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Sosiaalinen media on mahdollistanut johtajille uudenlaisen tavan olla vuorovaikutuksessa eri 

sidosryhmien kanssa. Osa johtajista hyödyntää etenkin Twitteriä aktiivisesti. Tässä pro gradu -

tutkielmassa pyritään selvittämään, mitä hyötyjä johtajille Twitterin käytöstä on ja miksi he sitä 

käyttävät. Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää niitä positiivisia ja negatiivisia kokemuksia, joita 

johtajilla on Twitteristä. 

 

Teoreettinen viitekehys muodostetaan Twitteriin, sosiaalisen mediaan ja johtajien viestintään 

liittyvien aikaisempien tutkimusten ja aineistojen pohjalta. Viitekehyksen tarkoitus on luoda 

ymmärrys niistä potentiaalisista asioista, jotka motivoivat johtajia toimimaan aktiivisesti Twitterissä 

tai jotka toisaalta saattavat olla esteenä johtajan aktiivisuudelle. 

 

Tutkimuskysymysten perusteella tutkimusmenetelmäksi valikoitui laadullinen menetelmä ja tutkimus 

toteutetaan teemahaastatteluiden avulla. Tutkimuksessa haastatellaan kolmea johtajaa, jotka 

aktiivisesti viestivät Twitterissä. Teemahaastatteluiden lisäksi johtajien Twitter-aktiivisuutta tutkitaan 

haastatteluita edeltävältä ajalta ja heidän Twitter-viesteistään etsitään haastatteluaineiston löydöksiin 

viittaavia esimerkkejä. Teemahaastatteluiden analyysimenetelmänä oli induktiivinen sisällönanalyysi, 

jonka avulla aineistosta pystytään havaintojen kautta löytämään merkityksiä.  

 

Tutkielman tulosten mukaan johtajat käyttävät Twitteriä ainoastaan työhön liittyvissä asioissa. Twitter 

mahdollistaa paremman tunnettuuden, esimerkillä johtamisen, tiedon hankinnan ja sidosryhmiin 

vaikuttamisen. Alkuvaiheessa uhkana johtajalle on epävarmuus siitä, miten Twitteriä voi ja pitää 

hyödyntää. Myöhemmässä vaiheessa potentiaalinen uhka on ajankäyttö, mikäli Twitteriin käyttää 

liikaa aikaa eikä siitä koe saavansa panostuksiinsa nähden riittävästi hyötyjä.  

 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan pitää yleistettävinä suomalaisille yritysjohtajille. Tutkielma tuo 

esille useita eri hyödyntämiskeinoja sekä potentiaalisia uhkia, joita yritysten johtajien on hyvä tietää 

pohtiessaan omaa aktiivisuuttaan Twitterissä. Tämä on myös ensimmäinen suomalainen tutkimus, 

jossa tutkitaan johtajien henkilökohtaisia kokemuksia Twitteristä ja sen hyödyistä ja haitoista.  
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1 JOHDANTO 

Pro Gradu – tutkielmani käsittelee johtajien kokemuksia mikroblogipalvelu Twitterin 

käytöstä. Tutkielmassa haluan selvittää, miksi johtajat käyttävät Twitteriä ja 

hyödyttääkö se heitä työn kannalta. Pyrin löytämään positiivisten käyttökokemusten 

lisäksi myös mahdolliset negatiiviset asiat, joita Twitterin käyttö voi aiheuttaa. 

Rajasin aiheen käsittelemään ainoastaan johtajien omia kokemuksia, en miten 

vastaanottajat tai muut sidosryhmät johtajan Twitter-aktiivisuuden kokevat. 

Haastattelut olivat puolistrukturoituja ja aineisto käsiteltiin laadullisen tutkimuksen 

menetelmin.  

Johtajien omia kokemuksia Twitterin käytöstä on tutkittu varsin vähän (Saksi, 2016: 

63; Isotalus, 2018). Johtajiin ja Twitteriin liittyvät tutkimukset painottuvat pääosin 

analyysiin johtajan viestinnän vaikuttavuudesta (Hwang 2012, Men & Tsai, 2016), 

twiittien sisältötyypeistä (Lei & Dominic, 2018) tai johtajien twiiteissään 

käyttämästä retoriikasta (Grafström & Falkman, 2017). Näiden asioiden 

tarkasteleminen on kuitenkin teoriaosuudessa tärkeää, jotta tutkimusaineistosta 

nousevia teemoja voidaan ymmärtää paremmin.  

Johtajien Twitterin käyttämisellä nähtiin olevan positiivisia vaikutuksia niin 

asenteissa itse johtajaa kuin hänen edustamaansa yritystä kohtaan (Hwang, 2012). 

Julkisesti muiden käyttäjien kanssa vuorovaikutuksessa oleminen vaikutti myös 

toimitusjohtajan koettuun autenttisuuteen sekä lähestyttävyyteen, mikä taas johti 

julkiseen luottamukseen ja tyytyväisyyteen. (Men & Tsai, 2016.)  

Brandfogin (2013) raportin mukaan yli 80 % kyselyyn vastanneista johtajista oli sitä 

mieltä, että sosiaalinen media on toimitusjohtajille tärkeä kanava syventää suhdetta 

asiakkaisiin, työntekijöihin ja sijoittajiin. Myös Weber Shandwickin (2012) kyselyn 

mukaan toimitusjohtajan kohdeyleisöjä sosiaalisessa mediassa ovat työntekijät (71 

%), asiakkaat (64 %) ja sijoittajat (51 %). Muita mainittuja kohdeyleisöjä olivat 

julkinen yleisö (48 %), uutismediat (44 %), muut saman toimialan toimijat (33 %) 

sekä potentiaaliset työnhakijat (32 %).  
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Johtaja on media! -kirjaan Jukka Saksi (2016) on haastatellut 70 suomalaista 

johtamisen huippuammattilaista. Useilla toimialoilla on Saksin selvitysten (2016, s. 

287-289) mukaan viestinnällinen johtajuustyhjiö ja hän suosittelee yritysjohtajille 

sosiaalisen median kanavista Twitteriä. Twitter mahdollistaa Saksin mukaan tiedon 

hankkimisen, verkostoitumisen, tiedottamisen ja keskusteluun osallistumisen.  

Aiheen valintaan vaikutti myös vahvasti aikaisempi työni yhteisövalmentajana, jossa 

yhtenä vastuualueenani oli johtajien sosiaalisen median valmennus ja sen käyttöön 

kannustaminen. Ennen graduprosessin aloittamista olin edellisen puolentoista vuoden 

aikana kouluttanut, valmentanut ja innostanut johtajia ja asiantuntijoita eri 

lähtötilanteista käyttämään sosiaalista mediaa. Olen keskustellut sosiaalisen median 

merkityksestä, sen haasteellisuudesta ja potentiaalista omassa yrityksessäni 

työskentelevien johtajien lisäksi myös muiden yritysten johtajien ja asiantuntijoiden 

kanssa. Käsitykset sosiaalisen median mahdollisuuksista ja uhista vaihtelivat suuresti 

eri sidosryhmien välillä ja siksi halusinkin selvittää, miten johtajat itse asian kokevat 

ja miten he Twitteriä työssään hyödyntävät.   

Perinteisesti yrityksissä ja organisaatioissa sisäistä ja ulkoista viestintää on hoidettu 

viestintäosaston tai ulkoisen viestintätoimiston avulla (Goodman, 2000). Johtajien 

viestintä on ollut pääsääntöisesti sisäistä johtamisviestintää ja ulkoinen viestintä 

reaktiivista ja tarkasti suunniteltua. Sosiaalisen median kasvun myötä yhä useampi 

johtaja on ottanut proaktiivisen roolin ja tullut omilla kasvoillaan vaikuttajaksi 

yhteen tai useampaan kanavaan. Johtajien asema yrityksen hierarkiassa tekee heistä 

lähtökohtaisesti perustyöntekijää kiinnostavamman, erityisesti kaikessa yritykseen 

liittyvässä viestinnässä.  

Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena on tunnistaa johtajien 

mielestä positiivisia ja negatiivisia asioita, joita Twitterin käytöstä heille tai heidän 

edustamilleen organisaatioille seuraa ja joka täten motivoi heitä jatkamaan Twitterin 

käyttöä.  

Tutkimukseen valikoitui sellaisia johtajia, joilla on rekisteröity käyttäjätili Twitter-

palveluun. Suljen täten tarkastelusta pois ne johtajat, jotka eivät ole ottaneet 

Twitteriä käyttöön.  
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1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa ne tavat ja keinot, joilla johtajat Twitteriä 

hyödyntävät työssään. Tutkimuksen tavoitteen kannalta päätutkimuskysymys 

muotoutui seuraavanlaiseksi: 

 ”Miksi johtajat käyttävät Twitteriä?” 

Tutkimusvaiheessa haluttiin yksilöidä positiivisia ja negatiivisia kokemuksia, joiden 

selvittämiseksi muotoutui kaksi alatutkimuskysymystä: 

1. Mitä hyötyä Twitterin käytöstä on johtajalle?  

 2. Mitä haittaa Twitterin käytöstä on johtajalle?  

Tutkimusongelman taustalla on siis niiden asioiden tunnistaminen, minkä vuoksi 

johtajat käyttävät Twitteriä. Vastaavasti pyrin löytämään myös ne syyt, mitkä voivat 

saada johtajat passivoitumaan tai jopa lopettamaan Twitterin käytön.  

1.2 Keskeiset käsitteet 

Sosiaalinen media on määritelty Sanastokeskus TSK:n (2010) mukaan 

seuraavanlaisesti: tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa 

käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja 

ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita.  

Käyttäjällä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sosiaalisen median palvelua käyttävää 

luonnollista henkilöä. Käyttäjä voi hallinnoida joko organisaation sosiaalisen median 

tiliä tai omaa henkilökohtaista tiliä, jossa hän taas voi esiintyä omalla nimellään tai 

anonyymina.  

Twiitti on yhteisöpalvelu Twitterissä lähetetty, maksimissaan 280 merkin mittainen 

viesti. Käyttäjien viestien lähettämisestä käytetään verbiä twiittaaminen. 
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Sidosryhmät ovat niitä sisäisiä ja ulkoisia tahoja, joihin yrityksen toiminta vaikuttaa 

ja jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan. Näitä ovat esimerkiksi asiakkaat, 

henkilöstö, osakkeenomistajat, poliitikot, kilpailijat ja media. (Hatch, 2006.) 

1.3 Tutkimusmetodologia ja aiheen rajaus  

Tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista eli kvalitatiivista menetelmää. Tutkimus 

toteutetaan teemahaastatteluina. Tämä tutkimus pyrkii selvittämään, miten yritysten 

johtajat kokevat hyötyvänsä Twitterin käytöstä ja miten he Twitteriä käyttävät. 

Teemahaastattelu lähtee oletuksesta, että kaikkia haastateltavan kokemuksia ja 

ajatuksia voidaan tutkia tällä menetelmällä (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s 48). 

Haastattelun avulla on mahdollista saada esiin taustalla olevia motiiveja ja voidaan 

syventää haastatteluissa saatavia tietoja (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s.34-35). 

Hirsjärvi ja Hurme (2000, s. 27) viittaavat Layderiin (1993), jonka mukaan 

kvalitatiivisia menetelmiä on sitä suurempi syy käyttää, mitä lähemmäksi mennään 

yksilöä ja vuorovaikutusta.  

Tutkimuksessa analysoitiin lisäksi haastateltujen johtajien Twitter-aktiivisuutta 

haastattelua edeltävältä ajalta mittaamalla lähetettyjen viestien määrää ja vertaamalla 

sitä haastattelussa esiin tulleisiin vastauksiin. Tämän tarkoituksena ei ollut löytää 

kvalitatiivisin menetelmin merkittäviä tuloksia vaan käyttää numeerisia lukuja 

vastausten ja kokemusten ymmärtämiseen. Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin ne 

johtajat, jotka eivät käytä Twitteriä. Tarkoituksena ei ollut selvittää syitä, miksi 

johtajat eivät ole aloittaneet Twitterin käyttöä.  

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tämä pro gradu-tutkielma koostuu viidestä eri luvusta. Ensimmäisessä pääluvussa eli 

johdannossa esiteltiin perustelut aihevalinnalle, keskeiset käsitteet, 

tutkimusmetodologia sekä tutkimuksen rakenne. Seuraavassa pääluvussa esitellään 

Twitter ja sen käyttömahdollisuudet, sekä käsitellään johtamista ja sidosryhmiä.  
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Kolmannessa luvussa esitellään tutkimuksen toteutus ja aineiston keruu. Neljäs luku 

koostuu aineiston analysoinnista. Viidennessä luvussa esitellään tutkimuksen 

tulokset, johtopäätökset sekä pohditaan jatkotutkimusaiheita.  

1.5 Twitter  

Twitter on vuonna 2006 perustettu sosiaalisen median palvelu. Se on reaaliaikainen 

yhteisö- ja mikroblogi, jolla on yli 300 miljoonaa aktiivista käyttäjää ympäri 

maailmaa.  Twitterin käyttäjämäärän kasvu on viime vuosina hidastunut (ks.  kuva 

1).  

Kuva 1. Twitterin aktiivisten käyttäjien määrä. (Statista, 2016). 

Täysin luotettavaa arviota suomalaisten Twitter-käyttäjien määrästä ei ole saatavilla, 

sillä Twitter ei julkaise maakohtaisia käyttäjämääriään. Epävirallisen arvion mukaan 

suomeksi twiitanneita käyttäjiä oli vuonna 2016 yhteensä 532 545 (ks. taulukko 1). 

Tämä arvio huomioi ainoastaan suomeksi twiitanneet, ei niitä jotka ovat 

rekisteröineet Twitter-tilin mutta eivät ole twiitanneet kertaakaan. 
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Taulukko 1. Suomi-Twitterin tilastoja vuodelta 2016. (mukaillen Pinnalla, 2016).  

Twiittejä yhteensä 30 086 819 

Uudelleentwiittauksia yhteensä 8 389 154 

Uudelleentwiittauksien osuus 27,9 % 

Huippu (tiistaina 5.1.2016) 209 968 twiittiä / päivä 

Twiittejä / käyttäjä 56,5 

Uniikkeja käyttäjiä 532 545 

Vaikka yksilöityjä käyttäjiä on vuositasolla Suomessa yli 500 000, niin kuukausittain 

palvelussa Suomeksi twiittaa noin 140 000 käyttäjää. Volyymiltaan se on esimerkiksi 

Facebookiin verrattuna, jossa on 2,6 miljoonaa suomalaista käyttäjää (Pönkä, 2017), 

selkeästi pienempi. Twitterissä on yritysviestinnän näkökulmasta kuitenkin paljon 

tärkeitä kohderyhmiä, kuten toimittajia, poliitikkoja ja mielipidevaikuttajia (Isotalus, 

Jussila & Matikainen, 2018).  

Twitterin ideana on avoin ja nopea viestinvälitys, eikä se perustu lähtökohtaisesti 

molemminpuoliseen hyväksyntään kuten Facebookissa. Kuka vain rekisteröitynyt 

käyttäjä voi alkaa seuraamaan ketä tahansa ja saada täten seuraamansa henkilön 

viestit omalle aikajanalleen. Poikkeuksena on yksityiset tilit, jolloin seuraamiseen 

vaaditaan seurattavan hyväksyntä.  

1.6 Twitterin toimintalogiikka ja toiminnallisuudet 

Twitter-profiili on lähtökohtaisesti julkinen, jolloin viestit näkyvät kaikille. Myös 

sellaisille, jotka eivät ole rekisteröityneet Twitteriin. Käyttäjällä on myös mahdollista 

suojata twiittinsä, jolloin viestit näkyvät ainoastaan nykyisille seuraajille. Suojattua, 

eli lukittua profiilia ei pääse seuramaan myöskään kuka tahansa, vaan käyttäjän 

täytyy hyväksyä uusien seuraajien seuraamispyynnöt. Suojatun profiilin tunnistaa 

käyttäjän nimen perässä olevasta lukosta (ks. kuva 2).  
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Kuva 2. Käyttäjän nimen perässä oleva lukko symboloi profiilin olevan suojattu. (Twitter, 

2018).  

Twiitin maksimipituus on 280 merkkiä. Twiittiin voidaan lisäksi lisätä kuvia, 

videoita, gif-animaatioita tai kyselyitä, jotka eivät kuitenkaan vähennä käytettävissä 

olevien merkkien määrää. Mikäli kerrottava asia ei mahdu 280 merkkiin, voidaan 

viestiä jatkaa vastaamalla omaan twiittiin. Tällä tavoin ketjuttamalla (ks. kuva 3) 

voidaan käytännössä rakentaa niin pitkä viestinnällinen tarina kuin halutaan.   

 

Kuva 3. Twiitit voidaan ketjuttaa Lisää uusi twiitti -toiminnolla (Twitter, 2018). 
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Twiitteihin voidaan reagoida useammalla tapaa. Twiitistä voidaan tykätä 

(englanniksi like), twiitti voidaan uudelleentwiitata, twiittiä voidaan lainata tai 

twiittiin voidaan vastata. Uudelleentwiittaaminen tarkoittaa sitä, käyttäjä voi lähettää 

twiitin sellaisenaan omille seuraajilleen. Lainaaminen tarkoittaa sitä, että käyttäjä 

lisää uudelleentwiitattuun twiittin omat saatesanat, jolloin alkuperäinen twiitti näkyy 

upotettuna uuden twiitin sisällä (ks. kuva 4).  

 

Kuva 4. EuroSport Suomen lainattu twiitti, johon on lisätty saatesanat (Twitter, 2018). 

Aihetunnisteet eli hashtagit ovat keino lisätä vastaanottajan ymmärrystä viestin 

kontekstista. Aihetunnisteet merkitään alkavaksi #-symbolilla ja ne toimivat myös 

linkkeinä muihin saman aihetunnisteen twiitteihin. Esimerkiksi ”Tätä on odotettu! 

#kesäloma” ja ”Tätä on odotettu! #olympialaiset” antavat viestin vastaanottajalle 

tiedon, että minkä odottamiseen käyttäjä juuri nyt viittaa. Lisäksi käyttäjien on 

mahdollista aihetunnistetta klikkaamalla päästä koostenäkymään, että mitä muut 

käyttäjät ovat aiheesta twiitanneet. Koostenäkymään (ks. kuva 5) on jaoteltu 

suosituimmat twiitit, viimeisimmät twiitit, aiheeseen liittyvät henkilöt sekä 

esimerkiksi aiheeseen liittyviä uutisia. Aihetunnisteet ylittävät jokaisen julkisen 

käyttäjän henkilökohtaiset verkostot ja mahdollistavat siten keskustelun yli 

verkostorajojen (Jones, 2014).  

 

Kuva 5. Koostenäkymän eri vaihtoehdot (Twitter, 2018). 
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1.7 Käyttömahdollisuudet 

Twitterin ollessa lähtökohtaisesti avoin kanava, voitiin sieltä tunnistaa kolme 

erilaista käyttötapaa. Ensimmäinen on kuunteleva, jolloin käyttäjä ainoastaan lukee 

tiettyjen käyttäjätilien lähettämiä twiittejä. Toinen on tiedottava, jolloin kanavan 

käyttö perustuu pääosin siihen, että käyttäjä julkaisee itse viestejä eikä reagoi muiden 

käyttäjien twiitteihin. Kolmas on keskusteleva, jolloin käyttäjä on aktiivisessa 

vuorovaikutuksessa muiden palvelun käyttäjien kanssa.  

Johtajien, kuten muidenkin käyttäjien kohdalla jollekin edellä mainituista 

käyttötavoista pääseminen edellyttää Twitteriin rekisteröitymistä. Mahdollista on 

myös se, että rekisteröitymisen jälkeen mikään näistä ei toteudu ja johtaja lopettaa 

Twitterin käytön.  

Kuunteleva käyttäjä seuraa hänen mielestään mielenkiintoisia tilejä. Tilit voivat olla 

esimerkiksi yksityishenkilöiden, organisaatioiden tai uutismedioiden Twitter-tilejä. 

Käyttäjä voi ottaa maksimissaan 5000 tiliä seurattavaksi, kunnes hänellä itsellään on 

yli 4000 seuraajaa. Tämän tarkoituksena on rajata sitä, että käyttäjä ei 

seuraajamäärän kasvattamisen toivossa seuraisi esimerkiksi miljoonaa tiliä, jotta 

niistä mahdollisimman moni seuraisi takaisin. 

Mahdollista on myös muodostaa erilaisia listoja, joihin valikoidaan jäseniksi tietyn 

teeman tilejä. Kuvassa 6 on Jukka Saksin muodostama Finanssiala Twitterissä -lista, 

johon hän on kerännyt jäseneksi 100 finanssialan asioista twiittaavaa tiliä. Lista voi 

olla julkinen tai salainen. Julkiseen tiliin lisätyt jäsenet saavat ilmoituksen, että heidät 

on lisätty tilille. Salaisen listan jäsenet eivät saa ilmoitusta ja listan olemassaolo 

näkyy vain listan tekijälle. Julkisen listan voi tilata kuka tahansa, eikä hänen tarvitse 

näin ollen luoda itse vastaavanlaista listaa. Julkisen listan twiitit, jäsenet ja tilaajat 

ovat myös kaikkien käyttäjien nähtävillä.   
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Kuva 6. Kuvakaappaus Finanssiala Twitterissä -listan tiedoista (Twitter, 2018). 

Tiedottava käyttäjä käyttää Twitteriä yksisuuntaisena kanavana, jossa muut ovat 

enemmänkin kiinnostuneita hänen viestinnästään kuin hän muiden. Onnistuakseen 

tämä vaatii sen, että hänellä on paljon seuraajia jotka ovat kiinnostuneita hänen 

viestinnästään. Tällaisia käyttäjätilejä ovat muun muassa useimmat suomalaiset 

uutismediat, joiden Twitterin käyttö perustuu pääosin oman sisällön jakeluun. 

Esimerkiksi Ilta-Sanomien Twitter-tilin analyysi Twitonomy.com -palvelun avulla 

osoittaa (ks. kuva 7), että heidän viimeisestä 3200 twiitistä yksikään ei ole vastaus 

jonkun toisen twiittiin. Uutismedioiden lisäksi vastaavanlaisia Twitterin käyttäjiä 

voivat olla poliitikot ja muut julkisuuden henkilöt, joiden tunnettuus Twitterin 

ulkopuolella nostaa heidän kiinnostavuuttaan myös Twitterissä ja siten mahdollistaa 

suuren seuraajamäärän.  
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Kuva 7. @iltasanomat-tilin analyysi Twitonomy.com -palvelulla (Twitonomy, 2018). 

Ilta-Sanomien Twitter-tilin analyysista (ks. kuva 7).  myös näkee, että heidän tililtään 

lähtee joka päivä keskimäärin lähes 110 twiittiä. Yli 99 % kaikista twiiteistä sisältää 

linkin eikä yksikään twiiteistä ole vastaus jonkun muun käyttäjän twiittiin.  
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2 JOHTAJA TWITTERIIN 

Sosiaalinen media on muuttanut ihmisten odotuksia johtajien viestinnästä 

vuorovaikutteisempaan suuntaan ja tämän osa johtajista kokee haasteelliseksi (Saksi, 

2016, s. 21-22). Johtajien kannalta tämä kuitenkin avaa uusia mahdollisuuksia, kuten 

uudenlaisen ja vuorovaikutteisemman kulttuurin luomisen. Johtaja voi omalla 

esimerkillään antaa muille organisaation jäsenille tilaa viestiä, osoittaa kuuntelevansa 

keskustelevia työntekijöitä ja kiittää niitä, jotka viestivät aktiivisesti (Isotalus & 

Rajalahti, 2017).  

Alghawi, Ya, ja Wei (2014) ehdottavat tutkimustensa pohjalta, että johtajien 

kannattaa keskittyä ammatilliseen sisältöön. Investoimalla aikaa ja energiaa johtajat 

voivat rakentaa henkilökohtaista brändiään ja kuunnella asiakkaita. Saadakseen 

parempia tuloksia johtajien kannattaa pyrkiä saamaan merkittävä määrä seuraajia 

vastaamalla sisällöillään potentiaalisen yleisön tarpeisiin. Austmann (2015) tutki 44 

toimitusjohtajan Twitter-aktiivisuutta ja totesi heidän sisältöjen osalta keskittyvän 

enemmän ammatilliseen kuin yksityiseen persoonaansa ja hänen mukaan 

toimitusjohtajien vuorovaikutus keskittyi lähinnä vastaavalla hierarkiatasolla oleviin 

henkilöihin.  Myös Girginovan (2013) tutkimuksen mukaan johtajat käyttävät 

Twitteriä lähinnä ammatillisiin tarkoituksiin. Hänen tutkimuksessaan johtajat 

vastasivat käyttävänsä Twitteriä verkostoituakseen, kasvattaakseen henkilöbrändiään 

ja tullakseen tunnetuksi toimialansa asiantuntijana.  

Arvonen (1991) määrittelee johtajuuden tärkeimmäksi tehtäväksi ympäristön 

analysoinnin ja tämän analyysin avulla päämäärien muodostamisen omalle 

organisaatiolle. Barretin (1989) mukaan toimitusjohtajan täytyy strategian tueksi 

kerätä tietoa muun muassa keskijohdolta, työntekijöiltä, myyntiosastolta ja 

asiakkailta.  Onnistuakseen strategia on myös kyettävä viestimään erittäin 

tehokkaasti koko organisaatiolle ja johtajan on käytettävä tähän myös 

henkilökohtaista aikaansa. Nykyaikaisessa toimintaympäristössä analysoitavaa ja 

muutoksia on yhä enemmän ja myös Salminen (2001) nostaa kyvyn havaita ja 

reagoida muutoksiin yrityksen tärkeimmäksi menestystekijäksi. Kun yrityksen 

päämäärä on selkeä, pitää johtajan saada organisaatio toimimaan tavoitteiden 
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mukaisesti. Johtajan täytyy omalla viestinnällään, eli sanoin ja teoin vaikuttaa 

ihmisten ajatteluun ja käyttäytymiseen.  

Johtajan viestintä ei rajoitu ainoastaan organisaation sisälle. Erilaiset sidosryhmät 

asiakkaista kilpailijoihin ja mediasta lainsäätäjiin vaikuttavat yrityksen 

menestykseen. Ulkoiseen viestintään organisaatio ja johtaja tarvitsevat 

julkisuusstrategian.  

2.1 Julkisuusstrategia  

Organisaatiot eivät voi täysin hallita omaa julkisuuttaan mutta he voivat yrittää 

vahvasti vaikuttaa siihen. Avainasemassa on organisaation suhde mediaan ja miten 

kiinnostavana media näkee organisaation viestimät asiat. (Juholin & Kuutti, 2001).  

Taulukko 2. Organisaatioiden asemoituminen suhteessa julkisuuteen (mukaillen Juholin & 

Kuutti, 2001). 

  

Juholin ja Kuutti (2001) avaavat taulukossaan molempien osapuolten, sekä median 

että organisaation, kiinnostuksen ja velvollisuuden roolia suhteen laatuun. 

Molemmilla voi olla esimerkiksi lainsäädännöstä tulevia velvoitteita, joita on tuotava 

julki. Kohdassa 9 on julkisuus olematonta, sillä organisaatio ei halua kertoa mitään 
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eikä media ole halukas yhteistyöhön. Tyypillinen tilanne useimmissa organisaatioissa 

lienee kohta 7, jossa yritys haluaa saada asiansa julki, mutta medialla ei ole intressejä 

lähteä levittämään tietoa. Tyypillisiä kriisiviestinnän tilanteita esittää taas kohta 3, 

jossa media hakee kaiken mahdollisen tiedon julkisuuteen ja yritys haluaa taas 

mahdollisimman vähän julkisuutta. Optimitilanne, eli kohta 1, on sellainen, jossa 

yritys on halukas kertomaan asioistaan ja jossa myös media on kiinnostunut 

yhteistyöstä. Tämä on symbioosi jossa suuri julkisuus hyödyttää molempia 

osapuolia.  

2.1.1 Johtajat osana julkisuusstrategiaa 

Organisaatioissa viestintävastuuta delegoidaan useammalle tasolle ja asiantuntijoille. 

Yritysten johtajat ovat kuitenkin vastuussa yrityksen toiminnasta ja siten myös 

viestinnän ylimpiä vastuuhenkilöitä. Johtajien viestintää, kannanottoja ja ulostuloja 

suunnitellaan tarkasti ja heillä on suuri vaikutus siihen, miten organisaatioon 

suhtaudutaan. (Juholin & Kuutti, 2001.) Kriisiviestintätilanteissa sosiaalisessa 

mediassa organisaatiot saavat herkemmin vihaista palautetta, sillä ne koetaan 

kasvottomiksi toimijoiksi (Ott & Theunissen, 2015).  

Drucker (2002, s. 210) korostaa viestinnässä sitä, että viestintä ei ole ylhäältä alas –

viestintää vaan nousevaa, jolloin viestinnän lähtökohtana on vastaanottaja. Tähän 

liittyy vahvasti kuunteleminen, jotta vastaanottajan asenne ja odotukset tunnetaan 

paremmin. Useimmissa massamedioissa, kuten televisoissa, radiossa ja lehdissä, 

viestintä on yksisuuntaista. Sosiaalisessa mediassa taas viestintä voi useimmissa 

palveluissa kulkea kahteen suuntaan, jolloin se asettaa kuuntelemiselle paremmat 

mahdollisuudet.  

Juholin & Kuutti (2001) jakavat johtamisen viestinnän kolmeen osa-alueeseen; 

johtamisviestintään, sidosryhmäsuhteisiin ja julkisuudenhallintaan. Näitä kaikkia 

yhdistää se, että pitää harkita milloin viestitään, mitä viestitään ja missä kanavassa 

viestitään. Sosiaalisen median kanavista etenkin Twitter mahdollistaa nämä kolme 

viestinnän osa-aluetta, olettaen että organisaation muita työntekijöitä löytyy myös 

Twitteristä.  
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2.2 Sidosryhmät 

Saksin (2016, s. 199) mukaan pörssiyhtiöiden omistajat ovat kiinnostuneita siitä, 

miten yrityksellä menee ja mitä johto ajattelee. Sosiaalisen media tarjoaa 

mahdollisuuden viestiä avoimesti ja johtajien viestinnällä on vaikutusta myös 

yrityksen työnantajamielikuvaan.  

Ingerson ja Bruce (2013) tutkivat menestyneiden johtajien ja toimitusjohtajien 

twiittien sisältöjä. Johtajat eivät twiitanneet pelkästään liiketoimintaan liittyvistä 

aiheista, vaan heidän twiittinsä antoivat myös ymmärtää minkälaisia he ovat ihmisinä 

ja etenkin johtajina. Twiitit olivat pitkälti mielipiteitä, joita he halusivat seuraajilleen 

välittää. He käyttivät asemaansa vaikuttavina johtajina tehdäkseen maailmasta 

paremman paikan. Mielipiteidensä julkistamisen ansiosta näillä johtajilla oli myös 

parempi mahdollisuus tulla vahvemmiksi mielipidejohtajiksi.  

2.2.1 Media  

Organisaatiot pyrkivät vaikuttamaan perinteisen median kautta yleiseen 

mielipiteeseen ja sitä kautta myyntiin ja suostutteluun. Tätä niin sanottua 

ilmaisjulkisuutta käytetään markkinoinnin tukena ja sen etuna nähdään ilmaisuuden 

lisäksi toimituksellisen median arvostettavuus. Mediatilasta ei yritys siis maksa 

mitään, mutta kustannuksia tulee kuitenkin viestinnän ammattilaisten työpanoksesta. 

Siten ilmaisjulkisuus ei ole aina välttämättä ilmaista. Tyypillisiä työkaluja 

ilmaisjulkisuuden hankintaan ovat tiedotteet sekä tuotteiden tai tapahtumien esittely 

lehdistötilaisuuksissa tai messuilla. Tiedotteita lähetetään eri organisaatioiden taholta 

todella runsaasti, joten kilpailu ilmaisjulkisuudesta on kovaa. (Juholin & Kuutti, 

2001.)  

Positiivisten artikkelien, kuten uutisten ja kolumnien kautta rakentuvalla maineella 

on myös osoitettu olevan positiivisia vaikutuksia yrityksen suoriutumiseen verrattuna 

kilpailijoihin (Deephouse, 2000). Toimitusjohtajille positiivinen näkyvyys voi 

kohottaa heidän julkisuusarvoa, kasvattaa ansaintamahdollisuuksia ja laajentaa 

uramahdollisuuksia, kun taas negatiivinen näkyvyys voi laskea 
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ansaintamahdollisuuksia, vahingoittaa uramahdollisuuksia sekä laskea valta-asemaa 

yrityksen sisällä (Westphal, Sun, McDonald ja Mathew, 2012). 

Toimittajien työhön Twitter tuo lukuisia uusia mahdollisuuksia. Twitteristä 

toimittajat etsivät ajankohtaisia uutisaiheita, seuraavat ”uutisarvoisia” ihmisiä ja 

organisaatioita, keräävät tietoja ja juttuideoita, etsivät lähteitä ja keräävät 

kommentteja. (Isotalus, Jussila & Matikainen, 2018). Nämä edellä mainitut asiat 

luovat johtajalle potentiaalin saada Twitterin kautta näkyvyyttä perinteisissä 

uutiskanavissa.  

2.2.2 Asiakkaat 

Yritysten asiakkaille Twitter voi muodostaa mahdollisuuden antaa suoraa palautetta 

yritykselle tai yrityksen johdolle. Sähköautoja valmistavan Tesla Motorsin 

toimitusjohtaja Elon Musk osoitti talvella 2016 ottavansa asiakkailta Twitterissä 

saadun palautteen vakavasti. Asiakas oli tyytymätön siihen, että osa muista 

asiakkaista jätti autonsa latauspistokkeeseen liian pitkäksi aikaa latauksen 

päättymisen jälkeen. Kuusi päivää palautteen antamisen jälkeen Musk oli kehittänyt 

ja tuonut latauspisteisiin ominaisuuden, jotka veloittavat asiakkaita jokaisesta 

latauksen ylimenevästä minuutista. (OfficeChai, 2017.)  

Toimitusjohtajat, jotka jakavat asiakkaiden tarinoita tai viittaavat asiakkaisiin, saavat 

enemmän seuraajia, tykkäyksiä ja uudelleentwiittauksia. Mikäli toimitusjohtaja jakaa 

asiakkaan positiivisen asiakaskokemuksen omille seuraajilleen, on sillä taipumus 

saada positiivinen vastaanotto seuraajien keskuudessa. Seuraajat ovat todennäköisesti 

myös yrityksen asiakkaita ja sellaiset twiitit tekevät toimitusjohtajan ja asiakkaiden 

välisestä suhteesta henkilökohtaisemman. (Malhotra & Malhotra, 2016.) 

2.2.3 Työntekijät 

Yrityksen työntekijät voivat olla aktiivisia Twitterin käyttäjiä jolloin johtajalla on 

mahdollisuus viestiä heille myös siinäkin kanavassa. Kotipizzan toimitusjohtaja 

Tommi Tervanen (Toinen mielipide, 2016) on kertonut blogissa, että ei ole 

sosiaalisessa mediassa vain kertoakseen omia ajatuksiaan vaan kuullakseen, mitä 
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kotipizzan yrittäjät ja asiakkaat ajattelevat. Some voidaan ajatella siis myös 

vuorovaikutuskanavaksi yrityksen henkilöstön ja johtajien välillä.  

OP-ryhmän työntekijöistä yli 1500 on rekisteröitynyt käyttämään Twitteriä. Tämä 

tarjoaa koko maan laajuisen organisaation johtajille mahdollisuuden sekä viestiä 

työntekijöilleen, että kuunnella heidän ajatuksiaan. (Oplaiset Twitterissä, 2016.).  

Girginovan (2013) mukaan Twitter mahdollisti suurten ja maantieteellisesti laajalle 

levinneiden yritysten työntekijöille ”megafonin”, jolla voi luoda yrityskulttuurin ja 

yhteenkuuluvuuden tunteen.  

2.3 Tiedon hankinta 

Drucker (2000, s. 144-146) määrittelee tiedon tietotyöläisten ja johtajien 

tärkeimmäksi resurssiksi. Johtajat tarvitsevat erilaisia viestintäyhteyksiä joiden 

kautta saavat mahdollisimman relevanttia tietoa. Johtajan täytyy Druckerin mukaan 

myös kysyä kaksi kysymystä, jotta voi saada oikeaa tietoa. Ensimmäinen kysymys 

on, että mitä tietoa johtajan pitää antaa ja kenelle. Toinen kysymys on, että mitä 

tietoa johtaja tarvitsee. Näihin molempiin kysymyksiin liittyy myös se, että keneltä, 

missä muodossa ja missä aikataulussa tietoa välitetään.  

Twitterissä jokaisella on mahdollista määrittää se, että mitä tilejä seuraa ja siten 

rakentaa tietovirrasta mahdollisimman potentiaalinen oman työnsä tai mielenkiinnon 

kohteidensa kannalta. Lisäksi listojen avulla tilejä on mahdollista jäsennellä eri 

teemojen mukaisesti. Informaatiota voi Twitteristä etsiä myös hakutoiminnon avulla.  

Profiilin ollessa julkinen, on muilla Twitterin käyttäjillä mahdollista mainita tilin 

käyttäjä twiitissään. Tämä mahdollistaa sen, että jos joku haluaa tuoda käyttäjän 

tietoon jonkin asian, voi hän mainita tästä Twitterissä.  

2.4 Kohut 

Sosiaalisessa mediassa, erityisesti Twitterissä, erilaiset kohut ovat arkipäivää. 

Vakiintunut, joskin epävirallinen termi Twitter-kohulle on ”gate”. Niissä jonkun 
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tekemiset tai sanomiset lähtevät hallitsemattomasti leviämään erittäin negatiivisessa 

valossa. Pahimmillaan ne johtavat kohun keskiöön joutuneen irtisanomisiin. 

Tunnetuin esimerkki lienee Justine Sacco, joka twiittasi rasistiseksi määritellyn vitsin 

(ks. kuva 8) ennen mannerten välistä lentoaan ja ennen kuin kone laskeutui, oli hän 

jo saanut potkut (Pilkington, 2013).   

Kuva 8. Justine Saccon kohun aiheuttaneesta twiitistä (Pilkington, 2013). 

Justine Sacco, joka oli viestintäalan ammattilainen, ei voinut 11 tunnin mittaisen 

lennon aikana puolustautua mitenkään. Pahoitteluista huolimatta hänen uransa ja 

maineensa oli tuhoutunut.  

72-vuotias lääketieteen nobelisti Tim Hunt lausui kutsuvieraslounaalla ironisen 

toteamuksen, jonka eräs paikalla ollut toimittaja tulkitsi sovinistiseksi ja twiittasi 

eteenpäin omille verkostoilleen. Hunt lähti tapahtuman jälkeen mannertenväliselle 

lennolle ja kun hän laskeutui Lontooseen, oli twiitti levinnyt nopeasti ja Hunt 

leimattu sovinistiksi. Tim Hunt esitti myöhemmin anteeksipyynnön ja keskustelu 

kääntyi hieman myöhemmin siihen, että oliko syytökset ja johtopäätökset tehty liian 

hätäisesti ja liian heppoisin perustein. Vahvat verkkovaikuttajat voivat saada asiat 

näyttämään siltä kuin haluavat. Jos Tim Hunt olisi ollut vahva vaikuttaja 

sosiaalisessa mediassa, olisi hänellä saattanut olla mahdollisuus muuttaa keskustelun 

suuntaa ja korjata sanomisiaan jo ennen kohun syntymistä.  (Lipponen, 2015.)  
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Somekohu voi kasvaa myös pienemmästä virheestä, johon johtaja tai yritys reagoi 

yleisön mielestä väärällä tavalla. Viestintäkouluttaja Katleena Kortesuo esittelee 

blogikirjoituksessaan ”Vinkki varmaan somekohuun: älä pyydä anteeksi, vaan syytä 

asiakkaita” (Kortesuo, 2015), tavan, jolla kohu kehittyy alkuperäistä suurempiin 

mittoihin. Hänen mukaansa ensin yritys tekee virheen sosiaalisen median 

ulkopuolella, jonka jälkeen asiakkaat kritisoivat yritystä sosiaalisessa mediassa. 

Tämän jälkeen yritys ei pyydä heti anteeksi ja saa siten kohua päättymään ja 

keskustelun sävyä ymmärtäväisempään suuntaan, vaan yritys syyttää asiakkaitaan ja 

tämän seurauksena kohu jatkuu. Kortesuo sanoo, että jos asiakkaidesi mielestä olet 

tehnyt jotain väärin, niin ainoa keino lopettaa kohu on pyytää anteeksi riippumatta 

siitä, mitä mieltä itse olet omasta toiminnastasi. Kohun kokoon vaikuttaa se, mitä 

mieltä suuri yleisö ja asiakkaasi ovat tapauksesta.  

Kim, Park, Cha ja Jeong (2015) analysoivat toimitusjohtajan julkisen 

anteeksipyynnön merkitystä Twitter-viestien sävyihin. Esimerkkitapauksessa 

toimitusjohtajan anteeksipyyntö julkaistiin YouTubessa.  Julkisen anteeksipyynnön 

jälkeen negatiivisten twiittien määrä väheni, ja etenkin sellaisten twiittien, joissa 

uhattiin olla ostamatta enää yritykseltä.  

2.5 Ajankäyttö 

Riippumatta asemasta yrityksessä, jokaisella on käytössä vuorokaudessa vain 24 

tuntia. Erityisesti johtajien pitäisi kyetä hallitsemaan ajankäyttöään mahdollisimman 

tehokkaasti. Uusien toimintatapojen on oltava tuottavampia tai tehokkaampia. 

Johtajien on tunnistettava sellaiset asiat, jotka eivät vie kohti tulosta. Druckerin 

(2002, s. 186) mukaan ällistyttävän moni johtajista ja tietotyöläisistä tekee sellaisia 

asioita, joista ei ole todellisuudessa mitään hyötyä kenellekään. Johtajien on myös 

kyettävä delegoimaan kaikki sellainen työ, minkä joku muu voi tehdä.  

Saksi (2016, s. 61) mainitsee kirjassaan, että sosiaalinen media vaatii läsnäoloa ja 

uusien tapojen opettelua ja johtajilla ei välttämättä ole selkeää näkemystä hyödyistä.  

Johtajat ovat myös kyselleet referenssejä, että miten muut johtajat ovat sosiaalista 

mediaa hyödyntäneet, jotta omaa aikaa kannattaisi siihen käyttää.  
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Tutkimusten mukaan toimitusjohtajat käyttivät hieman alle tunnin päivässä 

sosiaaliseen mediaan. Sosiaalisen mediaan meni vuorokaudessa yhtä paljon aikaa 

kuin kuntoiluun tai television ja elokuvien katseluun. (Ceo.com & Domo, 2015.). 

2.6 Teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksessa havaintoja tarkastellaan teoreettisen viitekehyksen kautta (Alasuutari, 

1993, s. 61). Teoreettinen viitekehys rakentuu aikaisempiin tutkimuksiin Twitterin 

mahdollisuuksista ja uhista sekä johtajan viestintään vaikuttavista asioista. Näiden 

kahden teeman pohjalta rakensin viitekehyksen, jonka sisältä löytyviä asioita oletin 

tulevan esiin johtajien haastatteluista.  

Viitekehyksen yläosassa (ks. kuva 9) on kuvattu johtajan päätös joko aloittaa 

Twitterin käyttö tai olla aloittamatta. Viitekehyksen vasen puoli kuvaa passiivisuutta 

eli sitä, että johtaja ei käytä Twitteriä. Tämä käyttämättömyys Twitteriä kohtaan on 

ajallisesti jaettu kahteen osaan. Joko siihen, että käyttöä ei ole aloitettu tai käyttö on 

lopetettu. Tutkimuksessa ei etsitty syitä siihen, miksi johtaja ei aloita Twitterin 

käyttöä. Viitekehykseen on lisätty teoriaosuuden perusteella kaksi potentiaalista 

syytä, miksi johtaja voisi lopettaa Twitterin käytön. Ne ovat ajankäyttöön liittyvät 

ongelmat tai Twitterissä johtajaan kohdistuvat kohut.  
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Kuva 9. Teoreettinen viitekehys.  

Viitekehyksen oikea puoli kuvaa Twitterissä aktivoitunutta johtajaa. Aktiivisuutta on 

pyritty kuvaamaan suhteessa sidosryhmiin. Teoriaosuuden perusteella tunnistettiin 

neljä potentiaalista tekijää, mitkä voivat saada johtajan aktiiviseksi Twitterissä, Ne 

ovat tiedon hankinta, esimerkillä johtaminen, sidosryhmävaikuttaminen ja se, että 

Twitter on osa organisaation viestintästrategiaa. Tiedon hankinta on yksisuuntaista, 

jolloin johtaja käyttää Twitteriä tiedonlähteenä työhönsä liittyvissä asioissa. Osa 

organisaation viestintästrategiaa kuvaa sitä, että johtajalle on organisaation 

viestintäosaston puolesta määritelty yhdeksi viestintäkanavaksi Twitter. Tämä 

viestintä on pääosin yksisuuntaista ja tietyille sidosryhmille, kuten toimittajille tai 

asiakkaille suunnattua. Esimerkillä johtaminen kuvaa sitä, kuinka johtajan 

aktiivisuuden tarkoituksena on saada muita aktivoitumaan tai viestimään Twitterissä. 

Sidosryhmävaikuttaminen on aktiivisuustasoista määritelty lähimmäksi sidosryhmiä 

ja kaksisuuntaiseksi. Se on jatkuvaa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja 

yksittäinen keskustelu voi lähteä joko johtajan tai sidosryhmien aloitteesta.  



26 

 

3 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa kerätty aineisto sekä sen analyysimenetelmä. 

Ensimmäisessä alaluvussa esitellään empiirisen aineiston keräämiseen liittyvät 

vaiheet sekä haastatteluun valitut johtajat. Toisessa alaluvussa esitellään aineiston 

analyysimenetelmät.  

3.1 Aineiston keruu 

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla maalis-

huhtikuussa 2017. Haastatteluiden lisäksi analysoin Twitterin hakutoiminnon sekä 

Twitonomy.com -palvelun avulla haastateltavien Twitter-aktiivisuutta tutkimuksen 

kannalta relevanteilta ajanjaksoilta. Twitterin hakutoiminnon avulla on mahdollista 

etsiä twiittejä, joita käyttäjä on lähettänyt tai joissa hänet mainitaan, sekä rajata 

hakua jollekin tietylle ajanjaksolle. Hakuun pystyy lisäksi liittämään haluttuja 

avainsanoja, joita twiiteissä pitää esiintyä. 

Kvalitatiivisella tutkimukselle tyypillisesti haastateltavien kohdejoukko valittiin 

tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotannalla (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 1997, s. 

165). Haastateltaviksi valikoitui Suomesta yksi pääjohtaja ja kaksi toimitusjohtajaa. 

Jokainen toivomistani johtajista suostui haastateltavaksi eikä haastattelujen 

ulkopuolelle siten jäänyt ketään suunnitelluista. Haastateltavien valinta perustui 

heidän johtaja-asemaansa yhdistettynä omaan näkemykseeni heidän Twitter-

aktiivisuudestaan. Valinnassa korostui myös se, että jokaisen johtama organisaatio 

toimii eri toimialalla ja organisaatiot ovat hyvin eri kokoisia.  

Reijo Karhinen toimi haastatteluhetkellä OP-ryhmän pääjohtajana. OP-ryhmä on 

Suomen johtava finanssialan yritys, joka laajentaa toimintaansa aktiivisesti uusille 

liiketoiminta-alueille kuten terveydenhoitoon sekä erilaisiin liikkumisen palveluihin 

(Talouselämä, 2016). OP-ryhmällä on toimipisteitä joka puolella Suomea ja niissä 

työskentelee yhteensä yli 12 000 työntekijää.  
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Tommi Tervanen on toiminut Kotipizza Group Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 

2012 lähtien. Kotipizza-ravintoloita on Suomessa yli 260 ja niissä työskentelee 

yrittäjät mukaan lukien 1650 henkilöä. (Kotipizza, 2018.) 

Sari Heinonen oli haastatteluhetkellä Barrabes Consultingin tytäryhtiön Napapiiri 

Hub Oy:n toimitusjohtaja sekä Barrabes Consultingin markkinointijohtaja. Barrabes 

Consulting on 200 henkilöä työllistävä kansainvälinen konsultointiyritys, jonka 

päätoimisto sijaitsee Madridissa.  

Haastattelut kestivät yhteensä 2 tuntia ja 16 minuuttia. Haastattelut litteroitiin ja 

litteroitua tekstiä kertyi yhteensä 22 sivua.  

3.2 Aineiston analyysimenetelmät 

Haastattelun analyysimenetelmä oli induktiivinen sisällönanalyysi. Induktiivisessa 

tavassa päädytään yksityisistä havainnoista yleisiin merkityksiin (Hirsjärvi ym., s. 

253). Tarkoituksenani oli löytää samoja teemoja kuin teoriaosuudessa, sekä 

muodostaa mahdollisesti uusia tai tunnistaa teoriaosuudesta puuttuvia. Aineiston 

analyysissa käytin apunani teoreettisessa viitekehyksessä esiteltyä mallia, jossa 

johtaja aloittaa Twitterin käytön ja omaksuu joitain Twitterin tyypillisimmistä 

käyttötavoista. Mallin avulla voi tunnistaa kehityspolun eri vaiheissa tapahtuvaa 

hyödyntämistä ja mahdollisia uhkia. Hirsjärven ym. (1997, s. 165) mukaan 

induktiivisessa analyysissa pyrkimyksenä on paljastaa odottamattomia seikkoja. Sen 

vuoksi teoreettinen viitekehys eikä tutkija määrää, mikä lopulta on tärkeää, vaan 

aineiston yksityiskohtaisen tarkastelun kautta paljastuneet asiat. 

Pohjana aineiston teemoittamiselle käytin teoreettiseen viitekehykseen lisäämiäni 

asioita. Negatiivisia asioita olivat kohut ja ajankäyttö, mitkä voisivat laskea 

halukkuutta käyttää Twitteriä ja puoltavia asioita olivat organisaation 

viestintästrategia, sidosryhmille viestintä, esimerkillä johtaminen sekä tiedon 

hankinta.  

Aineisto litteroitiin sanatarkasti, jonka jälkeen sisältö purettiin pieniin osiin. Näistä 

haastattelun osista yhdisteltiin hieman suurempia luokkia, ja näitä luokkia taas 
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yhdisteltiin teemoiksi. Tämän jälkeen kävin luokkien sisäisen aineiston uudelleen 

läpi ja arvioin, voiko teemaa jaotella vielä useampaan osaan, tai pitääkö teemoja 

yhdistellä. Samassa vaiheessa etsin Twitterin hakutoiminnon avulla 

esimerkkitwiittejä, jotka voisivat havainnollistaa esiin nousseita teemoja ja siten 

vahvistaa löydösten luotettavuutta. Lopuksi kävin vielä uusien teemojen kautta sekä 

litteroidun aineiston että haastattelutallenteet läpi.  
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4 AINEISTON ANALYSOINTI 

Tässä luvussa esitellään aineiston analysoinnin kautta löytyneet tulokset. Käytän 

aineiston analysoinnin yhteydessä esimerkkeinä sitaatteja, joissa sitaatin loppuun 

merkitään haastateltavan etunimen ja sukunimen ensimmäiset kirjaimet. Reijo 

Karhisen sitaatit merkitään RK, Tommi Tervasen TT ja Sari Heinosen SH.  

4.1 Twitter on osa johtajan työtä 

Jokaisen johtajan kohdalla syy aloittaa Twitterin käyttö liittyi vahvasti silloiseen 

toimenkuvaan tai työn ympärillä tapahtuviin muutoksiin. Twitter nähtiin 

mahdollisuutena hankkia uutta tietoa, joka saattaisi auttaa löytämään työelämässä 

tarvittavaa informaatiota. Yhdenkään tapauksessa vaikuttavana tekijänä ei ollut 

organisaatio tai organisaation viestintästrategia. Myöskään viestintäosasto ei 

painostanut ketään liittymään, vaan he aloittivat Twitterin käytön omasta 

aloitteestaan. Kaikkien liittymispäivämäärästä on useita vuosia aikaa.  

”Liittymisestä taitaa olla niinkin kauan kuin, oiskohan ollut 2012, sen jälkeen 

kun tulin OP:lle. Piti lähteä kattoon mitä sieltä löytyy ja miten sitä voisi 

käyttää työhön liittyvissä asioissa.” (SH) 

”Liityin 2011. Mua on kiinnostanut aina kaikki erilaiset uudet 

kommunikaatiovälineet ja mulle se oli ihan aluksi puhtaasti 

tiedonhankintaväline.” (TT) 

”Mä olin silloin perustanut meidän Helsingin food stockin, joka on tämmöinen 

raaka-aineiden ostoyhtiö, logistiikkayhtiö, mä hain sieltä hyvin paljon tietoa 

eri tyyppisistä satojulkaisuista ja miten eri tyyppiset sadot kehittyy ympäri 

maailmaa ja missä on ehkä ylitarjontaa ja onko jotain uusia logistisia 

ratkaisuja. Se oli mulle ihan puhtaasti tämmöinen ammatillinen 

tiedonhankintakanava.” (TT) 

Reijo Karhinen koki Slushissa muutoksen maailmankatsomuksessaan, mikä johti 

Twitterin käytön aloittamiseen. Slush on tuhansia osallistujia keräävää tapahtuma, 

jossa etenkin startup-yritykset ja sijoittajat kohtaavat. Hän kuvailee kokemustaan 

Slushissa ”herätykseksi”, ja Twitter oli yksi keino päästä mukaan siihen 

uudenlaisempaan maailmaan. 
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”Liityin reilu kaksi vuotta sitten, joulukuussa 2014. Silloin tapahtui 

maailmankatsomuksessa muutos. Olin Slushissa ja todennut, että se oli suurin 

muutos mitä voi lyhyessä aikavälissä omassa ajattelussa tapahtua, ja siihen 

sopi hyvin jatkoksi se Twitter. Se oli eräänlainen herätys. Twitter oli yksi keino 

päästä siihen maailmaan sisään.” (RK) 

Alkuvaiheessa jokaisen Twitterin käyttö oli passiivista sivusta seuraamista. Jokaisen 

käyttökokemukseen vaikuttaa se, että ketä he alkavat aluksi seuraamaan ja 

minkälaiseksi Twitterin sisältövirta sen perusteella muodostuu. Vähäinen kokemus 

uudesta palvelusta voi näkyä varovaisuutena. Omien twiittien julkaisuista 

mahdollisesti seuraavat muiden käyttäjien reaktiot vaikuttavat kokemukseen. Alussa 

verkostojen koko, eli omien seuraajien määrä ja omien seurattavien määrä ovat 

pienempiä kuin pidemmän käyttöajan jälkeen. Verkostojen ollessa pienemmät on 

vuorovaikutuksenkin määrä pienempi.  

”No se alkoi sillä, että menin ihmetelleen, että mikä tää on ja silloin aika 

passiivinen olin.” (SH) 

”Alussa se oli passiivista, varovaista, yhteen suuntaan tapahtuvaa.” (RK) 

Mielenkiintoisia seurattavia ja teemoja löytyy Twitteristä jokaiselle mutta niiden 

löytämiseen täytyy käyttää aikaa. Uusia käyttäjiä ja puheenaiheita tulee Twitteriin 

koko ajan, jolloin pienenkin tauon jälkeen voi löytyä uusia seurattavia, jotka tekevät 

Twitterin käytöstä paljon mielekkäämpää. 

”Jos sulla on mielenkiinnon aiheita elämässä ylipäätään, niin luulis löytyvän. 

Mut se on just se, että siihen pitäisi vähän panostaa alussa.” (SH) 

”Jos sä kerran käyt siellä ja koet että tää ei oo kovin mielekäs, niin se ei 

tarkoita että se ei voisi olla sinulle puolen vuoden päästä mielekästä. Se pitäisi 

vain jaksaa koittaa löytää niitä asioita, että mikä siellä on relevanttia.” (SH) 

Tervasen kohdalla aktivoituminen tapahtui sen jälkeen, kun hänestä tuli Kotipizza 

Groupin toimitusjohtaja. Hän löysi itselleen selkeän tavoitteen, josta lähteä 

aktiivisesti viestimään seuraajilleen ja sidosryhmilleen (ks. kuva 10). Oma 

aktiivisuus nostaa myös verkostojen aktiivisuutta ja palautetta on tällöin helpompi 

saada.  
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”Sitten kun vuonna 2012 marraskuussa musta tuli Kotipizza Groupin 

toimitusjohtaja, niin sitten siitä tulikin mulle tän meidän mission 

kommunikaatioväylä ja se muuttu ihan toissuuntaiseksi. Sit musta tuli paljon 

aktiivisempi ja mä aloin kertoon meidän missiota ja muutosjohtamisen syitä ja 

koko ajan sitä etenemistä siellä Twitterissä.” (TT) 

 

Kuva 10. Tommi Tervanen twiittaa Kotipizzan muutoksesta (Twitter, 2018). 

Myös Heinosella muuttunut toimenkuva muutti Twitterin käyttöä. Muut yrityksen 

työntekijät omaksuvat uudenlaiset käyttötavat helpommin, kun he näkevät, että 

toimintatavoilla on johdon mandaatti. Työntekijöiden näkökulmasta palvelun käytön 

hyödyllisyys nousee, kun johtajakin pystyy käyttämään siihen aikaansa. Heinonen 

koki, että uuden toimenkuvansa myötä hänen täytyy johtaa muutosta omalla 

esimerkillään viestimällä aktiivisemmin Twitterissä (ks. kuva 11). 

”Sitten tuli tää digimarkkinoinnin vastuu, missä piti olla aktiivisempi ja siinä 

ku rupes vetään niitä digi-OP -hankkeita ja muita, niin piti alkaa näyttään 

itekkin aktiivisuutta siinä aktiivisuudessa kun julisti sitä sanomaa.” (SH) 
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Kuva 11. Sari Heinonen aktivoitui uuden toimenkuvan myötä (Twitter, 2018). 

Johtaja vastaa strategian toteutumisesta ja organisaation uudistumisesta. Karhisen 

mukaan osaamisen uudistaminen ja jatkuva oppiminen ovat työntekijöille ja sitä 

kautta yritykselle tärkeitä asioita. Uudistumisessa sekä strategian kannalta tärkeistä 

asioista viestiminen on koko organisaation asia ja siinä johtajan onnistumisen 

todennäköisyyttä parantaa oma esimerkki. 

”Koen, että mun tehtävä on uudistaa tätä ryhmää ja viedä strategisesti 

haluttuun suuntaan. Niin siinä oma esimerkki. Koen, että sillä on ollut valtavan 

suuri merkitys.” (RK) 

Uudenlaiset viestintämahdollisuudet ja teknologiat luovat johtajille uuden 

mahdollisuuden vaikuttaa ja siten myös osaltaan muuttavat johtajan työtä. 
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Karhinen käyttää esimerkkinä teknologian vaikutusta finanssialalla. Aikaisemmin 

asiakkaat asioivat pääosin konttoreissa, mutta uusien teknologioiden myötä yhä 

useampi asiakaskohtaaminen tapahtuu joko verkkopankissa tai mobiilipankissa. 

Samalla lailla teknologia mahdollistaa sidosryhmien kohtaamisen uusissa kanavissa, 

kuten Twitterissä. Nopeana tiedonvälityskanavana Twitter mahdollistaa myös 

johtajan asiantuntijuuden esille tuomisen.   

”Teknologia on mahdollistanut asiakaskäyttäytymisen muutoksen. Samallai 

teknologia, ja Twitter, on mahdollistanut johtamisen muutoksen.” (RK) 

”Se on yksi uusi tärkeä viestintäkanava ja tapa näyttää omaa asiantuntijuutta 

ja kertoa oman firman asioista.” (SH) 

Tervasen mukaan Twitteristä on tullut osa johtajan työtä ja siihen käytetään 

säännöllisesti aikaa. Oikeanlaisella viestinnällä ja aktiivisuudella on mahdollista 

rakentaa yritykselle ja johtajalla valmis yleisö, jolle viestiä jatkossa tärkeäksi 

näkemiään aiheita.  

”Se on muuttanut sitä työtä, että siitä viestintävälineestä on tullut osa sitä 

toimitusjohtajan, tai no nyt mä puhun mun toimitusjohtajan työstä, se on osa 

mun viestintää, henkilökohtaista ja yhtiön viestintää.” (TT) 

”Se on muuttanut, sitä mä oon alkanut tekeen enemmän, siis puhtaasti 

enemmän, se on luonut mahdollisuuden et yhtiön brändi ja toimitusjohtaja saa 

valmiin audienssin.” (TT) 

Johtajan viestinnän näkökulmasta uudet sosiaalisen median palvelut mahdollistavat 

sen, että johtajan viesti voi mennä suoraan vastaanottajille. Aikaisemmin välissä on 

voinut olla esimerkiksi viestintätoimisto, jonka kautta yrityksen tiedote on välitetty 

uutistoimistoille. Uusien viestintäkanavien käyttö ei rajoitu ainoastaan Twitteriin, 

vaan johtaja voi yhdistellä eri kanavia ja saada näin niistä enemmän hyötyä. 

Twitterissä merkkimäärä on rajoitettu 280 merkkiin. Tällöin blogien tai muiden 

omien medioiden käyttö tulee kannattavaksi, mikäli julkaistavaa asiaa on enemmän. 

Twitteriä hyödynnetään taas blogien ja tiedotteiden levittämiseen (ks. kuva 12).  
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”Ennen kirjoitettiin lehdistötiedote viestintätoimiston kanssa ja sitten 

viestintätoimisto lähetti sen omia kanavia pitkin ja nyt mulla on käytössä ihan 

vastaavanlaiset kanavat mis mä voin julkaista omaa, meidän firman mediaa. 

On se sit blogipostaus tai viime kuukauden myyntiluvut, josta me tehdään 

pörssitiedote. Mä käytän sitä aktiivisesti myös tämmöisenä tiedotuskanavana.” 

(TT) 

 

Kuva 12. Tervanen käyttää Twitteriä yrityksen asioista tiedottamiseen (Twitter, 2018). 

Karhisen Twitterin käytössä tapahtui myös muutos. Aikaisempi passiivisuus vaihtui 

tavoitteelliseen ja systemaattisempaan viestintään. Kanavan hyödyt ja 

vaikuttamismahdollisuudet olivat selkeämmät kuin alkuvaiheessa, mikä taas motivoi 

käyttämään palvelua entistä aktiivisemmin. Kanavan aktiivinen käyttö johti siihen, 

että uutisia lukiessaan ja muuta tietoa saadessaan hän mietti myös sen tärkeyttä 

omille verkostoilleen Twitterissä.  

”Paljon enemmän ajankäyttöä siihen, rohkeutta, aktiivisuutta, 

systemaattisuutta, se on paljon tavoitteellisempaa mitä se oli alussa. Vaikka ei 

ole mitään julkilausuttua strategiaa mielessä, niin selkeesti on sit se, että 

ajattelee, että tämän mä haluan twiitata.” (RK) 

Twitteriä pystyy hyödyntämään usealla eri tavalla. Haastateltujen johtajien tavoitteet 

vaihtelivat hieman, mutta yhtäläisyyksiäkin löytyi. Jokainen halusi hyödyntää 

Twitteriä lähes pelkästään työnsä kannalta. Vaikka jokaisen Twitter-tili on 

henkilökohtainen eikä työnantajalla ole mahdollisuutta määrittää, että mitä kanavissa 

julkaistaan tai ei julkaista, niin silti kanavaa ei nähty yksityiselämään liittyvänä vaan 
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puhtaasti ammatillisena. Kysymykseen, koetko käyttäväsi Twitteriä myös 

työtehtäviisi, vastaukset olivat seuraavanlaisia.  

”Ehdottomasti.” (RK) 

”Täysin.” (TT)  

”Siis oikeastaan pelkästään siihen. Mulla se on ihan työkanava. En muista, 

olisinko laittanut mitään henkilökohtaista sinne.” (SH) 

4.2 Ajankäyttö 

Globaalina ja nopeana palveluna Twitteriä voisi teoriassa käyttää 24 tuntia 

vuorokaudessa. Mikäli seurattavia on Suomen lisäksi muilta aikavyöhykkeiltä, tulee 

Twitteriin aktiivisesti sisältöä myös silloin kun Suomessa on yö. Johtajat tunnistivat, 

että palvelun käyttöön menee aikaa. 

”Pakkohan se on tunnustaa, että aikaa mene.” (RK) 

”Jos ois tosi paljon aktiivisempi, niin kyllähän varmaan veisi aikaa vastata 

kaikkeen.” (SH) 

Ajankäyttö ei ole kuitenkaan muodostunut yhdelläkään haastatelluista ongelmaksi. 

He osaavat säädellä palveluun käyttämäänsä aikaa. Johtajien päivässä on paljon 

kalenteroitua tekemistä ja Twitterin käytölle etsitään aikaa sieltä missä sitä on, jos 

aikaa vain on.  

”Kyl mä osaan pitää kontrollin omasta elämästä myös siinä suhteessa, että en 

mä koe sitä myöskään semmoiseksi, että mulla on se aika päivästä että oon 

Twitterissä tai Twitteristä vapaa. Kyl se ihminen osaa itse säädellä sitä 

kanavan käyttötarvetta” (TT) 

”Mä oon kuitenkin ottanut siihen, kuten sanoin, sellaisen semiaktiivisen linjan. 

Se ei kuitenkaan millään tavalla hallitse tai oo mulle mikään pakko, mä käytän 

sitä mun ehdoillani.” (SH) 

”Mä en oo ikinä kokenut sitä ajankäyttöä ongelmaksi.” (SH) 
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Ajanhallintaan vaikuttaa se, mihin teemoihin ja keskusteluihin johtaja päättää 

osallistua, koska mahdollisuuksia on valtavasti. Uusia ja potentiaalisia 

keskustelunaiheita tulee koko ajan, ja johtajan on hyvä miettiä, että mihin 

keskusteluihin osallistuu. Ajankäyttö voi muodostua ongelmaksi, jos lähtee mukaan 

sellaisiin keskusteluihin, jotka eivät etene mihinkään suuntaan. Ajankäytön suhteen 

on tärkeä havaita, että milloin palveluun käytetty aika ei enää tuo johtajan työn 

kannalta lisähyötyä.  

”…varsinkin jos se menee semmoiseen, että jankkaa jonkun kans että onko 

totta vai ei, niin semmoiseen keskusteluun menee Twitterissä hirveästi aikaa. 

Varmaan pitäisi laittaa ne omat rajat, että missä mene se tuotos-panos -

suhteen raja, että kannattaa vielä pistää enemmän aikaa.” (SH) 

Ajankäytön kannalta olennaista on pitää aihevalinnat työn kannalta tärkeissä 

teemoissa. Aikaa saa palveluun menemään niin paljon kuin haluaa, jos päättää 

jatkuvasti osallistua sellaisiinkin keskusteluihin, jotka eivät työn kannalta ole 

relevantteja.  

”Pitää olla joka asiassa järki päässä. Ettei pääse mopo karkaamaan eikä mene 

överiksi.” (RK)  

”Sitä valtaa ja tilaa voi olla paljon, se on rajaton kanava siinä mielessä, että 

jos haluaa vaikuttaa ja laittaa sinne mielipiteitään.”  (RK) 

Ajankäyttöä Twitteriin voi tutkia lähetettyjen twiittien määrällä. Aikaa voi käyttää 

pelkästään muiden twiittejä lukemalla, mutta lähetettyjen twiittien määräkin antaa 

osviittaa siitä, kuinka paljon palvelu käyttäjänsä aikaa vie. Johtajat kertoivat oman 

aktiivisuutensa nousseen alun epävarmuuden jälkeen. Taulukkoon 3. on kerätty 

jokaisen johtajan Twitteriin liittymispäivämäärä, ensimmäisen twiitin 

lähettämispäivä sekä twiittien määrät ensimmäisen kolmen kuukauden aikana ja 

kolmen haastattelua edeltäneen kuukauden aikana.  
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Taulukko 3. Johtajien Twitter-aktiivisuus aktivoitumisen jälkeen ja ennen haastattelua. 

 Reijo Karhinen Tommi Tervanen Sari Heinonen 

Twitteriin 

liittymispäivä 

18.12.2014 14.4.2009 24.7.2012 

Ensimmäinen twiitti 5.2.2015 13.2.2011 3.6.2015 

Ensimmäisen twiitin 

jälkeen lähetettyjen 

twiittien määrä 

seuraavan 3 kk aikana 

14 twiittiä  

(5.2.-29.4.2015) 

37 twiittiä 

(13.2.-6.5.2011) 

9 twiittiä 

(3.6.-3.9.2015) 

Twiittien määrä 

haastattelua edeltävinä 

kuukausina 

400 twiittiä 

(1.1.-31.3.2017) 

293 twiittiä 

(1.1.-31.3.2017) 

81 twiittiä 

(1.1.-31.3.2017) 

 

Yksikään johtajista ei twiitannut samana päivänä, kun liittyi Twitteriin (ks. taulukko 

3). Tervasella ja Heinosella meni ensimmäisen twiitin lähettämiseen useampia 

vuosia, Karhisellakin lähes puolitoista kuukautta. Ensimmäisten kuukausien aikaan 

jokaisen aktiivisuustaso twiittien määrällä mitattuna oli moninkertaisesti vähempi, 

kun verrataan haastatteluja edeltäneisiin kuukausiin. Alussa kaikkein aktiivisin oli 

Tommi Tervanen, hänen kohdallaan on huomioitava, että kevään 2011 ensimmäisistä 

twiiteistä suurin oli automatisoituja paikkailmoitusviestejä FourSquare-palvelusta 

(ks. kuva 13).  
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Kuva 13. Esimerkki Tommi Tervasen Foursquare-twiitistä (Twitter, 2018). 

4.3 Sidosryhmät  

Twitterin käytön mielekkyyteen ja motivaatioon vaikuttaa se, miten eri sidosryhmät 

suhtautuvat johtajan aktiivisuuteen ja läsnäoloon. Positiivinen palaute kannustaa 

jatkamaan palvelun käyttöä. Johtajat ovat saaneet eri sidosryhmiltä pääosin vain 

positiivista palautetta aktiivisuudestaan Twitterissä. Heidän aktiivisuuttaan ei ole 

ainakaan heidän itsensä saaman palautteen mukaan kyseenalaistettu.  

”No en mä tunnista mitään muuta kuin positiivista. Ja tietysti hämmästelyä, 

mutta kaikki on lopunperin ollut positiivista, mitä ainakin minun korviini on 

kantautunut.” (RK) 

”Tosi positiivista. Ihan pääsääntöisesti positiivista. Kaikki tietää, missä yhtiö 

menee, missä toimitusjohtaja menee, mitkä on haasteet, mahdollisuudet, 

kehityskohteet. Mä luulen, että sidosryhmätkin pystyy paremmin 

adaptoitumaan meihin yhtiönä paremmin ja helpommin.” (TT) 

Tervanen mainitsee yhden tapauksen, jossa huumorilla kyseenalaistettiin sosiaalisen 

median käytön tärkeys johtajan työssä.  

” Mä oon ollut yhdessä tämmöisessä Inderesin liveroastissa ja siellä sanottiin, 

että miten kun sä oot tommonen someaktiivi, että miten sä ehdit tehdä niitä 

toimitusjohtajan oikeita töitä? Mä sanoin että kyl se on ihan oikeeta työtä mitä 

se somettaminen on tänä päivänä toimitusjohtajalle.” (TT) 
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Heinosella positiivinen palaute aktiivisuudessa on näkynyt siten, että hän on saanut 

puhujapyyntöjä eri tilaisuuksiin. Sosiaalisen median avulla yrityksen ja johtajan 

verkostot laajenevat ja siitä on hyötyä yrityksen ja johtajan tunnettuuden kannalta.  

”Semmosia esimerkiksi tulee, että pyydetään puhumaan johonkin, tuntematon 

pyytää puhumaan tai ottamaan kantaa johonkin asiaan, kun ne on seuranneet 

jossain Twitterissä.” (SH) 

”Suomi on pieni maa, mutta mulle on uusi tämä Espanja, että sieltä on tullut 

yhteydenottoja, että tulisitko puhumaan tämmöiseen espanjankieliseen 

tilaisuuteen.” (SH) 

Twitterin Karhinen kokee mahdollistaneen uudenlaisia vaikuttamismahdollisuuksia 

sidosryhmien suuntaan.  

”Se on tuonut lisäarvoa ja uusia ulottuvuuksia vaikuttamiseen.” (RK) 

4.3.1 Media 

Karhisen viestinnän kohteena ovat yrityksen sidosryhmät. Sidosryhmistä hän laskee 

pois poliitikot ja toimittajat, joiden ei ajattele olevan kiinnostuneita niistä aiheista, 

joista hän twiittaa.  

”Toimittajat ja poliitikot luen pois, en mä siis niille viesti. Tai en ole ajatellut, 

että ne olisivat erityisen kiinnostuneita.” (RK) 

Johtajien kokemusten mukaan Twitteristä voi kuitenkin olla hyötyä yrityksen 

viestinnälle. Toimittajat saattavat referoida johtajien viestien sisältöjä uutisissa ja 

yrityksen viestinnälle on uudessa kanavassa kiinnostuneita kuulijoita.  

”Se on edesauttanut sitä, että viestit menee paremmin ja se on meilläkin 

helpompaa kun meillä on jotain asiaa niin sit kuunnellaan. Aika usein sitten, 

mikä on mun mielestä mahtavaa että sitten taloustoimittajatkin referoi.” (RK) 

Mahdollista on myös suoraan viestiä niille toimittajille ja medioille, joiden olettaa 

olevan kiinnostuneita yrityksen asioista. Twiittien ollessa julkisia, se voi aluksi 

tuntua epäluontevalta. Tässä on se etu, että julkisia viestejä näkevät myös muut 

toimittajat jolloin niilläkin on mahdollista uutisoida johtajan twiittaamasta asiasta. 
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Tämä nostaa todennäköisyyttä sille, että asiasta uutisoi joko twiittiin liitetty media tai 

jokin keskustelua sivusta seurannut uutismedia. Johtajan kannattaa verkostoitua 

niiden toimittajien ja medioiden edustajien kanssa, jotka kirjoittavat yrityksen 

toimialaan liittyvistä teemoista.  

”Mä usein postaan suoraan myös kontakteille. Tietyn toimittajakunnan, on ne 

sitten ruokatoimittajia tai taloustoimittajia, niin mä jaan suoraan niille tietoo 

myös, silleen että ne saavuttaa sen heti. Ehkä alussa koki sitä, että sen ujona, 

että sä et pistänyt sitä kenellekään suoraan, mut nyt mä oon oppinut että pitää 

pistää myös suoraan niille ketä sä haluat tavoittaa.” (TT) 

Heinäkuussa 2015 Tervanen osallistui Maaseudun Tulevaisuuden artikkelin 

aloittamaan keskusteluun kotimaisuusasteesta. Hän kirjoitti blogikirjoituksen ja 

twiittasi siitä (ks. kuva 14) liittäen mukaan Maaseudun Tulevaisuuden Twitter-tilin 

sekä silloisen päätoimittajan Mikael Pentikäisen. Tällä tavoin Tervanen pystyi 

yrityksen blogia hyödyntäen kertomaan yrityksen näkökulman aiheeseen ja 

tarjoamaan uutismedialle lisätietoja aiheesta.   

 

Kuva 14. Tervasen twiitti, jolla hän osallistui keskusteluun raaka-aineiden kotimaisuusasteesta 

(Twitter, 2018). 
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4.3.2 Asiakkaat 

Twitteriä hyödynnetään asiakasviestinnässä tiedottamiseen, kuunteluun ja 

vuorovaikutukseen. Asiakkaille voi viestiä yrityksen uusista palveluista ja tuotteista, 

historiasta ja toimialaan liittyvistä muutoksista. Reijo Karhinen kertoi twiitissään (ks. 

kuva 15) OP-ryhmän perustamisesta olevan 114 vuotta ja antoi siitä kiitoksen 

yrityksen asiakkaille. 

  

Kuva 15. Karhisen twiitti, jossa hän kiittää asiakkaita yrityksen 114-vuotisesta historiasta 

(Twitter, 2018).  

Twitter mahdollistaa myös nopean asiakaspalvelun. Tervanen kokee olevansa 

Twitterin kautta aina asiakkaiden tavoitettavissa, vaikka yrityksen puhelinpalvelu 

olisi jo kiinni.  

” Lähinnä mä koin että Twitterissä oli se vahvuus että se on maailman nopein 

ja paras asiakaspalvelukanava, parhaimmillaan. Mä ainakin koin sen silleen, 

että sä tavoitat meidät sieltä aina. Usein yhtiöt tavoittaa arkisin 

asiakaspalvelun kautta hyvin mut meidän firmassa viikonloppuisin tavoittaa 

toimitusjohtajan.” (TT) 

Huonot asiakaskokemukset on mahdollista kääntää positiiviseksi 

asiakaskokemukseksi, etenkin jos toimitusjohtaja itse ottaa palautteen vastaan ja 
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ryhtyy toimenpiteisiin. Twitterin kautta negatiivinen ja positiivinen viesti välittyy 

myös muille käyttäjille jolloin se asiakaspalautteen käsittely ei välttämättä jää vain 

asiakkaan ja yrityksen väliseksi asiaksi.  

”Se on myös hyvin palkitseva.  Sit ku on ollut se huono asiakaskokemus, ja kun 

sä pystyt sen kääntämään, niin ne ihmiset, ne arvostaa sitä. Säilytitte juuri 

asiakkaan ja kerron tästä muillekin kuinka mahtava kokemus tämä oli. ” (TT) 

Heinosen mukaan konsultointialalla on tärkeää todistaa asiantuntijuus ja sosiaalinen 

media tarjoaa siihen mahdollisuuden. Hän nimeää tärkeimmäksi kohderyhmäksi 

Twitter-viestinnässään nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat. Twitter auttaa 

kasvattamaan tunnettuutta omaan osaamisalueeseen liittyvän teeman ympärillä.  

”Tässä konsultoinnin maailmassa ne on varmasti ne asiakkaat.” (SH) 

”Kun sä profiloidut jonkin tyyppisten asioiden asiantuntijana, niin se lisää 

uskottavuutta, että sua lainataan ja twiittejä jaetaan ja sitä kautta pääset 

puhumaan eri paikkoihin.” (SH) 

4.3.3 Työntekijät 

OP-ryhmällä on yli 180 Osuuspankkia ympäri Suomen. Heistä yli 1500 on 

rekisteröitynyt Twitterin käyttäjäksi. Etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella olevat 

työntekijät ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa pääjohtajan kanssa.  

”Osuuspankkilaiset ovat tulleet paljon lähemmäksi. Löytyy paljon niitä 

aktiivisia twitteristejä osuuspankeista ja itse asiassa keskuksessa on vähemmän 

aktiiveja. Aikaisemmin fyysisesti kauempana sijainneet organisaation jäsenet 

ovat nyt tulleet huomattavasti lähemmäksi.” (RK) 

”Selvästi tämä (kaukana olevien) suhde on lähentynyt.” (RK) 

Kotipizzan työntekijät pystyvät Twitterin kautta (ks. kuva 16) seuraamaan, missä 

päin maailmaa toimitusjohtaja on menossa. Tämän johdosta he tietävät, että aikaero 

voi olla sellainen, että toimitusjohtaja ei juuri sillä hetkellä ole tavoitettavissa.  
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”Aina kun mä lähden matkalle, niin mä otan sen lokaatiopaikan siinä 

lentokentästä ja otan valokuvan siitä lentokoneesta mihin mä oon menossa ja 

sen mä postaan Twitteriin.” (TT) 

”Meillä on tuolla alakerran toimistossa, missä on meidän markkinointi ja IT, 

niin siellä on semmoinen maailmankartta missä on mun leikattu pää, että ne 

siirtelee aina sitä, että ne tietää missä se on et on aikaerot ja ei herätä sitä 

keskellä yötä jos on vaikka länsirannikolla USA:ssa. Se on ollu niillä 

semmoinen peli ja leikki, siirrä toimitusjohtajan päätä mantereelta toiselle.” 

(TT) 

 

  Kuva 16. Kuvakaappaus Tervasen twiitistä, jolla hän informoi työntekijöilleen sijaintinsa 

(Twitter, 2018). 

Heinosen nykyinen työnantaja on espanjalainen, ja tämän vuoksi yrityksen oman 

viestinnän seuraaminen Twitterin kautta on vähäisempää kuin aikaisemmin.  
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”Paljon vähemmän tässä uudessa työssä kuin vanhassa. Johtuu ehkä siitä, että 

oon firman ainoita, jotka ei puhu äidinkielenään espanjaa ja osa niistä firman 

viesteistä on espanjaksi.” (SH) 

Karhinen haluaa twiiteillään välillä nostaa esille niitä teemoja, joista toivoo myös 

yrityksen työntekijöiden olevan enemmän tietoisia.  

”vaan sillä tavalla, että tietävät missä maailma menee ja niillä ajatuksilla olisi 

yrityksen sisällä enemmän seuraajia.” (RK) 

Yksi esimerkki johtajan viestinnästä yrityksen työntekijöille liittyen toimialan 

murrokseen, on Karhisen twiitti (ks. kuva 17) joulukuulta 2016. Siinä hän 

uudelleentwiittaa saatetekstin myötä blogikirjoituksen, jossa kerrotaan finanssialan 

tulevaisuuden näkymistä. 

 

  Kuva 17. Kuvakaappaus Karhisen twiitistä, jossa hän kuvaa finanssialan muutosta (Twitter, 

2018). 
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4.4 Tiedon hankinta 

Johtajat kokevat, että Twitterin avulla he ovat pystyneet tekemään työnsä 

paremmin. Vaikuttaminen, yrityksen strategiasta viestiminen, muutoksen 

johtaminen ja trendien seuraaminen (ks. kuva 18). olivat mainittuja asioita. Johtajat 

pystyvät seuraamaan alan mielipidevaikuttajia sekä sitä, mitä toimialalla tapahtuu. 

Kyseessä ei välttämättä ole tarkan tiedon etsiminen, enemmänkin oikeanlaisten 

seurattavien ja keskusteluiden seuraaminen, jota kautta voi saada uutta ja tärkeää 

tietoa.  

”Me ollaan saatu tuotekehitysideoita sieltä. Sen lisäksi me on saatu tietoa 

poikkeamista meidän tuotteissa ja palveluissa, joista meillä ei ollut ilman sitä 

tietoa ja me ollaan tehty korvaavia toimenpiteitä sen osalta. Sit jossain hyvissä 

keskusteluissa, strategisissa pohdinnoissa tai ihmisten johtamisessa, on jäänyt 

mieleen metodiikkaa tai isoja ajatuksia, mistä on ollut jatkossa hyötyä.” (TT) 

”Jos ajatellaan mun markkinointiroolia, niin saan siitä kautta kaikista meidän 

tapahtumista laitettua tietoa eteenpäin. Toisaalta se on myös hyvä kanava 

seurata, mitä tapahtuu tietyissä trendeissä ja otsikoissa ja teollisuudenaloissa 

globaalisti.” (SH) 

 

Kuva 18. Kuvakaappaus Heinosen twiitistä, jossa hän on uudelleentwiitannut Mikael Jungerin 

twiitin liittyen pankkialan digitalisoitumiseen (Twitter, 2018). 
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4.5 Tulevaisuuden käyttötarkoitukset 

Tulevaisuudessa Tervanen haluaa lisätä Twitterissä vuorovaikutusta asiakkaiden 

kanssa muissakin tilanteissa, kuin silloin kun asiakas antaa negatiivista palautetta. 

”Haluaisin olla enemmän sellainen kaksisuuntainen, haluaisin luoda enemmän 

engagementtii meidän kuluttajien kanssa. Muutakin kuin siinä 

asiakaspalvelutilanteessa.” (TT) 

Tervonen laajentaa tulevaisuuden käyttötarkoitukset myös sisältöjen puolelle, joilla 

voisi puhutella asiakasta.  

”Ehkä pitäisi pystyä ite löytämään sellaisia kontentteja, sisältöjä, että olisi 

kiva jutella kuluttajien kanssa vähän laajemmistakin asioistan kuin vain 

pelkästään siitä epäonnistuneesta tuote- tai palvelukokonaisuudesta.” (TT) 

Myös Heinonen aikoo panostaa tulevaisuudessa enemmän sisältöön ja hakea hieman 

rohkeampaa linjaa, joka saattaisi osaltaan nostaa kiinnostavuutta.  

”Pitäisi tuottaa ite enemmän mielenkiintoista sisältöä ja sitten ehkä olla 

radikaalimmin jotain mieltä.” (SH) 

Tervanen myös korostaa rohkeuden merkitystä tulevaisuudessa. Yritykselle voidaan 

saada kilpailuetua osallistumalla yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Tervanen näkee, 

että yrityksillä on vastuu toimintaympäristöstään ja aktiivisella viestinnällä sitä 

voidaan viedä yrityksen haluamaan suuntaan. Se sisältää mahdollisuuksien lisäksi 

myös liiketoiminnallisia riskejä, kun yritys ottaa vahvasti kantaa. Kaikki eivät ole 

välttämättä samaa mieltä yrityksen kannan kanssa ja sellaisen mielipiteen sanominen 

vaatii rohkeutta. 

”Mä haluaisin, että meidän yhtiö Kotipizza olisi yhteiskunnallinen keskustelija 

siellä Twitterissä” (TT) 

”Mut se vaatii sit taas gutsii, siloin sun pitää itse viedä sitä.” (TT) 
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”Mä itse uskon sellaiseen aktivismiin ja maailman muuttamiseen ja asioihin 

pitää yhtiöiden ottaa kantaa.” (TT) 

Yksikään johtajista ei ole harkinnut Twitterin käytön lopettamista. Jokainen koki 

saavansa palvelusta niin paljon lisähyötyä, että lopettaminen ei ole missään vaiheessa 

käynyt edes mielessä.  

”En. Ei ole käynyt mielessäkään.” (RK) 

”No en oo harkinnut. Ei ole mitään syytä.” (SH) 

”En oo kyllä harkinnut edes. En keksi yhtään hyvää syytä lopettaa.” (TT) 

Negatiivisia henkilökohtaisia kokemuksia tai Twitteristä johtuvia ongelmia, jotka 

voisivat johtaa Twitterin käytön lopettamisen harkintaan, ei ole ollut yhdelläkään.  

”Pitäisi ensin olla ongelma, että osaisi tuohon vastata.” (RK) 

”Jos on ollut, niin se on kyllä jo pyyhkiytynyt pois, kun ei vain tule mitään 

mieleen.” (RK) 

”Mitään henkilökohtaista negatiivista juttua ei oo ollut” (TT) 

”No ei. En mä kyllä nyt oikeen keksi.” (SH) 

4.6 Aktiivisuusanalyysi 

Tässä luvussa tarkastellaan haastateltujen johtajien aktiivisuutta perustuen 

Twitonomy.com-palvelun kautta kerättyyn dataan. Palvelu on maksullinen, mutta 

sillä kerätyt tiedot ovat kaikki julkisia. Aineiston kerääminen manuaalisesti olisi ollut 

liian paljon aikaa vievää sekä voinut sisältää suuren määrän inhimillisiä virheitä. 

Kerätty data sisältää tietoa muun muassa twiittien julkaisupäivistä, kellonajoista, 

käytettävistä päätelaitteista sekä siitä, onko käyttäjän lähettämä twiitti vastaus, 

uudelleentwiittaus vai tavallinen aloitustwiitti. Sari Heinosen ja Tommi Tervasen 

aineisto kerättiin ajalta 1.4.2016-31.3.2017 ja Reijo Karhisen 18.10.2016-31.3.2017. 

Tietojen keräämisen tarkoituksena on tarkastella, mihin vuorokaudenaikaan ja minä 



48 

 

viikonpäivinä johtajat twiittaavat. Lisäksi analysoidaan sitä, kuinka paljon kaikista 

twiiteistä on vastauksia ja uudelleentwiittauksia.  

4.6.1 Sari Heinosen Twitter-aktiivisuus 

Tarkasteluajanjaksona Heinonen twiittasi 293 kertaa, eli keskimäärin 0,8 kertaa 

päivässä. Twiiteistä 3 % oli vastauksia ja 30 % oli uudelleentwiittauksia. 63 % 

twiiteistä sisälsi linkin. Twiiteistä 96 % oli lähetetty mobiilipäätelaitteilla ja 4 % 

tietokoneen selaimella. Twiiteistä 105 uudelleentwiitattiin yhteensä 344 kertaa. 

Aihetunnisteita käytettiin 165 ja näistä kolme eniten käytettyä olivat #ai (15 kertaa), 

#iot (13 kertaa) ja #fintech (5 kertaa). Työnantajan Twitter-tiliä ei mainittu twiiteissä 

kertaakaan.  

Twiittejä lähetettiin viikon jokaisena päivän (ks. kuvio 1). Eniten aktiivisuutta oli 

viikonloppuisin.  

 

Kuvio 1. Heinosen twiittien jakautuminen eri päiville. 

Twiittien lähettämisajankohta painottui ilta-aikaan (ks. kuvio 2). Kaikista twiiteistä 

55,5% oli lähetetty iltaisin kello 17:00 ja 22:00 välillä.   
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Kuvio 2. Heinosen twiittien jakautuminen vuorokauden eri tuntien välillä. 

4.6.2 Reijo Karhisen Twitter-aktiivisuus 

Karhisen tarkastelujakso oli melkein puolet vähemmän kuin muilla tarkastelluilla 

johtajilla. Siinä ajassa hän twiittasi 813 kertaa, eli keskimäärin 4,9 kertaa päivässä. 

Twiiteistä 4 % oli vastauksia ja 50 % oli uudelleentwiittauksia. 40 % twiiteistä sisälsi 

linkin. Twiiteistä kaikki oli lähetetty mobiilipäätelaitteella. Twiiteistä 329 

uudelleentwiitattiin yhteensä 3 494 kertaa. Aihetunnisteita käytettiin 277 kertaa ja 

näistä kolme eniten käytettyä olivat #opuudistuu (15 kertaa), #asiakaskokemus (14 

kertaa) ja #yhteisöllisyys (14 kertaa). OP-ryhmän Twitter-tili mainittiin twiiteissä 78 

kertaa. 

Twiittejä lähetettiin viikon jokaisena päivänä (ks. kuvio 3). Keskiviikko on kaikkein 

aktiivisin ja aktiivisuustaso säilyy korkealla aina lauantaihin saakka. Sunnuntait ovat 

viikon hiljaisimpia päiviä.  
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Kuvio 3. Karhisen twiittien jakautuminen eri päiville. 

Twiiteistä on havaittavissa (ks. kuvio 4), että aamulla 09:00-12:00 ja illalla 21:00-

23:00 lähetetään selvästi enemmän twiittejä kuin muina vuorokaudenaikoina.   

  

Kuvio 4. Karhisen twiittien jakautuminen vuorokauden eri tuntien välillä. 

4.6.3 Tommi Tervasen Twitter-aktiivisuus 

Tervanen twiittasi tarkastelujakson aikana 931 kertaa, eli keskimäärin 2,6 kertaa 

päivässä. Twiiteistä 40 % oli vastauksia ja 28 % oli uudelleentwiittauksia. 30 % 

twiiteistä sisälsi linkin. Twiiteistä 1 % prosentti oli lähetetty pöytäkoneen selaimella 

ja 89 % mobiililaitteilla. 10 % twiiteistä oli jonkin toisen palvelun, kuten Instagramin 
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tai Foursquaren kautta lähetettyjä. Twiiteistä 159 uudelleentwiitattiin yhteensä 399 

kertaa. Aihetunnisteita käytettiin 277 kertaa ja näistä kolme eniten käytettyä olivat 

#kotipizza (104 kertaa), #sijoittaminen (28 kertaa) ja #vastuullisuus (11 kertaa). 

Kotipizzan Twitter-tili mainittiin twiiteissä 164 kertaa.  

Viikon aktiivisin päivä oli tiistai (ks. kuvio 5). Arkipäivien aikana aktiivisuus oli 

korkeampi, kuin viikonloppuisin.  

 

Kuvio 5. Tervasen twiittien jakautuminen eri päiville. 

Tervanen on ainoa johtajista, joka on lähettänyt twiittejä vuorokauden jokaisen 

tunnin aikana. Tätä voi pitää todennäköisenä siksi, että hän haastattelun mukaan 

matkustaa säännöllisesti eri puolille maailmaa. Aktiivisuus on ollut korkeimmillaan 

illalla 20:00 ja 21:00 välillä (ks. kuvio 6). 
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Kuvio 6. Tervasen twiittien jakautuminen vuorokauden eri tuntien välillä 

 

4.7 Yhteenveto aineiston analysoinnista ja päivitetty viitekehys  

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen empiirisen aineiston tulokset ja esitetään 

päivitetty viitekehys. Kuvaan 19 on listattu teoriaosuudessa esiin nousseita teemoja 

ja niiden vastaavuutta on verrattu empiirisessä aineistossa esiin nousseisiin 

vastauksiin.  

Aineiston mukaan negatiivisia kokemuksia Twitterin käytöstä ei juuri ollut 

löydettävissä yhdelläkään haastateltavista. Tämä vaikutti vahvasti siihen, että 

yksikään ei ollut harkinnut Twitterin käytön lopettamista. Ajankäyttö tunnistettiin 

potentiaaliseksi ongelmaksi, mutta varsinaiseksi ongelmaksi se ei ollut muodostunut 

yhdellekään eikä tätä tukenut myöskään aktiivisuusanalyysi. Jokainen johtaja osasi 

säädellä palveluun käyttämäänsä aikaa. Aktiivisuusanalyysin mukaan Twitterin 

päivittäin käytettävä aika on maltillista. Aktiivisin twiittaaja keskimäärin 4,9 twiitin 

päiväkeskiarvolla oli Reijo Karhinen. Twiittien ollessa lyhyitä, maksimissaan 280 

merkkiä sisältäviä viestejä, on viiden sellaisen tuottaminen yleensä vähän aikaa vievä 

prosessi. 
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Teoriaosuudessa potentiaaliseksi uhaksi luokiteltuja kohuja ei löydetty 

haastatteluista. Sen sijaan uudeksi uhaksi Twitterin käytön jatkamisen kannalta löytyi 

aineiston perusteella epävarmuus Twitterin hyödyistä. Tämä on potentiaalinen 

uhka etenkin vasta Twitteriin liittyneiden käyttäjien kohdalla. Verkostot, eli seuraajat 

ja seurattavat, ovat alkuvaiheessa pienempiä, jolla taas voi olla vaikutusta 

kiinnostavan sisällön ja sidosryhmien kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen määrään.  

Yhdeksi aktivoivaksi tekijäksi oli teoriaosuuden perusteella ehdotettu sitä, että 

johtaja toimii aktiivisena yrityksen edustajana organisaation viestintästrategian 

mukaisesti ja tämä näkyisi etenkin Twitteriin liittymisen alkuvaiheissa. Empiirisen 

aineiston perusteella ei voitu todeta, että organisaation viestintäosasto ohjaisi 

Twitter-aktiivisuutta. Ensimmäisiä aktivoivia asioita olivat uteliaisuus ja muutoksen 

ymmärtäminen, jotka näkyivät siten, että Twitteriä käytettiin tiedon hankintaan.  

Jokaisen johtajan kohdalla aktiivisuus on ajan myötä lisääntynyt (ks. taulukko 3). 

Sidosryhmiltä tullut positiivinen palaute kannusti jatkamaan. Aktivoitumista 

edesauttaviksi asioiksi voitiin haastatteluiden perusteella tunnistaa halu vaikuttaa 

sidosryhmiin ja olla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa. Toimittajien kanssa 

keskustelu ja toimittajille twiittaaminen mahdollisti yritykselle tärkeiden asioiden 

esilletuomisen mediassa. Asiakkailta saatu palaute nähtiin mahdollisuutena kehittää 

myös yrityksen toimintaa. Työntekijät yhtenä ovat myös yksi tärkeä sidosryhmä. 

Heille tiedottaminen johtajan näkökulmasta tärkeistä asioista on mahdollista 

Twitterin avulla. Oma aktiivinen Twitterin käyttö nähtiin työntekijöiden suuntaan 

myös esimerkillä johtamisena.  

Johtajalla on aineiston perusteella mahdollisuus tuoda asiantuntijuuttaan esille ja sitä 

kautta kasvattaa omaa ja yrityksen tunnettuutta. Kasvanut tunnettuus tietyn teeman 

asiantuntijana näkyi muun muassa puhujapyyntöinä.  

Työhön liittymättömiä motivaatiotekijöitä tai palvelun käyttötarkoituksia ei 

empiirisen tutkimuksen perusteella löydetty. Johtajat käyttivät Twitteriä pelkästään 

työnsä kannalta. Twitterin todettiin muuttaneen johtajan työtä ja johtajien mielestä 

Twitteriä hyödyntämällä voi tehdä työnsä paremmin.  
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Kuva 20. Päivitetty teoreettinen viitekehys. 

Empiirisen aineiston perusteella muodostin uuden teoreettisen viitekehyksen. Siitä on 

poistunut käyttöä vähentävistä asioista kohut ja sen tilalle tuli epävarmuus hyötyjä 

kohtaan. Käyttöä puoltavista asioista poistuu kohta ”Osa organisaation 

viestintästrategiaa”, koska jokaisen johtajan kohdalla käyttöön vaikutti enemmän 

oma uteliaisuus ja motivaatio kuin organisaation viestintästrategia.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkielman viimeisessä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset ja vastaukset 

tutkimuskysymyksiin. Lisäksi tässä pohditaan tuloksia suhteessa teoreettiseen 

viitekehykseen sekä arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja rajoitteita. Luvun 

lopuksi esitellään mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia.  

5.1 Tutkimustulokset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin  

Tutkimuksen ensimmäinen alatutkimuskysymys oli mitä hyötyä Twitterin käytöstä 

on johtajalle? Tutkimuksen perusteella johtajat käyttävät Twitteriä eri tavoin ja siten 

hyötyvät siitä useilla eri tavoilla. Ei voida kuitenkaan sanoa, että jokainen johtaja 

hyötyisi samalla tavalla. Johtajien kokemia hyötyjä olivat tunnettuuden 

lisääntyminen, sidosryhmiin vaikuttaminen, tiedon hankinta ja esimerkillä 

johtaminen.  

Tunnettuuden lisääntyminen tuo johtajan ja yrityksen tutuksi uusille ja 

potentiaalisille sidosryhmille. Twitterin avulla johtajan asiantuntijuus ja mielipiteet 

voivat levitä nykyisiä verkostoja laajemmalle. Konkreettisina hyötyinä positiivisen 

tunnettuuden kasvattaminen tarkoittaa johtajalle uusia uramahdollisuuksia ja 

parempia ansaintamahdollisuuksia. 

Johtajat hyödyntävät Twitteriä tiedon hankintaan. Toimialaan liittyvien uutisten, 

tutkimusten, trendien ja keskustelujen seuranta, asiakaspalautteiden 

vastaanottaminen ja palautteen hyödyntäminen tuotekehityksessä tulivat esille 

empiirisessä tutkimuksessa. Johtajat voivat saada myös uutta ajateltavaa ihmisten 

johtamiseen seuraamalla muiden keskusteluja.  

Aktiivisella vuorovaikutuksella ja viestimisellä Twitter mahdollistaa myös 

esimerkillä johtamisen, jonka johtajat ovat kokeneet hyödylliseksi tavoitteidensa 

kannalta. Viestivä johtaja antaa muulle organisaatiolle mandaatin toimia aktiivisesti 

sosiaalisessa mediassa.  
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Toinen alatutkimuskysymys pyrki löytämään vastauksia siihen, mitä haittaa 

Twitterin käytöstä on johtajalle? Teoriaosuudesta poiketen johtajat eivät kokeneet 

kohuja haittana tai sellaisena tekijänä, mikä voisi lopettaa Twitterin käytön. Tähän 

vaikutti se, että he valikoivat niitä teemoja mihin osallistuvat ja siten pienentävät 

riskiä joutua negatiivisen julkisuuden kohteeksi. Ajankäyttö voi muodostua johtajalle 

ongelmaksi, mikäli palveluun käytetty aika ei tuo enää riittävästi hyötyjä. Twitteriä 

voisi käyttää vuorokauden ympäri ja johtajan on tunnistettava, milloin aikaa 

kannattaa priorisoida johonkin muuhun. Suurimmat epäilyt palvelun hyödyistä olivat 

käytön alkuvaiheissa, jolloin käyttö oli myös vähäisintä. Täten ajankäytön lisääminen 

toi lisää hyötyjä, mutta siinäkin on rajansa milloin ajankäyttöä ei kannata enää lisätä.  

Alatutkimuskysymyksien avulla voidaan vastata päätutkimuskysymykseen   

miksi johtajat käyttävät Twitteriä? Tutkimuksen perusteella johtajat käyttävät 

Twitteriä vain työhönsä. Twitterin käytön lopettaminen ei ole käynyt empiirisen 

aineiston mukaan yhdenkään johtajan mielessä, eikä negatiivisia ja käytön 

lopettamiseen johtavia asioita ole tapahtunut. Johtajat myös kokevat, että Twitterin 

avulla he pystyvät tekemään työnsä paremmin. Twitterin käyttö mahdollistaa 

sidosryhmiin vaikuttamisen, tiedon hankinnan, laajemman tunnettuuden ja 

esimerkillä johtamisen, joista kaikista näistä on hyötyä johtajan työssä. Lisäksi 

aineiston perusteella johtajat haluaisivat tulevaisuudessa lisätä vuorovaikutuksen 

määrää sidosryhmien kanssa, viestiä ja ottaa kantaa rohkeammin sekä tuottaa 

enemmän sisältöä. Sidosryhmien kanssa viestintä mahdollistaa lukuisia eri hyötyjä 

johtajalle.  
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Kuva 21. Johtajan mahdollisuudet ja uhat suhteessa verkostojen kokoon ja aikaan. 

Tutkimustulosten pohjalta rakensin mallin (ks. kuva 21), joka kuvaa johtajan 

hyödyntämismahdollisuuksia Twitterissä sekä potentiaalisia uhkia. Alkuvaiheessa 

verkostojen koot eli seurattavien ja seuraajien määrä ovat yleensä vähäisiä. Tämä 

aiheuttaa epävarmuutta hyödyistä ja voi johtaa johtajan passivoitumiseen. Riippuen 

johtajan tavoitteista, on seuraajamäärän tai seurattavien määrän hyvä kasvaa. Mikäli 

johtaja haluaa hyödyntää Twitteriä tiedon hankintaan, tulee hänen kasvattaa 

seurattavien määrää, sillä heidän kauttaan tulee Twitter-virtaan uusia viestejä. 

Esimerkillä johtaminen taas vaatii sen, että johtajalla on seuraajia, joten sitä 

tavoitellessa kannattaa miettiä keinoja, miten oman organisaation jäsenet alkaisivat 

häntä seuraamaan tai saisivat tiedon hänen aktivoitumisestaan. Tunnettuus 

tavoitteena saa sitä suuremman merkityksen, mitä enemmän johtajalla on uusia 

seuraajia tärkeistä sidosryhmistä. Sidosryhmiin vaikuttamista helpottaa sekä 

seuraajien määrän että seurattavien määrän kasvu. Pelkällä suurella seuraajamäärällä 

on vaikeampi tietää, mistä sidosryhmät keskustelevat. Mikäli seurattavien määrä 

kuitenkin kasvaa liian suureksi, on vaarana että tärkeä tieto katoaa suuren 

viestimäärän sekaan. Tämä yhdessä potentiaalisesti kasvavan keskustelumäärän 

kanssa voi vaikuttaa siihen, että ajankäytöstä tulee johtajalle Twitterissä ongelma.  
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Kuvassa 21 on oranssilla katkoviivalla esitelty optimaalinen tilanne, miten tämän 

tutkimuksen mukaan johtaja voi Twitteriä hyödyntää. Hänellä olisi sopivasti 

seurattavia tiedon hankintaan, mutta ei kuitenkaan niin paljoa, että siitä tulisi 

ongelmia ajankäytön suhteen. Seuraajamäärä hänellä olisi selvästi suurempi, ja hän 

pystyisi hyödyntämään Twitteriä sidosryhmävaikuttamiseen, esimerkillä johtamiseen 

ja tunnettuuden kasvattamiseen.  

5.2 Teoreettinen kontribuutio 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli pyrkiä ymmärtämään, miksi johtajat käyttävät 

Twitteriä. Tässä kappaleessa verrataan tutkimusten tuloksia teoreettiseen 

viitekehykseen ja aikaisempiin tutkimustuloksiin.    

Saksin (2016) mukaan osa johtajista kokee haastavaksi sen, että sosiaalinen media on 

nostanut odotuksia johtajien viestinnän suhteen. Johtajat eivät ole myöskään 

varmoja, että kannattaako heidän käyttää opetteluun aikaa, kun eivät näe vielä 

hyötyjäkään.  Tämä tutkimus tukee tätä näkemystä siltä osin, että johtajat kokivat 

etenkin Twitter-taipaleensa alkuvaiheessa epävarmuutta siitä, että miten heidän 

pitäisi ja kannattaisi Twitteriä käyttää.  

Juholin ja Kuutti (2001) nostavat johtajan vahvasti osaksi yrityksen 

viestintästrategiaa, sillä johtaja on vastuussa yrityksen toiminnasta ja siten myös 

viestinnän ylimpiä vastuuhenkilöitä. Tutkimuksessa haluttiinkin selvittää, ovatko 

johtajat aktiivisia Twitterissä sen vuoksi, että organisaation viestinnän näkökulmasta 

heidän täytyy siellä olla. Tässä tutkimuksessa johtajat olivat liittyneet palveluun 

omasta uteliaisuudestaan ja muutoshalustaan. Siitä huolimatta tutkimuksen 

perusteella johtajat kokevat käyttävänsä Twitteriä pelkästään työhönsä liittyvissä 

asioissa. Tämä tukee Alghawin ym. (2014), Austmannin (2015) ja Girginovan (2013) 

tutkimuksia, joiden mukaan johtajat käyttävät ja heidän kannattaa käyttää Twitteriä 

nimenomaan ammatillisesta näkökulmasta. Toisaalta Ingerson ja Bruce (2013) olivat 

tutkimuksissaan havainneet, että menestyneet johtajat twiittasivat paljon 

mielipiteitään ja sitä, minkälaisia ovat ihmisinä ja johtajina. Tämä tutkimus tukee tätä 

siltä osin, että vaikka johtajat eivät vielä sitä korostaneet, niin tulevaisuudessa on 

halukkuutta viestiä rohkeammin ja kantaaottavammin.  
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Teoreettisessa viitekehyksessä esitettiin, että kohut (Pilkington 2016, Lipponen 

2015) voisivat olla esteenä johtajan aktiivisuudelle. Tässä tutkimuksessa kohuja ei 

nähty lainkaan uhkana johtajien Twitter-aktiivisuudelle. Druckerin (2002) ja Saksin 

(2016) mukaan johtajien ajankäyttö vaatii priorisointia, jolloin Twitteriin käytetty 

aika voidaan nähdä turhana. Tutkimuksen mukaan johtajat eivät koe ajankäyttöä 

ongelmaksi, sillä he osaavat säädellä palveluun käyttämäänsä aikaa. 

Tämän tutkimuksen mukaan johtajat käyttävät Twitteriä, koska näkevät siten 

paremmat mahdollisuudet tunnettuuden kasvuun. Westphalin ym. (2012) mukaan 

positiivinen julkisuus laajentaa uramahdollisuuksia, kasvattaa 

ansaintamahdollisuuksia ja kohottaa julkisuusarvoa. Deephouse (2000) kertoo 

positiivisella julkisuudella olevan vaikutusta yrityksen suorituskykyyn suhteessa 

kilpailijoihin. Täten johtajien motiivi tunnettuuden kasvattamiseen Twitterin avulla 

on validi.  

Toimittajat hyödyntävät Twitteriä löytääkseen uusia uutisaiheita ja seuratakseen 

uutisarvoisia lähteitä (Isotalus, Jussila & Matikainen, 2018). Tutkimustulosten 

mukaan johtajat haluavat vaikuttaa eri sidosryhmiin, kuten toimittajiin, sijoittajiin, 

asiakkaisiin ja työntekijöihin Twitterissä. Brandfogin (2013) tutkimuksen mukaan 

nämä kaikki olivat toimitusjohtajien tärkeitä viestinnän kohdeyleisöjä. Hwangin 

(2012) mukaan toimitusjohtajien julkinen vuorovaikutus asiakkaiden kanssa vaikutti 

positiivisesti niin toimitusjohtajaan kuin hänen edustamaansa yritykseen. Men ja Tsai 

(2016) havaitsivat tutkimuksissa vuorovaikutuksen vaikuttavan muiden käyttäjien 

johtajia kohtaan kokemaan autenttisuuteen ja lähestyttävyyteen, mikä taas paransi 

julkista luottamusta ja tyytyväisyyttä.  

Drucker (2000) määrittelee tiedon johtajien tärkeimmäksi resurssiksi. Tämän 

tutkimuksen mukaan johtajat käyttävät Twitteriä hankkiakseen lisää tietoa trendeistä, 

asiakkaiden mielipiteistä ja siitä, mitä toimialalla tapahtuu.  

5.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tässä pro gradu -tutkielmassa oli isona motivaationa sovellettavuus yrityselämän 

puolelle. Vaikka jokainen tutkielmassa esitelty johtaja oli motivoitunut käyttämään 
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Twitteriä, oli jokaisella alkuvaiheessa havaittavissa epäröintiä siitä, miten palvelua 

käytetään ja miten he voivat sitä työssään hyödyntää. Täten ei kannata odottaa, että 

ensimmäisten päivien tai viikkojen aikana palvelun hyödyt tulisivat heti ilmi. Jos 

mahdollista, kannattaa, johtajalle alkuvaiheessa varata tukihenkilö opastamaan 

palvelun käytössä ja neuvomaan, miten palvelusta löytää kiinnostavia seurattavia.  

Huomioitava on myös, että ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa hyödyntää Twitteriä 

johtajan työssä. Lisäarvoa voi tuoda esimerkiksi pelkkä keskustelujen ja eri teemojen 

seuraaminen. Johtaja saa Twitterin kautta suoran ja sensuroimattoman palautteen 

yrityksensä tuotteista ja palveluista, ja tarvittaessa pystyy itse niihin reagoimaan.  

Johtajan aktiivisuudella voidaan parantaa sekä johtajan omaa että yrityksen 

tunnettuutta. Positiivinen julkisuus vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn suhteessa 

kilpailijoihin ja parantaa yrityksen työnantajamielikuvaa.  

5.4 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet 

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, että kaksi eri tutkijaa saavat saman 

tuloksen. Haastattelututkimuksessa voidaan olettaa, että haastatteluiden välillä 

haastateltaviin itseensä tapahtuu muutoksia, jolloin samalta haastateltavalta kahdella 

eri kerralla saadut vastaukset eivät oletettavasti ole identtisiä. Jokaisen tutkimuksessa 

mukana olleen johtajan kaikki twiitit ja niihin liittyvät metatiedot, kuten 

julkaisuajankohdat, ovat kaikkien saatavilla mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta.  

Haastattelun litterointi mahdollisimman nopeasti parantaa luotettavuutta. Tässä 

tutkimuksessa haastatteluiden ja litterointien välissä kului aikaa yli puoli, jonka 

voidaan tulkita luotettavuutta heikentäväksi tekijäksi. Reliabiliteettia parantaa se, että 

haastatteluaineiston tallenteiden äänenlaatu oli hyvä ja haastattelun aikana tehtiin 

muistiinpanoja haastattelupäiväkirjaan. Näistä muistiinpanoista oli apua aineiston 

analyysivaiheessa esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa haastateltava oli ilmein ja 

elein viestinyt sellaista, mitä ei äänitallenteen kautta voitu havaita. (Hirsjärvi & 

Hurme, 2000, s. 185-186.) 
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5.5 Jatkotutkimusaiheita 

Tämä pro gradu -tutkielma lisäsi ymmärrystä siitä, miten johtajat kokevat hyötyvänsä 

Twitterin käytöstä ja miten he sitä käyttävät. Lisäksi pyrittiin löytämään 

potentiaalisia negatiivisia kokemuksia Twitterin käytöstä. Tutkimuksesta rajattiin 

ulkopuolelle sellaiset johtajat, jotka eivät ole aloittaneet tai eivät enää käytä 

Twitteriä. Yksi tutkimusaihe voisi olla selvittää niiden johtajien kokemuksia, jotka 

ovat Twitteriä aktiivisesti käyttäneet mutta ovat siitä syystä tai toisesta luopuneet. 

Voidaanko sieltä löytää sellaisia asioita, joihin olisi voitu ennakkoon reagoida tai 

joita voitaisiin tulevaisuudessa muiden johtajien osalta välttää.  

Tutkimuksessa hyötyjä selvitettiin haastattelemalla johtajia. Mielenkiintoista olisi 

tutkia sitä, ovatko koetut hyödyt mitattavissa tai jollain muulla tavoin 

todennettavissa. Hyötyjä voisi yrittää mitata myös siten, että onko aktiivisesti 

Twitteriä käyttävien johtajien johtamat yritykset suoriutuneet toimialallaan 

kilpailijoita paremmin. Korrelaatio yritysten menestyksen ja johtajien aktiivisuuden 

kanssa voisi olla helposti tutkittavissa. Kiinnostavampaa olisikin tutkia, pystytäänkö 

aktiivisuuden ja yrityksen menestyksen väliltä osoittamaan kausaliteettia.  

Otanta tutkimuksessa oli vain kolme johtajaa, joten tuloksia ei voida yleistää 

esimerkiksi yrityksen koon tai toimialan mukaan. Jatkotutkimusaihe voisi olla myös 

se, miten yrityksen koko, toimiala tai maine vaikuttaa siihen, miten Twitteriä voi ja 

kannattaisi hyödyntää.  Tulevaisuudessa johtajilta vaaditaan yhä enemmän ulkoista 

viestintää ja uusia viestintäkanavia tulee varmasti lisää. Täten kaikki tutkimukset, 

jotka edesauttavat johtajien viestintätaitojen kehittymistä ja lisäävät siihen liittyvää 

ymmärrystä, ovat varmasti liike-elämän puolella erittäin toivottuja.  
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LIITTEET 

Liite 1 Teemahaastattelurunko 

Taustatiedot:  

Kysymykset:  

1. Milloin ja miksi liityit Twitteriin?  

2. Miten Twitterin käyttösi on muuttunut ajan kuluessa?  

3. Koetko käyttäväsi Twitteriä myös työtehtäviisi?  

4. Koetko Twitterin auttaneen sinua tekemään työsi 

paremmin? Ja jos on, niin miltä osin? Mitä työhön 

liittyviä asioita olet voinut tehdä paremmin Twitterin 

avulla? 

5. Miten koet uusien viestintäkanavien, kuten Twitterin, 

muuttaneen johtajan työtä? 

6. Millaista palautetta olet saanut työyhteisöltä, 

sidosryhmiltä ja mahdollisesti kilpailijoilta Twitterin 

käytöstä?  

7. Oletko harkinnut lopettavasi Twitterin käytön? Ja jos 

olet, niin miksi?  

8. Onko Twitterin käytöstä aiheutunut jotain ongelmia tai 

muuta negatiivista? 

9. Onko Twitter vaikeuttanut työhön liittyvien 

päämäärien saavuttamista? 

10. Miten näihin mahdollisiin ongelmiin voisi mielestäsi 

varautua?  

11. Miten aiot tai haluaisit käyttää Twitteriä 

tulevaisuudessa?  
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