiset ja liikkeenjohdolliset johtopäätökset. Lopuksi arvioidaan tutkimuksen 

luotettavuutta ja rajoituksia, sekä esitetään jatkotutkimusehdotukset. 

6.1 Teoreettiset johtopäätökset 

Tämän tutkielman tavoitteena oli ymmärtää, millainen rooli sosiaalisella medialla on 

pienten ja keskisuurten B2B-yrityksen brändin rakentamisessa. Tavoitteena oli 

lisäksi muodostaa tapausyritykselle, Bitfactor Oy:lle aiheesta aikaisemmin julkaistun 

kirjallisuuden ja empiirisen aineiston avulla viitekehys, joka sisältäisi suuntaviivoja 

yrityksen brändin rakentamiseen sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen tavoitetta 

pyrittiin avaamaan aikaisemman kirjallisuuden avulla perehtymällä ensin brändin 

osa-alueisiin ja tarkastelemalla sitten sosiaalisen median roolia jokaisessa osa-

alueessa erikseen. Teoreettista viitekehystä täydennettiin tämän jälkeen empiirisillä 

tuloksilla. Teoriaosuudessa ja empiirisessä aineistossa esiin nousseita asioita pyrittiin 

myös havainnollistamaan tapausyrityksen käytännön esimerkkien avulla. 

Ensimmäisen teoreettisen alatutkimuskysymyksen tavoitteena oli ymmärtää, 

minkälaisista osa-alueista brändin rakentaminen koostuu. Tähän 

alatutkimuskysymykseen saatiin vastaus aikaisemmasta kirjallisuudesta. Brändin 

rakentamisen todettiin alkavan yrityksen viestintästrategian ja tavoitteiden 

määrittelyllä. Tämä luo brändin rakentamiselle perustan, jonka pohjalta toinen osa-

alue, brändi-identiteetti syntyy (Mindrut ym. 2015). Arvoihin, visioihin ja 

asemointiin jaetun brändi-identiteetin puolestaan todettiin toimivan pohjana 

yrityskulttuurin luomiselle, joka on kolmas osa-alueista (Rashid & Ghose 2015, 

Muhonen ym. 2017).  Yrityskulttuurin ja brändi-identiteetin viestiminen ja 

ilmentäminen muille tunnistettiin neljänneksi osa-alueeksi, joka mahdollisti 

seuraavien osa-alueiden, bränditietoisuuden ja brändi-imagon kehittymisen 

(Burmann & Zeplin 2005).  

Toisen alatutkimuskysymyksen kohdalla pohdittiin, minkälaisia erityispiirteitä PK-

yrityksiin liittyy sosiaalisen median käyttöä ja brändin rakentamista koskien. Tähän 
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kysymykseen löydettiin vastaus aikaisemman kirjallisuuden perusteella, jota 

empiirinen aineisto myös täydensi. Aikaisemman kirjallisuuden perusteella PK-

yritysten lähestymistavan markkinointia ja brändiviestintää koskien todettiin olevan 

usein sattumanvarainen, epämuodollinen, jäsentymätön, reagoiva ja suurten yritysten 

ympäristöön sovitettu. PK-yritysten oleelliset eroavaisuudet brändiviestinnässä 

suuryrityksiin nähden olivat aikaisempien tutkimusten mukaan pienemmät resurssit 

ja rajallinen vaikutusvalta markkinoilla. PK-yritysten todettiin myös hyödyntävän 

markkinoinnin ja brändiviestinnän mahdollisuuksia paljon suppeammin verrattuna 

suuryrityksiin. Tämän todettiin pienemmän budjetin lisäksi johtuvan muun muassa 

vähäisestä tietämyksestä ja lyhytnäköisestä ajattelutavasta markkinointiviestintään 

liittyen. Lisäksi PK-yritykset korostavat viestinnän tavoitteiden ja sisällön 

määrittelyssä aikaisemman kirjallisuuden mukaan enemmän käyttäytymiseen ja 

tuotteiden ja palveluiden tekniseen informaatioon liittyviä asioita. Strategisen otteen 

puuttuminen, sekä toiminnallinen lähestymistapa, joka keskittyy asiakkaiden sijasta 

tuotteisiin, oli siis PK-yrityksille yleistä. Usein myöskään ulkopuolisia 

yhteistyökumppaneita ei käytetä tarpeeksi näiden puutteiden korjaamiseen. (Gabrielli 

& Balboni 2010) Empiirisessä aineistossa nousivat kuitenkin esiin myös PK-

yritysten edut brändiviestinnässä. PK-yritysten viestinnän todettiin joissain 

tapauksissa olevan helpommin lähestyttävää ja aidompaa verrattuna suurempien 

yritysten mahdollisesti liian hiottuun ja epäaidon oloiseen viestintään.  

Kolmannessa alatutkimuskysymyksessä pohdittiin, minkälaisia erityispiirteitä B2B-

yrityksiin liittyy sosiaalisen median käyttöä ja brändin rakentamista koskien. Tähän 

kysymykseen saatiin vastaus aikaisemman tutkimuksen ja empiirisen aineiston 

avulla. B2B-ympäristössä asiakkaita todettiin olevan yleensä vähemmän verrattuna 

B2C-ympäristöön, joskin asiakkuudet ovat taloudelliselta arvoltaan suurempia ja 

pitkäaikaisempia. Usein myös yhteistyön ja yhdessä innovoinnin todettiin olevan 

B2B-asiakkaiden kanssa keskeinen osa niin asiakkuutta kuin myös yritysten 

menestystä. Lisäksi todettiin, että B2B-asiakkaiden ostoja edeltää yleensä laaja 

päätösprosessi, jota johtavat tuotteista, palveluista ja toimialasta tietävät 

ammattilaiset, joilla on ostoon liittyen taloudellisia ja teknisiä kriteereitä. (Cawsey & 

Rowley 2016.)  Tästä johtuen myös heräteostokset ja tunteeseen perustuvat päätökset 

ovat aikaisemman kirjallisuuden mukaan B2B-asiakkailla harvinaisia. (Chaffey & 

Ellis-Chadwick 2012: 624.) Aikaisemmassa kirjallisuudessa ja empiirisessä 
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aineistossa kuitenkin tultiin siihen tulokseen, että B2B-asiakkaidenkaan ostopäätös ei 

ole puhtaasti rationaalinen, sillä myös yritysasiakkaan takana on aina ihmisiä, joiden 

päätöksiin vaikuttavat ainakin jossain määrin samat asiat, kuin kuluttaja-

asiakkaillakin (Jensen & Jepsen 2007). Empiirisen aineiston pohjalta voidaan myös 

todeta, että sosiaalisen median tärkeyttä ei aina tunnisteta B2B-yrityksissä, vaikka 

sen käyttö brändin rakentamisessa on usein vähintään yhtä oleellista, kuin B2C-

yrityksissä. Tämä saattaa osittain johtua juuri siitä, että B2B-yritysten päätösten 

ajatellaan olevan rationaalisia, jolloin brändimielikuvat eivät vaikuttaisi päätöksiin. 

Varsinaisen päätutkimuskysymyksen tavoitteena oli ymmärtää, minkälainen rooli 

sosiaalisella medialla on pienten ja keskisuurten PK-yritysten brändin 

rakentamisessa. Tutkimustulosten perusteella sosiaalisen median roolin voidaan 

todeta olevan moninainen ja jopa ratkaiseva kaikissa brändin rakentamisen osa-

alueissa. Sosiaalinen media on sekä aikaisemman tutkimuksen että myös empiirisen 

aineiston perusteella oleellinen ja tärkeä osa brändin rakentamista pienissä ja 

kesisuurissa B2B-yrityksissä. 

Brändin rakentamisen ensimmäisessä osa-alueessa, eli viestintästrategian ja 

viestinnän tavoitteiden määrittelyssä korostuivat aikaisemman tutkimuksen (Chhabra 

& Sharma 2014) ja empiirisen aineiston perusteella kohdeyleisön ymmärtäminen. 

Huolellisen pohjatyön merkitys tuli esiin teoriapohjassa (Chaffey & Ellis-Chadwick 

2012: 190) ja empiriassa asiantuntijahaastatteluissa ja kohdeyrityksen edustajan 

haastattelussa. Tapausyrityksessä tuli esiin myös Gabriellin ja Balbonin (2010) 

tunnistama tyypillinen PK-yritysten ongelma, eli suunnitelmien ja linjausten 

virallistamisen vaikeus.  

Brändin rakentamisen toisessa osa-alueessa, eli brändi-identiteetissä sisäisen 

sosiaalisen median käytön brändi-identiteettiä rakentava rooli oli havaittavissa 

selkeästi sekä teoreettisessa viitekehyksessä (Madsen 2016) että myös empiirisessä 

aineistossa. Teoreettisessa viitekehyksessä esiintyneet työntekijöiden välisissä 

keskusteluissa syntyneet ja brändi-identiteettiä rakentavat tarinat ja narratiivit 

(Madsen 2016) esiintyivät myös empiirisessä aineistossa. Sisäisen sosiaalisen median 

koettiin luovan yhtenäistä kuvaa brändi-identiteetistä yrityksen sisällä. Lisäksi 

empiirisessä aineistossa korostui tarinoiden huumori ja sen identiteettiä rakentava 
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vaikutus. Nämä asiat olivat nähtävissä niin asiantuntijahaastatteluissa kuin myös 

kohdeyrityksestä kerätyssä empiirisessä aineistossa. Empiriassa esiintyi jossain 

määrin myös Dawsonin (2015) tutkima ilmiö, jossa yrityksen sosiaalisen median 

parissa työskentelevän henkilön tulkinta identiteetistä muovaa myös sitä. 

Haastateltavat korostivat kuitenkin enemmän viestinnän linjausten ja suunnitelmien 

noudattamista. 

Brändin rakentamisen kolmannessa osassa, eli yrityskulttuurin luomisessa ja brändi-

identiteetin ja kulttuurin viestimisessä todettiin teoreettisen viitekeyksen pohjalta, 

että sosiaalinen media muun muassa edistää tiedon kulkua yrityksen sisällä, madaltaa 

hierarkiaa, motivoi työntekijöitä ja edistää sisäistä innovointia (Huang ym. 2013, 

Sharma & Bhatnagar 2016). Tälle ajatukselle saatiin tukea empiirisestä aineistosta, 

sillä näitä samoja hyötyjä esiintyi sekä asiantuntijahaastatteluissa että myös 

kohdeyrityksen edustajan haastattelussa. Lisäksi teoreettisessa viitekehyksessä 

todettiin, että sosiaalinen media voi auttaa uusien työntekijöiden sosialisoinnissa ja 

sopivien työntekijöiden rekrytoinnissa (Broughton ym. 2013, Sharma & Bhatnagar 

2016). Empiirisessä aineistossa esiintyivät myös nämä sosiaalisen median hyödyt. 

Empiriassa korostuivat muun muassa sosiaalisen median tarjoaman 

kohdentamismahdollisuuden merkitys yrityskulttuuriin sopivien työntekijöiden 

löytämisessä. Teoriapohjan mukaan todettiin myös, että brändi-identiteetin ja 

yrityskulttuurin viestinnässä on tärkeää, että viestintään otetaan mukaan muitakin, 

kuin ainoastaan johtotason ja markkinoinnin henkilökuntaa. (Cawsey & Rowley 

2016.) Asiantuntijahaastatteluissa korostuivat myös laajemman työntekijäjoukon 

osallistuminen brändiviestintään. Asiantuntijahaastateltavat kokivat oleellisena 

Cawseyn ja Rowleyn (2016) ajatuksen, jonka mukaan johdon tulisi kannustaa 

henkilökuntaa käyttämään sosiaalista mediaa ja osallistumaan brändin 

rakentamiseen.  

Teoreettisessa viitekehyksessä todettiin lisäksi, että yrityksellä on oltava selkeitä 

suuntaviivoja ja sääntöjä brändiviestintää koskien etenkin, kun viestintää tehdään 

useiden ihmisten kesken (Cawsey & Rowley 2016). Asiantuntijahaastatteluissa 

korostui suuntaviivojen tärkeys, joskin myös painotettiin Rokan ym. (2013) ajatusta, 

jonka mukaan liian tiukat säännöt saattavat kuitenkin johtaa epäaitoon viestintään ja 

vieraannuttaa työntekijöitä brändistä. Teoreettisen viitekehyksen (Rokka ym. 2013) 
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ja asiantuntijahaastattelujen mukaan sosiaalisessa mediassa viestinnän läpinäkyvyys 

on tärkeämpää, kuin negatiivisen huomion välttely. Lisäksi empiirisessä aineistossa 

nousi esille sisäisen sosiaalisen median tärkeys erityisesti B2B-palveluyrityksissä. 

 Myös tapausyrityksessä tunnistettiin sisäisten sosiaalisen median kanavien 

yrityskulttuuria rakentava rooli. Sosiaalisen median koettiin Bitfactor Oy:ssä olevan 

yrityskulttuurin ytimessä, ja sen tunnistettiin myös tuovan yrityskulttuuriin 

yhtenäisyyttä. Myös sosiaalisen median hyödyt rekrytoinnissa tulivat esiin 

tapausyrityksessä, jossa korostettiin sen kustannustehokkuutta ja 

työpaikkailmoitusten levittämisen helppoutta, jotka mainittiin myös teoreettisessa 

viitekehyksessä (Hassan ym. 2015) erityisesti PK-yrityksille tärkeinä asioina. 

Tapausyrityksessä sisäistä sosiaalista mediaa käytettiin myös uusien työntekijöiden 

sosialisointiin, jonka teoreettisen viitekehyksen (Sharma & Bhatnagar 2016) mukaan 

todettiinkin olevan yksi sosiaalisen median hyödyistä.  

Brändin rakentamisen neljännessä osa-alueessa, eli bränditietoisuudessa inter-

aktiivisuuden todettiin teoreettisen viitekehyksen pohjalta olevan merkittävässä 

roolissa bränditietoisuuden kasvattamisessa (Barreda ym. 2015). Tälle ajatukselle 

saatiin tukea myös asiantuntijahaastatteluissa. Lisäksi asiantuntijat  yhdistivät myös 

inbound-markkinoinnin piirteitä interaktiivisuuteen, sillä vuorovaikutusta ei synny, 

mikäli keskustelu ei ole kohderyhmälle mielenkiintoista ja relevanttia Hollimanin ja 

Rowleyn (2014) teoriapohjassa kuvaamalla tavalla. Haastateltavien mukaan 

interaktiivisuudessa tulisikin keskittyä muun muassa asiakkaiden auttamiseen, ei 

niinkään myymiseen, kuten myös teoriapohjassa todettiin (Holliman & Rowley 

2014). Vuorovaikutuksen nopeuden merkitys tuli myös esiin empiirisessä 

aineistossa. 

Empiirisessä aineistossa asiantuntijat ottivat esille myös kohderyhmän merkityksen 

siinä, kuinka relevantti väline sosiaalinen media on bränditietoisuuden lisäämisessä. 

Lisäksi asiantuntijahaastatteluissa kiinnitettiin huomiota siihen, että sosiaalisen 

median tärkeyttä ei välttämättä aina tunnisteta B2B-yrityksissä. Lisäksi empiirisestä 

aineistosta nousi esiin sosiaalisen median kustannustehokkuus ja muiden käyttäjien, 

erityisesti yrityksen omien työntekijöiden apu sisällön levittämisessä.  
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Teoriapohjassa korostui lisäksi käyttäjien palkitseminen tiettyjä aktiviteetteja vastaan 

bränditietoisuuden lisäämiseksi (Barreda ym. 2015). Käyttäjien palkitsemisen 

todettiin myös empiirisen aineiston pohjalta olevan yhteydessä korkeaan 

bränditietoisuuteen. Teoriapohjassa bränditietoisuus yhdistettiin myös sosiaalisessa 

mediassa toimiviin, etenkin aktiivisiin brändiyhteisöihin (Brogi ym. 2013). 

Empiirisessä aineistossa brändiyhteisöt yhdistettiin jokseenkin bränditietoisuuteen, 

mutta asiantuntijahaastateltavat kuvailivat niiden kuitenkin vahvistavan enemmän 

brändi-imagoa. 

Teoreettisen viitekehyksen mukaan todettiin, että erityisesti B2B-

asiantuntijapalveluiden kohdalla tietoisuutta ja kysyntää voidaan tavoitella myös 

potentiaalisten asiakkaiden informoinnin ja kouluttamisen avulla (Chaffey & Ellis-

Chadwick 2012: 624–627, 661). Myös empiirinen aineisto tuki tätä oletusta. 

Empiriassa tunnistettiin informatiivisen sisällön, kuten erilaisten blogitekstien ja 

webinaarien merkitys bränditietoisuuden lisäämisessä etenkin asiantuntijapalveluiden 

kohdalla. Sisältö- eli inbound-markkinointi sosiaalisessa mediassa nähtiin tärkeänä 

osana bränditietoisuuden kasvattamista sekä teoreettisessa viitekehyksessä (Holliman 

& Rowley 2014) että myös empiirisessä aineistossa etenkin B2B-yritysten kohdalla. 

Inbound-markkinoinnin merkitystä korostettiin sekä asiantuntijahaastatteluissa että 

myös tapausyrityksestä kerätyssä aineistossa. Tapausyrityksessä asiakasta opastavaa 

ja informoivaa asiantuntijasisältöä pidettiin bränditietoisuuden rakentamisen kannalta 

oleellisena etenkin, koska yrityksen tuotteet tai palvelut ovat suurempia investointeja.  

Empiirisessä aineistossa korostuivat jälleen kohderyhmien tarkka rajaaminen ja 

syvällinen ymmärtäminen, sekä kohderyhmälle mielenkiintoisen sisällön 

tuottaminen. Empiriassa nousi esiin myös sisällön visuaalisuuden merkitys 

bränditietoisuuden kehittämisessä.  

Empiirisessä aineistossa korostettiin myös negatiivisen ja positiivisen 

bränditietoisuuden eroa ja merkitystä. Aineiston mukaan esimerkiksi 

massamarkkinoinnilla saavutetaan tietoisuutta, joka voi kuitenkin pintapuolisen 

kohdennuksen vuoksi olla negatiivista. Positiivista bränditietoisuutta kehittivät 

empiirisen aineiston mukaan tarkasti kohdennettu markkinointi ja keskittyminen 

asiakkaalle myymisen sijasta asiakkaan auttamiseen. Lisäksi tapausyrityksessä 
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tunnistettiin trendikkäistä ja ajankohtaisista aiheista tehtyjen sosiaalisen median 

julkaisujen lisäävän bränditietoisuutta.  

Brändin rakentamisen viidennessä osa-alueessa, eli brändi-imagossa sosiaalisen 

median merkitys nousi jälleen esiin niin teoreettisessa viitekehyksessä kuin myös 

empiirisessä aineistossa. Teoreettisessa viitekehyksessä todettiin, että yrityksen 

itsensä tuottama sisältö sosiaalisen median kanavissa kasvattaa erityisesti 

funktionaalista brändi-imagoa, kun taas käyttäjien luoma sisältö kasvattaa paremmin 

hedonistista imagoa (Bruhn ym. 2012). Tämä ilmiö ei saanut tukea empiirisessä 

aineistossa, jossa molempien sisältötyyppien todettiin rakentavan kumpaakin brändi-

imagon osa-aluetta, ja käyttäjien tuottaman sisällön ehdotettiin rakentavan 

funktionaalista brändi-imagoa jopa paremmin. Asiantuntijahaastatteluissa 

korostettiin, että omien tuttavien julkaisemat suositukset herättävät enemmän 

luottamusta, kuin yrityksen itsensä luoma sisältö. Tämä on yksi tämän tutkimuksen 

suurimpia eroavaisuuksia aikaisempaan kirjallisuuteen. Ei kuitenkaan missään 

nimessä voida väittää, että Bruhnin ym. (2012) havaitsemaa ilmiötä ei olisi olemassa 

haastateltavien ympäristössä, vaan se ei jostain syystä esiintynyt aineistossa. 

Funktionaalinen ja hedonistinen brändi-imago ovat vaikeasti ymmärrettäviä 

käsitteitä, joita ei juurikaan käytetä työelämässä. Voi siis olla, että tutkija ei saanut 

haastateltavia täysin sisäistämään niiden tarkoitusta. 

Teoreettisen viitekehyksen mukaan todettiin, että laadukas sisältö sosiaalisessa 

mediassa voi luoda positiivisia asenteita brändiä kohtaan (Barreda ym. 2015, 

Yazdanparast ym. 2016). Myös empiirinen aineisto tuki tätä näkemystä. Erityisesti 

kohdeyleisölle mielenkiintoinen sisältö nähtiin empiirisessä aineistossa laadukkaana. 

Asiantuntijahaastateltavien mukaan eri sisällöt kilpailevat käyttäjien huomiosta siinä 

määrin, että yrityksen tuottaman sisällön on oltava mielenkiintoista, jotta se tulee 

huomatuksi ja rakentaa positiivista brändi-imagoa. Lisäksi teoreettisessa 

viitekehyksessäkin esitellyt inbound-markkinointi ja kohderyhmien tunteminen 

(Holliman & Rowley 2014) nousivat jälleen oleelliseen rooliin myös empiriassa 

positiivisen brändi-imagon rakentamisessa. 

Empiirisessä aineistossa otettiin esille myös viestinnän merkitys sosiaalisessa 

mediassa, kun brändi-imago on syystä tai toisesta uhattuna. Empiriassa korostuivat 
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muun muassa viestinnän nöyryys ja ongelman hyväksyminen kieltämättä sitä, jotta 

brändi-imago saataisiin pelastettua. Empiirisessä aineistossa brändi-imagoa 

rakentavana tekijänä nousi esiin myös työntekijöiden osallistuminen viestintään 

sosiaalisessa mediassa. Työntekijöiden brändiviestinnän ja aktiivisuuden 

sosiaalisessa mediassa omilla tunnuksillaan koettiin luovan positiivisia 

brändimielikuvia, mutta toisaalta viestinnän nähtiin tuovan esiin myös yrityksen 

mahdollista huonoa yhteishenkeä ja yrityskulttuuria. Teoreettisen viitekehyksen 

pohjalta todettiin, että onnistunut brändiviestintä ei yksinään riitä positiivisen brändi-

imagon luomiseen, vaan yrityksen on myös toimittava viestimällään tavalla 

käytännössä (Kotler & Armstrong 2014: 437). Myös empiirisessä aineistossa 

korostettiin, että yrityksen käytännön tekemisen on oltava linjassa sanoman kanssa. 

Yksi tämän tutkimuksen suurempi eroavaisuus aikaisempaan kirjallisuuteen nähden 

liittyy tyypillisiin PK-yritysten haasteisiin brändiviestinnässä. Teoreettisen 

viitekehyksen mukaan todettiin, että PK-yrityksille tyypillisiä vaikeuksia 

markkinoinnissa ovat esimerkiksi resurssien ja strategisen otteen puuttuminen 

brändiviestinnässä (Gabrielli & Balboni 2010). Empiirisessä aineistossa näitä asioita 

ei kuitenkaan yhdistetty PK-yrityksiin, vaan esiin nousivat enemmänkin pienempien 

yritysten viestinnän positiiviset puolet. PK-yritysten viestintä nähtiin helposti 

lähestyttävänä ja aitona, kun taas suurempien yritysten viestintä koettiin usein ikään 

kuin kulissina, joka piilottaa taakseen yrityksen todellisen luonteen. Tutkimuksessa 

ei suinkaan kielletä PK-yritysten haasteiden olemassaoloa, vaan enemmänkin 

tuodaan esiin myös mahdollisia etuja. 

Myös tapausyrityksessä tunnistettiin sosiaalisen median brändi-imagoa rakentava 

vaikutus. Yrityksessä koettiin viestinnän sosiaalisessa mediassa saaneen aikaan 

teoriapohjassa (Yazdanparast ym. 2016) kuvailtuja positiivisia brändiasenteita ja 

haluttuja brändimielikuvia. Tapausyrityksessä tunnistettiin myös teoriapohjassa 

(Kotler & Armstrong 2014: 437) kuvattu käytännön toiminnan ja viestinnän 

yhtäpitävyyden merkitys. Yrityksessä koettiin, että viestinnän mukainen tekeminen 

oli muun muassa rakentanut positiivista mainetta yritykselle. Lisäksi PK-yritysten 

haasteet (Gabrielli & Balboni 2010) ja myös positiiviset puolet brändiviestinnässä 

esiintyivät tapausyrityksestä kerätyssä aineistossa. Esimerkiksi resursointi 

markkinoinnin suhteen koettiin tapausyrityksessä haasteellisena.  
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Yksi teoreettisessa viitekehyksessä ja empiirisessä aineistossa esiin nousseista 

tärkeistä teemoista oli myös viestinnän yhdenmukaisuuden ja integroidun 

markkinointiviestinnän merkitys brändiviestinnässä. Teoreettisen viitekehyksen 

mukaan todettiin, että yrityksen kaikki kommunikointikanavat tulisi integroida 

toisiinsa, jotta voidaan tuottaa selkeää ja yhdenmukaista viestintää ja rakentaa näin 

haluttua brändimielikuvaa. (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 466, Kotler & 

Armstrong 2014: 431.) Tämä sai tukea myös empiirisestä aineistosta, jossa kuitenkin 

korostettiin myös, että kaiken viestinnän ei kannata olla täysin samankaltaista ja 

kaikilta osin yhtenevää keskenään, vaan viestinnässä tulee ottaa huomioon myös eri 

kanavien erityispiirteet. Empirian mukaan myös markkinointiosaston ulkopuolisten 

työntekijöiden osallistuessa viestintään heidän tulisi antaa viestiä omalla tyylillään 

tiettyjä periaatteita noudattaen.  

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat pääosin aikaisempaa tutkimusta. 

Tutkimustuloksissa kuitenkin löydettiin myös uutta informaatiota ja eroavaisuuksia 

aikaisempaan kirjallisuuteen nähden. Aikaisemmissa tutkimuksissa brändin 

rakentamista sosiaalisessa mediassa ei ole juurikaan tutkittu B2B- tai PK-yritysten 

näkökulmasta (Leek &  Christodoulides 2011, Odoom ym. 2017), joten tämä 

tutkimus tuo osaltaan uutta tietoa tälle tutkimusalueelle. 

6.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Sosiaalisen median rooli brändin rakentamisessa on ratkaiseva ja moninainen, joten 

tämän tutkimuksen tulokset herättävät luultavasti mielenkiintoa myös yritysten 

päättäjissä ja markkinoinnin ammattilaisissa. Tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan 

sanoa, että brändin rakentamiseen sosiaalisessa mediassa tulee kiinnittää huomiota 

kaikenkokoisissa yrityksissä riippumatta siitä, toimiiko yritys B2C- vai B2B-

ympäristössä. Tutkimuksen perusteella etenkin B2B-yrityksissä ei usein ymmärretä 

vahvan brändin arvoa, koska asiakkaiden ajatellaan tekevän päätöksiä rationaalisin 

perustein. B2B-yritysten voidaan tämän tutkimuksen perusteella suositella 

panostavan enemmän brändin rakentamiseen ja muistavan, että yritysasiakkaidenkin 

taustalla on ihmisiä, joiden päätöksiin vaikuttavat osittain samat syyt, kuin kuluttaja-

asiakkaidenkin päätöksiin. Tutkimus tuotti myös PK-yritysten liikkeenjohdolle 

mielenkiintoisia tuloksia. Tutkimuksen perusteella PK-yritysten voi olla helpompi 
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luoda sosiaalisen median brändiviestinnässään muun muassa helposti lähestyttävää, 

aitoa ja ihmisläheistä mielikuvaa. PK-yritysten kannattaa käyttää tämä tulos 

hyödykseen ja panostaa brändiviestintään, vaikka resurssit olisivatkin pienet.  

Tutkimuksen pohjalta sosiaalisen median käyttöä myös yrityksen sisäisessä 

viestinnässä voidaan suositella yhtenäisen brändi-identiteetin ja yrityskulttuurin 

muotoutumista ajatellen. Lisäksi voidaan todeta, että muitakin kuin yrityksen 

johtoportaan tai markkinoinnin työntekijöitä voidaan harkita otettavan mukaan 

brändiviestintään niin sisäisissä kuin myös ulkoisissa kanavissa tiettyjä sääntöjä 

noudattaen. Brändin ja yrityskulttuurin vahva yhteys kannattaa ottaa huomioon myös 

esimerkiksi rekrytoinnissa ja työntekijöiden sosialisoinnissa.    

Tämän tutkimuksen tulokset kehottavat myös suhtautumaan brändiviestintään 

suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti, jotta haluttu brändi-imago voidaan 

saavuttaa. Tämä tutkimus kannustaa yrityksiä kiinnittämään huomiota muun muassa 

brändiviestinnän kohdennukseen, interaktiivisuuteen, sekä laadukkaan ja 

kohderyhmälle mielenkiintoisen sisällön tuottamiseen alan ominaispiirteet 

huomioiden. Brändiviestinnässä tulisi lisäksi ottaa huomioon kaikki tässä 

tutkimuksessa mainitut brändin rakentamisen tasot, sekä suunnitella ja toteuttaa 

viestintää ne huomioiden.        

6.3 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitukset 

Usein tutkimusten luotettavuutta arvioidaan reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden 

avulla. Laadullisen tutkimuksen tapauksessa näiden käsitteiden käyttö on kuitenkin 

herättänyt kritiikkiä, koska ne on alunperin luotu vastaamaan määrällisen 

tutkimuksen tarpeita. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 136.) Eskolan ja Suorannan (2008: 

211–212) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta on mahdollista arvioida 

paremmin esimerkiksi uskottavuuden, siirrettävyyden, varmuuden ja vahvistuvuuden 

käsitteiden avulla. 

Uskottavuuden käsitteellä arvioidaan, vastaavatko tutkijan tekemä käsitteellistäminen 

ja aineiston tulkinta tutkittavien käsityksiä (Eskola & Suoranta 2008: 211). 

Uskottavuutta pyrittiin tässä tutkimuksessa vahvistamaan muun muassa 
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haastateltavien riittävällä kuvaamisella. Lisäksi tutkijalla ja haastateltavilla on 

samankaltainen työtausta, jolloin suurin osa käsitteistä on molemmille osapuolille 

yhteisiä ja tuttuja. Tutkimus sisälsi kuitenkin myös joitakin vaativampia käsitteitä, 

kuten funktionaalinen ja hedonistinen brändi-imago, joita ei niinkään käytetä 

työelämässä. Tällaiset käsitteet ovat siis saattaneet jäädä epäselviksi sekä 

haastateltavilla että joiltain osin myös tutkijalla. Tapausyrityksen kohdalla tutkija 

tunsi haastateltavan henkilökohtaisesti, mikä auttoi myös yhteisten käsitysten 

luomisessa. 

Siirrettävyys kertoo, missä määrin tutkimustulokset voidaan siirtää toiseen 

kontekstiin. Laadullisessa tutkimuksessa siirrettävyys on tietyin ehdoin 

hyväksyttävää, vaikka yleistykset eivät ole mahdollisia todellisuuden 

monimuotoisesta luonteesta johtuen. (Eskola & Suoranta 2008: 211–212.) 

Siirrettävyyttä on pyritty tässä tutkimuksessa parantamaan tapausyrityksen ja 

empiirisen aineiston mahdollisimman monipuolisella kuvauksella. Tutkimuksen 

tavoitteena ei ole sellaisenaan yleistää tuloksia tutkimuksen ulkopuolelle, mutta ne 

antavat muihin konteksteihin yhdistettynä suuntaviivoja brändiviestintään, kunhan 

ala ja toimintaympäristö otetaan huomioon. Siirrettävyyttä pyrittiin parantamaan 

myös hankkimalla aineistoa monipuolisesti. Siirrettävyyttä rajoittaa tässä 

tutkimuksessa vain yhteen tapaukseen keskittyminen, vaikka syvyyttä näkökulmiin 

saatiin myös asiantuntijahaastateltavilta. Siirrettävyyttä rajoittavat myös 

haastateltavien vähäinen määrä ja tietotekniikan alan erityispiirteet, jotka on otettava 

huomioon käytettäessä tuloksia toisessa kontekstissa. 

Tutkimuksen varmuutta parantavat muun muassa tutkijan tarkka kertomus 

tutkimuksen toteuttamisesta, sekä useiden eri menetelmien käyttö (Hirsijärvi ym. 

2009: 232–233). Tässä tutkimuksessa käytettiin vain laadullisia tutkimusmenetelmiä, 

joita kuitenkin pyrittiin hyödyntämään monipuolisesti. Tutkimuksessa käytettiin 

varmuuden parantamiseksi aineistotriangulaatiota, eli useiden erilaisten 

tutkimusaineistojen keräämistä saman ongelman ratkaisemiseksi (Hirsjärvi ym. 

2009: 233). Tutkimuksessa käytettiin aineistoina teemahaastatteluja ja erilaisia 

tapausyrityksen dokumentteja. 
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Eskolan ja Suorannan (2008: 212) mukaan luotettavuutta parantaa myös esimerkiksi 

tutkijan ennakko-oletusten huomioiminen. Tutkimusta tehdessä pyrittiin 

huomioimaan tutkijan ennakko-odotukset, joita voi hyvinkin olla, koska tutkijalla on 

tutkimusaiheeseen liittyvää työkokemusta. Ennakko-odotusten vaikutusta pyrittiin 

minimoimaan esimerkiksi haastattelutilanteissa tekemällä haastattelurungosta 

kohtalaisen löyhä. Näin haastateltavien näkemykset pääsivät esiin mahdollisimman 

hyvin ja tutkijan ennakko-odotukset jäivät toivon mukaan taka-alalle. Tutkimuksen 

toteutusta pyrittiin myös menetelmäosiossa raportoimaan niin yksityiskohtaisesti, 

että lukijan olisi mahdollista arvioida toteutuksen onnistumista. Tutkimuksessa 

esimerkiksi haastattelujen toteutusta, tietoja ja analysointia pyrittiin avaamaan 

menetelmäosiossa niin, että lukija saisi tarkan kuvan tutkimuksen toteutuksesta. 

Lisäksi tutkimukseen on pyritty saamaan useiden eri tutkijoiden näkemyksiä ja 

teorioita aiheesta sisällyttämällä tutkimukseen monipuolisesti ja myös kriittisesti 

lähdeaineistoa. Tutkimusaiheesta on kuitenkin olemassa runsaasti lähdeaineistoa, 

joten aineiston rajaaminen tuotti ajoittain hankaluuksia. On siis otettava huomioon, 

että tutkimuksen ulkopuolelle on saattanut jäädä joitakin merkittäviäkin lähteitä ja 

näkemyksiä. Tutkimuksen varmuutta arvioitaessa on myös huomioitava, että tutkijan 

ennakko-odotukset ovat saattaneet vaikuttaa haastattelujen kulkuun ja vääristää 

tutkimustuloksia, vaikka tätä on yritetty tietoisesti välttää.  

Tutkimuksen vahvistuvuudessa on kysymys siitä, missä määrin tutkimustulokset 

saavat vahvistusta aikaisemmista samaa ilmiötä tarkastelleista tutkimuksista (Eskola 

& Suoranta 2008: 212). Tutkimustulokset tukevat pääosin aikaisempaa kirjallisuutta, 

mutta myös joitakin eroavaisuuksia ja uutta informaatiota löydettiin. Esimerkiksi 

Bruhnin ym. (2012) havainnot funktionaalisen ja hedonistisen brändi-imagon 

rakentumisesta eivät saaneet tukea tässä tutkimuksessa, mikä ei kuitenkaan missään 

määrin vähennä Bruhnin ym. (2012) tutkimustulosten merkitystä. Kuten jo 

mainittiinkin, tämä ilmiö saattoi jäädä pois empiirisestä aineistosta, koska tutkija ei 

välttämättä onnistunut välittämään haastateltaville käsitteiden merkitystä riittävän 

tarkasti.  

6.4 Jatkotutkimusehdotukset 
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Tässä tutkimuksessa aihetta keskityttiin tutkimaan vain yhden tapauksen ja yhteensä 

neljän haastattelun avulla. Tutkimusilmiötä voisi siis olla hyödyllistä tarkastella 

myös runsaammalla määrällä haastatteluja ja mahdollisesti myös tapauksia. 

Tutkimuksen siirrettävyyttä voitaisiin myös parantaa esimerkiksi sisällyttämällä 

ilmiön tutkimiseen kvantitatiivisia menetelmiä, kuten kyselyitä. Tutkimusilmiötä 

voitaisiin myös pyrkiä ymmärtämään jonkin muun, kuin tietotekniikan alan 

kontekstissa. 

Lisäksi tutkimustulokset tuottivat mielenkiintoista tietoa PK-yritysten eduista 

brändiviestintään liittyen. Tähän aiheeseen voitaisiin hyvin perehtyä tarkemmin 

tulevissa tutkimuksissa. Tulevaisuudessa voitaisiin esimerkiksi tutkia, mistä asioista 

helposti lähestyttävä ja aito brändi-imago PK-yritysten viestinnässä syntyy, jolloin 

tuloksia voitaisiin mahdollisesti hyödyntää myös suurempien yritysten viestinnässä.  

Myös brändi-identiteetin ja yrityskulttuurin yhteys ja niiden muotoutuminen 

sosiaalisen median avulla voisi olla mielenkiintoinen tutkimusaihe tulevaisuudessa. 

Tämän tutkimuksen tuloksissa korostui myös huumori brändi-identiteettiä ja 

yrityskulttuuria rakentavana tekijänä, mistä voisi juontaa kiinnostavia näkökulmia 

seuraaviin tutkimuksiin. Huumorin merkitys brändi-identiteetin tai yrityskulttuurin 

rakentajana, tai huumorin käyttö yrityksen sosiaalisen median kanavissa voisivat olla 

tästä tutkimuksesta juontuvia tulevaisuuden näkökulmia. 
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                      Liite 1 

TEEMAHAASTATTELURUNKO 

Sosiaalisen median rooli brändin rakentamisessa pienissä ja keskisuurissa B2B-

yrityksissä. 

Viestintästrategia ja tavoitteet 

 Minkälaisena näet huolellisen pohjatyön merkityksen viestintästrategian ja 

tavoitteiden määrittelyssä PK- ja B2B-yrityksissä / Bitfactorilla? 

o Kohdeyleisön ymmärtämisen merkitys? 

o Linjausten ja suunnitelmien virallistamisen merkitys? 

Brändi-identiteetti 

 Minkälainen rooli sisäisellä sosiaalisella medialla voi mielestäsi olla brändi-

identiteetin rakentamisessa PK- ja B2B-yrityksissä / Bitfactorilla? 

o Oletko tunnistanut sisäisissä sosiaalisen median kanavissa 

muodostuvan tarinoita, jotka nousevat pintaan aina uudestaan? 

o Tarinoiden merkitys brändi-identiteetin rakentamisessa? 

 Oletko huomannut, että sosiaalisen median parissa työskentelevän henkilön 

persoonallisuus vaikuttaisi ulospäin viestittävään brändi-identiteettiin? 

Yrityskulttuurin luominen ja brändi-identiteetin ja yrityskulttuurin viestiminen 

 Minkälainen rooli sisäisellä sosiaalisella medialla voi mielestäsi olla 

yrityskulttuurin rakentamisessa PK- ja B2B-yrityksissä / Bitfactorilla? 

o Auttaako rekrytoinnissa? Miten? 

o Voiko se sitouttaa ja motivoida työntekijöitä jotenkin? 

o Ketkä voivat mielestäsi osallistua yrityksen brändiviestintään 

sosiaalisessa mediassa? 

o Miten se voi vaikuttaa yrityksen hierarkkiaan ja rakenteisiin? 
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Bränditietoisuus 

 Minkälainen rooli sosiaalisella medialla on mielestäsi bränditietoisuuden 

rakentamisessa PK- ja B2B-yrityksissä / Bitfactorilla? 

o Onko sisällön interaktiivisuudella ja vuorovaikutteisuudella 

merkitystä? 

o Onko brändiyhteisöillä merkitystä? 

o Onko käyttäjien palkitsemisella vuorovaikutusta vastaan merkitystä? 

o Millainen inbound-markkinoinnin rooli on tässä? 

Brändi-imago 

 Minkälainen rooli sosiaalisella medialla on mielestäsi brändi-imagon 

rakentamisessa PK- ja B2B-yrityksissä / Bitfactorilla? 

o Rakentaako yrityksen itse tuottama sisältö imagoa eri tavalla, kuin 

muiden käyttäjien tuottama sisältö? Miten? 

o Minkälainen merkitys sisällön laadulla on mielestäsi imagon 

kehittämisen kannalta? Mitä laadukas sisältö tarkoittaa? 

o Miten positiivisia brändiasenteita voidaan kehittää sosiaalisessa 

mediassa? 

Yhdenmukaisuus brändiviestinnässä 

 Mikä merkitys viestinnän yhdenmukaisuudella ja integoinnilla muihin 

kanviin on mielestäsi brändin rakentamisessa? 

 Tuleeko sinulla mieleen muuta sosiaalisen median merkityksestä brändin 

rakentamisessa? 

 

 


