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Ilmastonmuutos on vakava ongelma, joka tapahtuu ympärillämme tälläkin hetkellä ja 

vaikuttaa maapallolla laajasti monin eri tavoin. Samaan aikaan suuri määrä ihmisiä elää yhä 

alle köyhyysrajan kärsien muun muassa puhtaan veden ja ruoan puutteesta, epähygieenisistä 

oloista sekä koulutuksen puutteellisuudesta. Vastuullisuuden merkitys tulee korostumaan 

yrityksissä lähitulevaisuudessa ja se tullaan näkemään yhä enemmän strategisena osana 

yritysten liiketoimintaa. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tuoda lisää ymmärrystä 

siihen, kuinka vastuullisesti toimivat yritykset voivat sosiaalisessa mediassa 

sisältömarkkinoinnin avulla saada myös seuraajansa toimimaan vastuullisesti.  

 

Tämä pro gradu -tutkielma toteutetaan kvalitatiivisena tapaustutkimuksena.  Tutkimuksessa 

analysoidaan kahden tapausyrityksen sosiaalisen median postauksia valitulla aikavälillä 

Twitter- ja Facebook-kanavissa. Tutkimukseen on valittu tapausyritykset, määritelty 

postausten analysoinnin aikavälit sekä päätetty, mitä elementtejä postauksista tulkitaan. 

Tutkielmaan valituista kahdesta yrityksestä toinen edustaa pientä pääasiassa Suomessa 

toimivaa yritystä ja toinen suurta kansainvälistä yritystä. Yritykset edustavat myös kahta eri 

toimialaa. Empiriassa analysointi suoritetaan käyttämällä teemoittelua.  

 

Tutkielman tulosten perusteella voidaan todeta, että tapausyritykset käyttävät Twitteriä 

pääsiallisena kanavana vastuullisuudesta kertoessa. Myös Facebookissa vastuullisuus on 

mukana, mutta se ei ole siellä yhtä isossa roolissa. Vastuullisuudesta kertoessa voidaan 

käyttää kertovaa tyyliä sekä monipuolisesti tunteisiin vetoamista, tietoiskumaista kerrontaa 

sekä muiden tekemien uutisten jakamista. Postauksissa käytetään usein kuvia tai videoita, 

hahstageja sekä linkkejä. Toimintakehotusten käyttö on yleistä, mutta myös riippuvaista 

yrityksestä sekä sen strategiasta. Dialogi yrityksen ja sen seuraajien välillä on lisäksi tärkeää, 

joten yrityksen kannattaa ahkerasti vastailla saamiinsa kommentteihin.  

 

Tuloksia voidaan yleistää tutkimuksessa käytettyjen tapausyritysten aloilla sekä osittain 

myös kotimaisten sekä kansainvälisten yritysten osalta. Tutkielman avulla tuodaan esille, 

millä keinoilla yritykset voivat kertoa vastuullisuudesta, sekä minkälaisia elementtejä 

postauksiin voidaan ottaa mukaan. Tämän perusteella tutkimuksesta on hyötyä yleisellä 

tasolla kaikille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita viestimään vastuullisuudestaan 

sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksessa nousee esille myös useita pointteja, joita kaikki 

sisältömarkkinointia tekevät yritykset voivat huomioida.  
Asiasanat 
Sosiaalinen media, sisältömarkkinointi, vastuullisuus 
Muita tietoja 
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1 JOHDANTO 

Tämän Pro Gradu -tutkielman tavoitteena on tutkia, millä tavoin yritykset pystyvät 

tukemaan seuraajiensa vastuullisuutta sosiaalisessa mediassa sisältömarkkinoinnin 

avulla. Tutkimuksen avulla halutaan tuoda lisää ymmärrystä siihen, miten yritykset 

kertovat vastuullisesta toiminnastaan sosiaalisessa mediassa seuraajilleen. 

Tutkimuksen avulla halutaan nostaa esille keinot, joilla yhä enemmän myös yritykset 

voivat auttaa ihmisiä kohti vastuullisempia elämäntapoja. Tällä hetkellä päävastuu 

vastuullisuuden kertomisesta on erilaisilla järjestöillä, mutta jotta tieto saataisiin 

perille mahdollisimman monille ihmisille, tarvitaan myös tavallisten yritysten apua.  

Johdanto-osuuden avulla pyritään saamaan lukijalle kuva tutkimuksen tavoitteesta, 

tutkimuskysymyksestä sekä tutkimusmetodologiasta. Ensimmäisenä luvussa käydään 

läpi johdatus aiheeseen sekä perustelut sille, miksi tällainen tutkimus on tehty. Tämän 

jälkeen käsitellään tutkimuksen tavoite sekä tutkimuskysymys, jonka avulla pyritään 

löytämään syvällinen vastaus tutkimusaiheeseen. Kolmantena esitellään keskeiset 

käsitteet, ja tämän jälkeen tutkimusmetodologia, jossa lukijalle selvää, millä tavalla 

tutkimus on tehty. Viimeisenä esitellään vielä tämän Pro Gradu -tutkielman rakenne.  

 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle  

Maapallon keskimääräinen ilman lämpötila on noussut noin viisi celsiusastetta 

kuluneen sadan vuoden aikana (World Wide Fund, 2017). Tämä lämpötilan nousu on 

johtunut pääasiassa kasvaneista hiilidioksidipäästöistä sekä muista ihmisen 

aiheuttamista saasteista. Ilmastonmuutoksesta johtuen meret ovat lämmenneet ja 

maapallon jääalueet ovat kutistuneet. Merenpinnan nousu on ollut yli 20 senttimetriä 

kuluneen vuosikymmenen aikana, ja merien happamuus on noussut 30 prosenttia 

teollisesta vallankumouksesta lähtien. (Global Climate Change, 2017.) 

Ilmastonmuutoksen takia puhtaan veden saanti on vaarassa. Myös maapallon metsien 

olemassaolo on uhattu. Metsät imevät itseensä hiilidioksidia ja hidastavat näin 

ilmastonmuutosta. Lisäksi ne tarjoavat kodin useille lajeille, kuten ihmisille. 

Ilmastonmuutos ajaa myös eri eläinlajeja sukupuuton partaalle alueilla, joilla 

lämpenemisen vaikutukset näkyvät eniten. Lämpeneminen tapahtuu liian nopeasti, 
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mikä estää lajien sopeutumisen muuttuvaan ympäristöön. Ilmastonmuutos näkyy 

kaikkialla ympärillämme. (WWF, 2017.) 

Kuten edellä mainittu antaa ymmärtää, on ilmastonmuutos vakava ongelma. Se 

tapahtuu kaiken aikaa ympärillämme ja vain me itse voimme hidastaa ja estää sitä. On 

kuitenkin huomattu, ettei ihmisillä välttämättä ole tarpeeksi tietoa saatavillaan, jotta 

he osaisivat toimia oikein vastuullisuuden näkökulmasta. Marx-Pienaar ja Erasmus 

(2014) huomasivat tutkimuksessaan, etteivät ihmiset kunnolla edes ymmärrä, millä 

tavalla kasvihuonepäästöt vaikuttavat maapallolla. Tutkimuksessa huomattiin 

esimerkiksi, että ihmiset ajattelevat, ettei saastuminen kosketa heitä samalla tavalla 

kuin muita ihmisiä, ja että yksi henkilö pystyy tekemään vain hyvin vähän maapallon 

tilan parantamiseksi. (Marx-Pienaar & Erasmus, 2014.) On erittäin tärkeää, että 

ihmiset saadaan ymmärtämään ilmastonmuutoksen vakavuus sekä se, miten sitä 

pystytään hidastamaan, sillä on tutkittu, että ymmärryksen ja tietotaidon lisääntyessä 

myös halukkuus vastuullisempiin toimiin kasvaa (Yang, Seo, Rickard & Harrison, 

2014).  

Vastuullisuuteen kuuluu kuitenkin muutakin, kuin vain pelkkä ympäristön 

huomioiminen. Vuonna 2017 yhä yli 760 miljoonaa ihmistä eli alle kansainvälisesti 

määritellyn köyhyysrajan (1,90 dollaria päivässä), ja joka neljäs alle 5-vuotiaista 

lapsista maailmassa oli pituudeltaan vaillinainen keskimääräiseen 5-vuotiaiden 

pituuteen verrattuna. Yksi yhdeksästä ihmisestä, eli yhteensä noin 795 miljoonaa 

ihmistä maailmassa, ovat aliravittuja. Aliravitsemus aiheuttaa myös lapsikuolemia; 

noin kolme miljoonaa alle viisi vuotiasta lasta kuolee vuosittain. Maailmassa on myös 

yhä yli 50 miljoonaa lasta, jotka eivät ole päässeet kouluun. (United Nations, 2017.) 

Edellä mainitut ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, kuinka vastuullisuus ei toteudu 

kunnolla. (Suomen YK-liitto, 2017.) 

Tällä hetkellä vastuullisuuden epäkohdista kertovat pääasiassa erilaiset järjestöt. Myös 

valtiot osaltaan pyrkivät vaikuttamaan asiaan laatimalla erilaisia säännöksiä sekä 

tekemällä vastuullisempia päätöksiä maidensa hyväksi. Järjestöt ja valtiot tekevät 

tärkeää työtä saadakseen ihmiset tietoisiksi vastuullisuudesta sekä tulemaan osaksi 

sitä, mutta tulevaisuudessa yhä enemmän myös yrityksillä on tärkeä rooli tässä 

tehtävässä. Yritysten tulisi ottaa tulevaisuudessa yhä enemmän vastuuta, ei pelkästään 
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omasta, vaan myös asiakkaidensa vastuullisuuden tukemisesta. Yritysten toiminnan 

avulla ihmiset saataisiin yhä laajemmin tietoisiksi vastuullisuuden merkityksestä ja 

vastuullisuuden epäkohtiin pystyttäisiin vaikuttamaan yhä tehokkaammin. 

Vastuullisuuden edistämisestä hyötyy ympäristö, talous sekä ihmisoikeudet, mutta 

siitä on yrityksille myös muuta hyötyä. Yritykset pystyvät omalla toiminnallaan 

vaikuttamaan ihmisten kulutustottumuksiin, ja auttamaan ihmisiä tekemään parempia 

valintoja arjessaan. Vastuullisuus tarjoaa yrityksille myös mahdollisuuden 

liiketoimintaan. Vastuullisen ajattelun avulla voidaan löytää ongelmia, joihin 

olemassa olevat yritykset eivät tarjoa vielä ratkaisuja. Sen lisäksi, että yrityksen tuote 

tai palvelu edistää ihmisten, talouden ja ympäristön tilaa, se voi myös tarjota 

mahdollisuuden kannattavaan liiketoimintaan. 

Tämän tutkimuksen avulla halutaan löytää keinoja, joilla yritykset pystyvät viestimään 

vastuullisuudesta seuraajilleen sosiaalisessa mediassa tehokkaalla tavalla. 

Tehokkaalla tavalla viitataan tässä sellaiseen sisältömarkkinointiin, jolla seuraajat 

saadaan ajattelemaan sekä muuttamaan omaa toimintaansa vastuullisempaan 

suuntaan. Tutkimukseen on valittu sosiaalinen media sen takia, että sitä käyttää 

valtavan suuri määrä ihmisiä. Sosiaalisen median käyttö on kasvanut ja jatkaa 

kasvuaan hurjaa vauhtia. Vuonna 2010 noin miljardi ihmistä käytti sosiaalista mediaa, 

kun vuonna 2018 tämä luku on jo 2,62 miljardia (Statista, 2018). Boyd, McGarry ja 

Clarke puolestaan (2016) tuovat oman näkökulmansa sosiaalisen median tärkeydestä; 

heidän mukaansa se lisää kuluttajien halukkuutta aktivistisiin toimiin liittyen 

vastuullisuuteen. Tämä johtuu siitä, että sosiaalisen median kautta saavutetaan 

nopeasti laaja joukko ihmisiä, joten esimerkiksi vääränlaisista toimista kertominen 

tulee nopeasti ihmisten tietoon (Boyd, McGarry & Clarke, 2016). Sosiaalinen media 

on hyvä paikka myös dialogille eli keskustelulle. Dialogin hyödyntäminen 

vastuullisuudesta viestimisen ohessa luo yrityksen ja yhteisön välille 

vuorovaikutussuhteen ja vahvistaa sitä. Dialogi auttaa myös yrityksiä tekemään 

parempia päätöksiä sekä toimimaan yhä vastuullisemmin. (Kent & Taylor, 2016.) 

Vastuullisuuden tuominen osaksi sosiaalista mediaa riippuu pitkälti vastuullisuuden 

asemasta yrityksessä. Jos vastuullisuus nähdään jo valmiiksi tärkeänä strategisena 

osana yrityksen liiketoimintaa, on luultavasti luontevaa lähteä kertomaan siitä myös 

sosiaaliseen mediaan. Yritys voi kertoa siitä, miten se itse tekee asioita vastuullisuutta 
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noudattaen tai esimerkiksi antaa vinkkejä seuraajillensa. Jos taas vastuullisuus ei ole 

yrityksen liiketoiminnassa mukana, voi siitä kertominenkin olla huomattavasti 

hankalampaa. Yritykset voivat kokeilla useita keinoja vastuullisuudesta kertoessaan, 

mutta riippuu pitkälti yrityksestä sekä sen seuraajista, mikä toimii parhaiten. Erilaisia 

keinoja voivat olla muun muassa esimerkin näyttäminen, seuraajien opettaminen tai 

suoranainen kehottaminen. Sosiaalisen median kasvuvauhdin myötä postausten 

määrät ovat lisääntyneet ja seuraajien huomion saaminen on yhä vaikeampaa. 

Vastuullisuudesta kertoessa suurimpana haasteena onkin saada lukijan huomio 

kiinnitettyä.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymys  

Tämän Pro Gradu -tutkielman tavoitteena on tutkia, millä tavoin yritykset pystyvät 

tukemaan seuraajiensa vastuullisuutta sosiaalisessa mediassa sisältömarkkinoinnin 

avulla. Tutkimuksen avulla halutaan tuoda lisää ymmärrystä siihen, miten yritykset 

kertovat vastuullisesta toiminnastaan sosiaalisessa mediassa seuraajilleen. Tutkimus 

tehdään yritysten näkökulmasta. Tutkimustuloksista on hyötyä useille yrityksille sekä 

yksittäisille henkilöille yritysten sisällä, joita kiinnostaa vastuullisuus, sekä se, kuinka 

myös muut ihmiset saadaan siihen mukaan sosiaalisessa mediassa. Yritysten kautta 

hyötyvät myös kuluttajat, jotka saavat käsiinsä tietoa siitä, kuinka he arjessaan 

pystyvät toimimaan paremmin. Tutkimuksesta saatavilla tiedoilla on täten lisäksi 

parantava vaikutus ympäristöömme sekä ihmisoikeuksiin.  

Tässä tutkimuksessa pääpaino ei ole yrityksen vastuullisesti tuottamissa tuotteissa, tai 

sen vastuullisten tuotteiden markkinoinnissa. Tällainen tutkimus keskittyisi tuotteiden 

ominaisuuksiin sekä markkinoinnin keinoihin, kun tämän tutkimuksen tärkein tavoite 

on tuoda lisää ymmärrystä siihen, kuinka yritykset sosiaalisessa mediassa voivat tukea 

seuraajiaan kohti vastuullisuutta. Tutkimuksen avulla halutaan löytää vastaus 

päätutkimuskysymykseen, joka on: 

Millä keinoilla yritys pystyy tukemaan seuraajiaan sisältömarkkinoinnin avulla 

sosiaalisessa mediassa kohti vastuullisempaa käyttäytymistä? 
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Tutkimuksen avulla pyritään löytämään ne erilaiset keinot, joiden avulla yritykset 

sosiaalisen median Twitter- ja Facebook-kanavilla pystyvät tukemaan seuraajiaan 

kohti vastuullisuutta. Tutkimukseen valitut case-yritykset The Body Shop ja Finlayson 

edustavat kahta eri toimialaa sekä kotimaista ja kansainvälistä yritystä, jolloin 

tutkimuksesta saatavia tuloksia pystyvät hyödyntämään useiden eri alojen yritykset. 

 

1.3 Keskeisten käsitteiden määrittely 

Seuraavat neljä käsitettä toistuvat tutkimuksessa usein, joten ne määritellään lukijalle 

jo tässä vaiheessa, jotta ymmärretään, mitä käsitteet tässä tutkimuksessa tarkoittavat. 

Määriteltävät käsitteet ovat: vastuullisuus, sosiaalinen media, sisältömarkkinointi ja 

seuraaja. 

Vastuullisuudelle ei ole löydetty yhtä ja oikeaa määritelmää, vaan käsitteet vaihtelevat 

eri organisaatioiden ja tutkijoiden välillä (Dahlsrud, 2008). Dahlsrudin (2008) 

tutkimuksessa oleva Euroopan Komission määritelmä on vuodelta 2001: Yrityksen 

yhteiskuntavastuulla (corporate social responsibility) viitataan siihen, että yrityksen 

pitää ottaa vastuuta sen toiminnan vaikutuksista yhteiskuntaan. Yritykset voivat 

toteuttaa vastuullisuutta noudattamalla lakeja sekä sisäistämällä sosiaalisen, 

ympäristöllisen ja eettisen vastuun sekä ihmisoikeudet osaksi 

liiketoimintastrategiaansa sekä liiketoimintaansa. (European Comission, 2017.) 

Sosiaalinen media on Kanen, Alavin, Labiancan sekä Borgattin (2014) mukaan 

ihmisten välistä kommunikointia sekä yhteistyötä, jossa käytetään internetissä olevia 

alustoja. Parhaiten tunnettuja ovat Facebook, LinkedIn sekä Twitter (Kane ym., 2014). 

Sisältömarkkinoinnin (content marketing) Rowley (2008) määrittelee prosessina, jossa 

täytyy tunnistaa, ennakoida sekä tyydyttää asiakkaiden vaatimuksia hyvällä 

menestyksellä digitaalisen sisältömarkkinoinnin avulla. Sisältömarkkinoinnin 

tarkoituksena on jakaa säännöllisesti hyödyllistä tietoa yrityksen kohderyhmälle. 

Sisältömarkkinointi vahvistaa yrityksen brändiä ja sen avulla luodaan kiinnostusta 

sekä kasvatetaan luottamusta. (Harad, 2013.) Haradin (2013) mukaan 
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sisältömarkkinointi on kommunikointia ilman myymistä. Rowley (2008) lisää, että 

sisältömarkkinoinnilla voi olla monta eri muotoa, ja sitä voidaan jakaa monien eri 

kanavien kautta. Sisältömarkkinoinnin avulla voidaan aktivoida asiakkaita, ja yleensä 

jaettu materiaali ohjaa asiakkaan uudelle sivulle tai tarjoaa lisätietoja asiakkaan niin 

halutessa (Rowley, 2008).  

Seuraaja on käyttäjä, joka päättää seurata kaikkia toisen käyttäjän postauksia 

sosiaalisessa mediassa. Nämä toisen käyttäjän postaukset ilmestyvät seuraajan omalle 

feedille, eli henkilökohtaiselle sosiaalisen median kanavan aikajanalle, jossa näkyvät 

tätä käyttäjää erityisesti kiinnostavat julkaisut. Seuraaminen on eri asia, kuin 

tykkääminen ja jakaminen. (BigCommerce, 2018.) 

 

1.4 Tutkimuksen metodologia 

Tutkimusmenetelmänä toimii laadullinen tutkimus. Laadullinen tutkimus on 

menetelmä, joka antaa mahdollisuuden ymmärtää tutkittavan asian syvällisellä tavalla 

(Koskinen, Alasuutari & Peltonen, 2005, s. 43). Wallen (2015, s. 10–11) mukaan 

kvalitatiivinen tutkimus antaa usein realistisempia ja rikkaampia aineistoja kuin 

kvantitatiivinen tutkimus. Wallen mielestä kvalitatiivinen tutkimus on hyvä valinta 

myös siksi, että se toimii paremmin tosielämän ongelmien kanssa kuin kvantitatiivinen 

tutkimusmenetelmä (Walle, 2015, s.11). Saldaña (2011, s. 4) puolestaan kertoo, että 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei käytetä numeerista dataa; hyviä esimerkkejä 

kvalitatiivisesta datasta ovat haastattelut, muistiinpanot sekä visuaaliset materiaalit 

kuten kuvat ja videot sekä internetsivut. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä sopii 

hyvin tähän tutkimukseen, sillä tavoitteena on saada syvä ja laajempi ymmärrys 

tutkittavasta asiasta eli siitä, kuinka yritykset voivat tukea seuraajiaan sosiaalisessa 

mediassa sisältömarkkinoinnin avulla tulemaan vastuullisemmiksi. Laadullinen 

menetelmä on hyvä valinta, sillä tutkimuksen tarkoituksena ei ole pyrkiä yleistämään 

tutkittavaa asiaa vaan pyrkiä luomaan syvä ymmärrys tutkimuksen kahden case-

yritysten kautta. Tutkimuksessa ei pyritä etsimään kvantitatiivisia löydöksiä, vaan 

keskitytään etsimään aineistosta asioita, jotka ovat hyödyllisiä vastuullisuuden 

kertomisessa sosiaalisessa mediassa.  
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Tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan tapaustutkimuksen avulla. Mills, Durepos ja Wiebe 

(2010, s. 3) kertovat, että tapaustutkimuksessa tutkija tulkitsee ja kuvailee tapausta 

analysoimalla empiiristä materiaalia tapaukseen liittyen. Tapaustutkimuksen tapaus 

voi olla esimerkiksi yksilö, instituutio tai tapahtuma (Bloor & Wood, 2006, s. 2). Bloor 

ja Wood (2006, s. 2) lisäävät, että tapaustutkimuksen tarkoituksena on kerätä 

yksityiskohtaisia tietoja tietyn asettelun, tapauksen, ympärillä ja tämä tietojen keräys 

voi tapahtua monella tasolla. Tässä tutkimuksessa on kaksi tapausta, joiden sosiaalisen 

median postauksia tutkija analysoi ja tulkitsee. Case-yrityksisten sosiaalisen median 

postauksista halutaan saada mahdollisimman syvällinen ymmärrys sekä sen avulla 

tuoda ymmärrystä siihen, miten sosiaalisessa mediassa sisältömarkkinoinnin avulla 

yritykset voivat tukea seuraajiaan kohti vastuullisuutta. Valitut kaksi case-yritystä, The 

Body Shop ja Finlayson, toimivat tapauksina ja niiden Facebook- ja Twitter-kanavien 

postauksia tutkitaan, jotta saadaan yksityiskohtaista tietoa siitä, miten yritykset tukevat 

asiakkaitaan tulemaan vastuullisemmiksi. Tutkimukseen valittiin kaksi case-yritystä 

tutkimuksen laajuuden rajoituksen takia. Yhdellä case-yrityksellä tulokset olisivat 

jääneet melko yksipuolisiksi, kun taas kolme yritystä olisi tehnyt tästä tutkimuksesta 

liian laajan sen oletettuun laajuuteen nähden. Kaksi case-yritystä on siis sopiva määrä 

tähän tutkimukseen.  

 

1.5 Tutkimuksen rakenne  

Tämä tutkimus on jaettu seitsemään päälukuun. Ensimmäisessä luvussa käytiin läpi 

johdatus aiheeseen sekä perustelut aiheen valinnalle. Myös tutkimuksen tavoite ja 

tutkimuskysymys esiteltiin, ja näiden jälkeen vuorossa oli keskeisten käsitteiden 

määrittely. Ensimmäisen luvun lopusta löytyy myös tutkimuksen metodologia sekä 

tämä tutkimuksen rakenteen esittely.  

Seuraavassa eli toisessa luvussa päästään itse teoriaan. Teoriaosuus alkaa 

vastuullisuuden läpikäymisellä. Luvussa kerrotaan vastuullisuuden laajempi käsite 

sekä vastuullisuuden eri osa-alueet. Näiden jälkeen tutustutaan siihen, miten 

vastuullisuutta voidaan toteuttaa käytännössä sekä siihen, miten vastuullisuus 
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kiedotaan osaksi yrityksen liiketoimintaa. Luvun lopussa tutustutaan vastuullisuuden 

näkymiseen sosiaalisessa mediassa.  

Kolmannessa luvussa esitellään B2C-markkinointia. Luvun alussa käydään läpi termin 

määritelmä, jonka jälkeen esitellään B2C-markkinoinnin toteutumista sosiaalisessa 

mediassa. Luvussa käydään läpi myös, kuinka B2C-markkinoinnista saadaan 

toimivampaa ja tehokkaampaa.  Neljännessä luvussa käsitellään sisältömarkkinointia. 

Luvussa tutustutaan sisältömarkkinoinnin määritelmään sekä siihen, mitä se on 

käytännössä. Käytännön osalta tutustutaan jaettava sisällön elementteihin sekä 

sisältömarkkinoinnin toimivaan toteutukseen. 

Viidennessä luvussa tutustutaan syvemmin tutkimusmetodologiaan sekä aineiston 

analysoimiseen käytettävään menetelmään. Luvussa esitetään perustelut valituille 

tapausyrityksille sekä kerrotaan aineiston keruusta. Luvun lopussa esitellään lisäksi 

aineiston analyysissä huomioitavat elementit sekä tutkimuksen aineisto. Kuudennessa 

luvussa käydään läpi empiiriseen tutkimukseen valitut yritykset, analysoidaan valitut 

postaukset sekä esitetään yhteenveto ja tulokset analysoinnista. 

Seitsemännessä luvussa käydään läpi tutkimuksen johtopäätökset. Luvun alussa 

esitellään teoreettiset johtopäätökset sekä teoreettinen kontribuutio. Tämän jälkeen 

käydään läpi liikkeenjohdolliset johtopäätökset sekä tutkimuksen luotettavuus ja 

rajoitukset. Luvun lopussa esitellään vielä jatkotutkimusehdotukset. Aivan 

tutkimuksen lopusta löytyvät vielä lähteet.  
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2 VASTUULLISUUS  

Tässä kappaleessa käsitellään vastuullisuutta. Kappale alkaa käsitteen 

määrittelemisellä, jonka jälkeen tutustutaan vastuullisuuden eri osa-alueisiin. 

Seuraavana esitellään, kuinka vastuullisuutta voidaan toteuttaa käytännössä, ja miten 

yritykset liittävät vastuullisuuden osaksi omaa liiketoimintaansa. Kappaleen lopussa 

käydään läpi se, miten vastuullisuus ilmenee sosiaalisessa mediassa. 

 

2.1 Vastuullisuus käsitteenä 

Vaikka vastuullisuus on ollut jo kauan osa yritysten liiketoimintaa, ei käsitteelle ole 

vieläkään löydetty yhteneväistä määritelmää (Dahlsrud, 2008; Okoye, 2009; Freeman 

& Hasnaoui, 2011; Sheehy, 2015; Moratis, 2016). Huomattavaa on myös se, että 

määritelmät keskittyvät kuvaamaan vastuullisuutta ilmiönä, eikä ohjeita käytännön 

toteutukseen juurikaan anneta (Dahlsrud, 2008). Dahlsrudin (2008) tutkimuksessa 

huomattiin, että erilaiset määritelmät saavat ihmiset puhumaan asiasta eri tavoin, mikä 

estää muun muassa tuotteliaiden sopimusten toteuttamisen. Freemanin ja Hasnaouin 

(2011) mukaan määritelmän ymmärtämiseen vaikuttavat kielelliset erot, johtuen muun 

muassa kulttuurista, politiikasta ja taloudesta, jotka vaihtelevat eri maiden välillä. 

Yhteneväisen määritelmän luominen on kuitenkin vaikeaa, sillä ei ole olemassa mitään 

metodologista keinoa, jolla vastuullisuuden määritelmän puolueettomuus voitaisiin 

taata. Käsitteen yhteneväisen määritelmän aikaansaamiseksi on kokeiltu muun muassa 

haastatteluja sekä teoreettista perustelua. (Dahlsrud, 2008.) Myös Okoye (2009) 

uskoo, että vastuullisuuden määritelmää on vaikeaa saada yhtenäiseksi. Hänen 

mielestään tämä ei ole kuitenkaan välttämätöntä, vaan tärkeämpää olisi luoda 

jonkinlainen yhteinen kiintopiste. Van Marrewijk (2003) on samaa mieltä Okoyen 

(2009) kanssa siinä, ettei yhteen ainoaan määritelmään kannata pyrkiä, vaan parempi 

olisi, kun hyväksyttäisiin useampi määritelmä.  

Tutkimuksessaan Dahlsrud (2008) jakaa vastuullisuuden viiteen eri osa-alueeseen: 

ympäristö, sosiaalinen, taloudellinen, sidosryhmä sekä vapaaehtoisuus. 

Tutkimuksessa analysoitiin 37 eri määritelmää, ja huomattavaa oli, että 
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ympäristöllinen osa-alue esiintyi kaikista vähiten analysoiduissa määritelmissä. Osa-

alueista sidosryhmä sekä sosiaalisuus esiintyivät eniten. (Dahlsrud, 2008.) Dahlsrudin 

(2008) mukaan ympäristön vähäinen esiintyvyys voi johtua siitä, että sitä ei ole selvästi 

ilmaistu määritelmissä, vaikka se nähdäänkin osana vastuullisuutta. Kaikki osa-alueet 

ovat kuitenkin tärkeitä, jotta voidaan ymmärtää, miten vastuullisuus määritellään 

kokonaisuutena (Dahlsrud, 2008). Okoyen (2009) mukaan on kuitenkin muistettava, 

että yhteiskunnalliset arvot sekä odotukset muuttuvat aika ajoin, ja sen mukana 

dynaamisten konseptien, kuten vastuullisuuden, täytyy myös kehittyä.  

Aikaisemmissa tutkimuksissa on siis huomattu, ettei vastuullisuudelle ole saatu luotua 

yhtä ainoaa määritelmää (Dahlsrud, 2008; Okoye, 2009; Freeman & Hasnaoui, 2011; 

Moratis, 2016). Tästä johtuen tässä tutkielmassa esitetään vastuullisuuden 

määritelmänä aiemmissa tutkimuksissa yleisesti toistuneet asiat sekä termit, jotka 

vastuullisuuteen liitetään. Freemanin ja Hasnaouin (2011) tutkimuksessa näitä olivat: 

lain noudattaminen, laajat sidosryhmät, hyvinvointi, maapallon huomioiminen sekä 

toimet taloudellisen mielenkiinnon lisäksi. Dahlsrudin (2008) tutkimuksessa toistuvin 

vastuullisuuden määritelmä oli Euroopan Komissiolta vuodelta 2003: Konsepti, jossa 

yritykset integroivat sosiaaliset sekä ympäristölliset asiat liiketoimintaansa sekä 

kanssakäymiseensä sidosryhmien kanssa omasta tahdostaan. Matten ja Moon (2008) 

määrittävät tutkimuksessaan vastuullisuuden sellaiseksi, joka koostuu selkeästi 

kommunikoiduista yrityksen käytännöistä, jotka heijastelevat yrityksen laajempaa 

yhteiskunnallista vastuullisuutta. Samassa artikkelissa kerrotaan, että vastuullisuus 

eroaa yrityksen tarkoituksesta saada tuotettua voittoa sekä hallituksen asettamista 

vastuullisuuden tavoitteista (Friedman, 1970 via Matten & Moon, 2008). 

Vastuullisuuden osalta on useiden tutkimusten avulla havaittavissa se, ettei käsitteelle 

ole saatu luotua yhteistä määritelmää. On kuitenkin hyvä keskittyä jonkinlaisen 

yhteisen alustan luomiseen, sillä useat tutkimukset ovat jo osoittaneet, että yhteisen 

käsitteen luominen on käytännössä mahdotonta. Tärkeämpää voisi olla keskittyä 

käytännönläheisten ohjeiden antamiseen määritelmien oikeellisuuden kiistelemisen 

sijaan. Vastuullisuuden määritelmä ei ole tärkein asia, vaan se, miten vastuullisuutta 

toteutetaan.   
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2.2 Vastuullisuuden osa-alueet  

Aiemmissa tutkimuksissa esiintyy useita eri vastuullisuuden osa-alueita, ja tässä 

tutkimuksessa esitellään keskeisimmät näkökulmat. Tutkimuksessa vastuullisuutta 

tarkastellaan mahdollisimman laajana siten, että mukaan otetaan mahdollisimman 

laajasti eri osa-alueita yrityksen toiminnassa. 

Useissa artikkeleissa viitataan Carrolin (1991) tutkimukseen, jossa hän luo 

vastuullisuuden pyramidin, joka koostuu neljästä eri komponentista: taloudellinen 

osa-alue, lainmukainen osa-alue, eettinen osa-alue sekä filantrooppinen osa-alue. 

Carrolin (1991) mukaan taloudellinen osa-alue viittaa yrityksen tarkoitukseen tuottaa 

hyödykkeitä sekä mahdollisimman suurta voittoa. Kaikki yrityksen toimet sekä 

vastuullisuus ovat riippuvaisia taloudellisesta osa-alueesta, sillä ilman tuottoja muut 

osa-alueet ovat epärelevantteja. (Carroll, 1991.) Lainmukaisuudella Carroll (1991) 

viittaa yrityksen toimintaan, jossa yritys noudattaa lakeja ja asetuksia voittoa 

tavoitellessaan. Eettinen vastuu puolestaan kuvaa sitä toimintaa, mitä yrityksen 

odotetaan tekevän ilman, että sitä on kirjattu lakiin. Eettinen vastuu kuvastaa sitä, mitä 

kuluttajat, työntekijät, osakkeenomistajat sekä yhteisö pitävät reiluna ja 

oikeudenmukaisena. (Carroll, 1991.) Filantrooppinen osa-alue viittaa yrityksen 

toimiin, joita se tekee sidosryhmien odotusten mukaisesti. Näillä toimilla viitataan 

tehtäviin, joilla parannetaan ihmisten hyvinvointia tai tarjotaan hyväntahtoisuutta. 

Pyramidissa alimmaisena on taloudellisuus, seuraavana lainmukaisuus, kolmantena 

eettisyys sekä päällimmäisenä filantrooppisuus. Taloudellisuus luo pohjan kaikelle. 

Samaan aikaan yrityksen odotetaan kuitenkin noudattavan lakeja sekä olevan 

vastuullinen. Filantrooppisuus pyramidin huipulla kertoo, että vastuullisuus sisältää 

filantrooppisen panoksen, mutta se ei rajoitu siihen. (Carroll, 1991.) 

Dahlsrud (2008) jakaa tutkimuksessaan vastuullisuuden viiteen eri osa-alueeseen: 

ympäristöllinen osa-alue, sosiaalinen osa-alue, taloudellinen osa-alue, sidosryhmien 

osa-alue sekä vapaaehtoisuuden osa-alue. Ympäristöllinen osa-alue viittaa 

Dahlsrudin tutkimuksen analyysin perusteella puhtaampaan ympäristöön sekä 

ympäristöstä huolehtimiseen liiketoiminnassa. Sosiaalinen osa-alue käsittää oman 

panoksen antamista paremman yhteiskunnan puolesta sekä oman yrityksen 

vaikutusten huomioimista yhteisöihin. Taloudellinen osa-alue kattaa kannattavuuden 
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suojelemisen sekä osallistumisen taloudelliseen kehitykseen. Sidosryhmien osalta 

pyritään hyvään kommunikointiin heidän kanssaan sekä sidosryhmien hyvään 

kohtelemiseen. Vapaaehtoisuus viittaa toimintaan, joka ei ole lailla määrättyä sekä 

eettisiin arvoihin. (Dahlsrud, 2008.)  

Malik (2015) jakaa vastuullisuuden seitsemään osa-alueeseen: työntekijät, asiakkaat, 

yhteisö, ympäristö, sijoittajat, säätelyelimet sekä tavarantoimittajat. Työntekijöiden 

kohdalla vastuullista toimintaa on kuunnella työntekijöiden mielipiteitä sekä tarjota 

oikeudenmukaista palkkaa. Asiakkaiden osa-alueella viitataan tuotteiden differointiin 

ja paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen. Yhteisön osalta halutaan tarjota 

katastrofiapua sekä tukea kansalaisjärjestöjä. Ympäristön osa-alue viittaa veden ja 

energian säästämiseen sekä vihreään rakentamiseen. Sijoittajien kohdalla tärkeää on 

muun muassa mainostaa yrityksen eettisiä ehtoja sekä parantaa tiedottamista. 

Säätelyelimien säädöksiin kannattaa mukautua sekä poistaa mahdollisesti ilmentyvä 

korruptio. Tavarantoimittajille pitää taata turvallinen työympäristö sekä maksaa 

oikeudenmukaisia palkkioita. (Malik, 2015.)  

Carroll (1991), Dahlsrud (2008) sekä Malik (2015) jakavat vastuullisuuden 

tutkimuksissaan erilaisiin osa-alueisiin. Malik (2015) jakaa vastuullisuuden 

seitsemään osa-alueeseen, Dahlsrud (2008) viitteen ja Carroll (1991) neljään. 

Tutkijoiden näkökulmat ovat erilaisia, mutta kaikkien tutkimuksissa toistuvat 

seuraavat kaksi osa-aluetta: lainmukaisuus ja sidosryhmät. Dahlsrudin (2008) ja 

Carrollin (1991) vastuullisuuden osa-alueet muistuttavat osaksi toisiaan. Molempien 

vastuullisuuden osa-alueista löytyvät taloudellisuus sekä eettisyys (vapaaehtoisuus). 

Huomattavaa kuitenkin on, ettei Carrollin (1991) tutkimuksen osa-alueista löydy 

erikseen ympäristöllistä näkökulmaa, joka Malikilta (2015) sekä Dahlsrudilta (2008) 

molemmilta löytyy. Toisaalta, Dahlsrudin (2008) tutkimuksessa mainittiin, että 

aiemmissa määritelmissä ympäristö ei ollut näkyvillä, vaikka se laskettiinkin osaksi 

vastuullisuutta. Carrollin (1991) osa-alueissa ympäristö toisaalta voidaan ottaa 

mukaan eettisyyden osa-alueessa, sillä Carrollin mukaan siinä toimitaan sidosryhmien 

ajatusten ja halujen perusteella. Tällöin sidosryhmien niin halutessa, yritys ottaa 

huomioon myös ympäristön toiminnassaan. Erikseen ympäristöä ei kuitenkaan 

Carrollin (1991) vastuullisuuden osa-alueissa mainita.  
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Työntekijät, asiakkaat, 

yhteisö, sijoittajat, 

säätelyelimet & 

tavarantoimittajat 

Carrollin (1991), Dahlsrudin (2008) sekä Malikin (2015) tutkimuksien välillä on 

havaittavissa jonkinlaista kehitystä. Carrollin tutkimuksessa vastuullisuuden osa-

alueita on neljä, Dahlsrudilla viisi ja Malikilla seitsemän. Tämän perusteella voisi 

sanoa, että tänä päivänä vastuullisuus halutaan eritellä tarkemmin koskemaan eri 

sidosryhmiä sekä eri osa-alueita. Dahlsrud (2008) puhuu sidoryhmistä, kun taas Malik 

(2015) on jakanut vastuullisuuden sidoryhmien osalta omiin osa-alueisiinsa: 

työntekijät, asiakkaat, yhteisö, sijoittajat, säätelyelimet sekä tavarantoimittajat. Ei siis 

enää riitä, että puhutaan yleisesti sidosryhmistä, vaan halutaan eritellä, miten 

vastuullisuus ilmenee näissä eri sidosryhmissä. Tämä on hyvä asia, sillä tällä tavoin 

eri ryhmien tarpeet saadaan otettua paremmin huomioon ja ihmisiä osataan 

esimerkiksi avustaa paremmin kuin aiemmin. Kun vastuullisuutta jaetaan yhä 

useampaan osa-alueeseen, voidaan myös löytää uusia alueita, joilla vastuullisuutta 

pystytään harjoittamaan tai sitä pystytään tekemään paremmin kuin aiemmin.  

 

Kuvio 1: Vastuullisuuden moniulotteisuus 

Kuvio 1 kerää yhteen ja havainnollistaa tähän tutkimukseen kerätyt vastuullisuuden 

osa-alueet eri tutkijoilta. Kuten kuviosta voidaan huomata, on vastuullisuus laaja ja 

Sidosryhmät

Eettisyys

Talous

Vapaaehtoisuus
Oma panos 

yhteiskunnan 
hyväksi

Ympäristö

Lainmukaisuus
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moniulotteinen käsite, ja se koostuu monista eri osa-alueista. Osa-alueet on kuitenkin 

hyvä ymmärtää ja ottaa huomioon, jotta vastuullisuus voidaan ymmärtää 

kokonaisuutena. 

 

2.3 Vastuullisuus käytännössä 

Kuten vastuullisuuden määritelmä ja osa-alueet, myös käytännön toteutus vaihtelee 

eikä ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa toteuttaa sitä. Tässä tutkimuksessa käytännön toimet 

esitellään eri kirjoittajien ja lähteiden mukaan jaoteltuna. Yhtenäinen jaottelu 

vastuullisuuden osa-alueiden mukaan olisi vaikeaa, koska yhteistä jakoa niiden osalta 

ei ole saatu luotua. Täten osa-alueet vaihtelevat eri tutkimuksien välillä.  

Malikin (2015) tutkimuksessa annetaan useita eri esimerkkejä siihen, kuinka yritys voi 

toimia vastuullisemmin. Yritys voi differoida tuotteitaan, parantaa brändipääomaansa 

sekä tarjota parempaa asiakaspalvelua. Yritys voi osallistua hyväntekeväisyyteen, 

tarjota katastrofiapua tai tukea kansalaisjärjestöjä. Energian ja veden säästäminen, 

päästöjen pienentäminen, vaarallisten jätteiden oikeanlainen käsittely, vihreä 

rakentaminen sekä metsien istuttaminen ovat keinoja, joilla yritys voi auttaa osaltaan 

ympäristön tilan parantamiseen. Investoijien osalta yritys voi pyrkiä parempaan 

tiedottamiseen, taata parempaa hallinnointia sekä tuoda selvästi esille oman 

yrityksensä eettisyyden. Vastuullisuutta on myös se, että yritys noudattaa lakeja, ei 

hyväksy korruptiota sekä tukee poliittisia puolueita. Yrityksen pitää pystyä takaamaan 

tavarantoimittajilleen turvallinen työympäristö, oikeudenmukaiset hinnat sekä tukea 

erilaisuutta ja vähemmistöjä. Vastuullinen yritys kuuntelee työntekijöidensä ajatuksia, 

takaa heille hyvän työterveydenhuollon sekä koulutuksen ja maksaa oikeudenmukaisia 

palkkoja. (Malik, 2015.) 

Jamalin ja Mirshakin (2007) tutkimuksessa löydettiin seuraavanlaisia keinoja 

vastuullisuuden toteuttamiseen: Tietokoneohjelmien lahjoittaminen kansalais- sekä 

hyväntekeväisyysjärjestöille, yliopistorakennusten sponsorointi, kouluille 

lahjoittaminen, kulttuuristen tapahtumien sponsorointi sekä puiden vuosittainen 

istuttaminen. Vastuullista toimintaa artikkelin mukaan on myös kampanjointi 
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monikulttuurisuden puolesta, ympäristön siivoustempaukset, lapsien kouluttaminen 

terveellisen ravinnon sekä hygienian suhteen, erilaiset koulujen stipendit sekä 

lahjoitukset vähävaraisille ja vanhuksille. (Jamali & Mirshak, 2007.) 

Hosoda ja Suzuki (2015) antavat kolmannen näkökulman vastuulliseen toimintaan. 

Heidän tutkimuksessaan löydettiin seuraanvanlaisia yritysten keinoja 

vastuullisuuteen: tuotteiden parannus asiakaspalautteen avulla, vammautuneiden 

ihmisten palkkaaminen, harjoitteluiden mahdollistaminen, ihmisoikeuksien ja 

erilaisuuden kunnioittaminen, lahjoitukset, työntekijöiden vapaaehtoistoiminta, 

ympäristöystävälliset tuotteet, terveydestä ja mielenterveydestä huolehtiminen, 

ennakoiva informointi investoijille sekä vastuullisuudesta kertominen. (Hosoda & 

Suzuki, 2015.) 

Kuten yllämainitut tutkimukset (Malik, 2015; Jamali & Mirshak, 2007; Hosoda & 

Suzuki, 2015) osoittavat, vastuullisuus voi ilmetä monin eri tavoin. Ei ole olemassa 

yhtä oikeaa tapaa vastuullisuuden toteutukseen, vaan se pitää sovittaa yrityksen omaan 

konseptiin sekä toimintatapoihin (European Comission, 2015). Vastuullisuus on 

muuttuva konsepti ja sen myötä löytyy uusia keinoja, miten yritykset voivat auttaa. 

Yritysten pitääkin olla hereillä mahdollisista muutoksista. (European Comission, 

2015.) 
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Kuvio 2: Esimerkkejä vastuullisuuden esiintymisestä. 

 

2.4 Vastuullisuus ja yrityksen liiketoiminta 

Vastuullisuuden merkitys on muuttunut ja siitä on tullut huolenaihe kaikille yrityksille 

huolimatta yritysten koosta, sektorista tai sijainnista (Martinuzzi & Krumay, 2013). 

Millä tavalla yritykset sitten voivat sitoa vastuullisuuden osaksi omaa 

liiketoimintaansa siten, että liiketoiminta hyötyy vastuullisuudesta, ja että 

vastuullisuutta päästään aidosti toteuttamaan? Aiheesta ei ole tehty kovinkaan paljon 

tutkimuksia (Yuan, Bao & Verbeke, 2011), mutta Martinuzzi ja Krumay (2013) 

antavat oman näkemyksensä asiasta. Heidän mukaan on olemassa neljä vaihetta 

yrityksen vastuullisuuden kehityksessä: projekti-orientoituneisuus, laatu-

orientoituneisuus, strateginen vastuullisuus sekä uudistuksellinen vastuullisuus.  

Martinuzzin ja Krumayn (2013) mukaan, projekti-orientoitunut yritys toimii 

vastuullisesti esimerkiksi osallistumalla erilaisiin sosiaalisiin tai ympäristöllisiin 

projekteihin. Projekti-orientoitunut yritys pyrkii ”tekemään hyvää”, ja projekteihin 

osallistumisesta on helppoa viestiä yleisölle. Projekti-orientoituneisuus on kuitenkin 

vain yksi askel kohti vastuullisuutta, sillä projektit eivät useinkaan ole itse yrityksen 

toiminnan ytimessä, ja usein ne joudutaan perumaan esimerkiksi taloudellisesti 

vaikeina aikoina. Jotta vastuullisuudesta tulisi tuottava osa yrityksen liiketoimintaa, 

pitää yrityksen tehdä muutakin kuin osallistua yksittäisiin projekteihin. (Martinuzzi, 

& Krumay, 2013.) 

Toinen vaihe on laatu-orientoituneisuus. Laatu-orientoituneisuudessa yritykset 

sisäistävät toimintaansa jonkinlaisia laatujärjestelmiä, jotka auttavat välttämään uhkia 

yrityksen omassa toiminnassa tai suosimaan esimerkiksi tavarantoimittajia, jotka 

toimivat samanlaisten standardien mukaan kuin yritys itse. Laatu-

orientoituneisuudessa vältellään ”pahoja asioita”, joka on kuitenkin toisinaan vaikeaa. 

Jos esimerkiksi selviää, että yksi yritys käyttää lapsityövoimaa ja sillä on useita 

tavarantoimittajia, kuinka pitkälle tässä ketjussa yrityksen pitää vältellä samoja 

tavarantoimittajia, jotta sen toimintaa voidaan sanoa hyväksi ja pahaa vältteleväksi? 
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Laatu-orientoituneisuus on monimutkaisempaa kuin projekti-orientoituneisuus, ja se 

vaatii jo jonkinlaisia järjestelmällisiä muutoksia yrityksen toimintaan. Laatu-

orientoituneisuudessa on kuitenkin vaikeaa viestiä omia arvojaan yleisölle sekä 

monesti pakolliset muistilistat ”pahan välttelyssä” nähdään ärsyttävinä eivätkä ne anna 

tilaa innovaatioille. (Martinuzzi, & Krumay, 2013.) 

Kolmas vaihe vastuulliseksi yrityksesi muututtaessa on strateginen vastuullisuus. 

Strategisen vastuullisuuden tehtävänä on sisäistää ympäristö sekä yhteisö strategisiin 

päätöksiin ja antaa mahdollisuus innovaatioille. Martinuzzin ja Krumayn (2013) 

mukaan vastuullisuus pitää ottaa osaksi kaikkia neljää keskeistä liiketoimintaa 

koskevaa päätöstä: mitä, missä, miten ja kenelle. Tällainen kokonaisvaltainen 

vastuullisuuden hyödyntäminen mahdollistaa uusien liiketoimintamallien syntymisen 

ja auttaa yritystä kohdistamaan innovaatiomahdollisuutensa sosiaalisiin ongelmiin 

sekä niiden ratkaisuihin. Martinuzzi ja Krumay (2013) sanovatkin, että strategisen 

vastuullisuuden ideana on saada yritys ”arvioimaan uudelleen omaa 

liiketoimintaansa”. Strateginen vastuullisuus saa yrityksen tekemään perusteellisia 

muutoksia ja vastuullisuus tuleekin osaksi yrityksen liiketoimintaa tai 

liiketoimintastrategiaa. Tehdyt muutokset ovat pitkän-aikavälin muutoksia ja 

yrityksen työntekijöiltä vaaditaan sitoutumista vastuullisuuteen. Strategisen 

vastuullisuuden haittapuolena voi joskus ilmetä yrityksen aseman heikkenemistä 

markkinoilla tai liikekumppanien epäsuosiota. Nämä kaksi ongelmaa ovat 

voitettavissa siirtymällä vastuullisuuden seuraavaan vaiheeseen. (Martinuzzi, & 

Krumay, 2013.) 

Vastuullisuuden neljäs vaihe on uudistuksellinen vastuullisuus. Martinuzzin ja 

Krumayn (2013) mukaan neljännen vaiheen tosielämän esimerkit ovat harvinaisia. 

Uudistuksellisessa vastuullisuudessa yritys kykenee ratkaisemaan aiemmissa 

vaiheissa ilmenevät ongelmat kuten kapean ajattelun tai joustamattomuuden. 

Neljännen vaiheen yritys tekee osansa sosiaaliseen muutokseen ja toimii 

suunnannäyttäjänä vastuullisen liiketoiminnan harjoittamisessa, joka voidaan nähdä 

yrityksen kilpailullisena etuna. Martinuzzi ja Krumay (2013) kuitenkin muistuttavat, 

ettei uudistuksellinen vastuullisuus ole helppo vaihe. Yritys saattaa kyetä muuttamaan 

taloudellista ja poliittista viitekehystä luomalla uusia ympäristöllisiä tai sosiaalisia 

standardeja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta. On kuitenkin hyvin todennäköistä, 
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ettei suuria muutoksia saada aikaan. Uudistuksellinen vastuullisuus ei keskity luomaan 

kilpailullista etua, vaan se pyrkii vahvistamaan kykyjä, jotka mahdollistavat yrityksen 

kilpailuvaltin. Neljännen vaiheen yritys osaa kehittää kykyjään, jotta se pystyy 

reagoimaan joustavasti sosiaalisiin, taloudellisiin sekä ekologisiin vaatimuksiin 

jatkuvasti kehittyen. (Martinuzzi, & Krumay, 2013.) 

Yuan, Baon ja Verbeken (2011) mukaan useissa yrityksissä vastuullisuus nähdään yhä 

erillisenä irrotettuna osana liiketoiminnasta eikä sitä ole yritetty saada mukaan 

rutiininomaisena toimintana. Tähän voi olla syynä se, että johtajien näkökulmasta 

uuden vastuullisuuden muodon toteuttaminen on monimutkaista sekä sisältää riskejä. 

Johtajien pitäisi osata myös arvioida, miten vastuulliset toimet sopivat yrityksen 

tämänhetkiseen toimenkuvaan. Tutkimuksessaan Yuan ym. (2011) antavat omat 

ohjeensa vastuullisuuden liittämiseen liiketoimintaan erilaisissa tilanteissa. Nämä 

erilaiset tilanteet ovat seuraavia: 1) vastuullisuus on ollut osa yrityksen liiketoimintaa 

alusta saakka, 2) uusien vastuullisten toimien lisääminen liiketoimintaan, 3) 

vastuullisuus keskeisten liiketoimien jatkeena, 4) itsenäisten vastuullisten rutiinien 

luominen, 5) vastuullisten toimien tunnistamisen osana liiketoimintaa, 6) 

vastuullisuutta haittaavien toimintojen poistaminen sekä 7) yhteistyö muiden kanssa. 

(Yuan ym., 2011.) 

Ensimmäisessä tilanteessa yritys on heti toimintansa aloittaessaan liittänyt 

vastuullisuuden liiketoimintaansa. Tällainen yritys on ehtinyt toteuttaa vastuullisuutta 

monella tapaa ja osaa täydentää liiketoimiaan vastuullisilla toimilla. Kun vastuullisuus 

on mukana liiketoiminnassa alusta asti, ei konflikteja vastuullisuuden liittämisen 

suhteen esiinny. (Yuan, Bao & Verbeke, 2011.) 

Yuan ym. (2011) kertovat, että toisessa tilanteessa, ”paikkauksessa”, luodaan uusia 

vastuullisia toimintoja, jotka liitetään liiketoimintaan. Nämä uudet toiminnot ovat 

linkittyneitä nykyisten organisaatiollisten rutiineiden tai tulevaisuudessa aloitettavien 

rutiineiden kanssa. Uusien vastuullisten liiketoimien luomisessa joudutaan yleensä 

tekemään muutoksien yrityksen prosesseihin sekä arvoketjuun (Yuan ym., 2011). 

Kolmannessa tilanteessa, jota kutsutaan sakeuttamiseksi, lisätään liiketoimintaan 

vastuullisuuden elementtejä, jotka tukevat olemassa olevia keskeisiä liiketoimintoja. 

Vastuullisuuden uusi toteuttamismuoto siis hyötyy yrityksen ydintoiminnoista. Tässä 
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kolmannessa vaiheessa toimet ovat yhä kuitenkin yrityksen ydintoiminnan 

ulkopuolella. (Yuan, Bao & Verbeke, 2011.)  

Neljännessä vaiheessa, ”asemoinnissa”, luodaan uusia itsenäisiä vastuullisuuden 

rutiineja. Nämä rutiinit eivät ole yrityksen strategian keskiössä eivätkä ne vaikuta 

suuresti yrityksen tulevaisuuden kehitykseen. Usein kuitenkin melko harva 

vastuullisuuden rutiini on tämänkaltainen, itsenäinen, tarkoituksellisesti 

ydinliiketoiminnasta erotettu toiminto. Viidennessä vaiheessa, 

”uudelleenetiketöinnissä”, huomataan, että jotkin yrityksen toiminnoista ovat 

vastuullisia ilman, että niitä on tarkoituksellisesti tehty vastuullisiksi. Monesti tässä 

vaiheessa yritykset investoivat uudelleenbrändäykseen, sillä varsinaisia toimia 

vastuullisuuden aikaansaamiseksi ei tarvitse tehdä. (Yuan, Bao & Verbeke, 2011.) 

Yuan ym. (2011) esittävät, että kuudennessa vaiheessa, ”trimmauksessa”, poistetaan 

vastuullisuudelle haitalliset ydinliiketoimintaan tai sen ulkopuolelle kuuluvat 

prosessit. Toisinaan ydinliiketoiminnan ulkopuolisten toimintojen karsiminen saattaa 

aiheuttaa negatiivisia asioita ydinliiketoimintaa kohtaan. Yleensä trimmaus on 

hyvästä, sillä vastuullisten toimintojen kasvaessa saadut hyödyt ylittävät mahdolliset 

karsimisesta aiheutuneet haitat. Seitsemännessä vaiheessa, ”yhteistyössä”, ei keskitytä 

itse vastuullisuuden toteuttamiseen vaan sen lähteeseen. Yhteistyö-vaiheessa yritys 

alkaa tehdä yhteistyötä jonkin toisen yrityksen tai esimerkiksi järjestön kanssa. 

Yhteistyö voi tapahtua myös useamman tahon kanssa. (Yuan, Bao & Verbeke, 2011.) 

Yuan ym. (2011) seitsemän-kohdan ohjeet tuovat ymmärrystä siihen, miten 

vastuullisuus voidaan ottaa osaksi liiketoimintaa eri tilanteissa. Martinuzzin ja 

Krumayn (2013) artikkelissa taas kerrotaan, miten yritys pääsee vastuullisuuden 

seuraavalle tasolle, toisin sanoen, miten se toimii paremmin vastuullisuuden 

näkökulmasta. Martinuzzin ja Krumayn (2013) ohjeet ovat hyvä valinta silloin, kun 

yritys haluaa toimia mahdollisimman vastuullisesti. Yuan, Baon ja Verbeken (2011) 

tulokset taas toimivat silloin, kun yritys etsii oikeita keinoja vastuullisuuden 

toteuttamiseksi. Martinuzzi ja Krumay (2013) ovat sitä mieltä, että yrityksen 

vastuullinen toiminta on hyvin pinnallista, jos yritys osallistuu pelkästään yksittäisiin 

projekteihin. Heidän mukaansa vastuullisuudesta tulee tuottavaa vasta, kun heidän 

ohjeissaan siirrytään ensimmäiseltä tasolta seuraavalle. Yuan ym. (2011) ovat tässä 
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samaa mieltä, sillä heidän mukaansa on tärkeää muistaa keskittyä myös yrityksen 

ydinliiketoimintaan ilman, että fokus on liikaa ulkopuolisissa asioissa. 

Vastuullisuudesta saadaan kannattavaa, kun keskitytään tarpeeksi yrityksen 

ydintoimintoihin. Myös Gazzola ja Colombo (2014) ovat tutkimuksensa perusteella 

sitä mieltä, että vastuullisuus pitäisi sitoa osaksi yrityksen strategiaa, sillä se voi 

merkittävästi luoda abstrakteja vahvuuksia kuten kilpailullista etua.  

Kuten edellä mainitut tutkimukset osoittavat, tulee vastuullisuus sitoa osaksi yrityksen 

strategiaa tai ydinliiketoimintaa, jotta myös itse yritys hyötyy siitä. Vastuullisuus 

toimii parhaiten, kun se otetaan osaksi jokapäiväisiä toimia ja se nähdään olennaisena 

osana yrityksen toiminnassa. Euroopan Komission (2015) vastuullisuuden oppaan 

sanat tiivistävät hyvin kaiken olennaisen; Vastuullisuus on normaalia jokapäiväistä 

työtä. Siinä ei ole mitään eksoottista, vaikeaa tai kallista. Vastuullisuus on osa tämän 

päivän ja huomisen yhteiskuntaa. Vastuullisuutta voidaan hallita, sen avulla voi 

säästää rahaa ja sen avulla voi harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa. (European 

Comission, 2015.) 

Kuvio 3 tiivistää teorian liittyen vastuullisuuteen yrityksen liiketoiminnassa. Kuvioon 

on otettu mukaan seitsemän-vaiheinen malli Yuanilta, Baolta ja Verbekeltä (2011) 

sekä neljä-vaiheinen malli Martinuzzilta ja Krumaylta (2013). Kuviossa Yuanin ym. 

(2011) sekä Martinuzzin ja Krumayn (2013) kuviot esitetään erillisinä, sillä Yuanin 

ym. kuvio tuo ymmärrystä siihen, miten vastuullisuus otetaan osaksi liiketoimintaa 

erilaisissa yrityksen tilanteissa. Martnuzzin ja Krumayn (2013) kuvio puolestaan 

kertoo, miten vastuullisuudessa päästään seuraavalle tasolle, eli miten 

vastuullisuudessa kehitytään paremmaksi. Kuviot esitetään erillisinä, sillä ne liikkuvat 

eri tasoilla vastuullisuuden kehittämisessä. 
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Kuvio 3: Vastuullisuus yrityksen liiketoiminnassa.  

Seuraavassa alaluvussa esitetään, kuinka vastuullisuus ilmenee sosiaalisessa mediassa 

sekä kuinka siitä kannattaa yrityksen seuraajille viestiä.  

 

2.5 Vastuullisuus ja sosiaalinen media 

Internet ja erilaiset kanavat ovat luoneet mahdollisuuden viestien personoimiseen sekä 

konkreettiseen kanssakäymiseen nykyisten sekä potentiaalisten asiakkaiden kanssa 

(Dutot, Lacalle Galvez & Versailles, 2016). Dutot ym. (2016) tekivät tutkimuksen 

vastuullisuudesta sekä sosiaalisesta mediasta ja vertailivat neljää eri yritystä 

tutkimuksessaan. Tutkimuksessa havaittiin, että yrityksen käyttämillä sosiaalisen 

median tilien määrällä ei ole väliä siihen, miten vastuullisuudesta kertovat viestit 

Yuan, Bao & 
Verbeke, 2011

1) Osa alusta asti

2) Paikkaus

3) Sakeuttaminen

4) Asemointi

5) Uudelleenetiketöinti

6) Trimmaus

7) Yhteistyö

Martinuzzi & 
Krumay, 2013

1) Projekti-orientoituneisuus

2) Laatuorientoituneisuus

3) Strateginen vastuullisuus

4) Uudistuksellinen vastuullisuus
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vaikuttavat. Enemmän vaikutusta on sillä, miten monta tiliä keskittyy viestimään 

pelkästään vastuullisuudesta. Dutot ym. (2016) havaitsivat, että kanssakäyminen 

yrityksen ja asiakkaiden välillä sosiaalisessa mediassa tulee entistäkin tärkeämmäksi, 

kun kyseessä on vastuullisuuteen liittyvä strategia.  

Toisessa tutkimuksessa havaittiin, että yritykset ovat pitkän aikaa luottaneet 

perinteisiin markkinointikanaviin, kuten televisiomainontaan sekä printtimainontaan, 

kertoessaan yleisölle vastuullisesta toiminnasta. Tämän tyylinen kommunikointi 

nähdään kuitenkin monesti itsensä mainostamisena eikä sitä pidetä uskottavana. 

(Kesavan, Bernacchi & Mascarenhas, 2013.) Kesavan ym. (2013) mukaan sosiaalista 

mediaa tulisikin käyttää vastuullisuudesta viestimiseen. Kesavan ym. (2013) antavat 

esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat tehneet sosiaalisessa mediassa menestyksekkäitä 

vastuullisia projekteja. Yksi esimerkki on yritys nimeltä Tom’s Shoes, joka lahjoittaa 

yhden kengän kehitysmaihin jokaista USA:ssa ostettua kenkäparia kohden. Tom’s 

Shoes käyttää Twitteriä kanavana viestiessään projektinsa etenemisestä seuraajilleen. 

Toinen esimerkki on Toyota, joka on kehitellyt luovan kisan, jossa osallistujat 

pääsevät valitsemaan, mitkä kansalaisjärjestöt tai luonnonsuojelujärjestöt saavan 

Toyotalta ilmaiset autot. (Kesavan, Bernacchi & Mascarenhas, 2013.) Nämä kaksi 

ovat vain yhdet esimerkit monien muiden joukossa. Ei ole siis yhtä oikeaa tapaa, miten 

yritys voi toimia vastuullisesti ja viestiä siitä seuraajilleen sosiaalisessa mediassa.  

Kent ja Taylor (2016) puolestaan ehdottavat, että sosiaalisessa mediassa pitäisi siirtyä 

tuottavuuden tavoittelemisesta inhimillisempään suuntaan, jossa ihmiset nähdään 

arvokkaina, ja toimintaa ohjaa hyvien suhteiden luomiseen pyrkiminen. Heidän 

mukaansa sosiaalinen media tarjoaa paljon kaikkea sellaista, mitä ei osata vielä 

kunnolla hyödyntää. Kent ja Taylor (2016) haluavat tuoda sosiaaliseen mediaan lisää 

dialogia eli keskustelua. Dialogissa osapuolilta vaaditaan empatiaa, kärsivällisyyttä, 

luottamusta sekä halua muuttua ja myöntää, jos on ollut väärässä. Usein dialogi 

nähdään eettisenä toimintona, joka on hyväksi kaikille osapuolille. Sosiaalinen media 

tarjoaa dialogin avulla hyvän mahdollisuuden rakentaa suhteita yrityksen 

sidosryhmiin. Dialoginen lähtökohta vastuullisuuden viestimisessä vaatii 

kanssakäymistä yrityksen sidosryhmien kanssa sekä yrityksen ajatusmaailman 

avartamista siten, että yritys ei ole se, joka on aina oikeassa. Kentin ja Taylorin (2016) 

mukaan yritysten pitää keskustella sosiaalisessa mediassa yksilöiden kanssa, mutta se 
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tulee tehdä yksityisissä chateissa eikä yrityksen seinällä, kuten usein on tapana. Tällä 

tavoin yksilö kokee itsensä sekä mielipiteidensä olevan arvokkaita. Yritysten pitää 

myös miettiä sellaisten asioiden jakamista, joita se aiemmin on pitänyt salassa. Kentin 

ja Taylorin sanoin dialogissa yhdistyy luottamus sekä riski. Yritysten täytyy lisäksi 

osata myös arvostaa muiden ihmisten ja tahojen ideoita sekä ajatuksia. Näillä tavoin 

dialogin käyttö sosiaalisessa mediassa vastuullisuuden viestimisessä luo yritykselle 

tuotteliaita sekä vahvoja suhteita. Dialogin avulla yritys osaa tehdä parempia 

päätöksiä, toimii vastuullisemmin sekä yleisesti tekee planeetastamme paremman 

paikan elää. (Kent & Taylor, 2016.) 

Boydin, McGarryn ja Clarken (2016) mukaan sosiaalinen media lisää kuluttajien 

halukkuutta aktivistiseen toimintaan liittyen vastuullisuuteen. Tähän vaikuttaa se, että 

sosiaalinen media kattaa ja saavuttaa hyvin nopeasti paljon ihmisiä, joten esimerkiksi 

vääränlaisesta toiminnasta viestiminen tapahtuu nopeasti ja pian siitä tietää laaja 

joukko ihmisiä. Vaikka sosiaalinen media voimaannuttaa ihmisiä, samalla se estää 

myös joitakin heistä toimimasta. Useat eivät halua jakaa paljon postauksia 

sosiaalisessa mediassa, koska pelkäävät, että postauksilla voi olla vaikutuksia 

esimerkiksi heidän tulevaisuuden uraan. Samalla huomattiin, että useasti ihmiset 

huomaavat vain yritysten epäonnistumiset tai vääryydet vastuullisuuden kannalta; 

positiiviset asiat jäävät usein vähemmälle huomiolle. (Boyd ym. 2016.)  Boyd ym. 

(2016) antavat kahdenlaiset ohjeet yrityksille; 1) yritysten pitää miettiä tarkoin 

vastuullisuuden viestimistä ja viestien pitäisi olla sellaisia, joiden päätavoitteena ei ole 

saada lisää asiakkaita tai säilyttää nykyisiä; 2) toisekseen, yritysten pitäisi käyttää 

sosiaalista mediaa keskustellakseen asiakkaidensa kanssa eikä siten, että asiakkaat 

keskustelevat keskenään. Yritysten pitää myös varmistaa, että yrityksen sosiaalisen 

median sivuilla on sellainen ilmapiiri, jossa jokaisen mielipiteitä arvostetaan. (Boyd 

ym., 2016.)  

Yritys voi saavuttaa vastuullisuuden sekä yrityksen liiketoiminnan 

yhdenmukaisuuden, kun se viestii vastuullisuudestaan interaktiivisin keinoin (Go & 

Bortree, 2017).  Vastuullisuuden pitää linkittyä yrityksen liiketoimintaan, jotta yleisö 

näkee yrityksen vastuullisuuden uskottavana. Uskottavuuteen vaikuttaa yrityksen 

kommunikoinnin, eli dialogin, määrä yleisön kanssa. He, jotka osallistuvat yrityksen 

ja yrityksen seuraajien väliseen keskusteluun, kokevat suurempaa sosiaalista 
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läsnäoloa, joka puolestaan johtaa korkeampaan uskottavuuteen. Yrityksen pitää 

varmistaa, että se vastaa seuraajiensa lähettämiin kysymyksiin ja kommentteihin 

sosiaalisessa mediassa oikea-aikaisesti. Jos yritys ei vastaa, seuraajat voivat saada 

negatiivisen vaikutelman ajattelemalla, ettei yritystä kiinnosta tarpeeksi vastata. Tämä 

on haitaksi yrityksen sosiaalisen median kuvalle. (Go & Bortree, 2017.) 

Yritysten sanotaan saavuttavan paremmin huomiota sosiaalisessa mediassa, kun ne 

jakavat yrityksen liiketoimintaan liittyviä asioita seuraajilleen. Yrityksen on hyvä 

käyttää kanavaa, jossa se jakaa vain vastuullisuuteen liittyviä asioita ilman, että seassa 

on esimerkiksi yrityksen perustietoihin liittyviä asioita. Parhaiten huomiota 

sosiaalisessa mediassa saivat postaukset, jotka sisälsivät kuvia tai grafiikkaa. 

Grafiikkaa sisältävät postaukset saivat ihmiset jakamaan ahkerasti ja puolestaan kuvia, 

linkkejä ja grafiikkaa sisältävät postaukset taas keräsivät paljon kommentteja. 

Yllättävää oli, ettei videoiden käyttö lisännyt merkittävästi ihmisten sitoutumista. 

Tämä voi johtua siitä, että video vaatii enemmän aikaa kuin esimerkiksi kuvan 

katseleminen. Jonkinlaisten visuaalisten elementtien käyttö on kuitenkin järkevää, 

koska se lisää ihmisten mielenkiintoa. Abitbol ja Lee (2017) huomasivat myös, että 

postauksissa, joissa ihmisiä kehotettiin tekemään jotain, saivat enemmän jakoja ja 

kommentteja kuin postaukset ilman kehotusta toimintaan. Tärkeää on siis miettiä, mitä 

sosiaalisessa mediassa jakaa, mutta myös se, miten viesti esitetään. (Abitbol & Lee, 

2017). 

Sosiaalisen median käyttö vastuullisuuden viestimisessä on Kesayan, Bernacchin ja 

Mascarenhasin (2013) mukaan perusteltua, koska perinteisen median keinot voidaan 

nähdä itsensä mainostamisena. Sosiaalisessa mediassa vastuullisuuden viestimisestä 

voi myös muodostua osa yrityksen brändiä ja sanomaa (Kesayan ym., 2013). Kuten 

Dutot, Lacalle Galvez ja Versailles (2016) sanovat, ei ole väliä, kuinka montaa 

sosiaalisen median tiliä yritys käyttää, vaan sillä, että joku kanava keskittyy 

vastuullisuudesta viestimiseen. Abitbol ja Lee (2017) ovat samaa mieltä tästä kertoen, 

ettei tällä tilillä tulisi jakaa esimerkiksi yrityksen perustietoja, vaan keskittyä 

pelkästään vastuullisuudesta viestimiseen. Go ja Bortree (2017) lisäävät, että 

vastuullisuudesta kertovien viestien tulee linkittyä yrityksen liiketoimintaan, jotta se 

nähdään yleisön silmissä uskottavana. Abitbol ja Lee (2017) tukevat tätä kertomalla 

yrityksen liiketoimintaan liittyvien asioiden lisäävän huomiota sosiaalisessa mediassa. 
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Kent ja Taylor (2016) sekä Go ja Bortree (2017) puolestaan kehottavat yrityksiä 

dialogiin seuraajiensa kanssa, sillä se parantaa yrityksen uskottavuutta, auttaa 

tekemään parempia vastuullisempia päätöksiä sekä auttaa luomaan vahvoja suhteita 

sidosryhmiin. Boyd, McGarry ja Clarke (2016) sekä Kent ja Taylor (2016) 

muistuttavat yrityksiä arvostamaan kaikkien seuraajiensa ajatuksia ja mielipiteitä. Go 

ja Bortree (2017) lisäävät, että seuraajien mahdollisiin kommentteihin täytyy vastata 

oikea-aikaisesti, sillä vastamatta jättäminen voi aiheuttaa seuraajissa negatiivisia 

reaktioita. Boyd ym. (2016) kehottavat miettimään jaettavien postauksien sisältöä 

tarkasti ja Abitbol sekä Lee (2017) kannustavat lisäämään postauksiin visuaalisuutta 

sekä jonkin toimintakehotteen, sillä siten ihmisten huomio saadaan paremmin 

kiinnitettyä ja heidät saadaan helpommin toimimaan toivotulla tavalla.  

Vastuullisuuden viestimisessä sosiaalisen median kautta on paljon mietittäviä asioita, 

kuten jaettavien postauksien sisältö sekä niissä käytettävä visuaalinen ilme. Ei ole yhtä 

oikeaa keinoa viestimiseen (Kesavan, Bernacchi & Mascarenhas, 2013), mutta 

yllämainitut auttavat välttämään mahdollisia sudenkuoppia, joita ovat esimerkiksi 

kommentteihin vastaamatta jättäminen sekä dialogin ja muiden ihmisten ajatusten 

vähättely. Sosiaalisen median käytön kasvun myötä voi olla yhä vaikeampaa saada 

tavoitettua omaa kohderyhmäänsä. Sosiaalisen median strategiaa kannattaa kuitenkin 

pohtia tarkkaan, sillä ihmiset huomaavat yleensä paremmin yritysten epäonnistumiset 

kuin onnistumiset (Boyd, McGarry & Clarke, 2016). Sosiaalisessa mediassa jaetaan 

kuitenkin päivittäin niin paljon erilaisia postauksia, ettei yksi huono postaus pilaa vielä 

yrityksen mainetta mitenkään.  
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3 B2C-MARKKINOINTI 

Tässä kappaleessa käsitellään B2C-markkinointia. Ensiksi käydään läpi käsitteen 

määritelmä ja tämän jälkeen B2C-markkinointia sosiaalisessa mediassa. Lisäksi 

tutustutaan siihen, miten B2C-markkinointi ilmenee sosiaalisessa mediassa, ja kuinka 

siitä voidaan tehdä tehokkaampaa ja paremmin toimivaa.  

 

3.1 Määritelmä 

B2C (business-to-consumer) tarkoittaa yritykseltä kuluttajalle kohdennettua 

markkinointia tai yritystoimintaa (Hoejmose, Brammer & Millington, 2012).  B2C-

puolella on paljon asiakkaita, jotka ovat mukana transaktioissa yrityksen ja asiakkaan 

välillä (Lacka & Chong, 2016). Toisinaan B2C-markkinoista käytetään nimitystä 

kuluttajamarkkinat (Swani, Brown & Milne, 2014). 

 

3.2 B2C-markkinointi sosiaalisessa mediassa 

Markkinoijat luovat sekä jakavat viestejä sosiaalisessa mediassa, ja asiakkaat 

tulkitsevat niitä omalla tavallaan. Viestejä luodessaan markkinoijien pitää päättää, 

minkälaisia elementtejä he sisällyttävät viesteihin, jotta asiakkaat saataisiin 

osallistumaan mukaan keskusteluihin sekä toimimaan yrityksen haluamalla tavalla. 

(Swani, Brown & Milne, 2014.) Yritysten pitää myös miettiä, mitä kanavia he 

käyttävät viestiessään ja kommunikoidessaan asiakkaidensa kanssa. Moore, Raymond 

ja Hopkins (2011) huomasivat tutkimuksessaan, että B2C yritykset keskittyvät usein 

käyttämään pääkanavanaan Facebookia. Mooren ym. (2011) tutkimuksen pohjalta 

voidaan myös todeta, että B2C yritykset pitävät tärkeänä suhteita yksilöiden kanssa.  

Davidaviciene, Pabedinskaite ja Davidavicius (2017) huomauttavat tutkimuksensa 

pohjalta, että sosiaalisen median käyttö B2C tarkoituksissa vaihtelee eri maiden välillä 

riippuen perinteistä, kulttuurista sekä asukkaiden mentaliteetista. Dupré (2015) toteaa 



32 

lisäksi, että säännöt jotka pätevät tänään, eivät välttämättä enää ole voimassa 

huomenna. Duprén (2015) tutkimuksen mukaan vanhan ja uuden sukupolven välillä 

on eroja siinä, millainen markkinointi mielletään hyväksi. Vanha sukupolvi ei 

esimerkiksi pidä videomateriaaleista niin paljon kuin uusi sukupolvi, ja uuden 

sukupolven mielestä työkaverit ovat luotettava tiedonlähde, kun taas vanhempi 

sukupolvi ei juurikaan luota työkavereihinsa tiedonlähteinä. (Dupré, 2015.)  

Dupré (2015) antaa lisäksi vinkkejä siihen, miten B2C-markkinointia voidaan parantaa 

B2B-markkinoinnin keinojen avulla. 1) Yrityksen pitää olla täsmällinen ja tarjota 

asiakkailleen tarkat ja laajat tiedot tuotteistaan. Näiden tietojen avulla asiakkaiden on 

helpompi tilata tuotteita, kun he esimerkiksi tietävät tuotteen laadun ja koot paremmin. 

Tiedon kanssa pitää kuitenkin pysyä kohtuudessa, sillä liika tieto voi aiheuttaa 

asiakkaalle ylikuormittumisen. 2) Dupré kannustaa yrityksiä webinaarien pitämiseen. 

B2B-yrityksillä nämä ovat yleisiä, mutta niitä voi hyödyntää myös B2C-puolella 

esimerkiksi tutoriaalien tai yrityksen syvemmän esittelyn muodossa. 3) Yritykset 

voisivat antaa asiakkailleen mahdollisuuden luoda erilaisia ostoprofiileja. Vanhemmat 

voisivat esimerkiksi lisätä lapsilleen ostoprofiilit, joka antaisi lasten selata ja lisätä 

vaatteita ostoskoriin personoidun profiilin perusteella. Lapset pystyisivät kuitenkin 

tilaamaan vain vanhemman luvalla. (Dupré, 2015.) Conlon (2014) puolestaan kehottaa 

B2C-markkinoijia käyttämään personointia tehokkaammin. Hänen mukaansa B2B-

markkinoijat hyödyntävät personointia B2C-markkinoijia enemmän, ja osaavat tarjota 

paremmin räätälöityä sisältöä. Bird (2014) esittää, että B2C-markkinoijien kannattaa 

käyttää Facebookia asiakkaidensa kanssa viestittelyyn sekä heidän tavoittamiseen. 

Myös Twitteriä käytetään laajasti asiakkaiden kanssa viestittelyyn. Blogin 

kirjoittaminen on myös tavallista B2C-yritysten keskuudessa, joskin pelkän tekstin 

sijaan B2C-yritysten postauksista löytää usein kuvia, videoita sekä muuta grafiikkaa. 

(Bird, 2014.) 

B2C-markkinoinnissa pitää muistaa myös postausten ajankohta. B2C-puolella tämä ei 

ole niin tarkkaa kuin B2B-puolella, koska varsinkin kansainvälisillä yrityksillä ihmiset 

elävät eri aikavyöhykkeillä. Tästä johtuen yritysten tilejä selataan aina jossain päin 

maailmaa ja B2C-postausten kanssa pitäisi olla aktiivinen jatkuvasti. On kuitenkin 

huomattu, että Facebook on suosituin aamulla ja aikaisin iltapäivällä, kun taas 

Twitteriä käytetään enemmän myöhemmin iltapäivällä sekä iltaisin. (Bird, 2014.) 
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Tutkimuksen tässä vaiheessa on esitelty vastuullisuuden sekä B2C-markkinoinnin 

teoria. Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään sisältömarkkinointia, jossa tutustutaan 

tarkemmin siihen, minkälaista sisältöä postauksissa käytetään. Sisältömarkkinoinnin 

jälkeen siirrytäänkin tutkimuksen empiiriseen osioon.  
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4 SISÄLTÖMARKKINOINTI  

Tässä kappaleessa käsitellään sisältömarkkinointia. Sisältömarkkinointi kuuluu 

olennaisena osana tähän tutkimukseen, sillä empiriassa analysoitavat postaukset 

koostuvat sisältömarkkinoinnista. Sisältömarkkinointi on sitä, mitä postauksiin 

sisällytetään. Tässä kappaleessa käydään aluksi läpi sisältömarkkinoinnin määritelmä 

eri tutkijoiden näkökulmasta. Tämän jälkeen käsitellään sisältömarkkinointia 

käytännössä; mitä elementtejä sisällön luomisessa ja jakamisessa tulee ottaa huomioon 

sekä miten sisältömarkkinointia kannattaa toteuttaa. 

 

4.1 Määritelmä 

Vaikka sisältömarkkinointi on laajasti käytetty termi, se on silti vielä suhteellisen uusi 

asia tieteellisen tutkimuksen puolella; vain muutamat tutkijat ovat pystyneet luomaan 

aiheesta syvällisen ymmärryksen (Pazéraite ja Repoviené, 2016). Tämän takia 

sisältömarkkinoinnilla ei ole vielä laajasti käytettyä, yksiselitteistä määritelmää 

(Patrutiu Baltes, 2015; Pazéraite & Repoviené, 2016.) Pazéraite ja Repoviené, (2016) 

käyttävät tutkimuksessaan Content Marketing Instituten määritelmää, joka määrittelee 

sisältömarkkinoinnin seuraavanlaisesti: strateginen lähestymistapa, jossa luodaan ja 

jaetaan arvokasta, relevanttia sekä johdonmukaista sisältöä, jolla pyritään 

houkuttelemaan ja säilyttämään selkeästi määritelty yleisö sekä ohjamaan asiakkaita 

yritykselle tuloa tuottaviin toimiin (Content Marketing Institute, 2015 via Pazéraite & 

Repoviené, 2016). Pazéraite ja Repoviené (2016) lisäävät, että sisältömarkkinoinnin 

luominen ja jakaminen tapahtuvat yleensä virtuaalisessa ympäristössä. Angel Wong 

An ja Rashad (2015) puolestaan kertovat sisältömarkkinoinnin eroavan mainonnasta 

siten, että sisältömarkkinointi on enemmän tarinan kerrontaa kuin myymistä.  

Harad (2013) esittää, että sisältömarkkinointi on taidetta ja tiedettä, jossa 

kohderyhmälle jaetaan säännöllisesti arvokasta tietoa, joka vahvistaa yrityksen 

brändiä. Sisältömarkkinointi on kommunikointia ilman myymistä, jonka avulla yritys 

luo kiinnostusta, houkuttelee prospekteja sekä kasvattaa luottamusta. Yrityksen 

tietotaidon jakaminen asiakkaille tuo yritykselle lisää tuloja sekä lojaalisia asiakkaita. 
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(Harad, 2013.) Murthy (2011) lisää ytimekkäästi sisältömarkkinoinnin olevan 

esimerkki, jonka avulla yritys näyttää taitonsa asiakkaille. Gattis (2014) taas sanoo 

sisältömarkkinoinnin olevan myymisen sijaan auttamista.  

Sisältömarkkinoinnin määritelmä vaihtelee siis eri tutkijoiden ja tutkimuksien välillä. 

Määritelmissä toistuvat kuitenkin seuraavat asiat, joiden voidaan sanoa olevan 

sisältömarkkinoinnin määritelmän ytimessä: ei myymistä vaan kommunikointia, 

auttamista, mielenkiinnon herättämistä, asiakassuhteiden säilyttämistä sekä 

luottamuksen kasvattamista. 

 

4.2 Sisältömarkkinointi käytännössä 

Rowleyn (2008) mukaan digitaalinen sisältö voi toimia sekä houkuttimena että 

tuotteena. Pazéraite ja Repoviené (2016) puolestaan toteavat, että sisältömarkkinointi 

on yksi keino kilpailla menestyksekkäästi muita samalla alalla toimivia vastaan. 

Yritysten pitää kuitenkin ymmärtää, että sisältömarkkinointi vaatii sellaisen sisällön 

luomista, joka tehokkaasti lisää yrityksen tuotteiden myyntiä (Pazéraite & Repoviené, 

2016). Patrutiu Baltes (2015) lisää sisältömarkkinoinnin olevan kommunikointia 

asiakkaiden kanssa ilman myymistä. Sen sijaan, että kerrotaan yrityksen tuotteista tai 

palveluista, asiakkaalle tarjotaan tietoa, joka tekee asiakkaan viisaammaksi. 

Asiakkaalle voidaan kertoa esimerkiksi alan polttavimmista puheenaiheista. 

Digitaalinen markkinointistrategia harvoin on onnistunut ilman sisältömarkkinointia, 

joten se täytyy sitouttaa tärkeänä osana osaksi strategiaa. (Patrutiu Baltes, 2015.) 

Angel Wong An ja Rashad (2015) muistuttavat, että kuluttajat ympäri maailman 

tulevat koko ajan viisaammiksi ja vaativat lisää tietoa; tämän takia markkinoijien on 

pystyttävä tuottamaan täsmällistä ja hyvää sisältöä myös tulevaisuudessa. 

Sisältömarkkinoinnilla yritys pystyy kasvattamaan luottamusta sekä säilyttämään 

asiakastyytyväisyyden. (Angel Wong An & Rashad, 2015.)  
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4.2.1 Jaettavan sisällön elementit  

Sisältömarkkinointi perustuu korkealaatuiseen sisältöön, joka sisältää seitsemän eri 

elementtiä: relevanttius, arvo, tunteet, älykkyys, informatiivisuus, luotettavuus sekä 

ainutlaatuisuus. Näistä elementeistä relevanttius, ainutlaatuisuus sekä älykkyys ovat 

tärkeimpiä, kun yritys haluaa saada yleisön huomion kiinnitettyä. Loput neljä 

elementtiä (arvo, tunteet, informatiivisuus sekä luotettavuus) ovat sopivia, kun 

tarkoituksena on saada asiakkaan kiinnostus heräämään. (Pazéraite & Repoviené, 

2016.) 

Sisältömarkkinoinnissa tärkeintä on jaettavan sisällön laatu, mutta yrityksen tulee 

myös miettiä, kuinka usein ja missä kanavissa sisältöä jaetaan. Hyvin toteutettu 

sisältömarkkinointistrategia luo suhteen valitun kohdeyleisön kanssa rakentamalla 

positiivista brändi-imagoa. Patrutiu Baltesin (2015) mukaan on yhdeksän osa-aluetta, 

joihin tulee keskittyä, kun luodaan strategiaa sisältömarkkinoinnille: 1) Yrityksen 

pitää keskittyä ensisijaisesti laatuun, ei määrään. 2) Jaettavan sisällön täytyy olla 

kiinnostavaa kohdeyleisön mielestä. 3) Sisällöntuottamisessa ei saa unohtaa 

hakukoneoptimointia; hakukoneoptimointi pitää huomioida sisällyttämällä tekstiin 

avainsanoja. 4) Jaettavan sisällön muotoa kannattaa vaihdella, sen ei tarvitse aina olla 

tekstimuodossa (kuvat, videot, webinaarit ja niin edelleen). 5) Sosiaalisen perustan 

rakentaminen; on tärkeää, että yritys saa ihmiset jakamaan ja kommentoimaan 

luomaansa sisältöä. 6) Yrityksen työntekijöiden pitää jakaa luotua sisältöä. 7) 

Sisältömarkkinoinnin ja markkinoinnin pitää olla linjassa. 8) Reaktioita mitataan 

erilaisilla mittareilla. 9) Ollaan tekemisissä sisältöä jakavien ihmisten kanssa. (Patrutiu 

Baltes, 2015.) 

Sisältömarkkinoinnissa on hyvä käyttää lokalisointia. Samaa sisältöä ei jaeta ympäri 

maailman, vaan sitä muokataan kohdeyleisön mukaan. Sisällön lokalisointi auttaa 

yritystä saavuttamaan viestillään tavoittelemansa kohdeyleisön. Saman sisällön 

jakaminen ympäri maailman on riskialtista, sillä kulttuuriset erot ja yksilöiden 

odotukset vaihtelevat. Sisältöä on myös hyvä personoida, sillä asiakkaat kaipaavat 

yksilöllisyyttä. Angel Wong An ja Rashad (2015) saivat selville, että asiakkaat 

muodostavat syvempiä suhteita yrityksen kanssa, kun yrityksen jakama sisältö on 

personoitua ja se sisältää vahvoja tunteita. Sisältömarkkinoinnissa kannattaa 
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hyödyntää vaihtelua sekä sisällön tuottamisessa, että sen jakamisen suhteen. Erilaiset 

viestit ja tavat saavat paremmin yleisön mielenkiinnon heräämään. 

Sisällönjakamisessa pitää myös muistaa olla eettinen ja rehellinen; asiakkaat eivät pidä 

siitä, jos heitä yritetään manipuloida. (Angel Wong An & Rashad, 2015.) 

Sisältömarkkinoinnissa pitää muistaa sisällön tuottaminen kohderyhmää ajatellen; 

sisältöä kohdistetaan tietylle valitulle yleisölle. Sisältömarkkinoinnin tekemisessä 

kannattaa olla lisäksi luova. Samaa asiaa, mistä muutkin ovat kirjoittaneet, ei kannata 

toistaa samalla tavalla. Uudenlainen lähestymistapa voi olla parempi kuin kilpailijan 

ja tuoda aiheeseen uusia näkökulmia. Harad muistuttaa myös antamaan luovuudelle 

vapauden ilman, että tarvitsee pelätä virheitä. Jaettavan sisällön ei tarvitse olla 

täydellistä. (Harad, 2013.) 

Sisältömarkkinointia luodessa pitää ottaa huomioon useita asioita. Pazéraite ja 

Repoviené (2016) kehottavat miettimään ja käyttämään seitsemää eri elementtiä 

riippuen sisällön tavoitteesta. Patrutiu Baltes (2015) puolestaan antaa 9-kohdan ohjeet, 

joihin yrityksen tulisi keskittyä, kun halutaan luoda toimiva 

sisältömarkkinointistrategia. Sisältömarkkinoinnissa on tärkeää miettiä kohdeyleisöä; 

samaa sisältöä ei jaeta kaikille (Harad, 2013), vaan personoidaan sitä tarpeen mukaan, 

jotta saadaan luotua hyviä suhteita asiakkaiden kanssa (Angel Wong An & Rashad, 

2015). Sisältömarkkinoinnin toimiva toteuttaminen vaatii yritykseltä luovuutta 

(Harad, 2013). 

 

4.2.2 Sisältömarkkinoinnin toteutus 

Sisältömarkkinoinnissa törmätään usein samoihin ongelmiin, kun sen tuottamista ja 

jakamista suunnitellaan. Ensimmäinen syy, jonka takia sisältömarkkinointia vältetään, 

on väite siitä, ettei aika riitä. Yrittäjät painivat monien asioiden kanssa päivittäin, mutta 

markkinointia ei saisi unohtaa vain siksi, että on liian kiire. On tärkeää, että ihmiset 

tietävät, minkälaista palvelua tai tuotetta yritys tarjoaa. Ilman markkinointia tämä tieto 

ei juurikaan etene. Markkinointi pitää olla yksi yrityksen tärkeimmistä asioista, ei 

hutaisten tehty pakollinen aktiviteetti. (Harad, 2016.) Ajan vähäisyyden ja 

sisältömarkkinoinnin väliseen ongelmaan Harad (2016) antaa kolme neuvoa: 1) 
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Valitaan yksi pääkanava, jossa luodaan ja jaetaan sisältöä pääasiallisesti. Haradin 

kanssa tästä samaa mieltä on Gattis (2014), joka kertoo artikkelissaan, että resurssien 

ollessa vähäisiä, yhteen kanavaan keskittyminen saa aikaan enemmän huomiota kuin 

hallitsemalla montaa kanavaa yhtä aikaa. 2) Kalenterista varataan joka viikko aikaa 

sisältömarkkinoinnille. Gattis (2014) muistuttaa, että aikaa voi myös säästää 

käyttämällä erilaisia ohjelmia, joiden avulla postauksia voi ajastaa esimerkiksi 

sosiaaliseen mediaan. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi seuraavan viikon postaukset 

ajastetaan järjestelmään, joka julkaisee postaukset itsenäisesti ilman, että yrityksen 

täytyy manuaalisesti julkaista postauksia (Gattis, 2014).  3) Käydään läpi kaikki 

yrityksen tehtävät ja mietitään, voitaisiinko jokin tehtävä ulkoistaa, jotta aikaa jäisi 

enemmän sisältömarkkinoinnille. (Harad, 2016). 

Toinen yleinen ongelma liittyy kohderyhmän valintaan. Kohderyhmä on tärkeää 

valita, jotta sisältöä voidaan personoida (Harad, 2016); ilman sitä markkinoinnin 

lopputulos on keskinkertainen, sillä ei ole päätetty, kenelle markkinointia tehdään ja 

mitä sillä halutaan saavuttaa (Gattis, 2014). Usein yrityksillä on kuitenkin vaikeuksia 

kohderyhmän valinnan kanssa. Tähän Haradin mukaan auttaa se, että yritys muistaa 

kohderyhmää valitessaan, ettei se ole lopullinen päätös. Kohderyhmää voi aina tarpeen 

tulleen muuttaa, laajentaa tai supistaa. Kohderyhmä ei myöskään rajaa yrityksen 

tekemistä täysin, vaan yrityksellä on ”lupa” työskennellä myös kohderyhmän 

ulkopuolisten prospektien kanssa. (Harad, 2016.) 

Kolmas ongelma on tiedon jakamisen pelkääminen. Monet yritykset pelkäävät, että 

liika tiedon jakaminen johtaa siihen, ettei asiakas tarvitse tuotetta tai palvelua, kun saa 

tarvitsemansa tiedon yrityksen sisältömarkkinoinnin kautta. Tämä ajattelumalli on 

kuitenkin väärä. Sisältömarkkinoinnin kanssa pätee sääntö: mitä enemmän jaat, sitä 

paremmin herätät kiinnostusta (Harad, 2016; Harad, 2013.) Neljäs ongelma liittyy 

laatuun ja kärsivällisyyden puutteeseen. Jotkin yritykset ovat kokeilleet 

sisältömarkkinointia, mutta todenneet pian, että se ei toiminut. Tällaisessa tilanteessa 

pitää katsoa jaetun sisällön laatua sekä sitä, kuinka usein sisältöä on jaettu. Jotta 

sisältömarkkinointi toimii, pitää sisältöä luoda ja jakaa säännöllisesti viikoittain tai 

vähintään kuukausittain. Tutkimusten mukaan ei riitä, että asiakas näkee yhden 

postauksen, vaan yleensä tarvitaan lähemmäs kymmenen toistoa, jotta asiakas saadaan 

toimimaan. Sisältömarkkinoinnissa tärkeää on myös jaettavan sisällön laatu; sen pitää 
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olla personoitua valitulle kohderyhmälle. On paljon kannattavampaa luoda sisältöä 

valitulle yleisölle, kuin yrittää tavoittaa yhdellä sisällöllä mahdollisimman paljon 

asiakkaita. (Harad, 2016.) Sisältömarkkinointi ei ole mikään pikainen menestyksen 

tuoja, vaan se vaatii pitkäjänteistä työtä. 

Viides ja viimeinen ongelma on uskomus, että yrityksen referenssit riittävät tuomaan 

yritykselle uusia asiakkaita. Tällainen toiminta on reaktiivista, kun yrityksen pitäisi 

olla proaktiivinen; etsiä paikat, joissa asiakkaat tavoitetaan, ja myötävaikuttaa uusien 

asiakassuhteiden luomiseen. Pelkkä referenssien käyttäminen ilman 

sisältömarkkinointia on huono myös siinä tilanteessa, että hyvän palautteen saanut 

asiakas vierailee yrityksen sivuilla. Asiakas katsoo läpi verkkosivut sekä eri 

sosiaalisen median tilit. Jos yrityksellä ei ole mitään sisältöä sivuillaan tai sosiaalisen 

median tileillään, on hyvin mahdollista, ettei asiakkaan kuulema palaute ja todellisuus 

kohtaa, ja asiakas jättää ottamatta yhteyttä yritykseen. (Harad, 2016.) 

Ongelmien lisäksi on myös muutamia asioita, joita tutkijat ovat havainneet hyväksi 

tutkimuksissaan. Harad (2013) muistuttaa tutkimuksessaan yrityksiä käyttämään 

erilaisia tyylejä sisältömarkkinointia tehdessään. Vaikka sisältömarkkinointi olisikin 

luovaa, on hyvä välillä antaa esimerkiksi vierailevan kirjoittajan antaa omia 

näkemyksiään alan asioihin liittyen. Yritys voi myös esimerkiksi työskennellä yhdessä 

toisen yrityksen kanssa ja luoda yhteistä jaettavaa sisältöä. Yritys voi myös kokeilla 

tekstin sijasta ääntä ja videoita esimerkiksi webinaarien muodossa. (Harad, 2013.) 

Yritysten pitää aloittaa sisältömarkkinointi tuntemalla omat asiakkaansa; jos heitä ei 

tunneta, heidät ja heidän tarpeensa opetellaan tunnistamaan. Asiakkaan tunteminen 

auttaa luomaan oikeanlaista sisältöä (Leibtag, 2013, s. 30.) Toinen tärkeä asia on 

sidosryhmät. Yritysten tulisi tunnistaa omat sidosryhmänsä, selvittää mikä on tärkeää 

heille ja ottaa heidät mukaan yrityksen prosesseihin. Keskustelemalla jatkuvasti 

sidosryhmien kanssa, yritys saa arvokasta tietoa ja pystyy tuottamaan paremmin 

toimivaa sisältöä. (Leibtag, 2013, s. 60.) 

Yrityksen pitää osata myös katsella tuottamaansa sisältöä säännöllisesti kriittisin 

silmin, jotta voidaan selvittää, millainen sisältö toimii ja mikä taas ei. 

Sisältömarkkinoinnin avulla tuotettu sisältö ei ole koskaan täysin valmis, koska 
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tilanteet ja työkalut muuttuvat, ja samalla myös tuotettu sisältö kasvaa ja muuttuu. 

Tämän takia yrityksen ja sen työntekijöiden pitää olla avoimia muutokselle. (Leibtag, 

2013, s. 92–100.) Leibtag haluaa yritysten miettivän myös sisältönsä sopivuutta eri 

tilanteisiin ja laitteisiin; yrityksen pitää varmistaa, että sen tuottama sisältö toimii eri 

kanavilla sekä laitteilla yhtä hyvin (Leibtag, 2013, s. 120). 

Sisältömarkkinoinnin ollessa suhteellisen uusi käsite markkinoinnin maailmassa, 

liittyy siihen monenlaisia uskomuksia, mutta myös hyväksi todettuja keinoja sen 

parempaan toteutukseen. Harad (2016) käy artikkelissaan läpi viisi 

sisältömarkkinointiin liittyvää uskomusta. Tutkimuksen lopputulemana voidaan 

todeta seuraavaa: 1) Sisältömarkkinointiin pitää panostaa, vaikka aika olisi kortilla, 

sillä se on yksi tärkeimpiä yrityksen tehtäviä. 2) Sisältömarkkinoinnin toteuttamiseen 

tarvitaan kohderyhmä, mutta sen valinnan suhteen ei tulisi käyttää liikaa aikaa. 3) 

Sisältömarkkinoinnilla ei menetetä asiakkaita; päinvastoin, se herättää ihmisten 

mielenkiinnon. 4) Sisältömarkkinointi vaatii säännöllisiä laadukkaita postauksia; 

hyöty saavutetaan pidemmällä aikavälillä. 5) Pelkät referenssit eivät auta yritystä 

saamaan uusia asiakkaita, jos yrityksen omat sivut ja tilien postaukset ovat retuperällä 

tai niitä ei ole. (Harad, 2016.) Sisältömarkkinoinnin toimivaan toteutukseen auttaa 

yrityksen luovuus sisällöntuotannossa sekä asiakkaiden tunteminen ja sidosryhmien 

mielipiteiden hyödyntäminen. Pelkkä sisällöntuotanto ei kuitenkaan riitä, vaan sisältöä 

pitää arvioida ja muokata jatkuvasti parempaan suuntaan. (Leibtag, 2013, s. 30–100; 

Harad, 2013.) 

Kuviossa 4 esitetään tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys, sisältömarkkinointi 

kuluttajien vastuullisuuden kehittämisessä, tiivistettynä kuvioon (kuvio 4).  
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Kuvio 4. Sisältömarkkinointi kuluttajien vastuullisuuden kehittämisessä. 

 

Vastuullisuuteen liittyen kerätty teoria luo uloimmaisen ympyrän kuviolle, jossa 

mukana on yrityksen näkökulma vastuullisuudesta, vastuullisuuden toteutus, 

strategiset valinnat sekä vastuullisuuden moniulotteisuus. Tämä uloimmainen kehä 

kertoo, miten vastuullisuus on osana yrityksen liiketoimintaa ja päivittäisiä tehtäviä, 

sekä miten monin eri tavoin vastuullisuuden toteuttaminen voi näyttäytyä. 

Keskimmäinen, toinen, ympyrä koostuu B2C-markkinoinnista, sisältömarkkinoinnista 

sekä sosiaalisesta mediasta. Keskimmäinen ympyrä kuvastaa keinoja, joita yrityksellä 

on käytettävissään viestiessään vastuullisuudesta yrityksen seuraajille sosiaalisessa 

mediassa. Kuvion sisimmäinen ympyrä, kuluttajan vastuullisuuden kehittäminen, on 

kuvion ytimessä kertoen kuvion päätarkoituksen.  

Vastuullisuuden 
moniulotteisuus 

Strategiset valinnat 

Sosiaalinen 
media 

Sisältömarkkinointi 

B2C-markkinointi 

Vastuullisuuden toteutus 

Yrityksen näkökulma 
vastuullisuudesta 

Kuluttajan 
vastuullisuuden 

kehittäminen 
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Uloimmaisesta ympyrästä lähtee useita nuolia kohti keskimmäistä ympyrää. Nuolien 

ohessa on mukana tekstejä, jotka kuvastavat sosiaalisen median postausten 

elementtejä. Elementtejä ovat linkit, kanavat, dialogi, sisältö, hashtagit, 

toimintakehotukset, visuaalisuus, postausten suosio, ajankohta sekä ilmaisutapa. 

Sosiaalisen median postauksia tehdessä tulee päättää, mitä kaikkia elementtejä 

postauksiin otetaan mukaan, jotta postauksista saadaan mahdollisimman vaikuttavia 

(Swani, Brown & Milne, 2014). Tämän takia tässä tutkimuksessa huomioidaan useita 

postausten elementtejä postauksia analysoidessa. Abitbolin ja Leen (2017) mukaan 

linkkejä, toimintakehotuksia sekä visuaalisuutta, kuten kuvia ja videoita, kannattaa 

ottaa postauksiin mukaan, jotta lukijan huomio saadaan paremmin kiinnitettyä. 

Ajankohdan huomioiminen postauksia tehdessä on tärkeää (Bird, 2014), mutta myös 

kanavat, joissa postauksia jaetaan, tulee valita tarkkaan (Patrutiu Baltes, 2015).  Kent 

ja Taylor (2016) puolestaan korostavat dialogin, eli keskustelun, merkitystä 

sosiaalisessa mediassa, sillä sen avulla yritys pystyy tekemään parempia päätöksiä 

sekä se on hyväksi dialogin osapuolille.  

Postauksia tehdessä niiden sisältöä kannattaa vaihdella sekä hyödyntää erilaisia 

keinoja mielenkiinnon herättämiseksi. Aina ei tarvitse toimia samalla tavalla, vaan 

postauksia kannattaa tehdä monipuolisesti. (Patrutiu Baltes, 2015; Angel Wong An & 

Rashad, 2015.) Postauksia analysoidessa on tärkeää huomioida postauksen sisältö; 

millä tavalla se on rakennettu sekä millä tavalla asioita ilmaistaan. Ilmaisutapa on 

tärkeä elementti, sillä eri tyyleillä voidaan saada huomattavasti enemmän huomiota 

herätettyä. Postausten sisällön elementtien vaihtelu ja muokkaus on tärkeää, joten 

hashtagien voidaan sanoa olevan yksi tärkeä analysoitava elementti. Sen avulla 

sisältöä saadaan muuteltua sekä viestiä kohdennettua eri yleisöille (Harad, 2013). 

Postausten suosio ei ole varsinainen elementti, mutta on tärkeää huomioida postauksia 

analysoidessa, miten suosittuja ne ovat olleet, sekä miten paljon postaukset ovat 

herättäneet keskustelua.  

Seuraavaksi tutkimuksessa siirrytään empiiriseen osioon tutkimusmetodologian 

käsittelyllä sekä valittujen yritysten esittelyllä, kanavien sekä aineiston esittelyllä. 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT JA EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN 

TOTEUTUS  

Tässä kappaleessa tutustutaan tutkimuksen tutkimusmenetelmiin sekä empiirisen 

tutkimuksen toteutukseen. Ensimmäisenä käydään läpi, millä perustein tässä 

tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista tutkimusotetta sekä esitellään aineiston 

analyysimenetelmä. Tämän jälkeen annetaan perustelut tapausyritysten valinnalle sekä 

kerrotaan empiirisen aineiston keruusta. Luvun lopussa kerrotaan vielä aineiston 

analysoinnista, kuten mitä elementtejä postauksista analysoidaan, sekä esitellään 

tutkimuksen aineisto.   

 

5.1 Tutkimusmetodologia  

Tässä tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta. Lichtman 

(2014) kuvailee laadullista tutkimusta sellaiseksi, jossa tutkitaan luonnollisia 

sosiaalisen kanssakäymisen tilanteita. Laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään ja 

tulkitsemaan asioita ja vastaamaan kysymyksiin mitä ja miksi (Lichtman, 2014). 

Tutkijalla on merkittävä rooli prosessissa, sillä hänen täytyy kerätä data sekä tulkita 

sitä. (Lichtman, 2014.)  

Laadullinen tutkimus on enemminkin syvällinen kuin laaja, ja tutkijan ääni näkyy 

tutkimuksen kontekstissa (Lichtman, 2014). Mills ja Birks (2014) puolestaan esittävät 

kvalitatiivisen tutkimuksen sellaiseksi, jossa kerätään empiiristä dataa numeerisen 

datan sijaan. Givenin (2008) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija tutkii 

asioita niiden luonnollisissa asetelmissa, yrittäen ymmärtää ja tulkita niitä. Tässä 

tutkimuksessa pyritään löytämään vastaus siihen, millä tavoin yritykset viestivät 

vastuullisuudesta seuraajilleen sisältömarkkinoinnin avulla sosiaalisessa mediassa. 

Tutkimuksen avulla pyritään tuomaan lisää ymmärrystä siihen, minkälaisia postauksia 

yritykset jakavat sekä millä tavoin yritykset kertovat vastuullisuudesta seuraajilleen. 

Yritykset voivat muun muassa näyttää esimerkkiä, opettaa seuraajiaan tai jopa 

varsinaisesti kehottaa heitä toimimaan. Laadullinen tutkimus sopii hyvin tähän 

tutkimukseen, koska tutkimuksen tavoitteena on tuoda ilmi, miten yritykset voivat 
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viestiä vaikuttavasti vastuullisuudestaan somessa. Tutkimuksessa halutaan tutkia 

syvällisesti tätä ilmiötä, ja laadullisen tutkimuksen avulla se onnistuu. Tämän 

tutkimuksen data on empiiristä; valittujen yritysten sosiaalisen median päivitykset. 

Päivityksiä ei kerätä suurta määrää, vaan pyritään tulkitsemaan pienempi määrä 

vastuullisuuteen liittyviä päivityksiä syvällisesti. Kontekstina toimii yritysten 

sosiaalisen median tilit, jolloin tutkimuksen voidaan sanoa tapahtuvan sen 

luonnollisessa ympäristössä. Sosiaalinen media on valittu tutkimukseen sen suuren 

suosion vuoksi.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole pyrkiä yleistämään laajasti tutkittavaa asiaa, 

vaan selvittää syvällisesti, miten ilmiö näyttäytyy tässä tutkismusasetelmassa, jossa 

valittuna on kaksi case-yritystä. Tutkimuksen laajempi yleistäminen vaatisi useamman 

case-yrityksen, eli laajemman tutkimuksen, joka pro gradu -tutkielman mittakaavassa 

ei ole mahdollista. Toisaalta saatavista tutkimustuloksista voi olla hyötyä 

laajemminkin kuin case-yrityksiä vastaavilla aloilla; tutkimuksen perimmäinen 

tarkoitus ei ole kuitenkaan pyrkiä laajasti yleistämään tutkittavaa asiaa.  

Tämän tutkimuksen empiirinen osuus toteutetaan tutkimalla valittujen case-yritysten 

sosiaalisen median päivityksiä. Kyseessä on siis tapaustutkimus. Tapaustutkimuksessa 

tunnistetaan populaation tai joukon piirteitä tutkimalla yhtä tai useampaa tapausta 

tässä populaatiossa tai joukossa (Mills, Durepos & Wiebe, 2010). 

Tapaustutkimuksessa data voi olla kvalitatiivisessa tai kvantitatiivisessa muodossa 

(Schrank, 2006, s. 170). Tapaustutkimuksen tarkoituksena on luoda syvällinen 

ymmärrys tutkittavasta aiheesta, ja lisäksi se pystyy kertomaan, miten ja miksi asiat 

tapahtuvat. (Simons, 2009, s. 21–25.) Tapaustutkimus antaa rikkaan kuvan 

tutkittavasta tapauksesta (Thomas & Myers, 2015, s. 12). Tapaustutkimus sopii hyvin 

tähän tutkimukseen, sillä tarkoituksena on tutkia valittujen yritysten, The Body Shopin 

ja Finlaysonin, sosiaalisen median päivityksiä ja niiden sisältöä. Case-yritysten 

sosiaalisen median postauksia tulkitsemalla saadaan lisää ymmärrystä siihen, millä 

tavoin yritykset kertovat vastuullisuudesta heidän seuraajilleen, ja opettavatko tai 

kehottavatko he seuraajiaan jollain tavoin toimimaan.  The Body Shop ja Finlayson 

valittiin tutkimukseen niiden brändistrategioiden perusteella. Kummallakin yrityksellä 

vastuullisuus on vahvasti mukana liiketoiminnassa sekä strategiassa ja se näkyy 

yritysten päivittäisessä operoinnissa. The Body Shop on suuri kansainvälinen yritys ja 
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Finlayson pienempi kotimainen Suomessa ja Ruotsissa toimiva yritys. Tutkimuksen 

kahden erilaisen case-yrityksen avulla saadaan monipuolinen ymmärrys sosiaalisen 

median käytöstä vastuullisuudesta kertoessa.  

 

5.2 Aineiston analyysimenetelmä 

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysimenetelmänä käytetään teemoittelua. 

Teemoittelussa analysoidaan kvalitatiivista dataa ja tulkitaan tuloksia etsimällä 

yhteneväisyyksiä, suhteita tai teoriaan perustuvia malleja (Lapadat, 2012, s. 1–5). 

Teemoittelun avulla saadaan kokonaisvaltainen ja laaja ymmärrys tutkittavasta asiasta 

(Hawkins, 2017, s. 1–7).  Tässä tutkimuksessa analysoitiin kahden valitun case-

yrityksen, The Body Shopin ja Finlaysonin, sosiaalisen median postauksia. Postausten 

analysoinnin perusteella tutkittavasta ilmiöstä saatiin monipuolinen ymmärrys sekä 

vastaus siihen, millä tavalla sosiaalisessa mediassa kannattaa kertoa vastuullisuudesta.  

Schwandtin (2007) mukaan teemoittelussa tutkija koodaa eli merkitsee tekstin osia 

riippuen siitä, miten ne liittyvät kuhunkin luotuun teemaan. Koodauksen avulla tutkija 

pystyy löytämään malleja aineistosta, sekä luomaan selkeyttä saatuun aineistoon 

(Marks & Yardley, 2004, s. 60). Guest, MacQueen ja Namey (2012, s. 10–11) lisäävät 

teemoittelun vaativan tutkijalta tulkintaa sekä tutkimukseen osallistumista. Lisäksi 

teemoittelua käytettäessä tuodaan tutkimukseen usein suoria sitaatteja kerätystä 

aineistosta; niiden avulla voidaan kuvata ja havainnollistaa hyvin empiriassa esiin 

nousseita asioita (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006).  Tutkimuksen empiriaa 

eli sosiaalisen median postauksia analysoidessa tutkija kiinnitti huomiota siihen, millä 

tavoin postaukset on rakennettu ja minkälaisia elementtejä postaukset sisältävät. 

Postauksista löydettiin eroja ja yhteneväisyyksiä, joiden avulla tutkija pystyi jakamaan 

postauksia eri teemoihin. Eri postauksia vertailemalla oli helppoa päättää, mihin 

teemaan kukin postaus kuuluu. Tutkijan osallistuminen tutkimukseen näkyy 

postausten analysoinnissa sekä teemojen valinnassa. Tutkija on tulkinnut postaukset 

omasta näkökulmastaan, ja jonkun muun tekemänä valitut teemat voisivat olla 

erilaiset. Tutkijan kädenjälke näkyy siis tutkimuksessa, mutta analysointi on tehty 

mahdollisimman neutraalisti, jotta tutkijan tutkimukseen osallistuminen ei näy liian 
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vahvasti. Seuraavassa kappaleessa esitetään empirian tulokset, josta löytyy useita 

suoria lainauksia tutkimuksen aineistoon eli case-yritysten sosiaalisen median 

postauksiin. Lainausten avulla lukija saa hyvän kuvan postauksista esiin nousseista 

asioista. 

Empirian aineistoa analysoidessa esiin nousi selkeästi kolme teemaa: tunteisiin 

vetoavat postaukset, tietoiskumaiset postaukset sekä uutismaiset postaukset. 

Tunteisiin vetoavat postaukset viittaavat postauksiin, jotka selkeästi pyrkivät 

herättämään lukijan tunteita. Tietoiskumaiset postaukset sisältävät tietoja esimerkiksi 

yrityksen tuotteisiin liittyen ilman, että postauksella pyritään herättämään isommin 

tunteita. Uutismaiset postaukset puolestaan viittaavat esimerkiksi muiden tekemiin 

uutisiin tai artikkeleihin, joita yritys on jakanut. Postausten jakaminen teemoihin alkoi 

samalla, kun tutkija aloitti postausten analysoinnin. Teemat nousivat esiin 

analysoimalla postauksia syvällisesti sekä miettimällä, millä tavalla postauksissa 

kerrotaan asioita. Muutaman analysoidun postauksen jälkeen oli helppo tunnistaa, 

pyrkivätkö postaukset enemmän vaikuttamaan tunteisiin, kertomaan lukijalle tietoja 

vai ovatko ne muiden tekemiä postauksia. Kolme teemaa nousivat selkeinä 

postauksista esiin, joskin tutkija joutui miettimään myös useampaa teemaa, joissa 

yhdistyisi useamman eri teeman piirteitä. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimukseen 

valitut kolme teemaa voivat sisältää myös toisen teeman piirteitä (esimerkiksi 

tunteisiin vetoavat postaukset voivat sisältää tietoiskumaisuutta). Postaukset on 

kuitenkin jaettu teemoihin sen perusteella, mitä teemaa ne selkeimmin edustavat ja 

vain kolme teemaa valittiin kaiken kaikkiaan, jotta postausten analysointi pysyy 

mahdollisimman selkeänä.    

 

5.3 Tapausten valinta 

Tutkimukseen on valittu kaksi case-yritystä: The Body Shop ja Finlayson. Yritykset 

valikoituivat tutkimukseen niiden vastuullisuuden ilmentymisen ja kiinnostavuuden 

perusteella. Tässä tutkimuksessa halutaan tutkia sosiaalisen median päivityksiä, joissa 

kerrotaan vastuullisuudesta, joten valittujen yritysten pitää olla sellaisia, joilla 

vastuullisuus on tärkeä osa yritystä ja viestintää. The Body Shop on toimintansa alusta 
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lähtien ollut vastuullinen, kun taas Finlayson teki brändiuudistuksen vuosina 2015-

2016, ja päätti ottaa vastuullisuuden tärkeäksi osaksi brändiään. Tutkimuksen 

tavoitteena on saada lisää ymmärrystä siihen, kuinka sosiaalisessa mediassa yritykset 

kertovat vastuullisuudestaan kuluttajille ja tukevat heitä kohti vastuullisuutta. Tähän 

tavoitteeseen nähden case-yritykset ovat perustellusti valittuja, sillä kumpikin tuo 

vastuullisuuden selkeästi esille sosiaalisessa mediassa. Ennen tapausyritysten valintaa 

tutkija kävi läpi muutamien yritysten sosiaalisen median tilejä ja lopulta valitsi kaksi 

yritystä, joilla vastuullisuus näkyy selkeästi sosiaalisessa mediassa, ja jotka 

näyttäytyvät kiinnostavina sekä tunnettuina yrityksinä.   

Tutkimukseen on valittu kaksi case-yritystä tutkimuksen laajuus silmällä pitäen. 

Kahden case-yrityksen valinnalla saadaan monipuolinen ymmärrys tutkittavasta 

ilmiöstä, mutta aineisto ei kasva liian suureksi. Kolmen tai useamman yrityksen 

kohdalla asia voisi olla näin. Yhden case-yrityksen valinnalla tulokset jäisivät 

puolestaan melko yksipuolisiksi, joten kahden case-yrityksen käyttö on perusteltua. 

Case-yrityksistä The Body Shop on suuri kansainvälinen yritys, kun taas Finlayson 

pienempi ja toimii pelkästään Suomessa ja Ruotsissa. Näiden yritysten avulla 

tutkimuksesta voidaan mahdollisesti saada tietoa siitä, miten suuren kansainvälisen 

yrityksen ja kotimaisen yrityksen sosiaalisen median viestintä vastuullisuuteen liittyen 

eroaa toisistaan. Vaikkei tämä olekaan varsinainen tutkimuksen tavoite, niin empirian 

tuloksista voi nousta esiin tähän liittyviä löydöksiä.  

 

5.4 Aineiston keruu  

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutetaan analysoimalla kummaltakin yritykseltä 

valitut postaukset valikoiduilta aikaväleiltä Twitter- ja Facebook-kanavista. Twitter ja 

Facebook valittiin tutkimukseen sosiaalisen median kanaviksi sen takia, että niiden 

sanotaan olevan hyviä kanavia, kun yritys haluaa tavoittaa asiakkaansa sekä 

kommunikoida heidän kanssaan (Bird, 2014; Moore, Raymond & Hopkins, 2011). 

Tutkimuksen case-yrityksillä, The Body Shopilla ja Finlaysonilla, kummallakin nämä 

kanavat ovat aktiivisesti käytössä ja kummallakin niistä löytyy vastuullisuuteen 

liittyviä postauksia, joten kanavat ovat hyvä valinta myös siinä mielessä. Sosiaalinen 
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median ja sen kahden kanavan, Twitterin ja Facebookin, valinta tähän tutkimukseen 

ovat perusteltuja, sillä sosiaalisen median käyttäjämäärät kasvavat jatkuvasti. (Statista, 

2018) On siis yhä todennäköisempää, että tulevaisuudessa yritykset tavoittavat 

kuluttajat sosiaalisen median kautta. Näin ollen sosiaalisen median ja juurikin 

Twitterin ja Facebookin käyttö tässä tutkimuksessa ovat perusteltuja, kun halutaan 

saada lisää ymmärrystä siitä, kuinka yritykset voivat tukea seuraajiaan sosiaalisessa 

mediassa kohti vastuullisuutta.  

Kummallekin yritykselle sekä Twitter että Facebook kanaviin määriteltiin aikavälit 

postausten analysoinnille. The Body Shopilla analysoitavat aikavälit ovat 1.12.2017 – 

31.1.2018 Twitterissä ja 1.9.2017 – 31.1.2018 Facebookissa. Finlaysonilla aikaväli on 

1.8.2017–31.1.2018 Twitterissä ja 1.8.2017–31.1.2018 Facebookissa. Aikavälit 

määriteltiin, jotta empirian aineisto ei kasva liian isoksi. Aikavälit valittiin 

mahdollisimman läheltä postausten analysointiajankohtaa, jotta postaukset ovat 

mahdollisimman tuoreita. Aikavälien pituuksien vaihtelu puolestaan johtuu yritysten 

kanavien aktiivisuuden sekä vastuullisuutten liittyvien postausten määrien vaihtelusta. 

The Body Shopilla Twitter on hyvin aktiivisessa käytössä, joten sen suhteen 

aikaväliksi tässä tutkimuksessa riittää kaksi kuukautta. Facebookissa The Body 

Shopilla päivitystahti on taas huomattavasti hitaampi, jolloin aikavälikin kasvoi 

viiteen kuukauteen. Finlaysonilla sekä Twitter että Facebook kanavat ovat The Body 

Shopin kanaviin verrattuna vähemmän aktiivisia, joten Finlaysonin kanavien 

analysointiin valittiin pidemmät aikavälit. Finlaysonille valittiin sekä Twitteriin että 

Facebookin kuuden kuukauden aikavälit. Aikavälien pituuksiin vaikuttivat siis 

yritysten aktiivisuus, mutta myös kanavien vastuullisuuteen liittyvien postausten 

määrä. Aikavälit määriteltiin hiukan pidemmiksi kuin tarpeellista, jotta 

vastuullisuuteen liittyvistä postauksista saatiin mahdollisimman monipuolinen 

aineisto. Monipuolisella ainestolla viitataan siihen, että postausista nousisi esille 

mahdollisimman useita asioita liittyen siihen, kuinka case-yritykset viestivät 

vastuullisuudesta seuraajilleen. 

Case-yritysten sosiaalisen median kanavien aikaväleillä on runsaasti vastuullisuuteen 

liittyviä postauksia, mutta niitä kaikkia ei analysoida tässä tutkimuksessa. Syynä tähän 

on se, että aineiston laajuus pitää pysyä kohtalaisena tutkimuksen pituus huomioon 

ottaen, mutta myös siksi, että postauksia saadaan analysoitua mahdollisimman 
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syvällisesti. Postauksia haluttiin analysoida syvällisesti, jotta saadaan tunnistettua 

mahdollisimman paljon asioita, joita case-yritykset käyttävät kertoessaan 

vastuullisuudesta seuraajilleen sosiaalisessa mediassa. Tämä auttaa myös paremmin 

vastaamaan tämän tutkimuksen tavoitteeseen. The Body Shopilta valittiin kuusi 

postausta Facebookista ja viisi Twitteristä. Finlaysonilta puolestaan viisi postausta 

sekä Twitteristä että Facebookista. Postaukset valittiin mahdollisimman 

monipuolisesti siten, että ne kertovat eri aiheista, jotta nähdään, vaihteleeko 

viestiminen eri aihealueiden välillä. Postausten valinta ei jakaudu case-yritysten 

valittujen aikavälien kohdalla tasaisesti, vaan postauksia pyrittiin valitsemaan 

ajankohdasta riippumatta. Silti kaikki postaukset aikavälin sisällä on laskettu sekä 

huomioitu vastuullisuuteen liittyvien postausten määrä, jotta osataan sanoa, miten 

paljon kyseisellä aikavälillä postauksia on tehty liittyen vastuullisuuteen sekä muihin 

asioihin. Valitut ja postaukset ja niiden aikavälit ovat näkyvissä taulukossa 1, 

taulukossa 2, taulukossa 3 ja taulukossa 4.  

 

5.5 Aineiston analysointi  

Kaikkia The Body Shopin ja Finlaysonin postauksia Twitterissä ja Facebookissa ei 

tässä tutkimuksessa analysoida, vaan tutkimukseen on valittu sellaiset postaukset, 

jotka tutkimuksen tavoitteen kannalta antavat rikkaimman aineiston. Aluksi tutkija 

selaili valittujen case-yritysten sosiaalisen median kanavia saadakseen kuvan siitä, 

kuinka aktiivisesti yritykset jakavat viestejä seuraajilleen, sekä miten suuri osa 

postauksista liittyy vastuullisuuteen. Tämän jälkeen tutkija päätti case-yritysten 

Twitter sekä Facebook kanaville aikavälit postausten analysoinnille. Tämän jälkeen 

tutkija hahmotti kaikkien sekä vastuullisuuteen liittyvien postausten kokonaismäärän 

ja lopulta valitsi tutkimuksen kannalta parhaimmat vastuullisuuteen liittyvät 

postaukset kaikkien vastuullisuuteen liittyvien postausten joukosta. Postaukset 

valittiin siten, että niiden avulla saadaan mahdollisimman laaja kuva case-yritysten 

käyttämästä tyylistä heidän kertoessaan vastuullisuudesta. Postaukset pyrittiin 

valitsemaan monipuolisesti liittyen useisiin aiheisiin, jotta nähdään, vaihtelevatko 

ilmaisutavat eri aihealueisiin liittyvien postausten välillä. The Body Shopin osalta on 

valittu tutkimukseen kuusi postausta Twitter-kanavalta ja viisi postausta Facebookista. 
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Finlaysonilta puolestaan valittiin viisi postausta Twitteristä ja viisi postausta 

Facebookista. Tutkija analysoi kummankin yrityksen valitut postaukset yksi 

kerrallaan. Lopulta tulokset esitetään vielä havainnollistavasti kummankin yrityksen 

osalta taulukoiden muodossa.  

Tutkimuksen postausten analysointiin valittavat elementit nousivat esille tutkimuksen 

teoriasta ja ovat näkyvillä tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kuviossa 4. 

Elementtien valinnalle löytyy myös perustelut viitekehyksen kuvion selityksestä. 

Tässä tutkimuksessa analysoidaan case-yritysten postauksista niiden 

julkaisuajankohta, sisältö kuvaillen tai sitaattien avulla sekä mahdolliset hashtagit. 

Postauksissa käytettävä visuaalisuus, esimerkiksi kuvat ja videot, käydään läpi sekä 

kerrotaan postauksen saamat tykkäysten, kommenttien sekä jakojen määrät eli 

postausten suosio. Kommenteista analysoidaan myös mahdollinen dialogi yrityksen ja 

sen seuraajien välillä. Postauksissa käytettävät linkit myös avataan ja tutkitaan, mille 

sivuille ne lukijan vievät. Postausten ilmaisutyyliä myös analysoidaan, eli pyritään 

ymmärtämään, halutaanko postausten herättävän esimerkiksi tunteita tai saavan 

lukijan tuntemaan vihaa tai iloa. Postauksista analysoidaan myös mahdolliset 

toimintakehotukset eli se, kehotetaanko lukijaa toimimaan jotenkin. 

Analysoinnin yhteydessä tutkija käytti teemoittelua ja mietti, mihin teemaan kukin 

postaus kuuluu. Jokainen postaus jaettiin lopulta johonkin seuraavista kolmesta 

teemsta: tietoiskumaiset postaukset, tunteisiin vetoavat postaukset sekä uutismaiset 

postaukset. Tietoiskumaiset postaukset kertovat lukijalle asioita ilman selkeää 

tunteisiin vetoamista, kun taas tunteisiin vetoavat postaukset pyrkivät selkästi 

herättämään lukijan tunteita. Uutismaiset postaukset viittaavat postauksiin, joissa 

yritys on jakanut toisten tekemiä uutisia tai esimerkiksi artikkeleita. Teemoittelusta ja 

teemoihin jakamisesta on kerrottu aiemmin syvällisemmin tässä luvussa kappaleessa 

5.2.  

Tutkimuksen aineisto koostuu tapausyritysten sosiaalisen median postauksista 

Twitterissä ja Facebookissa, jotka tutkija keräsi itselleen pdf-tiedostoksi. Tähän 

tiedostoon oli helppo tehdä merkintöjä sekä löytää yhteneväisyyksiä aineistosta. Pdf-

tiedoston kokonaispituudeksi muodostui 17 sivua. 
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5.6 Tutkimuksen aineisto   

Tässä alakappaleessa esitellään tutkimuksen empiirinen aineisto. Kummaltakin case-

yritykseltä, The Body Shopilta ja Finlaysonilta, analysoitiin valitut postaukset 

Facebookista ja Twitteristä. Taulukossa on näkyvillä case-yrityksiltä analysoidut 

postaukset, sekä kuinka paljon yrityksillä on valituilla aikaväleillä vastuullisuuteen 

liittyviä postauksia sekä muita postauksia. Taulukoissa on näkyvillä myös postausten 

aikavälit, seuraajamäärät sekä analysoitavien postausten määrät ja ajankohdat. 

 

Taulukko 1. Case-yritysten postaukset Twitterissä ja Facebookissa. 

Yritys Kanava Seuraajat Aikaväli 

Kaikki 

postaukset 

(kpl) 

Vastuullisuuteen 

liittyvät 

postaukset (kpl) 

Analysoitavat 

postaukset 

Analysoitavien 

postausten 

ajankohta 

The 

Body 

Shop 

Twitter 15 200 

1.12.2017 

– 

31.1.2018 

201 188 6 

31.1.2018, 

16.1.2018, 

18.12.2017, 

16.12.2017, 

11.12.2017 & 

9.12.2017 

The 

Body 

Shop 

Facebook 
7,6 

miljoonaa 

1.9.2017 

– 

31.1.2018 

107 35 5 

3.1.2018, 

16.12.2017, 

31.10.2017, 

15.10.2017 & 

17.9.2017 

Finlayson Twitter 1694 

1.8.2017 

– 

31.1.2018 

52 33 5 

26.1.2018, 

26.9.2017, 

21.9.2017, 

19.9.2017 & 

24.8.2017 

Finlayson Facebook 63 553 
1.8.2017–

31.1.2018 
73 23 5 

24.12.2017, 

23.10.2017, 

22.10.2017, 

13.9.2017 & 

4.9.2017 
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Seuraavana tutkimuksessa siirrytään empiiriseen osioon. Seuraavan luvun alussa 

esitetään lyhyesti kumpikin case-yritys ja tämän jälkeen käydään läpi Twitter ja 

Facebook postaukset The Body Shopin ja Finlaysonin osalta.  
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6 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

Tässä kappaleessa esitetään tutkimuksen empiirinen osuus. Kappale alkaa valittujen 

case-yritysten lyhyellä esittelyllä, jossa tuodaan ilmi, miten yrityksissä vastuullisuus 

on osana strategiaa ja miten yritykset ovat toimineet vastuullisuuden hyväksi. Tämän 

jälkeen siirrytään analysoimaan ja tulkitsemaan empiiristä dataa eli yritysten 

sosiaalisen median päivityksiä. Ensin kappaleessa analysoidaan The Body Shopin 

päivitykset ja tämän jälkeen Finlaysonin. Luvun lopusta löytyy vielä empiiristen 

tulosten yhteenveto. 

 

6.1 Valitut tapausyritykset 

Tässä alaluvussa esitellään lyhyesti tutkimuksen case-yritykset The Body Shop ja 

Finlayson sekä kerrotaan, miten vastuullisuus on näkyvissä näissä yrityksissä, ja 

millaisia tekoja yritykset ovat tehneet vastuullisuutta noudattaen. Tiedot ovat yritysten 

verkkosivuilta sekä lehtiartikkeleista, jotka eivät varsinaisesti kuulu empiirisen osion 

analyysin piiriin. Yritysten vastuullisen puolen esittelyllä halutaan kuitenkin luoda 

pohjaa itse analyysille, sillä yritysten syvällisemmällä ymmärryksellä pystytään myös 

paremmin analysoimaan itse sosiaalisen median postauksia.  

 

6.1.1 The Body Shop ja vastuullisuus 

The Body Shop on Iso-Britanniassa vuonna 1976 perustettu kansainvälinen 

kosmetiikkamyyjä, joka tarjoaa ihon- ja hiustenhoitotuotteita sekä meikkejä luonnon 

sekä toteutuvien ihmisoikeuksien ehdoilla. Yrityksellä on yhteensä yli 3000 liikettä 

68:ssa maassa (The Body Shop, 2018.) Verkkosivuillaan The Body Shop kertoo 

olevansa luotettu kansainvälinen brändi, joka pystyy ilmaisemaan miljoonien 

kuluttajien huolen sekä vaikuttamaan päättäjiin ympäri maailman, jotta he tekisivät 

päätöksiä, joilla saadaan aikaan positiivisia pitkän aikavälin muutoksia. (The Body 

Shop, 2018.)  
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The Body Shop perustettiin vuonna 1976 ajatuksella, että asiat voidaan tehdä eri 

tavalla. Vastuullisuus on siis ollut yrityksen toiminnassa mukana alusta lähtien. The 

Body Shop kertoo tehneensä asiat uusin tavoin; yritys on rikkonut aiempia muotteja ja 

ollut rohkea. The Body Shopilla on tavoite, johon se sitoutuu vahvemmin kuin 

koskaan: to enrich, not exploit. Käännettynä The Body Shop haluaa rikastuttaa ilman 

hyväksikäyttöä. The Body Shop kertoo tämän tarkoittavan ihmisistä, planeetasta, 

biodiversiteetistä sekä resurssien huolehtimisesta. The Body Shop haluaa työskennellä 

reilun kaupan periaattein tuottajiensa ja tavarantoimittajiensa kanssa, tekemättä turhia 

lupauksia sekä ilman eläinkokeita tuotteidensa valmistuksessa. The Body Shop kertoo 

olevansa ylpeä ainutlaatuisuudestaan ja kampanjoivansa asioiden oikeaksi 

muuttamisesta. The Body Shop luottaa siihen, että yhdessä ihmiset pystyvät mihin 

vain. Enrich Not Exploit -päämäärä sisältää 14 tavoitetta, jotka The Body Shop pyrkii 

saavuttamaan vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteet sisältävät selkeät sanomat siitä, mitä 

The Body Shop on ja mitä se haluaa saavuttaa. The Body Shop haluaa olla maailman 

eettisin ja kestävimmin toimiva kansainvälinen yritys, jonka avulla yritys saa 

kehitettyä toimintaansa keskeisimmillä alueilla ja tehtyä maailmasta paremman 

paikan. Tavoitteisiin kuuluu muun muassa metsien suojelu, liikkeiden energian käytön 

vähentäminen, kestävämpien pakkausmuotojen kehittäminen, uusiutuvan energian 

100 prosenttinen käyttö, heikompien avustaminen sekä ihmisten saaminen mukaan 

Enrich not Exploit -tavoitteeseen. (The Body Shop, 2018.) 

The Body Shop kertoo olevansa ensimmäinen kansainvälinen yritys, joka aloitti 

taistelun eläinten oikeuksien puolesta ja eläinkokeiden käyttöä vastaan. Yli kolmen 

vuosikymmenen ajan The Body Shop on työskennellyt yhdessä kumppaninsa Cruelty 

Free International:n kanssa, ja yhdessä vuonna 2013 he saavuttivat merkittävän 

etapin, kun Euroopan Unioni päätti kieltää eläinkokeet kosmetiikan valmistuksessa. 

The Body Shop ei kuitenkaan ole tyytynyt tähän, sillä yhä 80 prosenttia maapallon 

valtioista sallii eläinkokeiden käytön. The Body Shopin tavoitteena on lopettaa 

eläinkokeiden käyttö kaikkialla ikuisesti. Vuoden 2018 alussa heillä on meneillään 

kampanja Forever Against Animal Testing, jonka tavoitteena on kerätä kahdeksan 

miljoona allekirjoitusta. The Body Shop aikoo esittää tämän vetoomuksen 

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksessa vuonna 2018. The Body Shop uskoo 

kauneuteen ilman kärsimystä ja kampanjoi muutoksen puolesta. The Body Shop 

kertoo olevansa 100 prosenttisesti eläinkokeeton ja vegaaninen, jolta löytyy Leaping 
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Bunny sertifikaatti. Tuotteidensa turvallisuuden The Body Shop varmistaa datan, 

laboratoriokokeiden sekä lopuksi ihmisten testauksen avulla. (The Body Shop, 2018.) 

The Body Shop kertoo sivuillaan eettisestä kaupankäynnistä, jolla yritys viittaa 

toimintaan, jossa kaikkien työntekijöiden pitää voida työskennellä turvallisessa ja 

vapaassa työympäristössä ilman hyväksikäyttämistä sekä syrjintää. The Body Shop on 

luonut eettisen kaupankäynnin ohjelman, Ethical Trade Initiative:n (ETI), joka 

perustettiin vuonna 1998. The Body Shop työkentelee yhdessä johtotason sekä 

tavarantoimittajien kanssa varmistaakseen, että ETI toimii ja sitä käytetään, kuten on 

tarkoitettu. The Body Shop käyttää vain sellaisia tavarantoimittajia, jotka täyttävät 

vaaditut eettisen kaupankäynnin kriteerit. Näiden avulla varmistetaan, etteivät 

työntekijät joudu hyväksikäytetyksi. The Body Shop vaatii työntekijöilleen turvalliset 

sekä hygieeniset työolot ja tekee säännöllisiä tarkistuksia varmistaakseen työolojen 

oikeellisuuden. (The Body Shop, 2018.) 

The Body Shop on järjestänyt useita kampanjoita. Tällä hetkellä käynnissä on Forever 

Against Animal Testing, jolla pyritään kieltämään eläinkokeiden käyttö kosmetiikan 

valmistuksessa kaikkialla maailmassa. Vuosina 2016 ja 2017 The Body Shop:lla on 

ollut käynnissä Bio-Bridges kampanjat, joiden avulla on pyritty suojelemaan metsiä 

sekä niiden asukkaita kestämättömiltä hakkuilta. Vuosina 2009-2012 The Body Shop 

kampanjoi seksuaalista ihmiskauppaa vastaan Stop Sex Trafficking kampanjalla. (The 

Body Shop, 2018.) Erilaisia kampanjoita The Body Shop on järjestänyt vuodesta 1986 

lähtien. 

The Body Shop tuo selkeästi ilmi, mitä se ajattelee ja mihin se toiminnallaan tähtää. 

Vastuullisuus on ollut mukana yrityksen toiminnassa alusta asti, ja sen pohjalle koko 

yrityksen toimintaa on lähdetty rakentamaan. The Body Shop ei keskity pelkästään 

eläinkokeettomaan kosmetiikkaan, vaan se haluaa myös huolehtia vastuullisesta 

kaupankäynnistä sekä työntekijöiden oloista. Lisäksi ympäristölliset asiat ovat selkästi 

yhä enemmän mukana The Body Shopin toiminnassa. The Body Shop kiinnittää 

laajasti huomiota vastuullisuuteen ja saa kampanjoillaan mukaan suuret määrät 

ihmisiä, mikä tekeekin asioiden muuttamisen mahdolliseksi.  
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6.1.2 Finlayson ja vastuullisuus 

Finlayson on Suomessa vuonna 1820 perustettu tekstiilialan yritys, joka valmistaa 

sisustustekstiilejä. Finlaysonilla on yhteensä 22 liikettä Suomessa ja Ruotsissa. 

Verkkosivuillaan Finlayson kertoo heillä olevan arvot, joiden mukaan yritys 

työskentelee päivittäin. Finlayson ei hyväksy syrjintää tai kiusaamista millään tasolla 

ja se kertoo arvojensa sisältävän itsenäisen ajattelun, suvaitsevaisuuden, rohkeuden 

sekä maailmasta ja asioista kiinnostuneisuuden. Finlaysonin myymälät toimivat 

EKOenergialla ja yritys valmistaa vain laadukkaita ja kestäviä tuotteita. Finlayson 

tarjoaa myös laajat hoito-ohjeet, jotta tekstiilit saadaan säilymään hyvänä 

mahdollisimman pitkään. Yritys käyttää kierrätettyä muovia muovipusseissaan ja 

pyrkii löytämään vaihtoehdon muovipusseille. Finlayson haluaa huolehtia tuotteidensa 

kierrätyksestä ja kerääkin vanhat alus- ja pussilakanat asiakkailtaan takaisin ja 

uudelleenkäyttää ne. Yritys pyrkii jäljittämään raaka-aineidensa lähtöalueet, ja 

jatkossa valitsee esimerkiksi vain sellaiset toimittajat, jotka osaavat kertoa puuvillan 

lähtöalueen. (Finlayson, 2018.) 

Toisin kuin The Body Shop, Finlaysonin toiminta ei ole kuitenkaan alusta asti 

pohjautunut vastuullisuuteen. Vuonna 2015 Finlayson päätti ottaa vastuullisuuden 

osaksi brändiänsä ja vuonna 2016 tätä lähdettiin toteuttamaan. (Finlayson, 2018.) 

Finlaysonin toimitusjohtaja Jukka Kurttila kertoo haastattelussa yrityksen pyrkivän 

maailman läpinäkyvimmäksi tekstiilitoimialan yritykseksi (Finlayson, 2018). 

Finlayson näyttää esimerkkiä olemalla maailman ensimmäinen tekstiilialan yritys, 

joka tuottaa videoita tuotantoketjustaan. Videoissa kerrotaan avoimesti muun muassa 

valmistusmenetelmistä sekä tuotanto-olosuhteista. Finlayson pyrkii myös koko ajan 

lisäämään tuotteissaan olevaa tietoa. (Kaupan Vuosi, 2015.) 

Vastuullisuuden myötä Finlayson päätti vetää tuotantonsa Aasiasta Eurooppaan 

(Manner, 2015). Finlayson valmistaa tuotteensa Baltiassa, Belgiassa ja Turkissa 

pienissä perheyrityksissä. Yritykset valmistavat tuotteet nopeasti ja tehokkaasti 

Finlaysonin tarpeisiin, ja lisäksi Finlayson pystyy aktiivisesti valvomaan niiden 

toimintaa (Kaupan Vuosi, 2015). Valvomista Finlayson suorittaa muun muassa 

kansainvälisen tehtaiden työoloja valvovan BSCI-auditointijärjestelmän kautta 

(Manner, 2015). Varmistaakseen koko toimitusketjunsa vastuullisuuden Finlayson 
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valitsee huolellisesti kumppaninsa sekä tekee tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan 

(Finlayson, 2018).  

Finlayson loi vuonna 2016 itselleen vuoteen 2020 ulottuvan vastuullisuuden 

tavoiteohjelman. Tässä tavoiteohjelmassa pyritään muun muassa vähentämään 

hiilidioksidipäästöjä sekä pakkausjätteitä, lisäämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 

työssä, lisäämään toimitusketjujen läpinäkyvyyttä sekä lisäämään vastuullisten 

materiaalien käyttöä. (Finlayson, 2018.) Finlayson on kuitenkin jo tehnyt monia tekoja 

vastuullisuutta noudattaen. Esimerkiksi vuonna 2016 yritys keräsi Suomessa 

kotitalouksilta noin 30 000 kiloa vanhoja lakanoita, jotka laitettiin uusiokäyttöön ja 

niistä valmistettiin räsypaloja. Näitä räsypaloja voi käyttää esimerkiksi mattoina tai 

tuolinpäällisinä. Vuonna 2016 yritys vaihtoi myös verkkokaupan lähetyspakkaukset 

kartonkisiin laatikoihin. Asiakkaat voivat valita myös roskattoman RePack -pussin, 

jota voidaan käyttää yhä uudelleen ja uudelleen.  (Finlayson, 2018.) 

Suomalaisena yrityksenä Finlayson näyttää esimerkkiä vastuullisuuden edistämisestä. 

Finlaysonin yksi vastuullisuuteen kuuluvista lausahduksista ”meillä ei ole 

salaisuuksia” tiivistää hyvin sen, miten avoin yritys haluaa olla toimiensa suhteen. 

Yrityksen vastuullisuusraportista käy hyvin selkeästi ilmi, mitä Finlayson tekee tällä 

hetkellä, mistä sen raaka-aineet tulevat ja mitä Finlayson pyrkii tekemään toimiakseen 

yhä vastuullisemmin. Tällainen avoimuus antaa erittäin positiivisen ja luotettavan 

kuvan Finlaysonista yrityksenä. Finlaysonilla on myös halua kasvaa ja kehittyä, joten 

tulevaisuudessa on odotettavissa monenlaisia uudistuksia vastuullisuuden hyväksi.  

 

6.2 The Body Shop 

Ensimmäisenä analysoidaan sosiaalisen median päivitykset The Body Shopin osalta. 

Yrityksen päivitysten analysointi aloitetaan Twitteristä. Postaukset käydään yksi 

kerrallaan läpi sekä esitetään löydetyt havainnot. Lopuksi havainnot kootaan taulukon 

muotoon. 
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6.2.1 Twitter 

Tutkija aloitti empiirisen tutkimuksen ja analysoinnin laskemalla ja käymällä läpi 

manuaalisesti The Body Shopin postaukset kaikkien postausten sekä vastuullisuuteen 

liittyvien postausten osalta valitulta aikaväliltä Twitter-kanavalla. The Body Shopin 

postauksia Twitter-tililtä analysoidaan aikaväliltä 1.12.2017 – 31.1.2018. Yrityksen 

Twitter-tili on hyvin aktiivisessa käytössä, jonka takia tältä sosiaalisen median 

kanavalta ei tarvita pitkää aikaväliä postausten analysointiin. Kahden kuukauden 

aikaväliltä saatiin tutkimuksen kannalta sopiva aineisto löydettyä.  

Postauksia The Body Shopin Twitter-tilillä on yhteensä 201 kappaletta 1.12.2017 –  

31.1.2018 ajalla, joista vastuullisuuteen liittyviä 188. Tässä tutkimuksessa näistä 

analysoidaan kuusi vastuullisuuteen liittyvää postausta.  

The Body Shopin Twitter tilillä on huomattavan suuri määrä vastuullisuuteen liittyviä 

postauksia. Voidaan todeta, että yritys keskittyy Twitter-tilillään viestimään 

pääasiassa vastuullisuudesta. Twiitit ovat osittain The Body Shopin itsensä tekemiä ja 

osan se on uudelleentwiitannut muilta käyttäjiltä. Kaikki The Body Shopin Twitter-

tilin postaukset eivät liity pelkästään sen omaan liiketoimintaa, vaan yritys on myös 

twiitannut esimerkiksi muiden maiden ja yritysten toimista, joita ne ovat tehneet 

vastuullisuutta noudattaen.  

Ensimmäinen tutkimukseen valittu twiitti on The Body Shopin itsensä tekemä. 

Twiitti on julkaistu 31.1.2018 ja twiitti käsittelee eläinkokeiden vastustamista. Twiitti 

on englanniksi ja vapaasti suomennettuna sisältö kuuluu: ”Emme ole lopettaneet! 

Kampanjoimme yhä eläinkokeettoman kosmetiikan puolesta. Haluamme saavuttaa 

kahdeksan miljoonaa allekirjoitusta ennen kuin matkaamme YK:hon myöhemmin tänä 

vuonna”. Hashtagina postauksessa on myös sanat aina eläinkokeita vastaan 

(#ForeverAgainstAnimalTesting). Twiitti sisältää myös kani emojin. Twiitissä on 

mukana kuva, jossa istuu kaksi koiraa, joilla on kaulassaan kyltit. Kylteissä lukevat 

tekstit kielletään eläinkokeet (Ban Animal Testing). Koirat istuvat jonkin virastotalon 

edessä, jonka voi päätellä talon suuresta koosta sekä talon edessä liehuvista eri maiden 

lipuista. Twiitti on saanut yhteensä 43 tykkäystä ja 33 uudelleenjakoa., mikä on 

suhteellisen pieni määrä verrattuna yrityksen Twitter-tilin seuraajamäärään.  
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Tässä twiitissä käytettävä hashtag viittaa The Body Shopin meneillä olevaan 

kampanjaan Forever Against Animal Testing, jonka tavoiteena on kerätä kahdeksan 

miljoona allekirjoitusta eläinkokeettoman kosmetiikan puolesta. The Body Shop aikoo 

viedä tämän allekirjoituksia sisältävän vetoomuksen Yhdistyneiden Kansakuntien 

yleiskokoukseen myöhemmin vuonna 2018. (The Body Shop, 2018). The Body 

Shopin vastuullisuuteen perehtyneenä kampanja oli helppo tunnistaa twiitin 

hashtagista sekä viittauksesta Yhdistyneisiin Kansakuntiin. Ilman aikasempaa 

tuntemustakin, twiitistä pystyy tunnistamaan yrityksen kampanjoivan 

eläinkokeettoman kosmetiikan puolesta. Kahdeksan miljoona allekirjoitusta kertovat 

myös lukijalle, että kyseessä on jotain suuressa mittakaavassa. Twiitissä on linkki 

(foreveragainstanimaltesting.com), joka johtaa The Body Shopin sivuilla olevalle 

kampanjasivulle, jossa lukijalla on mahdollista allekirjoittaa vetoomus. Sivun 

alalaidassa on myös lisätietoja liittyen eläinkokeiden käyttöön kosmetiikan 

valmistuksessa.   

Tässä Twiitissä käytettävää ilmaisutapaa voisi kutsua vihaiseksi sekä päättäväiseksi. 

Tämän voi päätellä twiitin alussa Caps Lock:lla kirjoitetuista sanoista (WE’RE NOT 

DONE!) sekä twiitissä ilmaistusta halusta saavuttaa kahdeksan miljoonaa 

allekirjoitusta.  Twiitissä ei kehoteta lukijaa erikseen toimimaan, mutta asiasta 

kiinnostunut henkilö löytää helposti postauksessa olevan linkin, josta saa lisätietoja. 

Twiitissä käytettävä kuva toisaalta puhuu myös puolestaan. Twiitti puhuu 

eläinkokeettoman kosmetiikan puolesta, jonka osoittavat myös koirat, jotka omalla 

tavallaan vastustavat asiaa kantamalla kylttejä kaulassaan. Kuvan avulla lukijalle 

voidaan saada aikaan myös mielikuva koirista eläinkokeiden uhreina, joka osaltaan 

kannustaa lukijaa tutustumaan asiaan ja antamaan panoksensa asian puolesta. Koirat 

ovat myös hyvin yleisiä lemmikkejä, joten niiden käyttö tällaisessa yhteydessä 

oletettavasti herättää paljon tunteita. Twiitin voi siis sanoa sisältävän vihaa ja 

päättäväisyyttä, mutta myös tunteita. 

Toinen twiitti on The Body Shopin tekemä ja se on julkaistu 16.1.2018.  

” #DidYouKnow that 95% of our formulas contain a #CommunityTrade 

ingredient? #EnrichNotExploit ” (The Body Shop, Twitter 16.1.2018). 
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Twiitissä kerrotaan tietoisku siitä, että 95 prosenttia The Body Shopin tuotteista 

sisältää yrityksen perustaman Community Traden ainesosia. Community Trade 

varmistaa reilun kaupan toteutumisen tavarantoimittajien kanssa (The Body Shop, 

2018). Twiitissä on hashtag #EnrichNotExploit, mikä puolestaan viittaa yrityksen 

julistukseen, joka sisältää The Body Shopin ajattelutavan sekä arvot. Twiitissä on 

myös kuva, jossa näkyvät kädet, joiden päällä on jotain vaaleaa ainetta. Twiitti sisältää 

lyhennetyn linkin, joka vie The Body Shopin Community Trade -sivulle, josta lukija 

saa lisätietoa reilusta kaupasta. Twiitti on saanut 19 tykkäystä ja viisi uudelleenjakoa.  

Twiitti ei sisällä mitään kehotuksia toimintaan, mutta kuten edellisenkin twiitin 

kohdalla, löytää lukija helposti lisätietoja antavan linkin twiitistä. The Body Shopin 

vastuullisuuden edistämiseen tutustuneena ”EnrichNotExploit” oli entuudestaan tuttu, 

mutta kuvaannollisuutensa puolesta sen ymmärtää ainakin osittain myös asiaan 

perehtymätön. Postaus on neutraalin sävyinen, sisältämättä isommin tunnetta. 

Toisaalta twiitin teksti on asetettu kysymyksen muotoon, jolloin lukijan voi olettaa 

ainakin hetken aikaa pohtivan asiaa. Lukijassa tunteita voi herättää se tosiasia, kuinka 

hyvin The Body Shop huolehtii tavarantoimittajiensa ja työntekijöidensä työoloista ja 

varmistaa reilun kaupan toteutumisen. Twiitin kuva liittyy näin hyvin aiheeseen. 

Kuvassa olevat kädet kuuluvat tummaihoiselle henkilölle, jolloin vaalea aine korostuu. 

Kuvalla halutaan luultavasti antaa mielikuva raaka-aineesta tai The Body Shopin 

tuotteiden valmistuksesta. Toisaalta kuvaan on saatettu tarkoituksella valita 

tummaihoinen henkilö, sillä usein The Body Shopin tarvitsemat raaka-aineet tulevat 

maapallon lämpimistä kolkista, joissa asuu monesti paljon tummaihoisia henkilöitä. 

He ovat myös ihmisiä, joiden kaupankäynnin ja työnteon The Body Shop haluaa 

turvata ja tehdä siitä reilua. Täten kuva ja #CommunityTrade sopivat hyvin yhteen.  

Kolmas The Body Shopin Twitter-tilillä oleva twiitti on 18.12.2017 julkaistu ja se 

sisältää sekä tekstiä että videon. Teksti kuuluu suomennettuna: ”Jokainen lahja, jonka 

tällä juhlakaudella ostat meidän sesonkikokoelmasta, auttaa tukemaan International 

Alertin Peace Play -projektia. Ota selvää, kuinka! #PlayForPeace ”. Tekstin lopusta 

löytyy vielä linkki, joka johtaa The Body Shopin sivuille, jossa kerrotaan lisää Peace 

Play -projektista. Projekti tukee pakolaislapsia, joille halutaan tarjota paikka, jossa voi 

leikkiä ja pelata turvallisesti. The Body Shop lahjoitti myydyistä tuotteistaan tietyn 

osan projektin hyväksi. Videolla näytetään Libanonin pakolaisleirillä asuva 11-vuotias 
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Siham, joka on päässyt mukan Peace Play -projektiin. Videolla näytetään lyhyesti 

Peace Play-projektin tiloja Libanonissa sekä pelejä ja leikkejä, joita lapset siellä 

pääsevät kokemaan. Tämän jälkeen Caroline Brooks, joka työskentelee International 

Alert organisaatiossa, kertoo lyhyesti projektista, johon sekä International Alert ja The 

Body Shop ovat osallistuneet. Brooksin mukaan projekti on erittäin tärkeä, ja 

projektista saadun rahoituksen avulla Peace Play -projektin leikkipaikka saadaan 

pidettyä auki vuoden ajan. Projektista hyötyy yli 600 lasta. Videon lopussa ruutuun 

tulee teksti, jossa kehotetaan tukemaan projektia ostamalla tuotteita The Body Shopin 

sesonkikokoelmasta. Video on saanut viisi tykkäystä, 2 uudelleenjakoa sekä 167 

näyttökertaa. Huomattavaa on, miten paljon näyttökertoja video on saanut verrattuna 

tykkäysten ja jakojen määrään. Tästä voisikin päätellä, että seuraajat katsovat 

yrityksen jakamia sisältöjä, mutta harvemmin päätyvät tykkäämään tai 

kommentoimaan.  

Twiitin teksti on neutraalilla tyylillä kirjoitettu. Video puolestaan huokuu iloa sekä 

toivoa. Videolla näkyy iloisia leikkiviä lapsia sekä projektista innostunut työntekijä. 

Videon tarkoituksena ei luultavasti ole saada katsojaa tuntemaan surua, vaan 

enemminkin innostumaan tästä mahdollisuudesta, jonka projekti tarjoaa lapsille, 

vaikkakin tilanne muuten tuona hetkenä ei olekaan mahdottoman hyvä. Lapsien käyttö 

videolla on melko itsestään selvää, sillä onhan kyseessä lapsille kohdistettu projekti. 

Toisin kuin kahdessa edellisessä twiitissä, tässä postauksessa lukijaa kehotetaan 

toimimaan sekä tekstissä, että videolla.  

”… Find out how!” (The Body Shop, Twitter 18.12.2017). 

”… Help support the Peace Play project with our seasonal gift collection.” (The 

Body Shop, Twitter 18.12.2017). 

Ylempi lainaus löytyy twiitin tekstistä ja alempi videon lopusta. Ylempi kehottaa 

lukijaa ottamaan asiasta lisää selvää, kun alempi kehottaa katsojaa toimimaan 

projektin hyväksi ostamalla sesonkituotteita. Alemman toimintakehotuksen voi sanoa 

olevan konkreettisempi, mutta molemmat kehottavat yhtä lailla lukijaa toimimaan.  

Neljäs The Body Shopin twiitti on yrityksen itsensä tekemä ja se on julkaistu 

16.12.2017. Twiitissä kerrotaan yrityksen Amazonian Saviour -voiteesta, joka on sata 
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prosenttisesti luonnollista. Tekstistä käy ilmi, että jokaisesta voidepurkin ostosta 

annetaan myös lahjoitus, joka auttaa rahoittamaan luonnonsiltojen (Bio-Bridges) 

rakennusta. Twiitissä on lisäksi hashtag #BioBridges sekä linkki, joka johtaa The Body 

Shopin sivuille, jossa kyseisestä voiteesta kerrotaan lisää. Twiitti sisältää kuvan, jossa 

kyseinen voidepurkki on kuvattuna. Purkin kansi on auki ja se on jätetty osittain purkin 

päälle. Näin purkin kannen tekstit sekä itse purkin sisältö ovat nähtävillä. Purkki 

näyttää olevan jonkin puisen tason tai pöydän päällä ja purkin alla näkyy myös jonkin 

viherkasvin lehtiä. Kuva on saanut 18 tykkäystä ja yhden uudelleenjaon.  

#BioBridges hashtag viittaa kampanjaan, jota The Body Shop johtaa ja jonka 

tarkoituksena on suojella maailman sademetsiä sekä yhdistää eristyneitä eläimiä ja 

eläinlajeja. Tarkoituksena on rakentaa siltoja, joiden avulla eläimet ja kasvit pääsevät 

taas lisääntymään ja niiden uhanalaisuus vähenee. (The Body Shop, 2018.) Yritykseen 

perehtyneenä hashtag avasi selkeästi twiitin sanomaa. Jos yritys ei kaikin puolen ole 

tuttu, pääsee hashtagin kautta selaamaan useampia postauksia, joista löytyy lisätietoja 

hashtagin sekä twiitin merkityksestä. Twiitin kuva liittyy selkeästi aiheeseen, sillä 

voiteen alla on näkyvissä puumainen alusta sekä kasvin lehtiä. Twiitin teksti on melko 

neutraalisävytteinen eikä se sisällä suoraa kehotusta toimintaan. Tekstissä kuitenkin 

kerrotaan, että jokainen osto auttaa rahoittamaan luonnonsiltojen rakentamista. 

Vaikkei lukijaa kehotetakaan varsinaisesti ostamaan ja auttamaan, saa maininta 

miettimään, että ostamalla tuotteen pystyisi auttamaan.  

Viides twiitti on julkaistu 11.12.2017. Twiitti kuuluu seuraavanlaisesti:  

” #London´s new electric black cabs are ready to be rolled out and help tackle 

air pollution in the city! @Climate_Action_ 

climateactionprogramme.org/news/london-to…” (The Body Shop, Twitter 

11.12.2017). 

Twiitissä kerrotaan Lontoosta, jossa on otettu käyttöön sähköiset taksit. Sähköisten 

taksien avulla kaupunki pystyy vähentämään päästöjä. Hashtagina on Lontoo, ja 

twiittiin on myös tagattu Climate Action Programme. Twiitin linkki johtaa Climate 

Actionin sivuille, jossa kerrotaan tarkemmin sähköisten taksien käytöstä. Twiitin 

kuvassa näkyy uusi ja kiiltävä sähköinen taksi jonkin rakennuksen edustalla. Kuva on 

saanut yhdeksän tykkäystä ja neljä uudelleenjakoa.  
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Twiitin tekstin ilmaisutapaa voisi kutsua hillityn innostuneeksi. Innostus on 

havaittavissa twiitin tekstin taustalla sekä tekstissä olevasta huutomerkistä, mutta se ei 

ole kuitenkaan ylitsepursuavaa. Lukijaa ei kehoteta toimimaan millään tavalla, mutta 

asiasta kiinnostunut saa lisätietoa twiitissä olevasta linkistä. Toisaalta sähköisistä 

takseista ei kerrota mitään sen enempää, joten lisätietoja saadakseen lukijan on 

mentävä linkin takaa aukeavalle sivulle. Kuvalla ja tekstillä ei näyttäisi olevan mitään 

syvällisempää merkitystä. Toisaalta uudella ja kiiltävällä autolla voidaan haluta 

näyttää, että kyllä sähköautotkin voivat näyttää upeilta.  

Kuudes The Body Shopin twiitti, joka tässä tutkimuksessa analysoidaan, on julkaistu 

9.12.2017. Twiitin teksti suomennettuna kuuluu näin: ”Kyllä, saman sukupuolen 

avioliitot ovat vihdoin laillisia Australiassa!”. Twiittiin on lisäksi tagattu The New 

York Times, jonka jutun The Body Shop on jakanut. Twiitissä ei ole mukana 

hashtageja. Twiitissä oleva linkki johdattaa The New York Timesin sivuille, jossa 

asiasta kerrotaan lisää. Twiitissä on kuva artikkelista, jossa näkyy kuva Australian 

parlamentista, jossa muutama henkilö heiluttaa sateenkaarilippua muiden 

kansanedustajien joukossa. Twiitti on sanut 27 tykkäystä sekä kuusi uudelleenjakoa.  

Twiitin ilmaisutavasta huokuu innostus. Twiitin alussa oleva kyllä sekä twiitin 

päättyminen huutomerkkiin kielivät tästä. Twiitissä sanotaan myös: ”same-sex 

marriage is finally legal..”. Finally (lopulta) sanalla viitataan siihen, että The Body 

Shop on odottanut tätä jo jonkin aikaa tapahtuvaksi. Kuvalla ja tekstillä ei vaikuta 

olevan mitään syvempää merkitystä; The Body Shop on vain aidosti ilahtunut 

uutisesta, sillä kaikkien arvostus ja hyväksyminen ovat osa yrityksen arvoja.  

The Body Shopin Twitter-postaukset on nyt analysoitu ja löydökset on kerätty 

tiivistettynä taulukkoon 2.  
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Taulukko 2. The Body Shopin Twitter-kanavan postausten analysoinnin yhteenveto. 

Twiitti Julkaisupäivä Sisältö Hashtagit Kuva/video 

Tykkäykset, 

kommentit, 

jaot, näyttö-

kerrat 

Linkki Ilmaisutapa Toimintakehotus Teema 

1 31.1.2018 
Eläinkokeiden 

vastustaminen 

#ForEver- 

AgainstAnimalTesting 

Koirat, joilla kyltit 

kaulassaan 

43 tykkäystä, 33 

jakoa 

Kampanjasivulle, 

jossa voi allekirjoittaa 

vetoomuksen 

Vihainen, 

päättäväi-

nen, tunteita 

herättävä 

Ei ole Tunteet 

2 16.1.2018 
Reilun kaupan 

toteutuminen 
#EnrichNotExploit 

Kädet, joilla vaaleaa 

ainetta 

19 tykkästyä, 5 

jakoa 

Yrityksen sivuille; 

kerrotaan reilun 

kaupan periaatteesta 

Neutraali, 

kysyvä 
Ei ole Tietoisku 

3 18.12.2017 

Peace Play -

projekti 

pakolaislapsien 

hyväksi 

#PlayForPeace 

Video; lapsi (mukana 

toiminnassa) ja 

projektin työntekijä 

5 tykkäystä, 2 

jakoa, 167 

näyttö-kertaa 

The Body Shopin 

sivuille, jossa 

kerrotaan lisää Peace 

Play -projektista 

Neutraali, 

ajatuksia 

herättävä 

”Find out how!”, 

”Help support… 

with our seasonal 

gift collection.” 

Tunteet 
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4 16.12.2017 

Voide, jota 

ostamalla tukee 

Bio-Bridgien 

rakennusta 

#BioBridges Voidepurkki 
18 tykkäystä, 1 

jako 

The Body Shopin 

sivuille, jossa 

voiteesta lisätietoa 

Neutraali, 

ajatuksia 

herättävä 

Ei ole Tietoisku 

5 11.12.2017 
Lontoon 

sähkötaksit 
#London Sähkötaksi 

9 tykkäystä, 4 

jakoa 

Climate Actionin 

sivuille, kerrotaan 

sähkötakseista 

Neutraali, 

hiukan 

innostunut 

Ei ole Uutinen 

6 9.12.2017 

Saman sukupuolen 

avioliitot 

hyväksytty 

Australiassa 

Ei ole 

Kuva parlamentista, 

jossa joku heiluttaa 

sateenkaarilippua 

27 tykkäystä, 6 

jakoa 

New York Timesin 

sivuille, jossa 

kerrotaan lisää asiasta 

Innostunut Ei ole Uutinen 
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Taulukossa olevalla teemalla viitataan jakoon, jonka tutkija teki The Body Shopin 

Twitter-postausten luonteen perusteella. Tunteet-teema viittaa The Body Shopin 

postauksiin, joilla selvästi pyritään saamaan lukijassa tunteiden heräämistä. Tietoisku 

viittaa The Body Shopin päivityksiin, jotka eivät juuri vaikuta tunteisiin, mutta 

sisältävät mielenkiintoista tietoa liittyen yrityksen tuotteisiin. Uutinen-teema 

puolestaan viittaa muiden tekemiin artikkeleihin, joita The Body Shop on jakanut.  

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö esimerkiksi yrityksen jakamat uutiset voisi 

herättää tunteita; jako on vain tehty sen perusteella, mihin teemaan postaus eniten 

kuuluu. Postauksilla voi siis olla usean teeman piirteitä, mutta ne on jaettu selkeyden 

vuoksi pelkästään yhteen teemaan.  

 

6.2.2 Facebook 

Seuraavaksi siirrytään analysoimaan The Body Shopin Facebook-päivityksiä. Ensiksi 

laskettiin kaikki The Body Shopin postaukset valitulla aikavälillä, 1.9.2017–31.1.2018 

Facebookissa, jonka jälkeen laskettiin vastuullisuuteen littyvien postausten määrät. 

Aikaväliksi valittiin viiden kuukauden ajanjakso, sillä vastuullisuuteen liittyviä 

postauksia ei ollut tarpeeksi laajasti parin kuukauden aikavälillä. 

Postauksia The Body Shopin Facebook-kanavalla valitulla aikavälillä on yhteensä 107 

kappaletta ajalla, joista vastuullisuuteen liittyviä 35. Tässä tutkimuksessa näistä 

vastuullisuuteen liittyvistä postauksista analysoidaan viisi.  

The Body Shopin Facebook-kanavalla on huomattavasti vähemmän vastuullisuuteen 

liityviä postauksia verrattuna yrityksen Twitter-tiliin, jossa suurin osa postauksista 

liittyy vastuullisuudesta kertomiseen. Yrityksen Facebook sivulla on huomattavasti 

suurempi määrä seuraajia kuin yrityksen Twitter-tilillä, joten vastuullisten postauksien 

vaikutus voisi olla suurempi, jos vastuullisuudesta kerrottaisiin enemmän myös 

Facebook sivuilla. Toisaalta tämä voi olla yritykseltä strateginen ratkaisu; jos 

Facebook-kanavalla kerrottaisiin pelkästään vastuullisuudesta, ei seuraajia välttämättä 

olisi niin paljoa. Yrityksen Twitter-kanavalla kerrotaan lähes täysin pelkästään 

vastuullisuudesta, joten voi olla hyvä ratkaisu, ettei joka kanavalla toimita näin. Yritys 
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voi haluta Facebook strategiallaan saavuttaa vastuullisuudesta erittäin kiinnostuneet 

henkilöt, mutta myös ne, joille vastuullisuus ei ole se pääpointti, vaan esimerkiksi 

positiivinen lisä.  

Ensimmäinen tutkimukseen valittu Facebook-postaus on julkaistu The Body 

Shopin Facebook-kanavalla 3.1.2018. Postauksessa kerrotaan sataprosenttisesti 

vegaanisesta silmienalusvoiteesta, jonka sanotaan vievän käyttäjänsä takaisin 

nuoruuteen. Voiteen sanotaan virkistävän välittömästi, ja voidetta kuvaillaan kuin 

päiväuniksi, jotka käyttäjä saa purkista. Tekstin yhteydessä on linkki, joka johtaa The 

Body Shopin sivuille, joista lukija saa lisätietoa Drops of Youth -tuotesarjasta, johon 

postauksessa kuvattu voidekin kuuluu. Postauksessa on lisäksi hashtag 

#DropsofYouth. Postauksessa on mukana video, jossa henkilö nostaa sormellaan 

kyseisestä voidepurkista voidetta, ja laskee sen sitten takaisin purkkiin. Video on 

boomerang-tyylinen. Videolla näkyvä purkki on vihreä ja taustalla näkyy keltaisia ja 

valkoisia kukkia. Postaus on saanut 231 tykkäystä, kaksi jakoa, 8800 näyttökertaa sekä 

16 kommenttia. Kommenteissa muutama kertoo testanneensa tuotetta ja pitäneensä 

siitä, osan kommenttien tekstit ovat kielillä, joita tämän tutkimuksen tekijä ei ymmärrä. 

Suurin osa kommenteista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilöt ovat taganneet 

ystäviään.  

Postauksen ilmaisutapaa voisi kutsua neutraaliksi sekä hiukan innostavaksi. Tuotetta 

kehutaan virkistäväksi sekä vinkataan, kuinka voide tehoaa kuin päiväunet. 

Postauksen tekstin ja videon välillä on selkeä yhteys. Tekstissä käytetään sanoja 

”Bounce back to your youth” ja videolla sormi heiluu edestakaisin voidepurkkiin ja 

takaisin. Muuta syvällisempää merkitystä tutkija ei havaitse tekstistä tai videosta. 

Postauksessa ei kehoteta lukijaa myöskään toimimaan mitenkään, mutta tuotteesta 

kiinnostunut henkilö saa lisätietoa voiteesta postauksen linkin kautta.  

Toinen postaus on julkaistu 16.12.2017 ja se kertoo The Body Shopin sekä 

International Alertin Peace Play-projektista. Postauksessa kerrotaan Ayhamista, joka 

vanhempiensa sekä kolmen sisaruksensa kanssa on paennut kodistaan Syyriasta vuosi 

sitten. Postauksen julkaisuhetkellä he elävät pakolaisleirillä Libanonissa. Peace Play -

projektin ansiosta Ayham on huomannut, että hän tykkää eniten piirtämisestä. Ayham 

on 11-vuotias ja isona hän haluaa olla Arabian kielen opettaja. Postauksessa kerrotaan 
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vielä, että Peace Play-projektia voi tukea ostamalla lahjoja sesonkikokoelmasta. 

Postauksen lopussa on hashtag #PlayForPeace. Postaus ei sisällä mitään linkkiä, josta 

pääsisi lukemaan lisää aiheesta tai tutustumaan kokoelmaan, jolla projektia voisi 

avustaa. Lukijan itsensä tehtäväksi jää etsiä asiasta lisätietoa, jos se koetaan 

tarpeelliseksi. Voi kuitenkin olettaa, että linkin ollessa mukana ihmiset 

todennäköisemmin menisivät ottamaan asiasta selvää. Monille ihmisille voi olla liian 

isotöistä alkaa etsiä lisätietoja asiasta omin päin. Postauksessa on kuva, jossa 

oletettavasti esiintyy tekstissä mainittu Ayham. Ayham hymyilee ja kuvassa on lisäksi 

sydämenmuotoinen tarra, jossa kehotetaan tukemaan Peace Play-projektia ostamalla 

lahjoja sesonkikokoelmasta. Postaus on saanut 36 tykkäystä sekä kaksi jakoa.  

Postauksen ilmaisutapa on aika neutraali. Toisaalta postauksessa kerrotaan surullisia 

asioita liittyen kodista pakenemiseen, mutta toisaalta tuodaan valoa ja iloa kertomalla, 

mistä Ayham haaveilee. Postauksen voi sanoa pyrkivän herättämään tunteita. Tekstiin 

sisältyy toimintakehote, joka kertoo varsin selkeästi, mitä lukijan pitää tehdä 

auttaakseen: 

” Help support the Peace Play Project in Lebanon with every gift you buy from 

ours seasonal gift collections. ” (The Body Shop, Facebook 16.12.2017). 

Lukijaa kehotetaan auttamaan, ja tämän jälkeen tarkennetaan, että auttamaan pystyy 

ostamalla tuotteita sesongin tuotekokoelmasta.  

Kolmas The Body Shopin postaus Facebookissa on julkaistu 31.10.2017. Postaus 

kuuluu seuraavanlaisesti: 

” HAPPY VEGAN DAY EVERYONE! Big love to all our vegan friends and 

followers! Fancy a little treat to celebrate? Check out our latest vegan products 

online and in store. (Linkki) #WorldVeganDay ” (The Body Shop, Facbook 

31.10.2017). 

Postauksessa iloitaan kansainvälisestä vegaanien päivästä sekä kehotetaan päivän 

kunniaksi tutustumaan uusimpiin The Body Shopin vegaanisiin tuotteisiin. 

Postauksessa on lisäksi video, jossa on teksti vegaanit yhdistyvät sekä iso V-kirjain, 

johon puhkeaa kukkimaan eri värisiä kukkia. Postaus on saanut 67 tykkäystä, yhden 

jaon sekä 1600 näyttökertaa.  
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Postauksen ilmaisutapa on riemukas ja iloinen. Tämän kertoo postauksen alussa Caps 

Lockilla kirjoitetut sanat. Postauksessa toivotetaan paljon rakkautta vegaanisille 

ystäville sekä seuraajille. Päivityksessä kysytään lisäksi lukijalta, haluaisiko hän 

pienen palkinnon juhlan kunniaksi. Lukijaa kehotetaan tutustumaan uusimpiin 

vegaanisiin tuotteisiin yrityksen verkkokaupassa sekä kivijalkaliikkeissä. 

Postauksessa oleva linkki johtaa lukijan The Body Shopin etusivulle, josta lukijan on 

helppo lähteä tutustumaan haluamiinsa tuotteisiin. Julkaisussa olevalla videolla voi 

olla myös syvempi merkitys. Videon erilaisilla kukilla voidaan haluta korostaa luontoa 

ja sen monimuotoisuutta tai myös erilaisia vegaaneja, joita maailmasta löytyy. 

Videolla kuitenkin luultavasti halutaan luoda perimmäinen ajatus siitä, että vegaanit 

pitävät yhtä.  

Neljäs tutkimukseen valittu postaus on julkaistu 15.10.2017. Postauksessa 

kerrotaan, kuinka The Body Shopin Body Butter purkista voi tehdä söpön ja värikkään 

tähtiryöppypeilin ja samalla säästää hiukan planeettaamme. Tekstissä kehotetaan 

katsomaan askelittain tehty video, jossa opetetaan peilin valmistus. Tekstissä on lisäksi 

hashtag #UpcycleSoGood. Postauksessa on mukana video, jossa tosiaankin näytetään 

kohta kohdalta, kuinka voidepurkista saadaan aikaan pieni ja värikäs peili. Videon 

lopussa on myös linkki yrityksen sivuille, jossa kerrotaan olevan lisää vastaavan 

kaltaisia vinkkejä. Postaus ei kuitenkaan sisällä konkreettista linkkiä, vaan lukijan 

täytyy itse etsiä asiasta lisätietoja, jos se kiinnostaa. Postaus on saanut 64 tykkäystä, 

3100 näyttökertaa ja kolme kommenttia. Kommenteista yksi on tarra ja kaksi muuta 

sellaisia, joissa joku on tagannut kaverinsa kuvaan.  

Postauksen ilmaisutapa on neutraali ja hiukan innostava. Video on tyyliltään raikas ja 

iloinen ja ohjeet peilin tekoon ovat selkeät. Jos kyseisen peilin tahtoo valmistaa, 

tarvitsee henkilö kuitenkin muutamia välineitä kuten pahvia, liimaa, teippiä, 

kuminauhan sekä peilin. Idea on hyvä, ja on hienoa, että tuotteille keksitään uusia 

käyttötapoja. Valmistuva peili on kuitenkin pieni, joten se käy enemmänkin ehkä 

koristeeksi kuin käyttöön. Purkit voisi ottaa käyttöön uudelleen myös niiden 

alkuperäiseen tarkoitukseen. The Body Shop voisi kerätä purkit takaisin asiakkailtaan 

ja antaa tietystä määrästä purkkeja esimerkiksi tuotelahjan tai alekoodeja. Tämä voisi 

toimia ehkä paremmin, kuin purkkien uudelleenkäyttö. Postauksessa lukijaa 

kehotetaan toimintaan kaksi kertaa. Postauksen alussa lukijaa kehotetaan antamaan 
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voidepurkille uusi elämä. Postauksen lopussa kehotetaan lukijaa vielä katsomaan 

kohta kohdalta tehty video peilin valmistamiseksi.  

Viides Facebook postaus on julkaistu 17.9.2017 ja se käsittelee luonnonsiltojen (Bio-

Bridges) rakentamista. Postauksen tekstissä kerrotaan, että The Body Shop on 

rakentanut luonnonsillan Vietnamiin, kiitos yrityksen asiakkaiden. Asiakkaiden tuen 

ansiosta yritys pystyy rakentamaan sillan myös Intiaan, joka auttaa elefantteja 

kulkemaan turvallisesti. Tämä on ollut uhattuna metsien hävittämisen takia. 

Postauksessa kerrotaan, että jokainen osto yritykseltä suojelee ja auttaa rakentamaan 

yhden neliömetrin uuteen luonnonsiltaan. Postauksessa on myös linkki, josta saa 

lisätietoja luonnonsilloista sekä hashtag #INOURHANDS. Postauksessa on kuva 

kestämättömästi hakatusta metsästä sekä teksti Help Stop This. Postaus on saanut 65 

tykkäystä, yhden kommentin sekä kaksi jakoa. Kommentin kirjoittanut on tagannut 

ystävänsä postaukseen. 

Postauksesta tulee ilmi kiitollisuus. Yritys kiittää asiakkaitaan ostoista, jotka ovat 

mahdollistaneet luonnonsiltojen rakennuksen. Kiitollisuuden lisäksi kerrotaan, että 

yhäkin ostamalla tuotteita voi auttaa, jolla voidaan huomaamatta kehottaa lukijaa 

jatkamaan auttamista. Postauksessa kehotetaan lukijaa lisäksi lukemaan lisää aiheesta 

linkin kautta. Postauksen voidaan sanoa pyrkivän herättämään tunteita. Karun 

näköinen metsä saa miettimään, minkälaista elämä eläimillä kyseisessä metsässä on 

sekä miten helposti lukija pystyy toiminnallaan auttamaan. 
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The Body Shopin Facebook postaukset on nyt analysoitu ja analysoinnin tiedot on koottu taulukkoon 3. 

Taulukko 3. The Body Shopin Facebook-kanavan postausten analysoinnin yhteenveto. 

Postaus Julkaisupäivä Sisältö Hashtagit Kuva/video 

Tykkäykset, 

kommentit, 

jaot, 

nättökerrat 

Linkki Ilmaisutapa Toimintakehotus Teema 

1 3.1.2018 
Vegaaninen 

voide 
#DropsOfYouth Video voiteesta 

231 

tykkäystä, 2 

jakoa, 16 

kommenttia, 

8800 

näyttökertaa 

Tuotesivulle 

Neutraali, 

hiukan 

innostava 

Ei ole Tietoisku 

2 16.12.2018 
Peace Play -

projekti 
#PlayForPeace 

Kuva lapsesta, 

joka päässyt 

mukaan 

projektiin 

36 

tykkäystä, 2 

jakoa 

Ei ole 

Neutraali, 

ajatuksia 

herättävä 

”Help support… 

with every gift 

you buy form our 

seasonal gift 

collections.” 

Tunteet 

3 31.10.2017 Vegan day #WorldVeganDay 

Video, jossa 

vihreä V-kirjain 

täynnä kukkia 

67 

tykkäystä, 1 

jako ja 1600 

näyttökertaa 

Yrityksen 

etusivulle 

Riemukas, 

iloinen 
”Check out..” Tunteet 
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4 15.10.2017 
Tuotteen 

uudellenkäyttö 
#UpcycleSoGood 

Video, jossa 

ohjeet peilin 

tekoon 

64 

tykkäystä, 

3100 

näyttökertaa, 

3 

kommenttia 

Ei ole 
Neutraali, 

innostava 

”Breathe new life 

into…” 

”Watch our step-

by-step..” 

Tietoisku 

5 17.9.2017 Bio-Bridges #INOURHANDS 

Kuva 

kestämättömästi 

hakatusta 

metsästä 

65 

tykkäystä, 1 

kommentti 

ja 2 jakoa 

Sivulle, 

jossa 

lisätietoa 

Bio-

Bridgeistä 

Kiitollinen, 

kannustava 

”Click here to 

find out more” 
Tunteet 
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Kuten edellisessä kokoavassa taulukossa, myös tässä teemalla viitataan jakoon, joka 

on tehty Twitter sekä Facebook postausten pohjalta. Tunteet-teema viittaa The Body 

Shopin postauksiin, joilla selvästi pyritään saamaan lukijassa aikaan tunteiden 

heräämistä. Tietoisku viittaa The Body Shopin päivityksiin, jotka eivät juuri vaikuta 

tunteisiin, mutta sisältävät mielenkiintoista tietoa liittyen yrityksen tuotteisiin. 

Uutinen-teema puolestaan viittaa muiden tekemiin artikkeleihin, joita The Body Shop 

on jakanut.  Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö esimerkiksi yrityksen jakamat uutiset 

voisi herättää tunteita; jako on vain tehty sen perusteella, mihin teemaan postaus eniten 

kuuluu. Postauksilla voi siis olla usean teeman piirteitä, mutta ne on jaettu selkeyden 

vuoksi pelkästään yhteen teemaan. 

 

6.3 Finlayson 

Seuraavaksi analysoidaan Finlaysonin postaukset. Päivityksien analysointi aloitetaan 

Twitteristä, jonka jälkeen analysoidaan vielä postaukset Facebook-kanavalta.  

 

6.3.1 Twitter 

Twitter-tilin postausten analysointi aloitettiin käymällä läpi Finlaysonin postaukset 

valitulla aikavälilä 1.8.2017–31.1.2018. Kaikkien postausten sekä vastuullisuuteen 

liittyvien postausten määrät laskettiin ja tämän jälkeen perehdyttiin tarkemmin 

vastuullisuuteen liittyyviin postauksiin. Vastuullisuuteen liittyvien postausten 

joukosta valittiin viisi Twitter-päivitystä, jotka tämän tutkimuksen kannalta antavat 

rikkaimman aineiston. Kuuden kuukauden aikaväli valittiin vähäisten postausten 

määrän takia; pidemmältä aikaväliltä saatiin enemmän ja monipuolisemmin 

tutkimukseen soveltuvia postauksia.  

Postauksia Finlaysonin Twitter-tilillä on yhteensä 52 aikavälillä 1.8.2017–31.1.2018, 

joista vastuullisuuteen liittyviä 33. Tässä tutkimuksessa näistä analysoidaan viisi 

vastuullisuuteen liittyvää postausta. 
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Finlaysonin Twitter-tili ei ole kovin aktiivisessa käytössä, verrattuna The Body Shopin 

tiliin, mutta yritys kuitenkin päivittää jotakin säännöllisesti. Twitter-tilin ei voi sanoa 

keskittyvän pelkästään vastuullisuudesta kertomiseen, mutta vastuullisuuteen liittyviä 

postauksia on kuitenkin yli puolet valitulla ajanjaksolla olevista postauksista.  

Ensimmäinen tässä tutkimuksessa Finlaysonilta analysoitava postaus on julkaistu 

26.1.2018. Postauksessa kerrotaan Finlaysonin tietävän, mitä lukija tekee vanhoille 

farkuille sekä lakanoille. Postauksessa kerrotaan, että keräyspiste löytyy helmikuun 

loppuun asti Helsingin keskustan Stockmannin pop-up kaupasta. Postaukseen on 

liitetty Stockmann, ja postauksessa on lisäksi hashtagit #kierrätys sekä 

#eikertakäytölle. Postauksessa on lisäksi linkki, joka johtaa Stockmannin kestävistä 

valinnoista kertovalle sivulle. Postauksessa on mukana kuva, joka on otettu 

Finlaysonin liikkeestä. Taustalla näkyy räsymattoja sekä tyynyjä ja keskellä kuvaa 

mainosjuliste, jossa lukee ”meillä ei ole salaisuuksia”. Twiitti on saanut 20 tykkäystä, 

neljä jakoa ja yhden kommentin. Kommentin kirjoittaja kysyy yritykseltä, onko 

keräykseen mahdollista tuoda muutakin materiaaleja kuin farkkuja ja lakanoita. Tähän 

Finlayson on vastannut tämän keräyksen keskittyvän pelkästään farkkuihin ja 

lakanoihin.  

Twiitin ilmaisutapa on hiukan salaperäinen, mutta samalla innostava. Twitiin alussa 

oleva ”Tiedämme mitä teet vanhoille farkuillesi ja lakanoillesi” saa lukijan 

miettimään, mitä yritys luulee lukijan tekevän niille. Twiitistä on helppo kyllä 

ymmärtää Finlaysonin ajavan takaa kierrättämistä, sillä twiitistä löytyy kierrätys-emoji 

sekä hashtag #kierrätys. Lukijaa ei kehoteta mitenkään toimimaan, mutta asiasta 

kiinnostunut löytää lisätietoja twiitissä olevasta linkistä. Kuvassa oleva mainosteksti 

”meillä ei ole salaisuuksia” viittaa luultavasti Finlaysonin toimintatapaan; se haluaa 

tehdä toimintansa hyvin läpinäkyväksi ilman salaisuuksia. Mainoskyltin ympärillä on 

räsymattoja sekä räsypaloja, joten yhteys mainostekstiin jää vähän hataraksi. Ehkä 

halutaan korostaa, että esimerkiksi näiden räsypalojen ja räsymattojen valmistuksessa 

ei ole mitään salattavaa.  

Toinen analysoitava postaus on julkaistu 26.9.2017 ja sen aiheena on Finlaysonin 

Smycke-kuosi.  
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”Merellinen Smycke-kuosi on kaukaa kaunis, läheltä paljastuu jotain muuta. 

Lahjoitamme 10 snt per Smycke-euro #Itämeri-suojeluun. @WWFSuomi” 

(Finlayson, Twitter 26.9.2017). 

Postauksen yhteydessä on kuva, jossa Smycke-kuosi näkyy tyynynpäällisessä sekä 

peitteessä, jonka päällä näkyy eväskori, hedelmiä sekä juotavaa. Taustalla näkyy 

oletettavasti Itämeri. Twiitti on saanut 13 tykkäystä sekä kolme uudelleenjakoa.  

Postauksen ilmaisutyyliä voisi kutsua neutraaliksi sekä houkuttelevaksi. Postauksessa 

vihjataan, että kaukaa kaunis kuosi sisältää lähempää katsottuna jotain omituista. 

Twiitin yhteydessä olevasta kuvasta ei saa tarpeeksi selvää, mutta Finlaysonin 

Smycke-kuosin sivuille mennessä idea aukeaa. Kuosin ideana on näyttää kauniilta 

kaukaa, mutta läheltä katsottuna paljastuu muovikasseja, tupakan tumppeja sekä 

muoviastioita. Kuosi on tehty yhteistyössä WWF:n kanssa ja kuosin ideana on kuvata 

Itämerta; kaunista, mutta oikeasti saastunutta merta. (Finlayson, 2018.) Postaus ei 

sisällä linkkiä eikä kehota lukijaa toimimaan. Toisaalta lukijalle tarjoutuu helppo keino 

auttaa Itämerta, ostamalla kyseistä kuosia. Tämä saa miettimään oman panoksensa 

antamista. Houkuttelevasti tehty twiitti myös saa mielenkiinnon heräämään sekä 

ottamaan selvää, mikä kuosissa on erilaista.  

Kolmas twiitti on julkaistu 21.9.2017. Twiitissä Finlayson sanoo heipat 

muovipusseille, ja kertoo ettei niitä enää yrityksen myymälöissä nähdä. Muovikassien 

tilalla toimivat jatkossa paperikassit, kestokassit sekä kangaskassit. Twiitin kuvassa 

näkyy kangaskassi sekä kestokassi kahdella eri tekstillä. Toisella lukee ”kuormita 

minua, älä luontoa” ja toisessa ”muovipussiton Suomi”. Postauksessa on hashtagit 

#kiertotalous sekä #eikertakäytölle. Twiitti on saanut 76 tykkäystä ja kymmenen 

uudelleenjakoa.  

Twiitti ei sisällä linkkiä eikä siinä myöskään kehoteta lukijaa toimimaan mitenkään. 

Toisaalta kyseessä on aika yksinkertainen asia, joten mitään uutisartikkelia aiheesta ei 

edes tarvisi. Toisaalta linkki voisi johtaa esimerkiksi Finlaysonin sivuille, joista 

kyseisiä kasseja olisi mahdollista tilata. Twiitin ilmaisutapa on päättäväinen. Sen 

kertoo twiitin alussa oleva ”hyvästi muovipussit” sekä toteamus siitä, ettei niitä enää 

nähdä yrityksen myymälöissä. Toisaalta twiitin kuvassa olevat pussit herättävät myös 

tunteita luontoa kohtaan. Finlayson haluaa säästää luontoa kestokassien avulla.  
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Neljäs twiitti on julkaistu 19.9.2017. Twiitissä kerrotaan tasa-arvon vaativan tekoja 

niin Suomessa kuin maailmallakin. Postaus kertoo Finlaysonin vaihtavan 

toimitusjohtajaa tyttöjen päivän kunniaksi. Postauksessa on hashtag #girlstakeover 

sekä tagattuna Finlaysonin Jukka Kurttila. Twiitissä on mukana linkki Kauppalehden 

sivuille, jossa kerrotaan lisää siitä, kuinka 18-vuotias Nora syrjäyttää Jukan tyttöjen 

päivän ajaksi. Postaus on saanut 35 tykkästä, viisi jakoa sekä kaksi kommenttia. 

Kommenteissa kirjoittaja kiittää Finlaysonia, sillä tyttöjen päivänä he huomioivat 

myös pojat tyttöjen lisäksi. Kommentoija myös toivottaa Finlaysonin tervetulleeksi 

puhumaan Asianajajat-päivään tammikuussa. Tähän Finlayson on kommentoinut 

kertomalla, että he ovat suunnitelleet oman ajatushautomon perustamista. Finlaysonin 

mukaan moni ei ymmärrä, miten huonolla tolalla tasa-arvo asiat ovat Suomessa. Tähän 

alkuperäinen kommentoija on vastannut idean olevan hyvä. Twiitissä on mukana kuva, 

joka löytyy lehtiartikkelista.  

Twiitin ilmaisutapa on päättäväinen. Tämän kertoo twiitin alussa oleva ”Tasa-arvo 

vaatii tekoja…”. Twiitissä ei esimerkiksi sanota, että jotain pitäisi tehdä, vaan 

sanamuotona on nimenomaan pitää. Lukijaa ei kehoteta toimimaan, mutta twiitissä 

olevan linkin kautta lukija saa lisätietoja tyttöjenpäivään liittyvästä tempauksesta. 

Twiitissä näkyvässä lehtiartikkelin kuvassa Noralla, joka astuu Jukan saappaisiin 

päiväksi, on erittäin itsevarma ja päättäväinen hymy. Tämä sopii hyvin yhteen twiitin 

tekstin kanssa, sillä päättäväisyys huokuu itse tekstistä, mutta myös kuvasta.  

Viides ja viimeinen analysoitava Twitter-postaus on julkaistu 24.8.2017. Twiitti 

kuuluu näin: 

”Monta syytä juhlia, palkkatasa-arvo ei ole yksi niistä. Syyskuussa naiset 

maksavat meillä euron ostoksesta 83 senttiä. #suomi100 #tasaarvo” (Finlayson, 

Twitter 24.8.2017). 

Twiitin ohessa on kuva, jossa näkyy Pikku-Myy nojaamassa isoon juomalasiin, jossa 

on pilli. Kuvan tausta on keltainen. Pikku-Myyn ilme on hiukan ilkikurinen ja samalla 

päättäväinen. Postauksella Finlayson haluaa ottaa kantaa yhä Suomessa vallitseviin 

palkkaeroihin miesten ja naisten välillä. Suomi 100 -hashtagilla viitataan siihen, että 

Suomen satavuotisjuhla on yksi juhlinnan aihe, kun taas palkkatasa-arvo ei sitä ole. 

Twiitti on saanut 436 tykkäystä, 111 uudelleenjakoa sekä 70 kommenttia. 
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Kommenttien määrä on suuri verrattuna aiempiin analysoituihin postauksiin. 

Kommentoijista suurin osa on miehiä, ja useissa kommenteissa näkyy viha ja 

suuttumus kampanjaa kohtaan. On kuitenkin myös miehiä, jotka kommenteissaan 

kertovat pitävänsä kampanjasta. Suurin osa naisista on kampanjan kannalla, mutta osa 

naisista on myös kampanjaa vastaan. Finlaysonin veto sai siis paljon puhetta 

aikaiseksi, ja suurimmaksi osaksi negatiivista. Osa kommenteista huomauttaa 

Finlaysonia perehtymään tarkemmin tähän ongelmaan, sillä useat kertovat palkka-

erojen johtuvan työaikojen pituuksien vaihtelusta. Toiset taas sanovat kampanjan 

olevan turha, kun yritys voisi yrittää vaikuttaa suoraan palkkojen suuruuteen tai 

esimerkiksi ammattiliittoihin. Jotkut kommentoijat myös miettivät, millä perusteella 

alennus ostajille annetaan, tarkistetaanko esimerkiksi henkilöllisyys. Kommenteista 

huomaa myös sen, miten kommentoijat lähtevät keskustelemaan muista asioista, kuten 

lapsityövoimasta tai naisten määrästä yrityksissä. Kommenteissa näkyy kiihtyneisyys 

ja viha ja kommentoijat purkavat sitä myös toisiinsa. 

Twiitin ilmaisutapa on neutraali, mutta samalla myös päättäväinen. Twiitissä kerrotaan 

hyvinkin neutraalisti, ilman isompia tunteita, mitä mieltä Finlayson asiasta on, ja mitä 

se sille aikoo tehdä. Lukijaa ei kehoteta mitenkään toimimaan, eikä postaus sisällä 

linkkiä minnekään. Twiitin voi kuitenkin sanoa herättäneen hyvin paljon tunteita sen 

suuren kommenttimäärän perusteella.  

Finlaysonin Twitter-postaukset on nyt analysoitu ja kerätty kokoavasti taulukkoon 4. 
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Taulukko 4. Finlaysonin Twitter-kanavan postausten analysoinnin yhteenveto. 

Twiitti Julkaisupäivä Sisältö Hashtagit Kuva/video 

Tykkäykset, 

kommentit, 

jaot, 

näyttökerrat 

Linkki Ilmaisutapa Toimintakehotus Teema 

1 26.1.2018 

Lakanoiden ja 

farkkujen 

kierrätys 

#kierrätys 

#eikertakäytölle 

Kuva 

yrityksen 

liikkeestä 

20 tykkäystä, 

4 jakoa, 1 

kommentti 

Stockmannin 

sivuille 

Salaperäinen, 

innostava 
Ei ole Tietoisku 

2 26.9.2017 Smycke-kuosi #Itämeri 

Kuva: 

Smycke-kuosi 

ja Itämeri 

13 tykkäystä, 

3 jakoa 
Ei ole 

Neutraali, 

houkutteleva 
Ei ole Tunteet 

3 21.9.2017 
Hyvästi 

muovipussit 

#kiertotalous 

#eikertakäytölle 

Kuva: 

Kangaskassi 

ja kestokassi 

76 tykkäystä, 

10 jakoa 
Ei ole Päättäväinen Ei ole Tietoisku 

4 19.9.2017 

Toimitusjohtajan 

vaihto tyttöjen 

päivän ajaksi 

#girlstakeover 
Lehtiartikkelin 

kuva 

35 tykkäystä, 

5 jakoa, 2 

kommenttia 

Kauppalehden 

sivuille 
Päättäväinen Ei ole Uutinen 

5 24.8.2017 

Naiset maksavat 

euron ostoksesta 

83 senttiä 

#suomi100 

#tasaarvo 

Kuva Pikku-

Myystä 

436 

tykkäystä, 

111 jakoa, 70 

kommenttia 

Ei ole 
Neutraali, 

päättäväinen 
Ei ole Tietoisku 
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Tässä kokoavassa taulukossa teemalla viitataan jakoon, joka on tehty Twitter sekä 

Facebook postausten pohjalta. Tunteet-teema viittaa Finlaysonin postauksiin, joilla 

selvästi pyritään saamaan lukijassa tunteiden heräämistä. Tietoisku viittaa Finlaysonin 

päivityksiin, jotka eivät juuri vaikuta tunteisiin, mutta sisältävät mielenkiintoista tietoa 

liittyen yrityksen tuotteisiin. Uutinen-teema puolestaan viittaa muiden tekemiin 

artikkeleihin, joita Finlayson on jakanut.  Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö 

esimerkiksi yrityksen jakamat uutiset tai tietoiskut voisi herättää tunteita; jako on vain 

tehty sen perusteella, mihin teemaan postaus eniten kuuluu. Postauksilla voi siis olla 

usean teeman piirteitä, mutta ne on jaettu selkeyden vuoksi pelkästään yhteen teemaan.  

 

6.3.2 Facebook 

Seuraavaksi analysoidaan Finlaysonin postauksia valitulla aikavälillä Facebookissa. 

Facebook-päivitysten analysointi aloitettiin käymällä ensin läpi Finlaysonin 

postauksia valitulla aikavälillä 1.8.2017–31.1.2018. Kaikkien postausten määrät 

laskettiin, jonka jälkeen eriteltiin vastuullisuuteen liittyvien postausten määrät. Tämän 

jälkeen vastuullisuuteen liittyviin postauksiin perehdyttiin vielä tarkemmin, ja valittiin 

viisi Facebook-postausta, jotka tämän tutkimuksen kannalta antavat parhaimman 

aineiston. Kuuden kuukauden aikaväli valittiin, jotta vastuullisuuteen liittyvistä 

postauksista saatiin mahdollisimman monipuolinen kuva.  

Postauksia Finlaysonilla on Facebookissa yhteensä 73 aikavälillä 1.8.2017–31.1.2018. 

Näistä vastuullisuuteen liittyviä on 23.  

Finlaysonin Facebook-kanava on selkeästi yrityksen Twitter-kanavaa aktiivisempi. 

Facebook on kuitenkin hiljaisempi vastuullisuuteen liittyvien postausten suhteen.  

Ensimmäinen analysoitava Finlaysonin Facebook-postaus on julkaistu 24.12.2017. 

Postauksessa Finlayson toivottaa sydämellistä joulua, rauhaa sekä rakkautta. 

Postauksessa on mukana kuva, jossa näkyy lahja ja sen kyljessä teksti. Postaus on 

saanut 920 tykkäystä, yhdeksän jakoa sekä yhden kommentin. Kommentissa on iso 

sydän.  
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”Tänä vuonna annamme valkoisen joulun. Tai tarkemmin sanottuna 

lumenvalkoisia kylpypyyhkeitä heille, jotka niitä eniten tarvitsevat. 

Lahjoitimme ison kasan pyyhkeitä Heikki Hurstille. Hurstinapu ojentaa ne 

puolestamme vähävaraisille lahjapaketeissa. Heikki tuli iloiseksi. Ja niin mekin. 

Sillä antamisen ilo on saamista suurempi lahja.” (Finlayson, Facebook, 

24.12.2017). 

Postaus ei sisällä linkkiä tai toimintakehotetta. Toisaalta tämän kaltainen asia ei 

kaipaakaan välttämättä lisätietoja. Toisaalta Finlayson voisi halutessaan kehottaa 

myös muita lahjoituksiin. Ideana voi kuitenkin olla kertoa Finlaysonin oma teko, jonka 

kautta se voi saada myös seuraajansa miettimään omia tekojaan ja jopa lahjoittamaan. 

Postauksen ilmaisutyyli huokuu rakkautta, välittämistä ja iloa. Postausta lukiessa tulee 

hyvälle mielelle ja alkaa miettiä myös omia mahdollisuuksia vastaavankaltaiseen 

toimintaan. 

Toinen analysoitava postaus on julkaistu 23.10.2017. Postauksessa kerrotaan 

Finlaysonin rakastavan Reilua Kauppaa, ja tämän yhteistyön kerrotaan jatkuneen jo 

kymmenen vuotta. Postauksessa Finlaysonin sekä Reilun Kaupan sanotaan juhlivan 

yhteistyön pyöreitä vuosia. Kuluneen kymmenen vuoden aikana Reilun Kaupan 

puuvillasta valmistettujen tuotteiden valikoima on laajentunut muun muassa värien ja 

designin puolesta. Postaus kertoo myös, että keväästä 2016 lähtien kaikki Finlaysonin 

Reilun Kaupan pyyhkeet sekä kylpytakit on valmistettu luomupuuvillasta. Reilu 

Kauppa on tagattu mukaan postaukseen ja postauksesta löytyy linkki, joka johtaa 

Finlaysonin kylpyhuonetekstiilien sivulle. Postauksessa on mukana kuva, jossa pitkän 

tuolin päällä on läjissä erivärisiä pyyhkeitä sekä seinäkoukkuja, joissa samoja 

pyyhkeitä myös roikkuu. Kuvassa näkyvät myös tikkaat, joissa roikkuu kylpypyyhe. 

Kuvassa on mukana myös Reilun Kaupan logo. Postaus on saanut 235 tykkäystä, kuusi 

jakoa sekä kymmenen kommenttia. Kommenteista neljä on sellaisia, joissa 

Finlaysonia moititaan, ja syynä moitteisiin on se, ettei tuotteita valmisteta Suomessa. 

Finlayson on vastannut tuottavansa osan tuotteista Suomessa, mutta kertoo 

valmistuksen olevan kilpailun takia vaikeaa kokonaisuudessaan Suomessa. Yksi 

kommentti on Reilun Kaupan sivuilta, jossa kerrotaan myös heidän nauttivan 

yhteistyöstä Finlaysonin kanssa. Loput kommentit ovat kehuja asiakkailta, jotka ovat 

nauttineet yrityksestä ja sen tekemistä tuotteista.  
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Postauksen ilmaisutapaa voisi sanoa ilahtuneeksi. Postauksessa ei kehoteta lukijaa 

toimimaan mitenkään, mutta lukija pääsee postauksen kautta Reilun Kaupan 

Facebook-sivuille tai selaamaan Finlaysonin kylpyhuonetekstiilien valikoimaa.   

Kolmas analysoitava postaus on julkaistu 22.10.2017. Postauksessa kerrotaan 

RePack-pakkauksista, joita Finlayson käyttää vähentääkseen pakkausjätteen määrää. 

Postaus kertoo RePack-pakkausten olevan uudelleenkäytettäviä, ja asiakas voi 

palauttaa pussin kirjelaatikkoon tai myymälään. Palautuksesta asiakas saa itselleen 

alennuskoodin tai alesetelin, riippuen palautetaanko RePack postin kautta vai 

Finlaysonin myymälään. Postauksen ohessa on kuva, jossa näkyy kaksi RePack-

pakkausta, pari Finlaysonin tuotetta sekä kyniä ja paperia. Postauksessa on mukana 

linkki, joka johtaa RePackin sivuille. Postaus on saanut 335 tykkäystä, kahdeksan 

jakoa sekä kymmenen kommenttia. Kommenteissa yksi henkilö kysyy tarkennuksia 

RePackin palautukseen ja loput kommentit kehuvat ja kiittävät Finlaysonia RePackin-

käytöstä.  

Postauksen ilmaisutapaa voisi kutsua neutraaliksi ja hiukan innostuneeksi. Lukijaa ei 

kehoteta toimimaan, mutta postauksessa kerrotaan, kuinka RePackia käyttämällä 

yritys ja asiakas yhdessä pystyvät vähentämään pakkausjätteen määrää. Lukija pääsee 

myös postauksen linkin kautta selaamaan verkkokauppoja, joista lukijan on 

mahdollista saada alennus, kun Re-Pack palautetaan postitse. Postaus on kirjoitettu 

sinä-muodossa, eli se kohdistetaan selkeästi suoraan lukijalle. Tällöin saadaan 

vahvistettua käsitystä siitä, että juuri postauksen lukija pystyy omalla toiminnallaan 

vaikuttamaan.  

Neljäs Finlaysonin Facebook-postaus on julkaistu 13.9.2017 ja siinä käsitellään 

muovipusseista luopumista.  

” Hyvästi muovipussit. Olemme sitoutuneet vähentämään muovijätteen määrää, 

ja siksi luovuimme kokonaan muovipusseista myymälöissämme. Nyt 

paperikassien kaveriksi saapuivat kestokassit sekä kangaskassi. Kommentoi alle 

kumpi kuvan kasseista on mieleesi, ja voit voittaa sen omaksesi. 6 onnekasta 

voittajaa arvotaan 18.9. klo 10. Ilmoitamme voittajat kassi-emojilla. pssst. oman 

ostoskassin voi myös hankkia myymälöistämme kampanjahintaan 1 eurolla 

8.10. saakka. ” (Finlayson, Facebook 13.9.2017). 
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Postaus on saanut 7700 tykkäystä, 210 jakoa ja 7991 kommenttia. Suurin osa 

kommenteista on arvontaan osallistuneiden kommentteja, mutta seassa on myös 

tarkempia kysymyksiä liittyen kasseihin. Kommentoijia on kiinnostanut muun muassa 

kassien hinta kaupassa, niiden materiaali sekä kantohihnojen pituus. Osa 

kommentoijista on myös kehottanut Finlaysonia miettimään muovin määrää 

pakkausmateriaaleissaan. Osa kommentoijista väittelee keskenään ovatko kestokassit 

ja kangaskassit oikeasti ekologia sekä mitä materiaaleja niiden valmistuksessa tulisi 

käyttää. Monet kommentoijat myös kertovat omia kokemuksiaan kangas- ja 

kestokassien käytöstä; mikä niiden käytössä on hyvää ja mitä taas voisi kehittää. 

Postauksessa on mukana kuvat kangas-sekä kestokassista.  

Postauksen ilmaisutapa on neutraali ja päättäväinen. Toisaalta postauksessa halutaan 

innostaa arvonnan kautta myös seuraajia käyttämään enemmän kangas- sekä 

kestokasseja. Postaus ei sisällä linkkiä minnekkään, mutta lukijaa kehotetaan 

osallistumaan arvontaan kommentoimalla postauksen alle.  

Viides analysoitava postaus on julkaistu 4.9.2017.  Postauksessa kerrotaan 

Finlaysonin Reno-flanellilakanoista, joihin sukeltamista yritys suosittelee viileänä 

syysiltana. Postauksen mukaan Reno-lakanat on valmistettu lähes sataprosenttisesta 

kierrätysmateriaalista. Postauksessa on mukana kuva, jossa näkyy oletettavasti Reno-

kuosi tyynyjen päällisissä. Postaus on saanut 198 tykkäystä, seitsemän jakoa sekä viisi 

kommenttia. Kommentoijista yksi pyytää Finlaysonilta mahdollisuutta tuottaa 

kyseinen kuosi erivärisenä, johon yritys on vastannut lähettävänsä toiveen eteenpäin. 

Toinen kommentoija kehuu lakanoita hienoiksi ja kolmas kysyy, löytyykö Finlayson 

Habitare-messuilta. Viides kommentti on yrityksen vastaus kolmannelle 

kommentoijalle, ja se kertoo, ettei yrityksellä ole tänä vuonna omaa osastoa messuilla, 

mutta se on tehnyt yhteistyötä Aalto yliopiston kanssa. 
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Postauksen tekstissä ei ole linkkiä, mutta kuvan alta löytyy Reno tuotteita, joita klikkaamalla lukija pääsee tutustumaan niihin Finlaysonin 

verkkokauppaan. Lukijaa ei kehoteta toimimaan, mutta postauksen alussa oleva kysymys ”Oletko jo tutustunut uusiin Reno-flanellilakanoihin?” 

saa lukijan miettimään omaa tilannettaan. Postauksen ilmaisutapaa voisi kutsua neutraaliksi ja kysyväksi.  

Finlaysonin Facebook-postaukset on nyt analysoitu ja tulokset esitellään taulukossa 5.  

Taulukko 5. Finlaysonin Facebook-kanavan postausten analysoinnin yhteenveto. 

Postaus Julkaisupäivä Sisältö Hashtagit Kuva/video 

Kommentit, 

jaot, 

näyttökerrat 

Linkki Ilmaisutapa Toimintakehotus Teema 

1 24.12.2017 
Joulutoivotukset ja 

kylpypyyhelahjoitus 
Ei ole 

Kuva: 

Lahjapaketti, 

jossa teksti 

920 tykkäystä, 9 

jakoa, 1 

kommentti 

Ei ole 
Välittävä, 

iloinen 
Ei ole Tunteet 

2 23.10.2017 

Finlaysonin ja 

Reilun Kaupan 

yhteistyö 

Ei ole  
Kuva: 

Pyyhkeitä 

235 tykkäystä, 6 

jakoa, 10 

kommenttia 

Finlaysonin 

kylpyhuone-

tekstiilien 

sivulle 

Iloinen Ei ole Tietoisku 

3 22.10.2017 RePack-pakkaukset Ei ole 

Kuva: Re-

Pack 

pakkaus 

335 tykkäystä, 8 

jakoa, 10 

kommenttia 

RePack- 

pussia 

käyttävät 

verkkokaupat 

Neutraali, 

innostunut 
Ei ole Tietoisku 
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4 13.9.2017 
Muovipusseista 

luopuminen 
Ei ole 

Kuva: kesto- 

ja 

kangaskassi 

7700 tykkäystä, 

210 jakoa, 7991 

kommenttia 

Ei ole 
Neutraali, 

päättäväinen 

”Kommentoi kuvan 

alle, kumpi 

kasseista on 

mieleesi..” 

Tietoisku 

5 4.9.2017 Reno-lakanat Ei ole 
Kuva: 

lakanat 

198 tykkäystä, 7 

jakoa, 5 

kommenttia 

Finlaysonin 

verkkokauppa

an 

Neutraali, 

kysyvä 
Ei ole Tietoisku 

 

Empirian case-yritysten The Body Shopin ja Finlaysonin Twitter- ja Facebook-postaukset on nyt analysoitu. Seuraavaksi siirrytään empirian 

tulosten yhteenvetoon.
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6.4 Empiiristen tulosten analysointi ja yhteenveto 

Tämän tutkimuksen empiirinen osuus suoritettiin analysoimalla case-yritysten 

Twitter- ja Facebook-päivityksistä teoreettisessa viitekehyksessä esille tuotuja 

elementtejä. Näitä elementtejä ovat linkit, kanavat, dialogi, sisältö, hashtagit, 

toimintakehotukset, visuaalisuus, postausten suosio, ajankohta sekä ilmaisutapa. 

Nämä elementit käydään nyt läpi yksi kerrallaan kertoen, miten ne näkyvät tai eivät 

näy case-yritysten analysoiduissa postauksissa. Lopuksi kerrotaan myös postausten 

analysoinnista esille nousseet kolme teemaa, tunteisiin vetoavuus, tietoiskumaisuus ja 

uutismaisuus, sekä miten case-yritysten postaukset jakautuivat eri teemoihin. Kaiken 

kaikkiaan The Body Shopilta analysoitiin kuusi postausta Twitteristä ja viisi 

Facebookista ja Finlaysonilta viisi postausta sekä Twitteristä että Facebookista.  

Linkit näkyvät case-yritysten sosiaalisen median postauksissa hieman vaihtelevasti. 

The Body Shopilla linkit ovat mukana kaikissa analysoiduissa postauksissa, lukuun 

ottamatta kahta Facebook-päivitystä. Finlaysonilla puolestaan linkit löytyvät vain 

kahdesta Twitter-päivityksestä ja kolmesta Facebook-päivityksestä. Kummallakin 

yrityksellä linkkien käyttö on siis ollut yhtä aktiivista Facebookissa, mutta Twitterissä 

The Body Shop on käyttänyt niitä Finlaysonia enemmän. Case-yritysten kohdalla 

linkkien käyttö nähdään yhtälaisesti tärkeänä Facebookissa, mutta eroja löytyy 

Twitterin kohdalla. Nämä erot voivat johtua sattumasta tai tietoisesta Finlaysonin 

valinnasta. Kaikki postaukset eivät ole aina sellaisia, että ne vaativat elementikseen 

linkin. Postauksia analysoidessa tutkija kuitenkin huomasi, että lähtökohtaisesti 

postauksiin olisi hyvä sisällyttää linkki. Tämä siitä syystä, että jos postauksen lukija 

tahtoo lukea lisätietoa asiasta, pääsee hän linkin kautta nopeasti postauksessa 

määritetylle sivulle. Jos linkkiä ei taas ole mukana, on lukijalle huomattavasti 

vaikeampaa lähteä etsimään tietoa esimerkiksi hakukoneen kautta.  

Kanavien käytöstä ilmeni analysoinnissa mielenkiintoinen seikka. Kummallakin case-

yrityksellä Twitter-kanava on huomattavasti aktiivisemmassa käytössä 

vastuullisuudesta kertoessa. Kummallakin yrityksellä selkeästi yli puolet postauksista 

Twitterissä keskittyy vastuullisuuteen, joten voidaan sanoa, että case-yritysten 

kohdalla Twitter on pääkanava vastuullisuudesta kertoessa. Myös Facebookissa 

vastuullisuus näkyy kummallakin yrityksellä, mutta se ei ole siellä yhtä isossa roolissa 
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kuin Twitterissä. Tämä voi johtua siitä, että Facebook kanavan kautta yritykset 

haluavat tavoittaa myös sellaiset seuraajat, joille vastuullisuus ei ole pääpointti, vaan 

esimerkiksi positiivinen lisä yritysten tuotteiden lisäksi. Kahden erilaisen strategian 

avulla yritykset saavat pidettyä mukana vastuullisuudesta erittäin kiinnostuneet 

henkilöt sekä sellaiset, joille se ei ole tärkein seikka. Kanavien käytössä nousi esiin 

myös toinen asia. The Body Shopilla analysoidulla aikavälillä Twitter on 

aktiivisemmassa käytössä kuin yrityksen Facebook kanava. Finlaysonilla puolestaan 

Facebook on aktiivisemmassa käytössä kuin Twitter. Tämä voi johtua siitä, että 

Suomessa Facebook nähdään pääasiallisena viestintäkanavana, kun taas isolle 

kansainväliselle yritykselle Twitter voi toimia kanavana paremmin.  

Dialogin määrissä yrityksen ja sen seuraajien välillä löytyy eroja case-yritysten 

kohdalla. Huomattavaa on se, että analysoiduissa postauksissa Finlayson keskustelee 

ahkerasti kommentoijien kanssa, kun taas The Body Shop ei ole vastannut yhteenkään 

kommenttiin. Finlaysonin postaukset ovat saaneet analysoitujen postausten osalta 

enemmän kommentteja kuin The Body Shopin postaukset. Tämä voi johtua siitä, että 

Finlaysonin seuraajat tuntevat enemmän yhteenkuuluvuutta brändin kanssa ja haluavat 

jakaa mielipiteitään tai kysymyksiään yrityksen sosiaalisen median kanavilla. Kyse 

voi olla myös siitä, että seuraajat ovat saaneet aiemminkin vastauksia kommentteihinsa 

ja ovat halukkaita keskustelemaan myös uudelleen. Toinen huomio on se, että 

Finlaysonin kohdalla kommentteja löytyy enemmän Facebookista kuin Twitteristä. 

Tämä voi johtua siitä, että yrityksellä on enemmän seuraajia Facebookissa, jolloin 

myös mahdollisia kommentoijia on enemmän. Toisaalta Facebook voidaan kokea 

miellyttävämpänä ympäristönä keskustelulle esimerkiksi suurempien merkkimäärien 

takia. Twitterissä viestien pituus on huomattavasti rajoitetumpaa kuin Facebookissa. 

Postausten sisältö sekä ilmaisutapa vaihtelevat eri päivitysten välillä. Kumpikin case-

yritys vaihtelee monipuolisesti postausten sisältöä kertomalla eri asioita sekä 

kertomalla samoista asioista eri tyyleillä. Analysoinnista nousi esille, että molemmat 

case-yritykset käyttävät pääasiassa neutraalia kieltä postauksissaan, mutta 

hyödyntävät muun muassa sanoituksia sekä kysymyksenasetteluja tuodakseen 

postauksiin vaihtelua. Osassa analysoiduissa postauksissa pyritään myös selkeästi 

tuomaan erilaisia tunteita, kuten iloa, suuttumusta ja kiitollisuutta, esiin lukijalle. 

Huomattavaa on myös, että suuri osa case-yritysten analysoiduista postauksista on 
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tehty kertovalla tyylillä. Kertova tyyli viittaa siihen, että yritys kertoo neutraalisti 

asioista lukijalle, ilman että tyylistä nousisi esiin esimerkiksi opettamista.  

Hashtagit näyttäytyvät tärkeänä osana postauksia analyysin perusteella. Kummallakin 

case-yrityksellä on Twitterissä jokaisessa postauksessa mukana hashtagit, joten niiden 

voidaan sanoa olevan case-yritysten kohdalla tärkeä elementti. Facebookissa 

puolestaan The Body Shop on sisällyttänyt jokaiseen postaukseen hashtagin, kun taas 

Finlaysonilla niitä ei ole ollenkaan mukana. Hashtagit toimivat myös Facebookissa ja 

niiden kautta lukija pääsee selaamaan muita samalla hashtagilla merkittyjä postauksia. 

Analyysin perusteella hashtagien käyttö ei ole kuitenkaan yhtä tärkeää Finlaysonille 

Facebookissa, joka on päättänyt jättää hashtagit pois postauksistaan.  

Toimintakehotukset ovat analyysin perusteella tärkeitä elementtejä The Body Shopille, 

kun taas Finlaysonille ne eivät näyttäydy yhtä tärkeinä. Tämä ilmenee siten, että The 

Body Shop käyttää toimintakehotuksia lähes kaikissa (4/5 postauksessa) Facebook 

postauksissaan, kun taas Finlaysonilta toimintakehotus löytyy vain yhdestä Faceook-

päivityksestä. Voidaan todeta, että Finlayson ei juuri halua käyttää toimintakehotuksia 

postauksissaan, tai se kokee, että postauksien sisältö riittää ilman kehotuksia. The 

Body Shopilla tilanne näyttää olevan toisenlainen, sillä sen strategiaan kuuluu näiden 

postausten analysoinnin perusteella toimintakehotteiden käyttö varsinkin 

Facebookissa. Twitterissä puolestaan kumpikaan case-yritys ei juurikaan hyödynnä 

toimintakehotuksia; Finlaysonilta niitä ei löydy ollenkaan ja The Body Shopiltakin 

vain yhdestä postauksesta. Toimintakehotuksissaan The Body Shop kehottaa lukijaa 

lukemaan lisätietoja sekä auttamaan, kun taas Finlayson kehottaa lukijaa osallistumaan 

kisaan yhdessä Facebook-postauksessaan. 

Visuaalisuusuuden voidaan sanoa olevan tärkeä elementti case-yritysten postausten 

analysoinnin perusteella. Kummankin yrityksen kaikista Twitter- ja Facebook-

päivityksistä löytyy joko kuva tai video, joten visuaalisuudella voidaan sanoa olevan 

tärkeä merkitys. Yritysten postausten ohessa olevat kuvat ja videot liittyvät 

olennaisesti postauksen aiheeseen, ja tuovat lisätietoa lukijalle tai tukevat postauksen 

tekstin sanomaa. 
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Postausten suosion suhteen analyysistä nousi esiin mielenkiintoinen asia. Finlaysonin 

postaukset ovat saaneet enemmän tykkäyksiä, kommentteja sekä jakoja kuin yksikään 

The Body Shopin postaus analysoiduista postauksista. Asia on merkittävä siksi, että 

Finlaysonilla on huomattavasti vähemmän seuraajia sekä Twitterissä että 

Facebookissa verrattuna The Body Shopiin. Twitterissä Finlaysonilla on 1694 

seuraajaa, kun The Body Shopilla niitä on 15 200. Facebookissa Finlaysonilla on 

63 553 seuraajaa, kun taas The Body Shopilla 7,6 miljoonaa. Postausten suosion ero 

voi johtua esimerkiki postausmääristä. The Body Shop jakaa postauksia tileilleen 

huomattavasti aktiivisemmin kuin Finlayson, ja voi olla, että The Body Shopin 

seuraajilla ei ole tarpeeksi aikaa reagoida uusiin julkaisuihin. The Body Shopin 

seuraajilla postaukset voivat myös hukkua muiden ihmisten tai yritysten postausten 

joukkoon, sillä monesti ihmiset seuraavat useampia ihmisiä sekä yrityksiä yhtä aikaa. 

Postausten suosion eroja voi selittää myös se, että Finlaysonin seuraajat tuntevat 

paremmin yhteenkuuluvuutta brändin kanssa. Toisaalta asiaa voi selittää myös 

Finalysonin ahkerasti harrastama dialogi seuraajien kanssa. Seuraajat ovat 

kiinnostuneita yrityksen postauksista sekä kommentoivat ahkerasti, kun he tietävät, 

että yritys reagoi ja kommentoi saamiinsa kommentteihin. The Body Shop on tunnettu 

ja maailmanlaajuinen brändi, mutta se on voinut toisaalta myös kerätä itselleen suuria 

määriä seuraajia esimerkiksi erilaisten kilpailuiden kautta, jotka eivät välttämättä lisää 

aitojen yrityksestä kiinnostuneiden seuraajien määrää. Voi myös olla, että The Body 

Shop on tykätty ja tunnettu brändi, mutta sen sosiaalisen median strategia ei ole tällä 

hetkellä tarpeeksi tehokas. The Body Shop on tehnyt enemmän postauksia kuin 

Finlayson, joten The Body Shop voisi esimerkiksi kokeilla isomman määrän sijasta 

panostamista laatuun. Toisaalta tilanne voi myös olla se, että kaikista suosituimmat 

The Body Shopin julkaisut jäivät tämän analyysin ulkopuolelle. 

Postausten ajankohtan suhteen tässä tutkimuksessa analysoitiin päivitysten 

päivänmäärä. Postaukset pyrittiin valitsemaan laajasti valitun aikavälin sisältä, mutta 

postausten ajankohtia ei valittu tai analysoitu tämän tarkemmin.  

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysimenetelmänä käytetään teemoittelua. Case-

yritysten valittuja postauksia analysoidessa, tutkija jakoi jokaisen postauksen vielä 

teemoihin, jotta saadaan käsitys siitä, minkä tyylisiä postauksia case-yritykset ovat 

tehneet eniten. Kolme anaalysistä esille noussutta teemaa ovat tunteisiin vetoavat, 
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tietoiskumaiset sekä uutismaiset postaukset. Tunteisiin vetoavat postaukset pyrkivät 

selkeästi herättämään lukijan tunteita, kun taas tietoiskumaiset postaukset eivät sisällä 

tunnetta, vaan kertovat neutraalisti esimerkiksi yrityksen tuotteisiin liittyviä asioita. 

Uutismaiset postaukset ovat esimerkiksi muiden yritysten ja tahojen tekemiä 

postauksia ja artikkeleita, joita yritys on jakanut omalle tililleen. Case-yritysten 

kohdalla Twitterissä The Body Shop käyttää tasaisesti jokaista kolmea teemaa; 

jokaista teemaa kohti löytyy kaksi analysoitua postausta. Finlaysonilla puolestaan 

kolme postausta käyttää tietoiskumaista kerrontaa ja loput kaksi tunteisiin vetoamista 

ja uutismaisuutta. Facebookissa The Shop hyödyntää eniten tunteisiin vetoamista ja 

toiseksi eniten tietoiskumaisuutta. Finlayson puolestaan käyttää selkeästi eniten 

tietoiskumaisuutta ja vain yhdessä postauksessa tunteisiin vetoamista. Kaiken 

kaikkiaan The Body Shop hyödyntää eniten tunteisiin vetoamista ja Finlayson 

tietoiskumaisuutta. Finlaysonin voi sanoa luottavan viestinnässään enemmän 

neutraaliin, faktatietomaiseen kerrontaan, kun The Body Shop luottaa enemmän 

tunteisiin vetoamiseen. Erot voivat johtua erilaisista yleisöistä. The Body Shop on 

kansainvälinen yritys, jolla on moninainen seuraajakunta. Finlayson toimii puolestaan 

Suomessa ja Ruotsissa, joten seuraajien vaihtelevuus ei ole niin moninaista. 

Kummaltakin yritykseltä löytyy kuitenkin postauksia liittyen kaikkiin kolmeen 

teemaan, joten yritysten viestintää voisi kutsua monipuoliseksi. Ideana eri teemojen 

käyttämisessä voi olla se, että niillä pyritään tavoittelemaan erilaisia ihmisryhmiä. 

Osaan ihmisistä vetoaa tunteelliset postaukset, kun taas osa voi haluta faktatietoa, 

jonka perusteella tehdä päätöksiä. Muiden tahojen artikkelien ja postausten avulla 

yritykset taas tuovat esiin muiden näkökulman kyseisiin asioihin.  

Kaiken kaikkiaan analysoinnin perusteella Finlaysonin sekä The Body Shopin 

sosiaalisen median viestinnästä löytyy yhtäläisyyksiä sekä eroja. Molemmat yritykset 

käyttävät ahkerasti kuvia ja videoita postauksissaan, sillä kummankin yrityksen 

kaikista analysoiduista postauksista löytyi kuva tai video. Visuaalisuus on siis tärkeä 

elementti. Huomattavaa on, että kummankin yrityksen Twitter-tili keskittyy enemmän 

vastuullisuudesta viestimiseen, kun taas Facebookissa vastuullisuudesta kertominen 

jää vähemmälle. Case-yritysten kohdalla voidaan sanoa, että Twitter on pääkanava 

vastuullisuudesta viestiessä. Finlaysonilla Facebook on Twitteriä ahkerammassa 

käytössä, kun taas The Body Shopilla tilanne on päinvastainen.  
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Finlaysonin viestimistyyli on kertova eikä yritys käytä juurikaan toimintakehotuksia 

postauksissaan. The Body Shopin postaukset puolestaan sisältävät enemmän 

toimintakehotuksia sekä enemmän linkkejä Twitterissä ja hashtageja Facebookissa. 

Kummallakin yrityksellä postausten sisältö vaihtelee monipuolisesti ja lukijaan 

pyrtiään vaikuttamaan erilaisilla sanoituksilla ja esimerkiksi kysymyksillä. Yksi 

huomattavista löydöksistä on se, että Finlaysonin postaukset ovat tykätympiä, 

jaetumpia ja kommentoidumpia kuin The Body Shopin postaukset analysoitujen 

postausten osalta. Yksi suuri ero yritysten välillä löytyy dialogista; Finlayson 

keskustelee ahkerasti kommentoijien kanssa, kun taas The Body Shop ei ole vastannut 

yhteenkään kommenttiin. Tämä voi olla yksi syy yritysten suuriin postausten suosion 

eroihin.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä kappaleessa kerrotaan tutkimuksen pohjalta muodostetut johtopäätökset. 

Ensiksi esitellään teoreettiset johtopäätökset sekä kerrotaan vastaus 

tutkimuskysymykseen. Tämän jälkeen käydään läpi tutkimuksen teoreettinen 

kontribuutio sekä liikkeenjohdolliset johtopäätökset. Kappaleen lopussa esitellään 

tutkimuksen luotettavuus sekä rajoitukset ja annetaan jatkotutkimusehdotukset.  

 

7.1 Teoreettiset johtopäätökset ja vastus tutkimuskysymykseen 

Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on tuoda lisää ymmärrystä siihen, miten 

yritykset pystyvät sosiaalisen median sisältömarkkinoinnin avulla tukemaan 

seuraajiaan kohti vastuuullisempia valintoja. Tutkimuksen alussa esiteltiin 

tutkimuskysymys: ”Millä keinoilla yritys pystyy tukemaan seuraajiaan 

sisältömarkkinoinnin avulla sosiaalisessa mediassa kohti vastuullisempaa 

käyttäytymistä?”. Tähän kysymykseen löytyi vastaus tutkimuksen empiirisen osion 

perusteella.  

Tutkimuksen empiirinen osuus suoritettiin analysoimalla kahden valitun case-

yrityksen sosiaalisen median postauksia valitulla aikavälillä. Postauksia analysoitiin 

huomiomalla viitekehyksessä ilmi tuodut elementit: linkit, kanavat, dialogi, sisältö, 

hashtagit, toimintakehotukset, visuaalisuus, postausten suosio, ajankohta sekä 

ilmaisutapa. Analysoinnin yhteydessä postaukset jaettiin myös teemoihin. 

Tutkimukseen valittiin yritysten sosiaalisen median postauksia Twitter- ja Facebook 

kanavilta, ja analysointi keskitettiin vastuullisuudesta kertoviin postauksiin.  

Tutkimuksen perusteella yritykset voivat käyttää ilmaisutapana kertovaa tyyliä 

tehdessään postauksia vastuullisuudesta. Yritykset voivat kertoa, mitä asioita ne 

tekevät ja miten muut voivat toimia vastuullisuuden hyväksi. Yritykset voivat 

halutessaan kehottaa lukijoita toimimaan toimintakehotusten avulla, mutta ne eivät ole 

välttämättömiä. Tutkimuksen perusteella osa käyttää niitä ja osa taas ei.  
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Tutkimuksen perusteella vastuullisuudesta kertoessa voi hyödyntää tietoiskumaisia 

sekä tunteisiin vetoavia postauksia. Tietoiskumaiset postaukset kertovat lukijalle 

asioita neutraalisti, kun taas tunteisiin vetoavat pyrkivät kertomaan tietoja tunteita 

herättämällä. Kolmas tutkimuksessa esiin noussut teema, uutismaisuus, viittaa muiden 

tekemiin postauksiin ja artikkeleihin, joita yritys on jakanut. Eri teemoja kannattaa 

vaihdella monipuolisuuden ylläpitämiseksi. Postauksissa kannattaa myös vaihdella 

sisältöä sekä kertoa asioita eri tavoin, jotta lukijoiden mielenkiinto postauksia kohtaan 

pysyy yllä. 

Visuaalisuus nousee esiin tutkimuksesta tärkeänä elementtinä. Tutkimuksen 

perusteella videoita, kuvia tai muuta grafiikkaa kannattaa hyödyntää postauksissa. 

Linkit ovat myös tärkeä elementti; ilman linkkejä postauksesta lisätietoja haluava 

joutuu etsimään itse tietoa, ja joskus se voi olla lukijalle liian työlästä. Jos halutaan 

varmistaa lisätietoja haluavan henkilön päätyminen oikealle sivulle, tulee linkki ottaa 

postauksen elementteihin mukaan. Hashtagien käyttöä kannattaa suosia Twitterissä; 

tutkimuksen perusteella niiden käyttö siellä on hyvin yleistä. Facebookissa ne eivät ole 

yhtä käytettyjä, mutta yrityksen niin halutessa niitä voi käyttää osana postauksia myös 

siellä.  

Vastuullisuudesta kertoessa tässä tutkimuksessa kanavana esiin nousi Twitter. 

Tutkimuksen sosiaalisen median kahdesta kanavasta Twitterissä vastuullisuus näkyy 

vahvasti. Vastuullisuus kannattaa ottaa mukaan myös Facebookiin, mutta siellä se ei 

tarvitse yhtä suurta roolia. Käyttämällä Twitteriä ahkerasti vastuullisuuden 

kertomiseen ja Facebookia vastuullisuuden sekä muiden asioiden jakamiseen saadaan 

monipuolisesti vastuullisuudesta enemmän ja vähemmän kiinnostuneet ihmiset 

pysymään yrityksen seuraajina. Postausten ajankohtaa ei tässä tutkimuksessa 

analysoitu syvällisemmin elementtinä, vaan analysoinnissa otettiin huomioon 

postausten julkaisupäivänmäärä. Postaukset pyrittiin valitsemaan laajasti valituilta 

aikaväleiltä. 

Eri yritysten postausten suosio voi vaihdella suurestikin riippumatta siitä, miten paljon 

seuraajia yrityksellä on. Seuraajamäärää tärkeämpää on se, millä tavoin yritys 

sosiaalisessa mediassa viestii, sekä miten yritys ottaa seuraajansa huomioon. 

Tutkimuksen perusteella dialogi yrityksen ja sen seuraajien välillä on tärkeää, ja 
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yrityksen olisi hyvä vastata saamiinsa kysymyksiin sekä kommentteihin. Tällä voi olla 

mahdollinen vaikutus siihen, miten suosittuja yrityksen postaukset ovat jatkossa sekä 

miten halukkaita seuraajat ovat kommentoimaan myös tulevaisuudessa. 

Seuraavana esitellään empirian perusteella laajennettu viitekehys eli 

sisältömarkkinoinnin elementit kuluttajien vastuullisuuden kehittämisessä. Kuvion 

keskellä laatikoissa, kuluttajan vastuullisuuden kehittämisen ympärillä, näkyvät 

empirian perusteella löydetyt tärkeät elementit, kun sisältömarkkinoinnin avulla 

halutaan saada seuraajien toimintaa tuettua vastuullisempaan suuntaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Sisältömarkkinoinnin elementit kuluttajien vastuullisuuden kehittämisessä. 
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7.2 Teoreettinen kontribuutio 

Tutkimuksen teoreettisen kontribuution arvo muodostuu lähinnä laajennetusta 

viitekehyksestä. Empirian avulla huomattiin, että suurelta osin tutkimuksen teoria 

pitää paikkaansa, mutta teoriasta löytyy myös näkökohtia, joita empiria ei tue. 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa teorian sekä empirian tukevan 

väitettä, että yritys voi tehdä useita erilaisia asioita vastuullisuuden edistämiseksi. 

Malik (2015), Jamal ja Mirshak (2007) sekä Hosoda ja Suzuki (2015) antavat omat 

esimerkkinsä vastuullisuuden edistämiseen, joista tässä tutkimuksessa nousi esiin 

muun muassa vastuullisuudesta kertominen, metsien istuttaminen, energian 

säästäminen sekä hyväntekeväisyyteen osallistuminen. Ei ole siis yhtä oikeaa tapaa 

toteuttaa vastuullisuutta ja sitä kannattaa harjoittaa yritykselle parhaiten sopivalla 

tavalla.  

Teoriassa havaittiin, että Dutot, Lacalle Galvez ja Versailles (2016) väitävät, että ei 

ole väliä, kuinka montaa sosiaalisen median tiliä yritys käyttää, vaan enemmän 

merkitystä on sillä, kuinka moni tileistä keskittyy viestimään vastuullisuudesta. Myös 

Abitbol ja Lee (2017) tukevat tätä kertomalla, että yrityksen on hyvä käyttää yhtä 

kanavaa, joka keskittyy vastuullisuuteen. Tutkimuksessa löydetyt havainnot tukevat 

näitä väitteitä, sillä tutkimuksessa tutkittujen yritysten perusteella Twitter on 

pääkanava vastuullisuudesta kertoessa. Dutotin ym. (2016) tutkimuksessa havaittiin 

lisäksi yrityksen ja sen seuraajien välisen dialogin tärkeys, kun kyseessä on 

vastuullisuuteen littyvä strategia. Dutotin ym. lisäksi myös Go ja Bortree (2017) 

tukevat dialogin merkitystä sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksesta saadut löydökset 

tukevat Dutotin (2016) sekä Gon ja Bortreen (2017) väitteitä. Tutkimuksen perusteella 

dialogia hyödyntävän yrityksen postaukset saavat enemmän tykkäyksiä, kommentteja 

sekä jakoja verrattuna yritykseen, joka ei kommunikoi seuraajiensa kanssa. Tässä 

tutkimuksessa ei ollut mahdollista selvittää, onko dialogi ainoa vaikuttava tekijä, mutta 

tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että se on ainakin yksi vaikuttava tekijä 

postausten suosion määrään.  

Boydin, McGarryn ja Clarken (2016) mukaan yritysten pitää käyttää sosiaalista 

mediaa keskusteluun seuraajiensa kanssa, eikä niin, että yrityksen seuraajat 
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keskustelevat keskenään. Tutkimuksen perusteella ahkerasti seuraajiensa kanssa 

dialogia pitävän yrityksen kommenteissa myös seuraajat keskustelevat keskenään. 

Löydösten perusteella myös sellaisen yrityksen kanavilla keskustellaan seuraajien 

kesken, joka ei käy dialogia seuraajiensa kanssa. Tämän tutkimuksen perusteella 

voidaan sanoa, että seuraajien kanssa kommunikointi on tärkeää. Tämän tutkimuksen 

perusteella ei voida kuitenkaan väittää, että seuraajien keskenäinen kommunikointi 

olisi täysin pahasta. Yrityksen tulisi kuitenkin myös osallistua siihen.  

Abitbolin ja Leen (2017) tutkimuksen perusteella yritysten tulisi käyttää grafiikkaa 

postauksissaan, sillä niiden avulla saadaan kiinnitettyä paremmin lukijan huomio. 

Tässä tutkimuksessa ei tutkittu, mitkä elementit vaikuttavat postauksissa eniten, mutta 

tutkimuksen perusteella kuvien ja videoiden käyttö postauksissa on hyvin tärkeää. 

Abitbol ja Lee (2017) väittävät lisäksi, että toimintakehotukset lisäävät postausten 

tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja. Tutkimuksen perusteella tätä väitettä ei voida 

tukea. Tutkimuksen empiriassa huomattiin, että toimintakehotuksia käyttävän 

yrityksen postaukset eivät ole yhtä suosittuja kuin yrityksen, jolla niitä ei ole lainkaan. 

Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan tutkittu eri elementtien vaikuttavuutta, joten ei 

voida varmasti sanoa, että toimintakehotukset olivat ainoa syy toisen yrityksen 

postausten vähemmälle suosiolle.  

Patrutiu Baltesin (2015) mukaan sisältömarkkinoinnissa tulee huomioida jaettavan 

sisällön laatu, mutta myös kuinka usein sitä jaetaan. Hänen mukaansa yritysten tulee 

keskittyä ensisijaisesti laatuun, ei määrään. Tämän tutkimuksen empiria tukee ainakin 

osittain tätä väitettä. Tutkimuksessa huomattiin toisen yrityksen postausten suosion 

olevan suurempaa kuin toisen. Yksi tutkimuksessa löydetty ero on postausten määrä. 

On mahdollista, että yritys, joka jakaa postauksiaan hyvin aktiivisesti, ei saa kunnolla 

huomiota kaikille postauksilleen. Tämä voi johtua siitä, että postauksia tulee 

yksinkertaisesti niin paljon, etteivät seuraajat ehdi reagoimaan niihin kaikkiin tai ne 

hukkuvat seuraajien muiden seurattavien tekemien postausten alle. 
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7.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tämän tutkielman perusteella voidaan antaa useita tärkeitä johtopäätöksiä yrityksille 

sekä toimihenkilöille, jotka työskentelevät vastuullisuuden, markkinoinnin ja 

sisällönjakamisen parissa. Useat johtopäätökset ovat pieniä asioita, mutta niitä 

käyttämällä voidaan saada suuria muutoksia aikaan. 

Tutkimuksen perusteella voidaan ehdottaa Twitter-kanavan käyttöä vastuullisuudesta 

kertomiseen. Tutkimuksessa Twitter-kanava oli käytetympi vastuullisuudesta 

kertomiseen, mutta tämä voi olla sattumaa tai päteä pelkästään tutkimukseen valittujen 

yritysten toimialoilla. Tulosten perusteella myös Facebookia käytetään 

vastuullisuudesta kertomiseen, mutta siellä vastuullisuus ei ole yhtä suuressa roolissa 

kuin Twitterissä. Tähän voi olla syynä se, että Facebook on suositumpi kanava, ja siellä 

voi olla myös sellaisia käyttäjiä, joille vastuullisuus ei ole tärkein asia yrityksiä 

valitessa, vaan positiviinen lisä. Käyttämällä Twitteriä pääasiassa vastuullisuudesta 

kertomiseen ja Facebookia keskittyen muihin asioihin vastuullisuutta unohtamatta, 

voidaan saada sekä enemmän että vähemmän vastuullisuudesta kiinnostuneet ihmiset 

seuraamaan yrityksen sosiaalisen median tilejä. Tutkimuksessa huomattiin myös, että 

isommalla kansainvälisellä yrityksellä Twitter on Facebookia aktiivisemmin käytössä, 

kun taas pienemmällä kotimaisella yrityksellä Facebook on ahkerammassa käytössä 

kuin Twitter. Kummallakin yrityksellä on kuitenkin enemmän seuraajia Facebookissa, 

joten sen voi sanoa olevan yritysten pääkanava sosiaalisessa mediassa tässä 

tutkimuksessa. 

Tutkimuksessa huomattiin myös, että linkkien käyttö postauksissa on aktiivista. Se 

onkin suositeltavaa, sillä linkkien kautta lukija pääsee helposti asiasta lisätietoja 

kertoville sivuille tai esimerkiksi tutustumaan yritykseen. Analysoitujen postausten 

joukossa on kuitenkin myös postauksia ilman linkkejä, jolloin lisätietojen etsiminen 

jää lukijan varaan. Tässä tilanteessa on hyvin todennäköistä, ettei lukija jaksa lähteä 

etsimään lisätietoja esimerkiksi Googlesta. Siksi onkin tärkeää lisätä postauksiin 

mukaan linkki, jos halutaan lukijan päätyvän lukemaan lisää liittyen yritykseen tai sen 

kertomaan asiaan postauksen avulla. Tutkimuksessa huomattiin myös hashtagien 

käytön olevan aktiivista. Kumpikin yritys käyttää hashtageja Twitterissä, toinen myös 
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Facebookissa. Analyysin perusteella voi sanoa hashtagien olevan tärkeitä varsinkin 

Twitterissä, mutta niitä voi yrityksen niin halutessa käyttää myös Facebookissa. 

Empirian perusteella voidaan sanoa neutraalin kielenkäytön olevan hyvä lähtökohta 

postauksia tehdessä. Sanoituksilla ja esimerkiksi kysymyksen asetteluilla lukijalle 

saadaan erilaisia ajatuksia heräämään. Yrityksien kannattaa kokeilla monipuolisesti 

erilaisten postausten tekemistä; kannattaa kokeilla, miten hyvin seuraajat reagoivat 

tunteita herättäviin postauksiin tai tietoiskumaisiin postauksiin. Myös muiden tekemiä 

uutisia ja artikkeleita yritykselle ajankohtaisista asioista voi jakaa, jotta saadaan 

monipuolisuutta yrityksen postauksiin. Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin 

sanoa, että mitä räväkämpi aihe ja sen ilmaisu, sitä enemmän se luultavasti saa myös 

huomiota ja keskustelua aikaan. Päivityksissä kannattaa lisäksi käyttää erilaisia kuvia 

ja videoita tai muuta grafiikkaa erilaisten tunnetilojen ja ajatuksien herättämiseksi. 

Analyysin perusteella visuaalisuuden voi sanoa olevan hyvin tärkeää, ja sitä kannattaa 

hyödyntää aina, kun se on mahdollista ja tarpeellista.  

Yritysten kannattaa jakaa postauksia ahkerasti tileillään, mutta samalla pitää 

huomioida postausten laatu. Kannattaa mieluummin panostaa laatuun kuin määrään, 

sillä voi käydä niin, että jatkuvat postaukset menevät seuraajilta ohi ilman, että niihin 

keretään reagoida. Postauksia kirjoittaessa tulee myös miettiä, kenelle ne suunnataan. 

Postauksia tehdessä kannattaa testata erilaisia elementtejä analytiikan avulla ja katsoa, 

mikä toimii parhaiten kullekin yritykselle. Toimintakehotukset ovat yksi elementti, 

joita yritysten tulee miettiä. Tutkimuksen perusteella osa käyttää niitä ja osa taas ei. 

Toimintakehotusten käytön tehokkuus riippuu luultavasti pitkälti yrityksestä ja sen 

asiakaskunnasta, joten tätäkin kannattaa testata analytiikan avulla.  

Tutkimuksen perusteella huomattiin myös yksi tärkeä seikka liittyen dialogiin. 

Analyysin pohjalta huomattiin toisen yrityksen kommunikoivan ahkerasti seuraajiensa 

kanssa, kun toinen ei ole vastannut yhteenkään kommenttiin. Kommentoijien kanssa 

kommunikoivan yrityksen postaukset ovat paljon suositumpia kuin yrityksellä, joka ei 

vastaile seuraajilleen. Dialogin yrityksen ja seuraajien välillä voidaan siis sanoa olevan 

tärkeä osa yritysten sosiaalisen median toimintaa. Kun yritys vastailee ahkerasti 

seuraajilleen, ei postauksiin tarvita erikseen kehotuksia kommentointiin tai 

keskusteluun, sillä seuraajat tekevät sitä omasta halustaan. Seuraajien kanssa 
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kommunikointi saa luultavasti heidät tuntemaan itsensä ja asiansa tärkeiksi ja 

kertomaan asiansa myös seuraavalla kerralla.  

  

7.4 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitukset 

Laadulliselle tutkimukselle ei ole olemassa yhtä oikeaa ohjenuoraa ja tämän 

seurauksena myös laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida useilla eri 

tavoilla (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 134). Usein laadullisen tutkimuksen 

luotettavuutta arvioidaan kuitenkin validiteetin ja reliabiliteetin avulla (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s. 136). Reliabiliteetilla viitataan tutkimustulosten toistettavuuteen 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 136), kun validiteetti puolestaan jaetaan sisäiseen 

(ristiriidattomuus) sekä ulkoiseen validiteettiin (siirrettävyys) (Koskinen, Alasuutari 

& Peltonen, 2005, s. 254).  

Reliabiliteetin eli tutkimustulosten toistettavuuden (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 136) 

voidaan sanoa tässä tutkimuksessa olevan hyvä. Tutkimuksen kvalitatiivisuus sekä 

tapausyritykset ja niiden sosiaalisen median kanavien postausten valinta ja analysointi 

on hyvin perusteltu ja kuvattu. Tutkimuksessa kerrotaan selkeästi, miksi juuri nämä 

tapausyritykset valittiin tähän tutkimukseen, sekä mitä toimialaa ja yrityksen 

kokoluokkaa ne edustavat. Sosiaalisen median postausten analysointiprosessi on 

tarkoin kuvattu sekä esitetty, mitkä kanavat ja mitkä kaikki elementit analyysissa ovat 

mukana. Näiden perusteella voidaan taata, että tutkimus on toistettavissa esimerkiksi 

eri tapausyritysten kautta myös seuraavissa tutkimuksissa.  

Validiteetti esitetään erikseen sisäisen ja ulkoisen validiteetin osalta. Koskisen, 

Alasuutarin ja Peltosen (2005, s. 254) mukaan sisäisellä validiteetilla viitataan 

tutkimuksen tulosten ristiriidattomuuteen sekä sisäiseen loogisuuteen. Tässä 

tutkimuksessa nämä näkyvät siinä, että empirian analysointiin haettiin elementtejä 

tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä. Empiriaan valittiin tapausyrityksiltä useita 

postauksia, jotta mahdolliset poikkeavuudet tai toistuvuudet löydettäisiin 

päivityksistä. Empirian aineisto on löydettävissä tapausyritysten sosiaalisen median 

kanavilta, joten käytetty aineisto on myös tarkistettavissa jälkikäteen. Postaukset 
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analysoitiin perusteellisesti ja tutkimuksesta löytyy suoria lainauksia analysoiduista 

postauksista. Tutkimuksessa käytetty teoria on kerätty tuoreista tieteellisistä 

artikkeleista ja tutkimukseen on selkeästi merkitty viittaukset tekstiin sekä 

lähdeluettelo tutkimuksen loppuun.  

Ulkoinen validiteetti viittaa Koskisen, Alasuutarin ja Peltosen (2005, s. 254) mukaan 

siihen, millä tasolla tutkimuksesta saadut tulokset voidaan yleistää muihin tapauksiin 

ja tilanteisiin. Tässä tutkimuksessa käytetään tapaustutkimusta ja tutkimukseen 

valittiin kaksi hyvin perusteltua tapausyritystä. Tapausyritykset edustavat pientä 

kotimaista ja suurta ulkomaista yritystä, joten tutkimukseen perusteella tuloksia 

voidaan yleistää ainakin osittain tällaisiin yrityksiin. Empiriassa postausten 

analysoinnista nousi esiin kuitenkin useita yksittäisiä tärkeitä seikkoja, joita yritykset 

voivat hyödyntää sosiaalisen median sisältömarkkinoinnissaan toimialasta 

riippumatta. Tutkimuksen tapausyritykset edustavat kuitenkin vain kahta toimialaa, 

joten tulokset eivät ole kovin suuresti yleistettäviä.  

 

7.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Tämän pro gradu -tutkielman avulla tuotiin lisää ymmärrystä siihen, millä keinoilla 

yritykset voivat sisältömarkkinoinnin avulla saada seuraajansa sosiaalisessa mediassa 

miettimään omia valintojaan vastuullisuutta ajatellen. Tutkielman pituus ja laajuus on 

kuitenkin rajattu, ja tästä johtuen kaikkea haluttua ei saada tutkittua yhdessä 

tutkimuksessa. Tämän takia tutkija tarjoaa aiheeseen liittyen jatkotutkimusehdotuksia. 

Jatkotutkimusehdotuksena nousee esille aiheen tutkiminen eri sosiaalisen median 

kanavien sekä eri alojen yritysten kautta. Tutkimukseen voisi ottaa mukaan laajemmin 

eri sosiaalisen median kanavia sekä laajemmin eri alojen yrityksiä. Näin saataisiin 

tutkittua, miten vastuullisuudesta kertominen vaihtelee eri sosiaalisen median 

kanavien välillä sekä millaisia eroja eri alojen yritysten väliltä löytyy.  

Toinen jatkotutkimusehdotus liittyy postausten elementtien vaikuttavuuteen. 

Tutkimuksessa voisi tuoda lisää ymmärrystä siihen, kuinka eri elementit postauksissa 
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vaikuttavat lukijaan ja hänen reaktioonsa. Eri elementeillä tarkoitetaan esimerkiksi 

postauksissa mukana olevia linkkejä, kuvia, videoita, hashtageja sekä 

toimintakehotuksia. Olisi erittäin mielenkiintoista sekä hyödyllistä tietää, miten eri 

elementit vaikuttavat viestien tulkitsemiseen sekä niihin reagoimiseen. Elementtien 

vaikuttavuuden avulla saataisiin lisätietoja siihen, mitä kaikkea postauksiin kannattaa 

sisällyttää, kun halutaan saada lukija miettimään valintojaan vastuullisuuden suhteen.  

Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että dialogi yrityksen ja sen seuraajien välillä on 

tärkeää. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan tutkittu, käydäänkö keskustelua yrityksen 

ja seuraajien välillä yksityisviestien kautta. Jatkotutkimusehdotuksena nousee 

yrityksen ja seuraajien välisten yksityisviestien tutkiminen. Mitä keskusteluja 

yksityisviesteissä käydään ja millä tavalla ne saavat seuraajan ajattelemaan yrityksestä 

sekä sen markkinoimasta vastuullisuudesta; onko sillä parantava, huonontava vai 

neutraali vaikutus? 
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