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1    JOHDANTO 

Tässä tutkimuksessa perehdytään pienten ja keskisuurten yritysten toimimiseen 

sosiaalisessa mediassa ja sen mahdollisiin vaikutuksiin elektronisessa word of 

mouthissa. Sosiaalisen median tarkastelussa tutkimuksen empiirinen osio keskittyy 

erityisesti Facebookiin, mutta yleisesti viittaa myös muihin sosiaalisen median 

muotoihin. Aiheesta aiemmin julkaistun kirjallisuuden ja empiirisen tutkimusaineiston 

perusteella pyritään ymmärtämään, millaisessa muodossa pk-yritysten sosiaalisessa 

mediassa toimimisella on eniten vaikutusta elektroniseen word of mouthiin. Tutkimus 

tehdään toimeksiantona Osuuskauppa Arinan Matkailu- ja Ravintolakaupan yksilölle. 

Tämä luku johdattaa lukijan aiheeseen sekä esittelee tutkimuskysymykset sekä sen 

tavoitteet. Luku esittelee myös käytettävän tutkimusmetodologian sekä tutkimuksen 

olennaiset käsitteet sekä rakenteen.  

1.1   Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheenvalinnalle 

Sosiaalinen media on hyvin aktiivinen ja nopeasti muuttuva alue verkossa, ja se mikä 

saattaa olla kuluttajien ja verkkokäyttäjien arvossa tällä hetkellä, saattaa kadota 

virtuaalisesta maailmasta huomenna. Sosiaalinen media on kasvanut räjähdysmäisesti 

2000-luvulta ja jopa 75 prosenttia Internetin käyttäjistä vuonna 2008 käytti jotain 

sosiaalisen median alustaa.  (Kaplan & Hanlein 2010.) Sosiaalisen median syntyminen 

on tehnyt mahdolliseksi sen, että kuluttajat kykenevät kommunikoimaan satojen ja 

jopa tuhansien muiden ihmisten kanssa tuotteista sekä yrityksistä, jotka näitä tuotteita 

tarjoavat. Tästä johtaen sosiaalisella medialla on kaksi toisiinsa liittyvää ominaisuutta, 

jonka vuoksi sillä on merkityksellisen tärkeä rooli yrityksen markkinoinnissa; se 

mahdollistaa yritysten kyvyn keskustella asiakkaiden kanssa sekä se mahdollistaa 

kuluttajien kyvyn keskustella keskenään. Tämän lisäksi sosiaalinen media antaa 

kuluttajille mahdollisuuden keskustella myös yrityksen kanssa. (Mangold & Faulds 

2009.) Sosiaalinen media edustaa yrityksille markkinointimahdollisuutta, joka poistaa 

perinteisen välikäden kokonaan ja yhdistää yrityksen suoraan kuluttajiin (Neti 2011). 

Sosiaalisesta mediasta on tullut nopeimmin kasvava tutkimusalue uudessa 

markkinointijournalismissa – jopa 200 artikkelia on julkaistu kahden viimeisimmän 
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vuoden aikana, joten ei ole epäilystäkään, etteikö sosiaalinen media olisi valloittanut 

maailman kommunikaatiosysteemejä selkeästi (Ahmed, Irshad, Ali & Mian 2016). 

Tämä tutkimus keskittyy empiriassaan sosiaalisen median muodoista erityisesti 

Facebookiin, koska se on kaikkein vierailluin verkkoperusteinen sosiaalisen median 

sivusto (Carlson 2011). Facebook tarjoaa mainosohjelmia sekä mahdollistaa 

yrityksille kustomoidun profiilin luonnin, jonka kautta yritys kykenee helposti 

jakamaan Facebookissa tärkeää informaatiota omalle brändiyhteisölleen. Tämän 

lisäksi Facebook tarjoaa yritykselle täysin uniikkeja mahdollisuuksia tarkasti 

kohdentaa tiettyihin käyttäjiin ja käyttäjäryhmiin sekä kiihdyttää kaksisuuntaista 

keskustelua asiakkaiden kanssa (Hennig-Thurau, Malthouse, Friege, Gensler, 

Lobschat, Rangaswamy & Skiera 2010).  

Mikäli kuluttajat ovat sitoutuneita sosiaalisen median käyttöön, tulisi myös yritysten 

sitoutua sosiaaliseen mediaan sen myötä, mutta silti iso osa liikkeenjohtoa aliarvioi 

sosiaalisen median roolia yrityksen markkinoinnillisissa työkaluissa (Mangold & 

Faulds 2009). Erityisesti yritysten tulisi pyrkiä kehittämään digitaalisia suhteitaan 

käyttämällä mainoksellisia strategioita, jotka korostavat sisällön ja tarkoituksen 

yhdessä luomista kuluttajien kanssa. Tässä word of mouth kommunikaatio on erityisen 

hyödyllistä. (Tiago & Verissimo 2014.) Monet organisaatiot näkevät haastavana 

sosiaalisen median käytön vaikutuksellisena markkinointikommunikaation välineenä, 

varsinkin silloin, kun päämääränä on saada kuluttajat sitoutumaan yritykseen (Sklar 

2013), jonka vuoksi on olemassa kriittinen tarve empiirisille tutkimuksille, jotka 

paljastavat tekijät, jotka motivoivat kuluttajia kanssakäymiseen yritysten sekä muiden 

kuluttajien kanssa sosiaalisessa mediassa (Tsai & Men 2014). Myös tähän ongelmaan 

tämä tutkimus pyrkii tuomaan välineitä, tutkimalla sosiaalisen median sisältöjen 

vaikuttavuutta elektroniseen word of mouthiin. 

Castronovon ja Huangin (2012) mukaan erikoisten markkinointityökalujen käyttö, 

kuten sosiaalisen median käyttö markkinoinnissa, on erityisen hyödyllistä pienille ja 

keskisuurille yrityksille, sillä tämän kokoluokan yritykset yleensä eivät omaa 

samanlaista resurssipohjaa kuin isomman kokoluokan yritykset. Kun markkinointi 

kehitetään saman suuntaisesti kuin yleisestikin yrityksen strategia, pienemmillä 

yrityksillä ei ole ainoastaan mahdollisuutta kommunikoida viestiään kohdeyleisölle 
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vaan myös aloittaa asiakassuhteidensa merkityksellisen kehittämisen. (Castronovo & 

Huang 2012.) 

eWOM:n käsite rakentuu perinteisen WOM:n pohjalta käyttäen hyväkseen samoja 

teorioita ja konsepteja eri ympäristössä. Word of mouthin tapauksessa kaiken 

toiminnan tapahtuessa fyysisessä maailmassa, tapahtuu elektroninen word of mouth 

verkkoympäristössä. (Mishra & Satish 2016.) Lisäksi asiakkaan näkökulmasta asiaa 

tarkastellessa, etsivät ja jakavat kuluttajat mielipiteitään verkossa samoin tavoin kuin 

fyysisessä ympäristössään, vaikuttaen hyödykkeiden myyntiin (Goldsmith & 

Horowitz 2006). Edellä mainittuun viitaten, etenkin elektronisen word of mouthin 

tutkimuksen täydentäminen tässä tutkimuksessa on tarkoitusperäistä, sillä julkaistu 

tutkimus eWOM -kommunikaation vaikutuksista on runsasta, mutta hajanaista 

verrattaessa tutkijoiden näkemyksiä keskenään, josta on haastavaa löytää 

merkityksellisiä johtopäätöksiä. Lisäksi eWOM-kommunikaatiota tutkitaan runsaasti 

vedoten perinteiseen WOM-kommunikaatioon, joten näiden kahden käsitteen erottelu 

on myös huomioitu tutkimuksen teoriaosuudessa. (Cheung & Thadani 2012.) 

1.2   Tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena on kartoittaa ja syventää tietoa siitä, 

miten yrityksen sosiaalisessa mediassa toimiminen vaikuttaa word of mouthin ja vielä 

tarkemmin elektronisen word of mouthin muodostumiseen. Tähän tavoitteeseen 

pyritään löytämään vastaus erottelemalla elektronisen word of mouthin käsite sekä 

perinteisen word of mouthin käsite toisistaan, sekä tutkimalla yrityksen ja kuluttajien 

keskinäistä kommunikaatiota. 

Tutkimuksen avulla pyritään vastaamaan seuraavaan päätutkimuskysymykseen: 

Miten sosiaalisen median toiminnoilla stimuloidaan elektronisen word of mouthin 

muodostumista? 

Päätutkimuskysymykseen pyritään löytämään vastaus tutkimalla pienten ja 

keskisuurten yritysten sosiaalisen median toimintoja sekä niiden tuottamia sisältöjä, 

joista etsitään yhteneväisyyksiä elektronisen word of mouthin syntyyn sekä sen 
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voimakkuuteen. Sisällöt tarkoittavat yrityksen julkaisemia päivityksiä sekä tekoja, 

joiden kautta word of mouth syntyy. 

1.3   Metodologia 

Tämä tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena, jonka empiirinen aineisto 

kerätään havainnoimalla tutkittavan yrityksen Facebookissa ilmeneviä keskusteluita. 

Laadullinen tutkimus on valittu tutkimusmenetelmäksi, sillä se auttaa ymmärtämään 

kohderyhmiä ja tutkittavaa ilmiötä syvällisesti (Koskinen, Alasuutari ja Peltonen 

2005: 16). Laadullisista tutkimusmenetelmistä, netnografinen havainnointi on 

perusteltu valinta tutkimusmenetelmäksi, sillä netnografisen havainnoinnin avulla 

pyritään saamaan monipuolista tietoa tutkittavasta ilmiöstä, jonka lisäksi havainnointi 

auttaa tutkittavan ilmiön ymmärtämistä kokonaisvaltaisesti (Kananen 2014: 105). 

Lisäksi aihepiiri on rajattu Internettiin, jonka vuoksi netnografinen havainnointi on 

paras tapa lähteä tutkimaan ilmiötä. Tämän lisäksi tarkoituksena on myös tuottaa 

tapausyritykselle työkaluja elektronisen word of mouthin luontiin sosiaalisen median, 

etenkin Facebookin kautta. 

Tutkielman empiirinen aineisto rakentuu kolmen eri tutkittavan yrityksen yksikön 

Facebook-alustoista. Yksityiskohtaisen tiedon ja ymmärryksen saaminen on tässä 

tutkielmassa tärkeässä roolissa, sekä lisäksi tavoitteena on saada syvällisempää tietoa 

tapausyrityksen Facebook-sisällöistä sekä niiden hyödyistä. Empiirinen osio tästä 

tutkimuksesta on löydettävissä tapaustutkimuksen piirteitä. Tutkimuksessa mukana 

olevat kolme yksikköä ovat Amarillo, Coffee House sekä Vanha Paloasema, jotka 

kaikki sijaitsevat Oulun keskustassa. Havainnointiympäristöksi on valittu Facebook, 

sillä se on tapausyrityksen sosiaalisen median kanavista käytetyin ja helposti 

yleistettävissä myös muihin sosiaalisen median muotoihin, sekä se on Carlsonin 

(2011) mukaan kaikkein vierailluin verkkoperusteinen sosiaalisen median sivusto. 

1.4   Keskeiset käsitteet 

Sosiaalinen media on kuluttajien luoma media, joka tarkoittaa verkkoinformaatiota, 

joka on luotu, opastettu, kierrätetty ja käytetty kuluttajien toimesta tarkoituksenaan 

kouluttaa toinen toistaan tuotteista, brändeistä, palveluista sekä luonteista (Blackshaw 
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& Nazzarro 2004). Sosiaalisessa mediassa myös yritykset toteuttavat markkinointiaan 

stimuloidakseen kuluttajien luomaa kanssakäymistä verkossa. 

Word of mouth, eli WOM –kommunikaatio on henkilöltä henkilölle kommunikointia 

missä henkilö, joka toimii informaatiota vastaanottavana osapuolena, ei näe 

informaatiota kaupallisena viestinä (Arndt 1967). 

Elektroninen word of mouth, eli eWOM:n viittaa mihin tahansa positiiviseen tai 

negatiiviseen ilmaisuun joko potentiaaliselta, tämänhetkiseltä tai aikaisemmalta 

asiakkaalta liittyen tuotteeseen tai yritykseen, joka taas on tehty nähtäväksi 

suuremmalle väkijoukolle tai instituutiolle internetin välityksellä (Mishra & Satish 

2016). 

1.5   Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus sisältää yhteensä kuusi lukua, joista ensimmäinen luku johdattelee lukijan 

aiheeseen sekä esittelee tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset. Toinen 

kappale käsittelee word of mouthin rakentumista elektroniseen muotoonsa ja 

kolmannessa kappaleessa käsitellään markkinointia sekä yrityksen toimintoja 

sosiaalisessa mediassa. Toinen ja kolmas kappale muodostavat tutkimuksen 

teoreettisen pohjan. 

Neljäs luku perehdyttää lukijan empiirisen tutkimuksen toteutukseen. Luvussa 

perustellaan valittu tutkimusmenetelmä sekä kerrotaan aineiston keruun ja 

analysoinnin menetelmät. Luvun lopussa esitellään tapausyritys, Osuuskauppa Arina 

ja sen tutkimuksen kohteena olevat yksiköt, sekä lisäksi tutkimuksen empiirisenä 

pohjana käytettävä Facebook. Viidennessä luvussa tutkimuksen empiirinen aineisto 

käsitellään eli käydään läpi kerätty aineisto ja tarkastellaan aineistosta löytyneitä 

havaintoja. Viimeisessä luvussa empiria ja teoria yhdistetään, jonka avulla kyetään 

tekemään lopulliset johtopäätökset. Johtopäätökset tarjotaan teoreettisesta sekä 

liikkeenjohdollisesta näkökulmasta, sekä vastataan tutkimuskysymykseen. Arviot 

tutkimuksen rajoitteista sekä luotettavuudesta käydään läpi myös tässä viimeisessä 

luvussa. Lopuksi esitellään jatkotutkimusehdotukset.  
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2   ELEKTRONINEN WORD OF MOUTH 

Tämä kappale keskittyy tarkentamaan word of mouthin ja elektronisen word of 

mouthin eroja sekä vaikutuksia, joita sosiaalisessa mediassa toimimisella voidaan ja 

pyritään saavuttamaan.  

2.1   Word of mouth 

Arndtin (1967) mukaan WOM –kommunikaatio on henkilöltä henkilölle 

kommunikointia, missä henkilö, joka toimii informaatiota vastaanottavana 

osapuolena, ei näe informaatiota kaupallisena viestinä. Dichter (1966) tarkentaa 

määritelmää tiedon siirtämisenä kahden ei-kaupallisen keskusteluosapuolen välillä (eli 

toisin sanoen sellaisten henkilöiden välillä, joille tiedon välittämisestä ei ole 

maksettu), koskien brändiä, tuotetta tai palvelua.  

Kuluttajien kommunikaatio WOM:n kautta tai WOM:ia hyödyntäen sekä käyttäen on 

kuluttaja-dominoitu informaatiokanava ja kommunikoinnin on nähty olevan 

itsenäinen markkinoijasta (Arndt 1967). Tämän tuloksena WOM:n on nähty olevan 

luotettavampi, uskottavampi sekä varmempi kanava verrattuna muihin markkinoinnin 

muotoihin (Notarantonio & Quigley 2009). WOM:n on todettu olevan tärkeä 

informaation lähde etenkin, kun ostopäätöksessä on ollut kyseessä 

kotitaloushyödykkeet, autot, palvelut sekä ruokatuotteet (Notarantonio & Quigley 

2009). Tutkimukset ovat osoittaneet WOM:n olevan vaikuttavampaa kuin 

massamediamainonta, kun kyseessä on ollut matalan riskin innovaatio ja myös silloin, 

kun kyseessä on ollut yrityksen näkökannalta paremmasta pitkän aikavälin arvon 

nostamisesta yrityksessä (Villanueva, Yoo & Hanssens 2008). Akpinar ja Berger 

(2017) toteavat, että on kuitenkin olemassa kaksi asiaa, joiden täytyy tapahtua, jotta 

WOM-kampanja olisi vaikuttava, ensinnä kuluttajien tulee puhua brändistä tai jakaa 

brändiin liittyvää sisältöä ja toiseksi kampanjoiden tulee luoda arvoa brändeille, jotka 

ovat mainostuksen kohteena.  

WOM:ia on kahdenlaista; input-WOM ja output-WOM. Input-WOM syntyy 

ostopäätösprosessissa ennen ostoa, jolloin tietoa kerätään kolmansilta osapuolilta ja 

output-WOM oston jälkeen, jolloin tietoa jaetaan kolmansille osapuolille. Näiden 
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WOM-tyyppien synty riippuu siitä, kuinka halukas kuluttaja on jakamaan tietoa, joka 

taas riippuu siitä, minkälainen suhde kuluttajalla on kolmansien osapuolien kanssa. 

Vahvan suhteen tapauksessa, eli silloin kun kyseessä on läheiset ystävät tai perhe, 

vastaanotetaan ja jaetaan tietoa huomattavasti helpommin, kun taas heikon suhteen 

tapauksessa, eli silloin kun kyseessä on tuntemattomat yksilöt tai media, jolloin tietoa 

jaetaan varauksellisesti tai ei ollenkaan. (File, Cermak & Prince 1994.) Suhteiden 

vahvuuden lisäksi WOM:n syntyyn vaikuttaa lähdevarmuus, jolloin vahvempi 

uskomus lähteen asiantuntijuuteen nostaa varmuutta WOM:n syntyyn (Bansal & 

Voyer 2000). 

Kolme erinäistä tekijää nostavat todennäköisyyttä sille, että WOM-kommunikaatiota 

syntyy. Ensinnäkin, kun ihmiset haluavat tietoisesti keskustella ostovaihtoehdoista, 

jotka ovat heille ennestään hyvin tunnettuja, toiseksi silloin, kun tuotteen tai palvelun 

käyttäjät kokevat joko negatiivista tai positiivista tunnetta kyseistä hyödykettä kohtaan 

ja kolmanneksi silloin, kun tyytymättömät kuluttajat kokevat hankalaksi valittaa itse 

palvelun tarjoajalle joko kyseisen henkilön kulttuurin tai tarjottujen resurssien vuoksi, 

jolloin valitus kohdistuu suoraan kanssakuluttajille. (Gelb & Johnson 1995.) 

Motivaationa WOM:n synnylle on monia. Henkilön tarve sopeutua ryhmään tai tarve 

päästä tietyn, tavoittelemansa ryhmän sisäpiiriin toimii motivaationa monille ostoille 

ja toiminnoille (Norantario & Quigley 2009). Sosiaalisen vertailun teorian mukaan 

yksilö tarkkailee muiden yksilöiden käyttäytymistä muodostaakseen mittapuun 

todellisuudesta ja oikeellisuudesta omaan persoonaansa (Festinger 1954), joka taas luo 

oman pohjansa WOM-markkinoinnin vaikuttavuudelle.  

Park ja Lessig (1977) toteavat nuorilla ihmisillä olevan enemmän vaikutusalttiutta 

ryhmäpaineen vaikutukseen, sillä heillä on rajoittuneempi kapasiteetti kestää 

epävarmuutta ja riskejä. Nuoret yksilöt ovat Notarantorion ja Quigleyn (2009) mukaan 

juuri edeltä mainitun seurauksena täydellisiä kohteita WOM-markkinoinnille. On 

kuitenkin huomioitava, että positiiviset tuotekokemukset eivät aina johda WOM:n 

syntyyn, joka taas tarkoittaa sitä, että WOM:ia syntyy ainoastaan sellaisten 

henkilöiden toimesta, jotka ovat siihen tarpeeksi motivoituneita (Dinh & Mai 2016). 

Akpinarin ja Bergerin (2017) mukaan se, että mainos vaikuttaa kuluttajan tunteisiin, 

tulee todennäköisimmin jaetuksi kuin vain informaatiosisältöinen mainos. Kun brändi 

tehdään olennaiseksi osaksi tunteisiin vaikuttavaa mainosta, se tullaan 
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todennäköisimmin jakamaan ja se aiheuttaa arvokasta viraaliteettia (valuable virality), 

joka tarkoittaa myös hyötyä itse brändille kuluttajakäyttäytymisen muodossa (Akpinar 

& Berger 2017). 

WOM:n seuraukset voidaan määritellä kuluttajakäyttäytymisen lopputulemiksi. 

Lopputulemia ovat kognitio eli tietoisuus tai usko, affekti eli henkinen vaste sekä 

tarkoituksellisuus eli toiminta. WOM-kommunikaatio vaikuttaa yhtä lailla näihin 

kaikkiin lopputulemiin ja yleensä paremmin kuin massamedia eikä sen 

vaikutuksellisuus rajoitu korkean riskin ostoksiin. WOM kasvattaa tietoisuutta sekä 

tietoa, mutta myös taivuttelee ja johtaa toimintaan, kuten esimerkiksi valitsemaan 

kuulemansa yrityksen hyödykkeen. Suotuisa WOM-kommunikaatio ei kuitenkaan voi 

ohittaa vastaanottajan omaa negatiivista kokemusta kyseisestä yrityksestä. (Gelb & 

Johnson 1995.) 

eWOM on muuntanut kuluttajien jakamaa tietoa. Kuluttajien mielipiteet ovat 

perinteiseen WOM:iin verraten kauaskantoisempia sekä kestäviä, ja näiden 

mielipiteiden on tutkimuksissa kyetty näyttämään vaikuttaneen kuluttajien 

ostokäyttäytymiseen sekä kuluttajan ostokäyttäytymisen vaiheisiin (Mishra & Satish 

2016).  

2.2   Elektroninen word of mouth 

Internetin syntyminen 1960-luvulla on tuonut WOM –kommunikaatiolle uuden 

ulottuvuuden eWOM:n, joka viittaa mihin tahansa positiiviseen tai negatiiviseen 

ilmaisuun joko potentiaaliselta, tämänhetkiseltä tai aikaisemmalta asiakkaalta liittyen 

tuotteeseen tai yritykseen, joka taas on tehty nähtäväksi suuremmalle väkijoukolle tai 

instituutiolle internetin välityksellä. Elektronisen word of mouthin käsite rakentuu 

perinteisen WOM:n pohjalta käyttäen hyväkseen samoja teorioita ja konsepteja eri 

ympäristössä – WOM:n syntyessä fyysisen sosiaalisen kanssakäymisen välillä, syntyy 

eWOM internetissä. Elektroninen word of mouth välittyy joko internetissä tehdyistä 

arvioinneista, mielipiteistä julkaistuina internetissä, verkkopalautteista, 

verkkokommenteista sekä kokemuksien jakamisesta esimerkiksi blogien tai 

sosiaalisen median sivustojen välityksellä. (Mishra & Satish 2016.) Cheung & Thadani 

(2012) huomauttavat, että vaikka eWOM-kommunikaatiolla on joitain samanlaisia 
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piirteitä perinteisen WOM:n kanssa, on se silti erilaista monelta eri ulottuvuudelta 

tarkasteltaessa, jotka kaikki liittyvät eWOM-kommunikaation ainutlaatuisuuteen. 

Ensinnä, poiketen hieman perinteisestä word of mouthista, elektroninen word of 

mouth on ennennäkemättömän skaalautuvaa ja nopeasti leviävää sillä kuten 

huomautettua, tapahtuu kommunikointi sosiaalisessa mediassa jopa miljoonille yhtä 

aikaa, kun taas perinteisessä WOM:ssa keskustelu tapahtuu pienien ryhmien sisällä. 

Toiseksi eWOM-kommunikaatio on sinnikkäämpää ja saavutettavampaa, joka 

tarkoittaa sitä, että sosiaalisessa mediassa kommunikointi elää loputtomiin, jonka 

pääsee näkemään vielä pitkänkin ajan kuluttua. Lisäksi elektroninen word of mouth 

on mitattavampaa kuin perinteinen word of mouth, sillä eWOM on paljon 

tuottoisampaa määrällisesti verrattuna perinteisiin kontakteihin offline-maailmassa. 

Neljänneksi, perinteinen WOM kantautuu eteenpäin lähettäjältä, jonka vuoksi 

perinteinen WOM tarjoaa isompaa luotettavuutta sen kommunikoijille verrattaessa sitä 

elektroniseen word of mouthiin. (Cheung & Thadani 2012.) 

Mishra ja Satish (2016) suhteuttavat eWOM:n roolin Deweyn (1910) luomaan 

ostopäätösmalliin, mikä sisältää viisi askelmaa: tarpeen tunnistus, informaation 

etsintä, vaihtoehtojen arviointi, ostopäätöksen teko sekä ostamisen jälkeinen 

käyttäytyminen.  Ensimmäisen askeleen, tarpeen tunnistuksen aikana vahvaa roolia 

näyttelevät ulkoiset ärsykkeet, kuten internetsivujen mainokset, personalisointi sekä 

suositukset. Toisen askeleen, informaation etsinnän aikana eWOM vaikuttaa internetin 

hakukoneissa, sosiaalisessa mediassa, tuotteiden nettisivuilla sekä internetissä 

toimivien jälleenmyyjien sivuilla. Kolmannen askeleen, vaihtoehtojen arvioinnin 

aikana mielipiteitä vertailevat internetsivut, palautepohjainen sosiaalinen media, 

internetarviot sekä luokittelu-internetsivustot toimivat eWOM:n lähteinä. Neljännen 

askeleen, ostopäätöksen tapahtuessa sosiaalisen median kanavat, keskustelut sekä 

palautteet ovat eWOM:n lähteitä. Viimeinen eli viides askel, ostopäätöksen jälkeisessä 

käyttäytymisessä luokittelu-internetsivustot, sosiaalinen media, internetarvioinnit sekä 

palautteet niin sosiaalisessa mediassa kuin tuotteiden internetsivuilla vahvistavat 

eWOM-käyttäytymistä. (Mishra & Satish 2016.) Batra ja Keller (2016) toteavat 

ostopäätösprosessin muuttuneen verkon tultua perinteisen kulutuskäyttäytymisen 

keskiöön. Ostopäätösprosessi on lyhyempi, vähemmän hierarkkinen sekä 

monimutkaisempi kuin ennen. Kuluttajat aktiivisesti etsivät tietoa brändistä 

hakutyökoneiden, blogien ja brändiverkkosivujen kautta, jonka mukana myös 
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eWOM:sta sekä brändien kannatuksesta on tullut erityisen tärkeää, jonka mukana 

myös brändiviestintä ei ole enää yrityksen hallinnassa. (Batra & Keller 2016.) 

eWOM:n ja WOM:n ollessa termillisesti hyvin lähellä toisiaan, kuluttajien 

motivaatiot, joiden on nähty olevan olennaisia perinteisessä WOM:ssa, on olennaisia 

myös eWOM:ssa (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh, & Gremler 2004). Lisäksi 

motivaatiota kuluttajien synnyttämän ja jakaman eWOM:n taustalla voidaan selventää 

tiettyjen kuluttajan ominaisuuksien ja luonteenpiirteiden kautta. Sosiaalisen 

kanssakäymisen näkökulmasta, kuluttajat jakavat eWOM:ia tarpeestaan kuulua 

johonkin ryhmään ja näyttääkseen luotettavuutensa jotain tiettyä tuotetta kohtaan. 

Tarve sosiaalisen kanssakäymiseen, tarve taloudellisiin kannustuksiin, huoli toisia 

kuluttajia kohtaan ja potentiaali edistää kuluttajan itsensä arvoa ovat ensisijaisia 

tekijöitä, jotka johtavat eWOM –käyttäytymiseen. Kuluttajat osallistuvat eWOM:n 

luomiseen auttaakseen toisia kuluttajia, keskustellakseen tuotteiden tai palveluiden 

hyvistä sekä huonoista puolista sekä muutoin jakaakseen informaatiota. (Mishra & 

Satish 2016.) 

2.3   Yrityksen word of mouth kommunikointi  

WOMMA:n (Word of Mouth Marketing Association) mukaan word of mouth –

markkinoinnista voidaan erotella yksitoista eri tyyppiä sen mukaan, mihin 

markkinointitekniikkaan ne toimintonsa perustavat. Word of mouth –

markkinointitekniikoiden listaus on haastavaa, sillä tutkijat käyttävät samoista 

tekniikoista risteäviä ilmauksia (WOMMA, womma.org). Brändibloggaus ja 

viraalimarkkinointi ovat ainoita selkeästi verkkoon keskittyneitä WOM-

markkinoinnin työkaluja. Brändibloggaus (brand blogging) toimii siten, että luodaan 

blogeja tai osallistutaan blogien luomiseen vapaan ja läpinäkyvän kommunikaation 

tavoin. Bändibloggauksen ideana on jakaa informaatiota, jotta blogin seuraajat 

voisivat keskustella siitä. Viraalimarkkinoinnin (viral marketing) ajatuksena on luoda 

informatiivisia, mutta myös viihdyttäviä viestejä, jotka on suunnattu käytettäväksi 

satunnaisesti verkossa. Tarkemmin yrityksen kommunikointia ja siihen liittyvää 

eWOMia käsitellään seuraavassa kappaleessa. Näiden kahden WOM-

markkinointimuodon lisäksi on olemassa yhdeksän muuta markkinointitekniikkaa, 

joista osaa voidaan käyttää myös verkkomarkkinoinnissa. Buzz markkinoinnissa 
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markkinoinnin välineenä käytetään viihdettä ja uutisia, jotta ihmiset alkaisivat puhua. 

Yhteisömarkkinoinnissa (community marketing) ajatuksena on luoda tai tukea 

yhteisöjä, jotka jakavat yhteisen mielenkiinnon brändiä kohtaan. 

Yhteisömarkkinoinnissa yritys antaa välineet, informaation ja sisällön kuluttajille, 

joka tukee yhteisöjen toimintaa. Ruohonjuurimarkkinointi (grassroots marketing) 

toimii ajatuksella, että yritys järjestää ja motivoi vapaaehtoisia kuluttajia liittymään 

paikalliseen palveluntarjoajaan. Evankelistimarkkinoinnissa (evangelist marketing) 

yritys luo evankelistoja eli henkilöitä, jotka ovat valmiita johtamaan keskustelua 

yrityksen hyödykkeestä. Tuotekylväminen (product seeding) pohjaa ajatukseen, että 

oikea tuote asetetaan oikean kuluttajan käsiin oikeaan aikaan, jonka lisäksi yritys 

tarjoaa kyseiselle kuluttajalle informaatiota sekä testikappaleita. Tuotekylvämisen 

taustalla ajatus on sama kuin evankelistimarkkinoinnissa. Vaikuttajamarkkinoinnissa 

ja lähdemarkkinoinnissa (influencer marketing, cause marketing) yritys ottaa selvää 

yhteisöistä sekä mielipidevaikuttajista, jotka ovat avainasemassa ja todennäköisesti 

puhuvat tuotteesta. Näillä yksilöillä on mahdollisuus ja kyky vaikuttaa muiden 

mielipiteisiin. Keskustelun luonnissa (conversation creation) yritykset luovat 

mielenkiintoista tai hauskaa mainostoimintaa, tunnuslauseita, viihdettä, e-maileja sekä 

promootiotilaisuuksia, joiden tarkoituksena on kiihdyttää WOMia. Läheteohjelmissa 

(referral programs) yritys luo välineitä, jotka auttavat tyytyväisiä asiakkaita luomaan 

positiivista WOM:ia. (womma.org) 

Ajankohtaisessa kirjallisuudessa WOM-kommunikaation työkalut omaavat saman 

tyylisiä vaikutusmekanismeja, jonka vuoksi monia käsitteitä käytetään ristiin. Tässä 

tutkimuksessa, epäselvyyden välttämiseksi verkossa tapahtuvaa word of mouth –

kommunikointia kutsutaan yleisesti viraalimarkkinoinniksi. Shirky (2000) tukee tätä 

päätöstä toteamalla viraalimarkkinoinnin vakiintuneen eWOM-kommunikoinnin 

termiksi.  

2.3.1   Viraalimarkkinointi 

Shirkyn (2000) mukaan viraalimarkkinoinnin motiivi on hankkia asiakkaita, luoda 

buzz:ia ja positiivisia mielikuvia yrityksen brändistä sekä lisätä tulonlähteitä. 

Viraalimarkkinoinnin päämäärä on käyttää kuluttajalta kuluttajalle kommunikaatiota 

hyväkseen välittääkseen informaatiota yrityksen hyödykkeestä, jonka johdosta 
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markkinat hyväksyvät tuotteen nopeammin ja kustannuksia säästävin keinoin 

(Krishnamurthy 2011). Viraalimarkkinoinnissa yritys on WOM-viestin kontrolloiva 

osapuoli, joka huolellisesti valitsee viestien välittäjät (Notarantonio & Quigley 2009). 

Viraalimarkkinointi on kaikkea sitä, mitä yritys tekee verkossa markkinoinnin 

periaatteiden mukaisesti. Yhdenlaisessa viraalimarkkinoinnissa yrityksen päämääränä 

on etsiä niin sanottu trendin asettaja jokaisessa yhteisössä ja taidokkaasti saada heidät 

keskustelemaan heidän brändinsä puolesta ystävilleen ja ihailijoilleen. Edellä 

mainitussa WOMMA:n jaottelussa, tätä kutsutaan evankelistimarkkinoinnin tai 

vaikuttajamarkkinoinnin nimellä. Usein viraalimarkkinoijat peittävät jälkensä 

tällaisessa tilanteessa ja toisinaan taas on hyvin selkeää, mikä eWOM:n taustalla oleva 

sponsoriyritys on – strategia näiden molempien toimijoiden välillä on kuitenkin sama: 

päästä keskusteluun mukaan. (Notarantonio & Quigley 2009.) Petty ja Andrews 

(2008) määrittelee nämä kaksi erilaista viraalimarkkinoinnin tapaa overt-

mainostamiseksi ja covert-mainostamiseksi. Overt- eli avoin mainostaminen tarkoittaa 

sitä, että kuluttaja on tietoinen kommunikaation syntymisestä yrityksen toimesta. 

Covert eli peitelty mainostaminen tarkoittaa sitä, että markkinoija pyrkii välttämään 

kommunikaatiota suoraan ja käyttää siihen harkitusti kolmatta osapuolta välttääkseen 

epämielenkiintoa ja skeptismiä. (Petty & Andrews 2008.) Kuluttajan näkökulmasta 

sponsoroidun henkilön puheesta eli kolmannelta osapuolelta välittyvä markkinointi ei 

tule kasvottomalta ja epäluotettavalta yrityskonsernilta, vaan henkilöltä, jota pidetään 

esikuvana tai trendikkäänä henkilönä. (Notarantonio & Quigley 2009.) 

Viraalimarkkinointikampanjoiden tarkoitus on myös kiinnittää kohderyhmän huomio 

sisällöllä, joka todennäköisesti nostaa lyhyen aikavälin kiinnostusta ja luoda efekti, 

joka on enemmän tunnesidonnainen ja kokemuksellinen kuin pelkästään tarpeita 

tyydyttävä. Viraalikampanjat sisällyttävät markkinointitilanteeseen tekniikoita, jotka 

motivoivat ihmisiä puhumaan jostain, mitä he kokivat jokapäiväisessä elämässään 

joko verkossa- tai offline-tilassa, joka taas tavalla tai toisella sisällyttää mukaan 

tuotteen, palvelun tai brändin. Koska kuluttajat ovat aktiivisesti alkaneet ohittamaan 

perinteisen markkinoinnin työkaluja ja viestejä, viraalimarkkinointi sekä muut 

perinteisestä markkinoinnista poikkeavat kommunikointityökalut ovat alkaneet 

kiinnostaa markkinoijia. Huolimatta niiden vaikutuksellisuudesta, on markkinoijien 

kuitenkin suunniteltava käyttämänsä työkalut huomioiden kohdeyleisönsä. (Kimmel 

2015.) Norantarion ja Quigleyn (2009) tutkimuksen mukaan on olemassa kaksi eri 
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olosuhdetta, jotka koskevat viraalimarkkinoinnin vaikutuksellisuutta. 

Tutkimuksessaan Norantario ja Quigley tutkivat opiskelijoita ja sitä, miten he 

reagoivat markkinointiin viraalimuodossa ja perinteisessä muodossa.  Ensimmäinen 

olosuhde liittyy siihen, kokevatko kohdeyleisön henkilöt vastaanotetun informaation 

uskottavaksi ja toinen olosuhde siihen, kokevatko he tuotteen käyttäjän kuvailevan 

tuotetta aidosti. Tutkimukessa kohdehenkilöt kokivat viraalimarkkinointitilanteen 

houkuttelevammaksi sekä uskottavammaksi kuin perinteisen markkinoinnin tilanteen. 

(Norantario ja Quigley 2009.) 

Markkinoijat käyttävät hyväkseen kekseliäisyyttään kehittääkseen innovatiivisia 

tapoja saavuttaa kohdeyleisönsä, koukuttaa heidät ja merkittävimmin myös 

stimuloidakseen eWOM:ia (Kimmel 2015). Grahamin sekä Havlenan (2007) 

tutkimuksen mukaan mainostajat voivat stimuloida kuluttajia keskustelemaan sekä 

kehumaan heidän tuotteitaan levittämällä brändiviestiä mediassa. Tutkimuksessa 

käsiteltiin 35:ttä brändiä viidessä eri kategoriassa 26 viikon ajan ja tutkimuksen kautta 

Graham sekä Havlena kykenivät osoittamaan, että internetmainonta kykenee 

rakentamaan brändin kannatusta monissa median muodoissa sekä, että 

internetmainostus on voimakkain mainostuksen muoto, joka kykenee kasvattamaan 

fyysisessä maailmassa tapahtuvaa brändin kannatusta, brändien etsintää internetissä 

sekä internetsivuilla vierailua. Kokonaisuudessaan tutkimuksen tulokset osoittavat 

online- sekä offline-markkinoinnin integraation, hakukoneoptimoinnin sekä brändin 

nettisivujen hallinnan tärkeyden. (Graham & Havlena 2007.) 

Internetin vahvistunut käyttö yrityksen markkinointikommunikaation välineenä on 

nostanut esille pulman siitä, että kuluttajat suhtautuvat skeptisesti ja välttelevästi 

mainoksellisiin viesteihin, mutta kuitenkin etsivät luotetuiksi koettuja lähteitä ja 

tehtyjä arvioita yrityksestä ja sen tuotteista jonka seurauksena yritykset ovat alkaneet 

tietoisesti piilottelemaan markkinointiviestintäänsä kuluttajien kommentteihin. Mikäli 

kuluttaja on tietoinen siitä, että kommenttien tekijä saa palkkion yritykseltä viestien 

välittämisestä, kärsii lähteen luotettavuus ja jos kuluttaja ei ole tietoinen, on 

markkinoija huijannut yleisöään. (Sprague & Wells 2010.) Tätä mukaillen tietyt 

innovatiivisuuteen liitetyt markkinointikeinot ja –tekniikat ovat nostaneet esille niin 

sanottuja epäeettisyyteen liittyviä lähestymistapoja. Näitä lähestymistapoja ovat muun 

muassa markkinointilähestymiset, jotka sisältävät vale-bloggausta, kolmannen 
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osapuolen bloggaajien lahjomista, valehenkilöllisyydellä esiintyviä yrityksen 

työntekijöitä kehumassa yritystä sekä lähestymiset, jotka loukkaavat yksityisten 

henkilöiden oikeuksia. Huolimatta siitä, että nämä taktiikat toimisivatkin lyhyellä 

aikavälillä myönteisesti, voivat ne myöhemmin kostautua ja ajaa näin asiakkaat pois 

yrityksen kannattajistosta. (Kimmel 2015.) Notarantonio ja Quigley (2009) mukailevat 

tätä teoriaa tutkimuksessaan, jonka mukaan kohdeyleisön havaitessa tilanteen 

väkinäiseksi, voi se saada kohdeyleisön yksilöt kokemaan yrityksen kommunikaation 

petollisena ja tätä kautta reagoida negatiivisesti kommunikointiin ja sen luoneeseen 

yritykseen. Negatiivisten vaikutusten lisäksi myös WOMMA paheksuu tahallista 

markkinoinnin naamioimista tarkoituksena huijata asiakkaita (womma.org). 

Kuluttajien ollessa tietoisia ja kiinnostuneita yrityksen brändistä, ovat he 

todennäköisesti myös valmiita jakamaan mielipiteensä muille kuluttajille. 

Tyytyväinen ja lojaali kuluttaja jakaa positiiviset asenteensa brändiä kohtaan uusille 

asiakasprospekteille niin verkossa kuin ulkopuolella verkkomaailmaa.  Perinteisesti 

yritykset voivat määritellä WOM:n sellaisten tutkimuksien mukaisesti, jotka mittaavat 

suositusten todennäköisyyttä tai käyttämällä kuluttajan tyytyväisyyttä, lojaliteettia tai 

ostamisen todennäköisyyttä, mutta verkossa WOM:n mittaamisen voi tehdä suoraan. 

(Hoffman & Fodor 2010.)  

Kozinets, De Valck, Wojnicki ja Wilner (2010) kuvailee WOM teorian muutosta 

kolmen eri vaiheen kautta, sen alkuperäisestä tutkimuksesta ja ajasta ennen Internetiä, 

tähän päivään. Alkuperäiset WOM:n tutkijat määrittelevät WOM:n merkitykselliseksi 

sosiaaliseksi voimaksi, vaikuttaen myös markkinoinnin ajatukseen ja käytäntöön. 

Alkuperäisessä tarkoituksessaan WOM on niin sanotusti orgaanisessa muodossa, 

koska se tapahtuu luonnollisesti kahden kuluttajan välillä. Alkukantaisenaan 

tämänlainen WOM viittaa consumer buzz:iin ja tätä kautta Kozines et. al (2010) 

nimittävät sitä orgaaniseksi kuluttajienväliseksi vaikutusmalliksi (organic 

interconsumer influence model). Consumer buzz:ia käsitellään tarkemmin seuraavassa 

kappaleessa. Toisessa vaiheessa WOM:ia osattiin alkaa käyttämään markkinoijien 

toimesta hyväksi, sitomalla vaikutuksellisia kuluttajia yrityksen brändiin. Toista 

WOM-aikakautta Kozines et. al (2010) kutsuvat lineaarikseksi markkinoijan 

vaikutusmalliksi.  Verkon tuottomalli (network production model) on kolmas vaihe 

WOM:n evoluutiossa ja se tapahtuu oletuksella, että molemmat niin kuluttaja kuin 
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organisaatio muodostavat WOM-kommunikointia yhdessä ottaen huomioon, että 

markkinointiviestit eivät enää ole epäsuoria johtuen Internetistä, vaan ennemminkin 

niin, että viestinnän merkitykset ja tarkoitus ovat aktiivisesti vaihdannassa kuluttajien 

verkostossa (Kozinets et. al 2010). 

2.3.2   Consumer buzz 

Consumer buzz (kuluttajan luoma buzz) tarkoittaa kuluttajien itse luomia arvosteluja, 

suositteluja ja blogeja, joka on vapaaehtoista käytöstä verkossa. Yrityksen 

näkökulmasta buzz kertoo kuluttajan asenteista, kuten tietoisuudesta, kiintymyksestä 

sekä luottamuksesta brändiä tai yritystä kohtaan. (Luo & Zhang 2013.) 

Markkinaekspertit (market maven) ovat yksilöitä, jotka nauttivat siitä, että pääsevät 

keskustelemaan uusista tuotteista ystävilleen ja kokevat informaation jakamisen myös 

apuna muille (Feick & Price 1987). Singhin (1990) mukaan markkinaekspettien 

WOM-toiminta johtuu sosiaalisista toiminnoista eli kanssakäymisestä muiden 

kuluttajien kanssa eikä markkinapaikan tietoisuudesta. Näihin kyseisiin yksilöihin 

yritys pyrkii vaikuttamaan viraalimarkkinoinnilla. Vastapainona 

markkinaeksperteille, yksilöt, joilla on vähän kokemusta tuotekategoriasta, tai kokevat 

korkeaa riskiä päätöksenteon suhteen tai ovat syvästi sitoutuneita ostopäätöksiinsä, 

etsivät tietoa toisten mielipiteistä, joihin markkinaekspertit haluavat päästä 

vastaamaan (Bruyn & Lilien 2008). 

Luo ja Zhang (2013) toteavat kuluttajan luoman buzz:n vaikuttavan muiden kuluttajien 

asenteisiin ja näin vaikuttavan yrityksen arvoon. Tämän lisäksi myös verkkosivujen 

liikenne vaikuttaa bränditunnettuuteen ja kuluttajahankintaan, sekä toimii ennusteena 

yrityksen osakepääomaan markkinoilla. Verkkoliikenne vaikuttaa kuluttajan 

ostokonversioihin ja voi sitä kautta vaikuttaa myös yrityksen rahaliikenteeseen, 

tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin sekä yrityksen suorituskykyyn. Lisänä tähän, 

buzz on myös vaikutuksellinen työkalu kassavirtojen kasvattamiseen, uusien 

tuotteiden lanseeraukseen sekä yrityksen taloudellisen arvon parantamiseen. Uusien 

verkkosivuilla vierailevien yksilöiden houkutteleminen on yhdistetty parempaan 

yritysarvoon, sillä mitä suositumpi yrityksen verkkosivu on, sitä korkeampi on brändin 

tunnettuus, vaihtoehtoiskustannukset asiakkaalle ja matalampi keskivertokustannus 

asiakasta kohden. Tutkimuksessaan Luo ja Zhang (2013) tutkivat tunnettua 



21 

elektronisten tuotteiden verkkosivustoa, joka osoitti, että kilpailevaa yritystä koskeva 

buzz vaikuttaa negatiivisesti yrityksen omiin lyhyen aikavälin tuloksiin. (Luo & Zhang 

2013.) 

Ferguson tarkentaa consumer-buzz:n ja viraalimarkkinoinnin eroa toteamalla, että 

viraalimarkkinointi, joka voi olla vaikuttajamarkkinointia, yhteisön rakennusta, 

vaikuttajavideoita sekä jopa katutason sissimarkkinointia (guerrilla marketing), 

rakentaa tietoutta. Consumer-buzz taas on sen seuraus, josta johtuu positiivinen 

eWOM, joka teoriassa johtaa kokeiluun ja hankintaan, ollen sen vaikutus. (Ferguson 

2008.) 

2.4   Word of mouthin mittaaminen 

WOM:n onnistumisen mittaamista varten on kehitetty neljän askelman menettelytapa 

mittaamaan CRV:tä eli customer referral value:ta (asiakkaan suositteluarvo). 

Ensimmäiseksi tutkitaan olisiko kuluttaja ostanut ilman suosittelijoita, toiseksi 

ennustetaan jokaisen yritystä suosittelevan asiakkaan tulevaisuus-arvo, kolmanneksi 

ennustetaan suositusten määrä ja neljänneksi ennustetaan asiakassuositusten aika. 

Neljän askelman menettelytapa perustuu idealle, jonka mukaan tulevaisuuden käytöstä 

kyetään ennustamaan menneisyyden käytöksen perusteella, jossa 

markkinointikampanja potentiaalisesti toimii nostamalla ennustettua CRV:tä per 

asiakas. (Kumar, Petersen ja Leone 2010.)  

Ferguson (2008) toteaa, että vaikka kulutus WOM:iin on vaikea jäljittää, on trendi 

huomattavan paljon jäljessä internetmainonnan kulutukseen verrattaessa. Jotta yritys 

kykenisi rakentamaan todellista asiakasuskollisuutta, yrityksen eWOM-

markkinointikampanjan täytyy yhdistää asiakasstrategian alku- ja loppupäässä, avata 

ovet asiakasdatan keräämiseen sekä sen myötä yhdistyä kaikkein arvokkaimpiin 

asiakassegmentteihin. eWOM-markkinointi, joka ei kannusta asiakastuntemukseen tai 

keskusteluun asiakkaiden kanssa on ainoastaan massamarkkinointia digitaalisella 

ajalla. (Ferguson 2008.) Kuten mainittu aiemmassakin kappaleessa Fogelin (2010) 

mukaan, ongelmana sosiaalisen median markkinoinnin mittaamisessa ei ole 

informaation puute vaan päättäminen sen välillä mitä informaatiota etsiä ja kuinka 

hyödyntää sitä. Sosiaalisen median markkinoinnin mittaamisen keskittyessä eWOM:n 
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seurantaan, on aloituspiste verkkokeskustelun seuraamiseksi mainintojen määrä 

keskustelussa, joka kertoo, kuinka paljon brändistä keskustellaan. Määrän selvityksen 

jälkeen, tulee yrityksen selvittää, kuka puhuu ja mistä he puhuvat. Ymmärtääkseen 

WOM-efektiä tulee yrityksen jäljittää, kuinka moni ihminen osallistuu suoranaisesti 

keskusteluun ja kuinka laajasti keskustelu on jaettu. Suuri määrä mainintoja, joita ei 

ole jaettu millään tapaa viittaa sitoutumisen puutteeseen. (Fogel 2010.) 

Castonovon ja Huangin (2012) mukaan sosiaalisen median markkinoinnin 

vaikutuksellisuutta tulee mitata sen mukaan, miten se kykenee luomaan positiivista 

eWOM:ia yrityksen, sekä sen tuotteiden ja palveluiden ympärille. Positiivisen 

eWOM:n tulee taas muuntautua mitattavaksi määreiksi, joko kasvaneen tietoisuuden 

tai sitoutuneisuuden tason muodossa. Sosiaalinen media voidaan valjastaa 

saavuttamaan yksi kolmesta yrityksen määränpäästä, joita ovat tietoisuuden kasvatus, 

myynnin kasvatus tai uskollisuuden kasvatus. Määränpään ollessa tietoisuuden 

kasvattaminen, täytyy yrityksen analysoida verkkoliikennettä, hakukonetrendejä, 

seuraajien määriä, sosiaalisia mainintoja sekä äänen jakamista. Myyntien kasvatuksen 

ollessa määränpäänä, mittareina tulee käyttää verkkoliikennettä, sivulla vietettyä 

aikaa, poistumisprosessia, toistuvia vierailuja, sisällön hyväksynnän tasoa, seuraajia, 

sosiaalisia mainintoja sekä äänen jakamista. Määränpään ollessa uskollisuuden 

kasvattaminen, on yrityksen analysoitava sivulla vietettyä aikaa, seuraajia, sisällön 

hyväksynnän tasoa, toistuvia sosiaalisia mainintoja, äänen jakamista, suosituksia ja 

arviointeja sekä ostajien yhtenäisyyksiä. (Castronovo & Huang 2012.) 

Varsinaista sosiaalisen median markkinointia kehitetty mittari on word-of-mouth 

eqiuty eli eWOM:n pääoman mittari, joka mittaa eWOM-viestien vaikutusta 

kuluttajien aikomuksiin tehdä ostos. eWOM:n pääoma ottaa huomioon vaikutuksen eli 

mahdollisuuden sille, että vastaanotettu viesti vaikuttaa kuluttajan käytökseen, viestien 

volyymin, joka koostuu niin suosituksista kuin keskustelustakin, sekä kuinka nämä 

yhdessä vaikuttavat myyntiin ja markkinaosuuksiin monille eri tuotteille sekä 

yksittäisiin kampanjoihin. (Harrison-Walker 2001.) Markkinoinnin avainhenkilöt 

voivat käyttää hyväkseen eWOM:ia rakentaakseen tuotetietoutta, parantaakseen 

myyntejä sekä muita suoritusta mittaavia parametrejä, vahvistaakseen brändiarvoa ja 

rakentaakseen parempaa asiakasuskollisuutta (Mishra & Satish 2016).  
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3   MARKKINOINTI SOSIAALISESSA MEDIASSA 

Tämä luku keskittyy tarkentamaan sosiaalisen median käsitteitä ja osa-alueita, jotta 

toisen luvun viitekehys olisi helpommin ymmärrettävissä. Aluksi käsitellään 

sosiaalisen median määritelmää, jonka jälkeen yrityksen toimimista sosiaalisessa 

mediassa puidaan laajassa merkityksessä.  

3.1   Sosiaalinen media ja kuluttajien luoma sisältö 

Kaplan ja Hanlein (2010) määrittelevät sosiaalisen median ryhmäksi internet-

perusteisia applikaatioita, jotka rakentuvat Web 2.0 perustalle sallien 

käyttäjäperusteisen sisällönluomisen ja jakamisen. Termiä Web 2.0 on ensimmäisen 

kerran käytetty vuonna 2004 kuvailtaessa uutta tapaa, jolla verkkokäyttäjät ja 

ohjelmistojen kehittäjät alkoivat käyttää hyväkseen maailmanlaajuista tietoverkkoa; 

sovellusalustana, jossa sisältö ja applikaatiot eivät ole enää pelkästään luotu ja 

julkaistu yksilöiden toimesta, vaan ennemminkin jatkuvana muutoksena kaikkien 

tietoverkoston käyttäjien toimesta. Web 2.0 on enemmän kuin verkkoperusteisen 

teknologian evoluutio: se myös edustaa sosiaalista vallankumousta sen suhteen, missä 

merkityksessä verkkoteknologioita hyödynnetään. (Kaplan & Hanlein 2010.)  

Web 2.0 sekä sosiaalinen media ovat yleensä rinnakkain käytettyjä termejä, mutta 

tarkemmin Web 2.0 liittyy internetapplikaatioihin ja sosiaalinen media applikaatioiden 

sosiaalisiin puoliin, kuten osallistumiseen, avoimuuteen, keskusteluun, 

yhteisöllisyyteen sekä yhdistävyyteen (Constantinides & Fountain 2008). Neti (2011) 

pilkkoo sosiaalisen median käsitteen kahteen osaan; media viittaa mainontaan ja 

ideoiden kommunikaatioon julkaisujen ja eri kanavien kautta ja sosiaalinen taas 

yksilöiden kanssakäymiseen ryhmässä tai yhteisössä. Yhtenäisenä käsitteenä 

sosiaalinen media viittaa kommunikaatio- ja julkaisukanaviin, jotka ovat perustettu ja 

ylläpidetty yksityisten ihmisten välisesti jonkin alustan tai työkalun kautta. (Neti 

2011.) Applikaatioiksi määritellään web-blogit, sosiaaliset blogit, mikroblogit, wikit, 

podcastit, kuvat, videot, arvostelut sekä sosiaalisten kirjanmerkkien luonti (Ismail 

2017). Tämä tutkimus keskittyy edellä mainitun ilmiön sosiaaliseen puoleen, joten 

tässä yhteydessä terminä sosiaalinen media on olennaisempi kuin Web 2.0. 
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Blackshawin ja Nazzarron (2004) mukaan sosiaalinen media on kuluttajien luoma 

media, joka tarkoittaa verkkoinformaatiota, joka on luotu, opastettu, kierrätetty ja 

käytetty kuluttajien toimesta tarkoituksenaan kouluttaa toinen toistaan tuotteista, 

brändeistä, palveluista sekä luonteista. Tähän viitaten Kaplan ja Hanlein (2010) toteaa 

Web 2.0:n näyttelevän sosiaalisen median ideologista pohjaa, jonka rinnalla UGC eli 

kuluttajien luoma sisältö (user generated content) voidaan nähdä erilaisten tapojen 

summana, minä kuluttajat käyttävät sosiaalista mediaa. On kolme asiaa, joiden tulee 

täyttyä, jotta sisältöä voidaan kutsua kuluttajan luomaksi; sen täytyy olla julkaistu joko 

julkisesti saatavilla olevalla verkkosivulla tai verkostoitumissivulla, joka on tietyn 

ihmisjoukon saatavilla, sen täytyy näyttää luovaa vaivannäköä, sekä sen täytyy olla 

luotu ulkopuolella ammatillisista rutiineista ja käytännöistä. (Kaplan & Hanlein 2010.) 

Sosiaalisen median aikaisemmassa tutkimuksessa pääpaino on ollut kuluttajien 

luoman sisällön ja sen vaikutuksien tutkimisessa – tämä on ymmärrettävää, sillä 

kuluttajien luoma sisältö on vaikutuksellinen word of mouthin lähde ja kertoo paljon 

tuotteiden laadusta (Kumar, Bezawada, Rishika, Janakiraman & Kannan 2016). 

Myöhemmin tämän tutkimuksen teoriaosuudessa tarkastellaan myös yrityksen luomaa 

sisältöä eli FGC:tä (firm generated content). 

Vanden Bergh, Lee, Quilliam ja Hove (2011) määrittelee sosiaalisen median 

kokonaisvaltaiseksi termiksi, joka voidaan pilkkoa kolmeen alatermiin, joihin 

applikaatiot jaetaan niiden ominaisuuksien ja erityispiirteiden perusteella. SNS eli 

Social Networking Sites (sosiaalisen verkostoitumisen sivut) tarjoavat kuluttajille 

mahdollisuuden kehittää oman profiilinsa, aloittaa verkostoitumisen valitsemiensa 

ihmisten kanssa sekä jakaa näkemyksiä tärkeistä asioista. SNS-termin alle meneviä 

sosiaalisen median applikaatioita ovat Facebook, LinkedIn ja Twitter. CCS eli Content 

Community Sites (sisältöyhteisösivustot) tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden jakaa ja 

luoda sisältöä videon ja kuvien muodossa, tämän termin alle sopivat YouTube ja 

Instagram. Toisin kuin muilla sosiaalisen verkostoitumisen sivuilla, CCS-perusteisilla 

sivuilla huomio on ainoastaan sivun sisällössä kuin käyttäjässä itsessään. SMP eli 

Social Media Platform (sosiaalisen median alusta) sallii kehittäjien luoda, muodostaa 

ja julkaista applikaatioita laajennettuun käyttöön. (Vanden Bergh et. al 2011.) Tämän 

tutkimuksen kannalta SNS ja CCS ovat olennaisia käsitteitä, sillä tutkimus ei ylety 

applikaatioiden luontiin tai muodostamiseen. 
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Mayfieldin (2008) mukaan sosiaalisen median kanavilla on olemassa viisi 

ominaisuutta; osallistuminen, avoimuus, keskustelu, yhteisöllisyys sekä 

yhdistettävyys. Sosiaalinen media toimii kanavana kannustaen osallistumaan ja 

antamaan palautetta kaikille, jotka ovat aiheesta kiinnostuneita, joka osaltaan hämärtää 

rajaa median ja yleisön rajapinnassa. Sosiaalisen median kanavista suurin osa on avoin 

palautteelle ja osallistumiselle rohkaisemalla äänestämään, jakamaan informaatiota ja 

kommentoimaan avoimesti. Sosiaalisessa mediassa keskustelu on kaksisuuntaista, kun 

taas verrattuna perinteisen median välineisiin, jossa sisältö on lähetetty tai jaettu 

yleisölle yksisuuntaisesti yrityksen toimesta. Nopea yhteisöjen muodostus saman 

mielenkiinnonkohteen omaavien kuluttajien kesken, sekä sen sisällä tehokas 

kommunikointi on sosiaalisen median mahdollistama ominaisuus. Sosiaalisen median 

sivujen, päivitysten, lähteiden, artikkeleiden ja ihmisten keskinäinen yhdistettävyys on 

myös yksi sosiaalisen median kanavien ainutlaatuisista ominaisuuksista. (Mayfield 

2008.) 

Kaplan ja Hanlein (2010) erottelevat kuusi eri kanavaa sosiaalisessa mediassa; 

yhteistyöprojektit, blogit, sisältöyhteisöt, verkostoitumissivut, virtuaalipelimaailmat 

sekä virtuaaliset sosiaalimaailmat. Yhteistyöprojektit, kuten Wikipedia, 

mahdollistavat yhteisen ja yhtäaikaisen sisällönluonnin monen loppukäyttäjän 

toimesta. Perinteinen ajatus yhteistyöprojektien taustalla on se, että yhteinen panostus 

monelta eri toimijalta johtaa parempaan lopputulokseen kuin mitä yhden toimijan 

tekemänä. Blogit ovat sosiaalisen median aikaisimpia muotoja ja ne ovat sosiaalisen 

median vastineita henkilökohtaisille nettisivuille ja voivat muotoutua moniin eri 

muotoihin, kuten päiväkirjoiksi henkilökohtaisista asioista tai lyhyiksi tekstinpätkiksi 

joltakin tietyltä aihe-alueelta. Blogit ovat yleisimmin yhden henkilön ylläpitämiä, 

mutta mahdollistavat kommunikaation blogiin lisättävien kommenttien kautta. 

Sisältöyhteisöt, kuten Youtube, ovat tarkoitettu median jakamiseen käyttäjien kesken. 

Sisältöyhteisön käyttäjien ei ole pakko luoda omia profiilejaan. Yrityksen 

näkökulmasta sisältöyhteisöissä piilee vaara tekijänoikeudellisesti suojatun 

materiaalin jakamisesta. Verkostoitumissivut, kuten Facebook, mahdollistavat 

käyttäjien kommunikaation ja verkostoitumisen henkilökohtaista informaatiota 

sisältävien sivustojensa kautta. Virtuaalipelimaailmat ja virtuaaliset sosiaalimaailmat 

ovat sosiaalisen median äärimmäinen ulottuvuus, jossa sosiaalisen median käyttäjät 
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luovat itsestään avatarin eli pelihahmon verkossa olevaan, kolmiulotteiseen 

maailmaan. (Kaplan & Hanlein 2010.) 

3.2   Sosiaalinen media yrityksen kommunikointivälineenä 

Sosiaalisen median markkinointi on sosiaalisten verkostojen, blogien ja 

verkkoyhteisöjen hyväksikäyttöä kommunikaation välineenä. Luottamus ja hyvä tahto 

ovat sosiaalisen verkkotyöskentelyn perustaa, joka tulee yritysjohtajien ja 

markkinoinnin asiantuntijoiden huomioida toimiessaan sosiaalisessa mediassa. 

Sosiaalinen media on ainoa kommunikointialusta, joka pakottaa rehelliseen 

kommunikaatioon sekä vastuullisuuteen myyjien ja kuluttajien kesken. Lisäksi 

sosiaalinen media mahdollistaa yrityksille sisällönluonnillisesti neljä asiaa; he voivat 

jakaa tietoaan ja asiantuntemustaan, he voivat päästä käsiksi kuluttajien tietotaitoon, 

se mahdollistaa asiakkaiden kyvyn auttaa toisia asiakkaita sekä kasvattaa asiakkaiden 

sitoutumista. (Neti 2011.) Verrattuna perinteiseen markkinointiin, on sosiaalisen 

median kommunikoinnissa se merkittävä ero, että kuluttajat kykenevät entistä 

helpommin kommunikoimaan keskenään, kun perinteisessä markkinoinnissa 

ainoastaan yhdensuuntainen keskustelu yritykseltä kuluttajille on olennainen. 

(Mangold & Faulds 2009). Sosiaalinen media on yksi tärkeimmistä ja parhaimmista 

saatavilla olevista brändin työkaluista siinä, miten päästä kontaktiin mahdollisten 

asiakkaiden kanssa (Neti 2011). 

IMC eli integroitu markkinointiviestintä (integrated marketing communication) on 

johtava periaate siinä, miten yritykset kommunikoivat kohdeyleisönsä kanssa. IMC:n 

avulla pyritään koordinoimaan ja kontrolloimaan viestintämixin elementtejä, joita ovat 

mainostus (advertising), henkilökohtainen myynti (personal selling), suhdeviestintä 

(public relations), suoramarkkinointi (direct marketing) sekä promootio (sales 

promotion). Elementtejä pyritään kontrolloimaan ja koordinoimaan, jotta kyettäisiin 

tuottamaan yhtenäinen asiakaskeskeinen viestintä ja sitä kautta saavuttamaan 

organisatorisia tavoitteita. Mangoldin ja Fauldsin (2009) mukaan, on jo kauan 

tiedostettu, että menestyksekkäät IMC strategiat ilmaisevat yrityksen arvoja ja ovat 

osallisena yrityksen suorituskykytavoitteissa.  
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Sosiaalisella medialla on kolme promotionaalista roolia, jotka ovat yhteydessä 

integroidun markkinointiviestinnän kanssa; se mahdollistaa yrityksen keskustelun 

asiakkaan kanssa, se mahdollistaa asiakkaiden keskustelun keskenään sekä se myös 

mahdollistaa asiakkaiden keskustelun yrityksen kanssa. Asiakkaiden keskinäinen 

keskustelu on jatke perinteiselle WOM:lle ja sen ainutkertaisuus perustuu siihen, 

kuinka nyt asiakkaat kykenevät jakamaan tietoa yhtä aikaa miljoonille ihmisille, kun 

ennen kohdemäärä ei ollut lähellekään niin suuri. Mangoldin ja Fauldsin (2009) 

mukaan sosiaalinen media on viestintämixin (promotionmix) hybridielementti, sillä se 

yhdistää perinteisen IMC:n työkalut eli yrityksen mahdollisuuden puhua asiakkaalle 

ja laajemman WOM-kommunikaation, jonka kautta markkinointijohtajat eivät voi 

enää kontrolloida informaation sisältöä ja tiheyttä. (Mangold & Faulds 2009.) IMC:n 

oikeanlainen luonti on aina ollut hankalaa, mutta sosiaalinen media ja sen mukana 

tuomat haasteet ovat tehneet siitä entistä haastavamman konseptin, joka vaatii uusia 

työkaluja ja teorioita toimiakseen yrityksen haluamalla tavalla (Batra & Keller 2016).  

Menestyksekäs IMC-strategia peilaa suoraan arvoja, jotka on kirjoitettu yrityksen 

missiolausuntoon ja on osallisena täyttämässä organisaation toimintakykytavoitteita. 

Jotta nämä päämäärät saavutettaisiin, viestintämixin elementit tulee koordinoida 

tarkasti, jonka kautta ne välittävät yrityksen arvon laajalla skaalalla. Kuten edelläkin 

todettiin, Manfoldin ja Fauldsin (2009) mukaan sosiaalinen media on viestintämixin 

hybridielementti, jonka vuoksi se tulisi ottaa huomioon IMC-strategiassa, joka näkyy 

myös siinä, että se yhdistelee eri teknologioita ja medioita, mikä taas mahdollistaa 

välittömän, reaaliaikaisen keskustelun käyttäen multimedia formaatteja sekä useita 

välitysalustoja kansainvälisellä saavutuskapasiteetilla. (Mangold & Faulds 2009.) 

Kellerin (2007) mukaan myös WOM tulisi huomioida IMC työkalujen yhdeksi osaksi, 

koska vaikka se ei koskaan ole ollut täysin markkinoijien hallinnassa, on noin 20% 

brändikeskustelusta syntynyt mainonnan välityksellä. 

Kuluttajat käyttävät sosiaalista mediaa löytääkseen informaatiota haluamistaan 

tuotteista, parhailla mahdollisilla hinnoilla. Sosiaalinen media ja sen mukana tuomat, 

edellä mainitut promotionaaliset työkalut, ovat myös muuttaneet täysin sen, miten 

kuluttajat ja markkinoijat kommunikoivat keskenään. Sosiaalinen media antaa 

kuluttajille äänen ja sallii heidän kokemustensa jakamisen kenen tahansa kanssa, missä 

tahansa päin maailmaa. (Ismail 2017.) Evans (2010) myötäilee edellä esitettyjä 
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tulkintoja, todeten sosiaalisen median muuttaneen aiemmin olemassa olleen 

yhdensuuntaisen kommunikoinnin kaksisuuntaiseksi, joka lisäksi mahdollistaa 

paremman asiakassitoutumisen sekä luo tasapainon kuluttajan ja brändin välille. 

Asiakassitoutuneisuutta on Isoviidan ja Lahtisen (2004: 11) mukaan eri tasoista, jossa 

alimmat asteet ovat potentiaalinen asiakkuus sekä satunnaisesti yrityksessä asioivat 

asiakas ja ylimmät asteet erittäin sitoutunut ja tyytyväinen asiakas, jolloin hän toimii 

yrityksen suosittelijana synnyttäen potentiaalisia asiakkuuksia. Lisäksi sosiaalinen 

media mahdollistaa kuluttajille tavan kertoa julki tyytyväisyytensä tai 

tyytymättömyytensä brändiä kohtaan sekä toimia brändille positiivisena 

markkinoinnin muotona (Ismail 2017). Netin (2011) mukaan kommunikointi 

sosiaalisessa mediassa on metodologinen prosessi, jonka avulla kyetään paljastamaan 

yrityksen vaikutus, maine sekä brändi potentiaalisten asiakkaiden, lukijoiden sekä 

tukijoiden yhteisöille. 

Merisavon ja Raulaksen (2004) mukaan on todennäköistä, että koska kuluttajat 

arvostavat tasaista informaatiota ja kommunikaatiota brändiltä, niin sen kautta 

sosiaalinen media ja sen kautta kommunikoiminen voi edelleen parantaa kuluttajien 

brändiuskollisuutta. Sumathy ja Vipin (2016) muistuttavat, että kuluttajan 

henkilökohtainen asenne mainoksia ja markkinointia kohtaan vaihtelee 

henkilökohtaisten ominaisuuksien mukaan ja kuluttajan asenne on myös dominoiva 

muuttuja kuluttajakäyttäytymisessä, joka tulee huomioida markkinointia rakentaessa. 

Neti (2011) toteaa sosiaalisen median kommunikaation tarjoavan kolme merkittävää 

etua verrattaessa sitä perinteiseen markkinointiin. Sosiaalinen media tarjoaa ikkunan 

markkinoijille, ei ainoastaan esitellä tuotteita tai palveluita kuluttajille, vaan myös 

kuunnella asiakkaiden ehdotuksia ja valituksen aiheita Se tekee markkinoijalle 

helpommaksi myös tunnistaa moninaisia vertaisryhmiä ja vaikuttajia ryhmissä, joista 

voi muotoutua brändilähettiläitä ja sitä kautta auttaa organisaatiota ja sen brändiä 

kasvamaan, sekä kaikki tekeminen sosiaalisessa mediassa on myös toteutettavissa 

lähes nollakustannuksilla verrattaessa sitä perinteiseen markkinointiin, suurimman 

osan sosiaalisen median alustoista ollessa ilmaisia. (Neti 2011.)  

Sosiaalisen median ollessa edullinen työkalu yrityksille, on se erityisen hyödyllistä 

pienille ja keskisuurille yrityksille, sillä tämän kokoluokan yritykset yleensä eivät 

omaa samanlaista resurssipohjaa kuin isomman kokoluokan yritykset. Kun sosiaalisen 
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median kommunikaatiota kehitetään saman suuntaisesti kuin yleisestikin yrityksen 

strategiaa, pienemmillä yrityksillä ei ole ainoastaan mahdollisuutta kommunikoida 

viestiään kohdeyleisölle vaan myös aloittaa asiakassuhteidensa merkityksellisen 

kehittämisen. (Castronovo & Huang 2012.) Kuten edellä todettiin, sosiaalinen media 

sallii yritykselle mahdollisuuden sitoutua ajallisesti ja suoraan loppukäyttäjään 

suhteellisen pienin tai olemattomin kustannuksin, jonka kautta Kaplanin ja Hanleinin 

(2009) mukaan voidaan saavuttaa tehokkaampaa kommunikaatiota kuin ainoastaan 

perinteisillä markkinointityökaluilla. 

Kommunikointi sosiaalisessa mediassa voidaan Tuten (2008) mukaan märitellä 

kahdella tapaa. Ensinnä sosiaalisen median kommunikaatio on laaja kategoria 

mainonnan menoja, sisältäen markkinoinnin sosiaalisissa verkostoissa, 

virtuaalimaailmoissa, kuluttajien luomissa tuotearvioinneissa, bloggaajien 

kannatusjulkaisuissa, RSS syötteissä, podcasteissa, peleissä ja kuluttajien luomissa 

mainoksissa. Toiseksi sosiaalisen median kommunikaatio on määritelty 

verkkomainostamisen muodoksi, joka käyttää hyväkseen kulttuurista kontekstia 

sosiaalisessa mediassa sisältäen sosiaaliset verkostot, virtuaaliset maailmat, sosiaaliset 

uutissivustot ja sosiaalisen median sivustot, joilla voi jakaa mielipiteitä saavuttaakseen 

brändäys- ja kommunikointitavoitteet. (Ismail 2017.)  

Sosiaalinen media kommunikaation välineenä on työkalu, joka mahdollistaa yrityksen 

pääsemisen niiden kuluttajien nähtäville, jotka ovat kiinnostuneita yrityksen 

tarjoamista hyödykkeistä sekä myös niille, jotka eivät ole tietoisia yrityksen 

tarjoamasta. Sosiaalista mediaa tulee Netin (2011) mukaan käyttää työkaluna, joka luo 

persoonan brändille sekä suhteita kuluttajiin sekä muihin sidosryhmiin, joita yritys ei 

muuten saavuttaisi. (Neti 2011.) Sosiaalisen median kommunikaatiolla on pyrkimys 

vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttaen tietoisuuteen, informaation hankintaan, 

mielipiteisiin, asenteisiin, ostokäyttäytymiseen sekä oston jälkeiseen 

kommunikaatioon ja arviointiin (Mangold & Faulds 2009). 

3.2.1   Sosiaalisen median kommunikaation tavoitteet 

Sosiaalista mediaa käytetään kommunikaation välineenä pääasiallisesti neljään 

käyttötarkoitukseen: markkinointitutkimukseen ja palautteen muodostamiseen; 
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julkisuuteen, brändäykseen sekä maineen hallintaan; liiketoiminnan 

verkostoitumiseen; sekä asiakaspalveluun ja asiakassuhteiden hallintaan. (Thoring 

2011.) Yritysten tulisi Tiagon ja Verissimon (2014) mukaan pyrkiä kehittelemään 

digitaalisia suhteita käyttämällä mainos-strategioita, jotka korostavat yhdessä 

luomisen sisältöä ja tarkoitusta, jossa WOM-kommunikaatio on erityisen avuliasta. 

Netin (2011) mukaan sosiaalisella medialla on kaksi hyötyä, jotka ovat tärkeitä 

yrityksille, joita ovat kustannusten pieneneminen henkilöstön käytön vähenemisen 

kautta ja tulonmuodostuksen todennäköisyyden kasvu. 

Kuluttajien kommunikaatiotapojen muututtua radikaalisti Web 2.0 mukana ja 

sosiaalisen median keskiössä, vaatii uusi kommunikaatioajatusmalli monia muutoksia 

johdon asenteissa ja oletuksissa IMC strategian muodostamisessa. Ensinnä 

markkinointijohtajien täytyy hyväksyä, että suuri osa tuotteiden ja palveluiden 

informaatiosta kommunikoidaan yksityisten sosiaalisen median käyttäjien välillä. 

Toiseksi kuluttajat reagoivat vastaanotettuun informaatioon tavoin, jotka suoraan 

vaikuttavat kaikkeen kuluttajan käytöksessä, informaation hankinnasta aina ostoksen 

jälkeiseen käyttäytymiseen. Kolmanneksi kuluttajat ohittavat perinteisen 

markkinoinnin välineet ja neljänneksi johtajat, jotka ovat tottuneet hallitsemaan 

yrittäjältä-kuluttajalle –kommunikaatiota, täytyy oppia kommunikoimaan asiakkaiden 

kanssa toisin kuin pelkästään puhumaan heille. Markkinointijohtajien tulee sisällyttää 

sosiaalinen media viestintämixiin toteutettaessa IMC startegioita. (Mangold & Faulds 

2009.) 

Sosiaalisen median strategian toteuttaminen menestyksekkäästi vaatii aikaa ja 

yritysten ei tule odottaa tuloksia yhdessä yössä, sillä tuloksien näkyminen on 

todennäköisempää puolen vuoden ajanjakson aikana. Yrityksen tulee analysoida 

markkinat ennen kuin se lähtee mukaan sosiaalisen median kommunikaatioon ja 

selvittää mikä sosiaalisen median alusta sopii juuri kyseisen yrityksen tarpeisiin. Kuten 

aiemmin Kaplan ja Hanleinkin (2010) totesivat, on sosiaalisen median kommunikaatio 

suhteutettava yrityksen muuhunkin markkinointiin, jotta se toimisi. (Neti 2011.) 
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3.2.2   Sosiaalisen median kommunikaation toteuttaminen 

Vaikka kuluttajien luomalla sisällöllä on sosiaalisen median aikakaudella suuri 

merkitys, on myös yrityksen luoma sisältö ja sen vaikutukset huomioitava. Yrityksen 

luomalla sisällöllä eli FGC:llä (firm generated content) on merkityksellinen vaikutus 

kuluttajan rahankäyttöön ja ristiin ostamiseen. Lisäksi se on monitahoinen 

rakenteeltaan, jonka vaikutus perustuu viestinnän ajatukseen, asiakkaiden reagointiin 

viestintää kohtaan ja kuluttajan luontaiseen asenteeseen sosiaalista mediaa kohtaan. 

FGC toimii synergisesti television ja sosiaalisen median välillä ja sen vaikutus on 

voimakkaampaa asiakkaisiin, jotka ovat kokeneita, teknologisesti älykkäitä ja 

sosiaalisessa verkostossa luonnollisesti toimivia. Lisäksi yrityksen luoma sisältö 

vaikuttaa positiivisesti myös asiakassuhteiden kannattavuuteen ja se voi vaikuttaa 

positiivisesti myös kuluttajien käyttäytymiseen, sillä FGC voi auttaa yrityksiä 

kertomaan asiakkailleen heidän uusimmista tarjoamistaan tuotteista ja niiden 

hinnoista. Lisäksi kanssakäyminen brändiharrastajien ja –fanien kanssa auttaa 

parantamaan suotuisia brändiasenteita, ja yritysten julkaistessa sosiaalisessa mediassa, 

kuluttajat voivat reagoida ”tykkäämällä” tai kommentoimalla sisältöä, mikä voi 

osaltaan synnyttää positiivisia brändiarviointeja. (Kumar et. al 2016.) Luo, Zhang ja 

Wenjing (2013) toteavat kuluttajien luomalla sisällöllä olevan lopulta suurempi 

vaikutus kuluttajien ostokäyttäytymiseen kuin yrityksen luomalla sisällöllä. 

Huolimatta siitä, että markkinoija on osittain sosiaalisen median ja internetin myötä 

menettänyt valtaansa brändiviestinnässä, kuten edellä olevassa keskustelussakin on 

tuotu ilmi, on markkinoijille tarjolla nyt sosiaalisen median myötä huomattavasti 

rikkaampi valikoima kommunikaatiomahdollisuuksia. Käyttämällä hyväksi 

suurempaa määrää mediatyökaluja, on markkinoivalla yrityksellä mahdollisuus 

järjestellä ne voimakkaammilla tavoilla siirtääkseen kuluttajia nopeasti kohti 

ostopäätösprosessia. Menestyksekäs integraatio eri markkinointityökalujen kesken on 

kriittisen tärkeää, jotta yritys saisi johdettua sen lyhyen aikavälin myyntejä sekä pitkän 

aikavälin brändin rakennusta. (Batra & Keller 2016.) 

Kaplan ja Haenlein (2010) määrittelevät viisi periaatetta sosiaalisen median 

käyttämiselle kommunikaation välineenä. (1) Yrityksen on olennaisen tärkeää valita 

tarkasti, onko sillä aikaa osallistua sosiaalisen median käyttöön, sillä jos aikaa ei 
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yrityksen perinteisten toimintojen jälkeen jää, ei sosiaaliseen mediaan kannata tuhlata 

aikaa. (2) Yrityksen on myös valittava oikeanlainen sosiaalisen median alusta, joka 

sopii käyttäjälleen muun muassa mahdollistaen aktiivisen sosiaalisen median 

käyttämisen. (3) Valittaessa alustaa on kohderyhmän vaatimukset sekä käyttömäärät 

tutkittava läpi sillä eniten kohderyhmän kuluttama applikaatio on luonnostaan myös 

yritykselle oikea vaihtoehto. (4) Mikäli yritys on päätynyt valitsemaan useampia 

sosiaalisen median alustoja, on niissä julkaistun markkinointiviestin oltava toistensa 

kanssa samassa linjassa. Sosiaalisen median alustojen rinnastuessa toisiinsa on myös 

perinteisten markkinoinnin työkalujen oltava näiden kanssa samalla linjalla. (5) 

Lisäksi on myös tärkeää, että kaikilla yrityksen työntekijöillä on mahdollisuus käyttää 

yrityksen sosiaalista mediaa. (Kaplan & Haenlein 2010.)  

Kaplanin ja Hanleinin (2010) tarjoamien viiden periaatteen rinnalle Mangold ja Faulds 

(2009) tarjoaa työkaluja, joiden avulla sosiaalista mediaa kyetään hallitsemaan sekä 

ymmärtämään yrityksen toimesta: verkostoitumispohjien tarjoaminen, sosiaalisen 

median työkalujen hyväksikäyttö, palautteen antamisen mahdollistaminen, 

asiakkaiden sitouttaminen, tiedon tarjoaminen, keskustelun luominen, 

eksklusiivisuuden tarjoaminen, keskusteluelementin sisältävien hyödykkeiden 

kehittäminen, arvojen ilmi tuominen sekä tarinointi. Verkostoitumispohjien 

tarjoaminen on tärkeää, sillä kuluttajat haluavat päästä keskustelemaan saman 

mielisten kuluttajien kanssa. Blogien ja muiden työkalujen olennaisuus nousee esille 

palautteen antamisessa, sillä palautteen antamisen mahdollistuessa, muodostuu 

ilmapiiristä rehellinen, jossa avoin keskustelu on arvostettua ja tätä kautta 

asiakassitoutuneisuus parannettua. Asiakkaita sitoutetaan myös käyttämällä 

perinteisiä ja internet-pohjaisia mainostyökaluja, sillä kuluttajat ovat innokkaita 

kommunikoimaan perinteisen word of mouthin sekä sosiaalisen median kautta, kunnes 

heidät on ensin sitoutettu yritykseen. Elektronista word of mouthia vahvistaa myös 

tiedon tarjonta, sillä kuluttajat todennäköisimmin puhuvat yrityksistä ja heidän 

tarjoamista hyödykkeistään, heidän omatessaan paljon tietoa. eWOM:ia luovat lisäksi 

uniikit ja rohkeat sosiaalisen median markkinointiteot. Eksklusiivisuuden konsepti on 

tärkeää, jossa menestytään esimerkiksi tarjoamalla tuotteita ja informaatiota vain 

tietylle kuluttajaryhmälle, sillä kuluttajat haluavat tuntea itsensä erityiseksi. 

Tuotteiden ja palveluiden sisältäessä jo valmiiksi keskustelun aloittavia elementtejä, 

helpottaa se eWOM:n synnyssä. Arvojen tulee näkyä ulospäin yrityksestä esimerkiksi 
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tuen tarjoamisen muodossa, jollekin kuluttajillekin tärkeälle kohteelle. Tarinan 

kerronnan työkalu auttaa kuluttajia muistamaan yrityksen, sillä tarinat jäävät ikään 

kuin elämään ja kuluttajat jakavat niitä mielellään toisilleen. (Mangold & Faulds 

2009.)  

3.2.3   Sosiaalisen median kommunikaation mittaaminen 

Hoffman ja Fodor (2010) käsittelevät tutkimuksessaan ROI:n mittaamista sosiaalisen 

median markkinoinnista, joka vaatii heidän mukaansa poikkeuksellisesti mittavia 

asiakas-investointien tutkintoja, ei yrityksen omien tuloksien seurantaa. Hoffmanin ja 

Fodorin mukaan sosiaalisen median tehokas arviointi lähtee ensisijaisesti tutkimalla 

asiakkaiden motivaatiota sosiaalisen median käytössä ja sitä kautta mittaamalla 

asiakkaan tekemät panostukset osallistuessa markkinoijan brändin kommunikointiin. 

Markkinoijat ovat pyrkineet mittaamaan sosiaalisen median ROI:ta esimerkiksi blogin 

lanseerauksen kulujen kautta suhteuttamalla sitä myyntien muutokseen, mutta 

yrityksen pitäisi ottaa ROI:n mittaamiseen asiakaslähtöisempi tapa tutkailemalla sitä, 

minkälaisia markkinointikohteita blogi miellyttää, miksi heidän asiakkaansa haluavat 

vierailla blogissa tai minkälaista käyttäytymistä blogi synnyttää. Edeltä mainitut 

käyttäytymismallit voidaan ajatella asiakassijoituksina yrityksen sosiaalisen median 

pyrkimyksissä – tämän mukaan sosiaalisen median ROI ei ole mitattavissa rahallisissa 

yksiköissä vaan kuluttajakäyttäytymisessä eli yksilön panostuksessa sosiaaliseen 

mediaan. Kuluttajan sosiaalisen median panostukset kyetään mittaamaan muun 

muassa verkkosivuvierailujen, applikaatiossa kulutetun ajan sekä blogikommenttien 

valenssin ja brändiä koskevien Facebook- tai Twitterpäivitysten mukaan. Hoffmanin 

ja Forodin mukaan perinteinen rahallinen mittari omaa kaksi ongelmaa; ensinnä se 

liittyy lyhyen aikavälin tulokseen ja toiseksi kapea keskittyminen vain rahalliseen 

arvoon ohittaa laadulliset päämäärät. Lyhyen aikavälin tarkkailu esiintyy ongelmana, 

sillä merkityksellisten suhteiden kehittäminen asiakkaiden kanssa vaatii aikaa. 

(Hoffman & Fodor 2010.)  

Web 2.0 on luonut kuluttajista kontrolloivia osapuolia siinä, minkälaisia kokemuksia 

he saavat sosiaalisesta mediasta, jossa he luovat ja kuluttavat verkkosisältöä. Hoffman 

ja Fodor (2010) huomauttavat 4c-mallin olevan olennainen osa kommunikoinnin 

työkaluja sosiaalisessa mediassa, sillä se johtaa kuluttajakeskeisempään ajatusmalliin 
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arvioitaessa sosiaalista mediaa. 4c-mallin hyödyntäminen johtaa korkeampaan 

sosiaalisen median markkinoinnin ROI-arvoon, sillä yrityksen markkinointi-

investoinnit voivat tehokkaimmin hyödyntää aktiivisia asiakkaan panostuksia heidän 

kommunikoidessa yrityksen brändin kanssa. Tuottoisa sosiaalisen median strategia 

laittaa brändin toimimaan asiakkaita varten tyydyttämällä näiden asiakkaiden tarpeen 

luoda (create), kuluttaa (consume), yhdistyä (connect) sekä hallita (control) 

sosiaalisessa verkossa. (Hoffman & Fodor 2010.) On kuitenkin huomioitava, että 

yritysjohtajat arvostavat enemmän rahallisista tuotoista kertovia mittareita, joka on 

myös ilmennyt Tiagon ja Vertissimon (2014) tutkimuksessa, jonka mukaan 

yritysjohtajat arvostivat enemmän sellaisia tapoja mitata sosiaalisen median 

markkinoinnin ROI:ta, jotka kertoivat rahallisesta sitoutumisesta. Tärkeää on 

kuitenkin, että ROI:n mittaaminen soveltuu yrityksen tarpeisiin ja päämäärään (Tiago 

& Verstissimo 2014).  

Murdough (2009) tarjoaa sosiaalisen median mittaamisen prosessiksi viittä eri 

vaihetta; konsepti (concept), määrittely (definition), suunnittelu (design), käyttöönotto 

(deployment) sekä optimointi (optimization). Konseptivaiheessa yritys keskittyy 

yrityksen brändin tavoitteisiin ja sen saavuttamiseen kehittämällä asiakas- sekä 

prospektisuhteita. Määrittelyn vaiheessa yritys suunnittelee sosiaalisen median 

luonnin ja yleisilmeen, joka sopii yhteen kohdeyleisön mieltymyksien kanssa. 

Suunnitteluvaiheessa yritys valikoi sopivat taktiikat sen sosiaalisen median 

näkyvyyden parantamiseksi. Neljännessä, eli käyttöönoton vaiheessa keskitytään 

varmistamaan, että se mikä on nähtävissä ilmeisenä sosiaalisilla alustoilla, on sitä, 

mikä on myös odotettua sisällöllisesti. Viimeisessä eli optimoinnin vaiheessa kootaan 

kaikkien aiempien vaiheiden raportit ja näkemykset, jotta kyetään arvioimaan 

sosiaalisen median ohjelman menestystä. Murdoughin (2009) mukaan sosiaalisen 

median kommunikaation mittaamisen ei tarvitse olla niin monimutkaista kuin mitä 

siitä on aina ajateltu – on kuitenkin kriittistä ymmärtää se, että sosiaalisen median 

projektit eivät menesty lyhyen aikavälin toteutuksella vaan se vaatii sitoutumista ja 

pitkäjänteisyyttä niin toteuttamisessaan kuin mittaamisessaankin. (Murdough 2009.) 

Sosiaalisen median toimintojen vaikutuksellisuuden älylliseen mittaamiseen on vielä 

pitkä matka – tämän väitteen kertoo todeksi se, kuinka vähän tähän mennessä on 

kehitetty mittareita sosiaalisessa mediassa kommunikaationtuloksellisuuteen. (Keegan 
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& Rowley 2017). Heijnenin, de Reuverin, Bouwmanin, Warnierin ja Horlingsin 

(2013) empiirinen analyysi korostaa tulosindikaattoreiden mittaamisen vaikeutta ja he 

argumentoivat analyysin puolesta, jolla näitä indikaattoreita täydennetään 

markkinointiosaajien jokapäiväisten kokemusten mukaisesti. Keegan ja Rowley 

(2017) ehdottavat sosiaalisen median kommunikaation mittaamiseksi ja sen 

hyödylliseksi käytöksi arviointia, joka on strateginen johdon prosessi. Prosessi alkaa 

sosiaalisen median toimintojen tavoitteista edeten oikeiden tulosindikaattoreiden 

valintaan sisältäen kvalitatiivista ja kvantitatiivista dataa, yleistäen mittarit ja 

luodakseen näkemyksiä, jotka jäsennellään raporttimuotoon luoden johtopäätöksen, 

joka vaikuttaa tulevien kampanjoiden tavoitteisiin ja strategioihin. McCannin ja 

Barlown (2015) näkemys sosiaalisen median markkinoinnin hallinnasta täydentää 

edeltävää argumenttia tarjoamalla kolme avainvaihetta; suunnittelu, toimeenpano sekä 

arviointi.  

Keeganin ja Rowleyn (2017) mukaan tutkijat väittelevät siitä, voiko sosiaalisen 

median toimintoja mitata samalla tavoin kuin muun digitaalisen markkinoinnin arvoja. 

Ongelmana sosiaalisen median kommunikaation mittaamisessa ei ole informaation 

puute vaan päättäminen sen välillä mitä informaatiota etsiä ja kuinka hyödyntää sitä 

(Fogel 2010). 

3.3   Kuluttajan osallistaminen sosiaalisen median toimintoja hyödyntäen 

Teoreettisen viitekehykseen nojaten voidaan yritykselle määritellä yksi sosiaalisen 

median toimintojen ylätermi, joka on sisällönluonti (Neti 2011). Sisällönluonnin 

alatermeiksi voidaan kategorisoida tiedon ja asiantuntemuksen jako, kuluttajien kanssa 

kommunikointi sekä viraalimarkkinointi. Mangoldin ja Faulsin (2014) mukaan 

yritysten tulisi erityisesti pyrkiä kehittämään digitaalisia suhteitaan sosiaalisessa 

mediassa luomalla sisältöä yhdessä kuluttajien kanssa, jonka vuoksi sisällönluonti on 

yksi iso merkityksellinen tekijä osallistettaessa kuluttajia vuorovaikutukseen yrityksen 

kanssa. Lisäksi yritys voi jakaa myös tietotaitoaan ja asiakastuntemustaan 

sosiaalisessa mediassa (Neti 2011) ja yhtenä sosiaalisen median promotionaalisena 

roolina myös kommunikoida kuluttajien kanssa (Mangold & Faulds 2009). Word of 

mouth –kirjallisuudesta nostettava viraalimarkkinoinnin käsite, on myös yksi 
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yrityksen sosiaalisen median toiminnoista vaikuttaen kuluttajien käyttäytymiseen 

(Krishnamurthy 2011). 

Sosiaalisessa mediassa yritys toimii osallistaen kuluttajia kommunikaatioon yrityksen 

kanssa. Tästä johtaen voidaan sosiaalisen median toimintojen hyödyntämisellä nähdä 

olevan myös vaikutuksia, joita kutsutaan tässä yhteydessä kuluttajan osallistumiseksi 

yrityksen sosiaalisen median kommunikointiin. Edellä mainitun yrityksen 

promotionaalisen roolin lisäksi on sosiaalisella medialla myös kaksi muuta roolia, 

jotka liittyvät kuluttajan kommunikointiin; se mahdollistaa kuluttajalta kuluttajalle 

kommunikoinnin ja kuluttajalta yritykselle kommunikoinnin (Mangold &Faulds.) 

Evansin (2010) mukaan sosiaalisen median toiminnot vaikuttavat myös tasapainon 

syntymiseen kuluttajan ja yrityksen brändin välillä. 

Yrityksillä on myös olemassa tavoitteita, joihin ne pyrkivät sosiaalisessa mediassa 

toimimisella vaikuttamaan ja nämä myös toimivat motivoiden yritysten sosiaalisen 

median kommunikaatiota ja johtaen sitä tiettyyn suuntaan. Netin (2011) mukaan 

kuluttajien tietotaidon hyödyntäminen sekä uusien asiakkaiden tavoittaminen ovat 

merkittävässä roolissa yrityksen tavoitteissa. Tämän lisäksi myös asiakassitoutumisen 

kasvattaminen (Evans 2010) sekä kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttaminen (Mangold 

& Faulds 2009) ovat yrityksen tavoitteina sosiaalisessa mediassa toimiessaan. 
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Kuvio 1 Teoreettinen malli asiakkaan osallistamisesta sosiaalisen median toimintoja 
hyödyntäen 
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4   TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tämä luku käsittelee tutkimuksen empiirisen osion toteutusta. Luku sisältää 

katsauksen valitun tutkimusmenetelmän kirjallisuuteen, jonka avulla voidaan 

muodostaa käsitys myös tutkimuksessa käytettyihin lähestymistapoihin. Luvusta 

ilmenee myös tutkimusaineiston keruun ja analysoinnin tavat. Lisäksi käsitellään 

empiriassa käytettyä Facebookia. Lopuksi esitellään tapausyritys.  

4.1   Kvalitatiivinen tutkimus 

Tutkimusmenetelmänä tässä tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista eli laadullista 

tutkimusmenetelmää, jonka kautta pyritään lisäämään ymmärrystä tutkittavasta 

ilmiöstä (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005: 5). Tämän tutkimuksen ensisijaisena 

tarkoituksena on kartoittaa ja syventää tietoa siitä, miten yrityksen sosiaalisessa 

mediassa toimiminen vaikuttaa word of mouthin ja vielä tarkemmin elektronisen word 

of mouthin muodostumiseen. Tutkimusongelmaa lähdettiin avaamaan kvalitatiivisin 

tutkimusmenetelmin sisällönanalyysin ja netnografisen havainnoinnin avulla, 

tarkastellen. Kyseessä on laadullinen tapaustutkimus, tutkimuksen tarkastellessa 

Osuuskauppa Arinan matkailu- ja ravintolakaupan kolmea erillistä ravintola- sekä 

kahvilakonseptia.  Tutkimuksen avulla halutaan saada syventävää tietoa ilmiöstä, 

käyttäen hyväksi tutkittavan yrityksen kolmen eri yksikön Facebook-sivustoja.  

Sisällönanalyysi on tutkimusmenetelmä, jota voidaan käyttää yksittäisenä metodina 

sekä väljänä teoreettisena kehyksenä (Tuomi & Sarajärvi 2009: 91). Tässä 

tutkimuksessa sisällönanalyysin asema on toimia kehyksenä, jota täydentää 

laadullinen tapaustutkimus. Menetelmäksi tälle laadulliselle tapaustutkimukselle on 

valittu netnografia, sillä Koskisen, Alasuutarin sekä Peltosen (2005) mukaan 

laadullisen tapaustutkimuksen aineistonkeruun menetelmäksi valitaan sellainen 

tutkimustapa, joka on mahdollisimman tarkoituksenmukainen. Netnografia on 

perusteltu aineistonkeruun menetelmä, sillä tutkimus keskittyy Internettiin. 

Tutkimuksen keskittyessä kolmeen toisistaan eriävään tutkittavaan yksikköön, on 

tämä tutkimus määriteltävissä monitapaustutkimukseksi. Monitapaustutkimuksen 

etuna on tutkimuksen parempi todistusarvo, joka parantaa tutkimuksen uskottavuutta 

sekä luotettavuutta. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005). 
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Netnografia kuuluu laadullisen tutkimuksen piiriin, jossa tiedonkeruumenetelmät 

jaetaan sekundaarisen eli olemassa olevan tiedon hyödyntämiseen sekä primaarisen eli 

tutkimusta varten kerätyn tiedon käyttöön. Sekundaarista tiedonkeruumenetelmää on 

hyödynnetty tutkimuksen teoriaosuudessa käyden läpi aiempia dokumentteja kuten 

kirjoja ja tutkimuksia sekä tilastoja, liittyen tutkittavaan ilmiöön. Primaariaineistoa 

käytetään hyväksi tämän tutkimuksen empiriassa, joka kerätään yksityiskohtaisesti 

tätä tutkimusta varten. Primaariaineistoa voidaan kerätä havainnoimalla, 

haastattelemalla sekä blogien avulla. Tässä tutkimuksessa tiedonkeruu tapahtuu 

havainnoimalla tutkittavan yrityksen yksiköiden Facebook-sivuja. Facebook on valittu 

tutkimuksen pohjaksi, sillä se on yrityksellä runsaassa käytössä. Havainnoinnissa 

tutkija seuraa valitsemaansa verkkosivua, joka elää ja toimii tutkimuksen aikana. 

Pienimmillään tutkijan rooli jää ulkopuolisen havainnoijan rooliksi. Lopuksi 

sekundaariaineistolla haetaan vahvistusta primaariaineistosta nousseille 

tutkimustuloksille. (Kananen 2014: 101-102.) Kanasen (2014) mukaan virtuaalinen 

etnografia eli netnografia on etnografista tutkimusta, joka toteutuu Internetissä. Siinä 

missä etnografiassa tutkija elää tutkittavien kanssa määrätyn ajan, netnografiassa 

tutkija tutkii verkkomaailman kulttuuria ja yhteisöjä ihmisten välisenä 

vuorovaikutuksena. (Kananen 2014: 17.) 

Tämä tutkimus on analyysitavaltaan teoriaohjaava, jossa tämän tutkimuksen empiria 

käsittää teoreettisia kytkentöjä, mutta ne eivät pohjaudu suoraan teoriaan tai teoria 

toimii apuna analyysin etenemisessä. Teoriaohjaavassa analyysissä on tunnistettavissa 

aikaisemman tiedon vaikutus, mutta aikaisemman tiedon merkitys ei ole teoriaa 

testaava, vaan uusia kytkentöjä aukova. Teoriaohjaavan päättelyn logiikka on ylisesti 

abduktiivinen, jossa aineistolähtöisyys ja valmiit mallit vaihtelevat tutkijan 

ajatteluprosessissa. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 96-97.)  

4.2   Aineiston keruu- ja analysointimenetelmät 

Netnografisen havainnoinnin muotoja ovat tekninen havainnointi, piilohavainnointi, 

täysvertaisjäsen-havainnointi, osallistava havainnointi, suora havainnointi ja 

osallistuva havainnointi. Tässä tutkimuksessa tutkija on ulkopuolisena havainnoijana, 

joka seuraa Facebook-sivuston tapahtumia. Tarkennetusti tutkijan rooli on toimia 

tarkkailijana, jolloin kukaan yhteisössä ei tiedä tutkijan roolia, koska tutkimuksessa 
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pyritään säilyttämään tutkittava tilanne aitona. Tiedonkeruumenetelmänä tässä 

tutkimuksessa käytetään teknistä havainnointia, jolloin tutkittava ilmiö saadaan 

kokonaisuudessaan tallennettua sekä siihen voidaan palata tarvittaessa. Verkkosivut 

voidaan helposti tallentaa ruutukaappauksina sellaisenaan tai leikkaamalla ja 

liimaamalla tekstit aineistoon. Tekninen havainnointi on rinnastettavassa 

piilohavainnointiin eli ulkopuolisen tarkkailijan rooliin, jossa tutkittavat eivät tiedä 

olevansa tarkkailun kohteena. (Kananen 2014: 103-110.) 

Tutkielmassa käytetty aineisto koostuu kohdeyrityksen yksiköiden Facebook-sivuilta 

kerätystä datasta. Tarkasteluajanjaksoksi empiria-aineistolle valittiin kaksi vuotta 

1.1.2015-31.12.2016. Kahden vuoden tarkasteluajanjaksoon päädyttiin, sillä empiriaa 

varten haluttiin saada mahdollisimman laaja ja näin myös yleistettävissä oleva määrä 

dataa. Lisäksi pitkällä tarkasteluajanjaksolla pyrittiin eliminoimaan mahdolliset 

vaihtelevuudet aktiivisuudessa ja sen vaikutukset lopullisiin tutkimustuloksiin. 

Facebook-sivujen tilanteita valitessa käytettiin harkinnanvaraisuutta, eli 

pyrkimyksenä oli valita sellaisia yrityksen päivityksiä tutkimuksen kohteeksi, jotka 

parhaiten sopivat tutkimuksen tarkoitukseen (Tuomi & Sarajärvi 2009: 86). Facebook-

päivityksistä pyrittiin löytämään tutkimuksen teemoihin sopivia aiheita ja valitsemaan 

analysointiin mukaan ne, joissa valittu teema esiintyi parhaiten. Lisäksi ilmiötä 

tarkasteltaessa huomioitiin yksiköiden Facebook-sivuilla toimineiden kuluttajien 

ominaisuuksia, koska haluttiin selvittää, liittyvätkö ne elektronisen word of mouthin 

syntyyn. Facebook on olennainen tutkimusalusta, sillä se on kaikista sosiaalisen 

median sivustoista vierailluin (Carlson 2011) ja on spekuloitavissa, että Facebookin 

kautta saatavat tulokset ovat johdettavissa myös muihin sosiaalisen median alustoihin. 

Havainnoinnin aikana tutkija tarkkailee ulkopuolisena Amarillon, Coffee Housen sekä 

Vanhan Paloaseman Facebook-sivuja kahden viimeisen vuoden ajalta. Aiempi 

tutkimus ei tarjoa viitteitä siihen, mikä voidaan määritellä elektroniseksi word of 

mouthiksi Facebookissa, joten tutkija on itse määritellyt käsiteltävät elektronisen word 

of mouthin muodot, joita ovat; 

1)   Muiden käyttäjien yhdistäminen (tägääminen) yrityksen julkaisemiin 

Facebook-päivityksiin. 
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2)   Yrityksen julkaisemien päivitysten sekä tapahtumien jakaminen omille tai 

muille Facebookin sivustoille. 

3)   Keskustelun syntyminen yrityksen ja kuluttajan välillä yrityksen Facebook-

päivityksen kommenttiosiossa. 

4)   Keskustelun syntyminen kahden kuluttajan välillä yrityksen Facebook-

päivityksen kommenttiosiossa. 

Nämä neljä keskustelu- ja sisällönjakamistyyppiä on määritelty elektroniseksi word of 

mouthiksi sillä se täyttää Arndtin (1967) määritelmän word of mouthista, eli sen, että 

WOM –kommunikaatio on henkilöltä henkilölle kommunikointia, missä henkilö, joka 

toimii informaatiota vastaanottavana osapuolena, ei näe informaatiota kaupallisena 

viestinä. Elektronista word of mouthia tarkentaa tämän lisäksi Mishran ja Satishin 

(2016) määritelmä eWOM:sta, joka viittaa heidän mukaansa mihin tahansa 

positiiviseen tai negatiiviseen ilmaisuun joko potentiaaliselta, tämänhetkiseltä tai 

aikaisemmalta asiakkaalta liittyen tuotteeseen tai yritykseen, joka taas on tehty 

nähtäväksi suuremmalle väkijoukolle tai instituutiolle internetin välityksellä. 

Laajojen aineistojen käsittely sekä analysointi edellyttävät yhteismitallistamista eli 

olemassa olevien aineistojen muokkaamista yhteen, helposti ymmärrettävään muotoon 

(Kananen 2014: 141). Analysointi toteutettiin keräämällä havainnot 

päiväkirjamuotoon sekä ottamalla näyttökuvia käytetystä sosiaalisen median alustasta, 

jotta empirian jäsenteleminen olisi helpompaa ja tulosten osoittaminen olisi 

mahdollista. Analyysitavaksi tässä tutkimuksessa muodostui teemoittelu. 

Tutkimusaiheen kannalta olennaiset teemat muodostettuun teoriaohjaavasti, jossa 

aikaisemman kirjallisuuden avulla rakennettua teoriaa käytettiin apuna analyysin 

etenemisessä. Aikaisempi tutkimus toimi siis pohjana teemojen syntymisessä, mutta 

myös kerätty aineisto toimi välineenä teemojen muodostumisessa. (Tuomi & Sarajärvi 

2009: 93-97.)  

4.3   Tutkimusalustana Facebook 

Kaikkein vierailluin verkkoperusteinen sosiaalinen verkosto on Facebook, joka on 

perustettu vuonna 2004 (Carlson 2011). Statistan tilastotiedesivuston mukaan 

kesäkuuhun 2017 mennessä Facebookiin oli liittynyt maailmanlaajuisesti 2,01 
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miljardia aktiivista käyttäjää (statista.com). Yrityksien näkökulmasta Facebook on 

erinomainen kaupankäynnin väline sillä 85% sosiaalisen median kautta tehdyistä 

ostoista ja tilauksista tapahtuu Facebookin kautta (Duffet 2015).                                                               

Facebook sivustona sallii sen käyttäjien luoda profiilin itsestään ja tutkia muiden 

profiileja, saaden samalla tietoutta toisten elämäntyylistä sekä mielenkiinnon kohteista 

(Acar & Polonsky 2007). Samalla tavoin myös yritys kykenee luomaan itsellensä 

sivuston, josta johtaen Threatt (2009) ehdottaa, että Facebook-sivustoa kutsuttaisiin 

myös sosiaalisen median portaaliksi, yritysten luodessa sinne profiileja jakaakseen 

informaatiota tuotteista tai palveluista, siirtäen samalla fokusta henkilökohtaisten 

sivujen luonnista, asiakkaiden tavoittamiseen. Verrattuna perinteiseen markkinointiin, 

kuten puhelinsoittoihin, sähköposteihin sekä tapaamisiin, Facebook auttaa yrityksiä 

pääsemään lähelle useampia ihmisiä sekä paljon useammin (Threatt 2009.) Yritys saa 

hyötyä Facebookissa toimimisesta monella tapaa, sillä se on yritykselle 

matalakustanteinen sekä henkilökohtaisempi ja suorempi kommunikointikanava, 

kuten aiemminkin todettiin, lisäksi Facebook-toiminnot tarjoavat suoraa palautetta 

kuluttajilta, se vaikuttaa WOM:n syntyyn sekä positiiviseen ostokäyttäytymiseen. 

(Ramsaran-Fowdar & Fowdar 2013.)  

Koret ja Lähdevuori (2015) painottavat, että sosiaalinen media on tärkeä osa 

suomalaisten arjessa, jonka vuoksi brändien on tarkasti tarkasteltava lähestymistään ja 

toimintamallejaan uudessa mediakentässä. Olinin (2011) mukaan yritykset saavat 

Facebookista potentiaalin palveluiden ja tuotteiden mainontaan sekä kuluttajien 

kanssa kommunikointiin. Tärkeää Facebook-kommunikoinnissa on luoda uutisia, 

jotka ovat ajankohtaisia sekä tärkeäksi koetaan myös kyseisen viestin painoarvo ja 

läheisyys. Lisäksi julkaistun materiaalin laatu ja syötteiden ajankohta ovat olennaisia 

arviointikohteita Facebook-kommunikointia käytettäessä. (Kananen 2013.)  

4.4   Osuuskauppa Arina, matkailu- ja ravintolakauppa 

Osuuskauppa Arina kuuluu valtakunnalliseen S-Ryhmään, joka muodostuu 

alueellisista osuuskaupoista sekä osuuskauppojen omistamasta SOK:sta ja sen 

tytäryhtiöistä. Osuuskauppojen asiakkaat ovat osuuskauppojen omistajia, jotka ovat 

tehneet sijoituksen osuuskaupan pääomaan maksaen osuusmaksun ja sitä kautta 
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liittyneet osuuskaupan jäseniksi. S-ryhmän tarjontaan kuuluvat marketkaupan, 

tavaratalo- ja erikoisliikekaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan, matkailu- ja 

ravitsemiskaupan sekä rautakaupan palveluita. (s-kanava.fi.)  

Tämä tutkimus keskittyy tarkennetusti Osuuskauppa Arinaan ja sen matkailu- ja 

ravitsemiskaupan palveluiden kokonaisuuteen sekä sen kolmeen ravintola- ja 

kahvilapalveluiden yksikköön. Tilastokeskuksen mukaan pieniä ja keskisuuria 

yrityksiä ovat yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja 

joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa (Tilastokeskus, stat.fi). Tätä 

määritelmää mukaillen, ovat tutkimuksen kohteeksi valitut kolme yksikköä 

määriteltävissä pieniksi- ja keskisuuriksi yrityksiksi. Määrittely on oleellista 

tutkimustulosten soveltamisen kannalta. Kolme kohdeyksikköä valittiin tutkimukseen 

toisistaan eriävien kohderyhmien sekä toisistaan poikkeavan liikeidean vuoksi, jotta 

saavutettaisiin mahdollisimman monipuolinen empiirinen aineisto. 

4.4.1   Always Something going on! – Amarillo 

Amarillo on Action food ja Social Entertainment-ravintola eli uuden ajan juoma- ja 

seurusteluravintola. Oulun keskustaan Amarillo on tullut vuonna 2009.  Amarillon 

tavoite on ”omistaa alkuilta” eli paikka missä on ihmisiä ja paikka josta keskustellaan 

pohdittaessa paikkaa missä tavata. Amarillo-ketjun arvoja ovat yhdistä, yllätä sekä 

sytytä ja sähköistä. (SOK-Ketjuohjaus 2.10.2017) 

Amarillon kohderyhmänä on yli 20-vuotiaat naiset ja kilpailijoiksi yritys määrittelee 

Oulussa sijaitsevat Pancho Villan sekä Coyocanin. Amarillon markkinoinnin 

päämääränä on viestiä yrityksen hengestä kasvattaen asiakasvirtaa sekä parantamalla 

asiakaskokemusta. (SOK-Ketjuohjaus 2.10.2017) 

4.4.2   Our House Is Your House – Coffee House 

Coffee House on S-Ryhmän nopean syömisen konsepti, jonka tavoitteena on olla 

suosituin kohtaamispaikka Oulussa, josta löytyy myös kaupungin paras kahvi. Coffee 

Housen pääkohderyhmä on brändikeskeiset elämysten metsästäjät, jotka arvostavat 

laatua ja tekevät ostopäätöksensä spontaanisti. Alakohderyhmiksi Coffee House 
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määrittelee kaupunkilaiset, kahvin ystävät, kaveriporukat, opiskelijat, shoppailijat ja 

nautiskelijat, jotka hakevat pientä hemmottelua arjen keskelle. (SOK-Ketjuohjaus 

2.10.2017) 

4.4.3   Eletty elämä, aidot ihmiset sekä rento ja hilpeä tunnelma - Vanha Paloasema 

Vanhan Paloaseman rakennus on vuodesta 1982 toiminut erinäisten yritysten käytössä, 

ja päätynyt lopulta Osuuskauppa Arinan tilaksi. Ennen tätä kaikkea, rakennus toimi 

vuodesta 1922 paloasemana 20 000 asukkaan Oulussa. Liikeideansa mukaan Vanha 

Paloasema pyrkii tuomaan ravintolaan ainutlaatuisen ilmapiirin eletyn elämän, aitojen 

ihmisten sekä rennon ja hilpeän tunnelman kautta.  (Koponen, 2.10.2017) 

Vanha Paloasema on valinnut kohderyhmäkseen aikuiset miehet ja naiset, jotka ovat 

iältään 30-50 vuotiaita, tämän lisäksi kohderyhmiä ovat pariskunnat, hotellin 

asiakkaat, aikuiset opiskelijat, kaveriporukat sekä ravintolahenkilökunta. 

Pyrkimyksenä on tavoitella Viinibaari Voxin, St. Michaelin sekä Petrellin asiakkaita. 

Markkinointiviestinnän Vanhalla Paloasemalla todetaan rakentuvan vahvasti paikan 

ympärille, jonka pyrkimyksenä on rakentaa Vanhasta Paloasemasta oululaisten 

kohtaamispaikka keskustassa ja lisäksi luoda yhteisöllisyyttä. (Koponen,  2.10.2017) 
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5   EMPIIRINEN TUTKIMUS 

Tämä luku esittelee kerättyä aineistoa ja siitä esiin nousseita tutkimusongelman 

kannalta oleellisia teemoja. Aineiston analysointi on toteutettu analysoimalla erikseen 

yrityksen sosiaalisen median toimintoja, sosiaalisen median toimintojen vaikutuksia 

kuluttajan osallistumiseen sekä yrityksen tavoitteita sosiaalisen median toimintojen 

hyödyntämisessä, jotka ovat myös löydettävissä kuviosta 1. Analysointi on toteutettu 

tapausyrityksen yksiköiden Facebook sivustoja hyödyntäen.  

5.1 Yrityksen sosiaalisen median toiminnot 

Tässä tutkimuksessa sisällönluonnilla tarkoitetaan kaikkea sitä toimimista, mitä yritys 

tekee sosiaalisessa mediassaan itsenäisesti (Neti 2011). Sisällönluonniksi tässä 

tutkimuksessa määritellään arvonnat, kuvien julkaisu, tekstien julkaisu, tapahtumien 

julkaisu sekä videot. Voidaan siis olettaa, että sisällönluonti on yrityksen sosiaalisen 

median toimintojen ylätermi, jonka alle asetetaan tiedon ja asiantuntemuksen 

jakaminen, kuluttajien kanssa kommunikointi sekä viraalimarkkinointi.  

Sisällönluonnissa kaikki kolme yksikköä toimivat hyvin eri tavoin, kuten on 

nähtävissä kuviosta 2. Kerätyn aineiston perusteella voidaan todeta Vanhan 

Paloaseman tekevän sisällönluontinsa enemmän tapahtumajulkaisuina sekä 

tekstijulkaisuina, kun taas Coffee House panostaa enemmän arvontoihin. Amarillo 

panostaa julkaisuihin, jotka sisältävät joko pelkästään kuvien tuottamista tai kuvien ja 

tekstien yhteistuottamista. Julkaisujen yhteismäärä poikkeaa myös hyvin paljolti 

toisistaan. Yksi tekijä sisällöntuotantomäärien eroavaisuuksissa voi olla muiden 

sosiaalisen median alustojen käyttö, sillä esimerkiksi Coffee House käyttää sosiaalisen 

median toimintojen jakamiseen myös Instagramia ja Snapchatia hyvin runsaasti. 

Amarillo sekä Coffee House ovat perustaneet Instagram tilinsä jo vuonna 2014, kun 

taas Vanha Paloasema vasta vuoden 2015 huhtikuussa, joka voi omalta osaltaan olla 

tekijänä julkaisumäärien vaihtelevuuksissa.  
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Kuvio 2 Erot ja yhteneväisyydet tutkittujen yksiköiden Facebook-toiminnoissa 

Teoreettisen viitekehyksen mukaan tiedon ja asiantuntemuksen jakaminen 

sosiaalisessa mediassa on yksi sosiaalisen median hallinnan työkaluista, ja Mangoldin 

ja Fauldsin (2009) mukaan se vahvistaa elektronista word of mouthia kuluttajien 

todennäköisemmin puhuessa yrityksestä ja yrityksen tarjoamista hyödykkeistä 

omatessaan paljon tietoa. Tiedoksi tai asiantuntemukseksi kategorioitavia julkaisuja 

yksiköiden sivuilla oli kahden vuoden tarkasteluajanjaksosta huolimatta hyvin vähän, 

joten empirian perusteella ei kyetty tekemään yhteneväistä johtopäätöstä teorian 

kanssa. Sisällön ja word of mouthin välillä ei kyetty osoittamaan olevan riippuvuutta 

toisistaan, sillä keskustelua eikä jakoja julkaisujen yhteyteen syntynyt, jonka kuvio 3 

osoittaa esittäen vastaavanlaisten julkaisujen tykkäysten sekä kommenttien 

vähäisyyden. 
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Kuvio 3 Tiedon ja asiantuntemuksen jakaminen sosiaalisessa mediassa 

Sosiaalisen median aikakausi on mahdollistanut yrityksille kaksisuuntaisen 

kommunikoinnin, jonka mukaan myös kuluttajat kykenevät kommunikoimaan 

yritykselle, eikä vain yritys kuluttajalle (Mayfield 2008). Empiriasta tehdyin 

johtopäätöksin voidaan todeta, että sosiaalinen media on myös parantanut yrityksen 

mahdollisuuksia kommunikoida henkilökohtaisesti kohdennetulle kuluttajalle tai 

kuluttajaryhmälle, kun ennen kommunikointi on kohdistunut isommalle massalle 

markkinoinnin muodossa. Käytetyin malli kohdeyksiköiden tavoissa kommunikoida 

suoraan kuluttajalle on arvontojen voittajien ilmoitus, jossa viesti tuodaan julki koko 

seuraajakannalle, mutta henkilökohtaisesti. Kuviosta neljä voidaan nähdä, kuinka 

yrityksen julkaisema henkilökohtainen viesti on nostanut tykkäyksien määrää, 

tavoittavuutta sekä johtanut myös arvonnan voittajan kommentointiin yrityksen 

julkaisussa. 
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Kuvio 4 Yritykseltä kuluttajalle kommunikointi sosiaalisessa mediassa 

Kuten jo teoreettisessa viitekehyksessä todettiin, on viraalimarkkinoinnin päämääränä 

käyttää kuluttajalta kuluttajalle kommunikaatiota hyväkseen välittääkseen 

informaatiota yrityksen hyödykkeestä (Krishnamurthy 2011). Viraalimarkkinointia on 

kahdenlaista; overt-mainostusta ja covert-mainostusta. Overt- eli avoin 

mainostaminen tarkoittaa sitä, että kuluttaja on tietoinen kommunikaation 

syntymisestä yrityksen toimesta. Covert eli peitelty mainostaminen tarkoittaa sitä, että 

markkinoija pyrkii välttämään kommunikaatiota suoraan ja käyttää siihen harkitusti 

kolmatta osapuolta välttääkseen epämielenkiintoa ja skeptismiä. (Petty & Andrews 

2008.) Coffee Housen ja Amarillon viestinnästä kyettiin löytämään koko kahden 

vuoden tarkasteluajanjaksolta kaksi esimerkkiä viraalimarkkinoinnista (kuvio 5), jossa 

yksikkö on kutsunut itsenäisesti brändilähettilään eli tässä tapauksessa bloggaajan 

vierailemaan tiloihinsa, jonka jälkeen bloggaaja on kirjoittanut arvostelun yksikön 

miljööstä ja tarjonnasta. Tämän tyylinen viraalimarkkinointi on kategoroitavissa overt-

mainostamiseksi, sillä niin yrityksen seuraajat kuin bloggaajan seuraajatkin ovat 
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tietoisia yhteistyöstä. Viitteitä covert-mainostuksesta ei sosiaalisen median 

havainnoinnin aikakehyksen sisältä kyetty löytämään. Avoimella mainostuksella 

nähtiin olevan samanlaisia vaikutuksia kuin kuvaa tai tekstiä ja kuvaa sisältävien 

julkaisujen vaikutuksilla. Tavoittajamäärät korreloivat saman mukaisesti avoimen 

mainonnan sekä kuvien julkaisujen kesken. 

 

Kuvio 5 Viraalimarkkinointi sosiaalisessa mediassa 

Empirian perusteella voidaan tarkastella myös erinäisten julkaisutapojen 

vaikuttavuutta siihen, kuinka laajalle yrityksen viestintä etenee. Tutkijalla on ollut 

käytössään yksiköiden Facebook-tilien statistiikkatyökalut, jonka kautta tutkija on 

päässyt näkemään eri julkaisutekniikoiden tavoittavuuden eli sen, kuinka moni henkilö 

on Facebookissa julkaisun nähnyt. Empiriasta voidaan todeta, että yksikön julkaistessa 

videoita, tapahtumia sekä arvontoja, on kuluttajien tavoitettavuusmäärä huomattavasti 

isompi, kuin verrattaessa näitä työkaluja esimerkiksi pelkkää tekstiä sisältäviin 

julkaisuihin. Kahden vuoden tarkasteluajanjaksolta voidaan todeta, että lähes 

poikkeuksetta videoiden, tapahtumien ja arvontojen tavoittavuusluvut ovat useita 

tuhansia, kun taas tekstijulkaisujen tavoittavuusluvut jäävät muutamiin satoihin. 

Verrattaessa kuvallisia julkaisuja pelkkää tekstiä sisältäviin julkaisuihin, on näissä 
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myös nähtävissä selkeä ero, jossa kuvia sisältävät julkaisut tavoittavat runsaamman 

kuluttajakunnan. Voidaan siis todeta, että voimakkaimmin arvonnat, tapahtumat sekä 

videot motivoivat kuluttajia kanssakäymiseen sosiaalisessa mediassa. Tässä 

toteamuksessa on kuitenkin huomioitava yksiköiden Facebook-seuraajamäärä, joka 

myös vaikuttaa julkaisujen kattavuuteen. Tämän vuoksi tutkija on arvioinut 

julkaisujen tavoittavuusmääriä suhteessa seuraajakantaan, jonka perusteella edeltävät 

johtopäätökset on kyetty tekemään. Tutkimuksesta on jätetty ulkopuolelle yrityksen 

maksama mainonta, jossa Facebook ohjaa julkaisujen näkyvyyttä kaupallisesti. 

5.2   Vaikutukset kuluttajan osallistumiseen 

Sosiaalisen median toimintoihin osallistumista voidaan tarkastella kolmelta tapaa, 

joista kaksi liittyy sosiaalisen median promotionaaliseen rooliin (Mangold & Faulds 

2009). Promotionaalinen rooli tarkoittaa teoreettisen viitekehyksen perusteella sitä, 

kuinka sosiaalinen media on muuttanut yrityksen viestinnän kaksisuuntaiseksi, eli 

perinteinen yritykseltä kuluttajalle viestintä on saanut rinnalleen myös kuluttajalta 

kuluttajalle viestinnän sekä kuluttajalta yritykselle viestinnän. Kolmanneksi 

sosiaaliseen mediaan osallistumista voidaan tarkastella sen kautta, miten tasapainoa 

syntyy kuluttajan ja yrityksen brändin välille (Evans 2010). Näistä osallistumisen ja 

osallistamisen keinoista kyettiin löytämään esimerkkejä myös empirian avulla. 

Kuluttajalta kuluttajalle kommunikointi voidaan nähdä word of mouthina, jossa 

kuluttaja joko tägää eli yhdistää muita kuluttajia yrityksen sosiaalisen median 

toimintoihin, josta tietyissä tapauksissa syntyy myös keskustelua julkaisun 

kommenttiosiossa kuluttajien kesken, tai jakaa kyseisen julkaisun omien seuraajiensa 

nähtäville. Empirian perusteella voidaan todeta, että eniten kuluttajalta kuluttajalle 

kommunikointia syntyy erityisesti tapahtumien sekä arvontojen julkaisuissa, joissa 

kuluttajat yhdistävät ystäviään ja tuttaviaan yrityksen julkaisuun, joka taas synnyttää 

keskustelua näiden kuluttajien kesken. Ilmiö on nähtävissä kuviosta 6. Tämä löytö 

tukee myös edellä esitettyä toteamusta kuluttajaa motivoivista tekijöistä. Empirian 

perusteella voidaan myös todeta arvontojen sekä tapahtumien julkaisemisen nostavan 

julkaisun tavoittavuutta. Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin julkaisut, joissa kuluttajaa 

kehotettiin kilpailuun osallistuakseen tägäämään seuraajansa julkaisuun, sillä 
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tarkoituksena oli seurata kuluttajien itsenäistä käyttäytymistä word of mouthin 

periaatteiden mukaisesti. 

 

Kuvio 6 Kuluttajien keskinäinen kommunikointi sosiaalisessa mediassa 

Teoreettisessä viitekehyksessä Hoffman ja Fodor (2010) toteavat sosiaalisen median 

tehokkaan arvioinnin lähtevän ensisijaisesti tutkimalla asiakkaiden motivaatiota 

sosiaalisen median käytössä ja sitä kautta mittaamalla asiakkaan tekemät panostukset 

osallistuessa markkinoijan brändin kommunikointiin. Edeltä mainittua panostusta 

voidaan nähdä siinä, kuinka kuluttajat itsenäisesti osallistuvat yrityksen sosiaaliseen 

mediaan kommentoimalla kysymyksiä tai mielipiteitä sosiaalisen median julkaisuun.  

Empiriasta löytyy viitteitä siitä, että kysymyksen ja mielipiteen jakamisen seurauksena 

syntyy keskustelua kuluttajan ja yrityksen välillä, joka myös omalta osaltaan vaikuttaa 

tasapainoon kuluttajan ja yrityksen välillä. Tasapainoa synnyttää lisäksi myös 

yrityksen julkaisemat kuvat seuraajiensa alkuperäisesti tekemänä, jolloin yritys toimii 

sosiaalisessa mediassa kuluttajien tavoin jakamalla kuluttajien luomaa sisältöä omalla 

virallisella Facebook-seinällään. Kuviosta seitsemän nähdään, kuinka yritys on 
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aktiivisesti osallistunut keskusteluun kuluttajien kanssa, joka taas on johtanut 

vuorovaikutukselliseen käyttäytymiseen siten, että kuluttaja on reagoinut yrityksen 

vastaukseen. Empirian perusteella tasapainoa kyettiin myös näkemään julkaisuissa, 

joissa yksikkö rehellisesti kertoi epäonnistuneensa oman ammattinsa toteuttamisessa 

(kuvio 7, oikean puoleinen kuva) ja näin teki itsestään inhimillisemmän, mikä taas 

johti tavoittavuusmäärän kasvuun. 

 

Kuvio 7 Yrityksen kommunikointi kuluttajan kanssa ja tasapainon syntyminen 
kuluttajan ja yrityksen brändin välille 

Empiriasta kyettiin löytämään myös johtopäätös, jota ei teoreettisen viitekehyksen 

perusteella kyetty muodostamaan. Tutkija määrittelee tämän johtopäätöksen 

hiljaiseksi word of mouthiksi. Hiljaista word of mouthia kyettiin havaitsemaan 

seuraamalla julkaisujen tykkääjämäärän korrelaatiota julkaisun tavoittavuuteen. 

Kuluttajan toimiessa Facebookissa, ilmestyy kuluttajan seinälle hänen seuraamiensa 

yksityishenkilöiden tykkäämiä kohteita, joilla ei ole minkäänlaista yhteyttä kuluttajaan 
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muuta kautta. Kuviosta kahdeksan nähdään, kuinka yli 40 henkilön tykkäys on 

johtanut lähes 3000 henkilön tavoittamiseen ilman keskustelun, tägäysten tai jakojen 

syntymistä. Hiljaisessa word of mouhtissa kuluttaja ei ole perinteisen word of mouthin 

mukaisesti tietoinen synnyttämästään kommunikaatiosta vaan täysin tiedostamattaan 

jakaa kiinnostuksen kohteitaan omien seuraajiensa seinille, kun taas tiedostetuksi word 

of mouthiksi voidaan määritellä edellä esitetyt sosiaalisen median promotionaaliset 

ominaisuudet, joissa kuluttaja tietoisesti yhdistää ystäviään yrityksen julkaisuihin tai 

jakaa yrityksen julkaisuja omalle seinälleen. Jätettäessä videoiden, arvontojen ja 

tapahtumien julkaisut pois tämän johtopäätöksen tekemisestä, on hiljainen word of 

mouth ja sen vaikutuksellisuus näytettävissä todeksi kuvien ja tekstijulkaisuiden 

tavoittavuudessa, jossa suurempi tykkääjämäärä nostaa julkaisun tavoittavuutta. 

 

Kuvio 8 Hiljainen word of mouth sosiaalisessa mediassa 
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5.3   Yrityksen tavoitteet sosiaalisen median toimintojen hyödyntämisessä 

Empirian perusteella yrityksen sisällönluonnin keinot eli viraalimarkkinointi, tiedon ja 

asiantuntemuksen jakaminen sekä kuluttajien kanssa kommunikointi osallistavat 

kuluttajia kommunikoimaan keskenään, kommunikoimaan yrityksen kanssa, 

mahdollistavat tasapainon syntymisen kuluttajan ja yrityksen brändin välille sekä 

hiljaisen word of mouthin syntymisen. Empirian perusteella myös kuluttajien 

osallistumisen on kyetty näyttämään olevan yhteyksissä yrityksen tavoitteisiin 

sosiaalisen median hyödyntämisessä. Teoreettisen viitekehyksen mukaan yrityksellä 

on olemassa neljä tavoitetta sosiaalisen median toimintoja toteuttaessaan, joita ovat 

kuluttajien tietotaidon hyödyntäminen (Neti 2011), asiakassitoutumisen 

kasvattaminen (Evans 2010), asiakasprospektien tavoittaminen (Neti 2011) sekä 

kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttaminen (Mangold & Faulds 2009). 

Teoreettisessa viitekehyksessä mainittua tavoitetta, kuluttajien tietotaidon 

hyödyntäminen, ei kyetty toteamaan empirian kautta, sillä tähän ilmiöön viittaavia 

kommunikointeja tai julkaisuja ei kahden vuoden tarkasteluajanjaksolta löytynyt.  

Asiakassitoutuneisuuteen vaikuttaa muun muassa palautteen antamisen 

mahdollistaminen ja luonnollisuus sekä kommunikointi yrityksen kanssa, jolloin 

ilmapiiristä muodostuu rehellinen, jossa avoin keskustelu on arvostettua (Evansa 

2010). Tämän tavoitteen täyttymisestä voidaan nähdä viitteitä siinä, miten kuluttajat 

kommunikoivat yrityksen kanssa. Kuten kuviosta 7 voidaan nähdä, on Amarillon 

seuraajien ja Amarillon yksikön välillä rehellinen ja keskusteleva ilmapiiri, mutta 

verrattaessa Amarillon keskustelutyyliä Vanhaan Paloasemaan, on kommunikaation 

määrässä nähtävissä runsaasti eroja. Tähän ilmiöön voi myös osaltaan vaikuttaa 

yksiköiden seuraajien ja kohderyhmien tyypit, jota empiria tukee, näyttäen todeksi sen, 

että naiset kommentoivat ja antavat yritykselle palautetta runsaammin kuin kuin 

miehet. Teoreettisen viitekehyksen mukaan asiakassitoutuneisuus näkyy 

heikoimmillaan potentiaalisena asiakkuutena sekä harvana asiointina yrityksessä, kun 

taas vahvimmillaan yrityksen asiakkaan toimiessa yrityksen suosittelijana (Lahtinen ja 

Isoviita 2004: 11). Tähän teoreettiseen viitekehykseen ei tämän tutkimuksen 

perusteella kyetä vastaamaan, sillä tutkimus rajoittuu sosiaaliseen mediaan, eikä 

tarkastele yrityksien varsinaisia asiakas- tai kassavirtoja. 
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Teoreettisen viitekehyksen mainitsemista tavoitteista, asiakasprospektien 

tavoittaminen on selkeimmin osoitettavissa sosiaalisessa mediassa toteutetun empirian 

kautta. Asiakasprospektien tavoittaminen on empiriassa nähtävissä kuluttajien 

keskinäisen kommunikaation kautta, joissa he yhdistävät seuraajiaan tägäämällä heitä 

julkaisuihin synnyttäen mahdollisesti myös keskustelua sekä jakamalla julkaisuja 

omalle seinälle asiakasprospektien nähtäväksi. Myös hiljainen word of mouth toimii 

asiakasprospekteja saavuttavasti kuluttajan tykkäyksien näkyessä myös hänen 

seuraajiensa seinällä. Huomioitavaa tämänkin tavoitteen täyttymisessä on edellä 

esitetty toteamus siitä, että tutkimus keskittyy ainoastaan sosiaaliseen mediaan, jonka 

vuoksi varsinaista uusasiakashankintaa ei voida osoittaa tapahtuneeksi. 

Asiakasprospektien tavoittamisen täyttyminen sosiaalisen median toimintojen 

osallistamisen keinoin on osoitettavissa empiriassa, josta mallina toimii edellä esitetty 

kuvio 6. 

Yrityksen sosiaalisen median toimintojen tavoitteeksi todettiin teoreettisessa 

viitekehyksessä myös kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttaminen. 

Kuluttajakäyttäytymiseen pyritään Mangoldin ja Fauldsin (2009) mukaan 

vaikuttamaan vaikuttaen kuluttajien tietoisuuteen, informaation hankintaan, 

mielipiteisiin, asenteisiin, ostokäyttäytymiseen sekä oston jälkeiseen 

kommunikaatioon ja arviointiin. Empirian perusteella kuluttajakäyttäytymiseen 

kyetään vaikuttamaan sosiaalisessa mediassa tägäysten, jakojen sekä muun 

kommunikaation kautta vaikuttaen näiden kautta tietoisuuteen sekä ostonjälkeiseen 

kommunikaatioon ja arviointiin. Tästä poiketen on kuluttajakäyttäytymiseen 

vaikuttaminen ostokäyttäytymisen muodossa tämän empirian perusteella mahdotonta 

näyttää tavoitetuksi, sillä varsinaisia asiakas- ja kassavirtoja ei tutkimuksen empiriassa 

seurattu. Informaation hankintaan, mielipiteisiin sekä asenteisiin vaikuttamisen 

näyttäminen on myös tämän tutkimuksen keinojen ulkopuolella, sillä nämä ovat 

kuluttajien kautta tapahtuvia toimintoja, mihin tässä tutkimuksessa ei keskitytty. 

5.4   Asiakkaan osallistaminen sosiaalisen median toimintoja hyödyntäen ja sen 

vaikutus yrityksen tavoitteisiin 

Empiirisen aineiston perusteella kyettiin löytämään teoriassa mainittujen ilmiöiden 

välille syy-seuraussuhteita. Teorian pohjalta määritellyt yrityksen sosiaalisen median 
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toiminnot, joita ovat sisällönluonti, viraalimarkkinointi, tiedon ja asiantuntemuksen 

jakaminen sekä kuluttajan kanssa kommunikointi, saivat empiirisen aineiston 

perusteella kytköksiä kuluttajien osallistumisen vaikuttamiseen. Teoreettisessa 

viitekehyksessä mainitut vaikutukset kuluttajien osallistumiseen, joita ovat tasapaino 

kuluttajan ja brändin välillä, kuluttajalta yritykselle kommunikointi sekä kuluttajalta 

kuluttajalle kommunikointi, saivat rinnalleen empiirisen aineiston pohjalta havaitun 

uuden vaikutuksen, hiljaisen word of mouthin. 

Jokaiselle kuluttajien osallistumisen vaikutukselle kyettiin löytämään empirian 

pohjalta tekijöitä, jotka vaikutusmekanismien kautta ovat yhdistettävissä tutkimuksen 

perusteella kahteen yrityksen tavoitteeseen sosiaalisen median toimintojen 

hyödyntämiseksi, jotka ovat alun perin muodostettu teoreettisen viitekehyksen 

pohjalta. 

 

Kuvio 9 Empiirisesti perusteltu malli asiakkaan osallistamisesta sosiaalisen median 
toimintoja hyödyntäen ja sen vaikutus yrityksen tavoitteisiin 
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6   JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1   Tutkimuksen keskeiset tulokset 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä esitettiin: ”Miten sosiaalisen median 

toiminnoilla stimuloidaan elektronisen word of mouthin muodostumista?”, johon 

lähdettiin rakentamaan vastausta teoreettisen viitekehyksen pohjalta täydentäen tätä 

empiirisellä aineistolla. Teoreettisen viitekehyksen pohjalta rakennetut teemat, joita 

ovat yrityksen sosiaalisen median toiminnot, niiden vaikutus kuluttajien 

osallistumiseen sekä yrityksen tavoitteet sosiaalisen median toimintojen 

hyödyntämisessä saivat rinnalleen empiirisen aineiston pohjalta osallistumisen 

vaikutusmekanismit sosiaalisen median tavoitteiden hyödyntämiseen. 

Elektronista word of mouthia voidaan stimuloida yrityksen sosiaalisen median 

toiminnoilla, eli sisällönluonnilla, joita ovat viraalimarkkinointi ja kuluttajan kanssa 

kommunikointi. Kolmanteen sisällönluonnin keinoon, tiedon ja asiantuntemuksen 

jakaminen, ei saatu tukea empirian perusteella. Kuluttajan osallistumisen ilmiöt eli 

tasapaino kuluttajan ja yrityksen brändin välillä, kuluttajalta yritykselle 

kommunikointi, kuluttajalta kuluttajalle kommunikointi sekä hiljainen word of mouth 

syntyvät kuviossa 9 esitettyjen tapojen mukaisesti joko tietoisesti tai 

tiedostamattomana elektronisena word of mouthina. Yrityksen tavoitteet sosiaalisen 

median toimimisessa toimivat motivoiden ja ohjaten yrityksen sosiaalisen median 

toimintoja, jonka avulla empiirisen aineiston avulla havaittiin viitteitä kuluttajan 

osallistumisen ja yrityksen tavoitteiden yhdistämiseksi. 

Johdantokappaleessa esitettiin kaksi tutkimusaukkoa, joilla perusteltiin 

tutkimusongelman valintaa. Yhtenä tutkimusaukkona nähtiin haasteet sosiaalisen 

median käytön vaikutuksellisena markkinointikommunikaation välineenä. Empiirisen 

aineiston perusteella kyettiin löytämään yrityksen sisällönluonnin motivoivia tekijöitä 

kuluttajien kanssakäymiseen yritysten sekä muiden kuluttajien kanssa sosiaalisessa 

mediassa. Empirian perusteella arvonnat, tapahtumat sekä videot motivoivat kuluttajia 

kanssakäymiseen sosiaalisessa mediassa johtaen yrityksen tavoitteisiin 

asiakasprospektien saavuttamisesta. Toisena tukimusaukkona nähtiin elektronisen 

word of mouthin tutkimuksen täydentämisen tärkeys, sillä elektronisen word of mouth 
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kommunikaation tutkimus on aikaisemmassa tutkimuksessa rinnastettu suoraan word 

of mouth kommunikaatioon. Tutkimusaukkoon saatiin täydennystä, empirian 

synnyttäessä uuden käsitteen hiljaisesta word of mouthista, mitä perinteisen word of 

mouthin mukaisesti ei voida synnyttää reaalimaailmassa. 

 

Kuvio 10 Yrityksen sosiaalisen median toimintojen johtaminen yrityksen tavoitteiden 
täyttymiseen kuluttajan osallistumisen sekä sen vaikutusmekanismien välityksellä 

6.2   Teoreettiset johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa esitelty teoreettinen viitekehys sekä empiirinen aineisto tukevat 

hyvin pitkälti toisiaan. Empiirinen aineisto on kuitenkin toteutettu ainoastaan pienten 

ja keskisuurten yritysten näkökulmasta Facebookin toimiessa tarkasteluympäristönä, 

josta johtuen kaikkiin teoriassa esitettyihin ilmiöihin ei kyetty löytämään 

yhteneväisyyksiä. On myös huomioitava, että kolme tarkastelun kohteena ollutta 

yksikköä poikkeaa toisistaan sosiaalisen median viestinnässä keskittyen eri sosiaalisen 

median alustoihin eri tavalla ja luoden alustoille toisistaan poikkeavaa sisältöä. 

Teoreettiset johtopäätökset käydään tässä alakappaleessa läpi ilmiö kerrallaan. 

Teoreettisen viitekehyksen perusteella yrityksen sosiaalisen median toiminnoille 

kyettiin muodostamaan toisistaan eriävät toiminnot. Sisällönluonti on kaikkea sitä 

tekemistä mitä yritys sosiaalisessa mediassaan hallinnoi (Neti 2011), mikä taas 

empiriassa määriteltiin Facebookin tarjoamien ominaisuuksien mukaan arvontojen 

julkaisuksi, kuvien ja tekstiä sisältävien kuvien julkaisuiksi, tekstien julkaisuksi, 

tapahtumien julkaisuksi sekä videoiden julkaisuksi. Sisällönluonti voidaan siis nähdä 

yrityksen sosiaalisen median toimintojen yläterminä. Sisällönluonnin alatermeiksi 

teoriassa määriteltiin viraalimarkkinointi (Krishnamurthy 2011), tiedon ja 
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asiantuntemuksen jako (Neti 2011) sekä kuluttajien kanssa kommunikointi (Mangold 

& Faulds 2009).  

Empirian perusteella kyettiin löytämään viraalimarkkinoinnin vaikutuksellisuudesta 

viitteitä sen avoimessa muodossa, jossa kuluttaja on tietoinen yrityksen 

tarkoitusperästä (Petty & Andrews 2008), esittelemällä yrityksen julkaisemia 

brändilähettiläiden kirjoituksia. Covert-mainonnan eli piilotellun mainonnan 

vaikutuksellisuudelle ei saatu empirian perusteella viitteitä, sillä kahden vuoden 

tarkasteluajanjakolla ei tähän viittaavia julkaisuja löytynyt. Empirian perusteella 

todettiin overt-mainonnan saavuttavan saman mukaista tavoittavuutta kuin kuvaa, tai 

tekstiä ja kuvaa sisältävät julkaisut. Teoreettisen viitekehyksen mukaan yrityksen 

luoma sisältö vaikuttaa positiivisesti asiakassuhteiden kannattavuuteen ja se voi 

vaikuttaa positiivisesti myös kuluttajien käyttäytymiseen, sillä se voi auttaa yrityksiä 

kertomaan asiakkailleen heidän uusimmista tuotteista hyödykkeistään (Kumar et. al 

2016). Empirian perusteella sosiaalinen media on parantanut yrityksen 

mahdollisuuksia kommunikoida kuluttajille yrityksen tavoittaessa runsaamman 

kuluttajakunnan yhdellä kertaa. Teoreettisen viitekehyksen mukaan myös 

kanssakäyminen brändiharrastajien ja –fanien kanssa auttaa parantamaan suotuisia 

brändiasenteita, ja yritysten julkaistessa sosiaalisessa mediassa, kuluttajat voivat 

reagoida ”tykkäämällä” tai kommentoimalla sisältöä, mikä voi osaltaan synnyttää 

positiivisia brändiarviointeja. (Kumar et. al 2016.) Empiriassa tästä kyettiin löytämään 

viitteitä viraalimarkkinoinnin muodossa. 

Teoreettisen viitekehyksen mukaan tiedon- ja asiantuntemuksen jako vahvistaa 

elektronista word of mouthia kuluttajien todennäköisemmin puhuessa yrityksestä ja 

sen tarjoamista hyödykkeistä omatessaan paljon tietoa (Mangold & Faulds 2009), 

johon ei kuitenkaan empirian perusteella saatu tukea, sillä tiedon- ja asiantuntemuksen 

jakamiseksi kategorioitavia julkaisuja oli tarkasteluajanjaksolla hyvin niukasti, jonka 

vuoksi teoriassa osoitettua väitöstä sen vaikutuksesta ei kyetty näyttämään empirian 

avulla todeksi. Kolmannelle sisällönluomisen alatermin teorialle, yrityksen 

kommunikointi kuluttajan kanssa, saatiin vahvistusta empirian perusteella. 

Teoreettisen viitekehyksen perusteella sosiaalinen media mahdollistaa 

kaksisuuntaisen kommunikoinnin (Mayfield 2008), joka myös empiirisen aineiston 

mukaan parantaa yrityksen mahdollisuuksia kommunikoida kuluttajalle tai isommalle 
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kuluttajaryhmälle henkilökohtaisesti. Kommunikaation muotona, tämän empirian 

perusteella arvontojen voittajien ilmoitus nähtiin vaikuttavimpana, jolloin viesti tuotiin 

julki koko seuraajakannalle, mutta personalisoituna. 

Teorian pohjalta luodussa toisessa ilmiössä, voidaan kuluttajien sosiaalisen median 

toimintoihin osallistumista tarkastella kolmelta tapaa, joista kaksi liittyy sosiaalisen 

median promotionaaliseen rooliin. Teoreettisen viitekehyksen perusteella sosiaalisen 

median promotionaalinen rooli viittaa siihen, kuinka sosiaalinen media on muuttanut 

kommunikoinnin kenttää mahdollistaen kommunikaation kuluttajien välillä ja 

kuluttajalta yritykselle (Mangold & Faulds 2009). Teorian pohjalta myös tasapainon 

syntyminen kuluttajan ja yrityksen brändin välillä on merkityksellinen osallistava 

tekijä kuluttajalle (Evans 2010). Empirian pohjalta kyettiin löytämään myös täysin 

uusi kuluttajan osallistumisen tekijä, hiljainen word of mouth. 

Mangoldin ja Fauldsin (2009) mukaan kuluttajalta kuluttajalle kommunikointiin 

sosiaalisen median syntyminen on vaikuttanut, tehden mahdolliseksi sen, että 

kuluttajat kykenevät kommunikoimaan satojen ja jopa tuhansien muiden ihmisten 

kanssa tuotteista sekä yrityksistä, jotka näitä tuotteita tarjoavat. Kuluttajalta 

kuluttajalle kommunikointi määritellään elektronisen word of mouthin tutkimuksessa 

consumer buzz:ksi, ja yrityksen näkökulmasta buzz kertoo kuluttajan asenteista, kuten 

tietoisuudesta, kiintymyksestä sekä luottamuksesta brändiä tai yritystä kohtaan. (Luo 

& Zhang 2013.) Empiriassa havaittiin runsaasti näyttöä kuluttajien keskinäisestä 

kommunikoinnista, tägäysten ja siitä mahdollisesti syntyneen keskustelun sekä 

julkaisujen jakamisen muodossa. Empiirisen aineiston mukaan kuluttajien välistä 

kommunikointia syntyi runsaimmin tapahtumien ja arvontojen julkaisuissa, jossa 

kuluttajat yhdistivät seuraajiaan yrityksen julkaisuun synnyttäen keskustelua 

kuluttajien kesken. Nämä edeltä mainitut toiminnot johtivat julkaisujen suurempaan 

tavoittavuuteen, joka myös Luon ja Zhangin (2013) mukaan vaikuttaa muiden 

kuluttajien asenteisiin ja yrityksen arvoon. Tavoittavuus viittaa empiriassa 

verkkosivujen liikenteeseen, joka Luon ja Zhangin (2013) johtaa bränditunnettuuteen 

ja kuluttajahankintaan, sekä toimii ennusteena yrityksen osakepääomaan markkinoilla. 

Verkkoliikenne vaikuttaa teoreettisen viitekehyksen perusteella myös kuluttajan 

ostokonversioihin ja voi sitä kautta vaikuttaa myös yrityksen rahaliikenteeseen, 

tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin sekä yrityksen suorituskykyyn. Lisänä tähän, 
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buzz on myös vaikutuksellinen työkalu kassavirtojen kasvattamiseen, uusien 

tuotteiden lanseeraukseen sekä yrityksen taloudellisen arvon parantamiseen. (Luo & 

Zhang 2013). Tämä tutkimus kuitenkin rajoittuu sosiaalisen median ilmiöiden 

tutkimiseen, jonka vuoksi teoreettisen viitekehyksen tuomia rahallisia vaikutuksia ei 

kyetä osoittamaan todeksi.  

Sosiaalinen media antaa kuluttajille äänen ja sallii heidän kokemustensa jakamisen 

kenen tahansa kanssa, missä tahansa päin maailmaa. (Ismail 2017) joka Evansin 

(2010) mukaan luo tasapainoa kuluttajan ja brändin välillä. Voidaan siis nähdä, että 

kuluttajalta yritykselle kommunikointi johtaa osaltaan myös tasapainon syntymiseen 

kuluttajan ja yrityksen brändin välille. Empiirisen aineiston perusteella saadaan 

tasapainon syntymisen väitteelle tukea, sillä kysymysten ja mielipiteiden jakamisen 

seurauksena empiriassa syntyi keskustelua kuluttajan ja yrityksen välillä. Tasapainon 

syntymistä sekä kuluttajalta yritykselle kommunikaatiota kyettiin näkemään myös 

kuluttajien julkaisujen jakamisessa yrityksen sivuilla sekä julkaisuissa joissa yrityksen 

henkilöstö näyttivät itsensä inhimillisemmässä muodossa.  

Täysin uutena empiirisenä löydöksenä syntyi hiljaisen word of mouthin käsite, mitä ei 

aikaisemman teoreettisen viitekehyksen perusteella voitu määritellä. Hiljaiseksi word 

of mouthiksi tutkija määrittelee kuluttajan tiedostamattaan synnyttämän elektronisen 

word of mouthin, jonka syntyminen on mahdollista ainoastaan sosiaalisessa mediassa. 

Arndtin (1967) mukaan word of mouth kommunikaatio on henkilöltä henkilölle 

kommunikointia, missä henkilö ei näe informaatiota kaupallisena viestinä. Hiljaisessa 

word of mouthissa perinteistä word of mouthin määritelmää käytetään hyväksi 

luomalla tarpeeksi mielenkiintoista sisältöä, saaden kuluttajat tykkäämään yrityksen 

julkaisuista.  

Teoreettisessa viitekehyksessä todettiin word of mouth kampanjan olevan vaikuttava 

kahden asian tapahduttua. Ensinnä kuluttajien tulee puhua brändistä tai jakaa siihen 

liittyvää sisältöä ja toiseksi kampanjoiden tulee luoda arvoa yrityksen brändille. 

(Akpinar & Berger 2017.) Tätä mukaillen empirian pohjalta kyettiin myös tekemään 

johtopäätös kuluttajan osallistumisen ja yrityksen tavoitteiden välillä löytämällä 

osallistumisen vaikutusmekanismeja yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Empirian 

perusteella kuluttajalta yritykselle kommunikointi näkyy kysymysten ja mielipiteiden 



62 

muodossa, joka välittyy tietoisuutena, ostonjälkeisenä kommunikointina sekä 

arviointeina vaikuttaen kuluttajakäyttäytymiseen. Empiirisen aineiston rajoittuessa 

sosiaalisen median työkaluihin, ei kuluttajalta yritykselle kommunikoinnin muille 

vaikutusmekanismeille, joita ovat ostokäyttäytyminen, informaation hankinta sekä 

mielipiteisiin ja asenteisiin vaikuttaminen, kyetty vastaamaan. Empirian avulla myös 

hiljaiselle word of mouthille sekä kuluttajalta kuluttajalle kommunikoinnille löydettiin 

vaikutusta asiakasprospektien tavoittamiseen, tehden yrityksestä näkyvämmän 

kuluttajien silmissä tägäyksien, keskustelun, tykkäyksien ja jakojen avulla. 

6.3   Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Kuten teoreettisen viitekehyksen sekä empirian perusteella voidaan todeta, sosiaalinen 

media on muodostunut tärkeäksi elementiksi yrityksien integroidussa 

markkinointiviestinnässä ja sen oikeanlainen käyttö on tärkeää sosiaalisen median 

ollessa edelleen kuluttajien jokapäiväisessä elämässä mukana oleva mediamuoto. 

Tämä tutkimus antaa selkeitä ohjeita yrityksen sosiaalisen median ja etenkin 

Facebookin tavoitteidenmukaiseen käyttöön. Tutkimuksen pohjalta on kyetty 

muodostamaan selkeitä ohjeita liikkeenjohdolle, jotta sosiaalisen median soveltamista 

viestinnässä ja kuluttajien kanssa kommunikoinnissa voidaan käyttää yrityksen 

hyödyksi. Tärkeimpinä ohjeina nähdään sosiaalisen median ja muiden yrityksen 

käyttämien medioiden yhtenäistäminen. Ensinnä yrityksen tulee valita käyttöönsä ne 

sosiaalisen median alustat, jotka sille sopivat ja yhtenäistää näiden alustojen viestintä 

keskenään ja toiseksi yrityksen tulee huomioida sosiaalinen media myös integroidussa 

markkinointiviestinnässään ja yhtenäistää nämä eri markkinointialustat keskenään 

Facebookissa toimiessaan yritysten tulee keskittyä arvontojen, tapahtumien sekä 

videoiden julkaisemiseen tavoittaakseen mahdollisimman suuren määrän 

asiakasprospekteja. Yrityksen tulee mahdollistaa asiakkaiden palautteen antaminen 

sekä mielipiteiden julki kertominen tavoitellessaan korkeampaa 

asiakassitoutuneisuutta.  Yritys kykenee vaikuttamaan kuluttajakäyttäytymiseen 

sosiaalisessa mediassa tekemällä kuluttajia kiinnostavia julkaisuja, kuten 

tapahtumajulkaisuja, joka tägäysten, jakojen sekä muun kommunikaation kautta 

vaikuttaa kuluttajien tietoisuuteen sekä ostonjälkeiseen kommunikaatioon ja 

arviointiin. 
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Tätä tutkimusta voidaan pitää yrityksen sosiaalisen median toimintoja ohjaavana ja 

tukevana kehyksenä. Lisäksi tutkimuksen avulla saadaan ymmärrystä kuluttajien 

toimimisesta sosiaalisessa mediassa sekä sen vaikutuksia yrityksen tavoitteisiin, jonka 

avulla yritys voi suunnata toimiaan näitä tukevasti. 

6.4   Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja tutkimuksen rajoitukset 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan validiteetin ja reabiliteetin käsitteiden avulla, 

jotka kuitenkin sopivat kvalitatiiviseen tutkimukseen monilta osin huonosti, sillä ne on 

alun perin kehitetty kvantitatiivisen tutkimuksen laadun arviointiin (Koskinen, 

Alasuutari & Peltonen 2005: 255). Tämän tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa 

käytetään Eskolan ja Suorannan (1998) määrittelemiä luotettavuuden kriteerejä, jotka 

pohjautuvat Lincolnin ja Guban (1985) alkuperäisesti muodostamaan 

luotettavuuskäsitteiden malliin (Tuomi & Sarajärvi 2009: 137). Eskolan ja Suorannan 

(1998) mukaan luotettavuutta voidaan arvioida paremmin uskottavuuden, 

siirrettävyyden, varmuuden sekä vahvistuvuuden keinoin. 

Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan uskottavuus luotettavuuden kriteerinä tarkoittaa 

sitä, että tutkija joutuu tarkastelemaan vastaavatko hänen tulkintansa ja 

käsitteellistyksensä tutkittavien käsityksiä. Uskottavuutta tässä tutkimuksessa pyrittiin 

vahvistamaan antamalla tutkimus arvioitavaksi empirian kohteena olleen yrityksen 

työntekijöille ja johtoportaalle sekä dokumentoimalla kaikki tehdyt havainnot 

päiväkirjamuodossa.  

Tutkimustulosten siirrettävyys on Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan mahdollista 

tietyin ehdoin. Tässä tutkimuksessa rajaus tehtiin siirrettävyysongelman vuoksi pieniin 

ja keskisuuriin yrityksiin sillä ei voida olla varmoja toimivatko nämä lähestymistavat 

myös suurissa ja kansainvälisissä yrityksissä. Siirrettävyyttä on kuitenkin pyritty 

parantamaan ottamalla tutkimukseen mukaan kolme eri yksikköä ja tarkastelemalla 

näiden sosiaalisen median toimintoja Facebookissa kahden vuoden ajalta.  

Siirrettävyyden epävarmuus esiintyy myös siinä, voiko näitä kaikkia ominaisuuksia 

valjastaa muiden sosiaalisen median alustojen käyttöön, huolimatta siitä, että 

Facebook on käytetyin sosiaalisen median alusta niin yrityksien kuin kuluttajienkin 

toimesta.  
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Tutkimukseen lisätään varmuutta ottamalla huomioon myös tutkimukseen 

ennustamattomasti vaikuttavat ennakkoehdot mahdollisuuksien mukaan (Eskola & 

Suoranta 1998).  Tämän tutkimuksen varmuutta on pyritty parantamaan tutkijan 

tarkalla kertomuksella tutkimuksen toteutuksesta. Lisäksi myös useiden eri 

tutkimuskohteiden käyttö on otettu varmentavaksi menetelmäksi. Menetelmältään 

tämä tutkimus on laadullinen, mutta menetelmänä käytettiin netnografista 

havainnointia, joka on toteutettu tutkimalla kohdeyksiköitä kahden vuoden ajalta. 

Netnografian kautta, pitkällä tarkasteluajanjaksolla, on tutkimuksen varmuutta pyritty 

vahvistamaan sen poistaessa vaihtelevuudet sekä vuodenaikaerot tutkimuksen 

lopputuloksista. 

Vahvistuvuus viittaa siihen, että tutkimus ja sen lopputulemat saavat vahvistusta 

vastaavaa ilmiötä tarkastelleista tutkimuksista (Eskola & Suoranta 1998). Tämän 

tutkimuksen tulokset mukailivat pääosin jo tehtyä tutkimusta, mutta myös 

eroavaisuuksia ja uusia ilmiöitä havaittiin. Esimerkiksi hiljaisen word of mouthin 

käsite sekä vaikutusmekanismit kuluttajien osallistumisen ja yrityksen tavoitteiden 

välillä olivat osittain uutta tietoa. Teoria taas ei osaltaan saanut tukea empiriasta 

tiedon- ja asiantuntemuksen jakamisen merkityksestä kuluttajien osallistumiseen 

6.5   Jatkotutkimusehdotukset 

Tämä tutkimus keskittyi ilmiön tutkimiseen ainoastaan pienten ja keskisuurten 

yritysten kontekstissa, jonka vuoksi ilmiötä voitaisiin laajentaa tutkimaan myös suuria 

ja jopa kansainvälisiä yrityksiä. Tällainen lähestyminen parantaisi myös edeltä 

mainittua siirrettävyyden ongelmaa. Myös erilainen yrityskonsepti tutkimuksen 

kohteena toisi uutta näkökulmaa tutkittuun ilmiöön, sillä tämä tutkimus keskittyi 

ainoastaan ravintola- ja kahvilapalveluita tarjoaviin yksiköihin. 

Tutkimuksen laajentamista Facebookin ulkopuolelle myös suositellaan tulevaisuuden 

tutkimukseen, sillä vaikka Facebook on iso sosiaalisen median alusta, myös päätään 

nostavat sosiaalisen median alustat, kuten LinkedIn sekä Instagram ovat tutkimuksen 

arvoisia sosiaalisen median alustoja. Uutta näkökulmaa voitaisiin tuoda myös 

siirtämällä tutkittu ilmiö yrityskaupan ympäristöön. 
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Tämä tutkimus jätti myös tutkimusaukkoja sen suhteen, ettei se tarkastellut rahallisia 

arvoja sosiaalisen median kanssa yhtäaikaisesti. Rahallisilla piirteillä voitaisiin 

yrityksen tavoitteiden ja kuluttajien osallistumisen välille syntyneille 

vaikutusmekanismeille saada konkreettisia tuloksia huomioiden kassa- ja 

asiakasvirrat. 
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