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Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa tanssialan yritykselle suositus yhden tai useamman 

sosiaalisen median hallintatyökalun käyttöönotosta ja samalla kertoa mitä hyötyjä työkalujen 

avulla voidaan saavuttaa. Yritys on käyttänyt sosiaalisen median palveluista Youtube 

videonjako-, Facebook yhteisö- ja Instagram kuvienjakopalvelua. Näiden sosiaalisen median 

palveluiden käyttö ei ole ollut kovin tehokasta ja eivätkä palvelut ole olleet aina ajan tasalla. 

Sosiaalisen median hallintatyökalu toimeksianto yritykselle etsittiin eri internetissä toimivia 

palveluita ja sovelluksia tutkimalla ja vertailemalla. Sosiaalisen median hallintatyökalun 

eduksi havaittiin se, että useimpien hallintatyökalujen avulla yrityksellä on mahdollisuus 

hallita keskitetysti kaikkia sosiaalisen median palveluita yhdestä paikasta ja hallintatyökalulla 

yritys pystyy tehokkaammin kohdentamaan ja automatisoimaan sosiaalisen median 

digimarkkinointia, julkaisuja ja säästämään aikaa. 

 

Opinnäytetyön aluksi käytiin läpi miksi yrityksen on hyvä olla sosiaalisessa mediassa mukana 

ja mitä siellä olemisessa kannattaa ottaa huomioon. Tämän jälkeen katsottiin läpi erilaisia 

sosiaalisen median hallintatyökaluja, joista tehtiin yhteenveto. Lopuksi katsottiin, miten 

digimarkkinointi ja julkaiseminen sosiaalisen median hallintatyökalulla voi avittaa viestin 

perille saantia kohdeyleisölle ja annettiin yritykselle suositus sosiaalisen median 

hallintatyökalun käyttöönotosta. 

 

Opinnäytetyön tuloksena yritykselle annettiin suositus sosiaalisen median hallintatyökalun 

käyttöönotosta. Sosiaalisen median hallintatyökaluista käytiin läpi vain tunnetuimpia. Näistä 

vaihtoehdoista rajattiin myöhemmin pois ne hallintatyökalut, jotka eivät tue niitä sosiaalisen 

median palveluita, joita toimeksianto yritys on aiemmin käyttänyt. 
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1 Johdanto 

Maailman digitalisoituu ja oli kyse sitten asiakaskohtaamisesta, myynnistä tai 

markkinoinnista, tuo digitalisaatio yritykselle uudenlaisia tapoja ja mahdollisuuksia toimia. 

Niin ihmiset, palvelut kuin esineetkin ovat jo verkossa, joten on luonnollista, että myös 

yritys pystyy vastaamaan uudenlaiseen tapaan toimia ja pyrkii hyödyntämään nykyaikaisia 

palveluita ja sovelluksia osana liiketoimintaansa (Ernst & Young 2011, 1). Yrityksen 

läsnäolo sosiaalisessa mediassa on tärkeää ja sosiaalisen median strategia on kriittinen 

komponentti yrityksen digistrategiassa (Ernst & Young 2011, 14). 

 

Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona tanssialan yritykselle, jonka palveluihin kuuluu 

tanssitunnit eri ikäluokille sekä tanssiin liittyvien tarvikkeiden ja vaatteiden myyminen. 

Vaikka yritys hyödyntää tällä hetkellä sosiaalista mediaa hyvin, on se silti tullut siihen 

tulokseen, ettei se hyödynnä sosiaalisen median täyttä potentiaalia. Sosiaalisen median 

palveluista yritys käyttää Facebook yhteisö-, Youtube videonjako- ja Instagram 

kuvienjakopalvelua vaihtelevasti. Sosiaalisessa mediassa yritys jakaa esimerkiksi videoita 

tanssitapahtumista ja muistuttaa tanssituntien aikatauluista. Sosiaalisen median kautta 

tapahtuva kohdennettu digimarkkinointi puuttuu kokonaan ja sisällön tuottaminen ei ole 

ollut tarpeeksi tehokasta. Osa syy tähän on ajanpuute sosiaalisen median sisällön 

tuottamisessa ja julkaisemisessa. Nykyisin tanssituntien ja oheistuotteiden markkinointi 

tapahtuu pääasiallisesti yrityksen verkkosivuilla ja kasvotusten tanssioppilaiden kautta. 

 

Tarkoituksena on etsiä yritykselle sosiaalisen median hallintatyökalu, jonka avulla yritys 

voi systemaattisemmin kommunikoida ja markkinoida palveluita ja tuotteita sosiaalisessa 

mediassa. Hallintatyökaluun voidaan yhdistää kaikki ne sosiaalisen median palvelut, 

joissa yritys on mukana. Hallintatyökalusta riippuen, sen avulla voidaan keskitetysti 

analysoida menneitä julkaisuja ja automatisoida ja kohdentaa tulevia julkaisuja, joka 

säästää rutkasti aikaa. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa yritykselle suositus yhden tai 

useamman sosiaalisen median hallintatyökalujen käyttöönotosta ja samalla kertoa mitä 

hyötyjä työkalujen avulla voidaan saavuttaa. 

 

Sosiaalisen median hallintatyökalu etsittiin yritykselle perehtymällä eri palveluihin 

internetissä, jotka tarjoavat sosiaalisen median hallintatyökaluja eri tarpeisiin, kuten 

esimerkiksi: keskitettyyn digimarkkinointiin, sosiaalisen median julkaisujen analysointiin ja 

kohdentamiseen. Opinnäytetyö keskittyy käsittelemään sosiaalisen median 

hallintatyökaluista tunnetuimpia ja melko eri tyyppisiä hallintatyökaluja, ottamatta kantaa 

siihen, mitä sosiaalisen median palveluita hallintatyökalut tukevat. Näin saadaan parempi 
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kuva siitä, minkälaisia mahdollisuuksia ja palveluita on olemassa, joita yritys voisi 

hyödyntää tulevaisuudessa. 

 

Opinnäytetyö pyrkii vastaamaan kysymyksiin: Minkälaisia työkaluja sosiaalisen median 

hallintaan on olemassa ja millaisia ominaisuuksia niissä on? Sekä miten hallintatyökalut 

tukevat yrityksen liiketoimintaa sosiaalisessa mediassa? Opinnäytetyössä tarkastellaan 

digitalisointia digimarkkinoinnin, julkaisujen automatisoinnin ja tehostamisen 

näkökulmasta, joka tapahtuu käyttämällä sosiaalisen median hallintatyökalua. 

 

Sosiaalisen median hallintatyökaluilla tarkoitetaan web-käyttöliittymällä toimivaa 

sovellusta ja/tai internetissä toimivaa palvelua, jolla voidaan esimerkiksi helpottaa 

sosiaalisen median julkaisujen tekemistä, analysoida niitä ja tukea sosiaalisessa 

mediassa tapahtuvaa digimarkkinointia ja viestintää. Sosiaalinen media on nopeimmin 

kasvava aktiviteetti internetissä (Chaffey, 2017). 
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2 Yritys sosiaalisessa mediassa ja sosiaalisen median kanavat 

Yhä useampi kuluttaja on verkossa ja jokainen sekunti, jonka yritys on poissa 

sosiaalisesta mediasta, on menetetty mahdollisuus. Kaikissa sosiaalisen median 

palveluissa on yhteensä jo yli kaksi miljardia aktiivista käyttäjätiliä, joka tarkoittaa noin 29 

prosenttia koko maapallon väestöstä. Ihmiset viettävät sosiaalisen median palveluissa 

paljon aikaa ja maasta riippumatta, sosiaalisessa mediassa vietetty aika on keskimäärin 

enemmän kuin kaksi tuntia päivässä (World News Media Network 2015, 3.). Pelkästään 

suosituimmalla sosiaalisen median palvelulla Facebookilla oli vuonna 2017 noin 1,87 

miljardia aktiivista käyttäjää, eli jopa 18% koko markkinoista (Chaffey D. 2017.)  

 

Mobiili ja uudet verkkotekniikat ovat tehneet kaikille helpoksi luoda ja jakaa sisältöä 

sosiaalisessa mediassa. Sosiaalista media jakautuu moneen kanavaan ja esimerkiksi 

blogit, twiitit ja Youtube videot voivat saada miljoonia katsojia lähes ilmaiseksi, eikä 

yrityksen tarvitse maksaa isoja summia julkaisijoille tai jakelijoille viestien näkyvyydestä. 

Sosiaalinen media jakautuu käyttötarkoituksen mukaan useampaa eri kanavaan. 

Taulukossa 1 on esitelty kahdeksan eri sosiaalisen median kanavaa. (Zarella 2010, 3.) 

 

Numero 
Sosiaalisen median  
kanavat 

Esimerkkejä 
palveluista 

1 Blogit Blogger.com 

2 Mikroblogit Twitter 

3 Sosiaaliset verkostot Facebook, LinkedIn 

4 Median jakopalvelut Youtube, Flickr 

5 
Linkkien- ja 
uutistenjakopalvelu Reddit, Digg 

6 Arviointisivustot Yelp 

7 Keskustelupalstat, forumit   

8 Virtuaalimaailmat Second Life 

Taulukko 1. Kahdeksan sosiaalisen median muotoa (Zarella 2010, 3.). 

 

Yrityksellä voi olla useita eri sosiaalisen median kanavia ja palveluita käytössä, jonka 

vuoksi kokonaisuuden hallitseminen voi muuttua monimutkaiseksi. Esimerkiksi tietojen 

kokoaminen eri lähteistä ja palveluista sekä tietojen mittaaminen ja raportointi voi olla 

haastavaa. Varsinkin monen ihmisen ollessa vastuussa yrityksen sosiaalisen median 

tekemisessä, voi kokonaisuuden hallinta muuttua hankalaksi (Ropponen J. 2014). 

Internetissä on paljon palveluita, jotka auttavat yritystä hallitsemaan koko sosiaalisen 

median palettia. Sosiaalisen median hallintatyökalujen avulla voidaan ylläpitää 

keskitetysti, yhdenmukaisesti ja tehokkaasti esimerkiksi yrityksen eri sosiaalisen median 

sivuja ja vastata entistä tarkemmin asiakkaiden tarpeisiin (Waldman K. 2016.). 
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Yksitoista hyvää syytä miksi sosiaalisen median hallintatyökalua tarvitaan: 

 

 Hallintatyökalulla voidaan hallita useita sosiaalisen median tilejä keskitetysti 

yhdestä paikasta. 

 Sosiaalisen median hallintatyökalun avulla on vaikeampi olla huomaamatta 

tärkeitä julkaisuja, kuten esimerkiksi asiakkaan kirjoittamia kommentteja 

yrityksestä, koska hallintatyökalu osaa koota tärkeät julkaisut helposti näkyville. 

 Keskusteluiden organisointi on helppoa, koska kaikki tieto löytyy yhdestä paikasta. 

Jotkin hallintatyökalut mahdollistavat keskusteluiden etsimisen hakusanojen 

avulla. 

 Julkaisuja voi ajastaa tulevaisuuteen, esimerkiksi yrityksen markkinointikalenteria 

mukaillen, joka tehostaa yrityksen ympärivuorokautista läsnäoloa sosiaalisessa 

mediassa. 

 Hallintatyökalun avulla voi seurata arvokasta tietoa ja hakusanoja sosiaalisesta 

mediasta, kuten esimerkiksi: asiakkaiden kommentteja ja palautteita. 

 Useimmat sosiaalisen median hallintatyökalut auttavat kokoamaan tietoa 

sosiaalisesta mediasta, jota voidaan analysoida. Tällaista tietoa voi olla 

esimerkiksi: montako kertaa ihmiset ovat tykänneet tai jakaneet yrityksen 

julkaisuja. Analyysiä voidaan käyttää päätöksenteon tukena ja apuna 

hahmottamaan mikä toimii ja mikä ei. 

 Hyvän sosiaalisen median hallintatyökalun avulla voidaan nähdä tärkeät 

tunnusluvut, jotka voivat esimerkiksi kertoa sijoitetun pääoman tuoton tai miten 

hyvin tehdyt toimenpiteet ovat suoriutuneet. 

 Hallintatyökalun avulla voidaan automatisoida useampia sosiaalisen mediaan 

liittyviä toimia. Automatisointi antaa yritykselle enemmän aikaa olla yhteydessä 

ihmisiin reaaliaikaisesti. 

 Aina ei ole tarpeen luoda omaa sisältöä sosiaaliseen mediaan, vaan voi myös 

jakaa muiden tekemää sisältöä. Useimmissa hallintatyökaluissa on 

sisäänrakennettuna ominaisuuksia kuratointiin. 

 Hallintatyökalun avulla yritys voi näyttäytyä yhdenmukaisemmin kaikissa 

sosiaalisen median palveluissa, esimerkiksi visuaaliselta ilmeeltään. (Eclincher. 

2016). 

 

Useimpien hallintatyökalun avulla on mahdollista luoda omia julkaisuja suosituimpiin 

sosiaalisen median palveluihin sekä ajastaa, kohdentaa, jakaa ja muokata itse tehtyä 

sisältöä. Julkaisujen ajastamisella yritys voi hyvissä ajoin luoda valmista sisältöä 
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sosiaaliseen mediaan esimerkiksi kampanjaa, tuotejulkaisua tai muuta tapahtumaa 

varten. Näin jää enemmän aikaa reagoida ja tarkastaa tulevan julkaisun sisältöä, ennen 

kuin se näkyy kaikille. (Ropponen J. 2014).  

 

Sosiaalisen median hallintatyökalu auttaa kokonaisuuden hallinnassa, mutta riippumatta 

julkaisemiseen käytettävästä työvälineestä, sosiaalisen median käyttöön ja siellä 

julkaisemiseen liittyy aina riskejä, jotka yrityksen on hyvä tunnistaa. Yrityksen on opittava 

vähintään niistä virheistä, mitä toiset yritykset ovat tehneet sekä painotettava sisäisen 

toiminnan tärkeyttä, eli miten käyttäydytään ja reagoidaan erilaisiin tilanteisiin 

sosiaalisessa mediassa (Koivumäki E. 2010). Markkinointijuridiikan asiantuntija, 

asianajaja Koivumäki E. on antanut omasta työstään kahdeksan yleisohjetta sosiaalisen 

median käyttöön, jotka ovat yhä relevantteja: 

 

 Yrityksen tulee noudattaa markkinoinnin hyviä tapoja, lakeja ja säädöksiä. 

 Yrityksen ei tule hallita väkisin vapaata sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa 

keskustelua, vaan sietää myös kritiikkiä, joka on yksi sosiaalisen median 

funktioista. 

 Vältä rikkomasta yritysten välisiä salassapitosopimuksia, esimerkiksi kertomalla 

arkaluonteisia tietoja ulkopuolisille. 

 Mieti oman yrityksen kannalta omia blogikirjoituksia ja hahmota mikä on hyvän 

tavan mukaista. 

 Älä kerro yrityksen sisäpiiritietoja sosiaalisessa mediassa. 

 Sananvapaudesta huolimatta, ole lojaali työnantajalle. 

 Kommentoi sosiaalisessa mediassa asioita, joita työnantajan puolesta saat ja 

osaat kommentoida. 

 Työnantajayrityksen ei tule koota sosiaalisen median lähteistä työntekijän profiilia 

tai käyttää niitä osana esim. rekrytointipäätöksissä, vaan tiedot tulee kerätä 

työntekijältä itseltään. 
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3 Sosiaalisen median hallintatyökalut 

Oikean sosiaalisen median hallintatyökalun valitseminen yritykselle vaatii hyvän 

ymmärryksen siitä, minkälaisia vaatimuksia yrityksellä on sosiaalisen median käyttöön. 

Oikeaa hallintatyökalua valittaessa tulee miettiä, mitkä hallintatyökalut vastaavat yrityksen 

tarpeisiin parhaiten. Kun nämä asiat ovat mietittynä, on oikean sosiaalisen median 

hallintatyökalun löytäminen liiketoiminnan kannalta katsottuna helpompaa. (Jenkins M. 

2016.) 

 

Sosiaalisen median hallintatyökaluja löytyy internetistä paljon. Taulukkoon 2 on koottu 

Michael Jenkinsin artikkelista seitsemäntoista parasta sosiaalisen median 

hallintatyökalua, joista käydään perusominaisuudet läpi. (Jenkins M. 2016.) 

 

Numero Nimi Internetosoite (5.12.2016) 
1 Hootsuite www.hootsuite.com 

2 Agora Pulse www.agorapulse.com 

3 Social Oomph www.socialoomph.com 

4 EveryPost www.hootsuite.com 

5 Bit.ly www.bitly.com 

6 Sprout Social (Ent. SproutCrowd) www.sproutsocial.com 

7 Crowd Booster www.crowdbooster.com 

8 Social Bakers (Ent. Edgerank Checker) www.socialbakers.com 

9 Audiense (Ent. SocialBro) www.audiense.com 

10 Tailwind www.tailwindapp.com 

11 Buffer www.buffer.com 

12 Oktopost www.oktopost.com 

13 MeetEdgar www.meetedgar.com 

14 IFTTT www.ifttt.com 

15 SocialFlow www.socialflow.com 

16 Tweepi www.tweepi.com 

17 Socedo www.socedo.com 

Taulukko 2. 17 parasta hallintatyökalua ja internetosoitteet (Jenkins M. 2016.). 

 

Hootsuite on yritystason sosiaalisen median hallintatyökalu, jolla oli vuonna 2016 jopa yli 

10 miljoonaa käyttäjää. Hootsuite auttaa ajastamaan julkaisuja ja analysoimaan 

sosiaalisen median markkinointikampanjoita (Jenkins M. 2016). Työkalun pystyy 

integroimaan Google Analytics- tiliin ja Facebook insightsiin (Ropponen J. 2014). 

 

Hootsuiten tukemat sosiaalisen median palvelut ovat: Twitter, Facebook, LinkedIn, Google 

Plus, Instagram ja Youtube. Hootsuiten käyttöliittymään on mahdollista asentaa lisäosia. 

Esimerkiksi Hootsuiten Google Drive pilvipalvelun lisäosa, jonka avulla tiedostot saa 
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suoraan Googlen pilvipalvelusta Hootsuiteen. Hootsuite tarjoaa 30 päivän ilmaisen 

kokeiluversion, jonka jälkeen palvelu on maksullinen. (Hootsuite 2016). 

 

 

Kuva 1. Hootsuiten etusivu 10. lokakuuta 2016. Kuvakaappaus 10.10.2016. 

 

Agora Pulsen auttaa aikatauluttamaan viestejä Twitter mikroblogipalveluun, Facebook 

yhteisöpalveluun sekä Instagram kuvienjakopalveluun. Agora Pulsen kautta voi 

markkinoida sisältöä ja toteuttaa promootioita. (Jenkins M. 2016).  

 

Palvelu mahdollistaa analyysien saamisen grafiikoineen suoraan Powerpoint esityksiin 

sekä sillä voi monitoroida useimpia sosiaalisen median palveluita ja tilejä yhdestä paikasta 

nopeasti. Palvelu tukee myös LinkedIniä ja Google Plussaa. Agora pulse tarjoaa 15 

päivän ilmaisen kokeiluversion. (Agora pulse). 
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Kuva 2. Agron Pulsen internetsivujen etusivu (Jenkins M. 2016). 

 

Social Oomph sosiaalisen median hallintatyökalu auttaa aikatauluttamaan Facebook ja 

Twitter viestejä. Palvelussa on paljon premium tason valintoja, jotka mahdollistavat 

julkaisujen aikatauluttamisen, Facebookin ja LinkedInin käytön (Jenkins M. 2016). Social 

Oomph auttaa löytämään käyttäjiä, joita kannattaa seurata sosiaalisessa mediassa sekä 

monitoroimaan sosiaalisen median toimintaa. Palvelu tukee Twitter, Facebook, Pinterest, 

LinkedIn, Tumblr ja Plurk palvelua. Social Oomph tarjoaa ominaisuuksiltaan rajatun 

ilmaisversion ja mahdollisuuden kokeilla täysversiota seitsemän päivää. (Social Oomph 

2016). 

 

 

Kuva 3. Social Oomphin etusivu (Jenkins M. 2016). 
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EveryPost sosiaalisen median hallintatyökalun avulla voidaan jakaa ja luoda sisältöä 

sekä aikatauluttaa viestejä esimerkiksi Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr, Printrest ja 

Google Plus palveluun (Jenkins M. 2016). Everypostilla on helppo yhdistää sisältöjä eri 

lähteistä, kuten esimerkiksi: Youtube videonjakopalvelusta, Instagram 

kuvienjakopalvelusta ja Flickr valokuvien- ja videoiden jakamiseen erikoistuneesta 

yhteisöpalvelusivustosta. Everypost tarjoaa mobiilisovelluksen Android ja iOS-laitteisiin. 

Palvelusta on olemassa ominaisuuksiltaan karsittu ilmaisversio sekä neljä räätälöityä 

kuukausimaksuun sidottua versiota, joita voi kokeilla 14 päivää ilmaiseksi (Everypost 

2016). 

 

 

Kuva 4. EveryPost internetsivun etusivu (Jenkins M. 2016). 

 

Bit.ly on palvelu, jolla voidaan lyhentää verkko-osoitteita. Palvelun avulla voidaan 

seurata, montako kertaa linkkiä on painettu ja paljonko kävijöitä on saatu tulemaan linkin 

kautta internetsivustoon tai sisältöön (Jenkins M. 2016). Bitly toimii kaikissa sosiaalisen 

median palveluissa, joissa on mahdollista jakaa linkkejä. Bitlyn avulla voidaan lyhentää ja 

optimoida linkkejä, mitata ja analysoida miten linkit ovat toimineet ja seurata esimerkiksi 

sitä, mistä sosiaalisen median palvelusta linkkiä on painettu. Bitlyn avulla voidaan myös 

ohjata kävijä sivulle, joka tukee laitetta, jolla linkkiä on painettu. (Bitly 2016). 
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Kuva 5. Bit.lyn internetsivujen etusivu 10. lokakuuta 2016. Kuvakaappaus 10.10.2016. 

 

Sprout Social on kattava hallintatyökalu sosiaalisen median alan yrityksille. Sprout 

Socialin avulla voi hallita useita Twitter ja Facebook tilejä yhtä aikaa (Jenkins M. 2016).  

Hallintatyökalussa on sosiaalisen median seurantaominaisuuksia ja rikas analytiikka, joilla 

voidaan visualisoida tärkeitä mittareita (Zeevi D. 2015).  

 

Sprout Socialin tukemia palveluita ovat: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ja Google 

Plus. Sprout Socialin avulla voi osallistua ja liittyä sosiaalisiin keskusteluihin, julkaista 

viestejä ja mitata ja analysoida omaa aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa. Palvelu tarjoaa 

30 päivän ilmaisen kokeiluversion, jonka jälkeen palvelu on maksullinen. (Sprout Social 

2016). 

 

 

Kuva 6. Sprout Socialin sosiaalisen median hallintatyökalun näkymä (Jenkins M. 2016). 
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Crowd Boosterin analytiikka työkalun avulla voidaan optimoida sosiaalisen 

markkinoinnin päätöksiä. Crowd Booster antaa analytiikkaa manuaalisen työn sijasta 

automaattisesti. Työkalun avulla voidaan luoda kustomoituja raporttipohjia, joita voidaan 

välittää asiakkaalle. Raportoinnin tietoja voidaan hyödyntää, kun halutaan julkaista 

oikeaan aikaan sisältöä sosiaalisessa mediassa (Jenkins M. 2016).  

 

Crowd Booster tukee Facebook sivuja ja Twitter tilejä ja osaa koostaa näistä reaaliaikaisia 

raportteja tapahtumien mittaamiseen. Crowd Boosterin käyttöliittymää on mahdollista 

mukauttaa monella eri tapaa sekä viedä tietoja Microsoft Excel 

taulukkolaskentaohjelmaan. Palvelu tarjoaa 30 päivän ilmaisen kokeiluversion, jonka 

jälkeen palvelu on maksullinen (Crowd Booster 2016). 

 

 

Kuva 7. Crowd Boosterin etusivu (Jenkins M. 2016). 

 

SocialBakers on sosiaalisen median hallintatyökalu, joka auttaa Facebook julkaisujen 

optimoinnissa. Työkalun avulla voidaan luoda kustomoitua sisältöä sosiaaliseen mediaan, 

joka edesauttaa kävijöiden sitoutumista. Hallintatyökalu osaa myös optimoida 

uutissyötteen vastauksia (Jenkins M. 2016). 

 

SocialBakers tukee Printrest linkkien ja kuvienjakopalvelua, Facebook yhteisö- ja 

Instagram kuvienjakopalvelua. SocialBakersilla on jo yli 2500 asiakasta. Palvelu tarjoaa 

14 päivän kokeiluversion sosiaalisen median hallintatyökalusta, jonka jälkeen web-työkalu 

muuttuu maksulliseksi (SocialBakers 2017). 
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Kuva 8. Socialbakersin etusivu 1. helmikuuta 2017. Kuvakaappaus 1.2.2017. 

 

Audiense on markkinointiväline Twitteriä varten. Audiense auttaa kaikissa Twitteriin 

liittyvissä tarpeissa, kuten sisällön ajastamisessa, raportoinnissa ja mainoksien 

luomisessa Twitteriin. (Jenkins M. 2016.) 

 

 

Kuva 9. Audiensen etusivu 5. lokakuuta 2016. Kuvakaappaus 5.10.2016. 

 

Tailwind on kattava hallintatyökalu, joka edesauttaa Printerest linkkien- ja 

kuvienjakopalvelussa tapahtuvaa markkinointia. Tailwind on Printerest markkinoinnin 

virallinen partneri. Palvelu auttaa ilmoitustaulujen tekemisessä, useiden tiedostojen 

lataamisessa samanaikaisesti sekä julkaisujen aikataulutuksessa. Tailwind helpottaa 

ryhmiä hallitsemaan useampia käyttäjätilejä samanaikaisesti. (Jenkins M. 2016.) 

 

Tailwindin hallintatyökalu auttaa ajastamaan Printrest ja Instagram palveluiden julkaisuja, 

löytämään sisältöä, monitoroimaan sosiaalisen median keskusteluja ja käynnistämään 
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kampanjoita sekä analysoimaan niiden tuloksia. Palvelu on sopiva bloggaajille ja pienille 

yrityksille. Palvelu tarjoaa 14 päivän ilmaisen kokeiluversion, jonka jälkeen se on 

maksullinen (Tailwind 2016). 

 

 

Kuva 10. Tailwindin etusivu 6. lokakuuta 2016. Kuvakaappaus 6.10.2016. 

 

Bufferin sosiaalisen median hallintatyökalun avulla voidaan luoda virtuaalisia 

julkaisujonoja sosiaalisen median sisällölle sekä aikatauluttaa näiden julkaisuajankohtia. 

Aikatauluttaminen auttaa ylläpitämään yhdenmukaista sosiaalisen median 

julkaisuaikataulua. Buffer tarjoaa analytiikkaa, jonka avulla voi selvittää kuinka 

kiinnostavia vanhat julkaisut ovat olleet ja kuinka moni on katsonut julkaisuja (Zeevi D. 

2015). Hallintatyökalun avulla voidaan jakaa julkaisuja Facebookissa, Twitterissä, 

LinkedInissä, Google Plussassa ja Printerestissä (Jenkins M. 2016).  
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Kuva 11. Bufferin etusivu 6. lokakuuta 2016. Kuvakaappaus 6.10.2016. 

 

Oktopost on sosiaalisen median hallintatyökalu, joka on keskittynyt antamaan kontakteja 

yrityksille ja saamaan näin enemmän liikevaihtoa (Jenkins M. 2016). Oktopost tarjoaa 

sosiaalisen median kampanja- ja julkaisukalenterin, joilla voidaan automatisoida julkaisut 

oikea-aikaiseksi. Palvelu tarjoaa 14 päivän ilmaisen kokeiluversion, jonka jälkeen palvelu 

on maksullinen (Oktopost 2016). 

 

 

Kuva 12. Oktopostin etusivu 6. lokakuuta 2016. Kuvakaappaus 6.10.2016. 

 

MeetEdgardin sosiaalisen median hallintatyökalun avulla voidaan kierrättää menneitä 

julkaisuja niin, että samoilla julkaisuilla voidaan tavoittaa suurempi prosenttiosuus 

kävijäliikenteestä (Jenkins M. 2016). MeetEdgar palvelu osaa automaattisesti jakaa jo 

kertaalleen julkaistua sisältöä niille, jotka eivät ole sitä vielä ennestään nähneet ja tuoda 
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näin uusia kävijöitä esimerkiksi yrityksen sivuille. Palvelu toimii Twitterin, Facebookin ja 

LinkedInin kanssa. Palvelusta on olemassa vain maksullinen versio (MeetEdgar 2016). 

 

 

Kuva 13. MeetEdgarin etusivu 10. lokakuuta 2016. Kuvakaappaus 10.10.2016. 

 

IFTTT on yksinkertainen ja helppokäyttöinen automaatiotyökalu (Jenkins M. 2016). IFTTT 

ei ole tavanomainen sosiaalisen median hallintatyökalu, mutta siinä on ominaisuuksia, 

joilla voi automatisoida julkaisuja sosiaalisen median palveluihin (Hines K. 2015). 

 

 

Kuva 14. IFTTT:n etusivu 10. lokakuuta 2016. Kuvakaappaus 10.10.2016. 
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SocialFlow:n sosiaalisen median hallintatyökalun avulla voi hallita omia-, maksettuja- ja 

ansaittuja sosiaalisen median kampanjoita yhdestä paikasta. SocialFlow hallintatyökalu 

ehdottaa julkaisuja tai twiittejä mainostamista varten. Sen avulla voidaan käyttää 

avainsanoja ja segmentointia kampanjoiden analysointiin (Jenkins M. 2016). 

Hallintatyökalu osaa automaattisesti lyhentää linkkejä sekä sen avulla voi etsiä 

kohderyhmiä, esimerkiksi perustuen ihmisiin, joilla on samoja kiinnostuksenkohteita kuin 

omilla seuraajilla. Palvelu tukee Facebook, Twitter, Google Plus ja LinkedIn palvelua 

(SocialFlow 2016). 

 

 

Kuva 15. SocialFlown internetsivujen etusivu (Jenkins M. 2016). 

 

Tweepi sosiaalisen median hallintatyökalun avulla voi olla yhteydessä kohdennettuihin 

käyttäjiin Twitterissä ja olla heihin yhteydessä ja vuorovaikutuksessa säännöllisesti. 

(Jenkins M. 2016). 

 

 

Kuva 16. Tweepin internetsivujen etusivu (Jenkins M. 2016). 
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Socedo on automaattinen sosiaalisen median kontaktityökalu, joka toimii Twitterin ja 

LinkedInin kanssa. Työkalu auttaa löytämään kontakteja sosiaalisesta mediasta ja 

lisäämään niitä omiin myyntikanaviin (Jenkins M. 2016). 

 

 

Kuva 17. Sodecon etusivu 10. lokakuuta 2016. Kuvakaappaus 10.10.2016. 

 

3.1 Yhteenveto sosiaalisen median hallintatyökaluista 

Kuviossa yksi on yhteenveto aiemmin esitellyistä sosiaalisen median hallintatyökaluista. 

Kuviossa näkyy mitä sosiaalisen median palveluita hallintatyökaluja tukee ja siitä voi 

nähdä, että jotkin sosiaalisen median hallintatyökaluista ovat erikoistuneet vain yhteen 

sosiaalisen median palveluun, kuin taas toiset työkalut tarjoavat tuen useammalle 

sosiaalisen median palveluille. Tuetuin palvelu on yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitter ja 

tämän jälkeen yhteisöpalvelu Facebook. Vähimmälle tuelle jää sisällönjako- ja 

yhteisöpalvelu SlideShare. Sosiaalisen median hallintatyökaluista Bit.ly, IFTT, EveryPost 

ja Hootsuite tukevat eniten eri sosiaalisen median palveluita. 
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Kuvio 1. Sosiaalisen median hallintatyökalun tukevat sosiaalisen median palvelut vuonna 

2016. 

 

3.2 Sosiaalisen median hallintatyökalujen vertailu 

Se mitä sosiaalisen median hallintatyökalua yrityksen tulisi käyttää, riippuu paljon siitä, 

missä sosiaalisen median palveluissa yritys on mukana sekä mitä työkalulla toivotaan 

saavutettavan. Toimeksiantoyrityksen näkökulmasta on tärkeintä löytää sellainen 

internetin kautta toimiva työkalu, joka tehostaa nykyisiä toimintamalleja sekä tukee niitä 

sosiaalisen median palveluita, joissa yritys on tällä hetkellä aktiivinen. Sosiaalisen median 

hallintatyökalun tulee olla perushankinta kustannuksiltaan ja käytössä edullinen. 

 

Sosiaalisen median hallintatyökalun tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa yrityksen 

liiketoiminnalle siten, että manuaalista työskentelyä voidaan vähentää merkittävästi ja 

yhdistää kaikki olemassa olevat sosiaalisen median tilit yhden palvelun alle. 

Hallintatyökalun tarkoituksena on myös tuoda läpinäkyvyyttä päätöksen tekoon. Jos 

hallintatyökalu tarjoaa analytiikkaa, sitä voidaan käyttää päätöksen teon tukena, kun 

esimerkiksi tehdään digimarkkinointia tai halutaan analysoiden yrityksen jakaman sisällön 

suoriutumista jälkikäteen. Ominaisuuksiltaan monipuolisen hallintatyökalun avulla voidaan 

tunnistaa paremmin vanhojen ja uusien asiakkaiden tarpeita. 

 

Toimeksiantoyrityksen hallintatyökalun tulee tukea useita eri sosiaalisen median 

palveluita. Nykyisin yritys käyttää aktiivisesti Youtube videonjako-, Facebook yhteisö- ja 

Instagram kuvienjakopalvelua. Sosiaalisen median hallintatyökalu tulisi olla näiden 

palveluiden kanssa yhteensopiva ja auttaa yritystä vähentämään manuaalista tekemistä 
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sekä helpottaa digimarkkinointia, julkaisujen kohdentamista ja viestien perille 

saattamisessa loppuasiakkaalle, tukien asiakashankintaa ja vanhojen asiakkaiden 

palvelemista uudella ja tehokkaammalla tavalla. Hallintatyökalun tulee olla 

helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen, jotta se voidaan ottaa käyttöön ilman pitkää 

perehdytysaikaa. Yrityksen omistajalla ja osakkailla on vahvat tietokonetaidot, joten uuden 

työkalun ja palvelun oppiminen voi olla astetta nopeampaa. 

 

Erilaisia internetissä toimivia palveluita on paljon, jotka tarjoavat sosiaalisen median 

hallintatyökaluja. Osa hallintatyökaluista poikkeaa toisistaan niin ominaisuuksilta, 

hinnoiltaan kuin käyttötarkoituksiltaankin. Taulukossa 3 on yhteenveto aikaisemmin 

esitellyistä sosiaalisen median hallintatyökaluista, mutta siitä on rajattu pois ne sosiaalisen 

median hallintatyökalut, jotka eivät tue sosiaalisen median palveluita, joissa yritys on 

aktiivisesti mukana. Taulukon tarkoituksena on ymmärtää ja helpottaa sopivan työkalun 

löytämistä toimeksianto yritykselle. Rajauksella saadaan selville vaihtoehdot yrityksen 

tulevaksi sosiaalisen median hallintatyökaluiksi. 

 

  
  Sosiaalisen median 

palveluita   

Numero 
Sosiaalisen median 
hallintatyökalu 

Facebook 
Insta- 
gram 

Youtube Kokeiluversio 

1 EveryPost X X X 14 pv 

2 Bit.ly X X X N/A 

3 Hootsuite X X X 30 pv 

14 IFTTT X X X N/A 

Taulukko 3. Sosiaalisen median hallintatyökalun tukemat sosiaalisen median palvelut 

vuonna 2016. 

 

Taulukon 3 vaihtoehdoista voi karsia pois Bit.ly ja IFTTT, koska ne eivät ole yrityksen 

tarkoitusperään sopivia sosiaalisen median hallintatyökaluja, vaan pikemminkin 

oheispalveluita, joita voi käyttää monipuolisen hallintatyökalun rinnalla. Bit.ly:n 

päätarkoituksena on lyhentää ja optimoida linkkejä ja seurata niiden liikennettä, kuin taas 

IFTTT on monipuolinen automaatiotyökalu monenlaiseen tarkoitukseen. 

Varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi yrityksen hallintatyökaluiksi jää EveryPost ja HootSuite.  
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3.3 Sosiaalisen median hallintatyökalun tavoitteet toimeksiantoyritykselle 

Yhtenä tavoitteena sosiaalisen median hallintatyökalun käyttöönotossa on se, että 

toimeksiantoyritys pystyisi keskittämään digimarkkinoinnin ja sosiaalisen median 

julkaisemiseen liittyvät toimenpiteet yhden web-sovelluksen alle. Sovelluksen avulla yritys 

pystyy pitämään keskitetysti huolta nykyisistä asiakkaista ja pyrkiä uusasiakashankintaan. 

Kun kaikki yrityksen käyttämät sosiaalisen median palvelut ovat yhden web-sovelluksen 

alla, on helpompaa analysoida kaikkia sosiaalisen median palveluita yhdestä paikasta, 

joissa yritys on mukana, ja kohdentamaan viestejä. Kohdistetut markkinointiviestit ja 

julkaisut ovat tärkeitä, jotta oikeat henkilöt, eli kohdeyleisö, näkevät vain heitä kiinnostavat 

julkaisut.  

 

Jos yritys pyrkii viestimään kaikissa kanavissa kaikkia palveluita ja tuotteita kaikille, ilman 

kohdennusta, voi sen vaikutus muuttua pidemmän päälle negatiiviseksi (Kuvio 2). Tämä 

voi johtaa siihen, että jatkuvasti väärälle kohdeyleisölle menneet julkaisut häiritsevät 

vastaanottajaa jopa niin paljon, että viestin vastaanottaja poistaa yrityksen julkaisut 

näkyvistä, jolloin ei edes asiakkaan näkökulmasta kiinnostavat julkaisut enää tavoita 

häntä. 

 

 

Kuvio 2. Epätarkka kohdeyleisö. 

 

Oikeanlaisen sosiaalisen median hallintatyökalun ja sen analysointiominaisuuksien avulla 

voidaan etsiä julkaisuille oikea julkaisuaika, konteksti, kanava ja kohdeyleisö. Kun 

esimerkiksi viestin kohdeyleisö on määritelty, voidaan saada paremmalla varmuudella 

viesti perille sellaisille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita julkaisun sisällöstä. Mitä 
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tarkempi konteksti, eli paikka ja aika viestillä on, sitä tehokkaammaksi viesti muuttuu. 

(Kuvio 3.) 

 

 

Kuvio 3. Määritelty kohdeyleisö. 

 

3.4 Suositus sosiaalisen median hallintatyökalun käyttöönotosta 

Toimeksiantoyritykselle suositellaan, että yritys ottaa käyttöön Hootsuiten sosiaalisen 

median hallintatyökalun. Hallintatyökalu on erittäin monipuolinen ja se tukee kaikkia niitä 

sosiaalisen median palveluita, joita toimeksiantoyrityskin käyttää. Sen avulla yritys voi 

hallita kaikkia sosiaalisen median palveluita keskitetysti. Hallintatyökalussa on 

monipuoliset analysointiominaisuudet ja mahdollisuudet kohdentaa markkinointi- ja muita 

viestejä sosiaalisessa mediassa. Tämä on yritykselle tärkeää, jotta työkalua voidaan 

käyttää digimarkkinointiin. Työkalu tukee myös erilaisia lisäosia, joilla sen käyttöä on 

mahdollista tulevaisuudessa laajentaa. Yrityksen näkökulmasta lisäarvoa Hootsuitelle 

antaa Google Drive pilvipalvelun lisäosa, jota yritys käyttää paljon. 

 

Hootsuite sosiaalisen median hallintatyökalu on helppokäyttöinen ja siihen ei vaadita 

pitkää käyttökoulutusta, vaan perus tietokonetaidot riittävät. Hallintatyökalun käyttöliittymä 

on erittäin selkeästi toteutettu sekä palvelussa on itsessään hyvin kuvattuna, miten se 

toimii. Käyttöönotto vaatii rekisteröitymisen Hootsuiten internetsivuilla ja maksutapatiedot, 

jonka jälkeen palvelu on heti käyttövalmis. Hootsuiten hallintatyökalua voi kokeilla 30 

päivää täysin ilmaiseksi. Palveluun rekisteröidään yrityksen käyttämät sosiaalisen median 

palvelut, jolloin päästään käyttämään palveluita Hootsuiten hallintatyökalun kautta. 

 

Työkalun käyttöönotto muuttaa yrityksen nykyistä sosiaalisen median käyttöä siten, että 

kaikki julkaisut tehdään keskitetysti yhden palvelun ja työkalun avulla. Hallintatyökalun 
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avulla yrityksen jäsenet pystyvät automatisoimaan julkaisuja ja pääsevät tarkemmin kiinni 

siihen, minkälaiset viestit toimivat parhaiten kaikissa niissä sosiaalisen median 

palveluissa, joissa yritys on läsnä. Yritys voi käyttää esimerkiksi hallintatyökalun 

ajastusominaisuutta muistuttamaan tanssioppilaiden tulevista tai menneistä 

tanssitunneista sekä lähettämään kohdeyleisölle markkinointiviestejä hyvissä ajoin 

tulevista tanssitunneista. 
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4 Pohdinta 

Sosiaalisen median hallintatyökalujen tarjoajia on internetistä paljon ja palveluntarjoajien 

hallintatyökaluista löytyy paljon yhteneväisiä ominaisuuksia. Kaikkien eri palveluntarjoajien 

web-sovelluksia ei pääse kokeilemaan käytännössä ilman maksua tai puhelimitse 

tapahtuvaa tarvekartoitusta. Kun palvelua ei pääse kokeilemaan, se tekee palveluiden ja 

hallintatyökalujen vertailemisesta hankalaa. Siitä, miksi palveluiden web-sovelluksia ei 

pääse testaamaan, johtunee kovasta kilpailusta palveluntarjoajien kesken ja näin he 

pyrkinevät salaamalla ominaisuuksia kilpailijoilta. Asiakkaan näkökulmasta tämä on 

hankala asetelma, koska asiakas ei pääse heti näkemään esimerkiksi minkälaisen 

hallintatyökalun palvelu aidosti tarjoaa ja minkälaisen käyttöliittymän se pitää sisällään. 

 

Itselläni ei ollut kovin paljon aikaisempaa kokemusta sosiaalisen median 

hallintatyökaluista tai palveluista, ja opinkin näistä matkan varrella paljon. Ajan tasalla 

olevia tietokirjoja sosiaalisen median hallintatyökaluista löytyy vähän, koska nämä ovat 

kehittyneet ja kehittyvät jatkuvasti ja saavat uusia ominaisuuksia sitä mukaan kuin 

sosiaalisen median palvelut muuttuvat. 

 

Hootsuiten valinta yritykselle oli melko helppo, mutta EveryPost tuli erittäin hyvänä toisena 

vaihtoehtona. Tähän vaikutti osaltaan se, että valitulla palvelulla, eli Hootsuitella on 

erinomaiset ominaisuudet verrattuna muihin palveluihin sekä palvelu tuntuu kaikin puolin 

luotettavalta. Palvelu on hintaansa nähden kilpailukykyinen sekä erittäin monipuolinen 

ominaisuuksiltaan. EveryPostilla oli samanlaisia ominaisuuksia, mutta itseni vakuutti 

Hootsuiten ominaisuuksien lisäksi sen laaja käyttäjäkunta. 

 

Jos yritys aloittaa Hootsuite sosiaalisen median hallintatyökalun käytön, se pystyy yhden 

mukaistamaan sosiaalisen median julkaisuja ja käyttämään keskitetysti yhtä työvälinettä 

hallitsemaan isoa kokonaisuutta, johon yritys voi perustaa myöhemmin oman sosiaalisen 

median markkinointistrategiansa. Itse opin sosiaalisen median hallintatyökaluista ja niiden 

ominaisuuksista paljon. Sosiaalisen median hallintatyökaluja on monen tyyppisiä ja 

jokaiseen käyttötarkoitusta varten löytyy omansa. Eniten hallintatyökalusta saa hyötyä, jos 

pystyy keskittämään mahdollisimman monta sosiaalisen median palvelua yhteen 

työkaluun, toki muistaen, että eri palveluiden parhaimpia ominaisuuksia voi hyödyntää 

myös ristiin.  

 

Opinnäytetyöprosessin aikana opin, että on tärkeää jaksottaa työskentelyä omien 

voimavarojensa mukaan. Työn rajaaminen on tärkeää, ettei kirjoita ohi aiheen. Jos 
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ohilyöntejä tapahtuu, niin on uskallettava luopua niistä sivuista, jotka eivät enää 

varsinaisesti tue opinnäytetyön päämäärää. Silloin kun kirjoittaa opinnäytetyötä pienissä 

osissa, muutama kappale kerrallaan per ilta, on kappaleiden ja tekstin uudelleen järjestely 

välillä paikallaan, jotta ulkopuolisen lukijan on helpompi ymmärtää kokonaisuus ja teksti 

etenee loogisessa järjestyksessä kohti päämääräänsä.
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