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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyöni aiheen sain Osuuskauppa PeeÄssältä. Opinnäytetyöni käsittelee tapahtuman markki-

nointia sosiaalisessa mediaa, casena on Kuopio Wine Festival. Keskityn tapahtuman markkinointiin 

Facebookissa. Valitsin aiheen, koska se on erittäin kiinnostava, ajankohtainen ja tukee vahvasti am-

matillista kehittymistäni. Opinnäytetyöni aihe on ajankohtainen, koska sosiaalista mediaa käytetään 

lisääntyvässä määrin tänä päivänä markkinointikanavana. Myös toimeksiantajani Osuuskauppa Pee-

Ässän suuntaus on siirtyä pelkästään digimarkkinointiin. 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on löytää kehitysideoita sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan Kuopio 

Wine Festivalin markkinointiin niin, että markkinoinnilla sosiaalisessa mediassa tavoitettaisiin enem-

män ihmisiä. Toimeksiantajani Osuuskauppa PeeÄssä haluaa ehdotuksia sosiaalisen median markki-

nointi-kampanjoista ja keinoista, millä he voisivat saavuttaa parhaiten suuret ihmisvirrat sosiaalisen 

median kautta. Opinnäytetyöni tutkimuskysymyksiä ovat: Miten festivaalin markkinointia sosiaali-

sessa mediassa voi kehittää? Millaisella markkinoinnilla sosiaalisessa mediassa festivaali voi tavoittaa 

enemmän ihmisiä? Millaisia festivaalin mainoksia/uutisia ihmiset jakavat Facebookissa? Miten ihmiset 

saadaan jakamaan festivaalin tietoja Facebookissa? 

 

Osuuskauppa PeeÄssä on järjestänyt Kuopio Wine Festivalin vuosittain Kuopion satamassa vuodesta 

1997 lähtien. Vuonna 2016 tapahtuma vietti 20-vuotisjuhlavuottaan, minkä kunniaksi mukana oli 

useampi teemamaa, siis parhaita paloja aiemmilta vuosilta. Vuonna 2017 Kuopio Wine Festival jär-

jestettiin 21. kerran. Vuosittain tapahtumassa vierailee noin 35 000 vierasta. Vuonna 2017 Kuopio 

Wine Festival järjestettiin 30.6.–8.7.2017 ja tapahtuma toi Kuopioon Amerikan makumaailman ja 

kotimaiset huippubändit. Teemana kesällä 2017 oli ”Taste of America” ja amerikkalainen tunnelman 

pystyi aistimaan ruuassa ja viineissä. Suomen suurin viinitasting järjestettiin 1.7.2017. Ensimmäistä 

kertaa tapahtuman yhteydessä järjestettiin Kuopio Wine Festival -grillauskisa 8.7.2017 sekä 1.7. il-

maistapahtuma PIKNIK-päivä ja Baltic Jazz Event, jolloin ihmiset pääsivät kokemaan viinijuhlien tun-

nelmaa, maistamaan viinejä sekä testaamaan ruokakadun tarjontaa. Samaan aikaan tapahtumaken-

tällä tarjottiin ilmaistapahtuma, jossa soi jazzmusiikki. Viinijuhlilla tarjoiltiin viinejä Pohjois- ja Etelä-

Amerikasta, niin vanhasta kuin uudestakin viinimaailmasta, klassista ja modernia. Viinit tulivat moni-

puolisesti maiden eri viinintuotantoalueilta. Amerikkalaisten viinitilojen rikkaus löytyy erilaisesta maa-

perästä, ilmastosta ja lämpötilasta. (Kuopio Wine Festival.) 

 

Opinnäytetyöni teoreettinen viitekehys koostuu erilaisista digitaalisen markkinoinnin osa-alueista. 

Viitekehys muodostuu sosiaalisen median markkinoinnin, inbound-markkinoinnin, orgaanisen mark-

kinoinnin ja viraalimarkkinoinnin teorioista. Yhdistelemällä näitä teoreettisia lähestymistapoja digi-

taaliseen markkinointiin on mahdollista analysoida sosiaalisen median markkinoinnin toimivuutta. 

 

Opinnäytetyöni keskeisiä käsitteitä ovat sosiaalinen media, Facebook-sivut, kävijäseuranta, markki-

nointiviestintä, markkinointi sosiaalisessa mediassa, digitaalinen markkinointi, maksettu ja orgaani-

nen markkinointi. 
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Opinnäytetyössä keskityn inbound-markkinointiin. Markkinointitavat voidaan jakaa outbound- ja in-

bound-markkinointiin. Outbound-markkinointi on yksisuuntaista ja perustuu keskeytykselle ja pakot-

tamiselle. Outbound-markkinoinnin tärkeimpiä välineitä ovat sanomalehdet, telemarkkinointi, tv- ja 

radiomainonta sekä sähköpostimainonta. Se toimii siten että kohderyhmään kuuluva henkilö pakote-

taan vastaanottamaan markkinointiviestejä sijoittamalla niitä välineisiin jolle kohderyhmä altistuu. 

Inbound-markkinoinnissa on keskeistä rakentaa markkinointi siten että asiakkaat löytävät markkinoi-

jan silloin kun tarvitsevat tukea ostopäätökseen. Tällaista markkinointivälineitä ovat mm. blogit, kes-

kustelufoorumit, omilla internet-sivuilla julkaistava tieto ja sosiaalinen media. Se perustuu asiakkaan 

halulle vastaanottaa markkinointiviestejä ja sillä tarkoitetaan sellaisten markkinointikeinojen käyttöä 

jotka vetävät ostajia kohti markkinoijan tuotetta tai palvelua. Tärkeintä on asiakkaan tarpeita vas-

taava sisältö ja sen on löydyttävä vaivattomasti sosiaalisesta mediasta ja internetin hakukoneista. 

Sen tavoitteena on rakentaa vuorovaikutusta potentiaalisiin ostajiin ja hoitaa asiakkuuksia. (Juslen 

2009, 131-134.) 

 

Facebookissa voi markkinoida maksullisilla mainoksilla tai orgaanisella markkinoinnilla. Keskityn työs-

säni orgaaniseen markkinointiin minkä hyödyntämisestä organisaation ei tarvitse maksaa alustan 

tarjoajalle. Orgaaninen mainonta tarkoittaa uutisten tarinoita, jotka on muodostettu automaattisesti 

käyttäjien Facebook-sivulla tai sivujulkaisuissa tekemistä toimista (Facebook 2015). Opinnäytetyöni 

tavoitteena on saada vastaukset yllä oleviin tutkimuskysymyksiin keskittyen pelkästään orgaanisen 

markkinoinnin keinoihin Facebookissa. Opinnäytetyössä on huomioitu, että sosiaalinen media on 

vain yksi markkinointikanava muitten joukossa. Tapahtuman myynti on jätetty kokonaan tutkimuk-

sen ulkopuolelle.   

 

Opinnäytetyössä käyn läpi Kuopio Wine Festivalin nykyistä markkinointia Facebookissa ja seuraan 

sen toimivuutta vuoden ajan. Tarkasteluajankohta on 12.1.2016-12.1.2017. Kerään tuona ajankoh-

tana aineistoa Facebook-sivustojen tilastoista keskittyen julkaisujen jakamisiin, tykkäämisiin ja kom-

mentteihin.  
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2 DIGITAALINEN MARKKINOINTI 

  

Yksi markkinoinnin muodoista on digitaalinen markkinointi, johon liittyy aina jollakin tasolla interak-

tiivinen teknologia. Se on lisännyt markkinoinnin mahdollisuuksia tavoittaa kuluttajia ja lisännyt 

mahdollisuuksia kommunikoida heidän kanssaan. Samalla teknologia on lisännyt myös kuluttajien 

mahdollisuutta vuorovaikutukseen markkinoijien kanssa.  (Dann ja Dann 2011, 4, 30.) Digitaalisessa 

markkinoinnissa hyödynnetään interaktiivisia kanavia kuten internet ja mobiilimedia (Karjaluoto 

2010, 13). Digitaalinen markkinointi käsittää internetissä, sähköpostilla, tietokannoissa, mobiilissa, 

langattomasti ja digitaalisen television välityksellä tapahtuvan markkinointia tukevan toiminnan, 

joilla tavoitellaan kannattavaa myyntiä ja asiakkaitten säilymistä. Asiakasuskollisuutta luodaan lisää-

mällä yritysten tietoutta asiakkaista. Yritykset saavat tietoa asiakkaitten profiilista, käyttäytymisestä, 

arvoista sekä asiakasuskollisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tämän jälkeen asiakkaille voidaan suun-

nata kohdennettua markkinointia. (Chaffey 2011, 17) 

 

Digitaalinen markkinointi on tehokkainta silloin, kun tavoitteena on lisätä bränditietoisuutta, muuttaa 

brändiasenteita tai brändi-imagoa, aikaan saada kokeilu tai kasvattaa uskollisuutta eli tehdä asiak-

kuusmarkkinointia. Verkossa markkinoidessa ei tulisikaan keskittyä vain kävijämääriin. (Karjaluoto 

2010, 128-129.) Digitaalisella markkinoinnilla on kymmenen erityispiirrettä, jotka on tärkeää ymmär-

tää. Nämä ominaisuudet liittyvät kuluttajien käyttäytymiseen, saavutettavuuteen tai tuotteen omi-

naisuuksiin. (Dann ja Dann 2011, 41.) 

 

2.1.1 Kuluttajien käyttäytymisen liittyvät tekijät 

 

Digitaalisessa markkinoinnissa kuluttajien käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä ovat markkinoinnin inter-

aktiivisuus, massakustomointi ja kuluttajien kiinnostukseen perustuva toiminta. Näiden tarkoituksena 

on maksimoida digitaalisen markkinoinnin edut. Interaktiivisuudella tarkoitetaan kaksisuuntaista 

kommunikaatiota yrityksen ja asiakkaan välillä. Internetissä on kahdenlaista interaktiivisuutta: per-

soonallista ja koneellista. Persoonallisella interaktiivisuudella tarkoitetaan internetin tarjoamia useita 

eri mahdollisuuksia pitää yhteyttä muihin ihmisiin (esim. Facebook, Myspace). Koneellinen interaktii-

visuudella tarkoitetaan sitä internetin ominaisuutta, että ihmiset pääsevät sen kautta hypermediaan 

(esim. Google, Wikipedia, Paypal). Ihmisillä on mahdollisuus säädellä Internetissä vuorovaikutus-

taan, sen laajuutta ja vuorovaikutustilanteita. (Dann ja Dann 2011, 42.)  

 

Kustomointia digitaalisessa markkinoinnissa voidaan tehdä monella eri tasolla. Massakustomointi tar-

koittaa sitä, että yritys räätälöi tuotteen asiakkaiden tarpeitten mukaan. Kuluttajat voivat tilata Inter-

netistä erilaisia tuotteita valitsemillaan ominaisuuksilla. Internet interaktiivisena kanavana mahdollis-

taa massakustomoinnin jokaisen asiakkaan toiveitten mukaisesti. (Paavilainen 1999, 70.) Markkinoi-

jien mahdollisuus käyttää hyväkseen Internetin informaatiota kustomoinnin pohjana on merkittävästi 

kasvattanut asiakkaitten voimaantumista markkinointisuhteessa. Kuluttajaa tarvitaan kustomointi-

prosessiin mukaan. Vaikkakin markkinoijan näkökulmasta kuluttajien voimaantuminen saattaa johtaa 

kontrollin vähentymiseen, markkinoijat voivat jäljitysteknologian avulla paremmin ymmärtää, mitä 
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valintoja kukin kuluttaja tekee ja millaiset kommunikaatiostrategiat toimivat. (Dann ja Dann 2011, 

43.)  

 

Kolmas tärkeä käyttäytymiseen liittyvä Internetin ominaisuus on se, että sitä ohjaa ihmisten kiinnos-

tus. Kaikkea ihmisten toimintaa verkossa ohjaa heidän tarpeensa ja halunsa. Internetiä voidaan kui-

tenkin käyttää passiiviseen mainontaan, mutta aktiivinen mainonta on helpompaa. Aktiivisessa mai-

nonnassa lukija klikkaa itseään kiinnostavia linkkejä. Motivoituneet kuluttajat ovat todennäköisimmin 

yhteydessä yritykseen, kun taas toisaalta ihmisen tulisi tietää mitä on ylipäätänsä verkosta etsi-

mässä. Markkinoijalla on kolme tehtävää kiinnostuksen ohjaamassa ympäristössä. Ensimmäiseksi 

markkinoijalla tulee olla jotain kiinnostavaa, joka vastaa kuluttajien odotuksiin ja luo arvoa. Toiseksi 

pitää luoda riittävästi kiinnostusta ja tietoisuutta organisaatiosta. Kolmanneksi kuluttaja tulee saada 

palamaan ja suosittelemaan yritystä. Tämä edellyttää Internet-sivujen toimivuutta ja sitä että si-

vusto luo riittävää arvoa kuluttajalle. (Dann ja Dann 2011, 44.) 

 

2.1.2 Saavutettavuus 
 

Saavutettavuus on keskeinen näkökulma, kun erotellaan Internetille tunnusomaisia piirteitä. Näistä 

kolme asiaa vaikuttavat markkinointiin: globaali pääsy, ajasta riippumattomuus ja kaikkialla läsnäolo. 

Internet on luonut lähes rajattoman markkinapaikan, jossa tietoon, tuotteisiin ja palveluihin on väli-

tön globaali pääsy. Internet tarjoaakin kaikenkokoisille yrityksille mahdollisuuden toimia kansainväli-

sillä markkinoilla. Globaalisuuden vaikutuksesta internetmarkkinointi onkin kasvava liiketoimintamalli.  

Internetiin pääsee lähes kaikkialla maailmasta. Myös medialle on mahdollista ylittää maantieteelliset 

rajat välittömästi verrattuna perinteisiin kanaviin. Digitaalinen markkinointi onkin saavuttanut pis-

teen, jossa ollaan läsnä ympäri maailman. Internet on muita medioita vähemmän taipuvainen alu-

eellisuudelle.  (Dann ja Dann 2011, 44-47.) 

 

Internet on aina auki ja päällä. Sen kiehtovimpia piirteitä onkin riippumattomuus ajasta. Toimialoilla 

joilla on mahdollista käyttää itsepalvelua, kuten esimerkiksi verkkomaksua, on mahdollista saavuttaa 

suurempi ajasta riippumattomuus. Kääntöpuolena tässä Internetin piirteessä on se, ettei se todella-

kaan sulkeudu koskaan, viikonloppuisin eikä pyhäpäivinä. (Dann ja Dann 2011, 46.) 

 

Yrityksen tulee huolehtia verkkopalveluitten tarjoamisesta sellaisessa teknisestä ympäristöstä, jossa 

tietoliikenne on katkeamatonta. On myös huomioitava hitaamman verkon kautta asioivat ihmiset. 

Yrityksen tulee varmistaa palveluitten toimivuus myös mobiilissa. Tämä voidaan tehdä joko mobii-

lioptimoiduilla sivustoilla, jolloin palvelusta on tehty rinnakkainen versio mobiilikäyttöön. Toinen vaih-

toehto on sivuston rakentaminen niin, että ulkoasua määrittelevät elementit mukautuvat automaatti-

sesti päätelaitteen koon mukaan. (Finelius 2015, 80-82.) 
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2.1.3 Tuotteitten ominaisuudet 

 

Kolmas digitaalisen markkinoinnin ympäristöä määrittelevä markkinointitoimenpiteisiin vaikuttava 

ominaisuuksien joukko liittyy neljään piirteeseen, jotka muovaavat Internetin arvon tuottamista. 

Nämä piirteet ovat aineettomuus, mobiliteetti, siirrettävyys ja internetin epävakaisuus palvelutuot-

teena. (Dann ja Dann 2011, 47.) 

 

Digitaalinen markkinointi keskittyy kommunikaatioon ja aineettomien etujen toimittamiseen, joita ei 

voi kokea fyysisesti. Maailmanlaajuisesti onkin suuntaus siihen että asiat halutaan kokea emotionaa-

lisesti. Digitaalinen markkinointi luokin aineetonta arvoa tarjoten kätevyyden ja pääsyn yhdistelmän. 

Mobiliteetti taasen on nopeasti kasvava digitaalisen markkinoinnin näkökulma, joka liittyy teknologi-

aan ja langattomuuteen. Enää ei tarvita verkkokaapeleita päästäkseen Internetiin. Näin markkinoin-

tia voidaan syöttää mihin aikaan tahansa ja kaikkialle useiden jakeluverkkojen kautta. (Dann ja 

Dann 2011, 47-48.) 

 

Siirrettävyys voidaan jakaa informaation ja datan siirrettävyyteen. Informaation siirrettävyys tarkoit-

taa digitalisoidun tiedon piirrettä, joka voidaan toistaa tarkalleen ilman teoreettisia kopioinnin rajoi-

tuksia ja heikentymistä verrattuna alkuperäiseen dataan. Datan siirrettävyys tarkoittaa yksilöitten 

jättämää jälkeä dataan, kun he käyttävät sosiaalista mediaa. Myös heidän lataamistaan sisällöistä, 

suhteista ja verkostoista jää jälki dataan. (Dann ja Dann 2011, 48.) 

 

Internet on epävakaa. Epävakaisuus on hyväksi nopealle kehitykselle ja kasvulle, mutta viivyttää 

suurta osaa väestöstä, jotka pitävät rauhallisesta ja johdonmukaisesta teknologiasta. Uusia sovelluk-

sia, teknologiaa ja odotuksia kehittyy päivittäin. Markkinoijien on jatkuvasti pysyttävä mukana kehi-

tyksessä ja löydettävä tarvitsemansa tekniset innovaatiot. On myös tärkeää pysyä mukana sosiaali-

sissa innovaatioissa ja odotuksissa. (Dann ja Dann 2011, 49.) 

 

2.1.4 Digitaalisen markkinoinnin etuja ja haasteita  

 

On useita syitä siihen, miksi yrityksen kannattaa hyödyntää markkinoinnissa digitaalisia kanavia. Yri-

tys voi siirtymällä sähköiseen markkinointiin pienentää markkinointikuluja. Samanaikaisesti liiketoi-

minnan tulot voivat kasvaa, voitot vahvistua sekä säästöt parantua. Digitaalisella markkinoinnilla ta-

voitetaan usein perinteistä markkinointia tehokkaammin sekä kustannustehokkaammin kohderyh-

mät. Suurin etu perinteisiin medioihin verrattuna on, että digitaalisten kanavien kautta kommunikaa-

tio on erinomaisesti kohdistettavissa. Kustomoiduilla internet-sivuilla ja kustomoidulla markkinoinnilla 

voidaan vähentää aikaa, joka kuluu hukkaan tuotteitten parissa, joita ei haluta. Näin toiminta tehos-

tuu. (Dann ja Dann 2011, 50.) Erityisen tehokasta digitaalinen markkinointi on olemassa oleville asi-

akkaille. Markkinointiviestintä on henkilökohtaisempaa sekä helpommin räätälöitävissä. Digitaalisten 

kanavien etu on myös medioitten vuorovaikutteisuus perinteisiin massamedioihin verrattuna. (Karja-

luoto 2010, 14, 127.) 
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Internetin globaalisuus tarjoaa laajemmat mahdollisuudet saavuttaa asiakkaita sekä yhteistyökump-

paneita, koska tällöin ei olla sidottuna maantieteellisesti mihinkään alueeseen. Sähköinen ympäristö 

tarjoaa yrityksille mahdollisuuden mainostaa tuotteitaan, palveluitaan sekä ideoitaan. Internet sivus-

tot voidaan räätälöidä kunkin tarpeita vastaaviksi. Yksi eniten motivoivista tekijöistä olla mukana 

verkossa, on kilpailun asettaman paine. Pelko siitä, että organisaatio jää kilpailussa, jos ei ole mu-

kana digitaalisessa markkinoinnissa vaikka kilpailijat jo ovat. Lisäksi Internetissä läsnäolo vaikuttaa 

yrityskuvaan. Internetissä läsnäololla voidaan viestiä, että yritys on ajan tasalla, innovatiivinen ja 

mukana sosiaalisen median ja teknologian trendeissä. Sillä viestitään myös yrityksen arvoista ja kes-

tävän kehityksen kannattamisesta. (Dann ja Dann 2011, 50-52.) 

 

Faulkner (2013) listaa kymmenen digitaalisen markkinoinnin etua perinteiseen markkinointiin verrat-

tuna: 

1. Tasapuolisuus. Mikä tahansa yritys voi koostaan huolimatta päihittää kilpailijansa. 

2. Pienemmät kulut. Yritys voi kehittää verkkomarkkinointistrategian vähäisillä kuluilla ja voi 

mahdollisesti korvata kalliimpia markkinointikanavia. 

3. Mitattavuus on yksinkertaista. 

4. Reaaliaikaiset tulokset. Muita markkinointikanavia käyttäen voi joutua odottamaan jopa viik-

koja, jotta saa tuloksia. 

5. Strategian jalostaminen. Verkossa markkinointi mahdollistaa markkinointistrategian kehitte-

lyn missä vaiheessa tahansa ja vaikutukset ovat nähtävissä melkein välittömästi. 

6. Brändin kehittäminen. Hyvin ylläpidetty verkkosivusto laadukkaalla kohdennetulla sisällöllä 

voi luoda lisäarvoa asiakkaille sekä mahdollistaa jatkokehittämisen. 

7. Laajempi näkyvyys. Yrityksen liiketoiminta voidaan tehdä nähdyksi joka puolella maailmaan 

samalla kampanjalla. 

8. Viraalisuus. Sosiaalisessa mediassa yrityksen julkaisu voidaan jakaa uskomattoman nopeasti.  

9. Ei tunkeileva. Verkossa ihmisistä yrityksen viestintä ei tunnu niin tungeksivalta kuin muista 

kanavista välitetty markkinointi. 

10. Suurempi sitoutuminen. Verkossa yritys voi kehottaa asiakkaitaan ja prospekteja toimimaan.  

 

Digitaalinen markkinointi ei ole eduistaan huolimatta universaalisti omaksuttua. Useat tekijät eri ti-

lanteissa rajoittavat sen käyttöä, kuten taloudellinen toteuttamiskelpoisuus, organisaation kapasi-

teetti sekä asiakkaitten kapasiteetti. Sähköinen markkinointi ei ole kulutonta. Se vie aikaa ja työtun-

teja sekä mahdollisesti vaatii lisätyövoimaa tai investointeja henkilökunnan koulutukseen ja kehityk-

seen. Jos saatu potentiaalinen hyöty ei kata kuluja, yritys ei lähde mukaan digitaaliseen markkinoin-

tiin. (Dann ja Dann 2011, 52.) 

 

Verkkoaikakautena teknologian nopea kehitys luo liiketoiminnalle ainutlaatuisia haasteita, kuten mi-

ten sosiaalista mediaa tulee johtaa, miten oikeanlaista sisältöä tuotetaan ja kuka yrityksestä hoitaa 

sosiaalista mediaa. Yleensä sosiaalisen median johtamisen prosessi on virheellinen ja harvemmin 

sisältöstrategia on puutteellinen. Yrityksen kannattaakin aloittaa prosessista menestyäkseen sosiaali-

sessa mediassa. Arvon saaminen hakukoneoptimoinnista voi myös olla haasteellista yritykselle. 
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Syynä voi olla algoritmien jatkuvat muutokset tai yksinkertaisesti avainsanojen vähäisyys, jolloin yri-

tystä ei löydetä. Ihmiset käyttävät useaa laitetta verkossa ja onkin vaikeaa saada selville yrityksen 

sivuilla vierailevien ihmisten kokemuksia ja sivulle saapumisreittejä. Yrityksen sivustoa suunnitelta-

essa tulee ottaa huomioon myös mobiilikäyttäjät, koska ihmiset käyttävät yhä enemmän älypuheli-

mia internetin selailemiseen. Koska verkossa on tänä päivänä niin paljon tarjontaa kuluttajille, kil-

pailu huomion saamisesta on kova. Kannattaa keskittyä asiakkaaseen luoden heille positiivisia koke-

muksia asiakasuskollisuuden kasvattamiseksi. (Leone 2014.)  

 

Patel (2015) arvioi vuonna 2016 digitaalisen markkinoinnin muuttuvan enemmän interaktiivisem-

maksi. Viimeiset vuodet sisältömarkkinointi on ollut pinnalla ja markkinoijat ovat keskittyneet julkai-

semaan artikkeleita videoitten, kuvasarjojen, infografiikan sijasta. Internet on kuitenkin pullollaan 

erilaisia artikkeleita kilpailemassa ihmisten huomiosta. Interaktiivisella sisällöllä saavutetaan artikke-

leita paremmin ihmisten huomio. Interaktiivinen sisältö on artikkeleita helpompi sisäistää, se on si-

touttavampaa ja se tyypillisesti kerää enemmän linkityksiä. Ei ole enää tehokasta luoda ja jakaa si-

sältöä itse. Kannattavaa on käyttää käyttäjien luomaa sisältöä sekä verkostoitua muitten vaikuttajien 

kanssa. Sosiaalisessa mediassa on vaikeaa saada sisältöä huomatuksi ilmaiseksi. Elliot (2013) kertoo 

kuinka 2013 Pohjois-Amerikassa ja Englannissa tehty tutkimus paljasti, että Facebook näyttää brän-

dien julkaisuista keskimäärin 16 %:lle sen tykkääjistään. Sosiaalisessa mediassa tuleekin käyttää 

käyttäjiä apuna markkinoinnissa. Yhä vaikeampaa on herättää ihmisten huomio ja sitouttaa brändiin, 

koska Facebookin käyttäjien seinän täyttävät erilaiset viihdyttävät julkaisut. Markkinoijien onkin kes-

kityttävä tavoittamaan yhteisöjä yhteisöjen sisällä, mikä tarkoittaa, että tulee löytää yrityksen kohde-

ryhmä käyttäen jonkin toisen henkilön tai ryhmän yleisöä. Yksi tapa on ottaa ihmisiä kumppaneiksi, 

saaden heidät jakamaan yrityksen viestiä maksua vastaan. Enää ei voida luottaa, että Google olisi 

verkossa tapahtuvan liikenteen päälähde, eikä hakukoneoptimointi takaa yritykselle menestystä. Me-

nestyäkseen yrityksen on myös oltava merkityksellisessä vuorovaikutuksessa ja keskusteltava perso-

noidusti jokaiselle asiakkaalle useassa eri kanavassa, kuten sähköpostitse, puhelimitse, postitse ja 

erilaisten sosiaalisen median kanavien kautta. 

 

2.2 Digitaalisen markkinoinnin strategia 

 

Digitaalisen markkinoinnin ydin on hyvä sisältö. Tärkeää on myös pitää mielessä sisällön konteksti. 

Sisällön suunnittelussa on huomioitava se, missä digitaalisessa kanavassa sisältöä katsotaan. (Frick 

2010, 5-6.) Sähköisen markkinoinnin strategian avulla voidaan luoda organisaatiolle arvoa tarjoa-

malla parempi tapa organisaatiolle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille saavuttaa tavoitteet ja pää-

määrät (Dann ja Dann 2011, 49). 

 

Sähköisen markkinoinnin strategia on tehokkainta silloin, kun siinä yhdistyvät Internetin voima 

markkinoinnin keskiössä ja olemassa oleva organisaation toiminta verkossa ja verkon ulkopuolella. 

Organisaation strategian tulee olla yhtä, sekä verkossa että verkon ulkopuolella. (Dann ja Dann 

2011, 60,63.) 
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Strategia on suunnitelma mitä, miksi ja miten Facebookissa markkinoidaan. Suunnitelmassa on mää-

ritelty myös se mitä Facebookissa ei tehdä. Tarkoituksena on määritellä tarkasti mitä Facebookissa 

julkaistaan ja suunnitella miten kävijöitä saadaan yrityksen verkkosivuille sekä jättämään yhteystie-

tonsa. Strategian suunnittelu kannattaa aloittaa arvioimalla nykytilanne eli mitä sosiaalisessa ver-

kossa tehdään nykyisin, miten se toimii ja saadaanko toiminnalla uusia kontakteja. Pitää myös miet-

tiä kasvaako yrityksen näkyvyys ja luodaanko oikeanlaisia mielikuvia. Tämän jälkeen mietitään ta-

voitteet joita voivat olla esimerkiksi myynnin lisääminen, uusien kontaktien saaminen tai tietoisuu-

den kasvattaminen. Strategian suunnittelu kannattaa aina aloittaa puhtaalta pöydältä ja on oltava 

valmiina muutokseen keskittymällä vain tavoitteeseen ja sen saavuttamiseen. Strategiaa kannattaa 

arvioida useamman kerran vuodessa ja kehittää, optimoida sekä tehdä tarvittaessa korjausliikkeet. 

(Kadziolka 2014, 8-10, 16-20, 30-43, 50) 

 

2.3 Digitaaliset markkinointimuodot 

 

Digitaalisen markkinoinnin kanavia on useita. Chaffeyn (2011, 17-19) mielestä näistä kanavista kuusi 

on avainasemassa markkinoidessa. Hänestä tärkeimpiä ovat hakukoneet, verkkomainonta, online-

kumppanuudet, interaktiiviset mainokset, optimoitu sähköpostimarkkinointi sekä sosiaalinen media. 

Karjaluodon (2010, 14) mukaan tunnetuimpia digitaalisen markkinoinnin muotoja ovat internetmai-

nonta ja suoramarkkinointi sähköisesti (mobiili ja sähköposti). Internetmarkkinointi käsittää verkko-

mainonnan, hakukonemarkkinoinnin ja yrityksen verkkosivut sekä kampanjasivustot. Lisäksi on 

useita muita vähemmän tunnettuja markkinoinnin muotoja kuten mainospelit, mobiilimarkkinointi, 

interaktiivinen television, viraalimarkkinointi ja sosiaalinen media.  

 

2.3.1 Hakukonemarkkinointi ja verkkomainonta 

 

Hakukonemarkkinoinnin avulla pyritään parantamaan näkyvyyttä ja löydettävyyttä (Karjaluoto 2010, 

133). Kaksi hakukonemarkkinoinnin päätekniikkaa on käyttää joko sponsoroituja linkkejä, jolloin 

maksetaan klikkauksien mukaan tai käyttää hakukoneoptimointia. Sponsoroidut linkit ilmestyvät ha-

kukonesivulla hakutuloslistauksen yläpuolelle tai sivulle, kun tietty hakusana kirjoitetaan hakukonee-

seen. Hakukoneoptimoinnissa kasvatetaan yrityksen tai tuotteen sijoittumista hakutuloksiin perus-

tuen avainsanoihin ja lauseisiin. (Chaffey 2011, 18.) 

 

Hakukoneoptimoinnin etuja yritykselle on monia. Näkyminen hakukoneissa on ilmaista. Käyttäjät 

myös luottavat enemmän hakutuloksiin kuin mainoksiin. Sivuston näkyvyys paranee yleensä listauk-

sissa kun sivustot on hakukoneoptimoitu. Sivuston optimointi auttaa parantamaan sijoituksista kai-

killa hakukoneilla samanaikaisesti. Hakusanamainonta on helppo ja edullinen tapa mainostaa inter-

netissä. Käyttäjät suhtautuvat myös siihen positiivisemmin kuin muuhun internet-mainontaan. Haku-

sanamainontaa on helppoa ja yksinkertaista mitata. (Karjaluoto 2010, 134-136.) Verkkomainonnalla 

tarkoitetaan mainosten näyttämistä ostetuille verkkosivustojen mainospaikoilla. Siitä on useita erilai-

sia muotoja, kuten esimerkiksi bannerimainos, tekstilinkitykset, pop-upit, laajenevat tai leijuvat mai-

nokset ja kulmamainokset. Verkkomainoksista osa voidaan kokea ärsyttäviksi, koska ne peittävät 
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verkkosivut. Verkkomainonnan perusaate on, että mitä kohdistetumpaa se on, sitä tehokkaampaa se 

on. (Karjaluoto 2010, 139, 141.)  

 

2.3.2 Mainospelit, verkkotapahtumat ja mobiilimarkkinointi 

 

Verkko- ja mobiilipelien välityksellä voidaan vahvistaa brändin ja kuluttajan välistä suhdetta.  Yritys-

ten verkkosivuilla tarjoamia mainospelejä markkinoidaan sähköpostitse tai viraalimarkkinoinnin kei-

noin. Mainospelien tavoitteena on huomion herättäminen sekä brändi-imagon rakentaminen. Niitä 

voidaan käyttää myös uutuustuotteiden esittelyyn sekä ihmisten kouluttamiseen. Mainospelien hyviä 

puolia ovat niiden vuorovaikutteisuus sekä se, että ne saavat ihmiset kiinnostumaan brändistä ja ne 

tarjoavat ihmisille hauskan hetken brändin kanssa. Ne vangitsevat mielenkiinnon tehokkaammin pi-

demmäksi aikaa kuin muut markkinoinnin keinot. Niiden avulla voidaan kontaktoida myös uusia po-

tentiaalisia asiakkaita. (Karjaluoto 2010, 147, 149.)  

Verkkoseminaari on verkossa toteutettava vuorovaikutteinen luento, seminaari, tapahtuma tai esitys. 

Ne ovat nopea ja edullinen markkinointikeino. Yritykset ovat viime aikoina alkaneet suosia verkkota-

pahtumia lisääntyneen ympäristötietoisuuden ja kulujen vähentämisen takia. Mobiilimedia tarkoittaa 

mukana kulkevia ja taskuun mahtuvia päätelaitteita eli siis pääasiassa matkapuhelinta ja sen kautta 

käytettäviä palveluita. Mobiilimarkkinoinnilla tarkoitetaan kaikkea mobiilimedian avulla tehtävää 

markkinointiviestintää kuten teksti- ja multimediaviestit, mobiiliverkkosivut sekä paikkatietopalvelut. 

(Karjaluodon 2010, 150-151.) 

 

2.3.3 Viraalimarkkinointi 
 

Viraali tarkoittaa internetin käyttäjien keskuudessa sähköpostitse, keskustelufoorumin tai sosiaalisen 

median kautta viruksen tavoin leviävää ilmiötä, sisältöä tai ideaa (Juslén 2011, 366). Viraalimarkki-

noinnilla tarkoitetaan markkinointia, jossa viesti kulkee nopeasti ihmiseltä toiselle. Ideana on hyö-

dyntää asiakkaitten jo olemassa olevia sosiaalisia verkostoja ja saada nopeasti markkinointiviestit 

leviämään niissä. Viraalimarkkinointi rohkaisee digitaalisen sisällön vastaanottajia tai verkkosivus-

toilla kävijöitä lähettämään viestin eteenpäin muille. Se on tehokas ja menestyksellinen viestintä-

keino. Tehon saa aikaan viestin sisältö, hyvän olon ja yhteisöllisyyden tunne viestin jakamisesta. 

(Karjaluoto 2010, 144-145.)   

 

Sosiaalinen media tarjoaa viraalimarkkinoinnille globaalin yleisön. Kuluttajat pääsevät käsiksi massii-

viseen tietomäärään välittömästi ja voivat keskustella siitä ystäviensä tai ventovieraitten kanssa mil-

loin tahansa haluavat. Yrityksen onkin tärkeää olla aktiivinen sosiaalisessa netissä antaen näin ihmi-

sille syyn puhua siitä. Sosiaalinen media auttaa yritystä tuntemaan nykyiset ja tulevat asiakkaat.  

(Gunelius 2011, 178.) 

 

Viraalimarkkinointi perustuu siihen, että yrityksen asiakkaat levittävät tietoa sosiaalisessa mediassa 

tuotteista ja yrityksestä omissa verkostoissaan ja saavat näin mahdollisia uusia asiakkaita tulemaan 

tutustumaan yrityksen internetsivuille tai kokeilemaan yrityksen tuotteita. Markkinointiviesti leviää 

todella nopeasti ja ilman kuluja. Viraalimarkkinointi sitoo kuitenkin jonkin ammattimaisen tuotteen ja 
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brändin tuntevan tiedottajan viettämään aikaa sosiaalisessa mediassa ja ylläpitämään keskustelua. 

Yrityksellä on oltava sosiaaliseen mediaan linjaukset ja toimintaohjeet, joita siellä noudatetaan. (Par-

kin 2009, 193-194.) 

Mainonnan vakavasti ottavan yrityksen täytyy olla resursseja suunnitteluun, houkutteluun, ohjauk-

seen ja brändiin liittyvän keskustelun valvontaan. Keskusteluilla on tarkoitus ylläpitää ja rakentaa 

suhteita, brändiuskollisuudessa on kyse suhteista. Henkilön valitsema brändi luo turvallisuutta ja 

vahvistaa käsitystä itsestä. Brändi myös ymmärtää tarpeesi ja vastaa niihin, eikä brändiä haluta 

vaihtaa toiseen tai edes ei voida harkita sellaista tuntematta syyllisyyttä. Ihmiset haluavat jakaa 

nämä tunteensa kavereittensa kanssa ja puolustaa valitsemaansa brändiä. Sosiaalisen markkinoinnin 

ammattilaisen tulee johtaa tällaisiin suhteisiin suunnitellulla strategisella tavalla. On todella tärkeää 

saada ihmiset keskustelemaan brändista. Käyttäjien tuottama sisältö inhimillistää tuotteen ja käyttä-

jien kokemukset ovat arvostetuimpia kuin markkinoijan sanomiset tai tekniset tiedot. (Parkin 2009, 

198-199.) 

 

Ihmiset haluavat jakaa positiiviset kokemuksensa sosiaalisessa mediassa osittain siitä syystä, että he 

haluavat muidenkin hyötyvän kokemuksistaan ja osittain egonsa takia, koska ovat keksineet jotain 

ensimmäisenä. Osa ihmisistä on sitä mieltä, että hyvistä brändeista kannattaa puhua. Pelkkä hyvä 

brändi-kokemus ei riitä laajoihin suosituksiin, vaan yrityksen tulee kylvää ja hoitaa kannatusproses-

sia. Tähän on lukuisia keinoja. Sosiaalisen markkinoin yksi haasteista onkin pysyä kehityksessä mu-

kana. (Parkin 2009, 200-201.) 

 

2.4 Sosiaalinen media 

 

Sosiaalinen media koostuu moninaisesta sivustojen ja palveluitten joukosta. Se tarjoaa ihmisille alus-

tan suhteiden hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Kaikilla näillä alustoilla on jokin erityinen olemassa-

olon tarkoitus tai toiminta-ajatus. Sosiaalinen media voidaan nähdä internet-teknologioitten avulla 

toteutetuksi ympäristöksi, jossa ihmiset voivat jakaa, julkaista, muokata tai luokitella erilaisia sisäl-

töjä monilla eri tavoilla. Suurin osa siellä julkaistusta materiaalista on tavallisten ihmisten tuottamaa. 

Tämä onkin merkittävin tekijä, mikä erottaa sosiaalisen median massamediasta. Sosiaalinen media 

on kaikille avoin ja siihen osallistumiskynnys on matala. (Juslen 2011, 197.) 

 

Yksi tapa luokitella sosiaalisen median sivustoja perustuu siihen, mikä on niitten keskeisin olemassa-

olon tarkoitus. Tällöin syntyy kolme sosiaalisen median muotoa. Tiedon luokittelu- ja jakamispalve-

luitten toiminta-ajatuksena on antaa mahdollisuus luokitella ja jakaa verkosta löydettyä tietoa (esim. 

Digg ja Delicious). Sisällön julkaisupalvelut antavat kaikille mahdollisuuden julkaista internetissä si-

sältöä. Julkaisupalveluita ovat esimerkiksi YouTube, Wikipedia ja Flickr. Verkottumispalvelut mahdol-

listavat virtuaalisten suhteitten ja suhdeverkkojen luomisen ja ylläpitämisen. Tällaisia yhteisöpalve-

luita ovat esimerkiksi Facebook ja MySpace. (Juslen 2011, 199.) 

 

2.4.1 Sosiaalinen media toimintaympäristönä 
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Sosiaalinen media toimintaympäristönä eroaa suuresti massamediasta viestintämallin sekä tarjoa-

mansa vuorovaikutus- ja keskustelumahdollisuuksien suhteessa. Sosiaalisen median viestintämallissa 

käyttäjät toimivat jakeluverkostona ja käyttäjien tuottaman sisällön säilytys- ja julkaisupaikat toimi-

vat eräänlaisina viestinnällisinä keskuksina. Keskeistä on ihmisten merkitys viestin välittäjänä.  Sosi-

aalisessa mediassa sisältö on suurelta osin käyttäjien tuottamaa ja myös vastuu sisällön jakelusta on 

samoilla ihmisillä. Jakelun ketju käynnistyy yksittäisen verkon käyttäjän julkaistessa sisältöä. Kun 

toiset käyttäjät löytävät tuon sisällön, he päättävät haluavatko he kertoa siitä edelleen muille käyttä-

jille. Jos he päättävät kertoa sisällöstä muille, syntyy ilmiö nimeltä viraali. Viraalin seurauksena tieto 

sisällöstä leviää käyttäjien keskuudessa. Näiden ilmiöitten laajuutta on mahdoton ennustaa. (Juslen 

2011, 200-201.) 

 

Tilapäivitys on uusi sosiaalisen median viestinnän muoto, mikä on tyypillisesti suunnattu suurelle 

yleisölle. Se on yleensä lyhyt reaaliaikainen viesti, mikä kertoo esimerkiksi mitä käyttäjä tekee. Tila-

päivitysten tarkoitus on päivittää laajemman yleisön tietoon hetkiä päivityksen tehneen ihmisen elä-

mästä eikä niitä ole kohdistettu kenellekään. (Juslen 2011, 201-202.) 

 

Sosiaalisen median erona massamediaan on lisäksi piirre, että siellä julkaistu sisältö voi muuttua 

keskusteluksi. Tämä julkinen keskustelu käydään siellä, missä sisältö on julkaistu ja sitä voidaan 

käydä vaihtelevan kokoisissa yhteisöissä ilman sisältöön liittyvää kontrollia. Keskustelut kestävät ai-

kansa ja lopulta ne laimenevat keskustelijoitten mielenkiinnon siirtyessä muualle. Keskustelijoitten 

osallistumisen aste voi vaihdella aktiivisesta kommentoinnista hiljaiseen seuraamiseen. Sosiaalisen 

median keskustelut ovat reaaliaikaisia. Keskusteluun onkin osallistuttava silloin kun se käydään ja 

samassa paikassa, jotta voitaisiin vaikuttaa lopputulokseen.  (Juslen 2011, 202-203.) 

 

Sosiaalinen media on muodostanut uudenlaisen toimintaympäristön ja mahdollisuuden suhteitten 

luomiseen ja hoitamiseen. Internet on mahdollistanut uudenlaisen ihmissuhdetyypin, virtuaalisen 

suhteen. Virtuaalisia suhteita hoidetaan ja luodaan verkossa ja suhdeverkosto voikin olla maantie-

teellisesti hyvin laaja. (Juslen 2011, 203-204.) 

 

2.4.2 Sosiaalisen median vaikutus markkinointiin 

 

Sosiaalinen verkko yhdistää ihmiset nykyään. Markkinoinnin siirryttyä asiakkaitten perässä sosiaali-

seen median, markkinoista on tullut taas paikka missä myyjät ja ostajat kohtaavat keskusteluja käy-

den kauppoja tehdessään. Lisäksi on suuri määrä keskusteluja, joissa ihmiset vaihtavat ajatuksiaan 

ja tietoa suunnittelemistaan ja tekemistään ostoksistaan. Kaupat päätetäänkin usein asiakkaitten 

välisissä keskusteluissa, joissa myyjä ei useinkaan ole mukana. (Juslen 2011, 208.) 

 

Sosiaalisessa mediassa on kyse yhteisöistä sekä niissä käydyistä keskusteluista. Nämä perustuvat 

virtuaalisten suhteiden olemassaoloon ja markkinointi edellyttääkin virtuaalisten suhteiden luomista 

ja ylläpitämistä. Näitten suhteitten laatu on määrää tärkeämpää vaikkakin määrän kasvu voi edistää 

ideoiden leviämistä. Virtuaalisten suhteitten ymmärtäminen ja rakentaminen muodostavat markki-

noinnin perustan sosiaalisessa mediassa. (Juslen 2011, 208-209.) 
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Juslen (2011, 210-217.) listaa yleisiä pelisääntöjä markkinointiin sosiaalisessa mediassa: 

 Tuotteistaan ei pidä puhua liikaa. Asiakkaan mielenkiintoja sekä luottamus on saavutettava 

ennen että pystyy myymään.   

 On oltava huomion arvoinen. Sosiaalisessa mediassa markkinoidessa tavoitteena on huo-

mion saaminen liiketoimintaa edistäviltä ihmisiltä. Internetissä voi saavuttaa ilmaista mediaa 

ainoastaan voittamalla puolelleen verkkoa käyttävien ihmisten mielenkiinto. Strategia ja ar-

volupaus on mietittävä tarkasti.  

 On tunnettava asiakkaittensa ongelmat, koska asiakkaat ostavat tuotteita sekä palveluita 

ratkaistakseen jonkin ongelmansa. Markkinoinnin lähtökohtana on aina asiakas tarpeinensa. 

Keskittyminen asiakkaaseen sekä hänen ongelmansa ratkaiseminen helpottavat puheenai-

heitten löytämistä, herättävät potentiaalisten ostajien mielenkiinnon ja auttavat erilaistu-

maan kilpailijoista.   

 On annettava ennen kuin voi pyytää. Sosiaalinen media antaa takaisin vain suhteessa siihen 

mitä ensin on valmis antamaan tavoittelemilleen ihmisille. Tehokkainta markkinointia syntyy 

aloittamalla suhteiden luominen tarjoamalla tavoittelemilleen ihmisille jotain arvokasta ilman 

vastapalveluksen vaatimusta. 

 Sosiaalisessa mediassa on sitä mitä julkaisee ja mitä muut sinusta puhuvat.  

 Verkkojalanjälkeä kannattaa pyrkiä kasvattamaan. Verkkojalanjäljellä tarkoitetaan kaikkea 

yritystä koskevaa internetistä löydettävää tietoa sekä vahvempaa läsnäoloa internetissä ja 

suurempaa todennäköisyyttä tulla löydetyksi hakukoneissa ja sosiaalisessa mediassa. Tätä 

kasvattavat kaikki omat julkaisut, internet-sivut, blogit ja videot. Lisäksi muiden julkaisemat 

yritystä koskevat sisällöt ja kommentit kasvattavat verkkojalanjälkeä. 

 Ihmiset pitää ohjata sinne missä heille voi myydä. Markkinointi sosiaalisessa mediassa pe-

rustuu ihmisten tavoittamiseen tavalla, jonka he kokevat mieluisaksi. Voi olla tehokkainta 

ohjata kiinnostusta osoittava ostaja sellaiseen paikkaan, jota voi kontrolloida.  

 

2.4.3 Viisi olennaista asiaa sosiaalisessa mediassa markkinoinnissa 

 

Markkinoidessa sosiaalisessa mediassa on kolme asiaa, jotka kannattaa tehdä oikein ja kaksi haas-

tetta, joista tulee selvitä, jotta markkinointi on tehokasta. Kuunteleminen, yhteistyön tekeminen ja 

mittaaminen ovat perusta sitouttamiselle. Nämä tuleekin hoitaa oikein, jotta sosiaalisessa mediassa 

menestyy. Puolueeton kuunteleminen mahdollistaa yhteistyön. Yhteistyötä on monenlaista: asiak-

kaan ja yrityksen välillä, asiakkaitten keskuudessa sekä asiakkaitten ja työntekijöitten välillä. Keskus-

teluja, aktiivisuutta ja tuotteen kehittymistä tulee sitten mitata. (Evans ja Mckee 2010, 165-166.) 

 

Markkinoidessa sosiaalisessa mediassa kannattaa kuunnella tarkkaavaisesti ja systemaattisesti. 

Kuunteleminen on ammattimaisen viestinnän ydintaito ja tätä voidaankin kutsua aktiiviseksi kuunte-

luksi. Kun vastaaminen toimii ja markkinapaikan keskustelut ymmärretään, voidaan rakentaa positii-

vista keskustelua ja tehokasta vastaamista negatiivisiin keskusteluihin. Aktiivinen kuunteleminen tar-

koittaa että keskustelut huomioidaan ja niihin osallistutaan strategian ja mittaustulosten perusteella. 

(Evans ja Mckee 2010, 166-167.) 
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Jokaisesta tuotteesta ja palvelusta on olemassa valikoima erilaisia mielipiteitä ja on tärkeää kartoit-

taa lähtötilanne ja sen perusteella rakentaa vastausstrategia eli milloin ja miten reagoidaan mielipi-

teisiin. Näin tulee myös mahdolliseksi havaita ja reagoida mahdollisiin kriiseihin ajoissa. Kuuntelussa 

on tärkeää tiedostaa ketkä osallistuvat keskusteluun ja löytää aktiivisimmat keskustelijat sekä ne 

joilla on laajimmat sosiaaliset kontaktit. Tällaisia ihmisiä kutsutaan vaikuttajiksi. (Evans ja Mckee 

2010, 168-169.) 

 

Kollaboraatio syntyy kun kuunteleminen on käytäntö ja vastaukset muokataan opitun perusteella. 

Kollaboraatiolla tarkoitetaan tavoitteellista ryhmätyötä (Tolvanen 2010). Poikonen (2012) syventää 

kollaboraation määritelmää synergiseksi yhteistyösuhteeksi, jossa osapuolet pyrkivät tavoitteeseen. 

Tämä tavoite ja lopputulos eivät ole täysin selvillä yhteistyön alkaessa ja niihin osapuolet eivät itse-

näisesti pääsisi. Kun asiakkaille annetaan mahdollisuus ja työkalut he mieluusti työskentelevät yh-

dessä ja luovat yritykselle paremman itsestään ajatellen yrityksen tuotetta. Sosiaalinen media tar-

joaa useita sovelluksia tätä varten kuten erilaiset foorumit ja verkostot, tuotearvostelut ja suositte-

lut. Kollaboraatiotoimet on edellytys sitouttamisprosessille. Kollaboraatiossa voidaan esimerkiksi asi-

akkaat osaksi tuotteen suunnitteluprosessia. Kollaboraation kontekstin määrittelemisen jälkeen tulee 

sitouttamisprosessi yhdistää liiketoiminnan ja organisaation tavoitteisiin. Tämän jälkeen sosiaalisen 

median pyrkimysten vaikutuksia tulee mitata. Mittaaminen on avainasemassa jotta ymmärretään 

markkinoinnin tehokkuus. (Evans ja Mckee 2010, 166-167, 177, 179.) 

 

Kun yritys haluaa hyötyä sosiaalisesta teknologiasta se kohtaa kaksi universaalia haastetta. Muutok-

sia voi olla vaikea kohdata ja sosiaalisen median ominaispiirteitä voi olla hankala tuoda ja rajoitta 

pelkästään markkinointiin. Muutoksiin valmistautuminen on yksi osa organisaation valmistamista lii-

ketoimintaan sosiaalisessa mediassa. Oppimisen kulttuurin iskostaminen on tärkeää jotta uudet kol-

laboraatiotyökalut omaksuttaisiin. Liiketoiminnan johtajien muutoksen todellinen omaksuminen on 

myös tärkeä tekijä. Heidän on oltava avoimia muutokselle ja tukea sitä. (Evans ja Mckee 2010, 185, 

189.) 
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3 FACEBOOK MARKINOINTIKANAVANA 

 

Facebookin avulla voi sitouttaa ja ylläpitää informatiivista suhdetta nykyisiin ja potentiaalisiin asiak-

kaisiin. Sen kautta on hyvä jakaa sekä visuaalista sisältöä että tekstisisältöä. Facebook on eniten ta-

pahtuman markkinoinnissa käytetty sosiaalisen median kanava. Sitä käytetään yli 80 prosentissa 

osana tapahtuman järjestämistä. Facebook sopii hyvin erilaisten tapahtumien markkinointiin. (Solaris 

2014, 113-114.) Facebookin käytön säännöt ovat hyvin joustavia. Facebookissa pystyy kontrolloi-

maan brändinsä imagoa luomalla valitsemaansa sisältöä ja osallistumalla omaa brändin lupausta hei-

jastaviin aktiviteetteihin ja keskusteluihin. (Gunelius 2011, 100.) 

 

Facebook-markkinoinnin avulla hoidetaan asiakaspalvelua ja viestintää. Facebookin vahvuus on re-

aaliaikaisuus asiakaspalvelussa, viestinnässä ja markkinoinnissa. Kilpailujen ja muiden aktivointien 

avulla voi myös kerätä tietoa asiakkaitten kiinnostuksen kohteista. Facebook on ilmainen media me-

dianäkyvyyden kannalta. Hyvällä sisällöllä on mahdollista ansaita näkyvyyttä käyttäjien keskuudessa. 

Ansaittu media on uskottavinta. (Leino 2011, 129-130.) 

 

Facebook on laajalle levinnyt, tunnettu ja vaikutusvaltainen sekä suuritehoinen reaaliaikainen yhtei-

söpalvelu. Facebookista on tullut maailman koukuttavin sivusto, jossa suurin osa verkon käyttäjistä 

viettävät suurimman osan aikaansa. Facebook on yksi perustavoista löytää ja jakaa uutisia. Face-

bookissa käyttäjillä on vaikutusvaltaa, mikä jokaisen markkinoijan tulee huomioida. Yrityksen läsnä-

olo Facebookissa on tärkeää, koska sitä käytetään hakukoneena. Facebook helpottaa viraalimarkki-

nointia. (Amerland 2011, 64-65.)  

 

Solaris (2014, 113) on listannut asioita, missä sosiaalisia verkostoja voi käyttää tapahtuman markki-

noinnissa. Facebookin verkostoja voi käyttää tapahtuman markkinointiin, asiakaspalveluun tai myyn-

nin lisäämiseen. Sen avulla voidaan hoitaa myös suhdetoimintaa sekä viestintää ja vaikuttaa näin 

tapahtuman maineeseen sekä sitouttaa. Facebookin verkostojen kautta saadaan lisäksi tutkimustie-

toa yleisöstä ja heidän kiinnostuksen kohteistaan. Facebookin kautta voi saada myös palautetta 

tapahtumasta. 

 

3.1 Facebookin profiili, sivut ja ryhmä 

 

Facebookissa voi luoda profiilin, sivut tai ryhmiä. Profiili on henkilön tila Facebookissa. Jokainen joka 

on yhdistetty profiilin henkilöön, voi kommentoida Facebookin seinälle. Profiilin henkilö voi ladata 

erilaista mediaa, osallistua peleihin, liittyä ryhmiin ja tykätä muitten käyttäjien sivuista. Käyttäjä voi 

myös lähettää viestejä toisille käyttäjille. Profiili voi olla julkinen, osittain yksityinen tai täysin yksityi-

nen. Facebook-sivu on tarkoitettu brändille, yritykselle, organisaatiolle tai julkisuuden henkilölle ja 

sillä voi olla useampia ylläpitäjiä. Kuka tahansa Facebookin käyttäjä voi tykätä sivusta sekä kommen-

toida ja osallistua sivun keskusteluihin. Ylläpitäjät voivat ladata kuvia, videoita sekä lähettää päivi-

tyksiä kaikille henkilöille, jotka ovat kerran tykänneet sivusta. Sivujen ylläpitäjät pääsevät käsiksi 

monenlaisiin tilastoihin koskien sivustojen tehokkuutta. Facebook-ryhmän voi luoda kuka tahansa 

käyttäjistä ja sitä voi ylläpitää useampi käyttäjä. Ryhmä voi olla avoin, suljettu tai salainen. Ryhmän 
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ylläpitäjä voi lähettää yhtä aikaa jopa 500 jäsenelleen ja jäsenet voivat vastata niihin. Jäsenet voivat 

osallistua keskusteluihin sekä jakaa sisältöä. (Gunelius 2011, 101-102.) 

 

Kaikista ideaalisinta olisi luoda markkinoidessa Facebookiin sekä profiili, sivut että ryhmä. Markki-

nointi kannattaa aloittaa luomalla persoonallinen profiili. On kuitenkin muistettava sisällön näkevä 

yleisö ja varmistettava, että sisältö täyttää yleisön odotukset. Seuraavaksi kannattaa luoda sivu yri-

tystoiminnalle, jonka nimenä käytetään yrityksen nimeä. Sivulle kannattaa lisätä sisältöä ja kutsua 

ihmisiä tykkäämään sivusta. Keskustelun kehittyessä ja ryhmän tykkääjien määrän kasvaessa voi 

luoda keskusteluryhmiä. Tykkääjät voivat jopa itse perustaa ryhmiä, joihin yritys voi liittyä saavut-

taakseen kohderyhmänsä. (Gunelius 2011, 102-105.) 

 

3.2 Tykkääminen, jakaminen ja julkaiseminen 

 

Tykkäämiseen eli Facebook-suhteen syntyyn vaikuttavat erilaiset motiivit. Yritys voi olla ikoni, jolloin 

tykkääminen on luonnollista tai tykkääjä voi olla yrityksen asiakas. Yritys voi myös tarjota tykkääjälle 

mielenkiintoista sisältöä tai tykkääjä voi voittaa jotain. Tykkäämisen syynä voi olla myös se, että yri-

tys ajaa tykkääjälle arvokasta asiaa tai tykkääminen on hauska vitsi. (Leino 2011, 136-137.) 

 

Ihmisiä kiinnostaa yleensä muita ihmisiä kiinnostavat asiat. Jakaminen konkretisoi sisältöjen suosion. 

Ihmisillä on tarve jakaa kokemuksia. Ihmiset jakavat sisältöä, jos se on kiinnostavaa, helposti jaetta-

vaa ja eri kosketuspisteisiin sopivaksi räätälöityä. Sisällön jakaminen kannattaa automatisoida, jolloin 

sivuille voi varmistaa tasaisen kävijämäärän. Sisältö kannattaa myös koostaa ja tiivistää. (Isokangas 

ja Vassinen 2010, 154-155, 159.) Tanni ja Keronen (2013, 80) lisäävät sisältöjen jakamisen syiksi 

sen, että sisältö on naurattavaa, viihdyttävää tai sitä pidetään vastaanottajalle tarpeellisena. 

 

Itsensä ilmaiseminen on julkaisemisen tärkein motiivi. Jakamisen ja julkaisemisen ero on todella 

pieni ja ne eroavatkin työmäärän vuoksi. Julkaistessa ladataan itse esimerkiksi videopätkä YouTu-

been ja jakamisessa lähetetään jonkin toisen julkaisema video eteenpäin. Julkaiseminen on minkä 

tahansa sisällön tuottamista, johon on lisätty ihmisen oma näkemys siitä.  (Isokangas ja Vassinen 

2010, 159-160.) 

 

3.3 Facebook-markkinointi 

 

Tammikuussa 2017 Facebookilla oli maailmanlaajuisesti 1,87 miljardia käyttäjää (Statista 2017a). 

Syyskuussa 2017 Facebookin käyttäjämäärä oli jo 2,061 miljardia (Statista 2017b). Ja näiden käyttä-

jien määrän ennustetaan vain kasvavan lähivuosina (Statista 2017c). Suomalaisista noin 74 % käyt-

tää Facebookia (Werliin 2016). Taloustutkimus on selvittänyt Yle Uutisten pyynnöstä suomalaisten 

sosiaalisen median käyttöä. Kyselyyn vastanneista yli puolet käyttää Facebookia. Kyselyyn vastan-

neista 15-24 -vuotiaista henkilöistä 90 % käyttää Facebookia, 25-34 –vuotiaista 82 %, 35-49 -vuoti-

aista 63 %, 50-64-vuotiaista 38 % ja yli 65-vuotiaista 21 %. (Mättö 2015.)  
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Facebook-sivuja markkinoidessa kannattaa kutsua tutut ja kontaktit tutustumaan sivuihin, laittaa 

Facebook-osoite esille verkkosivuille ja kaikkiin yrityksen materiaaleihin. Myös muista sosiaalisen me-

dian kanavista kannaattaa tehdä linkitys Facebook-sivulle. Sivujen osoite kannattaa lisätä myös säh-

köpostin allekirjoitukseen ja käyttää Facebookia mainosmediana. Facebookin tykkää-nappi kannattaa 

lisätä myös verkkosivuille.  (Leino 2011, 135.) 

 

Yrityksen ensisijainen tehtävä on palvella tykkääjiä nopeasti, asiallisesti ja rennosti Facebookissa. 

Jokaiseen seinälle tulleeseen kirjoitukseen kannattaa vastata julkisesti. Mitä enemmän on vuorovai-

kutusta, sitä enemmän on kommentteja ja tykkäyksiä ja näistä seuraa enemmän sivunäyttöjä. Sivu-

näytöt taasen kasvattavat tykkääjämäärää. (Leino 2011, 137-138.) 

 

Facebook tarjoaa useita työkaluja ja toimintoja yritystoiminnan markkinointiin suoraan ja epäsuo-

raan. Useimmat näistä työkaluista auttavat jakamaan sisältöä ja olemaan vuorovaikutuksessa mui-

den Facebookin käyttäjien kanssa. Tällaisten työkalujen avulla voi lisätä profiiliin esimerkiksi vide-

oita, SlideShare-esityksen, voi markkinoida tapahtumaan tai voi esitellä blogia. (Gunelius 2011, 106.) 

 

Sosiaalisessa mediassa mainonnan haasteena on, etteivät yritysten kanssa haluta keskustella siellä. 

Mainonnan tuleekin lisätä jotain uutta käyttökokemukseen. Facebookissa yritetään hyödyntää käyt-

täjien välisiä suhteita mainonnassa. Mainos voidaan esittää siten, että sen yhteydessä näytetään esi-

merkiksi jos joku ystävistä tykkää mainoksesta. (Leino 2012, 310.) Facebookissa markkinoidessa ei 

voi odottaa tuloksia pelkästään sisällön ja sivu-uskollisuuden perusteella. Facebookiin on sisällytet-

tävä sisältömarkkinointi, bloggausta, sähköpostimarkkinointi ja videoita. Ihmiset on johdettava 

myyntisuppiloon. (Smith 2014, 24.)  

 

3.3.1 Orgaaninen mainonta Facebookissa  
 

Orgaanisella näkyvyydellä tarkoitetaan Facebookin uutisten tarinoita, jotka muodostuvat automaatti-

sesti käyttäjien sivuillaan tai julkaisuissaan tekemistä toimista. (Facebook 2016a.) Orgaaninen mai-

nonta on ilmaista. Orgaaninen tavoitettavuus on kuitenkin laskenut Facebookissa tehtyjen muutos-

ten myötä. Se ei ole kuitenkaan kadonnut, vaan tietyillä toimenpiteillä onnistutaan yrityksille ja ta-

pahtumille saamaan edelleen orgaanista näkyvyyttä. (Jackson 2016.) 

 

Orgaanisen mainonnan tuloksia voi parantaa välittömästi muutamalla toimenpiteellä. Ensimmäiseksi 

kannattaa varmistaa, että Facebookin profiili- ja kansikuva on hyvin suunniteltu. Kansikuvaa tulee 

myös muistaa päivittää säännöllisesti, jotta luotaisiin raikas vaikutelma ja saataisiin näkyvyyttä uutis-

virtaan päivityksen johdosta. On myös hyvä käydä läpi yrityksen tiedot ja varmistaa, että sivuilla on 

useita avainsanoja. Viimeiseksi keskitytään sisältöön, sitouttamiseen ja konversioon. (Smith 2014.) 
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3.3.2 Analytiikka 

 

Sosiaalisen median markkinointia tulee mitata, jotta voi tietää sen kannattavuuden. Juslen (2014) 

tarjoaa yksinkertaisen mallin kannattavuuden mittaamiseen. Hänen mielestään viisi seurantakoh-

detta kertoo kuinka hyödyllistä yritykselle on markkinoida sosiaalisessa mediassa. Ensimmäinen 

näistä koskee seuraajien lukumäärää sosiaalisen median kanavissa joissa yritys on, esim. Facebookin 

tykkääjiä. Toiseksi kannattaa mitata julkaisujen tavoittavuutta eli sitä kuinka moni näkee sosiaalisen 

median julkaisut. Kolmantena mitataan julkaisujen tuottamaa vuorovaikutus eli sitä kuinka moni te-

kee jotain julkaisuun liittyvää nähtyään sen. (esim. tykkää/jakaa) Neljänneksi kannattaa mitata lii-

kennettä sosiaalisesta mediasta yrityksen verkkosivustolle. Viimeisenä on hyvä mitata konversiot 

verkkosivustolla eli kuinka monta mitattavaa tulosta sosiaalisesta mediasta tulleet kävijät tekevät 

verkkosivuilla, kuten esimerkiksi esitetilaus, tarjouspyyntö, ostaja, uutiskirjetilaus. (Juslen 2014.) 

 

Facebookin Insight-tiedoista näkee orgaanisen liikenteen Facebookissa. Sieltä näkee kuinka mikäkin 

julkaisu on toiminut ja miten paljon ihmisiä julkaisut ovat tavoittaneet. Ganguly (2015b) listaa viisi 

tapaa joilla voi parantaa orgaanista tavoitettavuutta Facebookissa. Ensimmäisenä keinona on neu-

vottu julkaisemaan ikivihreää sisältöä, koska vanhatkin julkaisut voivat ilmaantua seinälle jonkun sitä 

jakaessa. On siis tärkeää luoda vanhenematonta sisältöä, joka pysyy tuoreena ja oleellisena pitkän 

aikaa. Toisena neuvona on, julkaisujen laatuun kannattaa panostaa määrän sijaan huomiota saadak-

seen. Facebookissa löytyy toiminto, jolla orgaaninen viesti voidaan kohdentaa tietylle yleisölle. Tätä 

työkalua kannattaakin käyttää, jotta voidaan tarjota olennaista sisältöä. Facebook Insight tarjoaa 

tietoa myös siitä, milloin tykkääjät ovat kirjautuneena. Näin pystyy valitsemaan julkaisulle ajankoh-

dan, jolloin suurin osa tykkääjistä on paikalla Facebookissa ja kilpailijoitten julkaisut ovat vähem-

pänä. Julkaisut kannattaa valita siten, että ne saavat vastakaikua yleisöstä. Yleensä videot toimivat 

parhaiten. Insight tarjoaa tästäkin tietoa, jota kannattaa hyödyntää. (Ganguly 2015b.) 

 

Markkinoinnin tuottoprosentti eli ROI on laskelma, jolla voidaan määrittää tehdylle investoinnille 

tuottoprosentti. Laskelmaa käytetään hyvin useasti nopeaan raportointiin. ROI-luku (% tai luku) ker-

too kuinka moninkertaisesti tuotto saatiin takaisin. (Brandfors 2017.) Valtarin (2014) mielestä sosi-

aalisen median markkinointiviestinnän kehityksen mitattavuus vaikuttaa siihen miten tärkeäksi se 

koetaan. ROIn mittaaminen verkossa voi olla haastavaa, koska kaikki vaikuttamiset ja osallistumiset 

eivät näy siellä aina suorasukaisesti. Kannattaakin ennemmin seurata sitoutumisasteeltaan, näyttö-

kerroiltaan tai klikkausten määrissä parhaiten onnistuneita julkaisuja. Näin voi päätellä, millaisia jul-

kaisuja jatkossa kannattaisi julkaista. 
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4 SISÄLLÖNTUOTANTO 

 

Sisältö saa aikaan yhteyden asiakkaan ja yrityksen välillä. Sisällöllä luodaan uskottavuus (Larter 

2016, 71). Sisällön ollessa henkilölle merkityksellistä, se toimii entistä paremmin. Ihmisillä on tapana 

puhua keskenään huomaamistaan merkityksellisistä asioista, joten on tuotettava kiinnostusta herät-

tävää sisältöä. Sisältöä voidaankin kutsua teknologian, suhdetoiminnan ja mainonnan kuninkaaksi. 

Sisällön merkitys on korostunut markkinoinnissa digitaalistumisen myötä. (Leino 2011, 172-173.) 

Facebookissa käy loputun sisältöjen virta ja yrityksien onkin panostettava sisältöön erottuakseen ja 

tavoittaakseen ihmiset. Ihmiset vilkaisevat usein vain pikaisesti uutiset ja päivitykset Facebookin sei-

nältä. Useinkaan ihmisillä ei todennäköisesti ole aikaa lähteä syventymään pitkiin sisältöihin. (Virgil-

lito 2015.)  

 

Yhteisöllisten palveluitten aikakaudella tieto liikkuu nopeammin ja suljetuimmissa piireissä kuin en-

nen. Aikaisemmin asiakas törmäsi trendiin hakemalla tai mainoksen välityksellä. Nykyään uusimmat 

ilmiöt leviävät verkostoissa joissa tieto kulkee ystävältä ystävälle esimerkiksi Facebook-tykkäämisien 

kautta. Omissa verkostoissa jaetut sisällöt ovat kiinnostavampia ja houkuttelevimpia kuin sattuman-

varaisesti nähdyt. Ihmiset ystävystyvät usein samanlaisista asioista kiinnostuneitten ja samankal-

taista elämää elävien ihmisten kanssa. Kokeilemme mieluummin ystävän suosittelemaa tuotetta kuin 

täysin tuntematonta. Yritykseltä vaaditaankin kohderyhmäajattelua ja sisällön roolin kasvua, jotta se 

pystyy tarjoamaan tietylle kohderyhmälle sisältöä, jota tämä haluaa jakaa. (Hakola ja Hiila 2012, 33-

34.) 

 

Sosiaalisessa mediassa markkinointistrategia perustuu huomiota herättävän sisällön luomiselle. En-

nen kuin voi tavoittaa ihmiset ja pystyy rakentamaan suhteen heihin, on näytettävä että on jotain 

arvokasta sanottavaa. Avain menestykseen sosiaalisessa mediassa on merkityksellinen sisältö, jolla 

yritys tuottaa ihmisille lisäarvoa (Solaris 214, 35). On myös osoitettava olevansa luottamuksen arvoi-

nen. Tässä voi onnistua luomalla sisältöä, joka osoittaa että on sosiaalisen netin arvovaltainen ja 

yhteisöön panostava jäsen. Sisältö tulee luoda edustamaan omaa persoonallisuutta ja liiketoimintaa. 

Sisällön tuottaminen auttaa rakentamaan luotettavuutta ja se lisää myös asiakasuskollisuutta. Aktii-

visella sosiaalisessa mediassa läsnäololla yritys erottuu kilpailijoistaan ja osoittaa olevansa tosissaan 

(Leino 2011, 178). Sen lisäksi että tuottaa itse sisältöä sosiaalisessa mediassa, tulee auttaa muita 

jäseniä jakamaan heidän tuottamaansa sisältöä omalle yleisölle. On tärkeää näyttää, että arvostaa 

muittenkin tuottamaa sisältöä. (Gunelius 2011, 59-60.) Isokangas ja Vassinen (2010, 66) kiteyttävät 

kirjassaan sisältömarkkinoinnin kohderyhmälle oleellisen ilmaisen sisällön systemaattiseksi ja sään-

nöllisesti tuottamiseksi asiakkaille ja prospekteille. 

 

On tärkeää muistaa että sosiaalisessa mediassa julkaistut asiat elävät netissä pitkään. Onkin oltava 

varovainen ja hillitty siellä kommunikoidessaan. On kuitenkin myös muistettava inhimillisyys ja rehel-

lisyys menestyäkseen sosiaalisessa verkostossa. On tärkeää muistaa että sosiaalisen median profiilit 

eivät ole suljettuja, vaan että yleisö pääsee ne näkemään. (Gunelius 2011, 61.) 
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Verkossa toteutettu asiakaspalvelu voi olla verkkokauppa, Facebook-sivu tai asiakaspalveluchat, 

jossa yrityksen edustajat vastaavat asiakkaan kysymyksiin. Palvelu voi linkittyä myös asiakkaalle 

hyötyä tuottaviin sisältöihin, kuten esimerkiksi artikkeleihin tai blogeihin. Sisällön on oltava myös 

ajankohtaista. Sisällön on reagoitava toimialan muutoksiin ja yleisön kommentteihin, mutta sen on 

myös synnytettävä keskustelua yrityksen liiketoimintaan liittyvistä aiheista. Ajankohtaisuus on yksi 

arvostetuimmista yritysten verkkosisältöjen arviointikriteereistä. Ajankohtaisuus luo tarttumapintaa 

halutun kohderyhmän elämään ja luo keskustelua. Ajankohtaisuudella osoitetaan, että yritys elää ja 

se tuo yrityksen lähemmäksi asiakasta. (Hakola ja Hiila 2012, 40-42.)  

 

4.1 Sisällöllä sitouttaminen 

 

Oli sitten tarkoitus lisätä ihmisten tietoisuutta tuotteesta tai kasvattaa julkaisujen yleisön määrää 

Facebookissa, ihmisten sitoutumisen lisääminen on avain menetykseen. Leimkuehler (2016) listaa 

artikkelissaan kolme tapaa lisätä ihmisten sitoutumista sosiaalisessa mediassa. Ensimmäinen keino 

on personalisoida lähestymistapa. Yleisö on paras voimavara sosiaalisessa mediassa ja sen mielty-

mykset kannattaa tuntea menestyäkseen kampanjoissa. Tämän eteen joutuu tekemään tutkimusta 

ja kohderyhmästä kannattaakin selvittää, missä sosiaalisen kanavissa he viihtyvät, mistä aiheista he 

pitävät ja mitä hastageja he käyttävät. Ei pidä pelkästään tyytyä kuuntelemaan yleisöään vaan hei-

dän kanssa tulee kommunikoida. Kun tykkääjilleen osoittaa että on kiinnostunut heistä ja että välit-

tää, ihmiset kyllä näyttävät mikä heidät tekee onnelliseksi. Kun tietää mitä yleisö etsii, kykenee 

käynnistämään sosiaalisessa mediassa yleisöstä mieluisen kampanjan. (Leimkuehler 2016.) 

 

Sosiaalisessa mediassa on tärkeää kehittää suhdetta tykkääjien ja seuraajien kanssa, olla sosiaali-

nen. Toisena keinona sitoutumisen kasvattamiseen onkin antaa tuote tykkääjien käsiin. Perimmäinen 

tavoite on myydä brändia ja tuotetta mutta sosiaalisen median tavalla, jakamalla. Tuotetta ei saa 

tyrkyttää, koska silloin yleisö lakkaa kuuntelemasta. Tulee valita hienovaraisempi lähestymistapa ja 

tarjoa ihmisille mahdollisuus jakaa yrityksen tuotetta hauskalla ja uniikilla tavalla. Jos pystyy tarjoa-

maan tykkääjilleen mahdollisuuden esitellä luovuutta ja pystyy yhdistämään sen johonkin yrityksen 

tuotteeseensa, voi muodostaa kunnioittavan suhteen yleisöön. (Leimkuehler 2016.) 

 

Kolmanneksi Leimkuehler (2016) suosittelee viesteissä käytettävän hashtageja. Ensimmäiseksi mieti-

tään mikä on sosiaalisen median kampanjan tavoite, yleisö ja tapa, jolla olla yhteydessä yleisöön. 

Sosiaalisen median kampanjoissa kannattaa kutsua ihmisiä osallistumaan helppoon toimintaan. Sel-

laiseen toimintaan missä he voivat saavuttaa päämäärän. 

 

Tanni ja Keronen (2013, 94-96) tarjoavat toisen näkökulman sisällöllä sitouttamiseen. Vaikuttava ja 

vakuuttava sisältö yhdessä sitouttavat käyttäjän. Verkkosisällöt kannattaa suunnata siihen, että yri-

tys pidetään asiakkaan mielessä myös silloin, kun tarvetta hankinnoille ei ole. Ei siis kannata keskit-

tyä vain nopean tarpeen synnyttämiseen. Vaikutus luodaan kiinnostavalla sisällöllä, joka saa käyttä-

jän tutustumaan tarkemmin. Vakuutus puolestaan tehdään perustelluilla ja tulkintaa sisältävällä si-

sällöllä. Asiantuntijasisällöllä vakuutetaan asiakas osaamisesta. Säännöllisen ja laadukkaan sisällön 

seurauksena asiakas saadaan seuraamaan yritystä ja ottamaan tarvittaessa yhteyttä. Vaikuttavan 
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sisällön tehtävänä on houkutella käyttäjä vakuuttavan sisällön pariin. Vaikuttava sisältö antaa syyn 

tutustua aiheeseen tarkemmin ja se on lyhyt ja ajatuksia herättävä tulkinta vakuuttavasta sisällöstä. 

Molemmat sisällöt kertovatkin samaa tarinaa. Parhaiten liikehdintää kohti vakuuttavaa sisältöä ai-

heuttaa kuvan ja tekstin yhdistelmä. Vakuuttava sisältö perustelee vaikuttavan sisällön väittämän. 

Perusteluna voi olla esimerkiksi luvut, taulukot, näkemykset tai tilastot ja se antaa syyn tulla sisällön 

pariin uudestaan. Vakuuttava sisältö on tärkeää käyttäjän aktivoimiselle ja hänet kannattaakin joh-

dattaa sisällöstä haluttuun suuntaan. Sisällöntuotannon on oltava säännöllistä ja teeman rajattua, 

jotta sisältö vakuuttaa.  

 

Vakuuttavan sisällön tulee jatkaa vaikuttavan sisällön aloittamaa tarinaa ja synnyttää vastaanotta-

jassa oivalluksia ja aktivoida hänen ajattelunsa niin että hän peilaa sisällön tulkintaa tietorakentei-

siinsa. Tiedonhakijalle tiedon löytäminen on palkitsevaa. Oivalluksia synnyttävää sisältöjä on erilaisia 

ja ne sopivat eri tarkoituksiin. Asiakasta kouluttava sisältö tekee visualisoinnein, esimerkein ja taulu-

koin arjessa kohdattavat muutokset näkyväksi. Näiden avulla autetaan asiakasta havaitsemaan 

oman toiminnan kehityskohteet sekä tarjotaan mahdollisuus samaistua esitettyyn ongelmaan ja rat-

kaisuun. Kouluttava sisältö sopii abstrakteihin ja vaativiin prosesseihin. Trendien ja ilmiöiden tulkinta 

sopii markkinoille, jolla tapahtuu jatkuvasti muutoksia, kuten esimerkiksi sisutukseen ja pukeutumi-

seen. Innovaatiot kiinnostavat luonnostaan ihmisiä, mutta oivalluksia niistä saa vasta kun aivan uusi 

menetelmä tai palvelu suhteutetaan nykyiseen ja tehdään eroavaisuuksien kautta saatu hyöty näky-

väksi videoin, kuvin tai taulukoin. Tällaiset sisältölajit sopivat uuden tuotteen tai palvelun lanseeraa-

miseen tai strategian ja vision jalkauttamiseen. Best Practises -sisällöt tarjoavat asiakkaalle malleja 

hyviksi koetuista ratkaisuista omaan tekemiseen sovellettavaksi. Ne sopivat kaikille aloille. Prosessi-

kuvaukset auttavat ymmärtämään prosessien vaiheet ja ne sopivatkin vaativiin ja isoihin hankintoi-

hin. (Tanni ja Keronen 2013, 98-99.) Sitouttamiseen kasvattamiseen voi palkata myös yhteisöjohta-

jan, jonka kannattaa katsoa tilastoistapäivittäin, mikä toimii ja mikä ei. Myös muitten Facebook-si-

vuja kannattaa seurata vinkkejä varten. (Smith 2014.) 

 

4.2 Sisältöstrategia ja sen suunnittelu 

 

Sisältöstrategian luominen on oleellista yritykselle ja se on aikaa vievä prosessi (Larter 2016, 74). 

Läsnäoloaan verkkosisältöjen avulla rakentava yritys pyrkii tuottamaan asiakkaille elämään linkittyviä 

brändikokemuksia. Tarkoituksena on luoda subjektiivisia kokemuksia ja synnyttää keskustelua yrityk-

sen liiketoiminnasta ja yleisölle tärkeistä asioista. Sisältöstrategia määrittelee keinot, joilla yritys voi 

ylläpitää ja ruokkia itselleen tärkeää keskustelua. Yrityksen on ylläpidettävä sosiaalisen median ka-

navia ja pyrkiä olemaan aidosti sosiaalinen. Sisältöstrategisesti näkyvyyttä tavoitteleva yritys pyrkii 

tuottamaan itsestään eri kanavissa leviäviä tarinoita. Suunnittelu lähteekin siitä, mikä ihmisiä kiin-

nostaa ja miten yritys voi linkittyä näihin asioihin. (Hakola ja Hiila 2012, 67-68.) 

 

Sisältöstrategiassa on hahmoteltava mitä halutaan julkaista ja milloin nuo julkaisut tehdään sekä 

vaiheet miten sitoutumista kasvatetaan (Jackson 2016). Siinä määritellään yrityksen tärkeimmät 

kohderyhmät verkossa ja heille merkitykselliset sisällöt. Lisäksi strategia määrittää tavoitteet ja koh-

deryhmien oikeat kanavat. Tavoitteena on siirtyä räätälöityihin, helposti leviäviin sisältöihin. Tämän 
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strategian keskeinen hyöty liittyy yleisöjen ymmärtämiseen ja merkityksellisten viestien suunnitte-

luun, kehittämiseen ja tuotantoon. Sen tavoitteena onkin sitouttava viestintää, jonka reunaehdot on 

määritelty ja joka tekee yrityksen verkkotoiminnasta sekä yhtenäistä että tavoitteellista. (Hakola ja 

Hiila 2012, 81,145.) 

 

Sisältöstrategiasta on hyötyä yritykselle monin eri tavoin. Sen avulla yrityksen toimenpiteet verkossa 

perustuvat liiketoimintastrategiaan ja ne kiinnostavat tavoiteltavia kohderyhmiä. Strategiatyön pe-

rusteena on yleisön tutkiminen ja tämän tiedon analysointi. Tämän materiaalin pohjalta yritys pystyy 

tekemään perustellumpia päätöksiä. Sisältöstrategian avulla yritys voi nähdä ihmiset eri tilanteissa 

eri motiivien ohjaamiksi verkon käyttäjiksi. Motiiveja tutkimalla ja niihin vastaamalla yritys löytää 

kohderyhmänsä. Syitä ymmärtämällä yritys pystyy myös suunnittelemaan tavoittavampaa ja tehok-

kaampaa viestintää. Strategia auttaa luomaan kohdennettuja ja merkityksellisiä viestejä jotka leviä-

vät paremmin suljetuissa verkostoissa. Sen avulla saadaan käytännön ohjeita yleisölle merkityksellis-

ten ja yritykselle hyödyllisen keskustelun suunnitteluun. Jatkuvalla kommunikoinnilla luodaan aidom-

pia ja pysyvämpiä asiakassuhteita. Sisältöstrategian avulla yritykselle löytyy myös kustannustehok-

kaat sisällöntuotantoprosessit, joilla yritys voi ylläpitää asiakassuhteita. Yritysten kannattaa seurata 

omien sisältöjen lisäksi myös asiakkaitten tekemiä sisältöjä, koska niistä voi saada tärkeää tietoa 

strategiatyöhön. (Hakola ja Hiila 2012, 85-94.) 

 

Sisältöstrategiaa suunniteltaessa kannattaa huomioida, että yrityksen tuottama sisältö olisi yksinker-

taista, yllättävää ja yhteisöllistä. Viestiä kannattaa yksinkertaistaa niin, että kaikki turha karsitaan 

siitä pois ja sisällön tulee olla helposti jaettavissa. Sisältö voi olla koomista tai järkyttävää, muttei se 

saa olla yhdentekevää. Yhteisöllinen viesti leviää hyvin ja koskettaa suuria ihmismassoja. Englannin-

kielisen sisällön on mahdollista levitä laajasti. (Isokangas ja Vassinen 2010, 128-130.) 

 

Sisältöstrategiaa suunnitellessa yritys voi käyttää hyväkseen esimerkiksi benchmarkkausta, ROI eli 

markkinoinnintuottolaskelmaa tai asiakkaisiin kohdistuvaa tutkimusta. Suunnitellessa sisältöstrate-

giaa on vastattava neljään kysymykseen: mitä, miksi, kenelle ja miten. Mitä-kysymys auttaa saavut-

tamaan laajemmat liiketoiminnan tavoitteet ja hyödyntää käyttämättömät mahdollisuudet, joita pro-

sessien kartoitus voi paljastaa. Pitää olla tarkkana, että strategiaan löydetyt sisällöt tuovat lisäarvoa 

kohdeyleisölle. Sisältöjen ei aina tarvitse olla uusia, vaan voi käyttää myös jo olemassa olevia sisäl-

töjä ja jakaa niitä uusissa kanavissa. Sisältöä tai vinkkejä uuden sisällön suunnittelun pohjaksi voi 

löytää verkkolehdistä, sosiaalista verkostoista tai mediasta. (Solaris 2014, 35-36.) 

 

Sisältöjen valintojen syiden tulee olla yrityksessä kaikille selkeitä. Miksi kirjoitetaan tietyistä aiheista? 

Miksi tietty uutinen poimitaan julkaisuun? Miksi joku julkaisu jaetaan uudelleen? Jotta vältyttäisiin 

epäoleellisten päivitysten julkaisulta, ennen julkaisemista kannattaa kysyä joitakin kysymyksiä. Aut-

taako sisältö yritystä saavuttamaan tavoitteensa? Tuottaako julkaisu lisäarvoa yleisölle? Onko sisältö 

oleellista? Onko sisällöstä apua omalle tapahtumalle vai kilpailijoille? Onko sisältö sivistävää, vaikut-

tavaa, palvelevaa tai positiivisesti viihdyttävää yleisöllesi? Onko sisältö jaettavaa ja suositteleeko 

yleisösi sitä vertaisilleen? Jos sisältö mietityttää yhdenkään kysymyksen osalta voi olla parempi jät-

tää se julkaisematta. (Solaris 2014, 36.)  
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Kenelle sisältö on suunnattu? Onko yrityksessä kirkas mielikuva siitä kuka sen yleisö on? Tutkitta-

essa sosiaalista mediaa voidaan tunnistaa teemat ja onkin hyvä, että sekä markkinointi että asiakas-

palvelu ovat varmoja kohderyhmästä. Kannattaa valita pari tai kolme ryhmää, joita sisällöillä puhu-

tellaan. Yleisöjen määrittelyn jälkeen on helppo miettiä, millä äänensävyllä, millaisilla tavoilla kom-

munikoidaan ja millaista sisältöä julkaistaan. Yrityksen arvojen tulee heijastua kaikesta kommunikaa-

tiosta sosiaalisessa mediassa. (Solaris 2014, 36-37.) 

 

Sisältöstrategian luominen vie aikaa ja luo kustannuksia. Usein nämä tekijät muodostuvatkin kunnol-

lisen strategian rakentamisen esteeksi. Suurin esteistä syntyy kuitenkin monesti eri alustojen integ-

roimisen vaikeudesta, mitä käytetään esimerkiksi rekisteröitymiseen, videoitten ja dokumenttien hal-

litsemiseen ja sosiaalisen median alustat. Yksi pulmakysymys liittyy oikeitten kommunikaatioka-

navien valintaan ja hallitsemiseen ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja sen jälkeen. (Solaris 

2014, 38.) 

 

Yrityksen Facebook-sivustoja tulisi käydä vilkaisemaan vähintään kerran päivässä, tarkastamassa 

onko siellä mitään uutta ja kommentoimassa mahdollisesti yritystä tai toimialaa. Kerran viikossa olisi 

hyvä tehdä jotain suurempaa, esimerkiksi julkaista seinällä kysely. Kerran kuukaudessa kannattaa 

julkaista esimerkiksi kyselyn tulokset tai kilpailun voittajat. Kysyminen on vanhin keino kehittää suh-

detta. Päivityksien alkuun tai loppuun kannattaakin laittaa kysymys. Ihmiset pitävät yrityksen logoa 

enemmän ihmisistä, joten yrityksen tulee Facebookissa tuntua ja näyttää ystävältä. Ystävä on ym-

märtäväinen, kommentoi kuvia ja videoita sekä on reilu. Ystävä myös lisää omia videoita ja kuvia. 

Ystävyys vaikuttaa puhetapaan, joka on suoraa ja ystävällistä eikä tiedotemaista. Vuorovaikutuksen 

tulee olla spontaania ja yrityksen tulee tarjota Facebookissa mielenkiintoista sisältöä jatkuvasti, esi-

merkiksi sovelluksia. (Leino 2011, 133-134, 136.) 

 

4.3 Hyvä sisältö 

 

Ensimmäiseksi sisällön tulee olla löydettävissä. Tällä tarkoitetaan sitä, että missä kaikkialla asiak-

kaalla on mahdollista kohdata yrityksen sisältöä. Tärkeää ei ole se, miten monella alustalla yritys 

näkyy, vaan se että yritys näkyy niillä alustoilla, joissa sisältö kohtaa haluamansa ihmiset. Seuraa-

vaksi sisällöstä tulee käydä ilmi yrityksen perustiedot: mikä se on ja mitä se tekee, mitkä ovat sen 

tuotteet sekä yrityksen yhteystiedot. Yrityksen löytämisen ja perustietojen lukemisen jälkeen siirry-

tään sisällön luomiin mielikuviin. Ne voivat olla tarinoita, visuaalisuutta, mainosvideoita, kuvitusta tai 

tuote-esittelyjä. Tarkoituksena on herättää asiakkaan mielenkiinto ja luoda kuvaa brändistä. Sisältöjä 

on niin paljon, että vain aidosti kiinnostavat, hauskat, erottuvat ja hyödylliset sisällöt pystyvät luo-

maan tehokkaita mielikuvia. (Hakola ja Hiila 2012, 36-39.) Guneliuksen (2011, 105) mukaan sisäl-

löstä 80 prosenttia pitää olla ei-markkinoinnillista ja vain 20 prosenttia siitä saa olla markkinoinnil-

lista. Suurimman osan ajasta Facebookissa siis rakennetaan suhdetta eikä vain myydä ja markki-

noida. 

 

Leinon mielestä (2011, 173-174) parhaiten kiinnostavat sisällöt on tehty tarinan muotoon. Tarinoihin 

on helppo samaistua ja ne herättävät ajatuksia. Samaistuminen auttaa ihmisiä muistamaan kerrotun 
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asian. Yrityksillä on kuitenkin harvoin edellytyksiä, kykyä ja aikaa kertoa koskettavia tarinoita. Mark-

kinoinnissa sisältöön keskittyminen tuo kilpailuetua, koska sisältö puhuttelee ja houkuttelee vanhoja 

ja uusia asiakkaita. Sisällöllä voi myös opettaa ostajille ja poistaa kysynnän esteitä. Sisällön avulla 

voi luoda mielikuvia ja rakentaa luottamusta. Sen avulla voi myös rakentaa fanikannan, saada huo-

miota ja kertoa tarinan. 

 

Hyvä sisältö on hyödyllistä tai viihdyttävää. Hyödyllinen sisältö tarjoaa ratkaisun vastaanottajan on-

gelmaan. Lukijalla on oltava jokin ongelma tai sisällön tuottajan täytyy määritellä se lukijan puolesta. 

Viihdyttävä sisältö palkitsee synnyttämällä tunnereaktion eikä se tarjoa välttämättä konkreettista 

hyötyä. Viihdyttävä sisältö voi olla joko hauskaa tai suututtavaa. (Isokangas ja Vassinen 2010, 67-

68.) 

 

Tapahtumaa markkinoidessa ja tapahtumaan sitouttamisessa Facebookissa kannattaa tehdä päivi-

tyksiä tapahtuman merkittävimmillä hetkillä. Visuaalinen sisältö on sitouttavinta ja kuvia, videoita ja 

haastatteluja kannattaa käyttää mahdollisimman paljon. Käyttäjien kysymysten hashtageja on hyvä 

monitoroida ja pyrkiä käyttäjien kanssa vuorovaikutukseen. Ihmisiä kannattaa myös kannustaa mer-

kitsemään tapahtumaan osallistumisensa Facebookiin. Tapahtuma aikana on hyvä kannustaa käyttä-

jiä luomaan sisältöä kilpailujen avulla. (Solaris 2014, 113.) 

 

4.4 Tehokas julkaisu 

 

Facebookissa kannattaa jakaa sellaista sisältöä, mitä tykkääjät haluavat nähdä, ei vain sellaista mitä 

yritys haluaa tykkääjien näkevän. Näin ihmisiä saadaan sitoutettua yrityksen julkaisuihin. Usein yri-

tyksissä oletetaan, että kaiken julkaistun sisällön tulee liittyä suoraan yrityksen toimialaan. Kuitenkin 

kannattaa ajatella laajemmin millaista sisältöä julkaistaan. (Jackson 2016.) Täydellinen Facebook 

julkaisu on jatkoa aiemmille julkaisuille säännöllisellä aikataululla, ajankohtainen ja sisältää uutisar-

von (Lee 2014). 

 

Facebookissa voi tehdä neljän erityypin julkaisuja: kuvia, videoita, linkkejä ja tekstipäivityksiä. Ennen 

sisällön tyypin valitsemista tulee analysoida liiketoimintaa ja yleisöä. Esimerkiksi linkkiä julkaistaessa 

kannattaa sen yhteyteen laittaa kuva. Ihmiset klikkaavat paljon suuremmalla todennäköisyydellä 

kuvaa. Julkaisuissa on hyvä käyttää myös brändin hastageja eli aihetunnisteita. Lisäksi kannattaa 

miettiä mihin aikaan julkaisee. Facebookin analytiikasta on helppo selvittää, mikä on ideaalinen aika 

lähettää viesti. (Ganguly 2015a.)  Ihmiset eivät vietä Facebookissa aikaansa samalla tavoin päivänsä 

aikana. Myös viikonpäivillä on eronsa. Jokaisella sosiaalisella verkostolla on keskiverto aikansa päi-

vässä ja viikossa, jolloin liikenne on huippulukemissa ja toisaalta jolloin liikennettä ei ole paljoakaan. 

Kolowichin (2015) mukaan julkaiseminen olisi strategisesti kannattavinta ruuhka-aikoina, kun taas 

Gangulyn (2015b), Jacksonin (2016) ja Leen (2014) mukaan julkaiseminen kannattaa tehdä ruuhka-

aikojen ulkopuolella, jolloin huomion saantimahdollisuudet kasvavat. Jacksonin (2016) perustelee 

kantaansa sillä, että kello 22-24 julkaiseminen on sitouttavinta koska ihmisillä on aikaa paneutua 

julkaisuihin. Solaris (2014, 113) suosittelee julkaisemista virasto-ajan ulkopuolella. Facebookissa par-
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haat päivät julkaista ovat torstai ja perjantai. Huonoimmat päivät julkaisulle ovat maanantaista kes-

kiviikkoon. (Kolowich 2015.) Kun taas Leinon (2011, 136) mielestä viikonloppuisin on vähemmän 

kilpailua päivityksen näkijöistä, mikä kannattaa ottaa huomioon julkaistessa. Julkaisujen aikataulut-

taminen lisää sitouttamisen tehokkuutta. Eri aikoihin tehtyjä julkaisuja ja niitten tehokkuutta kannat-

taakin testata yritykselle parhaiten toimivan ajan löytämiseksi. Kannattaa myös suosia samantyylisiä 

julkaisuja kuin ne, jotka ovat aiemminkin toimineet ja lisänneet sitoutuneisuutta. (Jackson 2016.) 

 

Vaikka julkaisu kannattaa kirjoittaa informatiiviseen sävyyn (Solaris 20014, 113), tulee muistaa vält-

tää luomasta liian asiantuntijamaista kuvaa eikä julkaisuissa kannata käyttää erityissanastoa (Iso-

kangas ja Vassinen 2010, 69-71). Julkaisussa ei kannata käyttää kuin enintään yhtä tai kahta 

hashtagia. Kommentteihin ja kyselyihin tulee vastata (Solaris 2014, 113; Leino 2011, 136; Jackson 

2016). Kysymysten kysyminen tai mielipidekyselyt on hyviä (Smith 2014). 

 

On tärkeää keskittyä luoviin statuspäivityksiin ja sisältöön, koska vain joka kymmenes tykkääjistä 

palaa sivuillesi. Sivujen päivitykset näkyvät tykkääjien uutisvirrassa ja siellä markkinointi ja vuorovai-

kutus tapahtuvat. (Leino 2011, 136.) Sekä Leinon (2011, 136) että Solariksen (2014, 113) mielestä 

päivitykset kannattaa pitää lyhyinä eikä päivässä kannata tehdä yli kahta päivitystä kun taas Smith 

(2014) asettaa päivityksen päivittäiseksi ylärajaksi 3 päivitystä. Lee (2014) määrittelee lyhyen julkai-

sun merkkien ylärajaksi 40 merkkiä kun taas Jacksonin (2016) määritelmän mukaan yläraja on 50 

merkkiä. Smithin (2014) mukaan eniten viraalisia julkaisuja ovat sellaiset, jotka saavat ihmiset nau-

ramaan, itkemään tai ne herättävät ihastusta. Sekä Smith (2014) että Leino (2011, 136) neuvovat 

käyttämään julkaisuissa kiisteltyjä aiheita sekä kärjistämään, koska ne herättävät keskustelua.  

 

Solaris (2014, 113) muistuttaa, että ihmisiä merkittäessä tulee olla varma sen sopivuudesta ja siitä, 

ettei se riko yksityisyyttä. Facebookissa ei kannata markkinoida traagisten tapahtumien yhteydessä.  

Myöskään tapahtumien massakutsuja ei suositella. Muiden sivustojen kanssa kannattaa verkostoitua 

sekä pitää yksityinen ja bisnekseen liittyvä Facebook-sivu ja sisältö erillään. 

 

Kun löytää hyvän yleisöä kiinnostavan artikkelin mistä tahansa lähteestä ja jakaa sen, kunnioitus 

yritystä kohtaan kasvaa ja sisältöä jaetaan enenevässä määrin. Tämän jälkeen myös yrityksen omaa 

tuottamaa sisältöä jaetaan todennäköisemmin. Vahl (2013) on listannut kahdeksan vinkkiä siitä 

kuinka löytää arvokasta sisältöä. Ensimmäiseksi kannattaa seurata suurten uutistoimistojen sivuja ja 

kaikki omaa alaa koskettavat uutiset kannattaa linkittää omille sosiaalisen median sivuille. Toisaalta 

voi olla helpompaa seurata uutisia kerääviä sivustoja kuten Popurls tai Alltop. Kolmanneksi on hyvä 

kiinnittää huomiota muiden suosittuihin julkaisuihin muissa sosiaalisen median kanavissa ja jakaa 

niitä Facebookissa. Tällaisia muita hyviä kanavia on mm. LinkedIn ja Twitter. Facebookissa kannat-

taa myös jakaa muitten hyvien sivustojen linkkejä, joko suoraan tykkäämällä ja seuraamalla sivusto-

jen julkaisuja. Julkaisuja voi myös linkittää omalle seinälle. (Vahl 2013.)  

 

Yhtenä vinkeistä Vahl (2013) kehottaa käyttämään Google Readeriä tai Google Alertsia. Google Rea-

der on oiva työkalu, jolla voi saada seuraamansa ja hyvää jaettavaa sisältöä tuottavat blogit yhteen 

paikkaan. Siellä julkaisuista on helppo poimia itselle tärkeät julkaisut. Google Alerts on toinen hyvä 
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tapa monitoroida tuoreita sisältöjä. Sovellus lähettää sähköpostiin linkkejä relevanteista Googlen tu-

loksista liittyen asetettuun avainsanaan. Yrityksen nimen lisääminen avainsanoihin on hyödyllistä, 

koska silloin sähköpostiin tulee tieto jos se jossakin verkon keskustelussa mainitaan. Ihmiset tykkää-

vät sosiaalisessa mediassa hauskoista julkaisuista, joten kannattaakin julkaista välillä jotain humoris-

tista. Hauskojen julkaisujen kanssa kannattaa kuitenkin olla hiukan varuillaan, koska niissä on aina 

riski, että joku loukkaantuu.  

 

Eräänä keinona saada yleisö kiinnostumaan ja jakamaan julkaisua on luoda omia kuvia, koska kuvat 

sitouttavat Facebookissa. Kuviin reagoidaan tekstijulkaisua paremmin, niitä kommentoidaan, jaetaan 

ja niistä tykätään paljon. On olemassa useita erilaisia sovelluksia, joita voi käyttää hyväkseen muo-

katessaan kuvia ja esimerkiksi lisätessään niihin tekstiä. Viimeisimpänä vinkkinä Vahl (2013) koros-

taa omien Facebook-sivustojen tilastojen seurannan tärkeyttä. Näin voi saada tietoa millainen jul-

kaisu toimii omalle kohdeyleisölle. Facebookin Insight-sivusto tarjoaa tilastoja julkaisuista. Sieltä sel-

viää kuka on tykännyt julkaisuista, jakanut tai kommentoinut niitä. Tilastot myös kertovat sen millai-

siin julkaisuihin yleisö reagoi.  

 

Ganguly (2015a) listaa kuusi vinkkiä jotka kannattaa ottaa huomioon markkinoidessa Facebookissa 

ja tavoiteltaessa orgaanista näkyvyyttä. Markkinointia Facebookissa aloitettaessa on hyvä tehdä 

suunnitelma, jonka mukaan edetään. Kannattaa miettiä millaisia erilaisia sisältöjä yrityksen ja tuot-

teen aihe-alueeseen kuuluu ja millaisia erilaisia julkaisuja voidaan tehdä tavoittaen näin enemmän 

ihmisiä. Kun nämä puheenaiheet on valittu, ne kalenteroidaan. Sisältökalenteri kartoittaa mitä jul-

kaistaan minäkin päivänä. Tekstit kannattaa kirjoittaa lukijoita silmälläpitäen. Julkaistessa kannattaa 

miettiä kuinka ihmisten huomio saadaan eikä keskittyä viestien pituuteen, koska ihmiset jaksavat 

olla tosi lyhyen hetken tarkkaavaisia. Facebookin julkaisuissa on merkitystä kolmella-neljällä ensim-

mäisellä sanalla, koska niillä saadaan yleisön huomio. 

 

Päivityksessä kannattaa käyttää visuaalista sisältöä kuten kuvia tai videota tai linkittää se sisältöön, 

jossa on kuva (Solaris 2014, 113; Leino 2011, 136; Smith 2014). Toimiva sisältö onkin kuvapainot-

teista, koska kuvat keräävät eniten sivulatauksia Facebookissa, niissä puhutaan niille joita asia kiin-

nostaa. On oltava ahkera päivityksien kanssa, koska yleensä ahkeruus palkitaan lukijoitten omalla 

aktiivisuudella. Sisältöjen on myös oltava ajan hermolla ja henkilökohtaisia. Lukijoita ei saa yliarvi-

oida vaan asiat kannattaa selittää niin että kaikki ymmärtävät. Asiakkaille ei kannata kertoa tuot-

teista, vaan kannattaa tarjota ratkaisua asiakkaan ongelmiin. Lukijoitten yläpuolelle ei saa asettua 

eikä yksinkertaisia asioita monimutkaistaa. (Isokangas ja Vassinen 2010, 69-71.) 

 

Pyydä ihmisiä osallistumaan. Facebookissa julkaistussa sisällössä yrityksen tulee tehdä selväksi, että 

ihmisten halutaan tykkäävän ja jakavan yrityksen julkaisua. Kannattaakin ottaa tavaksi lopettaa jo-

kainen julkaisu jonkinlaiseen kehotukseen toiminnasta. (Jackson 2016.) 
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4.4.1 Kuva ja video 

 

Facebookissa videot herättävät mielenkiintoa. Ihmiset katsovat ja lataavat enemmän videoita kuin 

aiemmin. Videoita julkaistaankin Facebookissa koko ajan vain kasvavassa määrin (Lunde 2015). Vi-

deot mahdollistavat merkittävän tarinan kertomisen koskien uutisia, tuotteen promootiota tai asiak-

kaitten kouluttamista. Videot kannattaa optimoida uutisvirtaa ajatellen, koska ihmiset viettävät siellä 

suurimman osan ajastaan. Ihmiset huomaavat ne videot uutisvirrassa, jotka ovat ystävän tai per-

heen jäsenen päivityksissä. Onkin siis luotava jotain erottuvaa ja hyvää sosiaalista sisältöä, jota yri-

tyksen kohdeyleisö haluaa nähdä ja jakaa. Facebookiin voi tehdä myös automaattisesti pyöriviä vide-

oita. Facebookin käyttäjä voi kuitenkin estää uutisvirrassa automaattisesti pyörivät videot omista 

asetuksistaan (Facebook 2016b). Automaattisesti pyörivän videon tulee olla lyhyt ja oikea-aikainen, 

kohdistettu, vastustamaton, omaperäinen sekä sen tulee toimia ilman ääntäkin. (Beese 2015.) 

 

Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä Facebookissa katsottiin 3 miljardia videota päivittäin ja jaet-

tiin kaksi miljardia kuvaa. Päivittäin Facebookissa käyttäjiä on 890 miljoonaa, joten keskimäärin jo-

kainen katsoo noin kolme videota päivittäin. Facebookin videoista katsotaan 65% mobiilin kautta. 

Videon avulla ihmiset saadaan viipymään pitempään sivulla. (Lunde 2015.) 

 

Facebookissa visuaalisilla julkaisuilla saavutetaan paljon parempia tuloksia kuin pelkillä kirjoitetuilla 

päivityksillä (Smith 2015a). Visuaalisilla sisällöillä onkin parempi todennäköisyys herättää ihmisten 

kiinnostus (Virgillito 2015). Aidot valokuvat todellisesta elämästä ovat sitouttavimpia sisältötyyppejä, 

mitä voi Facebookissa jakaa (Jackson 2016). Facebookin kiinnostavimmista viesteistä suurin osa on 

kuvia, vuonna 2013 kiinnostavimmista julkaistuista sisällöistä 93% oli kuvia (Socialbakers 2013). 

Vuonna 2014 kahdeksan kymmenestä Facebookissa jaetuimmasta asiasta oli videoita, loput kuvia 

(Plante 2014). Sosiaalisessa mediassa kuva onkin keskeisessä roolissa. Internet on visuaalinen me-

dia ja kuvat kertovat aitoudesta, tilanteesta ja paikasta. Kuvalla on suuri merkitys ostopäätöksissä. 

Sosiaalisessa mediassa kuvien tulee olla henkilökohtaisia. Niiden odotetaan kertovan tarinoita ja sel-

ventävän taustaa. Arkisesta tekemisestä kertovat kuvat herättävät mielenkiintoa. Hyvä kuva on hy-

vää sisältöä digitaalisessa maailmassa ja se antaa myös yritystoiminnalle kasvot. Kuvaa kannattaa 

käyttää jos se laajentaa tai helpottaa ymmärtämään tekstisisältöä tai se tuo uutta sisältöä. Tuotteita 

kannattaa kuvata niiden aidoissa käyttötilanteissa. Tällöin asiakkaat saavat käsityksen tuotteen 

koosta sekä toiminnasta ja tuotteesta tulee mielenkiintoisempi. (Leino 2011, 188-189, 191.) 

 

Virgillito (2015) listaa neljä tapaa herättää ihmisten mielenkiinto visuaalisella tarinankertomisella. 

Videot ovat tehokas tapa saada ihmisten mielenkiinto heräämään. Lyhyitä videoita voi saada leviä-

mään viraalisesti (Parkin 2009, 202). Videoihin kannattaa sisällyttää huumoria ja niissä kannattaa 

viestiä selkeästi mikä yritys, tuote tai palvelu on kyseessä. Videoissa tulee olla yrityksen kohderyh-

mälle sopivaa sisältöä, jotta yritys voi hyötyä niistä (Parkin 2009, 202). Videoitten tulee myös vedota 

tunteisiin. Yrityksesi fanien julkaisemia kuvia kannattaa myös käyttää tarinan kertomiseen. Ne lisää-

vät yleensä mielenkiintoa yritystä kohtaan. Noilla käyttäjien kuvilla kerrotaan heidän kokemuksia 

brändistä ja sen vaikutuksesta elämään. Se on myös hyvä tapa osoittaa arvostusta asiakkaalle. (Vir-

gillito 2015.) 
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Guneliuksen (2011, 132) mukaan ihmiset jakavat sellaisia videoita, jotka eivät liity bisnekseen. Parki-

nin (2009, 203) mielestä ihmiset voi saada jakamaan myös mainosmaisia videoita sisällyttämällä nii-

hin jonkin wow-tekijän. Hyviä sisältöjä videoihin ovat esimerkiksi työntekijöitten, asiakkaitten tai 

muitten kiinnostavien persoonien haastattelut tai videopätkät ”kulissien takaa” esimerkiksi toimis-

tolta. Myös videot työntekijöitten juhlista, aktiviteeteista tai hyväntekeväisyystapahtumasta osoitta-

vat että yritystoiminta on inhimillistä. Videoita kannattaa julkaista myös messuilta joihin yritys osal-

listuu. Niitten välityksellä on hyvä jakaa vinkkejä tai vastata kysymyksiin. Yrityksen tuotteita koske-

via opastusvideoita kannattaa myös julkaista. (Gunelius 2011, 133.) 

 

Yksi tapa herättää mielenkiinto Facebookissa visuaalisella tavalla on maskotin käyttäminen. Söpö 

maskotti voi kertoa yrityksen tehtävän. Ihmisiä saattaa kiinnostaa yrityskulttuuri ja innovaationläh-

teet. Kuvissa kannattaa käyttää lyhyitä kuvatekstejä ja tarinan kertominen jätetään visuaaliselle si-

sällölle. Kuitenkaan varsinaista kuvatekstiä ei käytetä verkossa (Leino 2011, 191). Kuvateksti kan-

nattaa olla vain yhden tai kahden rivin pituinen. Sen tulee antaa vihje siitä, mitä videolta tai kuvalta 

voi odottaa. Kuvatekstin tulee olla kirjoitettu oikein ja täsmällisesti ja sen perään kannattaa laitta 

linkki tai hashtag. (Virgillito 2015.) 

 

Jacksonin (2016) mukaan Facebookissa kannattaa käyttää Facebookin oman sovelluksen kautta la-

dattuja videoita. Facebook suosii omia videoita eikä esimerkiksi Youtuben tai muitten kolmansien 

osapuolien sivustoilla julkaistuja videoita. Eräässä tutkimuksessa verrattiin sitoutumista Facebookin 

omiin videoihin sekä Youtubessa julkaistuihin videoihin. Tutkimuksessa selvisi, että alkuperäinen Fa-

cebook-video sai kaksi kertaa enemmän tykkäämisiä, kolme kertaa enemmän jakoja, seitsemän ker-

taa enemmän kommentteja sekä tavoittivat kaksinkertaisen määrän ihmisiä.  

 

Sosiaalinen media rankkaa videoita sen mukaan kuinka usein ja paljon niitä on katsottu, tykätty, 

kommentoitu ja jaettu. Facebook voi mitata ainoastaan oman sovelluksensa kautta ladattuja vide-

oita. Kun joku henkilö on saatu katsomaan videota, tulisi hänet saada ohjatuksi esimerkiksi yrityksen 

kotisivuille tekemään ostoksia. Hyvässä videossa onkin mukana katso lisää, osta nyt, rekisteröidy tai 

muu vastaava kehotus ja mahdollisuus toimia. (Beese 2015.) 

  

4.4.2 Linkki 
 

Solariksen (2014, 113) ja Leen (2014) mukaan täydellinen Facebook-päivitys sisältää linkin. Jackson 

(2016) suosittelee luomaan jaettavan arvoisia blogiviestejä Facebookia ajatellen ja linkittämään ne 

Facebookiin. Vaikka kuvilla saadaan eniten sitoutumista, linkit tavoittavat eniten ihmisiä. Jotta lin-

keistä Facebookissa saataisiin paras hyöty ja niitten avulla lisättyä liikennettä yrityksen verkkosi-

vuille, kannattaa keskittyä luomaan erityisesti Facebookiin suunniteltua sisältöä. Vinkkejä sisältöihin 

voi saada myös aiemmin jaetuista linkeistä, jotka ovat saaneet eniten kiinnostusta. Yritys voi luoda 

samanlaista sisältöä jatkossa itse. (Jackson 2016.)  
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4.4.3 Hashtag 

 

Hashtagia kannattaa käyttää tapahtuman markkinoinnissa. #Hashtag tarkoittaa tapahtumaa sosiaa-

lisessa verkostossa. Tällä merkinnällä pystytään tunnistamaan tapahtumaan liittyvät julkaisut ja esi-

merkiksi Twitterissä hashtagia klikatessa pääsee suoraan tapahtuman tietoihin. Hashtag on univer-

saali apuväline, joka tuo kaikki yksittäisen tapahtuman tiedot ja keskustelut siihen liittyen yhteen. 

Niillä voi varmistaa maksimaalisen eri kanavien yhteen sitomisen. Hastagit auttavatkin varmistamaan 

eri medioitten yhtenäisyyden ja keräävät tietoa tapahtuman jälkeen. Hashtag kuuluu osaksi sisältö-

strategiaa ja onkin oleellinen osa sitouttamista, koska viisaasti suunnitellulla hashtagin käytöllä taph-

tuman tiedot leviävät verkossa laajalle. Hashtagia käytetään esimerkiksi Facebookissa, Twitterissä, 

Tumblrissa, Instagramissa ja Youtubessa ja se on lähes kaikkialla klikattavissa. (Solari 2014, 39-40.) 

  

Solaris (2014, 46) listaa viisi hyvän hashtagin tunnusmerkkiä. Hyvä hashtag on ainutlaatuinen, lyhyt, 

ymmärrettävä, skaalautuva eli se sopii myös tulevien vuosien tapahtumille, laajasti levityksessä eli 

sitä käytetään kaikessa tapahtuman materiaalissa. 

 

4.5 Algoritmi 

 

Valtarin (2015) mielestä Facebookin uutisvirran algoritmin tavoitteena on tarjota mahdollisimman 

kiinnostavia julkaisuja oikeina hetkinä juuri oikeille käyttäjille. Facebook haluaa tarjota optimaalisen 

käyttäjäkokemuksen, jota varten se on kehittänyt uutisvirran algoritmin eli laskentakaavan. Algorit-

min avulla Facebook nostaa julkaisuja relevanssin mukaisesti uutisvirroissa käyttäjille. Julkaisut eivät 

siis näy uutisvirroissa aikajärjestyksessä, koska Facebook optimoi jatkuvasti palvelun toimintaa.  

 

Joka kerta kun käyttäjät avaavat Facebookin algoritmit käynnistyvät. Ne skannaavat ja keräävät kai-

ken kavereille ja ryhmissä julkaistut sisällöt sekä käyttäjän tykkäämät sivut. Facebookin uutisvirran 

algoritmi rankkaa tämän jälkeen keräämänsä tiedot sen mukaan, mitä se kokee käyttäjälleen tärke-

äksi. Ihan varmuudella ei tiedetä kuinka algoritmi tekee valinnat. Algoritmi pisteyttää kaikki uutisvir-

ran julkaisut sen mukaan kuinka merkityksellisiä ne ovat käyttäjälle. Tämän jälkeen algoritmi laittaa 

sisällöt siihen järjestykseen, jossa käyttäjä näkee ne uutisvirrassaan. (Oremus 2016.) Käyttäjiltä saa-

dun palautteen pohjalta Facebook vähentää tai lisää samasta lähteestä tulevia sisältöjä. (Valinsky 

2016.) 

 

Facebookin toiminta kehittyy ja uutisvirran algoritmin painotukset muuttuvat koko ajan. Faceboo-

kissa näkyvyys määriteltiin pitkään pelkästään käyttäjien tekemien toimien mukaisesti. Julkaisujen 

saadessa tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja, algoritmi päätteli niiden sisällön kiinnostavaksi. Tällöin 

saman sivun sisältöjä kannatti näyttää jatkossakin samalle käyttäjälle. Nykyisin näiden toimien lisäksi 

huomioidaan aika, jonka käyttäjien viettävät sisältöjen parissa. Facebook kehittää uutisvirran algo-

ritmia jatkuvasti tutkimalla ja testaamalla palveluaan. Tutkimuksissa on huomattu käyttäjien käyttä-

vän aikaa tietyn tyylisten julkaisujen lukemiseen, seuraamiseen ja katsomiseen ilman, että he rea-

goivat jakamalla, tykkäämällä tai kommentoimalla. Tutkimuksissa paljastui, että käyttäjät viettävät 

merkittävästi enemmän aikaa tiettyjen katsomiensa julkaisujen parissa kuin toisten. Vietetty aika 
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onkin hyvä merkki siitä, että sisältö on käyttäjälle todella merkityksellistä. Merkitystä on sillä, että 

pysähtyy uutisvirrassa jonkin sisällön kohdalle viettämään enemmän aikaa kuin muitten sisältöjen 

pariin. Tästä syystä Facebook on alkanut mitata julkaisujen kiinnostavuutta myös niiden parissa vie-

tetyn ajan perusteella. (Yu ja Tas 2015.)  

 

Facebookin valitessa käyttäjilleen julkaisuja uutisvirran algoritmi ottaa huomioon satoja eri muuttujia 

käyttäjien kirjatuessa palveluun, ja voi jopa ennustaa käyttäjän sisältöön kohdistuvat toimenpiteet. 

Algoritmi ennustaa jokaisen lopputuloksen tietyllä varmuudella. Tätä varmuutta kuvataan relevant-

tius pisteillä. Nämä pisteet annetaan sekä käyttäjälle että julkaisulle. Kun jokainen käyttäjälle näy-

tetty julkaisu on pisteytetty, lajitteleva algoritmi sijoittaa sisällöt uutisvirrassa näkyvään järjestyk-

seen. Joka kerta kun käyttäjä kirjautuu Facebookiin, ylimmäisenä uutisvirrassa näkyvät sisällöt on 

valittu tuhansista sisällöistä, sillä perusteella että niitten pitäisi todennäköisemmin saada aikaan re-

aktioita ja sitoutumista. Aiemmin Facebook ennakoi sen, mitä uutisia käyttäjät halusivat nähdä epä-

suorien signaaleiden, kuten tykkäysten, kommentoinnin ja jakamisen, perusteella. Tutkimuksissa on 

kuitenkin paljastunut käyttäjien huolestuminen, siitä ettei ystävien päivitykset ole näkyneet uutisvir-

rassa. Tämän johdosta Facebook muutti algoritmia niin, että käyttäjillä on siihen vaikutusmahdolli-

suus. Käyttäjän valikosta löytyy uutisten asetukset, joissa voi käydä itse muuttamassa sen kenen 

päivitykset haluat nähdä ensin, piilottaa jonkun käyttäjän päivitykset tai muodostaa yhteyden uudes-

taan sellaiseen käyttäjään, jonka seuraamisen on lopettanut. (Kolowich 2016.) 

 

Facebook on tutkinut myös sitä, kuinka käyttäjät suhtautuvat uutisvirran videoihin. Paljastui, että 

moni videosta kiinnostunut käyttäjä ei välttämättä kommentoi, tykkää tai jaa sitä kavereittensa 

kanssa. Facebook alkoikin monitoroimaan muita merkkejä, jotka kertoisivat sitoutumisesta videoon, 

kuten äänen päälle säätäminen, kuvan säätäminen koko ruudun tilaan tai videon kuvan korkean 

tarkkuuden salliminen. Algoritmi tulkitsee edellä mainitut toimet merkiksi siitä, että käyttäjä nauttii 

videosta. (Kolowich 2016.) 

 

Facebookin algoritmit karsivat sisältöjä, joissa on käytetty houkutetta ajatuksena saada ihmiset klik-

kaamaan sitä. Tällöin sisällön julkaisija tekee mielenkiinnon herättävän julkaisun, jossa otsikon 

kanssa on linkki. Ihmisten on klikattava sisältöä saadakseen lisätietoa. Tällaisten sisältöjen yleensä 

saadessa paljon klikkauksia, ne näkyvät uutisvirrassa ensimmäisten joukossa. Suurin osa Facebookin 

käyttäjistä haluaa kuitenkin ennen klikkausta saada tietää enemmän sisällöstä. Algoritmi karsii tällai-

sia sisältöjä perustuen aikaan, jonka lukijat käyttävät lukien sisältöä. Myös klikkausten suhdetta ja-

kamiseen ja kommentointiin seurataan. Kokevatko ihmiset sisällön arvokkaaksi vai ei. Ihmiset klik-

kaavat myös mieluummin näkyvää linkkiä kuin esimerkiksi kuvaan piilotettua linkkiä. Sisällössä on 

hyvä olla näkyvissä pääasia siitä, mihin sen linkki johtaa. Algoritmi priorisoi ne linkit, jotka ovat sel-

västi linkkimuodossa. (El-Arini 2014.) Facebookissa markkinoijan kannattaakin ottaa huomioon nämä 

mahdollisuudet oman sisältönsä orgaanisen näkyvyyden kasvattamiseksi. Tavoitteena on siis jul-

kaista sellaista sisältöä, joiden parissa käyttäjät viettävät aikaa. (Valtari 2015.) 
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Facebookin sisältö-
tyyppi 

Hyvän päivityksen ominaisuudet 

Kuva 

- itse luodut kuvat 

- aidot valokuvat 

- henkilökohtainen 
- kertoo tarinan ja selventää taustaa 

- kuva arkipäiväisestä tekemisestä 
- lyhyt kuvateksti ja perässä linkki tai hashtag 

Video 

- erottuva 

- hyvä sosiaalinen sisältö, jota halutaan jakaa 
- lyhyt, omaperäinen ja toimii ilman ääntäkin 

- oikea-aikainen 

- kohdistettu 
- vastustamaton, humoristinen ja tunteisiin ve-

toava 
- sisältö ei liity bisnekseen  

- videot kannattaa ladata Facebookin sovelluksen 

kautta 
- sisältää kehotuksen 

Linkki - kuvan yhteydessä 

Tekstipäivitys 
- luova 
- sisältää kysymyksen 

- lyhyt ja hauska 

 

 

TAULUKKO 1. Hyvän päivityksen ominaisuudet 
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5 TUTKIMUS 

 

Tässä opinnäytetyössä toteutettu tutkimus on empiirinen tutkimus. Siinä tutkimustulokset tutkimus-

kohteesta saatiin tekemällä konkreettisia havaintoja sekä analysoimalla että mittaamalla. Empiiri-

sessä tutkimuksessa keskiössä on konkreettinen ja koottu tutkimusaineisto ja se toimii tutkimuksen 

tekemisen lähtökohtana. (Koppa 2015a.)  

 

5.1 Tavoitteet ja tutkimusongelmat 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia tapahtuman mainoksia/uutisia ihmiset jakavat 

Facebookissa ja miten ihmiset saadaan jakamaan tapahtuman tietoja Facebookissa. Tavoitteena oli 

myös löytää keinoja siihen miten Viinijuhlien markkinointia sosiaalisessa mediassa voidaan kehittää 

sekä millaisella sosiaalisen median markkinoinnilla voidaan tavoittaa enemmän ihmisiä. 

Opinnäytetyöni tutkimusongelmia olivat: Miten festivaalin markkinointia sosiaalisessa mediassa voi 

kehittää? Millaisella markkinoinnilla sosiaalisessa mediassa festivaali voi tavoittaa enemmän ihmisiä? 

Millaisia festivaalin mainoksia/uutisia ihmiset jakavat Facebookissa? Miten ihmiset saadaan jakamaan 

festivaalin tietoja Facebookissa? 

 

5.2 Tutkimusstrategia 

 

Tässä työssä käytettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista menetelmää. Nämä kaksi tutkimusme-

netelmää voivat täydentää toisiaan, vaikkakin pääpaino on selkeästi aina näistä toisella (Vilpas, 2).  

Molemmilla tutkimussuuntauksilla voidaan selittää eri tavoin samoja tutkimuskohteita (Koppa 

2015c). Kvantitatiivinen tutkimus perustuu kohteen kuvaamiseen ja tulkitsemiseen tilastojen ja nu-

meroiden avulla. Määrällisessä tutkimuksessa ollaan usein kiinnostuneita erilaisista syy- ja seuraus-

suhteista, vertailusta, luokittelusta ja numeerisiin tuloksiin perustuvasta ilmiön selittämisestä. Kvanti-

tatiivinen tutkimus tulkitseekin ilmiöitä numeerisia tutkimusaineistoja keräävillä mittausmenetelmillä 

(Vilpas, 2). Määrälliseen tutkimusmenetelmään sisältyy runsaasti erilaisia laskennallisia ja tilastollisia 

analyysimenetelmiä. (Koppa 2015b.) Tutkittava ilmiö muutetaan muuttujiksi, joita käsitellään tilastol-

lisin menetelmin (Vilpas, 2). Tässä tutkimuksessa aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmaa apuna käyt-

täen. Kvalitatiivista menetelmää käytettiin poikkeuksellisen tehokkaiksi paljastuneitten julkaisujen 

kohdalla, kun niistä etsittiin syitä siihen miksi ne olivat toimineet niin poikkeuksellisen hyvin.  

 

Laadullista tutkimusta voidaan tehdä monella erilaisella menetelmällä. Näissä menetelmissä yhtei-

senä piirteenä ovat korostuneena näkökulmat, jotka voivat liittyä esimerkiksi kohteen esiintymisym-

päristöön ja taustaan, kieleen ja ilmaisuun tai kohteen tarkoitukseen ja merkitykseen. (Koppa 

2015c.) 

 

5.3 Tutkimusaineiston keruu 

 

Tutkimusaineisto kerättiin taulukoimalla Kuopio Wine Festivalin julkaisut Facebookissa ajalta 

12.1.2016 - 12.1.2017. Facebookin julkaisutyökaluista julkaistujen julkaisujen -osiosta kerättiin vuo-

den ajalta julkaisujen tiedot taulukkoon. Taulukkoon kerättiin julkaisujen julkaisupäivämäärät sekä 
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tiedot millaisesta julkaisusta oli kyse: tekstipäivitys, kuva, video tai linkki. Julkaisuista etsittiin läh-

teissä hyviksi ominaisuuksiksi kuvattuja piirteitä. Lopulliseen taulukkoon valikoitui kuusi hyvän julkai-

sun piirrettä: kysymys (Smith 2014), hashtag (Leimkuhler 2016), kerrottu tuotteesta (Isokangas & 

Vassinen 2010), humoristinen julkaisu (Vahl 2013) kerrottu toiminnasta (Jackson 2016) ja kerrottu 

tarinaa (Isokangas & Vassinen 2010; Leino 2011, 173-174). Taulukointi aloitettiin käymällä läpi 

kaikki vuoden sisällä tehdyt julkaisut. Taulukkoon merkittiin jokaisen julkaisun kohdalle mitkä näistä 

ominaisuuksista ne täyttivät (=1) ja mitkä ei (=0). Julkaisuista poimittiin taulukkoon myös tiedot 

julkaisuajoista, oliko julkaisu tehty kello 8-16 vai 16-8. Kirjallisuudesta löytyi monenlaisia mielipiteitä 

parhaasta julkaisu ajankohdasta. Kolowichin (2015) mukaan julkaiseminen kannattaisi ruuhka-ai-

koina, kun taas Ganguly (2015b), Jackson (2016) ja Lee (2014) kannattavat julkaisemista ruuhka-

aikojen ulkopuolella. Solaris (2014, 113) puolestaan suosittelee julkaisemista virastoajan ulkopuo-

lella. 

 

Lähdekirjallisuus nosti esiin useampia muitakin hyvien julkaisujen ominaisuuksia, mutta ne jouduttiin 

jättämään lopullisesta taulukosta pois erinäisistä syistä. Sekä Smith (2014) että Leino (2011, 136) 

suosittelivat julkaisuissa käyttämään kiisteltyjä aiheita sekä kärjistämään. Kuitenkaan yksikään jul-

kaisuista ei täyttänyt tätä kriteeriä. Taulukosta jätettiin pois myös tapahtuman aikainen kilpailu, joka 

olisi Solariksen (2014, 113) mukaan hyvä kannuste käyttäjille luomaan sisältöä, koska yhtään kilpai-

lua ei löytynyt tapahtuman ajalta. Hankalaksi koettiin arvioida julkaisuista onko sisältö vastaanotta-

jalle tarpeellista (Tanni ja Keronen 2013, 94-96), hyödyllistä ja viihdyttävää (Isokangas ja Vassinen 

2010, 67-68) tai merkityksellistä (Leino 2011, 172-173), jonka vuoksi nämä ominaisuuksia ei valittu 

mukaan. Tanni ja Keronen (2013, 94-96) puhuivat myös vaikuttavan ja vakuuttava sisällön merkityk-

sestä sitouttamisessa. Tällöin vakuuttava sisältö perustelee erilaisin perusteluin (luvut, taulukot, ti-

lasto tms.) vaikuttavan sisällön väittämän. Tämä jäi pois siitä syystä, ettei tällaisia julkaisuja löytynyt 

yhtään kappaletta, samoin kuin pois jätettiin Leimkuhlerin (2016) listaama personalisoitu lähestymis-

tapa sekä Leen (2014) neuvoma säännöllisellä aikataululla tehty uutisarvon sisältämä julkaisu. Luo-

via statuspäivityksiä ja sisältöä (Leino 2011, 136) ei aineistossa ollut eikä julkaisuja myöskään voinut 

kokea henkilökohtaisiksi (Isokangas ja Vassinen 2010, 69-71). 

 

5.4 Aineiston analyysi 

 

Tutkimuksessa tutkittiin Kuopio Wine Festivalin julkaisut vuoden ajalta (n=131). Aineisto analysoitiin 

SPSS-ohjelman yksisuuntaisella varianssianalyysi-testillä (ANOVA). Tätä käytetään menetelmänä lä-

hinnä kokeellisissa tutkimusasetelmissa. Varianssianalyysillä voidaan testata onko ryhmien keskiar-

vojen välillä merkitseviä eroja. (Taanila 2013a.) 

 

Kun tutkitaan vaikuttaako joku julkaisun ominaisuus sen kattavuuteen, reaktioihin tai klikkauksiin, 

valitaan kaksi riippumatonta otosta julkaisuja. Ensimmäisen otoksen julkaisuille mitataan kattavuus, 

reaktiot tai klikkaukset tietyn ominaisuuden kanssa (esim. sisältää kysymyksen) ja toisena otoksena 

toimivat kaikki muut julkaisut. Näille molemmille otoksille lasketaan kattavuuden, reaktioiden ja klik-

kausten keskiarvo (mean). Mitä enemmän otosten keskiarvot poikkeavat toisistaan, sitä enemmän 

on perusteita uskoa jonkin ominaisuuden vaikuttavan julkaisun kattavuuteen. Myös otantavirhe voi 
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selittää keskiarvojen pienen eron, mutta mitä suurempaa otosta käytetään, niin sitä pienempi on sen 

osuus. Jotta varmistutaan, ettei keskiarvojen ero johdu pelkästään otantavirheestä vaan julkaisun 

ominaisuudella on merkitystä kattavuuteen, reaktioihin tai klikkauksiin, katsotaan tuloksista p-arvo 

(sig). P-arvo on todennäköisyys sille, että keskiarvojen ero johtuu pelkästään otantavirheellä. P-ar-

von ollessa alle 0,050 eroa sanotaan melkein merkitseväksi. Jos arvo on alle 0,010 niin ero on tilas-

tollisesti merkitsevä ja sen ollessa alle 0,001 ero on erittäin merkitsevä. Mitä pienempi tuo p-arvo 

on, sitä merkitsevämpi keskiarvojen ero on. (Taanila 2016.) Jos p-arvo on suurempi kuin 0,05, vari-

anssit ovat yhtä suuret, mutta sen ollessa pienempi kuin 0,05, niin ryhmien välillä on merkitseviä 

eroja (Taanila 2013a).  Ennen keskiarvovertailua muuttujien varianssien yhtäsuuruudet testattiin. 

Monelta osin eroja näistä ei löytynyt ja mikäli varianssit olivat erisuuria, käytettiin kahden itsenäisen 

otoksen t-testiä. Tällä tavalla saadut tulokset olivat kuitenkin täysin samanlaisia varianssianalyysin 

tulosten kanssa, joten vain varianssianalyysin tulokset on raportoitu. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

6.1 Keskiarvovertailut 

 

Tutkimuksessa haluttiin huomioida se, että eri ajankohtana Facebook-sivuilla on ollut eri määrä tyk-

kääjiä ja tämä voi vaikuttaa kattavuuteen, klikkauksiin ja reaktioihin. Tämän takia kaikkien päivitys-

ten kattavuus, klikkaukset ja reaktiot standardoitiin ensimmäisen päivityksen tykkääjämäärään, jol-

loin ne ovat vertailukelpoisia keskenään.  

 

Ensimmäiseksi aineistolle tehtiin korrelaatiovertailu, mikä näkyy taulukossa 1. Korrelaatiovertailu 

osoittaa että reaktiot, klikkaukset ja kattavuus ovat eri asioita, vaikkakin riippuvaisia toisistaan. Siksi 

ne käsitellään tässä erikseen. Korrelaatiolla tarkoitetaan suoraa yhteyttä kahden muuttujan välillä 

(Metsämuuronen 2006, 526). Tällä selvitetään kuinka paljon kattavuudesta on selitettävissä klik-

kauksilla tai reaktioilla. Taulukossa luku 1 tarkoittaa, että muuttujan korrelaatio on itsensä kanssa 

yksi (Metsämuuronen 2006, 528). Klikkaukset selittävät 75 % kattavuudesta ja reaktiot 40 % kun 

selitysaste lasketaan korrelaation toisella potenssilla. Yhteensä luku on yli 100 % johtuen siitä, että 

nämä muuttujat korreloivat myös keskenään. Kattavuuden kannalta siis klikkaukset ovat reaktioita 

tärkeämpiä.  

 

  kattavuus klikkaukset reaktiot 

kattavuus 1     

klikkaukset 0,868 1   

reaktiot 0,631 0,353 1 
 

TAULUKKO 2. Korrelaatio 

 

Taulukossa 2. on kuvattu julkaisujen eri tyyppien, ominaisuuksien tai kellonajan vaikutusta julkaisun 

klikkauksiin. Taulukossa näkyvät ensin julkaisutyypit: teksti, kuva, video tai linkki. Sen jälkeen näkyy 

julkaisun kellonaika, onko julkaisu tehty kello 8-16 vai kello 16-8. Viimeisenä taulukossa on tutki-

mukseen valitut ja kirjallisuuden hyviksi julkaisun piirteiksi nimeämät piirteet, joita tutkittavista jul-

kaisuista löytyi. Ominaisuudet ovat hashtag (Leimkuhler 2016), kerrottu tuotteesta (Isokangas & 

Vassinen 2010), humoristinen julkaisu (Vahl 2013) kerrottu toiminnasta (Jackson 2016) ja kerrottu 

tarinaa (Isokangas & Vassinen 2010; Leino 2011, 173-174). Näistä kustakin julkaisusta ohjelma on 

laskenut klikkauksien keskiarvot, silloin kun tämä muuttuja löytyy julkaisusta. Toisena SPSS on las-

kenut kaikkien muitten julkaisujen klikkauksien keskiarvon, testisuureen sekä p-arvon.  
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TAULUKKO 3. Muuttujien vaikutus klikkauksiin 

 

Kun tutkittiin muuttujien vaikutusta klikkauksiin, huomattiin että parhaiten klikkauksia saivat julkai-

sut joissa oli video. Ja p-arvon ollessa alle 0,001 ero muihin julkaisuihin on erittäin merkitsevä. Toi-

nen erittäin merkitsevä ero löytyi, kun verrattiin kuvan sisältävää julkaisua kuvattomaan julkaisuun. 

Muiden kuin kuvan sisältämien julkaisujen klikkausten keskiarvo on huomattavasti korkeampi kuin 

kuvallisten julkaisujen. Tilastollisesti merkitsevä ero (p-arvo alle 0,010) löytyi julkaisuista, joissa oli 

tekstiä, kun niitä verrattiin tekstittömiin julkaisuihin. Tekstittömillä julkaisuilla oli paljon suurempi 

määrä klikkauksia kuin julkaisuilla jotka sisälsivät tekstiä. Nämä edellä mainitut asiat johtuvat siitä, 

että videot olivat niin tehokkaita ja teksti, kuva ja linkkijulkaisut jäävät tehottomammiksi. Melkein 

merkitsevä ero (p-arvo alle 0,050) löytyi siitä mihin aikaan oli julkaistu. Klikkauksien määrä kasvaa 

kun julkaistaan klo 16 jälkeen ja ennen kello 8. 

 

Taulukossa 3. on täysin samojen julkaisujen eri tyyppien, ominaisuuksien tai kellonajan vaikutusta 

julkaisun reaktioihin. Taulukossa näkyvät ensin julkaisutyypit, sen jälkeen julkaisun ajankohta ja vii-

meisenä eri piirteitä. Tämä jälkeen ohjelma on laskenut reaktioiden keskiarvot, silloin kun tietty 

muuttuja löytyy julkaisusta. Toisena SPSS on laskenut kaikkien muitten julkaisujen reaktioiden kes-

kiarvon, testisuureen sekä p-arvon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muuttuja 
Kes-
kiarvo Muiden keskiarvo F p-arvo 

teksti 464,38 1889,81 8,636 0,004 

kuva 304,21 1546,11 18,568 <0,001 

video 1693,95 329,05 19,377 <0,001 

linkki 430,1 603,6 0,38 0,538 

klo 8-16 271,02 832,73 5,334 0,022 

klo 16-8 803,17 309,27 4,089 0,45 

hashtag 470,42 663,7 0,607 0,437 

kerrottu tuotteesta 459,39 692,37 0,868 0,35 

kehotus toiminnasta 243,96 608,59 1,042 0,309 

humoristinen julkaisu 30,17 569,17 0,362 0,548 

kerrottu tarinaa 704,1 499,89 0,555 0,458 
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Muuttuja Keskiarvo Muiden keskiarvo F p-arvo 

teksti 95,18 48,96 1,256 0,264 

kuva 95,64 78,55 0,452 0,503 

video 79,42 94,72 0,31 0,578 

linkki 82,7 95,51 0,303 0,583 

klo 8-16 71,4 112,01 4,025 0,047 

klo 16-8 112,64 71,35 4,168 0,043 

hashtag 94,66 89,1 0,073 0,788 

kerrottu tuotteesta 91,92 92,44 0,001 0,98 

kehotus toiminnasta 68,92 95,89 0,829 0,364 

humoristinen julkaisu 46,62 93,17 0,442 0,507 

kerrottu tarinaa 110,1 85 1,227 0,27 
 

TAULUKKO 4. Muuttujien vaikutus reaktioihin 

 

Kun tutkittiin muuttujien vaikutusta julkaisujen reaktioihin, mikään muuttuja ei vaikuttanut reaktioi-

hin merkittävästi. Ainoastaan julkaisun ajankohdasta löytyi melkein merkitsevä ero (p-arvo alle 

0,050). Julkaisu sai enemmän reaktioita kun se tehtiin kello 16-8 välillä. 

 

Taulukossa 4. ovat samat julkaisutyypit, ominaisuudet sekä ajankohta kuin kahdesta aiemmasta tau-

lukosta. Taulukossa näkyvät ensin julkaisutyypit, sen jälkeen julkaisun ajankohta ja viimeisenä eri 

piirteitä. Tämä jälkeen ohjelma on laskenut jokaisesta muuttujasta kattavuuden keskiarvot, silloin 

kun tämä ominaisuus löytyy julkaisusta. Toisena SPSS on laskenut kaikkien muitten julkaisujen kat-

tavuuden keskiarvon, testisuureen sekä p-arvon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULUKKO 5. Muuttujien vaikutus kattavuuteen. 

 

Tutkittaessa muuttujien vaikutusta kattavuuteen löytyi tilastollisesti merkitseviä (p-arvo alle 0,010) 

eroja kaksi. Keskiarvoissa oli merkitsevä ero kun verrattiin videon kattavuuden keskiarvoa muihin 

julkaisuihin. Julkaisut, joissa oli video, saivat laajemman kattavuuden. Myös muut kuin kuvan sisältä-

vät julkaisut saivat kuvallisia julkaisuja laajemman kattavuuden. Melkein merkitseväksi (p-arvo alle 

0,050) eroksi nousi julkaisun ajankohta. Paremman kattavuuden sai kello 16-8 välisenä aika tehty 

julkaisu.  

Muuttuja Keskiarvo Muiden keskiarvo F p-arvo 

teksti 5805,54 9334,64 2,084 0,151 

kuva 5174,77 9395,47 8,525 0,005 

video 10336,15 5170,08 10,81 0,001 

linkki 5115,44 6365,99 0,818 0,367 

klo 8-16 4624,69 7389,52 5,33 0,022 

klo 16-8 7368,09 4687,1 5,002 0,027 

hashtag 5520,79 6662,28 0,872 0,352 

kerrottu tuotteesta 5308,54 7030,1 1,971 0,163 

kehotus toiminnasta 4154,21 6340,6 0,551 0,215 

humoristinen julkaisu 3799,01 6087,49 0,302 0,584 

kerrottu tarinaa 6946,12 5675,73 0,888 0,348 
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6.2 Poikkeuksellisen tehokkaat julkaisut 

 

Viiden luvun yhteenvetoa (pienin, alaneljännes, mediaani, yläneljännes, suurin) voidaan havainnol-

listaa ruutu- ja janakaavion avulla. Se kuvailee hyvin määrällisen muuttujan arvojen jakaumaa. (Taa-

nila 2016.) Tässä tutkimuksessa ruutu- ja janakaavio tehtiin jokaiselle muuttujalle erikseen ja se 

osoitti poikkeuksellisen tehokkaiksi julkaisuiksi reaktioiden kannalta 3 julkaisua. 

 

 

 

KUVA 1. Julkaisu 12.1.2016 

 

Tammikuun 12.päivä 2016 tehdyssä julkaisussa on julkaistu Kuopio Wine Festivalin kesän 2016 oh-

jelma- ruoka- ja viinilista. Siinä on käytetty kuvaa ja linkkiä viinijuhlien internet-sivuille. Kuvissa kan-

nattaa käyttää lyhyitä kuvatekstejä ja tarinan kertominen jätetään visuaaliselle sisällölle. Kuitenkaan 

varsinaista kuvatekstiä ei käytetä verkossa (Leino 2011, 191). Virgilliton (2015) mukaan kuvatekstin 

kannattaa olla vain yhden tai kahden rivin pituinen. Sen tulee antaa vihje siitä, mitä videolta tai ku-

valta voi odottaa. Kuvatekstin pitää olla oikein ja täsmällisesti kirjoitettu sekä sen perään kannattaa 

laittaa linkki tai hashtag. Juuri niin kuin tässä julkaisussa on tehty. Leen (2014) mielestä täydellinen 

julkaisu on jatkoa aiemmille postauksille säännöllisellä aikataululla, ajankohtainen ja sisältää uutisar-

von. Tässä julkaisussa on julkistettu seuraavan kesän viinijuhlien ohjelma sekä ruoka- ja viinilista. 

Myös Isokangas ja Vassinen (2010, 69) korostavat sisältöjen ajankohtaisuuden tärkeyttä.  

  

Linkin tärkeyttä julkaisussa painottavat useat eri lähteet. Solariksen (2014, 113) ja Leen (2014) mu-

kaan täydellinen Facebook-päivitys sisältää linkin. Jacksonin (2016) mielestä linkit tavoittavat eniten 

ihmisiä vaikka kuvilla sitoutetaan parhaiten. El-Arini (2014) kertoo että ihmiset klikkaavat mieluum-

min näkyvää linkkiä kuin esimerkiksi kuvaan piilotettua linkkiä. Lisäksi sisällössä on hyvä olla näky-

vissä pääasia siitä, mihin sen linkki johtaa. Myös algoritmi suosii näkyviä linkkejä priorisoimalla ne. 
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KUVA 2. Julkaisut 30.6.2016 ja 10.7.2016 

 

Näissä kahdessa seuraavaksi eniten reaktioita aiheuttaneessa julkaisuissa on tunnelmallinen kuva 

viinijuhla-alueelta. Toinen julkaisuista on tehty ennen juhlien alkamista ja toinen julkaisuista on 

tehty viinijuhlien päättymishetkellä. Smithin (2014) mukaan eniten viraalisia julkaisuja ovat naura-

maan ja itkemään saavat julkaisut sekä ihastusta herättävät. Hyvän kuvapäivityksen yksi ominai-

suuksista on lyhyt kuvateksti, jonka perässä on linkki tai hashtag (Virgillito 2015). Molempien kuvien 

yhteydessä on lyhyt teksti sekä hashtageja. Tarinan kertominen kannattaakin Leinon (2011, 191) 

mielestä jättää kuvalle. Jacksonin (2016) mukaan aidot valokuvat todellisesta elämästä ovat Face-

bookin sitouttavimpia sisältötyyppejä.   

 

Klikkausten kannalta poikkeuksellisen tehokkaiksi julkaisuiksi nousi 12 eri julkaisua. Näistä julkai-

suista suurin osa oli videoita, jotka oli julkaistu yöaikaan Viinijuhlilta. Jacksonin (2016) mielestä kello 

22 - 24 julkaiseminen on sitouttavinta, koska ihmisillä on aikaa paneutua julkaisuihin. Myöskin eniten 

reaktioita saanut 12.1.2016 tehty julkaisu, missä julkistettiin Viinijuhlien ohjelma-, ruoka- ja viinilista, 

nousi kolmanneksi tehokkaimmaksi julkaisuksi klikkausten kannalta. Samoin reaktioita poikkeukselli-

sen paljon saanut julkaisu viinijuhlien päätöksestä nousi esiin huomattavan paljon klikkauksia saa-

neitten julkaisujen listalla. Hyvin tehokkaaksi julkaisuksi oli noussut myös tekstijulkaisu, jossa tiedo-

tettiin ohjelmamuutoksesta. Sekä Leen (2014) että Isokankaan ja Vassisen mielestä (2010, 67-68) 

täydellinen julkaisu on ajankohtainen ja sisältää uutisarvon.  Lisäksi Isokangas ja Vassinen (2010, 

67-68) kirjoittavat, että hyvä sisältö on hyödyllistä tai viihdyttävää. Viihdyttävä sisältö palkitsee syn-

nyttämällä tunnereaktion eikä se tarjoa välttämättä konkreettista hyötyä. Viihdyttävä sisältö voi olla 

joko hauskaa tai suututtavaa. Alla näkyy muutamia klikkausten näkökulmasta tehokkaimpia julkai-

suja. 

 



44 
 

 

KUVA 3. Klikkausten kannalta tehokkain julkaisu 5.4.2016 

 

 

KUVA 4. Julkaisu 2.7.2016 

 

KUVA 5. Julkaisu 19.4.2016 
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Yksi muunlaisista kuin videon sisältävistä poikkeuksellisen tehokkaista julkaisuista oli Viinijuhlien ja-

kama linkki Savon Sanomien lehtiartikkelista, jossa kerrotaan yhden päivän ilmaisesta sisään-

pääsystä viinijuhlille. Gangulyn (2015a) mukaan linkkiä julkaistaessa kannattaa sen yhteyteen laittaa 

kuva, koska tällöin klikkausten todennäköisyys kasvaa. Tässä julkaisussa tuo kuva tulee suoraan lin-

kin artikkelissa olevasta kuvasta. Vahl (2013) neuvoo jakamaan muiden julkaisemia ja yleisöä kiin-

nostavia artikkeleja, koska tällöin kasvaa kunnioitus yritystä kohtaan ja sisällön jakaminenkin lisään-

tyy. Tämän jälkeen myös yrityksen omaa tuottamaa sisältöä jaetaan todennäköisemmin. Isokangas 

ja Vassinen (2010, 67-68) määrittelivät hyvän julkaisun yhdeksi piirteeksi sen, että sisältö on vas-

taanottajalle hyödyllistä. Leino (2011, 172-173) puolestaan näki julkaisun hyvänä ominaisuutena  

merkityksellisyyden. Vaikkei näitä piirteitä otettu mukaan taulukkoanalyysiin vaikean arvioinnin takia, 

tästä julkaisusta voisi löytää vastaanottajalle höydyllisyyden ja merkityksellisyyden. Lehden artikke-

lissahan kerrotaan milloin Viinijuhlille pääsee ilman sisäänpääsymaksua. 

 

Kattavuuden näkökulmasta poikkeuksellisen tehokkaiksi julkaisuiksi osoittautuivat täysin samoja jul-

kaisuja kuin reaktioitten ja klikkausten kohdalla, yhteensä 5 julkaisua. Alla olevat julkaisut saivat 

poikkeuksellisen paljon kattavuutta. Suurin osa näistäkin julkaisuista oli yöaikaan julkaistuja videoita 

suoraan tapahtumasta. Toiseksi eniten kattavuutta sai 12.1.2016 tehty julkaisu, jossa oli linkki viini-

juhlien sivuille ja siellä julkaistuun kesän 2016 ohjelmistoon. Sama julkaisu sai myös eniten reakti-

oita. 

 

 

 

KUVA 6. Kattavuuden kannalta tehokkain julkaisu 5.7.2017 
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KUVA 7. Julkaisu 2.7.2016 

 

 

 

KUVA 8. Julkaisu 6.7.2016 

 

Yhteistä näissä sekä kattavuuden, klikkausten sekä reaktioiden näkökulmasta poikkeuksellisen tehok-

kaissa julkaisuissa löytyi julkaisuajankohdasta sekä julkaisutyypistä. Myös monet samat julkaisut nousi-

vat näiden eri asioitten kannalta tehokkaimmiksi. Samat videojulkaisut nousivat myös poikkeuksellisen 

tehokkaaksi sekä kattavuuden että klikkausten näkökulmasta. Molempien tehokkain julkaisu oli täysin 

sama, 2.7.2016 tehty julkaisu. Lähes kaikki esiin nousseet julkaisut oli tehty kello 16 - 08 välisellä 

ajalla.  Ainut julkaisu, mikä poikkesi tästä ajankohdasta, oli 12.1.2016 tehty klo 15:06. Tämä sama jul-

kaisu nousi sekä tehokkaimmaksi reaktioitten, kolmanneksi tehokkaimmaksi klikkausten sekä toiseksi 

tehokkaimmaksi julkaisuksi kattavuuden kannalta.  

 

Suurin osa todella tehokkaista julkaisuista oli videoita. Kaikki esiin nousseet videot oli julkaistu tapahtu-

man aikaan. Solaris (2014, 113) toteaakin että tapahtumaa markkinoidessa ja tapahtumaan sitouttami-

sessa Facebookissa kannattaa tehdä päivityksiä tapahtuman merkittävimmillä hetkillä. Hänen mieles-
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tään visuaalinen sisältö on sitouttavinta. Myös monet muut lähteet puhuvat visuaalisen sisällön puo-

lesta. Isokankaan ja Vassisen (2010, 69) mielestä toimiva sisältö on kuvapainotteista, koska kuvat ke-

räävät eniten sivulatauksia Facebookissa. Myös Solaris (2014, 113), Leino (2011, 136) ja Smith (2014) 

suosittelevat käyttämään päivityksissä visuaalista sisältöä tai linkittämään päivityksen kuvan sisältä-

mään sisältöön. Smith (2015a) toteaa myös että Facebookissa visuaalisilla julkaisuilla saavutetaan pal-

jon parempia tuloksia kuin pelkillä kirjoitetuilla päivityksillä ja visuaalisilla sisällöillä on parempi toden-

näköisyys herättää ihmisten kiinnostus (Virgillito 2015). Lunde (2015) ja Virgillito (2015) kertovat 

kuinka videot herättävät tehokkaasti mielenkiintoa Facebookissa. Ihmiset katsovat sekä lataavat aiem-

paa enemmän videoita. Videoita julkaistaankin Facebookissa koko ajan vain kasvavassa määrin. (Lunde 

2015.) Lyhyitä videoita voi saada leviämään viraalisesti (Parkin 2009, 202). Jackson (2016) suosittelee 

käyttämään Facebookin oman sovelluksen kautta ladattuja videoita, koska Facebook suosii omia vide-

oita eikä esimerkiksi Youtuben tai muitten kolmansien osapuolien sivustoilla julkaistuja videoita. 

 

Useammasta julkaisusta löytyi myös hashtag. Hashtagia kannattaakin Solariksen (2014, 39) mukaan 

käyttää tapahtuman markkinoinnissa. Solaris (2014, 46) on listannut viisi hyvän hashtagin tunnus-

merkkiä. Hyvä hashtag on ainutlaatuinen, lyhyt, ymmärrettävä, skaalautuva eli se sopii myös tule-

vien vuosien tapahtumille sekä sitä käytetään kaikessa tapahtuman materiaalissa. Näissä julkaisuissa 

hashtagit ovatkin pääosin samanlaisia ja täyttävät useammat näistä Solariksen määritelmistä. Virgil-

lito (2015) suosittelee laittamaan kuvatekstin perään joko linkin tai hashtagin, juuri kuten useam-

massa näistäkin on tehty.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA  

 

Tässä luvussa arvioin tutkimuksen tavoitteiden toteutumista sekä luotettavuutta. Opinnäytetyön aihe 

oli erittäin mielenkiintoinen sekä hyvinkin ajankohtainen, koska sosiaalisen median tapahtumien 

markkinoinnille tuomat mahdollisuudet ovat rajattomat sekä pääosin täysin ilmaisia.  

Kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä tutkittavasta aiheesta saatiin ennen tutkimatonta määrällistä 

aineistoa ja kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä saatiin aineistosta arvokasta lisätietoa. 

 

7.1 Näkyvyys ja sisältöstrategian tärkeys 
 

Miten Kuopio Wine Festivalin markkinointia sosiaalisessa mediassa voitaisiin sitten kehittää? Smith 

(2016) kertoo joitakin keinoja, miten Facebookissa voi lisätä näkyvyyttä ja sitouttaa. Erilaisia sisältö-

tyyppejä kannattaa yhdistellä videojulkaisuun ja julkaisussa kannattaa kehottaa toimintaan. Li-

vestream-toiminnon säännöllisesti käyttäminen voi olla kannattavaa, esimerkiksi kerran viikossa. Täl-

laisia livevideoitahan voisi julkaista vaikka heti tammikuun alusta alkaen, kun seuraavan kesän oh-

jelma julkaistaan. Livestreaminä voisi lähettää pätkiä suunnittelu palaverista tai vaikkapa ruokalisto-

jen testaamisesta. Videot kannattaa kuitenkin suunnitella sellaisiksi, että niitä voi katsella myös il-

man ääntä. Julkaisujen aikatauluttamisella lisätään sitouttamisen tehokkuutta. Eri aikoihin tehtyjä 

julkaisuja ja niitten tehokkuutta kannattaakin testata tapahtumalle parhaiten toimivan ajan löytä-

miseksi. Kannattaa myös suosia samantyylisiä julkaisuja kuin aiemminkin toimineet sekä sitoutunei-

suutta lisänneet julkaisut. (Jackson 2016.) Vahl (2013) korostaa omien Facebook-sivustojen tilasto-

jen seurannan tärkeyttä, koska näin voi saada tietoa millainen julkaisu toimii omalle kohdeyleisölle. 

Facebookin julkaisutyökalut tarjoavat tilastoja julkaisuista. Sieltä selviää kuka on tykännyt julkai-

suista, jakanut tai kommentoinut niitä. Tilastot myös kertovat sen millaisiin julkaisuihin yleisö reagoi. 

 

On kuitenkin useita muitakin asioita, joita kannattaa huomioida, kun halutaan kasvattaa tapahtuman 

näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Facebookin verkostoja voidaan käyttää markkinointiin, asiakas-

palveluun sekä myynnin lisäämiseen. Sen avulla voidaan hoitaa myös suhdetoimintaa, viestintää 

sekä sitouttaa. Facebookin verkostojen kautta pystytään saamaan tietoa yleisöstä, heidän kiinnos-

tuksen kohteistaan sekä sen kautta voi myös saada palautetta tapahtumasta. (Solaris 2014, 113.) 

Kun lähdetään miettimään miten tavoitettaisiin suuret ihmisvirrat Facebookissa ja miten markkinoin-

tia siellä voisi kehittää, tulisi ensimmäisenä luoda tapahtumalle sosiaalisen median markkinoinnin 

sisältöstrategia (Larter 2016, 74). Se määrittelee keinot, joilla tapahtuma voi ylläpitää ja ruokkia it-

selleen tärkeää keskustelua. Sisältöstrategisesti näkyvyyttä tavoitteleva tapahtuma pyrkii tuottamaan 

itsestään eri kanavissa leviäviä tarinoita. Suunnittelu lähteekin ihmisiä kiinnostavista asioista ja miten 

tapahtuma voi linkittyä näihin asioihin. (Hakola ja Hiila 2012, 67-68.) Sisältöstrategiassa on hahmo-

teltava mitä halutaan julkaista ja milloin sekä vaiheet miten sitoutumista kasvatetaan (Jackson 

2016). Sisältöstrategia löytyy linjaukset miten Facebookissa vastataan ja tämä onkin tärkeää, koska 

jokaisesta tuotteesta ja palvelusta on olemassa valikoima erilaisia mielipiteitä. Tärkeää onkin kartoit-

taa lähtötilanne ja sen perusteella rakentaa vastausstrategia eli milloin ja miten reagoidaan mielipi-

teisiin. Tämä mahdollistaa myös mahdollisien kriisien havaitsemisen ja niihin reagoinnin. (Evans ja 

Mckee 2010, 168-169.) Strategiatyön perustana on yleisön tutkiminen ja tämän tiedon analysointi.  
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Sisältöstrategiassa määritellään yrityksen tärkeimmät kohderyhmät verkossa ja heille merkitykselliset 

sisällöt. Lisäksi strategia määrittää tavoitteet ja kohderyhmien oikeat kanavat. Tavoitteena ovat rää-

tälöidyt ja helposti leviävät sisällöt, jotka sitouttavat ja tekevät verkkotoiminnasta sekä yhtenäistä 

että tavoitteellista. (Hakola ja Hiila 2012, 81,85,145.) Viinijuhlien sosiaalisen median markkinointiin 

kannattaisi luoda sisältöstrategia ihan ensimmäiseksi. 

 

7.2 Sitouttaminen  
 

Ihmisten sitoutumisen lisääminen on avain menetykseen. Leimkuehler (2016) listaa artikkelissaan 

kolme tapaa lisätä ihmisten sitoutumista sosiaalisessa mediassa. Ensimmäinen keino on personali-

soida lähestymistapa. Yleisö on paras voimavara sosiaalisessa mediassa ja sen mieltymykset kannat-

taa tuntea menestyäkseen kampanjoissa. Tämän eteen joutuu tekemään tutkimusta ja kohderyh-

mästä kannattaakin selvittää, missä sosiaalisen kanavissa he viihtyvät, mistä aiheista he pitävät ja 

mitä hastegeja he käyttävät. Ei pidä pelkästään tyytyä kuuntelemaan yleisöään vaan heidän kanssa 

tulee kommunikoida. Kun tykkääjilleen osoittaa että on kiinnostunut heistä ja että välittää, ihmiset 

kyllä näyttävät mikä heidät tekee onnelliseksi. Kun tietää mitä yleisö etsii, kykenee käynnistämään 

sosiaalisessa mediassa yleisöstä mieluisen kampanjan. Sosiaalisessa mediassa olla sosiaalinen eli on 

tärkeää kehittää suhdetta tykkääjien ja seuraajien kanssa. Toisena keinona sitoutumisen kasvattami-

seen onkin antaa tuote tykkääjien käsiin. Perimmäinen tavoite on myydä brändia ja tuotetta mutta 

sosiaalisen median tavalla, jakamalla. Tuotetta ei saa tyrkyttää, koska silloin yleisö lakkaa kuuntele-

masta. Tulee valita hienovaraisempi lähestymistapa ja tarjoa ihmisille mahdollisuus jakaa yrityksen 

tuotetta hauskalla ja uniikilla tavalla. (Leimkuehler 2016.) 

 

Yhtenä keinona asiakkaitten kiinnostuksen kohteista voidaan kerätä kilpailuitten ja muunlaisen akti-

voinnin avulla. Kun saadaan tietoa asiakkaitten kiinnostuksen kohteista, voidaan markkinointia koh-

dentaa paremmin ja myös jakaa kohderyhmää kiinnostavia julkaisuja paremmin ja näin sitouttaa. 

Tällä saadaan myös lisättyä vuorovaikutusta. Mitä enemmän on vuorovaikutusta, sitä enemmän on 

kommentteja ja tykkäyksiä ja näistä seuraa enemmän sivunäyttöjä. Sivunäytöt taasen kasvattavat 

tykkääjämäärää. Facebookissa tapahtuman ensisijainen tehtävä onkin palvella tykkääjiä nopeasti, 

asiallisesti ja rennosti. On myös muistettava, että jokaiseen seinälle tulleeseen kirjoitukseen kannat-

taa vastata julkisesti. (Leino 2011, 129, 137-138.) 

 

Evans ja Mckee (2010, 165-167) mielestä kuunteleminen, yhteistyön tekeminen ja mittaaminen ovat 

sitouttamisen perusta, kun halutaan menestyä sosiaalisessa mediassa. Puolueeton kuunteleminen 

mahdollistaa yhteistyön, jota on monenlaista: asiakkaan ja yrityksen välillä, asiakkaitten keskuu-

dessa sekä asiakkaitten ja työntekijöitten välillä. Keskusteluja, aktiivisuutta ja kehittymistä tulee 

myös mitata. Markkinoidessa sosiaalisessa mediassa kuuntelemisen tulee olla tarkkaavaista, syste-

maattista ja aktiivista. Keskustelut huomioidaan osallistumalla strategian ja mittaustulosten perus-

teella. Poikonen (2012) toteaa että kun asiakkaille annetaan sekä mahdollisuus että työkalut, he 

mieluusti työskentelevät yhdessä ja luovat yritykselle paremman itsestään ajatellen yrityksen tuo-

tetta. Miten Viinijuhlat kuuntelevat tänä päivänä asiakkaitaan ja onko heidän asiakkaillaan mahdolli-

suutta vaikuttaa ja osallistua? Poikonen (2012) neuvookin käyttämään hyväksi sosiaalisen median 
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useita sovelluksia kuten tuotearvostelut, suosittelut tai foorumit. Tällaisia suosittelisin myös Viinijuh-

lien ottavan käyttöönsä ja miettivän miten he voisivat paremmin kuunnella aktiivisesti asiakkaitaan 

ja näin lisätä Facebook-markkinoinnin tehokkuutta. 

 

Sen lisäksi, että tuottaa vain itse sisältöä, sosiaalisessa mediassa tulee auttaa muita jäseniä jaka-

maan heidän tuottamaansa sisältöä omalle yleisölle. On tärkeää näyttää, että arvostaa muittenkin 

tuottamaa sisältöä. (Gunelius 2011, 59-60.) Tapahtuman sivuilla voisi tietyin väliajoin käynnistää 

joko kilpailun tai muuten kehottaa tai innostaa ihmisiä jakamaan jotain omaa tuotostaan tai esimer-

kiksi kuvaa liittyen viinijuhlien kohdemaahan tai sen tunnelmaan. Kilpailu voisi myös toisaalta olla 

parhaimmat otokset ja muistot edellisiltä vuosilta, jolloin ihmisiä saataisiin jakamaan Facebookissa 

tunnelmakuvia aiemmilta viinijuhlavuosilta. Jacksonin (2016) jonka mielestä aidot valokuvat todelli-

sesta elämästä ovat sitouttavimpia sisältötyyppejä. Nämä kilpailut ja ”kehotuskampanjat” tulisi ottaa 

sisältöstrategiaan mukaan ja kalenteroida tietyin väliajoin tapahtuvaksi.  Muistettava olisi myös pyy-

tää merkitsemään sisältöstrategiassa päätetyt ja kaikessa materiaalissa käytettävät hashtagit. Myös 

tykkääjien/asiakkaitten julkaisuihin tulisi heidän merkata nämä samat hashtagit. Sekä Ganguly 

(2015a) että Leimkuehler (2016) suosittelevat viesteissä käytettävän hashtageja. Smithin (2014) 

mukaan julkaisussa ei kuitenkaan kannata käyttää kuin enintään yhtä tai kahta hashtagia. Solaris 

(2014, 46) listaa viisi hyvän hashtagin tunnusmerkkiä: ainutlaatuinen, lyhyt, ymmärrettävä, skaa-

lautuva ja laajasti levityksessä oleva. Nämä Viinijuhlien julkaisuissa käytettävät hashtagit kannattaa 

kirjata sisältöstrategiaan.  Itse tapahtuman aikana kannattaisi julkistaa useampikin kilpailu. Solaris 

(2014, 113) suositteleekin kannustamaan juuri tapahtuman aikana käyttäjiä luomaan sisältöä kilpai-

lujen avulla. Tapahtumaa markkinoidessa ja tapahtumaan sitouttamisessa Facebookissa kannattaa 

tehdä päivityksiä tapahtuman merkittävimmillä hetkillä. Monet viinijuhlien poikkeuksellisen tehok-

kaista julkaisuista olikin tehty juuri tällöin. Visuaalinen sisältö onkin sitouttavinta (Solaris 2014, 113; 

Leino 2011, 136; Smith 2014). Guneliuksen (2011, 132) mukaan ihmiset jakavat sellaisia videoita, 

jotka eivät liity bisnekseen. Hyvänä esimerkkinä tästä on reaktioiden näkökulmasta tehokkaimmat 

viinijuhlien julkaisut, joista kaksi on juurikin tällaista valokuvaa. Ihmisiä kannattaa myös kannustaa 

merkitsemään tapahtumaan osallistumisensa Facebookiin. Ihmisiä kannattaa pyytää osallistumaan ja 

julkaisuissa tulee tehdä selväksi, että ihmisten halutaan tykkäävän ja jakavan tapahtuman julkaisua. 

Kannattaakin ottaa tavaksi lopettaa jokainen julkaisu jonkinlaiseen kehotukseen toiminnasta. (Jack-

son 2016.) Tällaisia toimintakehotuksia voisi alkaa käyttämään, niitä ei näkynyt montaa seurantajak-

son julkaisuissa. Näin voisi nähdä lisäisikö toistuvat toimintakehotukset näkyvyyttä. Toimintakeho-

tuksia voisi yhdistää myös kilpailuihin, joissa palkintoina voisi olla pääsylippuja viinijuhlille, vip-tupa 

tai vaikka ilta kahdelle tms. 

 

Myös julkaisuajankohta kannattaa miettiä tarkoin. Facebookin analytiikasta on helppo selvittää, mikä 

on ideaalinen aika lähettää viesti. (Ganguly 2015a.)  Seurantajaksolla parhaiten toimivat kello 16-8 

välillä tehdyt julkaisut. Tätä puoltaa myös Smith (2016), jonka mukaan toimistoajan ulkopuolella 

tehty julkaisu saa enemmän näkyvyyttä. Viikonloppuisin ja iltaisin ihmisillä on aikaa olla netissä. Tätä 

ajankohtaa siis kannattaa suosia jatkossakin. Tietysti tätäkin kannattaa seurata koko ajan ja muut-

taa tarvittaessa. Eri aikoihin tehtyjä julkaisuja ja niitten tehokkuutta kannattaakin testata tapahtu-
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malle parhaiten toimivan ajan löytämiseksi. Julkaisujen aikatauluttaminen lisää sitouttamisen tehok-

kuutta. Kannattaa myös suosia samantyylisiä julkaisuja kuin ne, jotka ovat aiemminkin toimineet ja 

lisänneet sitoutuneisuutta. (Jackson 2016.). 

 

7.3 Viraalisuus 

   
Sisällön kannattaa olla yksinkertaista, yllättävää ja yhteisöllistä. Viestiä kannattaakin yksinkertaistaa 

niin, että turha karsitaan pois ja sisältö on helposti jaettavissa. Sisältö ei saa olla yhdentekevää. 

Smithin (2014) mukaan eniten viraalisia julkaisuja ovat sellaiset, jotka saavat ihmiset nauramaan, 

itkemään tai ne herättävät ihastusta. Sekä Smith (2014) että Leino (2011, 136) neuvovatkin käyttä-

mään julkaisuissa kiisteltyjä aiheita sekä kärjistämään, koska ne herättävät keskustelua. Hyvä sisältö 

on hyödyllistä tai viihdyttävää ja palkitsee synnyttämällä tunnereaktion, joko huvittaa tai suututtaa, 

eikä se tarjoa välttämättä konkreettista hyötyä (Isokangas ja Vassinen 2010, 67-68). Vaikka lähde-

kirjallisuus ei näe tekstijulkaisua tehokkaana, seurantajaksolla klikkausten näkökulmasta yksi poik-

keuksellisen tehokas julkaisu oli tunnereaktioita synnyttänyt tekstijulkaisu. Julkaisussa ilmoitettiin, 

ettei Antti Tuisku pääsekään tulemaan.   

 

Facebookissa markkinoidessa ei voi odottaa tuloksia pelkästään sisällön ja sivu-uskollisuuden perus-

teella (Smith 2014, 24). Ihmisiä kiinnostaa yleensä muita ihmisiä kiinnostavat asiat. Jakaminen 

konkretisoi sisältöjen suosion. Ihmisillä on tarve jakaa kokemuksia. Ihmiset jakavat sisältöä, jos se 

on kiinnostavaa, helposti jaettavaa ja eri kosketuspisteisiin sopivaksi räätälöityä. (Isokangas ja Vas-

sinen 2010, 154-155, 159.) Tannin ja Kerosen (2013, 80) mielestä sisältöjen jakamisen syitä ovat 

se, että sisältö on naurattavaa, viihdyttävää tai sitä pidetään vastaanottajalle tarpeellisena. Yhteisöl-

linen viesti leviää hyvin ja koskettaa suuria ihmismassoja. Englanninkielisen sisällön on mahdollista 

levitä laajasti, joten tätäkin kannattaisi miettiä julkaistaessa, varsinkin jos tapahtumalla tavoitellaan 

muita kuin kotimaisia kohderyhmiä. Julkaisun toimivuuden näkee hyvin Facebookin julkaisutyöka-

luista.  (Isokangas ja Vassinen 2010, 128-130.)  

 

7.4 Markkinoinnin kehittäminen 

 

Orgaanisen mainonnan tuloksia voi parantaa välittömästi muutamalla toimenpiteellä. Ensimmäiseksi 

kannattaa varmistaa, että Facebookin profiili- ja kansikuva on hyvin suunniteltu. Kansikuvaa tulee 

myös muistaa päivittää säännöllisesti, jotta luotaisiin raikas vaikutelma ja saataisiin näkyvyyttä uutis-

virtaan päivityksen johdosta. On myös hyvä käydä läpi yrityksen tiedot ja varmistaa, että sivuilla on 

useita avainsanoja. Viimeiseksi keskitytään sisältöön, sitouttamiseen ja konversioon. (Smith 2014.) 

Viinijuhlien kannattaisi päivittää kansikuvaa useammin, säännöllisin väliajoin. Myös muut edellä mai-

nitut toimenpiteet kannattaisi kalenteroida ja muistaa tarkistaa säännöllisin väliajoin. 

Sosiaalisen median markkinointia tulee mitata, jotta voi tietää sen kannattavuuden. Tätä kannattaisi 

myös Viinijuhlien osalta seurata. Juslen (2014) tarjoaa yksinkertaisen mallin kannattavuuden mittaa-

miseen. Suosittelisin esimerkiksi tämän mallin käyttöönottoa osaksi sosiaalisen median sisältöstrate-

giaa. Juslenin mielestään viisi seurantakohdetta kertoo kuinka hyödyllistä yritykselle on markkinoida 
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sosiaalisessa mediassa. Ensimmäinen kannattaa seurata seuraajien seuraajien lukumäärää sosiaali-

sen median kanavissa joissa yritys on, esim. Facebookin tykkääjiä. Toiseksi kannattaa mitata julkai-

sujen kattavuutta eli sitä kuinka moni näkee sosiaalisen median julkaisut. Kolmantena mitataan jul-

kaisujen tuottamaa vuorovaikutusta eli sitä kuinka moni tekee jotain julkaisuun liittyvää nähtyään 

sen (esim. tykkää/jakaa). Neljänneksi kannattaa mitata liikennettä sosiaalisesta mediasta yrityksen 

verkkosivustolle. Viimeisenä on hyvä mitata konversiot verkkosivustolla eli kuinka monta mitattavaa 

tulosta sosiaalisesta mediasta tulleet kävijät tekevät verkkosivuilla, kuten esimerkiksi esitetilaus, tar-

jouspyyntö, ostaja, uutiskirjetilaus. (Juslen 2014.) Kävijätiedoista ja julkaisutyökaluista profiilin yllä-

pitäjä näkee helposti tapahtuman orgaanisen liikenteen Facebookissa. Sieltä näkee kuinka mikäkin 

julkaisu on toiminut ja miten paljon ihmisiä julkaisut ovat tavoittaneet.  

 

Tapahtuman Facebook-sivustoja tulisi käydä vilkaisemaan vähintään kerran päivässä, tarkastamassa 

onko siellä mitään uutta. Kommentteihin ja kyselyihin tulee vastata (Solaris 2014, 113; Leino 2011, 

136; Jackson 2016). Smith (2014) muistuttaa myös muitten Facebook-sivuston seurannan tärkey-

destä vinkkien varalta. Löytyisikö jonkun muun ison tapahtuman sivuilta ideata viinijuhlien julkai-

suun, kilpailuun tai vaikkapa linkitettävään artikkeliin. Kysyminen on vanhin keino kehittää suhdetta 

ja julkaisun alkuun tai loppuun kannattaakin laittaa kysymys. Myös Smith (2014) pitää kysymysten 

kysymistä sekä mielipidekyselyjä hyvinä. Facebookissa viinijuhlien tulee tuntua ja näyttää ystävältä, 

joka on ymmärtäväinen, kommentoi kuvia ja videoita sekä on reilu. Ystävä myös lisää omia videoita 

ja kuvia. Ystävyys vaikuttaa puhetapaan, joka on suoraa ja ystävällistä eikä tiedotemaista. Vuorovai-

kutuksen tulee olla spontaania ja tapahtuman tulee tarjota Facebookissa mielenkiintoista sisältöä 

jatkuvasti. (Leino 2011, 133-134, 136.) Julkaistaessa kannattaa muistaa, että vain 20 prosenttia siitä 

saa olla markkinoinnillista (Guneliuksen 2011, 105) 

  

Miten sitten voitaisiin lisätä tapahtuman tykkäämisiä? Tykkäämiseen eli Facebook-suhteen syntyyn 

vaikuttavat erilaiset motiivit. Yritys voi olla ikoni, jolloin tykkääminen on luonnollista tai tykkääjä voi 

olla yrityksen asiakas. Yritys voi myös tarjota tykkääjälle mielenkiintoista sisältöä tai tykkääjä voi 

voittaa jotain. Tykkäämisen syynä voi olla myös se, että yritys ajaa tykkääjälle arvokasta asiaa tai 

tykkääminen on hauska vitsi. (Leino 2011, 136-137.) Uusimmat ilmiöt leviävät verkostoissa, joissa 

tieto kulkee ystävältä ystävälle esimerkiksi juuri Facebook-tykkäämisien kautta. Omissa verkostoissa 

jaetut sisällöt ovat kiinnostavampia ja houkuttelevimpia kuin sattumanvaraisesti nähdyt. Ihmiset ys-

tävystyvät usein samanlaisista asioista kiinnostuneitten ja samankaltaista elämää elävien ihmisten 

kanssa. Ihmiset kokeilevat mieluummin ystävän suosittelemaa tuotetta kuin täysin tuntematonta. 

Yritykseltä vaaditaankin kohderyhmäajattelua. Myös sisällön roolin on kasvettava, jotta yritys pystyy 

tarjoamaan tietylle kohderyhmälle juuri tämän haluamaa sisältöä. (Hakola ja Hiila 2012, 33-34.) 

 

Vahl (2013) suosittelee jakamaan muistakin lähteistä löydettyjä yleisöä kiinnostavia artikkeleita, 

koska silloin yrityksen kunnioitus ja sisällön jakaminen kasvaa. Usein oletetaan, että kaiken julkais-

tun sisällön tulisi suoraan liittyä tapahtumaan. Kuitenkin kannattaisi ajatella laajemmin muunkin jul-

kaisemista. (Jackson 2016.) Voisiko viinijuhlien asiakkaita kiinnostaa esimerkiksi viinijuhlien kohde-

maan uutiset tai uutiset liittyen tulevan juhlan artisteihin, ruokiin tai viineihin? Leen (2014) mukaan 

täydellinen julkaisu on jatkoa aiemmille säännöllisellä aikataululla, se on ajankohtainen ja sisältää 
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uutisarvon. Tiedotusvälineitten julkaisujahan voisi jakaa linkillä viinijuhlien uutisvirrassa tai linkittää 

lehtiartikkeleita. Solariksen (2014, 113) ja Leen (2014) mukaan täydellinen Facebook-päivitys sisäl-

tää linkin. Joissain tapahtuman julkaisuissa löytyikin jo linkki, mutta jos se lisättäisiin vielä useam-

paan, niin saataisiinko liikenne tapahtuman nettisivustolle kasvamaan? Facebookissa kannattaa ja-

kaa sellaista sisältöä, mitä tykkääjät haluavat nähdä ja saada näin ihmisiä sitoutettua tapahtuman 

julkaisuihin.  

Julkaistessa kannattaa miettiä kuinka ihmisten huomio saadaan lyhyellä viestillä, koska ihmiset jak-

savat olla tosi lyhyen hetken tarkkaavaisia. Facebookin julkaisuissa on merkitystä kolmella-neljällä 

ensimmäisellä sanalla. (Ganguly 2015a.) 

 

Virgillito (2015) listaa neljä tapaa herättää ihmisten mielenkiinto visuaalisella tarinankertomisella. 

Videot ovat tehokas tapa saada ihmisten mielenkiinto heräämään. Lyhyitä videoita voi saada leviä-

mään viraalisesti (Parkin 2009, 202). Videoihin kannattaa sisällyttää huumoria ja niissä kannattaa 

viestiä selkeästi mikä yritys, tuote tai palvelu on kyseessä. Videoissa tulee olla yrityksen kohderyh-

mälle sopivaa sisältöä, jotta yritys voi hyötyä niistä (Parkin 2009, 202). Videoitten tulee myös vedota 

tunteisiin. Yrityksen fanien julkaisemia kuvia kannattaa myös käyttää tarinan kertomiseen. Ne lisää-

vät yleensä mielenkiintoa yritystä kohtaan. Noilla käyttäjien kuvilla kerrotaan heidän kokemuksia 

brandista ja sen vaikutuksesta elämään. Se on myös hyvä tapa osoittaa arvostusta asiakkaalle. (Vir-

gillito 2015.) Parkinin (2009, 203) mielestä ihmiset voi saada jakamaan myös mainosmaisia videoita 

sisällyttämällä niihin jonkin wow-tekijän. Hyviä sisältöjä videoihin ovat esimerkiksi työntekijöitten, 

asiakkaitten tai muitten kiinnostavien persoonien haastattelut tai videopätkät ”kulissien takaa”, esi-

merkiksi toimistolta. Myös videot työntekijöitten juhlista, aktiviteeteista tai hyväntekeväisyystapahtu-

masta osoittavat että yritystoiminta on inhimillistä. (Gunelius 2011, 133.) Voisiko ajatella julkaista 

videoita viinijuhlien rakentamisen eri vaiheista ja työntekijöitten päivän varrelta. Joitain lyhyitä vi-

deopätkiä, vaikka hieman huumorilla höystettynä, voisi kokeilla julkaista jo keväällä ennen juhlien 

alkamista. Tai esimerkiksi videoklippi viinijuhlien suunnittelupalaverista voisi saada näkyvyyttä. 

Koska suurin osa poikkeuksellisen tehokkaista julkaisuista oli videoita suoraan tapahtumasta, niin 

noiden videoitten julkaisua kannattaa ehdottomasti jatkaa. Myös artistien lyhyet haastattelut voisivat 

toimia, sillä kaksi esiintyjien julkaistua tervehdystä nousi poikkeuksellisen tehokkaitten julkaisujen 

joukkoon. Tai voisiko ajatella lähetellä henkilökunnan kuulumisia tai tekemisiä tapahtumaa valmistel-

taessa tai juuri ennen porttien aukaisua. Näitä voisi toteuttaa hauskoina videopätkinä.  Tai julkaista 

esiintyjistä videopätkiä esimerkiksi heidän esiintymisistään television ohjelmissa, oli sitten kyseessä 

visailut tai keskusteluohjelmat. muista paikoista tai jakaa esiintyjien Facebookissa tekemiä julkaisuja. 

 

Millaisella markkinoinnilla sosiaalisessa mediassa tapahtuma voi tavoittaa enemmän ihmisiä ja miten 

ihmiset saadaan jakamaan tapahtuman tietoja Facebookissa? Toimintakehotuksia kannattaisi käyt-

tää enemmän julkaisuissa. Kuten Jackson (2016) kehottaa, ihmisiä kannattaisi pyytää osallistumaan. 

Facebookissa julkaistussa sisällössä yrityksen tulee tehdä selväksi, että ihmisten halutaan tykkäävän 

ja jakavan yrityksen julkaisua. Kannattaakin ottaa tavaksi lopettaa jokainen julkaisu jonkinlaiseen 

kehotukseen toiminnasta. (Jackson 2016.) Tämän tutkimuksen tulosten perusteella hyvä tapahtu-

man Facebook-päivitys sisältää joko kuvan linkin kanssa tai videon. Tätä tulosta tukevat myös useat 

lähteet. 
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Tämän tutkimuksen perusteella kirjallisuuden useat esiin nostamista eri muuttujista eivät vaikuta-

kaan julkaisujen kattavuuteen, reaktioihin tai klikkauksiin. Tarinan kertominen, hashtag, linkki, jul-

kaisun humoristisuus, kehotus toiminnasta tai tuotteesta kertominen eivät vaikuta merkitsevästi kun 

verrattiin julkaisuja, jotka sisälsivät muuttujan muihin julkaisuihin. Concoran (2017) kirjoittaakin 

siitä, että linkki vähentää julkaisun kattavuutta, eivätkä ne sitouta enää kuten ennen. Linkkejä jae-

taan, niistä tykätään tai kommentoidaan entistä vähemmän ja koko ajan vain vähenemässä määrin. 

 

7.5 Tutkimuksen arviointia 
 

Tutkimuksen tulosten tulee olla luotettavia. Opinnäytetyön laatu liittyy sen tulosten luotettavuuteen, 

joita mitataan reliabiliteetilla ja validiteetilla.  Tutkimuksen prosessi on aina altis tietoisille tai tiedos-

tamattomille tutkijasta tai aineistosta johtuville virheille. Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelulla 

osa näistä virheistä koetetaan poistaa. Luotettavuuteen tulisi varautua jo työn alkumetreiltä alkaen 

ja varmistaa jo tutkimussuunnitelmassa työn luotettavuus. Tutkija on itse eniten työn luotettavuu-

teen vaikuttava tekijä. (Kananen 2015, 337-338.) Tutkimuksessa on käytetty paljon internet-lähteitä 

sekä kirjoja lähteinä. Internet-aineistoon tulee aina suhtautua kriittisesti, koska internetissä voi jul-

kaista kuka vain ja mitä tahansa. Internetissä onkin paljon aineistoa joka perustuu enemmän kirjoit-

tajan mielipiteisiin kuin tosiasioihin. Internetin tiedonlähteet eivät välttämättä ole sitä, miltä ne näyt-

tävät eikä mitään takuuta rehellisyydestä tai paikkansapitävyydestä ole. Internet-aineisto ei usein 

ole käynyt läpi julkaisijan tai toimittajan arviointia tai vertaisarviointia. Tämän vuoksi virheet ovat 

yleisempiä kuin painetuissa julkaisuissa. Virheet voivat olla joko viattomia tai tarkoituksellisia. (Uni-

versity of Tampere 2017a.) Olen pyrkinyt arvioimaan parhaani mukaan käyttämieni internet-artikke-

leitten auktoriteettia. Tämä auktoriteetti riippuu aineiston tekijän tai tiedontuottajan aitoudesta ja 

asiantuntemuksesta (University of Tampere 2017b). Lähteiden tulisi myös olla mahdollisimman tuo-

reita, jottei tieto olisi vanhentunutta (OAMK 2017). Nyt jälkeenpäin ajatellen, osa käyttämistäni läh-

teistä voi sisältää hiukan vanhentunutta tietoa. 

 

Tutkimuksessa on yhdistetty kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tarkastelu. Tämä lisää tulosten päte-

vyyttä. Kvantitatiivista tutkimusta pidetään laadullista tutkimusta objektiivisempana. Tällöin tutkija 

itse ei ole aineistonkeruun väline, vaan aineisto kerätään lomakkeella. Virheellistä tulkintaa voi kui-

tenkin syntyä tutkijan tekemistä analyyseistä tai vääristä johtopäätöksistä. Kvantitatiivisissa tutki-

muksissa tulkintasäännöt ovat kuitenkin hyvin tiukkoja ja virhelähteiden määrä on hyvin pieni. Tämä 

ei kuitenkaan sulje pois mahdollisia aineiston virheitä. (Kananen 2015, 340-341.) 

 

Määrällisen tutkimuksen luotettavuuksista yleistettävyys eli ulkoinen validiteetti on tärkein. Kvantita-

tiivisessa tutkimuksessa on aina kyse mittaamisesta. Tutkimuksessa käytetään käsitteitä muuttujien 

ja niitten välisten suhteitten kuvaamisesta sekä ilmiön rakenteesta.  Osa näistä käsitteistä on konk-

reettisia helposti määriteltävissä ja ymmärrettävissä. Kuitenkaan konkreettisien asioiden täsmällinen 

määrittely ei ole aina yksinkertaista ja tilanne voi vaikeutua käytettäessä abstrakteja käsitteitä.  Tut-

kimusta tehtäessä on määriteltävä oleelliset käsitteet, koska näitä käsitteitä tarvitaan mittaamisessa 

ja mittareitten luomisessa. Oikea ja tarkka käsitteen määrittely ja siihen liittyvä mittari ovat perus-
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edellytys luotettavalle tiedon tuottamiselle. Sisältövaliditeetin onnistuminen riippuu käsitteen määrit-

telyn ja käsitettä ilmentävien osoittimien määrittelyn onnistumisesta. Sisäisellä validiteetilla tarkoite-

taan oikeaa syy-seuraussuhdetta. Tutkijan on pystyttävä näyttämään esittämänsä väitteet perustel-

luiksi. Ulkoinen validiteetti tarkoittaa kuinka hyvin tutkimuksen tulokset ovat paikkansa pitäviä käy-

tännössä ja liittyy tulosten yleistettävyyteen.  (Kananen 2015, 345-347.) 

 

Reliabiliteetti eli pysyvyys on luotettavuuden muoto. Se tarkoittaa, että tutkimuksesta saadaan sa-

mat tulokset, jos se uusitaan. Sitä ei voida laskea, vaan se arvioidaan. Ainoa varma keino varmistua 

reliabliteetista on uusia tutkimus, mutta sekään ei takaa mitään, koska tutkittava ilmiö voi muuttua 

ajan kuluessa. (Kananen 2015, 349.) Uskon että tätä tutkimusta uusittaessa työn tulokset olisivat 

erilaiset. Sosiaalisten kanavien käyttö sekä kanavat itsessään muuttuvat todella nopeaa vauhtia, sa-

moin kuin ihmisten mieltymykset. 

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuus voidaan tiivistää validiteettiin ja reabiliteettiin. Jos tutkimus 

tehdään kokonaistutkimuksena, jolla tavoitetaan kaikki tutkittavat, on ulkoinen validiteetti korkea. 

(Kananen 2015, 350.) Tässä tutkimuksessa otettiin tarkasteluun kaikki julkaisut vuoden ajalta, joten 

ulkoisen validiteetin pitäisi olla korkea. Otos oli kattava. Tiettyjen julkaisujen ominaisuuksien osalta 

kuitenkin otoskoot saattoivat jäädä pieniksi ja tämä voi vaikuttaa otantavirheeseen. Otantavirhe on 

sitä suurempi mitä pienempää otosta käytetään. Otoksen perusteella muodostetaan kuva koko pe-

rusjoukosta. Jos otos ei ominaisuuksiltaan vastaakaan perusjoukkoa, niin otoksen perusteella teh-

dään virheellisiä päätelmiä. (Taanila 2013b.) 

 

Faulkner (2013) on listannut kymmenen digitaalisen markkinoinnin etua perinteiseen markkinointiin 

verrattuna. Digitaalinen markkinointi on tasapuolista yrityksen koosta huolimatta. Sen kulut ovat pie-

nemmät ja tämän tutkimuksen näkökulmasta kulut ovat todella alhaiset kun kyseessä on orgaaninen 

markkinointi. Sosiaalisessa mediassa markkinointia on äärettömän yksinkertaista mitata ja saada 

realiaikaisia tuloksia. Muissa kanavissa markkinointia on paljon vaikeampaa mitata, mittaamisesta 

tulee todennäköisesti kuluja ja tulokset eivät ole reaaliaikaisia. Sosiaalisen median markkinoinnin 

strategiaa on mahdollista kehitellä koko ajan, koska tulokset ovat nähtävissä lähes välittömästi. 

Brändiä voi myös kehittää, koska kohdennetulla sisällöllä voi luoda lisäarvoa. Sosiaalisessa mediassa 

markkinoitaessa näkyvyys on huomattavasti laajempi kuin muissa kanavissa markkinoitaessa ja jul-

kaisuja voidaan jakaa todella nopeasti. Markkinointi ei kuitenkaan ole tunkeilevaa kuten muista ka-

navista välitettynä voi tuntua tungeksittavalta. Verkossa yritys voi kehottaa asiakkaitaan ja prospek-

teja toimimaan ja saada suuremman sitoutumisen. Jos miettii näiden kymmenen kohdan näkökul-

masta tätä tutkimusta, niin jo ajatuksena se, että lähtisi tutkimaan vuoden ajalta Viinijuhlien jossakin 

muussa kuin sosiaalisessa mediassa toteutuneen markkinoinnin kehittämistä tai miten kukin julkaisu 

on toiminut, kuulostaa mahdottomalta ajatukselta. Se miten muunlaista markkinointia voisi mitata 

näinkin tarkasti, saati sen aikaansaamaa toimintaa tai reaktioita. 

 

Mielestäni onnistuin hyvin tuomaan esille tutkittavasta aihealueista tehokkaimmin toimivat julkaisut 

ja julkaisujen toimivat ominaisuudet. Löysin selviä yhteneväisyyksiä kun vertasin tuloksia opinnäyte-
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työn teoriapohjaan. Lisäksi sain selville kehitysideoita, joiden toteuttamisella markkinoinnilla sosiaali-

sessa mediassa tavoitettaisiin enemmän ihmisiä. Opinnäytetyön tekeminen on kasvattanut suuresti 

omaa tietopohjaani tutkittavasta aiheesta sekä lisännyt omaa ammatillista osaamistani. Aihe oli mi-

nulle vieras ja uusi, koska käytän itse hyvin vähän sosiaalista mediaa. Opinnäytetyön tekeminen oli-

kin minulle haastavaa, enkä pystynyt pysymään suunnittelemassani aikataulussa. Erilaisista ulkoi-

sista syistä opinnäytetyö ei edennyt toivomallani vauhdilla. Tutkimuksessa aineiston analyysi jäi eh-

ken hiukan pintapuoliseksi, koska mitään syvällistä tutkimusmenetelmää ei käytetty.  Mitä sitten te-

kisin toisin jos lähtisin tätä tutkimusta tekemään alusta? Ehdottomasti valitsisin toisenlaisen, syvälli-

semmän tutkimusmenetelmän sekä tutkimustulosten perusteella suunnittelisin Viinijuhlille sisältö-

strategian. Myös aikatauluttaisin opinnäytetyön paremmin itselle sekä pyrkisin noudattamaan sitä 

paremmin. Pitkiä taukoja ei ole hyvä tulla tutkimuksen tekemiseen, koska asiat voivat unohtua. 

Käyttäisin myös tutkimuksessa enemmän kansainvälistä tutkimusaineistoa teoriapohjaa luodessa.  
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