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Opinnäytetyön aiheena oli sosiaalisen median strategian luominen Moottoripyora.org-

sivustolle. Opinnäytetyön aihe oli lähtöisin sivustoa ylläpitävän Motorg ry:n tarpeesta 

saada kartoitettua sivuston käyttäjien mielipiteitä sivuston kehityksestä ja sivustolle 

tarvittavista sosiaalisen median toiminnoista. Moottoripyora.orgin kävijämäärät ovat 

kasvaneet tasaisesti vuosien varrella ja kasvun odotetaan myös jatkuvan. Sivusto on 

ollut tärkeä osa Motorgin toimintaa, joten sen kehittämiseen haluttiin panostaa. Opin-

näytetyö rajattiin koskemaan sosiaalisen median toimintoja sivuston kehityksessä. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Moottoripyora.org-sivustolle suunnitelma sosiaali-

sen median eri muotojen hyödyntämiseksi sivuston toiminnassa ja kehityksessä. Tavoit-

teena oli myös antaa strategiset suuntaviivat sosiaalisessa mediassa toimimiselle ja esit-

tää konkreettisia keinoja, joilla tätä strategiaa voidaan toteuttaa.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Moottoripyora.org-sivuston käyttäjille kyselytut-

kimus, joka selvittää heidän nykyisiä toimintatapojaan sivuston ja muiden sosiaalisten 

medioiden käytöstä. Samalla pyrittiin kartoittamaan heidän toiveitaan sivuston kehittä-

misestä sosiaalisen median työkalujen osalta. Kysely toteutettiin kvantitatiivisin mene-

telmin. Kyselylomake tehtiin TAMKin E-lomake-ohjelmalla. Linkki kyselyyn julkais-

tiin Moottoripyora.org-sivustolla ja sivuston omassa Facebook-ryhmässä. 

 

Opinnäytetyön tuloksena syntyi strateginen suunnitelma siitä, kuinka Moottoripyo-

ra.org-sivustoa tulisi kehittää sosiaalisen median toimintojen osalta ja kuinka sivuston 

näkyvyyttä voitaisiin parantaa sosiaalisessa mediassa. Kehittämistoimenpiteinä esitet-

tiin, että sivustolle lisätään eräitä toimintoja sisällön jakamiseksi sosiaalisessa mediassa 

ja että sivustolle avataan oma profiili valittuihin sosiaalisen median palveluihin. Opin-

näytetyön teoreettinen osa esittelee lyhyesti yritys- ja yhdistystoiminnalle hyödyllisiä 

sosiaalisen median palveluita ja toimintoja. Opinnäytetyön tuloksena syntynyttä strate-

giaa voidaan soveltaa myös muiden samankaltaisten verkkosivustojen kehittämisessä.  
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The objective of this study was to create a social media strategy for the Moot-

toripyora.org web site. Moottoripyora.org is administered by Motorg association. The 

association’s goal is to raise the visitor amount on Moottoripyora.org and to maintain 

the web site’s quality and popularity. The purpose of this study was to make a survey 

about how the web site’s users see Moottoripyora.org among other social media ser-

vices and which social media related functions they would like to use on the web site.  

 

A quantitative research method was used to gather the survey data. The survey was 

made with the E-lomake application and published on Moottoripyora.org and in the 

site’s Facebook group. The survey was supplemented with current literature about using 

social media in business. Research articles were used to assist analyzing the survey re-

sults. 

 

The results of this study show that several social media applications can be utilized in 

marketing and in business in general. With a strategic plan to utilize social media Moot-

toripyora.org can improve its popularity and have the visitor amount raised in a con-

trolled way. The social media strategy outlines the most important guidelines about how 

the web site should implement new social media functions and which social media ser-

vices it should take into use. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Vajaa vuosi ennen opinnäytetyön tekemistä sain moottoripyöräharrastukseni kautta sel-

vitettäväkseni, miten moottoripyöräyhdistyksen tapahtumatoimintaa voitaisiin kehittää 

ja tapahtumien suosiota lisätä. Tuolloin nousi esiin ajatus käyttäjäkyselyn tekemisestä ja 

mielipiteiden kartoittamisesta sen avulla. Kyselyn aiheena olisi ollut lähinnä yhdistyk-

sen, Motorg ry:n, tapahtumatoimintaan liittyvät asiat, kuten tapahtumien markkinointi 

eri kanavilla sekä tapahtumien teemat ja ajankohdat. Tarkemman pohdinnan jälkeen 

yhdistyksessä päätettiin, että käyttäjäkysely tulisi ulottaa koskemaan tapahtumatoimin-

nan lisäksi myös yhdistyksen ylläpitämän Moottoripyora.org-verkkosivuston kehitystä. 

 

Käyttäjäkyselyn teko siirrettiin seuraavaan kevääseen, ja tuolloin minulle tuli ajankoh-

taiseksi myös opinnäytetyön aloittaminen. Sain yhdistykseltä suostumuksen yhdistää 

opinnäytetyö ja käyttäjäkyselyn tekeminen. Valitsin opinnäytetyöhöni käyttäjäkyselyn 

verkkosivustoa koskevan osan ja rajasin tapahtumatoiminnan opinnäytetyön ulkopuolel-

le. Sivuston kehitystä tarkastellaan tässä opinnäytetyössä sosiaaliseen median kannalta. 

Tämä opinnäytetyö on tarkoitettu avuksi Motorgin hallitukselle Moottoripyora.org-

sivustoa kehitettäessä. Toivon, että siitä on hyötyä myös muille verkkosivustojen ylläpi-

täjille. Teoriaosuudessa esitettyjä asioita voidaan soveltaa niin yhdistys- kuin yritystoi-

mintaankin, ja opinnäytetyön tuloksena syntyvää strategista suunnitelmaa soveltaa joil-

tain osin muihin verkkosivustoihin. 

 

Opinnäytetyön ensimmäisessä luvussa esitellään työn taustaorganisaatio ja sen toimin-

taympäristö. Johdantoluvussa kerrotaan myös opinnäytetyön tavoitteista ja tarkoitukses-

ta, sekä esitellään pääpiirteittäin käytetyt tutkimusmenetelmät. Toisessa luvussa paneu-

dutaan sosiaalisen median ilmenemismuotoihin ja käyttöön osana liike- ja yhdistystoi-

mintaa. Kolmannessa luvussa kerrotaan syvällisemmin opinnäytetyön puitteissa tehdys-

tä kyselytutkimuksesta ja esitellään tutkimuksen tulokset. Neljännessä luvussa käsitel-

lään opinnäytetyön kohteen, Moottoripyora.orgin, suhdetta sosiaaliseen mediaan ja koo-

taan yhteen strategiset suuntaviivat sivuston sosiaalisessa mediassa toimimista varten. 

Opinnäytetyön viimeisessä luvussa tehdään yhteenveto tutkimuksen tuloksista ja strate-

gisesta suunnitelmasta sekä pohditaan opinnäytetyön onnistumista tavoitteisiinsa näh-

den. 

 



6 

 

Motorg ry 

Motorg on perustettu vuonna 2004 ja sen kotipaikka on Helsinki. Moottoripyora.org oli 

perustettu kaksi vuotta aiemmin ja yhteisön kasvettua päätettiin perustaa rekisteröity 

yhdistys toimintaa organisoimaan. (Motorg ry 2013a.) Yhdistyksen sääntöjen (Motorg 

ry 2013b) mukaan sen tarkoituksena on edistää moottoripyöräilyharrastusta Suomessa ja 

Euroopassa mm. järjestämällä koulutus- ja ajoharjoittelutilaisuuksia sekä voittoa tuot-

tamattomia moottoripyörätapahtumia. Yhdistyksen toimintaan kuuluvat myös Moottori-

pyora.org-sivuston ylläpito ja kehitys. Motorgin hallitukseen kuuluvat puheenjohtajan 

lisäksi kymmenen varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.  

 

Jäsenistölle näkyvämpiä palveluja yhdistyksen toiminnasta ovat erilaiset ajoharjoittelu-

tapahtumat ja -koulutukset, kokoontumiset sekä Moottoripyora.org. Motorgin jäsenille 

tarjotaan myös jäsenetualennuksia monista moottoripyörätarvikkeita myyvistä liikkeis-

tä, majoituspalveluista sekä muista yhteistyöyritysten tuotteista. (Motorg ry 2013a.) 

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksutuloilla sekä Moottoripyora.orgista saata-

villa mainostuotoilla. 

 

Moottoripyora.org-sivusto 

Moottoripyora.org on vuonna 2002 perustettu suomalainen verkkosivusto. Nimensä 

mukaisesti sivusto käsittelee moottoripyöräilyn eri osa-alueita. Se löytyy Internetistä 

osoitteesta http://www.moottoripyora.org. Sivustoon kuuluvat uutisia ja ajankohtaisai-

heita sisältävä etusivu, laaja keskustelufoorumi, tapahtumakalenteri, kuvagalleria sekä 

rekisteröityneille käyttäjille avoimet verkkokauppa ja chat. Lisäksi sivustolta löytyvät 

Motorgin oma osio sekä Usein kysytyt kysymykset -osio. Sivuston julkaisujärjestelmä-

nä käytetään Drupalia, lukuun ottamatta keskustelufoorumia, jonka julkaisujärjestelmä-

nä käytetään vBulletinia. Sivustolla on rekisteröityneitä käyttäjiä noin 30.000, ja näistä 

aktiivisia on muutama tuhat. 

 

Tavoitteet ja tarkoitus 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda Moottoripyora.orgille suunnitelma sosiaali-

sen median eri muotojen hyödyntämiseksi sivuston toiminnassa ja kehityksessä. Tavoit-

teena on myös antaa strategiset suuntaviivat sosiaalisessa mediassa toimimiselle ja esit-

tää konkreettisia keinoja, joilla tätä strategiaa voidaan toteuttaa. Motorgin pyrkimyksenä 
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on saada sivustolle lisää kävijöitä ja ylläpitää sivuston käyttäjätyytyväisyyttä. Tätä myö-

tä pyritään myös parantaa yhdistyksen tunnettuutta ja kasvattaa sen jäsenmäärää. 

 

Moottoripyora.orgin kävijämäärät ovat kasvaneet vuosien varrella tasaisesti. Samaan 

aikaan myös Motorgin jäsenmäärä on kasvanut. Kuluvana vuonna jäseniä on toista 

vuotta peräkkäin yli tuhat. Moottoripyora.org on yksi jäsenhankinnan tärkeimmistä väy-

listä ja luonnollisesti tärkein tiedostuskanava yhdistyksen asioille. Vaikka sivusto on jo 

itsessään yksi sosiaalisen median ilmentymä, on Motorgin hallituksessa nähty tarpeelli-

seksi selvittää myös muiden sosiaalisten medioiden hyödyntämismahdollisuuksia. Yh-

distyksessä halutaan selvittää, mitä keinoja sosiaalisesta mediasta kannattaa ottaa laa-

jemmin käyttöön ja mitkä mediat voidaan jättää vähemmälle huomiolle Moottoripy-

ora.orgin tunnettuutta lisättäessä. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä kvantitatiivisin menetelmin Moottoripy-

ora.orgin käyttäjille kyselytutkimus (liite 1.), jolla selvitetään heidän nykyisiä toiminta-

tapojaan sivuston ja muiden sosiaalisten medioiden käytön suhteen, sekä heidän toivei-

taan sivuston kehitykselle sosiaalisen median työkalujen osalta. Sivuston käyttäjille teh-

tävässä kyselyssä otetaan myös varaus lähettää kyselyn vastaajille tarkentavia kysymyk-

siä sähköpostitse. 

 

Opinnäytetyön teoreettisena pohjana toimivat sosiaalisen median käytöstä liiketoimin-

nassa kertova kirjallisuus ja sähköiset artikkelit. Taustakirjallisuuden sekä kyselytutki-

muksella saadun aineiston pohjalta luodaan opinnäytetyön tavoitteiden mukainen stra-

teginen suunnitelma ja toimintaehdotus Moottoripyora.orgin kehitystä varten. Kysely-

lomakkeella on käsitelty myös yhdistyksen toimintaa ja näkyvyyttä sosiaalisessa medi-

assa. Yhdistyksen toiminta on kuitenkin rajattu tämän opinnäytetyön ulkopuolelle niiltä 

osin, kun se ei suoraan koske sivustoa. Opinnäytetyö pitää sisällään liiketaloudellisen 

näkökulman, mutta tuloksia ei pyritä arvioimaan pelkästään kannattavan liiketoiminnan 

tai sivuston mainostuottojen puolesta.  

 

Opinnäytetyön keskeinen lähdemateriaali käsittelee sosiaalisen median ja Internetin 

mahdollistaman yhteisöllisyyden ja käyttäjälähtöisyyden hyödyntämistä liiketoiminnas-

sa. Vaikka opinnäytetyön toimeksiantajana toimiva Motorg onkin voittoa tavoittelema-

ton yhteisö, eikä Moottoripyora.orginkaan suora käyttötarkoitus ole tuottaa toiminnal-

laan liikevoittoa, on tässä opinnäytetyössä selkeyden vuoksi yhdistykset ja julkisyhtei-
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söt rinnastettu liikeyrityksiin. Lähdekirjallisuudessa yritystoiminnalle esiteltyjä ohjeita 

voidaan suurelta osin soveltaa myös yhdistyksiin ja julkisyhteisöihin, joten näiden jo-

kaisen erikseen luettelu on jätetty pois. Ainoastaan niissä tapauksissa, joissa selkeitä 

eroja sosiaalisen median käytössä on näiden kolmen osalta havaittavissa, on niitä käsi-

telty erillisinä. 
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2 SOSIAALINEN MEDIA PÄHKINÄNKUORESSA 

 

 

2.1 Mitä on sosiaalinen media? 

 

Suomen Kielitoimiston sanakirjan mukaan sosiaalinen media on ”tietoverkkoja ja tieto-

tekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti tuotettua 

sisältöä sekä luodaan ja ylläpidetään verkostoja” (Suomen Kielitoimisto 2012). Sosiaa-

lisen median yhtenä tunnusmerkkinä on nimenomaan sähköinen viestintä. Vaikka jotkin 

perinteiset painotuotteita hyödyntävät mediat, kuten sanomalehdet tai mainostaulut ta-

voittavat samalla tavalla lukuisia ihmisiä, kuuluu sosiaaliseen mediaan luontevana osa-

na viestintä sähköisiä kanavia pitkin. Kielitoimiston määrittelyssä ei mainita mitään 

viestinnän monitahoisuudesta tai laajuudesta. Kuitenkin vuorovaikutteisen sisällön ja 

verkostojen luomisen voidaan ymmärtää viittaavan useamman henkilön tai muun toimi-

jan väliseen viestintään.  

 

Sosiaalinen media on muuttanut viestintää monitahoisemmaksi. Yhdeltä monelle  

-tyyppinen perinteinen viestintä on vaihtunut monelta monelle -viestintään. Samalla 

viestikanavat ovat muuttuneet. Sanomalehtien ja television rinnalle, ja osin myös kor-

vaajaksi, on tullut verkon kautta tapahtuva viestintä, jossa niin viestijöitä kuin vastaan-

ottajiakin on miljoonia. 

 

 

2.2 Sosiaalisen median muodot ja käyttö liiketoiminnan tukena 

 

Sosiaalinen media on laajasti käsitettävä ja alati muotoaan muuttava ilmiö. Sosiaalisessa 

mediassa on kyse yhteisöllisyyttä ilmentävästä ja vuorovaikutuksellisesta toiminnasta 

Internetin eri palvelukanavilla. Internetin alkuajoille tyypilliset tiedon yksipuolinen tar-

joaminen ja varastointi ovat vaihtuneet käyttäjälähtöiseksi tiedon tuottamiseksi ja 

muokkaamiseksi.  

 

Tässä opinnäytetyössä kuvataan sosiaalisen median ilmentymiä laajempina kokonai-

suuksina. Yksittäisten sosiaalisen median sovellusten ja palveluiden syvällinen esittely 

on jätetty opinnäytetyön ulkopuolelle, sillä sovellukset muuttuvat koko ajan, ja niitä on 

niin monta keskenään samankaltaista, ettei kaikkien esittely ole mahdollista tässä yh-
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teydessä. Ajankohtaista ja tarkempaa tietoa sosiaalisen median sovelluksista löytyy hel-

posti Internetistä kaikkien saatavilla.  

 

Leino (2011, 27–31) listaa kirjassaan Sosiaalinen netti seuraavat sosiaalisen median 

muodot: 

- sosiaaliset verkostot 

- blogit 

- pikaviestintäsovellukset 

- kuvien, tiedostojen ja videoidenjakopalvelut 

- sisältöalustat ja kokoomapalvelut 

- keskustelufoorumit 

- arviointisivustot ja 

- virtuaalimaailmat. 

 

 

2.2.1 Sosiaaliset verkostot  

 

Leinon (2011, 27) mukaan sosiaalisten verkostojen ominaispiirteitä ovat verkoston jä-

senten omat profiilisivut ja kontaktilistat sekä viestinnän kahdensuuntaisuus verkostos-

sa. Sosiaalisten verkostojen palvelut ovat Internetissä toimivia sivustoja, joissa käyttäjät 

pääsevät kommunikoimaan toistensa kanssa mm. viestejä, kuvia ja videoita jakamalla. 

Suosituin sosiaalisten verkostojen palveluista on Facebook. Muita vastaavia palveluja 

ovat esimerkiksi Google+, LinkedIn sekä kiinalainen Qzone. Näistä palveluista löytyy 

Internetistä paljon tietoa ja esittelyjä, joten niiden tarkempi sisältö jätetään tässä opin-

näytetyössä vähemmälle. 

 

Sosiaalisten verkostojen palveluissa käyttäjille tarjotaan vaihteleva määrä toimintoja 

joko ilmaiseksi tai maksua vastaan. Yleisimpiä ominaisuuksia ovat profiilin muokkaa-

minen ja kuvien lisääminen, statuspäivitykset, yksityisviestit muille käyttäjille sekä 

omien verkostojen kokoaminen. Sosiaalisten verkostojen palvelut tarjoavat yrityksille ja 

yhteisöille paitsi mainostilaa, myös mahdollisuuden päästä suoraan vuorovaikutukseen 

asiakkaidensa ja sidosryhmiensä kanssa. Facebookissa yritykset voivat luoda itselleen 

oman profiilisivun, LinkedIniä voidaan käyttää apuna uusien työntekijöiden rekrytoin-

nissa, Google+:n yritysprofiiliin tallennetut yhteystiedot ja kuvat saadaan näkymään 

suoraan Googlen hakutuloksissa. 
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2.2.2 Blogit 

 

Blogit ovat päiväkirjantapaisia verkkosovelluksia, jossa blogin omistaja pääsee julkai-

semaan Internetissä omia kirjoituksiaan. Blogipalveluissa käyttäjillä on verkkoyhteisö-

jen tavoin oma profiilinsa ja seuraajansa, mutta julkaisut ovat yleensä myös vapaasti 

kaikkien seurattavissa. Kirjoituksiin voi liittää asiasanoja, niihin voi lisätä kuvia ja vi-

deoita sekä pyytää lukijoilta kommentteja. Tunnettuja blogipalveluja ovat esim. Blog-

ger, Tumblr sekä WordPress. Valmiiden julkaisualustojen sijaan blogia voi toki kirjoit-

taa esimerkiksi html-kuvauskielellä itse tehdyille verkkosivuille. 

 

Yritysblogit ovat yleistymässä osana yritysten viestintäkanavia. Lukuisat teollisuusyri-

tykset, ohjelmistotalot, autonvalmistajat, sosiaalisen median palvelut ja monet muut 

yritykset ovat perustaneet kaikkien luettavissa olevan blogin. Näissä blogeissa yrityksen 

johto tai viestinnän edustajat kertovat yrityksen ajankohtaisista aiheista, yrityksen toi-

mialaan liittyvistä ilmiöistä ja välillä myös muista mielenkiintoisista aiheista. Blogin 

ylläpitämisessä on tärkeää ottaa huomioon se, onko blogiin riittävästi kirjoitettavaa ja 

riittääkö blogin päivittäjällä aikaa tehdä blogiin päivityksiä (Leino 2011, 180). 

 

Mikroblogipalveluissa käyttäjät pääsevät julkaisemaan lyhyitä, alle 200 merkin viestejä. 

Joissain mikroblogipalveluissa voidaan tavallisista blogeista eroten julkaisujen vastaan-

ottajia rajoittaa ja näin rajoittaa viestien näkyvyyttä. Mikroblogipalveluista yksi suosi-

tuimmista on Twitter. Se sijoittuu verkkoliikenteen seuraamiseen ja tilastointiin erikois-

tuneen Alexa Internet Inc.:n suosituimpien sivujen listalla kymmenenneksi (Alexa  

Internet 2013). Yrityskäyttöä varten Twitterissä voidaan esimerkiksi ostaa lisänäkyvyyt-

tä yrityksen julkaisuille ja kohdentaa niitä haluttujen rajoitusten mukaan sekä parantaa 

sijoitusta suosittelulistoilla.  

 

 

2.2.3 Pikaviestintäsovellukset 

 

Pikaviestintäsovelluksiin kuuluvat erilaiset chatin kaltaiset palvelut. Chatit ovat palve-

luntarjoajan palvelimella pyöriviä keskustelusovelluksia. Näissä käyttäjät kirjautuvat 

haluamalleen palvelimelle ja siellä sijaitsevalle keskustelukanavalle, päästen sen jälkeen 

vaihtamaan viestejä muiden kirjautuneiden käyttäjien kanssa. Chateissa viestejä ei mo-

deroida, vaan keskustelu käydään reaaliajassa. Chat-palvelun asetuksista riippuu, kuinka 
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vanhat viestit säilytetään. Chatin toiminnan luonteeseen ei yleisesti ottaen kuulu viesti-

historian säilyttäminen ja viestiarkiston kerääminen, vaan vanhat viestit usein poistetaan 

muutaman tunnin tai päivän jälkeen. Chat-sovelluksia löytyy sekä erillisinä palveluina, 

että muiden sivustojen yhteyteen liitettyinä toimintoina.  

 

Chateille on tyypillistä, että samalla keskustelukanavalla on useita käyttäjiä samaan 

aikaan, ja kaikki viestit tulevat näkyviin kaikille kanavalla oleville käyttäjille. Pikavies-

tintäsovelluksissa taas keskustelu tapahtuu yleensä kahden tai korkeintaan muutaman 

ihmisen välillä. Varsinkin yrityskäytössä pikaviestintäsovelluksen käyttö on yleensä 

rajattu yrityksen omassa tietoverkossa oleville käyttäjille. Yrityskäyttöön sopivia pika-

viestintäsovelluksia ovat esimerkiksi Microsoft Lync, IBM Lotus Sametime sekä Cisco 

Jabber. 

 

Videopuhelupalvelut ovat hyvin samankaltaisia pikaviestintäsovellusten kanssa ja näis-

sä onkin usein keskenään samoja ominaisuuksia. Perustasolla ilmainen Skype tarjoaa 

videopuhelin lisäksi mahdollisuuden myös viestien kirjoittamiseen. Samoin tekee mak-

sullinen Cisco Jabber. Videopuheluissa kuva ja ääni siirretään reaaliajassa Internetin yli 

käyttäjältä toiselle. Palvelu voi toimia joko yrityksen oman verkon sisällä tai sitä voi-

daan käyttää kaikkien samaan palveluun kirjautuneiden käyttäjien välillä. Maksullisiin 

sovelluksiin on saatavilla myös ryhmäpuhelujen mahdollisuus. 

 

 

2.2.4 Kuvien-, tiedostojen- ja videoidenjakopalvelut 

 

Youtube, Vimeo, Vevo, Flickr, Dropbox, GoogleDocs, SlideShare, Instagram, Photo-

bucket, listaa voisi jatkaa lähes loputtomiin. Videoiden- ja kuvienjakopalvelut ovat 

varmasti tuttuja jokaiselle Internetiä käyttävälle kuluttajalle. GoogleDocsin ja Drop- 

boxin myötä myös ilmainen tiedostojen jako on nykyään kaikkien saatavilla. Palvelui-

den suurin etu on siinä, että tiedostot saadaan helposti levitettyä useiden käyttäjien saa-

taville. Lisäksi tiedostot saadaan tallennettua palveluntarjoajien palvelimille, jolloin 

suurtakaan tietomäärää varten ei tarvitse erikseen varata omaa palvelintilaa. Miinuspuo-

lena kuvien-, tiedostojen- ja videoidenjakopalveluissa on palveluihin ladattujen tiedos-

tojen heikompi tietoturva. Kun tallennustila ei ole enää lataajan omassa hallinnassa, on 

mahdollista, että tiedot päätyvät jossain vaiheessa vääriin käsiin. Edellä mainittuihin 
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palveluihin ei koskaan kannattaisikaan ladata mitään arkaluontoista tai luottamuksellista 

materiaalia, vaan säilyttää sellaiset tiedot koko ajan omassa hallinnassa. 

 

Yritystoiminnassa kuvien- ja videoidenjakopalvelut toimivat hyvin markkinoinnissa ja 

asiakasmateriaalien julkaisemisessa. Yrityksen omalle Youtube-kanavalle voi tallentaa 

tuote-esittelyvideoita sekä käyttöohjevideoita ja jakaa nämä vaikka yrityksen omilla 

verkkosivuilla tai Facebook-sivuilla. Tuotekuvia voidaan tallentaa esimerkiksi Flickr-

palveluun, jossa niille voidaan saada pienellä vaivalla miljoonittain katsojia. Tiedosto-

jen jakamista varten yrityskäyttöön soveltuvat paremmin juuri tätä tarkoitusta varten 

luodut ohjelmistot, joita käytetään yrityksen omilta palvelimilta. Näitä ovat esimerkiksi 

Microsoft SharePoint soveltuvilta osiltaan, Acronis ActiveEcho sekä Accellion Inc:n 

mobiili- ja pilvipalveluratkaisut.  

 

 

2.2.5 Sisältöalustat ja kokoomapalvelut 

 

Sisältöalustoihin kuuluvat erilaiset wiki-tyyppiset tietosanakirjat ja tietopankit. Wiki-

palvelut ovat ulkoasultaan ja monesti sisällöltäänkin hyvin samankaltaisia perinteisten 

Internet-sivustojen kanssa. Niiden merkittävin ero on kuitenkin se, että wiki-palveluihin 

sisältöä voi tuottaa useita, jopa miljoonia käyttäjiä, kun verkkosivustoilla yleensä on 

vain muutama nimetty sisällöntuottaja.  

 

Verkossa toimiva tietosanakirja Wikipedia lienee julkisista sisältöalustoista suurin ja 

tunnetuin palvelu. Muita vastaavia palveluja ovat esimerkiksi käyttöohjeita ja toiminta-

ohjeita sisältävä Wikihow.com, kiinalaisen Baidu.com-hakukoneen ylläpitämä kiinan-

kielinen tietosanakirja Baidu Baike sekä verkkosivustoja listaava ja esittelevä  

AboutUs.org. Yrityksille on myös saatavilla omia, yksityiseen käyttöön tarkoitettuja 

wiki-sovelluksia. Tällaisia alustoja tarjoavat esimerkiksi australialainen ohjelmistoyritys 

Atlassian Confluence-tuotemerkillään, amerikkalainen PBworks Inc. sekä amerikkalai-

nen Central Desktop Inc. Myös Microsoftin SharePoint voidaan osaltaan lukea sisältö-

palvelujen joukkoon. 

 

Kokoomapalveluilla tarkoitetaan sivustoja, joihin on koottu linkkejä, uutisotsikoita tai 

muuta moniin eri lähteisiin linkityksellä viittaavaa materiaalia. Kokoomapalvelut eivät 

nimensä mukaisesti yleensä sisällä itse tuotettua materiaalia. vaan tuovat esille muiden 
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sivustojen sisältöä. Monissa kokoomapalveluissa käyttäjällä on mahdollisuus luoda 

henkilökohtaisia suodattimia ja ryhmitysperusteita, joilla sivustolla näytettävää tietoa 

pystyy lajittelemaan ja suodattamaan. Kokoomapalveluja ovat esimerkiksi WWW-

linkkejä sisältävä Delicious.com, uutisotsikoita sisältävä Digg.com sekä monille suoma-

laisille tuttu uutissivusto Ampparit.com.  

 

Yritykset ja yhteisöt voivat käyttää wiki-palveluja niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Si-

säisessä käytössä wikiä voidaan käyttää tiedostojen kokoamiseen, henkilöstölle suunna-

tun tietopaketin ja toimintaohjeiden ylläpitoon tai jossain määrin myös projektinhallin-

taan. Asiakkaille ja yhteistyökumppaneille suunnatussa käytössä wikit toimivat hyvin 

esimerkiksi FAQ-osion (usein kysytyt kysymykset) ylläpidossa sekä tuotetietojen ja 

käyttöohjeiden tarjoamisessa. Yrityksen ulkopuolisille käyttäjille tarjotussa wikissä 

kannattaa yrityksen kuitenkin säilyttää itsellään kirjoitusten hyväksymisoikeus tai antaa 

kirjoitusoikeudet vain rajatulle käyttäjäjoukolle. Esimerkiksi Wikipediassa tämä on to-

teutettu niin, että tärkeimmiksi luokitelluista artikkeleista on poistettu muokkausmah-

dollisuus kokonaan tai se on annettu vain rekisteröityneille ja tiettyyn ryhmään kuulu-

ville käyttäjille (Wikipedia 2013).  

 

Kokoomapalvelua voidaan käyttää osana yrityksen intranet-sivuja tuomaan työntekijöil-

le helposti saataville linkit eniten käytettyihin alasivuihin. Antamalla työntekijöille 

mahdollisuus muokata linkkivalikoimaa ja lisätä omia linkkejään, saadaan intranetin 

käytettävyyttä parannettua. Yritystoiminnassa kokoomapalvelun käyttö yrityksen ulkoi-

silla verkkosivuilla on ensiajatukselta helppo ja kätevä asia, mutta toteutuksessa on syy-

tä ottaa muutama asia huomioon. On toki hyvää asiakaspalvelua tarjota sivuston käyttä-

jille valmis linkkivalikoima yrityksen toimialaan ja tuoteryhmiin liittyen, mutta toisaalta 

liiketoiminnan kannalta olisi parasta yrittää pitää sivustolla vierailevat asiakkaat yrityk-

sen omilla sivuilla, eikä ohjata heitä linkkien kautta muille sivustoille. Julkishallinnon 

yhteisöjen, kuten kaupunkien tai kirjastojen taas kannattaa kokoomapalveluja käyttää 

tiedontarjonnassa, sillä niiden verkkosivuilla ei yleensä ole samanlaista myynnillistä 

tavoitetta kuin yritysten verkkosivuilla. 
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2.2.6 Keskustelufoorumit 

 

Keskustelufoorumit ovat yksi vanhimmista sosiaaliseen mediaan liittyvistä sovelluksis-

ta. Keskustelufoorumilla käyttäjät pääsevät kirjoittamaan viestejä ja lukemaan muiden 

käyttäjien kirjoituksia. Chateista eroten keskustelufoorumeilla viestit yleensä tallenne-

taan pidemmäksi aikaa ja niitä voidaan muokata tai poistaa tarvittaessa. Käyttäjiltä voi-

daan foorumilla vaatia rekisteröitymistä, mutta se on myös voitu jättää vapaaehtoiseksi. 

Mikäli käyttäjäksi rekisteröityminen on pakollista, koskee se yleensä vain viestien kir-

joittamista. Viestien lukeminen on sallittua kaikille foorumilla kävijöille.  

 

Keskustelufoorumin sisältö voi koskea jotain tiettyä aihealuetta tai aihealueita voi olla 

useampia jaettuna omille alafoorumeilleen. Viestit näytetään järjestettynä aihealueittain 

ja koottuna viestiketjuihin. Keskustelufoorumeita varten on saatavilla valmiita julkai-

sualustoja. Näitä ovat esimerkiksi suosittu maksullinen vBulletin, myös maksullinen 

IPBoard, ilmainen phpBB sekä WordPressin tekijöiden bbPress. Julkaisualustasta riip-

puen valmiissa foorumissa voi olla hieman eri ominaisuuksia ja niiden käyttämä tieto-

kantajärjestelmä voi olla erilainen. Pääsääntöisesti kaikkien rakenne on kuitenkin se, 

että viestit, käyttäjätiedot ja muut asetukset ovat tallennettuina tietokannassa, josta foo-

rumiohjelmisto ne palauttaa visuaaliseen muotoon.  

 

Keskustelufoorumeita voidaan yrityksissä ja yhteisöissä hyödyntää niin sisäisessä kuin 

ulkoisessakin käytössä. Sisäisessä käytössä keskustelufoorumista voidaan tehdä osa 

intranetiä. Tällöin aihealueita voivat olla esim. tavaroiden myynti ja osto, aloitteiden 

teko tai yrityksen toimintaan liittyvät kommentit ja kysymykset. Ulkoisessa käytössä 

keskustelufoorumia voidaan käyttää esimerkiksi yrityksen tuotteista ja palveluista kes-

kusteluun, tuotteiden käyttökokemusten jakamiseen tai toimialaan yleensä liittyvään 

keskusteluun. Esimerkiksi monilla sanoma- ja aikakauslehdillä on omat keskusteluosi-

onsa verkkosivuillaan. Keskustelufoorumeita löytyy myös monilta urheiluseuroilta, har-

rastuskerhoilta, kaupungeilta ja puhelinoperaattoreilta. 

 

 

2.2.7 Arviointisivustot 

 

Arviointisivustot kokoavat yhteen käyttäjien antamia arvosteluja usean eri yrityksen 

tuotteista ja palveluista. Arviointi voidaan sivustosta riippuen tehdä joko asteikkoa käyt-
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täen, vapaana kirjoituksena tai molempina. Arviointien kohteena olevat yritykset eivät 

pääse itse poistamaan tai muokkaamaan annettuja arviointeja, mutta niillä on yleensä 

mahdollisuus vastata saamiinsa arvioihin. Muiden käyttäjien vastuulle jää lähdekritiikin 

käyttö arvioita ja vastauksia lukiessaan. Siinä missä tuotteiden ja palvelujen käyttäjät 

voivat antaa hyvinkin negatiivisia arvioita kokemuksistaan, voivat myös yritykset ni-

mettöminä laittaa arviointisivustoille yltiöpositiivisia arvioita tuotteistaan. 

 

Arviointisivustot usein keskittyvät tiettyyn aihealueeseen. Arviointisivustoilla tyypilli-

sesti on myös muuta sisältöä kuin käyttäjien antamia arvioita. Arvioiduista kohteista on 

usein esillä perustiedot, lyhyt kuvaus ja yhteystiedot, jos sellaiset ovat saatavilla. Ame-

rikkalainen TripAdvisor.com sisältää arvioiden lisäksi runsaasti matkakertomuksia, esit-

telyjä hotelleista ja ravintoloista sekä kuvauksia erilaisista matkailupalveluista. Suoma-

lainen eat.fi sisältää ravintola-arvosteluita, ravintoloiden yhteystietoja ja aukioloaikoja, 

ruokalistoja sekä karttahaun. Amerikkalainen ConsumerSearch.com on vienyt arvioin-

tisivuston käsitteen vielä hieman pidemmälle. Se ei julkaise itse tuottamiaan tai käyttä-

jiensä tuottamia arvioita, vaan vertailee olemassa olevia arvioita ja julkaisee niistä ana-

lysoidun yhteenvedon.  

 

Arviointisivustojen vaikutuksista kuluttajien ostokäyttäytymiseen on tehty useita tutki-

muksia. Havaintojen mukaan Internetistä löytyvät julkiset arvioinnit vaikuttavat paitsi 

kuluttajien käsitykseen itse tuotteista ja palveluista, myös kuluttajien käsitykseen yri-

tyksen ja brändin luotettavuudesta. Arviointiasteikolla esitettävistä arvioista ääripäistä 

löytyvät arviot vaikuttavat ostopäätöksen tekemiseen vahvemmin kuin asteikon keski-

vaiheilla olevat arviot. Eri ääripäissä olevista arvioista negatiiviset vaikuttavat vahvem-

min kuin positiiviset arviot. Myös silloin arviot näyttävät heikentävän ostopäätöstä, jos 

arviot eroavat toisistaan suuresti. Tämän katsotaan kuluttajien mielestä heikentävän sekä 

arvioiden luotettavuutta, että tuotteen tai palvelun laatua. (Jalilvand & Samiei 2012, 

460; Lee & Ma 2012, 111, 127–128; Shen, Li & DeMoss 2012, 24.) 

 

On osoitettu, että kuluttajien antamilla arvioinneilla on vaikutusta toisten kuluttajien 

ostokäyttäytymiseen. Vaikka yrityksen saamat arviot saattavat olla negatiivisia, olisi 

yritysten hyvä nähdä tämä mahdollisuutena, eikä niinkään uhkana. Mikä onkaan hel-

pompi tapa mitata asiakastyytyväisyyttä, kuin käydä suoraan yrityksen verkkokaupasta 

tarkistamassa tuotteiden saamat arviot. Myös ulkopuolisten arviointisivujen seuraami-

nen kannattaa pitää mielessä, jotta mahdollisiin negatiivisiin arvioihin pystytään vas-



17 

 

taamaan ajoissa ja tarvittaessa korjata havaitut ongelmat. Kaikessa arviointeihin liitty-

vässä toiminnassa kannattaa säilyttää rehellisyys ja objektiivisuus. Pelkät yltiöpositiivi-

set arvostelut tai kuluttajien raportoimien epäkohtien vähättely saavat helposti ostajat 

epäilemään yrityksen luotettavuutta ja karttamaan sen tuotteita. Vaatii yritykseltä tiettyä 

nöyryyttä asiakkaita kohtaan, jotta se pystyy ottamaan arvioista kaiken hyödyn irti. 

 

 

2.2.8 Virtuaalimaailmat 

 

Virtuaalimaailmat, kuten Habbo Hotel tai SecondLife, on totuttu näkemään nuorison 

käyttäminä vapaa-ajan verkkopalveluina. Virtuaalimaailmassa käyttäjä voi luoda itsel-

leen haluamansa näköisen hahmon, hankkia sille ilmaisia tai maksullisia virtuaalitava-

roita ja jopa rakentaa hahmolleen haluamansa ympäristön. Virtuaalimaailmassa kom-

munikoidaan reaaliajassa toisten käyttäjien kanssa näiden hahmojen, ns. avatarien väli-

tyksellä.  

 

Yritysmaailmassa on vasta viime vuosina herätty näkemään virtuaalimaailmojen mah-

dollisuudet yrityksen sisäisessä yhteydenpidossa. Virtuaalimaailmassa fyysinen etäisyys 

ei enää vaikuta yhteydenpitoon muuten kuin korkeintaan aikaeron osalta. Nevo, Nevo ja 

Kim (2012, 74–86) esittelevät tutkimusjulkaisussaan useita tapoja käyttää virtuaalimaa-

ilmaa hyödyksi yritystoiminnassa. Heidän mukaansa virtuaalimaailmaa voidaan hyö-

dyntää esimerkiksi uuden työntekijän valinnassa ja koulutuksessa, tuotekehityksessä, 

epävirallisissa kokouksissa ja konferensseissa sekä tuote-esittelyissä. Tutkijat kuitenkin 

huomauttavat, että virtuaalimaailman käyttö pelkästään yhtenä uutena työkaluna tavan-

omaisten videoneuvottelulaitteiden ohella ei tuo työntekoon huomattavaa lisäarvoa. 

Paras hyöty virtuaalimaailmasta saadaan, kun sellaisen käyttö on työntekijöille jo ennes-

tään tuttua ja heille annetaan mahdollisuus omatoimisesti kehittää uusia käyttötapoja 

virtuaalimaailmalle.  

 

 

2.3 Sosiaalisen median optimointi 

 

Sosiaalisen median optimoinnilla pyritään suunnitelmallisesti hyödyntämään sosiaalisen 

median palveluja ja sovelluksia liiketoiminnan tukena (Leino 2011, 104). Monille säh-

köiseen markkinointiin tutustuneille on varmasti termi hakukoneoptimointi tutumpi. 
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Hakukoneoptimoinnissa pyritään nostamaan tuote tai palvelu hakukonetulosten kärkeen 

esimerkiksi lisäämällä verkkosivuston lähdekoodiin tiettyjä tekijöitä, kirjoittamalla 

WWW-sivun tekstit tietyllä tapaa ja lisäämällä verkkosivulle johtavia linkkejä muualle 

Internetiin (Larvanko 2009, 96–97). Erona hakukoneoptimointiin on se, että sosiaalisen 

median optimoinnissa tarkoituksena on saada verkkosivusto näkymään paremmin sosi-

aalisessa mediassa hakukoneiden sijaan.  

 

Verkkosivuston näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa voidaan parantaa sekä sisäisillä, että 

ulkoisilla toimilla. Mitä helpommin sivustolla olevaa tietoa voidaan jakaa sosiaalisiin 

medioihin, ja mitä useammin sivustolle vievä linkki löytyy muista sosiaalisista mediois-

ta, sitä varmemmin sivustolle tulee enemmän kävijöitä. Sisäisiin keinoihin liittyvät suo-

raan yrityksen verkkosivuille lisättävät sosiaalisen median palvelut. Leinon (2011, 104) 

mukaan näitä voivat olla esimerkiksi RSS-syötteen tilaustoiminto, painike, jolla verkko-

sivun sisältöä voi jakaa sosiaalisissa medioissa tai sivustolle lisätty lisäosa, jossa näkyy 

sosiaalisiin medioihin tehtyjä päivityksiä yrityksestä ja sen tuotteista. Ulkoisesti sosiaa-

lisen media optimointia voidaan tehdä lisäämällä yrityksen ja sen tuotteiden näkyvyyttä 

sosiaalisen median eri kanavilla.  

 

 

2.4 Kävijäliikenteen seuranta 

 

Sosiaalisen median toimivuutta voidaan tutkia mittaamalla sivuston kävijäliikennettä. 

Tätä varten on olemassa erilaisia verkkoanalytiikkaan keskittyneitä ohjelmia, joita löy-

tyy useita niin ilmaisina kuin maksullisinakin. Ilmaisia ohjelmia ovat esimerkiksi ver-

kon kautta toimiva Google Analytics, työasemakohtainen Piwik sekä niin ikään työase-

malle asennettava Open Web Analytics. Maksullisista ohjelmista mainittakoon Woopra, 

StatCounter sekä ClickTale. 

 

Analytiikkaohjelmien toiminta-ajatus on kerätä kävijäliikenteen tiedot suoraan sivustol-

ta erilaisten tunnisteiden avulla. Näin sivustojen käytöstä saadaan paljon luotettavampaa 

ja laajempaa tilastotietoa kuin käyttäjäkyselyiden avulla. Analytiikkasovelluksista saa-

daan vastaus mm. siihen, mistä kävijät ovat sivustolle tulleet, kuinka monta sivua he 

ovat sivustolla ladanneet, kuinka kauan he ovat sivustolla kuluttaneet aikaa ja miltä si-

vulta he ovat käyntinsä aloittaneet ja lopettaneet. Sosiaalisen median ollessa kyseessä, 

on kiinnostavaa tietää, mitkä sosiaalisen median palvelut ovat tuoneet seurattavalle si-
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vustolle kävijöitä. Samaten on hyödyllistä seurata sitä, mitä sosiaalisen median toimin-

toja kävijät sivustolla käyttävät.  

 

Kävijäliikenteen seurannalla voidaan helpommin kohdistaa niin sisäistä kuin ulkoistakin 

markkinointia niihin lähteisiin, jotka tavoittavat suuremman osan kävijöistä. Seuratta-

valle sivustolle olisi ylläpitäjän hyvä määrittää tavoitteet, jotka sivuston olemassaololla 

halutaan saavuttaa. Nämä tavoitteet voivat olla esim. verkkokaupan ostojen lisäys, re-

kisteröityneiden kävijöiden lisäys, ulkoisten viittausten määrän lisäys tai mainostulojen 

lisäys kävijämäärän kasvun seurauksena. Kävijäseurannan avulla voidaan asetettujen 

tavoitteiden täyttymistä seurata ja reagoida muutoksiin ajoissa.  

 

Moottoripyora.orgilla on käytössä Google Analytics -sovellus, mutta sitä ei ole aktiivi-

sesti hyödynnetty sivuston kehittämisessä. Google Analyticsin kautta sivuston ylläpitä-

jät saavat tietoa mm. sivuston kävijämääristä ja kävijäliikenteen lähteistä. Tuloksista voi 

olla hyötyä esimerkiksi tiedotuksen ajoittamisessa niihin tunteihin tai viikonpäiviin, 

jolloin sivustolla on eniten kävijöitä. Sosiaalisen median osalta Google Analytics kertoo 

kootusti, miltä sosiaalisen median sivustoilta on tullut eniten kävijöitä. Moottoripy-

ora.orgin kävijämääräluvut eivät ole julkista tietoa, eikä niitä voitu käyttää tässä opin-

näytetyössä. Tästä syystä Google Analyticsin luoma statistiikka on jätetty vähemmälle 

huomiolle tässä opinnäytetyössä. 
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3 KYSELYTUTKIMUS SIVUSTON KÄYTTÄJILLE 

 

 

3.1 Tutkimuksen taustat 

 

Schonlau, Fricker ja Elliott (2002, 5) toteavat teoksessaan Conducting research surveys 

via e-mail and the Web kyselytutkimuksen teon olevan prosessi, jossa usein keskitytään 

liiaksi pelkän tutkimuslomakkeen laadintaan. Heidän mukaansa kysetutkimukseen kuu-

luvat olennaisesti myös kyselyn tavoitteiden selkiyttäminen, otannan muodostaminen, 

aineistonkeruun menetelmistä päättäminen sekä tarvittavien analyysien suorittaminen. 

Nämä kaikki vaiheet on syytä huomioida, jotta tutkimuksella saadaan analysoitavaksi 

riittävästi käyttökelpoisia vastauksia. Schonlaun ym. (2002, 49, 53) mukaan vastausten 

määrää voidaan yrittää lisätä mm. tarjoamalla vastaajille jotakin palkkiota kyselyyn 

osallistumisesta ja lähettämällä muistutusviesti niille, jotka eivät ole vielä kyselyyn 

osallistuneet.  

 

Moottoripyora.orgin käyttäjille suunnattu kysely tehtiin kvantitatiivisin menetelmin. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on kyse eri muuttujien välisten suhteiden mittaamises-

ta (Punch 2003, 2). Punch (2003, 3) huomauttaa, että kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

tulisi keskittyä muuttujien keskinäisiin suhteisiin sen sijaan, että vain esitetään muuttu-

jien saamia arvoja ja niiden jakaumaa. Tulosten analysointi osoittautuikin tähän opin-

näytetyöhön tehdyn tutkimuksen osalta haastavaksi. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on 

kvalitatiiviseen tutkimukseen verrattuna kuitenkin se etu, että tuloksia voidaan parem-

min soveltaa suureen joukkoon vastaajia. Kvantitatiivisen tutkimuksen tulokset ovat 

objektiivisempia kuin kvalitatiivisella tutkimuksella saadut, usein vain muutaman yksi-

lön mielipidettä edustavat vastaukset. 

 

 

3.2 Kyselytutkimus sivuston käyttäjille 

 

Kyselylomake laitettiin julkiseksi kesäkuussa 2013 ajokauden jo alettua, mutta sopivasti 

ennen tärkeimmän kesälomakauden alkua. Vastausaikaa oli yhteensä kolme viikkoa. 

Kyselystä tiedotettiin Moottoripyora.orgissa sekä Facebookissa Moottoripyora.org-

ryhmässä. Kysely oli avoin kaikille Moottoripyora.orgille rekisteröityneille käyttäjille 

sekä sivuston Facebook-ryhmään kuuluville henkilöille. Kyselylomake tehtiin TAMKin 
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E-lomake-ohjelmalla. Kysymykset pyrittiin tekemään mahdollisimman selkeiksi ja yk-

siselitteisiksi. Osaan kysymyksistä laitettiin erillinen vastaustila vapaamuotoisille lisä-

kommenteille. Kyselylomake on opinnäytetyön liitteenä 1. 

 

Kyselyssä oli kolme osiota: Taustatiedot, Yhdistyksen toiminta ja Moottoripyora.orgin 

toiminta. Taustatiedoissa kysyttiin vastaajan sukupuolta, ikää ja asuinpaikkaa. Yhdis-

tyksen toimintaa koskevassa osiossa kysyttiin vastaajan jäsenyydestä ja yhdistyksen 

palvelujen käytöstä. Sivuston toimintaa koskevassa osiossa kysyttiin sivuston käyttöti-

heydestä ja sivustolta haluttavista ominaisuuksista sekä pyydettiin arviota sivuston ny-

kyisistä toiminnoista. Tässä opinnäytetyössä keskitytään Moottoripyora.orgin toimintaa 

koskevaan kyselyn osaan. Yhdistyksen toiminta itsessään ei kuulu tämän opinnäytetyön 

aiheeseen, joten sitä koskeva osio kyselystä mainitaan vain pääpiirteittäin. Tulosten ana-

lysoinnissa käytettiin vastauksia Taustatieto-osion ja Sivuston toiminta -osion kysy-

myksiin. 

 

Kyselylomakkeen lopussa pyydettiin vastaajaa antamaan sähköpostiosoitteensa, mikäli 

tämä on valmis vastaamaan sähköpostitse lähetettäviin tarkentaviin lisäkysymyksiin. 

Mahdollisuus haastattelututkimukseen haluttiin pitää vielä kyselyn julkaisemisen aikaan 

käytössä, mutta sitä ei suunniteltu kiinteäksi osaksi tutkimusta. Haastattelututkimuksella 

saatujen vastausten käsittely olisi vienyt kohtuullisen paljon aikaa, joten se jätettiin har-

kinnanvaraisesti käytettäväksi. Kaikki kyselyyn saadut vastaukset käsiteltiin luottamuk-

sellisesti, eikä yksittäisiä vastaajia yksilöity tuloksia käsitellessä. Myöskään sähköpos-

tiosoitteensa jättäneitä ei yksilöity tunnistettavasti.  

 

 

3.3 Tulosten esittely 

 

Vastauksia kyselyyn tuli 133, joka oli odotettua vähemmän. Moottoripyora.orgilla on 

aktiivisia rekisteröityneitä käyttäjiä muutama tuhat. Odotus siis oli, että vastauksia olisi 

tullut useampi sata. Tavoitteena oli selvittää tarkemmin eri muuttujien välisiä riippu-

vuuksia, mutta näin pienestä otannasta on luotettavan tilastollisen analyysin tekeminen 

erittäin haastavaa. Niinpä kyselyn tulokset on päädytty esittelemään vain suuntaa-

antavina. Mikäli vastauksia olisi ollut selvästi enemmän, olisi kyselyn tuloksia voitu 

paremmin käyttää apuna sivuston kehittämisessä ja sosiaalisen median strategian laati-

misessa.  
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Vastaajista 89 % oli miehiä ja loput naisia. Vastaajista suuri osa kuuluu 30–39-

vuotiaisiin ja 45–49-vuotiaisiin. Hieman yli 40-vuotiaissa on vastaajajoukossa hieman 

vähemmän vastaajia, mutta näin pienellä aineistolla siitä ei voida vielä vetää johtopää-

töksiä. Vastaajien ikäjakauma sukupuolittain on eritelty kuviossa 1. Vastaajista 52 % on 

Uudenmaan alueelta, 14 % Pirkanmaalta ja 8 % Varsinais-Suomesta. Muilla maantie-

teellisillä alueilla oli kullakin vain muutamia yksittäisiä vastaajia. Tämä jakauma näkyy 

myös sivuston kautta järjestettävien tapahtumien osanottajissa. Heistä suurin osa on 

kotoisin pääkaupunkiseudulta. 

 

 
Kuvio 1 Vastaajien ikäjakauma 

 

Vastaajista jopa 70 % kertoi vierailevansa Moottoripyora.orgissa joka päivä. Loput ker-

toivat vierailevansa sivustolla yhdestä neljään kertaan viikossa. Näin suuri vierailutihe-

ys on osin selitettävissä sillä, että kysely oli julkisena verrattain lyhyen aikaa, jolloin se 

tavoitti vain kaikkein aktiivisimmat kävijät. Lisäksi julkaisuaika ajoittui moottoripyöräi-

lijöiden ajokauden alkupuolelle. Tämä ajankohta näkyy sivustolla kasvaneissa kävijä-

määrissä ja keskustelufoorumin lisääntyneissä viesteissä. Kuitenkin todennäköisin seli-
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tys näin positiiviselle tulokselle lienee se, että kyselyyn ovat ylipäätään vastanneet si-

vuston kaikkein aktiivisimmat käyttäjät.  

 

Moottoripyora.orgin eri osista kaikkein useimmin käytetyt ovat Etusivu ja Keskustelu-

osio. Vastaajista lähes kaikki kertoivat käyvänsä keskustelu-osiossa vähintään kerran 

kuukaudessa. Lähes 60 % kertoi käyvänsä etusivulla yhtä usein. Etusivu on luonteva 

aloitussivu sivustolle saapuessa. Keskustelu-osio on sivuston osista aktiivisin tarjoten 

kävijöille kymmeniä uusia viestejä päivittäin. Tapahtumakalenterissa kertoi käyvänsä 

vähintään kerran kuukaudessa lähes 30 % vastaajista. Tapahtumakalenterin suosio on 

hieman yllättävää, sillä lähimpänä olevat tapahtumat näkyvät myös etusivulla. Lisäksi 

kalenteriin tapahtumista täytettävä tieto on tähän asti ollut melko vähäistä. Sivuston 

muiden osioiden vierailutiheys näkyy kuviosta 2. 

 

 

Kuvio 2 Useimmin vieraillut Moottoripyora.orgin osat 

 

Kokonaisuudessaan Moottoripyora.orgissa oltiin tyytyväisimpiä keskustelualueeseen. 

Noin 70 % vastaajista piti Keskustelu-osiota hyvänä ja noin 17 % vastaajista erittäin 
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hyvänä. Etusivun arvioi hyväksi noin 55 % vastaajista ja erittäin hyväksi noin 5 % vas-

taajista. Etusivun toimivuutta pidettiin muuten hyvänä, mutta uusimpien viestien näyt-

tämiseen toivottiin korjausta. Hakutoiminto ja chat arvioitiin huonoimmiksi käyttää. 

Kyselyssä mukana ollut chat-osio sai kaikkein huonoimman arvion. Yli 25 % vastaajista 

arvioi sen huonoksi tai erittäin huonoksi. Hakutoimintoa ei ollut otettu omana kohta-

naan kyselyyn mukaan, mutta sen toimivuutta oli kritisoitu vapaissa kommenteissa. 

Yleisesti ottaen suurin osa sivuston osista oli arvioitu neutraaliksi. Sivuston layoutin 

uudistamisesta oli kyselyn julkaisemisen hetkellä kulunut vain noin puolitoista vuotta, 

joten mielipiteiden odotettiin olevan selkeämmin puolesta tai vastaan. On kuitenkin 

myönnettävä, että neutraali tulos on aina parempi kuin negatiivinen tulos tyytyväisyyttä 

mitattaessa. Vastaajien arviot sivuston eri osista on eritelty kuviossa 3. 

 

 

Kuvio 3 Vastaajien tyytyväisyys sivuston osiin 

 

Kysymyksessä viisi kysyttiin, missä sosiaalisen median palveluissa vastaajat toivoisivat 

sivuston näkyvän. Vastaajista 38 % haluaa nähdä Moottoripyora.orgin Facebookissa. 

Sivustolla on tällä hetkellä epävirallinen ryhmä Facebookissa ja vastausten perusteella 

tuo ryhmä olisi hyvä myös säilyttää tavalla tai toisella. Moottoripyora.orgin näkymistä 

Youtubessa oli toivonut 22 % vastaajista. Tällä hetkellä sivustolla ei ole Youtubessa 

omaa kanavaa, eikä sitä ole muuten aktiivisesti käytetty videoiden levitykseen. Kysyn-
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tää paremmalle näkyvyydelle kuitenkin näyttää olevan. Google+ ja Twitter saivat hie-

man kannatusta vastausten joukosta, mutta molemmilla myöntävät vastaukset jäivät alle 

kymmeneen prosenttiin. Tarkempi erittely vastauksista näkyy kuviosta 4. 

 

 

Kuvio 4 Kiinnostus Moottoripyora.orgin näkymiseen muissa sosiaalisissa medioissa 

 

Kyselyssä oli annettu tilaa tuoda esiin myös muita sosiaalisen median palveluja, joissa 

vastaajat toivoisivat Moottoripyora.orgin näkyvän. Paria yksittäistä ehdotusta lukuun 

ottamatta tässä kohdassa enimmäkseen kiitettiin sitä, että sivusto on jo Facebookissa. 

Samalla toivottiin, että jatkossa muita palveluja käytetään vain, jos niihin on laitettavak-

si jotain kunnollista sisältöä. Vaikka muut sosiaalisen median palvelut olivat saaneet 

kannatusta, kertoi vastaajista jopa yli 30 % toivovansa, ettei sivusto näy missään muus-

sa sosiaalisessa mediassa. Tämä antaa ymmärtää, että suurelle osalle käyttäjistä riittää 

palveluksi Moottoripyora.org sellaisenaan, eikä heillä ole tarvetta hakea sivustoon liit-

tyvää sisältöä useista muista palveluista.  

 

Sosiaalisen median palveluista tuttuja ominaisuuksia käsiteltiin kysymyksessä kuusi. 

Vastaajilta kysyttiin, mitä ominaisuuksia he toivoisivat saavansa sivustolle käyttöön. 

Kysymykseen oli annettu muutamia valmiita vaihtoehtoja sekä varattu vapaata kirjoitus-

tilaa oman vaihtoehdon esittämiseen.  
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Lähes 40 % vastaajista toivoi saavansa arvostella keskustelualueen viestejä esim. plus- 

ja miinusmerkein. Monilla Internetin keskustelupalstoilla on käytössä erilaisia arvoste-

lutoimintoja. Viestejä voidaan arvostella esim. nuolimerkeillä, plus- ja miinusmerkeillä, 

peukaloa ylös tai alas näyttävillä painikkeilla. Vaihtoehtoisesti yksittäisestä viestiä voi-

daan ”kiittää” siihen tarkoitetulla painikkeella. Tällainen kiittäminen käsitetään yleisesti 

osoituksena siitä, että kyseinen viesti on ollut hyödyllinen ja kiittäjä haluaa osoittaa ole-

vansa samaa mieltä kirjoittajan kanssa.  

 

Noin 13 % vastaajista toivoi voivansa jakaa etusivun uutisen ja noin 7 % keskustelualu-

een viestin jossain muussa sosiaalisessa mediassa. Myös kuvien jakaminen sai kanna-

tusta. Noin 10 % vastaajista toivoi tätä ominaisuutta. RSS-syötteitä etusivun uutisista ja 

Motorgin tiedotteista toivoi noin 10 % vastaajista. Vastausten erottelut näkyvät kuvios-

sa 5.  

 

 

Kuvio 5 Kiinnostus sosiaalisen median ominaisuuksia kohtaan 

 

Lopuksi kysyttiin vielä vastaajien halukkuutta osallistua wiki-tyyppisen tietopankin 

sisällön tuottamiseen. Moottoripyora.orgilla ei tällä hetkellä ole mitään tietopankkia 

yhteen paikkaan koottuna, vaan tieto on ripoteltuna useisiin keskustelualueen viestiket-

juihin. Oman wikin perustaminen on tullut silloin tällöin esille sivuston kehityksestä 

keskustellessa. Tiedon haku wikistä on helpompaa ja aihealueet saadaan jäsenneltyä 
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sinne loogisemmin kuin keskusteluketjuihin. Kyselyn vastausten mukaan ilahduttavan 

suuri osa vastaajista olisi valmis osallistumaan wikin sisällön tuottamiseen. Lähes 20 % 

vastaajista olisi valmis osallistumaan sisällön kirjoittamiseen ja tarkastamiseen ja hie-

man pienempi osa joko kirjoittamiseen tai tarkastamiseen. Kuviosta 6 selviää vastausten 

jakauma wikin sisällön tuottamisen osalta. 

 

 

Kuvio 6 Halukkuus osallistua wiki-tyyppisen tietopankin sisällön tuottamiseen 
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4 MOOTTORIPYORA.ORG SOSIAALISESSA MEDIASSA 

 

 

4.1 Nykytila ja tavoitteet  

 

Moottoripyora.orgilla on olemassa sivuston nimellä kulkeva Facebook-ryhmä. Ryhmän 

adminiraattoreina toimivat tällä hetkellä Motorgin nykyinen puheenjohtaja sekä kunnia-

jäsen. Muita sosiaalisen median sovelluksia ei ole täysimääräisesti käytössä. Wikipedian 

moottoripyöriä käsittelevältä sivulta löytyy lyhyt viittaus Motorgiin ja linkki Moottori-

pyora.orgiin. Internetistä löytyy esimerkiksi erilaisilta keskustelupalstoilta ja kuvapalve-

luista myös useita yksittäisiä viittauksia sivustoon.  

 

Moottoripyora.orgin Facebook-ryhmän toiminta osoittaa sen, kuinka helposti sosiaali-

sessa mediassa voidaan jokin yritys, ja yhtälailla myös yhdistys, liittää sosiaalisen me-

dian palvelun käyttäjien luomaan sisältöön. Tässä on vaarana se, että epävirallisena toi-

miva Facebook-ryhmä tai muu vastaava yhteisö käsitetään yrityksen viralliseksi viestin-

täkanavaksi ja ryhmän hallinnoijat yrityksen edustajiksi. Tämän välttääkseen yritysten 

olisi hyvä olla itse aktiivisesti mukana sosiaalisen median sovellusten käyttöönotossa ja 

toimia eräänlaisina keskustelunjohtajina ja joskus myös moderaattoreina.  

 

Moottoripyora.org on toiminta-aikanaan vakiinnuttanut paikkansa suomalaisten moto-

ristien kohtauspaikkana Internetissä. Kävijämäärät ovat vuosien varrella tasaisesti kas-

vaneet ja sivuston tulevaisuus näyttää ylläpidon puolesta vakaalta. Sivuston toiminnan 

tavoitteina ovat hallittu kasvu ja nykyaikaisena säilyminen. Sivuston käytön helppous ja 

sisällön korkea laatu ovat tärkeitä tekijöitä sivuston ylläpidossa. Internetissä on nykyään 

niin monia keskustelupalstoja sekä harrastusyhteisöjen sivustoja, että käyttäjien on 

helppoa niin sanotusti äänestää jaloillaan, mikäli palvelu ei miellytä. Moottoripy-

ora.orgin osalta on kuitenkin muistettava, että nykyisellään sivuston ylläpito hoidetaan 

vapaaehtoisvoimin. Tämä tarkoittaa sitä, että kovin lennokkaita suunnitelmia sivuston 

kehittämiseksi ei voida resurssien puolesta toteuttaa.  
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4.2 Suuntaviivat sosiaalisen median käytölle 

 

Seuraavassa on esitetty tärkeimmät periaatteet, jotka vaikuttavat Moottoripyora.orgin 

toimintaan sosiaalisessa mediassa ja joiden mukaan sivuston näkyvyyttä sosiaalisessa 

mediassa lähdetään parantamaan. 

 

- Sivuston kävijämäärää kasvatetaan hallitusti. Sivustolle ei haeta mainonnalla tai 

toimintatempauksilla suuria kävijämääräpiikkejä, vaan kävijävirta pidetään va-

kaana. 

- Muihin sosiaalisiin medioihin osallistutaan maltillisesti. Moottoripyora.org on jo 

itsessään merkittävä sivusto, eikä sen ole tarkoituksenmukaista yrittää olla osana 

mahdollisimman montaa sosiaalisen median palvelua. Ennemmin sivuston nä-

kyvyyttä lisätään vain tärkeimmiksi arvioiduissa palveluissa ja niissäkin keskity-

tään ohjaamaan kävijäliikennettä Moottoripyora.orgiin. 

- Sosiaalisen median käyttö lisätään Motorgin viestintäsuunnitelmaan osana sivus-

ton ylläpitoa. Motorgin hallituksen tulee sitoutua tukemaan tämän suunnitelman 

toteutumista ja edesauttaa omalla toiminnallaan sosiaalisen median käytön on-

nistumista. 

- Sosiaalisen median toimintoja otetaan sivustolla käyttöön harkiten. Uusien toi-

mintojen käyttöönoton ei tule kuormittaa sivuston ylläpitoa liikaa. Uusien sosi-

aalisen median lisätoimintojen käyttöä voidaan tarvittaessa myös pilotoida si-

vustolla ja vasta sen jälkeen päättää, otetaanko ne pysyvästi käyttöön. 

- Moottoripyora.orgin käyttäjien aktiivisuutta hyödynnetään sisällöntuotannossa; 

mm. wiki-artikkeleita, videoita ja kuvia voidaan pyytää sivuston käyttäjiltä. Täl-

löin kaikki sisällöntuotanto ei jää Motorgin hallituksen tai sivuston ylläpitäjien 

työksi. Tämä lisää myös sivuston yhteisöllisyyttä ja saa käyttäjät sitoutumaan si-

vustoon tiiviimmin. 

- Sosiaalisen median strategian toimivuutta seurataan Google Analyticsista, tai 

muusta vastaavasta analytiikkaohjelmistosta, saatavan statistiikan avulla. Sosiaa-

lisen median palveluista tulleet kävijämäärät on hyvä pistää merkille erityisesti 

silloin, kun uusi palvelu tai sivustolle luotu toiminto on juuri otettu käyttöön, tai 

kun sivustolla on julkaistu tärkeä uutinen, blogikirjoitus tai tapahtumakutsu. 
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4.3 Käyttöön otettavat sosiaalisen median palvelut 

 

Sosiaalisista verkostoista Facebookin käyttöä jatketaan edelleen. Moottoripyora.org-

ryhmä säilytetään ennallaan ja sinne annetaan valituille Motorgin hallituksen jäsenille 

hallintaoikeudet. Ryhmässä käytävälle keskustelulle luodaan selkeät ohjeet, jotka laite-

taan näkyviin ryhmän kuvaukseen. Tavoitteena on pitää ryhmän käyttö vähäisenä ja 

ohjata keskustelu ennemmin Moottoripyora.orgille. Facebookin yrityssivujen käytöstä 

Motorgin hallituksen kanta on tällä hetkellä kielteinen. Facebook nähdään kilpailijana 

Moottoripyora.orgille, eikä sen käyttöä toivota lisättävän. Moottoripyora.orgille yritys-

sivun luominen ei niin tarpeellista olekaan, mutta Motorgille on suositeltavaa perustaa 

sellainen jossain vaiheessa. Yrityssivulla voidaan tiedottaa yhdistyksen järjestämistä 

tapahtumista ja muista ajankohtaisista aiheista. Sitä kautta voidaan todennäköisesti 

myös helpommin tavoittaa Moottoripyora.orgin käyttäjiä talvella ajokauden ulkopuolel-

la. Muita sosiaalisten verkostojen palveluja ei oteta käyttöön tässä vaiheessa.  

 

Markkinointivideoiden ja muun videomateriaalin julkaisua varten Moottoripyora.orgille 

perustetaan oma Youtube-kanava. Kanavalla julkaistaan Motorgin ratapäivillä ja tapah-

tumissa kuvattua materiaalia sekä koulutusvideoita. Materiaalia kerätään sivuston käyt-

täjiltä ja Motorgin hallituksen jäseniltä. Videoiden yhteyteen merkitään kuvaajan nimi, 

kuvauspaikka ja päivämäärä. Videoiden luovuttajilta pyydetään suostumus käyttää ma-

teriaalia sivuston Youtube-kanavalla sekä Motorgin markkinoinnissa yhdistyksen halli-

tuksen harkinnan mukaan. Kuvienjakopalvelua ei oteta käyttöön tässä vaiheessa. Kuvi-

en jakamista varten sivustolla on oma Kuvat-osionsa, jota voidaan hyödyntää myös si-

vuston markkinoinnissa. 

 

Pikaviestintäsovelluksista käyttöön otetaan Skypen maksullinen Premium-lisenssi. Pal-

velua voidaan käyttää sivuston ylläpitotehtäviin liittyviin videoneuvotteluihin, ja siitä 

hyötyvät myös Motorgin hallituksen jäsenet. Skype on helppokäyttöinen sovellus, joka 

toimii niin pöytäkoneissa kuin mobiililaitteissakin. Lisäksi sen Premium-lisenssi on 

noin neljän euron kuukausihinnallaan varsin edullinen. Virtuaalimaailmojen sovelluksia 

ei oteta käyttöön, vaan kokoukset hoidetaan tarvittaessa videoneuvotteluilla. 

 

Käyttöön otettavien sosiaalisen median palvelujen yhteenvetotaulukko on opinnäyte-

työn liitteenä 2. 
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4.4 Moottoripyora.orgiin lisättävät toiminnot 

 

Viime vuoden aikana käynnistettiin kokeilu Motorgin hallituksen tiedotteiden julkaise-

misesta Moottoripyora.orgissa. Käytäntö osoitti, että tiedotteita paitsi unohdettiin kir-

joittaa, myös luettiin erittäin vähän. Syynä saattoi olla joko se, että tiedotteita ei löydetty 

kunnolla tai se, että niiden sisältö ei kiinnostanut käyttäjiä tarpeeksi. Kuluvan vuoden 

aikana yhdistykselle laadittiin viestintäsuunnitelma, johon on valmiiksi merkitty tiedot-

teiden aihealueet ja ajankohdat kuukauden tarkkuudella. Viestintäsuunnitelman tarkoi-

tus oli selkeyttää Motorgin hallituksen tiedotteiden julkaisuajankohtia ja aiheita. 

 

Jotta sivuston etusivun käyttöä saadaan lisättyä, yhdistetään Motorgin hallituksen tiedo-

tus yhdistyksen ajankohtaisaiheista tiedottamiseen sekä sivuston yleisistä asioista tiedot-

tamiseen. Nämä tiedotteet julkaistaan jatkossa sivuston etusivulla blogin muodossa. 

Näin tiedotteille saadaan enemmän näkyvyyttä ja niiden ulkoasua on helpompi muokata 

visuaalisesti näyttävämmäksi. Blogissa on myös se etu, että kirjoituksiin voidaan lisätä 

asiasanoja, joiden perusteella kirjoitukset voidaan luokitella eri otsikoiden alle. 

 

Keskustelufoorumi Moottoripyora.orgilla on jo olemassa. Se on kiistatta yksi sivuston 

merkittävimmistä osista, keräten sivustolle satoja kävijöitä joka päivä. Sivuston käyttä-

jille tehdyn kyselyn perusteella monet toivoivat saavansa keskustelufoorumille mahdol-

lisuuden arvostella viestejä plus- tai miinusmerkein tai muulla vastaavalla tavalla. Si-

vustolla käytössä olevaan vBulletinin versioon 4.2 on saatavilla viestien arvostelut 

mahdollistava lisäosa Thumbs up?, jolla käyttäjät pääsevät antamaan viesteille peukalo 

ylös tai peukalo alas -arvosteluin (Scandal 2012). Arvostelumahdollisuus voidaan kyt-

keä päälle keskustelualueittain ja siihen voidaan aktivoida mahdollisuus antaa vain posi-

tiivisia arvioita. Kyseisen lisäosan asentaminen keskustelufoorumiin vastaa käyttäjiltä 

tulleisiin toiveisiin ja helpottaa käyttäjiä arvioimaan muiden kirjoittajien luotettavuutta 

ja uskottavuutta. Se kannattaa ottaa käyttöön heti, kun sivustolle seuraavan kerran teh-

dään päivitys. 

 

Viestien arvostelumahdollisuuden kanssa vastaava toiminto on kirjoittajien statuksen 

arviointi. VBulletinin versiossa 4.2 on mahdollisuus laittaa käyttäjille näkyviin erään-

lainen titteli, joka muuttuu sen mukaan, kuinka monta viestiä käyttäjä on kirjoittanut. 

Käyttäjät voidaan myös päästää vaikuttamaan toistensa maineeseen valmiiksi määritet-

tävällä asteikolla. Tietyn mainetason saavutettuaan käyttäjä saa profiiliinsa merkinnän 
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tästä. Käyttäjien maineen muodostumisessa kannattaa kuitenkin olla varovainen, sillä 

tätä toimintoa voidaan kirjoittajien kesken helposti käyttää väärin. Parempi onkin tur-

vautua valmiisiin laskureihin ja statusarvoihin. Käyttäjästatuksen käyttöönotto jätetään 

ylläpidon harkittavaksi ja toteutetaan, mikäli käyttäjät sitä vielä sivustolle pyytävät. 

 

Keskustelufoorumin viestien ja muun sisällön Facebookissa jakamista varten on tarjolla 

erilaisia valmiita vaihtoehtoja. Facebookin Developers-osiosta ja Moottoripyora.orgin 

julkaisujärjestelmänä käytetyn Drupalin sivustolta on saatavilla valmiit html-koodit si-

vustolle lisättäväksi. Näillä koodeilla omalle sivustolle voidaan lisätä esimerkiksi Like- 

ja Share-painikkeet kirjoitusten ”tykkäämistä” ja jakamista varten. Like-painikkeella 

uutisen jakaja voi halutessaan lisätä linkin oheen omat kommenttinsa. Share-

painikkeella kommentin lisääminen on pakollista, joten se vaatii käyttäjältä hieman 

enemmän vaivaa. Sivustolle voidaan lisätä myös muun muassa erillinen kommentointi-

mahdollisuus, jolloin kommenttikenttään syötetyt tiedot näkyvät kommentoijan omalla 

Facebook-seinällä. Eri käyttäjien kirjoittamat kommentit jäävät myös näkyviin kom-

mentoidun kirjoituksen alle. (Facebook 2013.) Kuvassa 1 näkyvät Facebookin Like- ja 

Share-painikkeet suomalaisella Ellit.fi-sivustolla. Kuvassa näkyy myös joukko muita 

jakamistoimintoja muita medioita varten. 

 

 

Kuva 1 Facebookin Like- ja Share-painikkeet. Kuvankaappaus Ellit.fi-sivustolta. (Ellit.fi 2012.) 
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Varsinkin etusivun uutisten jakaminen on Moottoripyora.orgille hyödyllinen ominai-

suus, jolla pystytään lisäämään Moottoripyora.orgin huomioarvoa Facebookissa. Käyt-

täjien kannalta helpoin vaihtoehto on Like-painike. Sen käyttöönotto vaatii sivuston 

lähdekoodin muuttamista, mutta on suositeltava toimenpide sosiaalisen median hyödyn-

tämisessä tunnettuuden lisäämiseksi. Myöhemmin voidaan arvioida tarkemmin, onko 

sivuston keskustelufoorumiin syytä laittaa jakamistoiminnot valituille keskustelualueil-

le. Kaikille keskustelualueille näin ei voida tehdä, sillä osa tiedoista on avoimia vain 

tiettyihin käyttäjäryhmiin kuuluville käyttäjille. Sen sijaan Kuvat-osioon jakamispainik-

keiden lisäys voi olla hyvä lisä. Jakamistoimintoja lisättäessä on suhteellisen helppoa 

huomioida myös muut isot sosiaaliset mediat. Pienellä vaivalla voidaan sivuston etusi-

vulle lisätä jakamistoiminto myös Twitteriä ja Google+:aa varten. 

 

Laajaa keskustelufoorumia täydentämään käynnistetään seuraavan kahden vuoden aika-

na projekti wiki-tietopankin luomiseksi. Wiki voidaan ylläpidon harkinnan mukaan 

hankkia valmiina palveluna ja integroida osaksi Moottoripyora.orgia, tai se voidaan 

toteuttaa ylläpidon omana tuotantona. Moottoripyora.orgin käyttäjistä kerätään vapaaeh-

toisia tuottamaan ja tarkistamaan julkaistavia tekstejä. Ainakin alkuvaiheessa wikiin ei 

anneta suoria kirjoitusoikeuksia jokaiselle sivuston käyttäjälle, vaan kirjoitukset julkais-

taan vasta tarkistusten jälkeen. Käyttäjille annetaan kuitenkin mahdollisuus tarjota teks-

tejään julkaistavaksi. Motorgin hallituksen työkaluksi kootaan erillinen suljettu wiki, 

johon Motorgin hallituksen jäsenet pääsevät kokoamaan hallitustyön ohjeita ja muita 

tärkeitä artikkeleja. 

 

Moottoripyora.orgissa on vireillä sivustoon kuuluvan verkkokaupan uudistaminen. Lo-

pullista valintaa uuden verkkokaupan julkaisualustasta ei ole vielä tehty. Mikäli uusi 

kauppasovellus mahdollistaa asiakasarvioiden lisäämisen tuotteiden yhteyteen, on nii-

den käyttöön ottaminen suositeltavaa. Asiakasarvioinnit voivat vaikuttaa hyvinkin 

myönteisesti asiakkaiden ostohalukkuuteen, ja ne lisäävät kaupanteon läpinäkyvyyttä. 

Samalla kaupan käyttäjille annetaan mahdollisuus osallistua kokemusten jakamiseen. 

 

Käyttöön otettavien sosiaalisen median toimintojen yhteenvetotaulukko on opinnäyte-

työn liitteenä 3. 
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5 POHDINTA JA YHTEENVETO 

 

 

Tämän opinnäytetyön punaisena lankana on ollut Internet-sivuston kehitys sosiaalisen 

median käytön näkökulmasta. Raportin alkuosassa on esitelty opinnäytetyön kohteena 

oleva Moottoripyora.org-sivusto ja sen ylläpitäjä ja omistaja Motorg ry. Opinnäytetyön 

teoreettisessa osassa on esitelty sosiaalisen median eri muotoja ja palveluita sekä kerrot-

tu, miten niitä voidaan hyödyntää yritys- ja yhdistystoiminnassa. Opinnäytetyön toimin-

nallinen osa sisältää kyselytutkimuksen teon Moottoripyora.orgin käyttäjille. Tutkimus-

ten tulosten esittelyn jälkeen on koottu yhteen niiden ja teoreettisen osuuden perusteella 

Moottoripyora.orgille laadittu strategia sosiaalisen median käytöstä.  

 

Kirjallisuutta ja muuta lähdemateriaalia sosiaalisesta mediasta on saatavilla todella pal-

jon. Viime vuosina on julkaistu monia asiallisia teoksia sosiaalisen median käytöstä 

liiketoiminnassa. Asiaa on käsitelty niin markkinoinnin, asiakaspalvelun, voitontavoitte-

lun kuin päivittäisen toiminnankin kannalta. Tämän opinnäytetyön lähteiksi valikoitui 

muutamia sosiaalista mediaa ja liiketoimintaa käsitteleviä yleisteoksia, ulkomaisia, lä-

hinnä markkinointitutkimuksista kertovia lehtiartikkeleita sekä joitakin tilastotietoja ja 

kuvaavia esimerkkejä sisältäviä verkkolähteitä. Kaikki lähdetieto on pyritty ottamaan 

suoraan ensisijaisista lähteistä. Lisäksi lähteiden valinnassa on kiinnitetty huomiota nii-

den ajankohtaisuuteen ja luotettavuuteen. 

 

Opinnäytetyön teoriaosa on melko suppea, mutta tämä on työn luonteen huomioon otta-

en ymmärrettävää. Sosiaalisen median sovelluksista liiketoiminnassa voisi kertoa vaik-

ka kuinka paljon enemmän, mutta opinnäytetyöhön ei voida laittaa sisältöä määrättö-

mästi. Teoreettinen osuus on kuitenkin selkeästi jäsennelty ja se kertoo olennaiset tiedot 

sosiaalisen median eri muodoista. Esimerkkeinä listatut sosiaalisen median sovellukset 

ovat omissa kategorioissaan suosituimpien joukossa, ja niiden joukkoon on pyritty vali-

koimaan palveluita ympäri maailman. 

 

Kyselytutkimus 

Kyselytutkimuksessa hyödynnettiin TAMKin E-lomake-ohjelmaa. Tutkimuksen tulok-

set käsiteltiin luottamuksellisesti, eikä vastaajia missään vaiheessa yksilöity tunnistetta-

vasti. Tutkimuksen tulokset tullaan luovuttamaan Motorgin hallituksen käyttöön sillä 
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ehdolla, että niitä säilytetään huolellisesti ja että vastaajien henkilöllisyyttä ei tuoda ilmi 

tuloksia hyödynnettäessä.  

 

Näin jälkeenpäin on valitettavaa huomata, että kyselytutkimukseen olisi tullut panostaa 

vielä enemmän, jotta siitä olisi saatu hyödyllisempiä vastauksia. Vastausten määrä jäi 

hyvin alhaiseksi, jolloin luotettavan tilastollisen analyysin saaminen oli lähes mahdo-

tonta. Tuloksista ei myöskään pystynyt kunnolla selvittämään oleellisia trendejä ja riip-

puvuuksia mielipiteiden välillä. Jos kysely olisi ollut avoinna pidemmän aikaa ja siitä 

olisi tiedotettu tehokkaammin, olisi vastauksia voitu saada enemmän. Kyselylomakkee-

seen olisi ollut hyvä saada myös enemmän tarkentavia kysymyksiä sosiaalisen median 

toimintoihin liittyen. Nyt kysely oli kuitenkin jo kokonaisuutena niin laaja, että siihen 

laitettavat kysymykset päätettiin pitää selkeinä ja yleisluontoisina. 

 

Strateginen suunnitelma 

Suunnitelman alkuosan muodostavat kuusi pääkohtaa, jotka sisältävät Moottoripy-

ora.orgille toimintaohjeet sosiaalisen median käytöstä. Näiden jälkeen on esitelty muu-

tamia valikoituja sosiaalisen median palveluita, jotka voidaan ottaa käyttöön sivuston 

näkyvyyden parantamiseksi ja sisällön lisäämiseksi. Nämä palvelut hyödyttävät myös 

Motorgia, sillä sivuston ylläpitäjänä se saa niiden käytön myötä huomiota yhtälailla. 

Strategiseen suunnitelmaan on edellisten lisäksi sisällytetty joitakin sosiaalisen median 

lisätoimintoja, joilla sivuston käyttäjät pääsevät jakamaan ja arvostelemaan sivuston 

sisältöä.  

 

Strategiassa on painotettu tiettyjen palveluiden ja toimintojen käyttöönottovaihetta. Jat-

kokäyttöä ei ole juurikaan käsitelty tässä opinnäytetyössä. Strategian toteuttamiseen 

kuuluu tarpeellisena osana tulosten seuranta ja jatkosuunnitelmien teko. Nyt esitettyä 

strategista suunnitelmaa olisikin hyvä laajentaa koskemaan sosiaalisen median toiminto-

jen ja palveluiden käytön seurantaa. Myöhemmin olisi hyvä kirjata ylös, miten ja mitä 

palveluita halutaan jatkossa käyttää ja onko käyttöön otettuja sosiaalisen median lisä-

toimintoja tarpeen muokata jollain tavalla. Strategia olisi hyvä päivittää muutaman vuo-

den välein tai viimeistään siinä vaiheessa, kun siihen tähän mennessä kirjatut toimenpi-

teet on suoritettu. Strategian päivittämisestä vastaa Motorgin hallitus. 

 

Suunnitelmaan valituista sosiaalisen median palveluista ja toiminnoista on tehty opin-

näytetyön loppuun yhteenvetotaulukot. Nämä taulukot toimivat hyvänä muistilistana 
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Moottoripyora.orgin ylläpitäjille ja Motorgin hallitukselle. Taulukoihin on helppo myö-

hemmin päivittää uudet tiedot tai lisätä uusia kohteita. Niitä voidaan hyödyntää myös 

muiden Moottoripyora.orgin kaltaisten sivustojen kehityksessä. Taulukoihin kirjatut 

kohdat eivät toki sisällä jokaista sosiaalisen median palvelua tai toimintoa, mutta ne 

antavat hyvät suuntaviivat uusien palveluiden ja toimintojen käyttöönotolle. 

 

Yleistä opinnäytetyön tekemisestä 

Opinnäytetyöprosessi oli työtä aloittaessani minulle tuttu jo ennestään. Koin kuitenkin, 

että koulutusohjelmaan kuuluva opintojakso Kehittämistyön menetelmät opinnäytetyös-

sä oli erittäin hyvä alustus opinnäytetyön tekemiseen. Se tarjosi riittävät taustatiedot itse 

opinnäytetyöprosessista ja auttoi löytämään opinnäytetyölle oleelliset näkökulmat ja 

menetelmät.  

 

Kaikkein eniten aikaa koin kuluvan lähdemateriaalin läpikäymiseen ja viitetietojen ko-

koamiseen. Varsinainen kirjoitustyö oli odottamaani helpompi, joskin oma motivaatio 

oli erittäin tärkeässä roolissa työn etenemisessä. Opinnäytetyössäni on näin jälkeenpäin 

tarkasteltuna sellaisia kohtia, jotka olisin voinut tehdä toisin ja joiden eteen olisin voinut 

nähdä enemmän vaivaa. Kokonaisuudessaan olen kuitenkin työhöni tyytyväinen ja toi-

von työn toimeksiantajankin saavan siitä riittävän hyödyn itselleen. 
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LIITTEET 

Liite 1. Kyselylomake 

      1(3) 

 

  

 

 

                 (jatkuu) 
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      2(3) 

 

 

 

 

                 (jatkuu) 
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      3(3) 
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Liite 2. Yhteenveto sosiaalisen median palveluista 

Sosiaalisen me-

dian palvelu 

Käyttö:  

nykyinen / tuleva 

Käyttöönoton vaa-

timat muutokset 

Huomautuksia 

Facebook,  

keskusteluryhmä 

Kyllä / kyllä Motorgin hallituksel-

le lisättävä hallinta-

oikeudet ryhmään. 

Ohjataan aktiivisesti 

ryhmästä keskustelua 

Moottoripyora.org-

sivustolle.  

Facebook,  

yrityssivu 

Ei / ei. -  Käyttöönottoa suosi-

tellaan Motorg ry:lle 

 

 

Twitter,  

Google+ 

Ei / ei -  Profiilin ylläpito vie 

liikaa aikaa, eikä sen 

käytöstä ole merkit-

tävää hyötyä. 

Youtube-kanava Ei / kyllä Oma profiili perus-

tettava Youtube-

sivustolle. 

Perustetaan vasta, 

kun käytettävissä on 

riittävästi videomate-

riaalia. 

Kuvienjakopal-

velu (esim Pin-

terest, Flickr) 

Ei / ei -  Moottoripyora.orgis-

sa on valokuvakansi-

ot käyttäjille ja yh-

distykselle. 

Skype Ei / kyllä Ostettava maksulli-

nen lisenssi. 

Sopii sekä ylläpitäji-

en, että Motorgin 

hallituksen käyttöön. 

 

Wikipedia,  

esittelysivu 

Ei / kyllä Lisättävä artikkeli 

Wikipediaan.  

Tietojen ylläpito tu-

lee ottaa mukaan 

yhdistyksen viestin-

täsuunnitelmaan. 

Blogi Ei / kyllä Etusivulle tulee voi-

da lisätä tekstin 

joukkoon kuvia ja 

videoita. 

Tietojen ylläpito ja 

julkaisujen graafisen 

ilmeen suunnittelu 

tulee ottaa mukaan 

yhdistyksen viestin-

täsuunnitelmaan. 

Wiki-hakemisto Ei / kyllä, tulevai-

suudessa 

Hankittava valmis 

wiki-sovellus tai teh-

tävä sellainen itse. 

Otetaan käyttöön 

myöhemmässä vai-

heessa, kun sivuston 

kehityksen vaiheet 

niin sallivat. 
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Liite 3. Yhteenveto sosiaalisen median toiminnoista 

Toiminto Käyttö:  

nykyinen / tuleva 

Käyttöönoton vaa-

timat muutokset 

Huomautuksia 

Etusivun sisällön 

jako Facebookis-

sa 

Ei / kyllä Etusivun lähdekoo-

diin on lisättävä 

Like-painikkeen 

koodiosa. 

  

Keskustelupalstan 

sisällön jako  

Facebookissa 

Ei / Kyllä, varauksin Keskustelufoorumin 

lähdekoodiin on li-

sättävä Like-pai-

nikkeen koodiosa. 

Voidaan ottaa käyt-

töön keskustelufoo-

rumin avoimissa 

osissa. 

Kuvan jako Face-

bookissa 

Ei / kyllä Kuvasivulle on lisät-

tävä Like-painikkeen 

koodiosa. 

Kuvan julkaisijan on 

voitava estää jako-

toiminnon käyttö. 

Keskustelupalstan 

viestin arvostelu  

Ei / kyllä Asennettava vBulle-

tiniin lisäosa. 

 

 

 

 

Kirjoittajan mai-

neen näyttö 

Ei / kyllä, varauksin Asennettava vBulle-

tinin lisäosa. 

Käytetään automaat-

tista statuksen las-

kentaa. 

 

RSS-syötteen 

lähetys Etusivun 

uutisista. 

Ei / ei  Käyttöönotto arvioi-

daan uudelleen stra-

tegian päivityksessä. 

Verkkokaupan 

tuotearviointi 

Ei / kyllä, varauksin  Käyttöönotto on 

riippuvainen uuden 

kauppasovelluksen 

ominaisuuksista. 

 

 


