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Yksi yritysten tärkeimpiä tehtäviä on asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja oman 
ratkaisun tarjoaminen niihin. Yritykset voivat kartoittaa asiakkaiden tarpeita useilla eri 
tavoilla, mutta digitalisaation ja massadatan mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat 
muuttaneet etenkin kuluttajamarkkinoilla käytössä olevia keinoja. Kuluttajat ovat 
verkostoituneet eri sosiaalisen median kanavissa ja se on luonut yrityksille uusia 
mahdollisuuksia ymmärtää ja vaikuttaa yksittäisten kuluttajien ostopäätöksiin. 
Teknologioiden alati laskeva kustannus sekä datan tallentamisen edullisuus mahdollistavat 
yritysten lähes reaaliaikaisen analyysin suuristakin määristä heterogeenistä dataa. 
Tärkeimpiä sosiaalisen median analyysejä ovat erilaiset sisältö- ja tunneanalyysit, joiden 
avulla yritys voi kerätä tietoa asiakkaidensa tarpeista ja kohdentaa markkinointinsa sen 
mukaisesti. 
 
Valtaosa suomalaisista käyttää sosiaalista mediaa päivittäin ja viimeaikaiset 
kyselytutkimukset ovat osoittaneet, että suomalaisten keskuudessa suosituimpia 
sosiaalisen median kanavia ovat Facebook ja Instagram. Myös monet yritykset 
hyödyntävät sosiaalista mediaa viestinnässään ja markkinoinnissaan, ja monella onkin 
olemassa yritykselle oma Facebook- ja Instagram-sivusto. Toisin kuin esimerkiksi 
Yhdysvalloissa, Suomessa Twitterin käyttö kuluttajien keskuudessa ei ole kovin yleistä, 
vaan sitä käyttävät lähinnä poliitikot, toimittajat ja julkisuuden henkilöt. Suurin syy 
sosiaalisen median hyödyntämiseen markkinoinnissa on sen mahdollistama 
henkilökohtainen side asiakkaisiin sekä vaikuttaminen yksilöiden kautta. Sen lisäksi, että 
yritysten tulisi huolehtia hakukoneoptimoinnista ja näkyvyydestä perinteisessä mediassa, 
tulisi yritysten kiinnittää huomiota siitä käytäviin keskusteluihin sosiaalisessa mediassa ja 
pyrkiä ohjaamaan keskustelua haluttuun suuntaan.  
 
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin terveysalalla toimivan kohdeyrityksen näkyvyyttä 
sosiaalisessa mediassa sekä siitä ja hyvinvointialasta käytäviä keskusteluja. Tutkimuksen 
tavoitteena oli selvittää kuinka yritys voi hyödyntää sosiaalisen median datan analysointia 
kasvattaakseen asiakasymmärrystä ja kartoittaakseen markkinoiden kilpailutilannetta ja 
trendejä. Tutkimus toteutettiin konstruktiivisen ja toimintatutkimuksen menetelmiä 
hyödyntämällä. Tutkimuksessa hyödynnettiin kvantitatiivista dataa luomaan selkeä kuva 
kohdeyrityksen nykytilanteesta sosiaalisessa mediassa sekä antamaan keskeisimmät 
kehitysehdotukset näkyvyyden parantamiseksi ja asiakasymmärksen kasvattamiseksi. 
Tutkimuksen lopputuloksena syntyi konstruktio, jonka avulla kohdeyritys voi laajentaa 
sosiaalisen median datan analysoinnin muihin hyvinvointipalveluiden osa-kokonaisuuksiin.   
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1 Johdanto 

Hyvinvointiala on kasvanut merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana kaikkialla 

Euroopassa. Pelkästään Länsi-Euroopassa markkinan arvo on noussut noin 15 

prosenttia. (Statista, 2019) Maailmanlaajuisestikin kuntosalien lukumäärä on tuplaantunut 

kymmenessä vuodessa. Kuluttajat ovat entistä enemmän tietoisia omasta 

hyvinvoinnistaan ja valmiita sijoittamaan rahaa sen parantamiseksi. Digitalisaation myötä, 

terveydestä ja hyvinvoinnista jaettava tieto on tullut kaikkien saataville, minkä 

seurauksena myös tietoa välittävät toimijat ovat muuttuneet. Nykyään löytyy lukuisia 

hyvinvointiin keskittyviä blogeja ja keskusteluforumeita, joiden kautta tavalliset kuluttajat 

jakavat mielipiteitään erillaisiin teemoihin liittyen. Myös sosiaalisen median kanavat, kuten 

Facebook, Instagram ja Youtube, omaavat paljon sisältöä, jossa jaetaan tietoa ja 

mielipiteitä terveydestä ja hyvinvoinnista. Digitaaliset mittauslaitteet ovat mahdollistaneet 

oman kehon tarkkailun viemisen aivan uudelle tasolle, joka perustuu tarkkoihin 

sensoridatan tuottamiin lukuihin. Terveys- ja hyvinvointialan ammattilaiset ovat osittain 

korvautuneet ”kokemusasiantuntijoilla”, kun tiedon haku ja jakaminen on siirtynyt 

perinteisistä medioista sosiaalisen median puolelle. (Lupton, 2018) 

 

Sosiaalisessa mediassa tuotetaan valtavasti dataa, jota yritykset voivat käyttää 

kilpailuedun saavuttamiseksi. He, Zha ja Li (2013, s. 464) mukaan erityisesti uuden 

tietämyksen ja toistuvien kaavojen löytäminen, kilpailijoiden toiminnan seuraaminen sekä 

liiketoiminta-alan muutosten ennakoiminen ovat sosiaalisen median datan analysoinnin 

keskiössä. Seuraamalla aktiivisesti sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua ja 

tuottamalla arvokasta sisältöä, yritys voi parantaa mahdollisuuksiaan tulla löydetyksi 

asiakkaan toimesta. Analysoimalla kuluttajien tuottamaa sisältöä, yritys pystyy 

tunnistamaan suurimman tavoittavuuden omaavat käyttäjät ja pyrkiä sitouttamaan heidät 

suosittelijoikseen. (Bosomworth, 2012) 

 

Nämä uudet markkinoinnin keinot ovat luonteva jatke yrityksen perinteisille 

asiakasymmäryksen luomisen työkaluille, jotka perustuvat pitkälti yrityksen sisäisen tai 

yrityksen ja asiakkaan välisen datan analysointiin. Sosiaalisesta mediasta kerätty data on 

lähtökohtaisesti avoimesti saatavilla ja se on sisällöltään täysin asiakkaan haluja ja 

tarpeita mukailevaa. Yhdistelemällä perinteisiä datalähteitä sekä sosiaalisen median 

lähteitä, yritys pystyy luomaan kokonaisvaltaisen kuvan asiakkaiden tarpeista markkinoilla 

ja kohdentamaan oman tarjoamansa tyydyttämään näitä tarpeita.  
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1.1 Opinnäytetyön tausta 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin osana Big Data – Big Business -tutkimushanketta, missä 

tavoitteena on kehittää uusia keinoja hyödyntää massadataa liiketoiminnan 

parantamiseksi sekä uusien mahdollisuuksien tunnistamiseksi. Hankkeen keskeinen 

tavoite on tuottaa suomalaisista yrityksistä tutkimusta, jossa yhdistyvät datalähtöinen 

tutkimusote sekä liiketoiminnan näkökulma. (Alamäki, 2017) Tutkimus toteutettiin case-

tutkimuksena ja kohdeyritys tutkimukselle valikoitui tutkimushankkeen kautta. 

 

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on yksi tämän hetken suurimmista trendeistä ja 

tulevaisuudessa sen odotetaan kasvavan entisestään. Kohdeyritys on jo pitkään tarjonnut 

hyvinvointialalle sopivia palveluita ja selkiyttääkseen tarjoomaansa asiakkailleen, se eriytti 

2018 keväällä hyvinvointiliiketoiminnan omaksi kokonaisuudekseen. Kohdeyritys on myös 

panostanut digitaalisiin työkaluihin, joiden avulla seurataan murroksessa olevan 

hyvinvointialan muutosta. Ala itsessään on kuitenkin vielä sen verran tuore ja hajaantunut 

useille toimijoille, että tarkkojen toimenpiteiden kohdistaminen on haastavaa. Tästä 

johtuen kohdeyritys haluaa kattavan selvityksen alalla toimivista pienistä kilpailijoista, alan 

käytetyimmistä viestintäkanavista sekä tärkeimmistä keskustelunaiheista.  

 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaus 

Tämän työn tavoitteena on luoda selkeä kuva kohdeyrityksen tarjoamien 

hyvinvointipalveluiden näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa sekä analysoida 

kohdeyrityksestä käytävää keskustelua.Tavoitteena on erilaisista sosiaalisen median 

kanavista kerättävän datan avulla määrittää suomalaisten kuluttajien eniten käyttämät 

kanavat ja selvittää missä kanavissa käydään eniten hyvinvointipalveluihin liittyvää 

keskustelua. Digitalisaation ja sosiaalisen median nousun myötä hyvinvointiala on 

jatkuvassa muutostilassa, missä perinteisten toimijoiden rinnalle on noussut lukuisia 

pieniä kilpailijoita, joiden pääasiallisena markkinointikanavana toimii sosiaalinen media. 

Kilpailijoiden tunnistaminen voikin osoittautua haastavaksi, kun kilpailjoiden ja sosiaalisen 

median vaikuttajien raja hämärtyy ja yhä useampi suuren seuraajamäärän omaava toimija 

ryhtyy tarjoamaan omia hyvinvointipalveluitaan. Yksi työn tärkeä tavoite on erottaa 

sosiaalisesta mediasta kerätystä datasta useimmiten mainitut toimijat sekä määrittää 

tarjoavatko he kilpailevia palveluita.  

 

Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmana on selvittää kohdeyrityksen kykyä kohdentaa 

tarjoamiansa hyvinvointipalveluita asiakkailleen murroksessa olevalla alalla, missä 

kilpailijat ovat pienikokoisia ja trendit muuttuvat nopeaan tahtiin. Tutkimuksen pääongelma 

oli selvittää miten kohdeyritys pystyy hyödyntämään sosiaalista mediaa tunnistaakseen 
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asiakkaidensa tarpeet ja parantaakseen mahdollisuuksiaan tulla valituksi 

hyvinvointipalveluiden tarjoajana. Jotta pääongelmaan saataisiin vastattua 

mahdollisimman kattavasti, määriteltiin tutkimukselle kolme alaongelmaa. Ensimmäiseksi, 

missä sosiaalisen median kanavissa hyvinvointipalveluista keskustellaan? Toiseksi, mitä 

hyvinvointialan toimijoita mainitaan sosiaalisessa mediassa? Kolmanneksi, mihin sävyyn 

eri aiheista ja toimijoista keskustellaan? 

 

Tämä tutkimus on kohdennettu koskemaan kohdeyrityksen tarjoamia hyvinvointipalveluita. 

Tutkimuksen kohteena oleva asiakassegmentti on yksityiset asiakkaat, ja tutkimuksen 

ulkopuolelle rajataan yritysasiakkaat sekä julkinen sektori. Tutkimuksessa painotetaan 

erityisesti työikäisiä ihmisiä ja tutkimusta varten kerätty data on lähtöisin suomenkielisistä 

sosiaalisen median kanavista.  

 

Ottaen huomioon tutkimuksen eksploratiivisen luonteen, on tärkeää antaa eri sosiaalisen 

median kanavilla painoarvoa niiden käyttöasteen mukaan. Mikäli kohdeyrityksen 

kohdeasiakkaat (työikäiset ihmiset) suosivat tiettyjä sosiaalisen median kanavia, tulisi 

tutkimus kohdentaa ensisijaisesti näihin kanaviin. Siksi voidaankin todeta tutkimuksen 

tärkeimpien kanavien olevan Facebook, Instagram ja Twitter. (Statista, 2017) Tämän 

lisäksi tutkimuksessa analysoidaan blogien ja keskustelupalstojen sisältöjä, sillä niiden 

tarjoama anonymiteetti mahdollistaa suoremman keskustelun aihealueista.  

 

Tässä tutkimuksessa kohdeyrityksen hyvinvointipalveluiden osakokonaisuuksille luodaan 

viitekehys, jonka avulla jokaista osakokonaisuutta voidaan tarkastella omana teemanaan. 

Tämän lisäksi tutkimuksessa suoritetaan syvempi analyysi aktiivisuuspalveluiden 

osakokonaisuuteen.  Tutkimuksen lopputuloksena syntyvää prosessia voidaan 

myöhemmin hyödyntää toistamalla se toisilla osakokonaisuuksilla.  

 

1.3 Opinnäytetyön rakenne 

Tässä opinnäytetyössä on 8 kappaletta, joiden sisältö on esitelty tarkemmin kuvassa 1. 

Opinnäytetyön alussa on kirjallisuuskatsaus, jossa syvennytään massadataan, datan 

analysointiin sekä sosiaalisessa mediassa tuotettuun dataan. Kappaleessa 4 käydään läpi 

opinnäytetyössä hyödynnetyt tutkimusmenetelmät, käytetyt datalähteet sekä arvioidaan 

tutkimustulosten luotettavuutta. Kappaleessa 5 syvennytään kohdeyritykseen ja 

analysoidaan hyvinvointialan trendejä. Sen jälkeen kappaleessa 6 käydään läpi kilpailija-

analyysin tulokset. Lopuksi kappaleessa 7 annetaan johtopäätökset tutkimuksessa 

saaduista tuloksista, vastataan tutkimusongelmiin ja esitellään tutkimuksen konstruktio. 
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Kappaleessa annetaan myös jatkokehitysehdotukset kohdeyritykselle sekä tutkimukselle. 

Viimeisessä kappaleessa annetaan tiivis yhteenveto tutkimuksesta.  

 

 

Kuva 1. Opinnäytetyön rakenne 

 

 

1.4 Keskeiset käsitteet 

Massadata (Big data) on koon, vaihtelevuuden ja syntymisnopeuden vuoksi vaikeasti 

käsiteltävissä olevaa dataa. Perinteiset relaatiotietokantoihin pohjautuvat 

tietojenkäsittelymenetelmät eivät kykene käsittelemään massadataa, vaan sen 

hallinnoimiseksi on luotu täysin uusia menetelmiä, kuten MapReduce mallinnus. (IBM, 

2019) 

 

Strukturoimaton data (unstructured data) on muodoltaan heterogeenistä data, joka 

poikkeaa perinteisesti analyysin kohteena olleesta tekstuaalisesta datasta. Esimerkiksi 

video, kuva, ääni ja sensoreiden tuottama data luetaan strukturoimattomaksi dataksi. 

 

Sanavartalo (stem word - stemming) on sanan osa, johon muu kieliopillinen aines 

voidaan liittää. Esimerkiksi raportti sanan sanavartalo on raport. 

 

Poistosanalista (stop words) tarkoittaa data-analyysin ulkopuolelle rajattua listaa 

sanoista. Jos sana lisätään poistosanalistalle, ei se näy analyysin lopputuloksissa. 

 

Tavoittavuus (reach) on erilaisten sosiaalisen median analysointityökalujen hieman eri 

perustein laskema arvo yksittäiselle sosiaalisen median käyttäjälle. Käytännössä 
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tavoittavuuden arvoon vaikuttavat esimerkiksi käyttäjän ystävien/seuraajien lukumäärä 

sekä käyttäjän sisällön levityskertojen lukumäärä. 

 

Liiketoimintatieto (business intelligence, BI) on yrityksen hankkimaa tietämystä 

liiketoiminta-alastaan, kilpailijoistaan, asiakkaistaan sekä muista sidosryhmistään. 

Liiketoimintatiedon avulla yritys tekee strategisia päätöksiä ja valitsee taktiset toimenpiteet 

saavuttaakseen kilpailuetua. 

 

Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen tulosten luotettavuutta. Tämä voidaan todentaa 

tarkastelemalla tutkimuksen toteutustapaa sekä arvioimalla tutkimuksen toistettavuutta.  

 

Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen tulosten soveltuvuutta ja yleistettävyyttä. Sen avulla 

arvioidaan, onko tutkimukselle valittu sopiva tutkimusmenetelmä. 

 

Metatieto on yksittäisen datan tietueen (tai esimerkiksi sosiaalisen median sisällön) 

ympärille linkitetyt tiedot, jotka luovat tietueelle kontekstin. Esimerkiksi Instagramissa 

jaettuun kuvaan liitetty tieto kuvan lähettäneestä käyttäjästä ja kuvan geopaikkatiedot ovat 

metatietoa. 

 
.csv – formaatti (comma separated values) on datan tallennusmuoto, jota 
hyödynnetään laajasti erilaisissa datan käsittelytyökaluissa. Data on muodoltaan jono, 
jossa arvot on erotettu toisistaan pilkulla.  
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2 Massadata ja sosiaalisessa mediassa tuotettu data 

Datan tärkeys yritysten liiketoiminnassa on nykymaailmassa kiistämätön tosiasia. 

Yritykset ovat aina pyrkineet luomaan kilpailuetua analysoimalla omaa sekä 

kilpailijoidensa toimintaa ja parantamalla prosessejaan tehtyjen löydösten perusteella. 90-

luvulta lähtien dataperusteista liiketoimintatiedon kerryttämistä on kutsuttu business 

intelligence-termillä. 2000-luvulla termiä päivitettiin sisältämään myös tiedonhankinnan 

analyyttisen puolen ja viimeisimmän vuosikymmenen aikana analytiikassa ollaan edetty 

pisteeseen, missä analysoitavan datan määrä ja vaihtelevuus ovat kasvaeet niin suuriksi, 

ettei niitä voida hallinnoida ja analysoida perinteisillä tietojenkäsittelymenetelmillä. 

Vakiintumassa oleva suomenkielinen termi tälle ilmiölle on massadata. (Chen, et al., 

2012) 

 

Tässä kappaleessa määritellään ensin massadata käsitteenä, jonka jälkeen luodaan 

tarkempi katsaus massadatan analysointimenetelmiin ja -työkaluihin sekä kuvaillaan 

sosiaalisessa mediassa tuotettua massadataa.  

 
2.1 Massadatan määrittely 

Massadata (massadata) on tyypillisesti määritelty kolmen V:n (Volume, Variety, Velocity) 

avulla, mutta viimeisimpien vuosien aikana kirjallisuudessa on esitetty kolmen muun V:n 

(Value, Veracity, Variability) lisäämistä määrittelyyn.  

 

Volyymi (Volume) kuvaa datan absoluuttista määrää, joka kasvaa eksponentaalisesti joka 

vuosi. IBM:n esittämien arvioiden mukaan päivittäin luodaan 2,3 triljoonaa tavua (eli 2,3 

biljoonaa gigatavua) dataa ja pelkästään Yhdysvalloissa yrityksillä on keskimäärin 

100 000 gigatavua dataa talletettuna. Valtaosa kuluttajista on henkilökohtaisesti 

tavoitettavissa, sillä arvioiden mukaan maailmassa on noin 6 miljardia matkapuhelinta. 

(IBM, 2018) Volyymista puhuttaessa on tärkeää muistaa huomioida datan tyyppi, sillä 

erilaiset datat vaativat erilaisia tallennusjärjestelmiä. Perinteisiin relaatiotietokantoihin 

talletettava data vie huomattavasti vähemmän ”tilaa” kuin ei-relaatiotietokantoihin 

talletettava uuden tyyppinen data. Vaihtelevuudella (Variety) tarkoitetaan datan 

ilmentymismuotoja: strukturoitu, semi-strukturoitu ja strukturoimaton. Strukturoitu data on 

käytännössä talletettu relaatiotietokantoihin ja sitä edustaa perinteiset taulukko-muotoiset 

datat. Strukturoimaton data ilmenee muodossa, jota tietokoneiden on hankala käsitellä. 

Tällaisia lähteitä voivat olla muunmuassa video-, audio-, kuva- ja sensoridata. Semi-

strukturoitu data on näiden kahden välimuoto, jossa strukturoimatonta dataa on rikastettu 

käyttäjien määritelemillä tunnisteilla, mikä tekee siitä helpommin tietokoneilla käsiteltävää. 

Sosiaalisen median synnyttämä data on strukturoimatonta tai osittain semi-strukturoitua. 
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Nopeudella (Velocity) viitataan datan jatkuvaan syntymisnopeuteen sekä tarpeeseen 

analysoida dataa nopeasti ja tehdä päätöksiä sen pohjalta. Digitaalisten laitteiden 

lisääntyminen on kasvattanut datan syntymisnopeutta eksponentaalisesti ja vaikutukset 

näkyvät jo perinteistä liiketoimintaakin harrastavien yritysten päivittäisessä toiminnassa. 

Usein data on arvokkaimmillaan hetken syntymisensä jälkeen, joten sen pikainen 

analysointi ja siitä johdettava tieto on yrityksille elintärkeää. (Gandomi & Haider, 2015, p. 

138) 

 

Neljäs osa-alue massadatan määrittelyssä on sen tuottama arvo (Value). Data itsessään 

on harvoin minkään arvoista, vaan sitä täytyy jatkojalostaa, jotta yritys saa tuotettua siitä 

haluamaansa lisäarvoa. Massadatan analysoimista verrataankin usein kullan louhimiseen, 

missä pitoisuudet raaka-aineessa ovat alhaiset, mutta missä sopivien menetelmien avulla 

saadaan eroteltua arvokas lopputuote. Massadatan arvon ymmärtäminen on tärkeää 

myös siksi, että yritys pystyy kohdistamaan data-analytiikkansa oikeille osa-alueille. 

Väärin kohdistettu ja toteutettu massadata-analytiikka johtaa kulujen lisääntymiseen ilman 

saavutettua arvonlisäystä. Viides osa-alue eli datan luotettavuus (Veracity) kuvaa 

yritysten kykyä erottaa datan joukosta epäluotettavat lähteet. Tämä voi tarkoittaa 

epäluottamusta asiakkaiden mielipiteitä kohtaan, johdon epäluottamusta tehtyjä 

analyyseja kohtaan tai puhtaasti heikkolaatuista dataa. Kuudes osa-alue on 

syntymisnopeuteen liittyvä varianssi sekä kompleksisuus (Variability). Varianssilla 

tarkoitetaan datan kausittaista nopeuden vaihtelua, missä välillä dataa syntyy nopeammin 

ja välillä hitaammin. Kompleksisuudella tarkoitetaan eri datalähteistä syntyneen datan 

yhdistämisvaikeutta. (Gandomi & Haider, 2015, p. 139) Alla olevassa kuvassa 2 on 

tiivistetty massadatan kuuden V:n määritelmä.  

 

 

Kuva 2. Massadatan 6V-määritelmä. Mukaillen (Gandomi & Haider, 2015) Käännös oma. 

 

Massadatan avulla voidaan tuottaa arvoa tehostamalla useita eri toimintoja yrityksessä. 

Manyika et al. (2011, p. 5) nimeää arvonluonnille viisi keskeistä teemaa. Ensimmäiseksi, 

yritykset voivat massadatan avulla rikkoa raja-aitoja organisaation toimintojen välillä ja 

luoda aidon läpinäkyvyyden datalle yrityksen sisällä. Sen sijaan, että ennalta 
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määriteltäisiin mitä dataa eri toimintojen välillä jaetaan, pystytään massadatan avulla 

luomaan ympäristö, missä datan tarpeellinen data saadaan oikeisiin toimintoihin oikeaan 

aikaan. Toiseksi, yritykset voivat kerätä prosesseissa syntyvää dataa entistä tarkemmalla 

tasolla ja yhdistelemään sitä variaatoiden löytämiseksi. Tämä mahdollistaa organisaation 

sisäisten tarpeiden ja epätehokkuuden tunnistamisen lyhyessäkin ajassa. Kolmanneksi, 

yritykset pystyvät keräämään dataa uudenlaisista lähteistä, kuten sosiaalisesta mediasta, 

ja tarkentamaan asiakassegmentointiaan sekä markkinointitoimenpiteitään sen 

perusteella. Neljänneksi, Yritykset voivat hyödyntää automaatiota vähentääkseen tarvetta 

ihmisten tekemille toimenpiteille. Automaation avulla voidaan nopeuttaa prosesseja, jotka 

ovat enemmän tai vähemmän loogisesti rakennettuja. Massadata myös mahdollistaa 

kokonaisten populaatioiden analyysin otostarkastelun sijaan. Viidenneksi, yritykset voivat 

hyödyntää massadataa innovaatioissaan. Tuotekehityksessä voidaan esimerkiksi 

analysoida edellisen tuotesarjan eri käyttöympäristöissä tuottamaa sensoridataa.  

 

2.2 Massadatan analysointi  

Jotta massadatasta saataisiin tuotettua arvoa yritykselle, tulisi sitä kyetä analysoimaan. 

Massadata itsessään on arvotonta, mutta analyysin avulla saavutettu ymmärrys auttaa 

yritystä luomaan kilpailuetua, mikä puolestaan kasvattaa tuottoja. Massadatan analysointi 

voi teoriassa kuulostaa yksinkertaiselta prosessilta, missä työkalujen avulla muutetaan 

valtava määrä dataa yksinkertaisiksi lopputuloksiksi, jotka voidaan esittää powerpoint 

muodossa päätöksentekijöille. Todellisuudessa massadatan analysointiin sisältyy lukuisia 

vaiheita, joissa käytetyt työkalut ja menetelmät vaihtelevat riippuen käytettävissä olevasta 

datasta sekä halutusta lopputuloksesta. Gandomi & Haider (2015, p. 140) mukaan 

massadatan käsittelyprosessi voidaan jakaa kahteen alaprosessiin: datan hallinta ja data 

analytiikka. Datan hallinta koostuu kolmesta vaiheesta: datan keruu ja talennus, datan 

erottelu, siivous ja kommentointi, sekä datan mukauttaminen, yhdistely ja uudelleen 

jäsentely. Data-analytiikka taas voidaan jakaa mallintamisen ja analysoinnin sekä 

tulkinnan vaiheisiin. Alla olevassa kuvassa on kuvattu massadatan käsittelyn osa-

prosessien vaihteet. Kuten kuvasta huomataan, massadata analytiikan toteutumiseen ei 

riitä pelkkä datan keruu ja halu saada näkemystä dataan perustuen. Väliin mahtuu 

lukuisia analytiikkaa ohjaavia päätöksiä sekä rajaavia valintoja.  
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Kuva 3. Tiedon kerämisen prosessit (Gandomi & Haider, 2015, p. 141) Oma käännös. 

 
Erilaisia menetelmiä tiedon erottamiseksi suuresta määrästä vaihtelevaa ja monimuotoista 

dataa on useita ja Gandomi & Haider ehdottavatkin niiden jakoa neljään ryhmään: tekstin 

analysointi, äänen analysointi, videon analysointi ja sosiaalisen median analysointi. Alla 

olevassa taulukossa on esitetty kunkin ryhmän yleisimpiä menetelmiä.  

 

Taulukko 1. Datan analysointimenetelmät (Gandomi & Haider, 2015, pp. 140-143) Oma 

käännös. 

Ryhmä Menetelmä Kuvaus 

Tekstin analysointi Informaation erottelu Erottelee strukturoitua dataa 

strukturoimattomasta tekstistä 

 Tekstin tiivistäminen Yhdistää useita tekstidokumentteja 

tiivistelmiksi  

 Kysymyksiin vastaaminen Prosessoi kysymyksen, noutaa tarvitun 

tiedon ja prosessoi vastauksen (esimerkiksi 

Applen Siri) 

 Tunne analyysi Kategorisoi tekstin sisällön tunneluokkiin  

Äänen analysointi 

(puheen analysointi) 

LVCSR Litteroi puheen reaaliajassa ja tekee hakuja 

perustuen luotuun tekstiin. 

 Foneettinen analyysi Eroaa LVCSR-menetelmästä siten, että 

sanojen sijaan muodostetaan foneettisia 

”sanoja”, joita sen jälkeen haetaan 

tietokannasta. 

Videon analysointi  Serveri-keskeinen 

arkkitehtuuri 

Kaikki videodata palautetaan keskitetylle 

serverille, missä suoritetaan analyysi 

 Hajautettu arkkitehtuuri Analyysi suoritetaan videodatan lähteessä ja 

vain erotettu informaatio palautetaan 

 

Sosiaalisen median 

analysointi 

Sisältöön perustuva analyysi Datan lähteenä on käyttäjien luoma data, 

kuten asiakaspalaute, kuvat ja videot. 

Hyödyntää useita aiemmin mainittuja 

menetelmiä, sillä data on muodoltaan 

moninaista. 
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 Rakenteeseen perustuva 

analyysi (verkostoanalyysi) 

Datan lähteenä käyttäjät ja heidän väliset 

linkitykset. 

 Yhteisöjen tunnistaminen Hyödyntämällä verkostoanalyysia voidaan 

tunnistaa yhteisöjä valtavien verkostojen 

sisällä. 

 Vaikuttaja-analyysi Arvioi käyttäjien välisiä kanssakäymisiä ja 

luo luokituksen kullenkin verkoston jäsenelle. 

Tätä arvoa varten on kehitetty useita 

mittareita. 

 Kanssakäymisen 

ennakoiminen 

Sosiaaliset verkostot ovat dynaamisia, joten 

tätä menetelmää tarvitaan tulevien käyttäjien 

välisten linkkien tunnistamiseen (esimerkiksi 

Facebookin ”people you may know”) 

 

Seuraavissa kappaleissa syvennytään kahteen edellä esitetyn taulukon ryhmään: tekstin 

analysointi ja sosiaalisen median analysointi.  

 

2.2.1 Tekstuaalisen datan analysointimenetelmät 

Valtaosa yritysten hallinnoimasta datasta on strukturoimattomassa tekstuaalisessa 

muodossa, minkä vuoksi yritykset ovat alkaneet omaksumaan erilaisia tekstin 

analysointimenetelmiä kilpailukykynsä parantamiseksi. Sharda, Delen ja Turban (2018, p. 

302) mukaan tekstin analysoinnin menetelmät jaetaan tekstin louhintaan liittyviin 

analyyseihin sekä tunneanalyyseihin. Tekstinlouhinta on menetelmä, jossa suuresta 

määrästä strukturoimatonta tekstimuotoista dataa erotetaan toistuvia malleja tai 

yleisemmin sanottuna arvokasta informaatioita. Tekstinlouhinnan avulla voidaan muun 

muassa tunnistaa avainsanoja, luoda linkkejä aiheiden välillle, tiivistää tiedostoja, 

luokitella tiedostoja, yhdistää samanlaisia tiedostoja, luoda konteksti-linkkejä tiedostojen 

välille sekä automatisoida vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Tekstinlouhinta on tehokas 

tapa analysoida yritysten liiketoimintaa, sillä arviolta jopa 80 prosenttia yritysten 

tuottamasta datasta on tekstuaalisessa muodossa. Tämä pätee hyvin pitkälti myös 

sosiaalisen median dataan, missä suuri osa tuotetusta sisällöstä on jonkinlaista 

tekstuaalista dataa. (He, et al., 2013, p. 465) 

 

Tunneanalyysin vahvuus on sen luokittelujen rajallisessa koossa. Yleisimmät käytetyt 

asteikot ovat positiivinen tai negatiivinen, erillaiset asteikot kuten yhdestä viiteen tähteä, 

sekä mielipiteen vahvuutta mittaavat asteikot. Tunneanalyysien asteikoilla voidaan mitata 

laajoja aihealueita, käyttäjäryhmiä tai datalähteitä. Tunneanalyysi tyypillisesti mielletään 

osaksi tekstin louhintaa ja sille onkin annettu useita vaihtoehtoisia nimiä kuten 

mielpiteiden louhinta tai käyttäjäarvioiden erottelu. Juuri näiden ominaisuuksien vuoksi 
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tunneanalyysi on nykyään suosittu menetelmä. Maailmassa, missä dataa syntyy 

eksponentiaalisella nopeudella, yrityksillä on vaikeuksia tunnistaa saatavilla olevasta 

datasta aidosti merkityksellinen informaatio. Tunneanalyysin avulla voidaan suuriaikin 

kokonaisuuksia paloitella osiin perustuen ihmisten ”mielipiteeseen”, mikä yhdistettynä 

aihealueiden kategorisointiin mahdollistaa nopean reagoinnin esimerkiksi käyttäjien 

kokemaan huonoon palveluun tai nopeasti syntyviin paikallisiin trendeihin. (Sharda, et al., 

2018, p. 302) 

 

Tunneanalyysin kohteena olevassa datassa erillaiset tunteet voidaan ilmaista joko 

suoraan tai välillisesti. Esimerkki suorasta tunteenilmaisusta on ”Yrityksen X tuottama 

palvelu oli loistava.”, kun taas välillinen tunteenilmaisu on muotoa ”Yrityksen X 

asiakaspalveluun ei taaskaan saanut yhteyttä.”. Toisin kuin aiemmin, nykyään 

tunneanalyyseissa huomioidaan kaikki käyttäjien tuottama data ja sen perusteella luodut 

tunnekategorisoinnit lajitellaan usein postiivisiin, negatiivisiin tai neutraaleihin. 

Tunneanalyysin yleisin esitysmuoto on visuaalinen mittaristo, jonka avulla ihmisten 

mielipiteitä eri aiheista voidaan esittää tiiviissä ja helposti ymmärrettävässä muodossa. 

(Sharda, et al., 2018, p. 303) 

 

2.2.2 Sosiaalisen median datan analysointimenetelmät 

Holsapple, Hsiao ja Pakath (2018, p. 33) ehdottavat sosiaalisen median analytiikalle 

seuraavaa määritelmää: ”Kaikki toiminnot, jotka liittyvät yritykselle relevantin sosiaalisen 

median datan keräämiseen, kerätyn datan analysoimiseen sekä saatujen tulosten 

hyödyntämiseen sopivalla tavalla yrityksen liiketoimintojen, kuten tiedon keräämisen, 

ongelmien tunnistamisen, mahdollisuuksien erottamisen, ymmärryksen lisäämisen ja 

näkemyksen luomisen tukemiseksi, ja/tai päätösten tekemiseksi reaktiona tunnistettuihin 

liiketoimintatarpeisiin.” 

 

Toisin kuin Gandomi ja Haider, Sharda et al. (2018, p. 337) jakavat sosiaalisen median 

analysoinnin kolmeen katergoriaan: kuvaileva analytiikka, jossa analysien avulla tuotetaan 

numeerisia mittareita; sosiaalisten verkostojen analyysi, jossa analysoidaan eri käyttäjien 

keskinäisiä linkityksiä ja vaikutusta toisiinsa; sekä kehittynyt analytiikka, jossa 

pureudutaan sosiaalisen median sisältöihin tavoitteena tunnistaa yhteinäisiä teemoja ja 

tunteita, joita ei summittaisella tarkkailulla kyettäisi erottamaan. Vaikka sosiaalisessa 

mediassa syntynyt data on rakenteeltaan strukturoimatonta, on se useimmiten 

tekstimuodossa. Tämä mahdollistaa perinteisten tekstinkäsittelymenetelmien 

hyödyntämisen myös sosiaalisen meidän analysoinnissa (Bello-Orgaz, et al., 2016, p. 51). 
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Paine ja Chaves (2012, teoksessa Sharda et al. 2018 s.337-339) luettelevat muutamia 

hyviä lähestymistapoja sosiaalisen median analysointia varten. Sosiaalisen median 

seurantaan käytetyt mittarit tulisi nähdä ohjaavina eikä määrittävinä arvoina. Yritysten 

tulisi ymmärtää mitä mittareilla mitataan ja ohjata omaa toimintaansa tulosten perusteella. 

Vaikka kilpailijat olisivatkin aktiivisia tietyssä kanavassa, mutta asiakkaat eivät käytä 

kyseistä kanavaa, on yrityksen turha panostaa kyseiseen kanavaan. Tunneanalyysi tulisi 

viedä äärimmäisen tarkalle tasolle, jotta siitä saadaan johdettua toimeenpantavia 

kehitysideoita. Geneeristen sanalistojen sijaan yritysten tulisi porautua jokaiseen 

tietueeseen ja paloitella ne kategorisoitaviksi osiksi. Sama tietue kun voi sisältää sekä 

positiivisa että negatiivisia tunteita. Näiden erotteleminen ja sen pohjalta toiminen auttaa 

yritystä löytyämään toimintansa vahvat puolet ja tunnistamaan kehityskohteet. On 

tärkeää, että analysointiprosessia arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti, jotta pystytään 

muuttuvien trendien aallonharjalla. Yritykset eivät saisi olla liian brändikeskeisiä, vaan 

avarakatseisesti tarkastalle kaikkea yrityksen tuotteen ympärillä käytyä keskustelua, 

riippumatta kanavasta tai puhujan segmentoinnista. Kun sosiaalisen median ilmiöitä 

syntyy, täytyy yritysten kyetä selvittämään miksi juuri kyseisin tuotteen ympärille kehittyi 

keskustelua. On myös tärkeää ymmärtää syy keskustelun päättymiseen.  

 

Yritysten täytyy myös olla kriittisiä tuottamansa analyysin laadun suhteen. Vaikka toisesta 

sosiaalisen median kanavasta saadulla datalla tuotettu analyysi olisi laadultaan hyvää, voi 

jostain toiseta kanavasta saatu data olla muodoltaan liian heterogeenistä, jotta siitä 

pystyttäisiin tuottamaan yhtä laadukasta analyysia. Esimerkiksi blogien ja forumeiden data 

on usein vaikeampaa analysoida kuin Twitter-data. Tuotettu analyysi tulisi kyetä 

linkittämään yrityksen päätöksentekoon, jotta sosiaaalisesta mediasta kerätty tieto 

saataisiin osaksi yrityksen strategista suunnittelua. Yrityksen toiminnalla on vaikutuksia 

kuluttajien elämään ja usein nämä vaikutukset näkyvät piikkeinä sosiaalisen median 

datassa. Silloin on tärkeää ymmärtää yhteys oman toiminnan ja sosiaalisessa mediassa 

syntyvän keskustelun välillä.   

 

Bello-Orgaz et al. (2016, p. 56) mainitsevat muutamia keskeisiä haasteita sosiaalisen 

median datan analysoinnissa. Ensimäiseksi käyttiäjien yksityisyys on jatkuvasti 

korostetusti esillä, kun erilaisia väärinkäytöksiä paljastuu. Jotta yritykset voisivat 

tulevaisuudessa analysoida sosiaalisen median dataa, täytyy käytettyjen menetelmien 

kyetä turvaamaan käyttäjien yksityisyys esimerkiksi estämällä yksittäisten tietueiden 

yhdistäminen tiettyyn käyttäjään. Toiseksi datan reaaliaikaisuus ja tarve analysoida dataa 

sen syntyhetkellä ja vain kerran luo paineita kehittää entistä tehokkaampia algoritmeja, 

joiden avulla pystytään suorittamaan vaativia analyysejä. Kolmanneksi datan 
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yhdistämiseen ja visualisointiin liittyvät haasteet voivat osoittautua vaikeaksi ratkaista, kun 

sosiaalisen median lähteet muuttuvat jatkuvasti, ilmiöt syntyvät ja kuolevat nopeasti sekä 

tarve varastoida, analysoida ja visualisoida dataa samassa sijainnissa kasvaa.  

 

2.2.3 Analysointityökalut 

Google Trends on Googlen hakukoneen trendin visualisointiin käytettävä työkalu, jonka 

avulla voidaan kuvata kuinka usein tiettyä hakutermiä on haettu hakukoneesta verrattuna 

samanjakson kaikkiin hakuihin. Hakutermejä voidaan myös verrata, jolloin saada 

visualisoitua eri termien keskinäistä suhdetta hakujen määrässä. Työkalussa on myös 

mahdollisuus tarkastella hakutermin suosiota maantieteellisten rajausten avulla. 

Hakuaikajakson voi määrittää itse, joten käyttäjä voi tarkastella samalla työkalulla hitaasti 

muuttuvia globaaleja megatrendejä kuin nopeasti syntyviä paikallisia ilmiöitäkin. 

(Wordstream, 2018) 

 

Meltwaterin mediaseurantatyökalun  avulla voidaan kerätä sosiaalisen median dataa 

useasta eri lähteestä. Meltwaterin lähdekanta kattaa niin digitaalisen, painetun kuin 

sosiaalisenkin median. Työkaluun on sisäänrakennettu myös tekoäly, joka seuloo sisältöä 

ja tuo näkyville vain asiakkaasta kiinnostavan datan. Meltwater tuottaa  palveluaan SaaS 

(software as a service)- rakenteella, mikä mahdollistaa asiakkaille reaaliaikaisen analyysin 

mobiilisti milloin ja missä vain. Työkalun käyttö perustuu erilaisten raporttien ajamiseen, 

joiden pohjalta luodaan ”dashboardeja”. Näitä ”dashboardeja” seuraamalla asiakas pystyy 

tunnistamaan muutokset markkinoilla nopeasti. (Meltwater, 2019) 

 

Microsoft PowerBI on liiketoiminnananalysointityökalu, jonka avulla valmiisiin 

datalähteisiin voidaan luoda monipuolisia ja havainnollistavia näkymiä. Työkalun 

tarkoituksena on visualisoida suuria määriä dataa ja siten helpottaa johtopäätösten tekoa. 

PowerBI:ssä luotuja näkymiä voidaan jakaa interaktiivisina muille käyttäjille. Työkalu tukee 

monia eri datalähteitä ja sen käyttöönotto on yksinkertaista. Työkalussa on lukuisia 

valmiiksi määriteltyä analyysipohjia, joihin syötetään tietoa ”drag-and-drop” -periaatteella. 

(Microsoft, 2018) 

 

Microsoft Azure Machine Learning on Microsoftin luoma palvelu, jonka kautta tutkijat ja 

yritykset pääsevät kehittämään koneoppimiseen perustuvia sovelluksia. Palvelurakenne 

on suunniteltu siten, että kehittäjät voivat käyttää tuttuja datankäsittelytyökaluja. Myös 

koneoppimisen viitekehystä on yksinkertaistettu ja kehitysprosessin nopeutta parannettu 

tarjoamalla parempia koneoppimisen kyvykkyyksiä. Koska kyseessä on Microsoftin 

palvelu, on se yhteensopiva muiden Microsoftin tuotteiden kanssa. Azure Machine 
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Learning löytyy esimerkiksi MS Excelin ”add-ins”-valikoimasta, josta sen voi ladata 

Exceliin. Työkalulla voi muunmuassa tehdä tunneanalyysin, jossa Azure luokittelee 

tietueelle arvon 0 ja 1 välillä. (Microsoft, 2019) 

 

Knime analytics platform  on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, jonka avulla voidaan 

luoda erilaisia datan käsittelyprosesseja lähtien liikkeelle datan keräämisestä ja päättyen 

tulosten visualisointiin. Ohjelmiston käyttö perustuu node-rakenteeseen, missä prosessin 

osa-alueet on jaoteltu omiksi kokonaisuuksikseen ja ne käsitellään yksitellen. Ohjelmiston 

käyttö vaatii hyvää ymmärrystä tietojenkäsittelytieteestä sekä tietotekniikasta. (Knime, 

2019) DiscoverText on tekstin analysointityökalu, jonka avulla voidaan kerätä, analysoida 

ja visualisoida isoja määriä tekstimuotoista dataa. DiscoverText sisältää paljon valmiita 

luokitteluja sekä kategorisointeja. (DiscoverText, 2019) Netlytic on sosiaalisten 

verkostojen analysointityökalu, jonka avulla voi kerätä dataa suosituimmista sosiaalisen 

median kanavista ja rakentaa havainnollistavia verkostokarttoja, sanapilviä sekä tehdä 

tunneanalyyseja. Netlyticin keräämä data on vain vapaasti saatavilla olevaa dataa, joten 

esimerkiksi Facebookin ja Instagramin analysoiminen työkalun avulla ei onnistu. (Netlytic, 

2018) 

 
2.3 Sosiaalisen median massadata 

Sosiaalinen media on aktiiivinen osa ihmisten elämää ympäri maailman. Suurimmat 

sosiaalisen median kanavat, kuten Facebook 2,3 miljardilla käyttäjällään, tavoittavat jo 

ison osan maailman ihmisistä. Kun otetaan huomioon kaikki sosiaalisen median verkostot, 

on niiden maailman laajuinen kattavuus jo yli 70%. Suomessa sosiaalista mediaa käyttää 

arvioilta noin 3,1 miljoonaa ihmistä. Sosiaalista mediaa käytetään useilla eri tavoilla, joista 

tunnetuimpia ja käytetyimpiä ovat sosiaalisiin verkostoihin ja erillaiseen 

sisällöntuottamiseen liittyvät kanavat. (Statista, 2017) Sosiaalinen media nojaa vahvasti 

interaktiivisiin alustoihin, joita käytetään mobiililaitteilla, tableteilla ja tietokoneilla, ja joissa 

yksilöt jakavat, luovat, keskustelevat ja muokkaavat sisältöä (Sharda, et al., 2018, p. 335). 

Sosiaalinen media on muuttanut kommunikaatio- ja vuorovaikutustapojamme niin 

yhteisöinä kuin yksilöinäkin. Kuluttajat käyttävät toisten kuluttajien tuottaamaan sisältöä 

hankkiakseen informaatiota. Informaatiota etsitään joko tiedusteluilla omiin sosiaalisiin 

verkostoihin tai hauilla sosiaalisilta tallennusalustoilta. Pääasiallinen ero näiden kahden 

tavan välillä on haettujen sisältöjen muutoksen nopeus. (Kairam, et al., 2013, p. 284) 

 

Kaplan ja Haenlein (2010, pp. 62-64) mukaan sosiaalisen median kanavat voidaan jakaa 

kuuteen luokkaan niiden vaatiman sosiaalisen läsnäolon sekä käyttäjien esilläolon 

mukaan. Blogit (tai mikroblogit) ovat yleensä yhden käyttäjän ylläpitämiä sivustoja, joissa 

esitetään informaatiota tekstien ja kuvien muodossa rajatuista aihealueista. Sisältö 
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esitetään käänteisessä aikajärjestyksessä ja muilla käyttäjillä on useimmiten vapaa 

mahdollisuus kommentoida sisältöä. Yhteisölliset sivustot ovat paikkoja, joissa eri 

käyttäjät ylläpitävät yhdessä sisältöä liittyen rajattuun aihealueeseen. Koska sisältö on 

koostettu useiden käyttäjien toimesta ja se on jatkuvasti altis muutoksille, pidetään 

yhteisöllisistä jaettua tietoa lähtökohtaisesti oikeana. Sosiaalisten verkostojen sivustoilla 

käyttäjät voivat luoda henkilökohtaisia profiileja, jotka he voivat linkittää toisiin käyttäjiin ja 

muodostaa yhteisiä verkostoja. Näiden sivustojen tarkoituksena on mahdollistaa 

käyttäjälle tiedon jakaminen omille verkostoille tekstin, kuvan tai videon muodossa.  

Sisällöntuottaja-yhteisöissä käyttäjät voivat jakaa itse tuottamaansa sisältöä ja se on usein 

saatavilla kaikille yhteisön muille jäsenille. Suurin riski sisällöntuottaja-yhteisöissä on 

tekijänoikeuksien rikkominen, mutta toisaalta se mahdollistaa laajan yleisön tavoittamisen. 

Virtuaaliset sosiaaliset maailmat ja virtuaaliset pelimaailmat ovat kanavia, joissa käyttäjät 

luovat itselleen uuden identiteetin, joko rajatusta valikoimasta hahmoja tai täysin vapaasti. 

Vaikka virtuaaliset maailmat voivat toimia käyttäjilleen aitona yhteytenä sosiaalisiin 

verkostoihin sekä tulonlähteenä, ovat ne usein muista sosiaalisen median kanavista 

irallaan toimivia. Alla olevassa taulukossa on esitelty erilaiset sosiaalisen median luokat ja 

niiden esimerkit. 

 
Taulukko 2. Sosiaalisen median luokittelu Kaplan ja Haenlein mukaan (2010, p. 62) 

Käännös oma. 

 
 
 
Hashtag eli aihetunniste on alunperin Twitterissä syntynyt metadata tieto, jonka avulla 

sisältöä jaetaan aiheisiin. Nykyään sen käyttö on omaksuttu myös muissa sosiaalisen 

median kanavissa, kuten Instagramissa ja Facebookissa. Aihetunniste-tutkimus on 

tehokas keino tutkia verkostojen rakennetta ja kattavuutta sekä tiedonkulkua verkostoissa. 

Vaikka aihetunnisteet sitovatkin jaetun datan osaksi tiettyä aihetta tai kokonaisuutta, ovat 

ne aina kuitenkin sidoksissa kulttuuriseen ja sosiopoliittiseen kontekstiin. Tästä johtuen 

tutkija tekee aina tietoisen valinnan käyttäessään tiettyjä aihetunnisteita tutkimuksessaan. 

Koska aihetunnisteet ovat yleensä tiettyä käyttäjäryhmää koskevia, voi niistä tehtävien 
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johtopäätösten yleistäminen olla hankalaa. Aihetunnisteet ovat myös sidoksissa aikaan. 

Tarve aihetunnisteen käytölle on suurin uuden ilmiön ilmaantuessa, mutta yleensä ajan 

kuluessa sen käyttö vähenee vaikka aiheesta puhuminen jatkuisi. Tämä johtuu siitä, että 

aihe on eräällä tavalla vakiintunut keskustelunaiheeksi eikä sen korostamiselle koeta enää 

olevan tarvetta. Tufekci (2014, pp. 508-509) mainitsee kaksi hyvää toimintatapaa datan 

keräämiselle aihetunniste-tutkimukseen. Ensimäisessä datan keräämiseen käytettävät 

aihetunnisteet valitaan esikarsitusta joukosta datalähteitä, mikä käytännössä helpottaa 

tunnistamaan osuvimmat aihetunnisteet niiden omasta kulttuurisesta kontekstista. Toinen 

tapa on hyödyntää aihetunnisteita relevanttien käyttäjien tunnistamiseen, jonka jälkeen 

kerätään datalähteeksi näiden käyttäjien tuottama data. Tärkeintä aihetunniste-

tutkimuksessa on seurata käyttäjiä eikä aihetunnisteita, jotta aihetunnisteiden sisältämä 

kulttuurinen ja sosiopoliitiinen konteksti saadaan sisällytettyä tutkittavaan dataan. (Tufekci, 

2014, pp. 507-508) 

 

Yksi sosiaalisen median tutkimuksen sisäänrakennetuista harhoista on reaktioimattomuus 

ärsykkeisiin. Kaikki sosiaalisen median kanavat tallentavat käyttäjistään tietoa heidän 

tekemiensä toimintojen perusteella. Kommentoitpa postausta, re-twiittasitpa tai tykkäsitpä 

kuvasta, jää siitä aina tieto palveluntarjoajalle. Se mitä on huomattavasti vaikeampi mitata 

on käyttäjien reaktioimattomuus ja toimimatta jättäminen. Useimmiten tästä voidaankin 

esittää vain karkeita arvioita, joten sosiaalisen median tutkimukset altistuvat 

automaattisesti reaktioista johtuvalle vääristymälle, missä reagointi ylikorostuu ja 

reagoimatta jättäminen ei välttämättä näy tuloksissa. (Tufekci, 2014, p. 509)  
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3 Markkinointi sosiaalisessa mediassa 

Tässä kappaleessa tarkastellaan markkinointia sosiaalisen median kontekstissa, sekä 

syvennytään sisältömarkkinointiin sekä sosiaalisen median käyttöön Suomessa. 

 

Divol, Edelman ja Sarrazin (2012) mukaan sosiaalisen median vaatimat toimenpiteet 

voidaan jaotella neljään päätehtävään: seuraaminen, vastaaminen, korostaminen ja 

johtaminen. Sosiaalisen median seuraaminen pitäisi olla osa jokaisen yrityksen päivittäistä 

toimintaa. Keskustelu oman brandin ympärillä ja siitä kohdettu analyysi on arvokasta niin 

tuotekehityksessä, viestinnässä kuin markkinoinnissakin, minkä vuoksi analyyseistä 

johdetun tiedon tulisi kulkea yrityksen sisällä nopeasti. Sosiaalisessa mediassa 

vastaaminen on useimmiten yrityksissä esillä, kun kohdataan ongelmia ja halutaan korjata 

yrityksen julkisuuskuvaa. Vastaamisen tulisi aina olla nopeaa ja selkeää, ja siihen tulisi 

pystyä myös toimistoaikojen ulkopuolella. Korostamisella tarkoitetaan kaikkia toimia, joilla 

yritys erottautuu joukosta sosiaalisessa mediassa ja pyrkii tarjoamaan asiakkailleen 

haluttuja kokemuksia. Yritykset voivat sitouttaa asiakkaita mahdollistamalla 

vuorovaikuttamisen asiakkaan ja yrityksen välillä sekä palkitsemalla asiakasta yrityksen 

sanoman levittämisestä. Yritykset voivat myös luoda ympärilleen yhteisöjä, joissa niin 

yrityksen työntekijät kuin itse asiakkaat voivat jakaa tietoa yrityksen tuotteista ja 

palveluista sekä ratkaista ongelmia nopeammin kuin mitä yritys itse pystyisi. Sosiaalisen 

median johtamisessa yritykset pyrkivät luomaan innostusta tuotteensa ympärille erilaisten 

kampanjoiden avulla. Näiden tavoitteena on laajentaa yrityksen tavoittavuutta sekä luoda 

kysyntää ja kyselyitä yrityksen tuotteille. Yritykset voivat myös madaltaa ostopäätöksen 

kynnystä antamalla kohdennettuja tarjouksia asiakkailleen. 

 

Kietzmann, Hermkens, McCarthy ja Silvestre (2011, pp. 249-250) määrittelevät yrityksiltä 

vaaditut toimenpiteet 4C-mallin avulla. Tiedostaminen (Cognize) tarkoittaa ymmärrystä 

siitä, missä sosiaalisen median kanavissa yrityksestä puhutaan ja ketkä keskusteluun 

vaikuttavat. Sen lisäksi, että yritys tiedostaa oman asemansa sosiaalisen median 

keskusteluissa, tulisi sen kiinnittää huomiota myös kilpailijoista käytävään keskusteluun.  

Yhdenmukaisuudella (Congruity) tarkoitetaan yrityksen kykyä sulauttaa sosiaalisen 

median strategia osaksi markkinointistrategiaa. Yritysten tulisi pystyä muodostamaan 

kokonaisvaltainen suunnitelma, jossa eri markkinointikanavat ohjautuvat toistensa luokse. 

Näin yritykset pääsevät hyödyntämään mainonnan, brändin ja sosiaalisen median 

vaikutusvallan vahvuuksia ohjatessaan keskustelua yrityksestä. Kuratoinnin (Curate) 

avulla yritykset sääntelevät sosiaalisen median vuorovaikutusta ja sisältöä. Yrityksillä tulisi 

olla selkeä suunnitelma siitä, milloin sosiaalisen median keskusteluihin osallistutaan ja 

ketkä yrityksessä voivat toimia edustajana. Tavoitteena on luoda suhde asiakkaan ja 
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yrityksen välillä eikä toimia vain passiivisena kuuntelijana. Jahtaamalla (Chase) nousevia 

keskusteluja yritystä koskevista aiheista, voidaan vaikuttaa merkittävästi yrityksen 

julkisuuskuvaan. Reagoimalla lähes reaaliajassa negatiivisiin keskusteluihin, yrityksellä on 

mahdollisuus kääntää asiakkaan negatiivinen kokemus positiiviseksi. Nopealla 

reagoinnilla voidaan myös vaikuttaa keskustelun suuntaan ja vauhtiin.  

 

3.1 Inbound-markkinointi 

Yritysten markkinointi elää eräänlaista murroskautta, missä perinteiset 

markkinointistrategiat ovat osoittautuneet epätehokkaiksi sosiaalisen median 

ympäristössä. Kuluttajien tapa kommunikoida keskenään sekä yritysten kanssa on 

muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana radikaalisti. Nykyään kuluttajat hakeutuvat itse 

mielenkiintoisten ja hyödyllisten tuotteiden luokse sen sijaan, että heille tyrkytettäisiin 

”sopivinta” tuotetta. Digitalisaation ja minimoinnin seurauksena tiedonjako ja tiedon 

saatavuus markkinoilla on tehostunut merkittävästi. Kuluttajat vastaanottavat mainonnan 

yksilöinä ja useimmiten vielä reaaliajassa. Tämän vuoksi markkinointi itsessään on 

muuttumassa entistä enemmän kuluttajalähtöiseksi, mikä tarkoittaa, että yritysten tulisi 

huomioida toiminnassan ja oppia hyödyntämään lukuisia erilaisia alustoja 

markkinoinnissaan. (Bosomworth, 2012) 

 

Inbound-markkinointi voidaan jakaa viiteen vaiheeseen: suunnittele, tavoita, toimi, käännä 

ja sitouta. Suunnitteluvaiheessa yritys tuottaa merkityksellistä sisältöä, joka toimii 

keskustelun aloittajana ja ongelmanratkaisijana sosiaalisessa mediassa. Hyvälaatuinen 

sisältö on ainut keino saavuttaa vahva asema hakukoneiden tuloksissa. 

Tavoittamisvaiheessa yritys julkaisee ja mainostaa sisältöään, kannustaen kuluttajia 

jakamaan sitä edelleen. Tavoitteena on houkutella ihmisiä oman sisällön ääreen. 

Toimintavaiheessa yrityksen tulee varmistaa, että oman sisällön ääreen saapuvat 

kuluttajat pitävät näkymästään kokevat yrityksen tarjoaman ostamisen arvoisena. 

Kääntämisvaiheessa yritys hyötyy taloudellisesti markkinointisijoituksista. On kuitenkin 

tärkeää huolehtia yrityksen merkittävyydestä asiakkaalle myös ensimäisen 

ostotapahtuman jälkeen ja pyrkiä saamaan asiakas toistamaan ostotapahtuman. 

Sitouttamisvaiheessa yritys panostaa uskollisiin asiakkaisiin, jotka ovat valmiita 

mainostamaan yrityksen tarjoamaa omiin sosiaalisiin verkostoihinsa. Innostuneet 

asiakkaat ovat avainasemassa sosiaalisen median markkinoinnissa. (Bosomworth, 2012)  

 

Tämä on linjassa Boerman, Willemsen ja Van Der Aa (2017, p. 82) löydösten kanssa, 

joiden mukaan yritykset ovat kohdanneet perinteisen markkinoinnin luottamusongelman 

kuluttajien keskuudessa. Kuluttajat luottavat enemmän muiden kuluttajien mielipiteisiin 
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kuin yritysten loppuun asti siloteltuihin mainoksiin. Nämä verkossa saatavilla olevat 

kuluttjien tekemät arvostelut tuotteista ja palveluista ovat yrityksille tehokas ja 

vaikutusvaltainen tapa kommunikoida omien tuotteidensa tai palveluidensa hyödyt 

asiakkaille. (Lu, et al., 2014, pp. 258-259) Yritykset voivat hyödyntää kuluttajien tuottamia 

tuotearvosteluja tekemällä yhteistyösopimuksia vaikuttajien kanssa, jotka tuottavat heidän 

puolestaan tuotearvosteluja. Näin toimimalla yritys pystyy hälventämään suoraan 

markkinointiviestiin kohdistuvaa kriittisyyttä. Kirjallisuudessa on myös esitetty 

tutkimustuloksia, joiden mukaan vaikuttajilta saatu hyväksyntä tuotteelle tuottaa 

huomattavasti paremman tuloksen kuin yrityksen oma mainos. (Boerman, et al., 2017, pp. 

82-83) Oman lisänsä markkinoinnin uusiin ulottuvuuksiin tuo sosiaalisessa mediassa 

tapahtuva markkinointi. Kuluttajille tuotettu markkinointisisältö naamioituu muun sisällön 

joukkoon ja vaikeuttaa mainosten erottamista, mikä puolestaan parantaa kyseessä olevan 

kanavan kautta tehtävän mainonnan tehokkuutta. Yhdistämällä vaikuttajien suosittelu ja 

sosiaalinen media markkinoinnin kanavana saadaan luotua suora yhteys kuluttajaan, 

missä kuluttaja ei välttämättä edes tiedä olevansa mainonnan kohteena. (Boerman, et al., 

2017, p. 90) Alla olevassa kuvassa 4 on esitelty inbound-markkinoinnin suppilo. 

 

Kuva 4. Inbound-markkinointisuppilo (Bosomworth, 2012) Käännös oma. 

 

Kuten inbound-markkinoinnin suppilossa mainittiin, on laadukas ja kiinnostava sisältö 

avainasemassa digitaalisessa sisältömarkkinoinnissa. Ottamalla sisällön osaksi 

markkinointistrategiaa, yritykset pystyvät houkuttelemaan uusia asiakkaita, ylläpitämään 

olemassaolevia asiakassuhteita sekä sitouttamaan innokkaimpia asiakkaita ja tekemään 
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heistä suosittelijoita. Sisältöä on monenlaista, perinteisestä kuva- ja video-materiaalista 

uudempiin esitystapoihin, kuten blogijulkaisut tai tietoiskut. Vaikka yritykset kohtaavat 

markkinoinnissaan entistä kovempaa kritiikkiä valmiiksi hiottua sisältöä kohtaan, Lu, 

Chang ja Chang (2014, p. 263) mukaan kuluttajien suhtautuminen blogikirjoituksien 

sisältöä kohtaan ei muutu merkittävästi vaikka blogikirjoituksessa on maininta yhteistyöstä 

sponsorin kanssa. Sillä on kuitenkin väliä, onko blogikirjoituksessa mainostettava tuote tai 

palvelu kulutushyödyke vai elämys. Jos kuluttajalla on jo valmiiksi positiivinen kuva 

sponsoroidun blogikirjoituksen kohteena olevasta tuotteesta tai palvelusta, on 

blogikirjoituksella todennäköisesti positiivinen vaikutus kuluttajan mielipiteeseen ja 

ostopäätökseen. Kuluttajat myös usein sivuuttavat ilmoituksen sponsoroidusta sisällöstä, 

jolloin ilmoitus itsessään ei pääse edes vaikuttamaan kuluttajaan (Boerman, et al., 2017, 

p. 90) 

 

Tärkeintä onkin, että yritys tuottaa uutta sisältöä jatkuvasti ja, että sisältö on asiakkaille 

arvokasta. Ollaakseen asiakkaalle arvokasta, sisällön täytyy olla uniikkia asiakastasolla ja 

sen täytyy olla merkityksellistä asikkaalle. Jefferson ja Tanton (2015, p. 24) määrittelevät 

arvokkaalle sisällölle seuraavia piirteitä:  

- Se on ajankohtaista niche-segmentille 
- Se on luotu aitoa kuluttajaa ajatellen 
- Se vastaa aitoon tarpeeseen  
- Se on yrityksen liiketoimintatavoitteiden mukainen  
- Se on hyvin suunniteltu 
- Se on helposti löydettävissä 
- Sen voi jakaa eteenpäin  
- Se on vastustamaton 

 

Sisältömarkkinoinnin pohjimmainen tarkoitus on tukea yrityksen näkyvyyttä hakukoneissa. 

Kun kuluttaja etsii tietoa ilman ennakko-oletuksia, tulisi yritysten pyrkiä saavuttamaan 

korkea sijoitus hakukoneiden tuloksissa. Parhaiten sijoittuneet yritykset tulevat varmimmin 

valituksi kuluttajan toimesta. Tätä näkyvyyttä parantaakseen yritykset tekevät 

hakukoneoptimointia (search engine optimization, SEO). (Jefferson & Tanton, 2015, pp. 

102-103) Kuluttajat käyttävät hakukoneita eri tavoilla. Toiset hakevat suoraan yrityksen tai 

tuotteen nimellä, toiset taas etsivät ratkaisua ongelmaansa. Tärkeintä on optimoida omien 

sisältösivujen linkityksiä muille sivustoille sekä huolehtia, että sisällölle määritellyt otsikot, 

metatiedot ja kuvaukset ovat osuvia. (Jefferson & Tanton, 2015, pp. 104-108) 

 
3.2 Sosiaalinen media Suomessa 

Sosiaalisen median käyttö on Suomessa korkealla tasolla. Statistan tutkimuksen mukaan 

noin 56% suomalaisista osallistui sosiaalisen median verkostoihin vuonna 2018 ja luvun 

ennustetaan kasvavan noin yhdellä prosenttiyksiköllä vuodessa. Kun suomalaisilta 
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kysyttiin käytetyimpiä sosiaalisen median kanavia olivat Facebook, Whatsapp ja Youtube 

käytetyimpien kärjessä. (Statista, 2017) Alla olevassa kuvassa on esitelty eri sosiaalisten 

median kanavien käyttäjämääriä. Vastaajajoukko oli 14000 ihmistä.  

 
Kuva 5. Sosiaalisen median kanavien käyttäjämäärät Suomessa. (Statista, 2017) 

 

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että Instagramilla, keskustelupalstoilla ja blogeilla on 

säännöllisiä käyttäjiä. Instagramin käyttäjämäärät ovat suurimpia nuorissa ikäluokissa. 

Blogien ja keskustelupalstojen käyttö on tasaista ikäryhmien välillä. Vain alle 20% 

suomalaisista käyttää Twitteriä viikottain ja sen käyttö on suurinta 15-34 vuotiaissa. 

Sosiaalisen median käyttö ylipäänsä on lisääntynyt vanhemmissa ikäryhmissä. (Statista, 

2017) 

 

Viime vuosien mediankäyttötutkimukset osoittavat, että työikäisten suomalaisten 

keskuudessa suosituimmat sosiaalisen median kanavat ovat Facebook ja Youtube. Toisin 

kuin esimerkiksi yhdysvalloissa, Twitter ei ole saavuttanut suurta suosiota Suomessa ja 

sillä on käyttäjiä vain murto-osa verrattuna suurimpiin medioihin. Twitter myös mielletään 

monessa tutkimuksessa ”liian viralliseksi” kanavaksi ja sen käyttäjäkunta koostuu suurelta 

osin julkisuuden tahoista ja poliitikoista. Tavalliset kuluttajat jakavat mielipiteitään muiden 

kanavien kuin Twitterin kautta. Mediankäyttötutkimukset osoittavat, että Instagramin 

suosio on kasvanut viime vuosina muissakin kuin teini-ikäisten ikäryhmissä. Myös 

erillaiset blogit ovat kasvattaneet suosiotaan. Suomalaiset ovat melko aktiivisia 

keskustelupalstojen käyttäjiä. (Statista, 2017) 
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4 Käytetyt tutkimusmenetelmät 

Tässä kappaleessa esitellään käytetyt tutkimusmenetelmät ja tutkimuksessa käytetyn 

datan lähteet. Tämän jälkeen kuvataan datan keruu ja analysointiprosessi sekä arvioidaan 

kerätyn datan luotettavuutta ja pätevyyttä.  

 
4.1 Konstruktiivinen tutkimus ja toimintatutkimus 

Konstruktiivinen tutkimusmenetelmä on case-menetelmiin lukeutuva tutkimusote, jonka 

tavoitteena on ratkaista reaalimaailman ongelma ja tuottaa jokin uusi lopputulos 

hyödynnettäväksi sillä tieteenalalla, jolla tutkimus tehtiin. Lukka (2001) mainitsee viisi 

ydinpiirrettä konstruktiiviselle tutkimukselle. Ensimäiseksi, konstruktiivinen tutkimus 

kohdentuu reaalimaailman ongelmaan, jolle on tarve löytää ratkaisu. Toiseksi 

konstruktiivisen tutkimuksen tuloksena syntyy uusi konstruktio, jolla ratkaistaan tunnistettu 

reaalimaailman ongelma. Tähän sisältyy myös konstruktion testaaminen ja jalostaminen, 

minkä avulla konstruktion käytännön soveltuvuus saadaan validoitua. Kolmanneksi, 

konstruktiivisessa tutkimuksessa tutkija vaikuttaa aktiivisesti ja voimakkaasti 

tutkimuskohteeseensa ja on osana käytännön toteutusta. Neljänneksi, konstruktiivisen 

tutkimuksen tulee olla linkitetty aikaisempaan teoreettiseen pohjaan. Lopuksi, 

konstruktiivinen tutkimus myös tuottaa uutta sisältöä olemassa olevan teorian päälle, 

vaikka tutkimuksen käytännön toteutus epäonnistuisikin. Konstruktiivinen tutkimus 

voidaan tyypiltään jakaa keinoja painottaviin tai tavoitteita painottaviin konstruointeihin 

(Järvinen & Järvinen, 2004). 

 

Konstruktiivisen tutkimuksen keskiössä on teoreettinen analyysi, sen pohjalta tuotettu 

päättely sekä siitä kehitetty konstruktio. Konstruktiivinen tutkimus voidaan lukea 

empiiriseksi tutkimukseksi, sillä sen tavoitteena on heuristiset innovaatiot. Lukka (2001) 

mukaan toinen empiirinen tutkimusote, joka pureutuu syvälle tutkimuksen kohteena 

olevaan yksikköön ja edellyttää tutkijalta vahvaa osallistumista muutoksiin, on 

toimintatutkimus. Kuten konstruktiivisessa tutkimuksessa myöskään 

toimintatutkimuksesssa ei tyydytä vain toteamaan asioiden nykytilannetta, vaan sen avulla 

pyritään ratkaisemaan käytännön ongelma. Toimintatutkimuksessa tutkija ja tutkittava 

yksikkö ovat aktiivisesa yhteistyössä ja he toimivat yhdessä muutoksen toteuttajina. Tätä 

lähestymistapaa kutsutaan osallistavaksi kehittämikseksi ja sen avulla tuotetttu ratkaisu 

on yleensä toimivampi ja tehokkaampi kuin ulkopuolella kehitetty ratkaisu, joka vain 

implementoidaan tutkimuskohteessa, sillä ratkaisun luomisessa yhdistyy käytännön 

haasteiden perinpohjainen tuntemus sekä tutkijan teoreettinen osaaminen ja tuore 

näkökulma. (Ojasalo, et al., 2015, pp. 58-59) Tärkein ero toimintatutkimuksen ja 

konstruktiivisen tutkimuksen välillä on se, ettei toimintatutkimuksen tavoitteena itsessään 
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ole kehittää uutta konstruktiota, vaan muodostaa ainoastaan kokonaisvaltainen 

deskriptiivinen analyysi, jonka pohjalta tutkimuskohde voi päättää tarvittavat muutokset.  

 

Konstruktiivisen tutkimuksen suurimpia etuja ovat tutkimuksen kohteen näkökulmasta 

valmiin ratkaisun saaminen aitoon ongelmaan. Tutkijalle menetelmä taas takaa täyden 

läpinäkyvyyden tutkimuskohteen prosesseihin ja siten ainutlaatuisin tilaisuuden yhdistää 

kirjallisuudessa esitettyjä teoria-aihioita käytännön tason ongelmiin. Menetelmä on myös 

arvokas teorian kehitykselle, sillä se pienentää käytännön ja tutkimuksen välistä kuilua. 

Toisaalta, konstruktiivista tutkimusta rajoittavia tekijöitä ovat muun muassa tutkimuksen 

tulosten julkaistavuus, tutkimuskohteen sitoutuneisuus tutkimukseen sekä mahdolliset 

kommunikaatio- ja aikataulutusongelmat. Tutkimuksen aikana esiin nousevat 

yksityiskohdat sekä konstruktio itsessään voivat olla tutkimuskohteelle liian arkaluontoisia 

julkaistavaksi, jolloin tutkijan ja kohteen intressit eivät kohtaa. Tutkimuskohteen 

sitoutuneisuus tutkimukseen voi myös ajan kuluessa heikentyä johtuen esimerkiksi 

ratkaistavan ongelman vähäisestä merkittävyydestä. Konstruktiiviselle tutkimukselle on 

myös tyypillistä aikataulujen alimitoitus sekä kommunikaatiolle annettu liian pieni 

painoarvo. (Lukka, 2001) Toimintatutkimuksen haasteet ovat hyvin samankaltaisia. 

Suurimmat haasteet liittyvät tulosten hyödynnettävyyteen, ongelman asetantaan sekä 

tutkimuksen aikatauluun. Liian epämääräisesti määritelty kehityskohde tai vajaa 

lähtötilanneselvitys vaikeuttavat toimintatutkimuksen toteutusta. Toinen tyypillinen virhe 

tehdään aikataulutuksessa. Usein toimintatutkimusta varten varataan liian vähän aikaa. 

(Ojasalo, et al., 2015, p. 59)  

 

4.2 Datan lähteet tutkimuksessa 

Tässä tutkimuksessa käytetty data on kerätty kohdeyrityksen käytössä olevan Meltwater-

mediaseurantatyökalun avulla ja datan lähteiksi työkalussa on määritelty kaikki 

sosiaalisen median kanavat. Työkalussa saatavilla olevat sosiaalisen median kanavat 

ovat Twitter, Facebook, Instagram, blogit ja forumit. Datan saatavuus vaihtelee 

kanavittain, sillä tietyille sosiaalisen median kanavilla on tiukat yksityisyysasetukset, jotka 

estävät datan metatietojen tai itse sisällön levittämisen. Alla esitellään tutkimuksessa 

käytettyjen sosiaalisen median kanavien ominaispiirteitä sekä niihin liittyviä etuja ja 

haasteita.  

 

Twitter on avoimiin sosiaalisiin verkostoihin perustuva mikroblog-palvelu, jonka avulla 

käyttäjät voivat jakaa 140 merkin sisältöjä ja seurata vapaasti muita käyttäjiä. Twitter on 

oletusarvoisesti julkinen ja kaikki sen käyttäjien jakama sisältö on avoimesti saatavilla ja 

muiden käyttäjien haettavissa. Twitterin avoimuuden ja etenkin Yhdysvalloissa suuren 
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käyttäjämäärän vuoksi, se on suosittu sosiaalisen median tutkimuksen kohde. Valtaosa 

kirjallisuudessa esitetetyistä tutkimuksista, jotka käsittelevät sosiaalisen median 

analysointia liiketoimintatiedon keräämiseksi ja kilpailuedun saavuttamiseksi käyttävät 

tutkimuksensä datalähteenä Twitter-dataa. Tufekcin (2014, p. 506) mukaan perustelu 

Twitterin hyödyntämiselle on sen datan avoimuudessa, käytettävissä olevissa työkaluissa 

sekä datan formaatissa. Verrattuna esimerkiksi Facebookiin, missä arviolta puolet 

käyttäjätileistä on asetettu yksityisiksi ja jaettu data voi olla niin tekstiä, kuvaa kuin 

videoitakin, on Twitter kaikinpuolin ominaisuuksiltaan paremmin tutkimukseen soveltuva. 

Tufekci (2014, p. 506) jatkaa mainitsemalla, että tutkimukselle tieteenalasta riippumatta on 

yleistä keskittyä tiettyyn tutkimuskohteeseen. Sosiaalisen median kohdalla hyväksi 

havaituksi kohteeksi on muodostunut Twitter. Twitterin eksklusiivinen käyttäminen 

tutkimuksessa voikin muodostaa tuloksellisen harhan, kun Twitter datan perusteella 

tehdään johtopäätöksiä koskien myös kuluttajia, jotka eivät käytä Twitteriä. Luotettava 

sosiaalisen median tutkimus nojaa tutkimuksen kohteena olevien kuluttajien kannalta 

relevantteihin sosiaalisen median kanaviin, eikä ainoastaan helposti saatavilla olevaan 

dataan. Tufekci (2014, p. 506) arvioi, että sosiaalisen median tutkimuksen alan johtavissa 

julkaisuissa Twitter-tutkimuksien osuus oli noin puolet, kun taas Facebook-tutkimuksia oli 

vain noin 5%, ja niidenkin julkaisuun vaadittiin yhteistyötä Facebookin omien data-

asiantuntijoiden kanssa. 

 

Sosiaalisen median sisäänrakennettu harha käyttäjien reagointia koskien korostuu 

Twitterissä, missä kanavaa käytetään myös tarkoituksellisesti tavalla, jossa ei synny 

linkityksiä toisiin käyttäjiin tai aiheisiin. Sub-twiittaamalla käyttäjä voi piilottaa viestinsä 

sisällön kohteena olevalta toiselta käyttäjältä tai aiheelta käyttämällä lempinimiä, 

jättämällä @-merkin pois tai tekemällä tarkoituksella kirjoitusvirheitä. Toinen tapa piiloutua 

on käyttää kuvakaappauksia toisten käyttäjien twiiteistä, jolloin sisältö on täysin omien 

verkostojen luettavissa, mutta linkitys sisällön kohteisiin jää tekemättä. (Tufekci, 2014, p. 

511) Nämä toimintatavat vaikuttavat Twitter tutkimuksien tuloksiin, sillä niiden jäljittäminen 

on mahdotonta ja ne siksi putoavat tutkimusdatan ulkopuolelle.  

 

Facebook on sosiaalisen median verkosto, johon käyttäjät osallistuvat omana itsenään 

luoden ystävyyksiä muiden käyttäjien kanssa. Facebook on laajentunut pelkästä 

yhteydenpitokanavasta monitoiminnalliseksi ekosysteemiksi, jossa muun muassa 

käydään kauppaa, markkinoidaan tuotteita ja palveluita sekä järjestetään tapahtumia. 

Toisin kuin Twitterissä, Facebookissa käyttäjien sosiaalinen linkitys on symmetrinen. 

Tämä tarkoittaa, että nähdäksesi toisen käyttäjän tuottaman sisällön, tulee sinun lisätä 

käyttäjä ystäväksesi ja päinvastoin. Tämän lisäksi jokainen käyttäjä voi itse määritellä 

yksityisyysasetuksensa ystäväkohtaisesti, jolloin itse jaetun sisällön näkyvyys vaihtelee 
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riippuen asetuksista. (Russell, 2014, pp. 46-47) (Aliprandi, et al., 2014, p. 666) 

Facebookin ja Twitterin käyttömekanismien välillä on siis selkeä ero. Twitterissä käyttäjä 

voi seurata ketä tahansa ja suhteet muihin käyttäjiin voivat olla täysin yksipuolisia. 

Facebook taas on rakennettu verkostojen ympärille, joissa molempien käyttäjien tulee 

suostua linkin muodostamiseen, jotta vuorovaikutus voi syntyä. 

 

Facebookissa voidaan analysoida viittä erilaista kohdetta: käyttäjäprofiilia, sivustoa, 

ryhmää, tapahtumaa tai paikkaa. Näille kohteille on määritelty sisältöä, joka voidaan 

karkeasti jakaa informaatioon itse kohteesta, kuten kuvaus, kuva ja luomispäivämäärä, 

sekä informaatioon, joka syntyy kohteen syötteeseen, kuten tykkäykset, kommentit ja 

kohteen maininnant muualla Facebookissa. Facebook-datan analysointia vaikeuttaa 

yksityisyysasetuksien lisäksi tekniset rajoitukset, joiden avulla Facebook muunmuassa 

rajoittaa tietystä IP-osoitteesta tulevaa tietoliikennettä ja on valmis asettamaan pysyviä 

estoja kehittäjille, jotka rikkovat Facebookin käyttöehtoja. (Aliprandi, et al., 2014, p. 666) 

Koska Facebook on suosituin sosiaalisen median verkosto, on se altis väärinkäytöksille. 

Turvatakseen käyttäjiensä henkilökohtaista informaatiota on Facebook useaan otteeseen 

tiukentanut saatavilla olevan datan käyttöehtoja. Tästä johtuen monet aikaisemmin 

julkisesti saatavilla olevat kohteet ovat nykyään yksityisiä eikä niitä siten voida hyödyntää 

tutkimuksessa. Viimeisin tiukennus käyttöehtoihin on tullut 2018 vuoden loppupuolella. 

 

Instagram on Facebookin omistama kuvien ja videoiden jakamiseen perustuva 

sosiaalisten verkostojen kanava. Facebookin tapaan, Instagramin yksityisyysasetukset 

ovat tarkkoja eikä yksityisten käyttäjätilien sisältöä pääse tarkastelemaan. Instagramin 

yksityisyysasetusten takia pääsy julkisten käyttäjätilien komenttikenttiin ei myöskään ole 

mahdollista esimerkiksi Meltwaterin kaltaisen analysointityökalun avulla. Instagramin 

käyttö perustuu kuvien jakamiselle joko julkisesti tai omille seuraajille. Kuka tahansa voi 

pyytää lupaa seurata toista käyttäjää, mutta sisällön näkeminen vaatii toisen käyttäjän 

hyväksynnän.  

 

Tutkimuksessa hyödynnetään myös blogeista ja forumeilta kerättyä sisältöä. Koska 

tutkimuksen datan keruussa käytetään Metlwater-mediaseurantatyökalua, on blogien ja 

forumien lähteet rajattu koskemaan vain tiettyjen alustojen sisältöä. Meltwaterin 

asetuksista ei pääse näkemään mitkä blogit ja forumit on sisällytetty datan keruuseen.  

 

4.3 Datan keruu ja analysointi 

Datan keruuta valmisteleva vaihe sisälsi trendianalyysin, jossa hyödynnettiin Google 

Trends-työkalua. Trendianalyysissä käytettiin hakusanoina kohdeyrityksen tarjoamia 
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hyvinvointipalveluita sekä palveluiden tuottajien ammattinimikkeitä. Trendianalyysin 

perusteella muodostettiin myös avainsanat datan keruuta varten.  

 

Tätä tutkimusta varten kerättiin kaksi eri aineistoa. Ensimäinen aineisto kerättiin 

kohdeyrityksen sosiaalisen median näkyvyyden tarkastelua varten ja toinen aineisto 

kilpailija-analyysia varten. Data kerättiin kohdeyrityksen käytössä olevalla Meltwater-

mediaseurantatyökalulla. Kerätty aineisto tallennettiin .csv-formaatissa, jotta jatkokäsittely 

Microsoft Excel-työkalulla onnistuisi helposti.  

 

Ensimäinen aineisto kerättiin marraskuussa 2018 ja sen hakukriteeriksi asetettu aikaväli 

oli yksi vuosi (01.11.2017 – 01.11.2018). Jotta kerätty data kattaisi mahdollisimman hyvin 

kaiken kohdeyritys on liittyvän sisällön, käyttettiin sanavartalo kohdeyritys sijaan, 

lyhennettä kohdeyrit*. Alla olevassa kuvassa 6 on esitelty eri sosiaalisen median 

kanavista kerätyn datan määrä yllä mainittuja hakukriteerejä käyttäen.  

 

 

Kuva 6. Sosiaalisen median data - kohdeyrityksen maininnat 

 

Toinen aineisto kerättiin marraskuussa 2018 ja sen hakukriteeriksi asetettu aikaväli oli 

yksi vuosi (01.11.2017 – 01.11.2018). Aineiston keruussa käytetyt hakusanat määriteltiin 

kohdeyrityksen hyvinvointipalveluiden aktiivisuus-osakokonaisuuden avulla. Aihealueita oli 

kuusi ja jokaiselle aihealueelle määriteltiin kahdesta kolmeen hakusanaa. Hakusanat on 

esitetty taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Hyvinvointipalveluiden aihealueiden hakusanat ja datan määrä 

 

 

Kun kaikki aineisto oli kerätty, siirrettiin data Excel-työkaluun siivousta ja yhteinäistämistä 

varten. Datasta poistettiin tyhjät sarakkeet sekä epäjohdonmukaista tietoa sisältäneet 

sarakkeet. Dataan luotiin myös muutama uusi sarake, joissa eroteltiin tietueet aihealueen 

ja datalähteen mukaan. Tämän lisäksi määritettiin poistosanalista, joka lisättiin omaan 

sarakkeeseensa jokaiselle tietueelle. Poistosanalistaan palattiin muiden prosessin 

vaiheiden aikana, etenkin sanapilviä luodessa. Poistosanalista löytyy liitteestä 1.  

 

Datan analysoinnissa hyödynnettiin PowerBI-visualisointityökalua. Ensimmäiseksi 

työkalussa yhdisteltiin eri lähteistä ladattu data. Sen jälkeen datan avulla toteutettiin 

erilaisia teksti- ja tunneanalyysejä. Tämän lisäksi datan pohjalta tehtiin kilpailija-

analyysejä.Tulosten visualisoinnissa hyödynnettiin PowerBI:ssä saatavilla olevia 

visualisointeja, kuten sanapilveä, erilaisia pylväs diagrammeja sekä matriiseja. PowerBI:n 

käyttö perustuu näkymien interaktiivisuuteen, johon pyrittiin myös tutkimuksen tulosten 

visualisoinnissa. Esimerkki tutkimuksessa luodusta interaktiivisesta näkymästä löytyy 

liitteestä 18. Tunneanalyysien tekemisessä käytettiin sekä Meltwaterin tuottamia 

”sentiment”-arvoja että erillistä Microsoft Azure Machine Learning-työkalua ja sen avulla 

määriteltyjä ”sentiment”-arvoja. Azure Machine Learning-työkalu ladattiin erikseen Excel-

työkalun lisäosaksi. Tunneanalyysin tuloksia hyödynnettiin monissa eri näkymissä ja ne 

yleensä esitettiin ympyräkaavion avulla. Esimerkki tunneanalyysistä osana PowerBI-

näkymää löytyy liitteestä 19.  

 

4.4 Tulosten reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty muuttumattomana eri sosiaalisen median 

kanavista. Tutkimuksessa käytetyt analysointimenetelmät on esitelty selkeästi ja analyysin 

käytetyt työkalut ovat suurimmilta osin kaikille saatavilla. Tulosten reliabiliteetti on korkea, 

sillä tutkimuksessa saadut tulokset ovat toistettavissa kenen tahansa toimesta. 

 

Tutkimuksessa on käytetty induktiivista sisällönanalyysia, jonka mukaan tutkimus etenee 

kerätyn aineiston ehdoilla eikä havainnoista saatavia lopputuloksia ole kategorisoitu 

Aihealue Hakusanat Facebook Instagram Twitter Blogit Forumit

Fysioterapia fysioterap* fyssari* 7891 7021 6762 1257 3278

Naprapatia naprapaat* naprapatia* 250 647 117 20 72

Osteopatia osteopaat* osteopatia* 1171 1046 282 231 332

Hieronta hieroja* hieront* 9926 14 426 2244 1630 4446

Kiropraktiikka kiropraktiikka* kiropraktik* kiropraktiik* 332 389 151 89 305

Personal trainer personaltrainer* PT* nettivalmen* 720 785 201 115 203

Yht. 66339 20290 24314 9757 3342 8636



 

 

28 

ennalta. Tutkimuksessa käytetty data on aidosti kuluttajien tuottamaa dataa, jota on 

ainoastaan rajattu avainsanoilla ennen analysointia. Täten tutkimuksesta saadut tulokset 

on johdettu suoraan datasta ilmenneiden teemojen mukaisesti. Tutkimuksen tuloksien 

validiteetin voidaan siis todeta olevan hyvä. 

 

Tufekci (2014) mukaan yhden sosiaalisen median kanavan tutkiminen ei riitä kattavan 

kuvan saavuttamiseen, sillä kuluttajat useimmiten vaihtelevat sovellusten, uutismedian ja 

reaalimaailman välillä kootessaan tietoa aiheista (Tufekci, 2014, p. 509). Sosiaalisen 

median sisältö itsessään ilman ymmärrystä sen sosiaalisesta kontekstista on usein 

tutkimukselle hyödytöntä. 

 

Yksi keskeisimpiä haasteita sosiaalisen median verkostojen analyysisissä on 

keskittyminen yhteen alustaan. Käytännössä tyypillinen käyttäjä on aktiivinen usealla eri 

alustalla, joten myös analyysien tulisi kattaa kaikki eri sosiaalisen media alustat. Toinen 

haaste liittyy sosiaalisen median verkostoissa vaikuttamisen ajalliseen ulottuvuuteen. 

Käyttäjien väliset suhteet ovat jatkuvassa muutoksessa, joten analyysin pitäisi pystyä 

reagoimaan jatkuvasti muutoksiin. Kolmas haaste on käyttäjädatan herkkäluontoisuus. 

Massadata analytiikan vaatiman datan käyttö on usein joiltain osin säänneltyä, joten sen 

saatavuus ja käytettävyys voi olla heikkoa. Kuluttajat ovat nykyään myös entistä 

tietoisempia jakamastaan datasta, mikä vaikeutttaa tulevaisuudessa analyysien tekemistä.  

(Peng, et al., 2018, p. 29)  

 

Sosiaalisen median kanavien tiukentuneiden yksityisyysasetusten vuoksi voidaan olettaa, 

että dataa on hyvin luultavasti kerättyä enemmän, mutta siihen ei pääse käsiksi. Vaikka 

Twitter-data on avoimempaa ja siten myös helpommin kerättävissä analyysia varten, on 

sen heikkous erityisesti Suomessa käyttäjämäärän vähyys sekä kohdentuminen julkisiin ja 

poliittisiin henkilöihin. Toinen tuloksia vääristävä tekijä on datan keruuseen käytetty 

Meltwater-mediaseurantatyökalu, jonka rajalliset hakuvaihtoehdot saattavat rajata dataa 

tutkimuksen ulkopuolelle, etenkin blogien ja forumeiden osalta. Trendianalyysiä vääristävä 

tekijä on muutos kuluttajien tiedonhakutavoissa. Yhä useammin kuluttaja käyttää Googlen 

sijaan hakukoneena sosiaalisen median sivuston hakukenttää.  

 

Tutkimus on toteutettu empiirisenä tutkimuksena kohdeyritykselle ja se on rajattu 

koskemaan tiettyä liiketoiminta-alaa ja suomenkielistä dataa. Tutkimuksen tulokset ovat 

yleistettävissä vain samalla alalla ja Suomen markkinoilla toimiville yrityksille.  
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5 Kohdeyritys ja hyvinvointialan trendit 

Tässä kappaleessa esitellään kohdeyritys, analysoidaan kohdeyrityksen näkyvyyttä 

sosiaalisessa mediassa ja kuvataan hyvinvointialan trendejä. Ensimmäiseksi esitellään 

kohdeyritys ja sen tarjoamat hyvinvointipalvelut. Sen jälkeen tarkastellaan kohdeyrityksen 

näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja analysoidaan kohdeyrityksestä käydyn keskustelun 

sisältöä ja tunnetta. Lopuksi luodaan katsaus hyvinvointialan trendeihin ja analysoidaan 

kohdeyrityksen tarjoamien palveluiden yhteensopivuutta näihin trendeihin.  

 

5.1 Kohdeyrityksen ja sen tarjoamien hyvinvointipalvelujen esittely 

Tämä kappale löytyy salassapidettävästä liitteestä 22. 

 

5.2 Kohdeyrityksen näkyvyys sosiaalisessa mediassa 

Kohdeyritys on aktiivinen suurimissa sosiaalisen median kanavissa. Kohdeyritys myös 

mainitaan sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla säännöllisesti. Alla olevassa 

kuvassa on esitetty kohdeyrityksen maininnat eri sosiaalisen median kanavissa vuoden 

aikana. Data kerättiin Meltwaterin mediaseurantaohjelmalla ja yhteensä mainintoja löytyi 

11334 kappaletta. Kuvaajan asteikko on logaritminen, jotta vähäisien mainintojen 

kanavien vaihtelu saataisiin näkyviin. Kuten aikaisemmassa kappaleessa todettiin, eniten 

Kohdeyrityksen mainintoja löytyi Twitter-datasta ja toiseksi eniten Facebookista ja 

forumeilta. Instagramissa maininnat olivat melko vähäisiä. Twitter-datan runsaus johtuu 

siitä, että kohdeyritys mainitaan usein kaupallisissa ja poliittisissa viesteissä. Facebookin 

lukua kasvattaa merkittävästi työpaikkailmoitukset, joissa kohdeyritys mainitaan. 

Facebook- ja Instagram-datan määrää merkittävästi alentaa palvelujen käyttäjien 

yksityisyyssäännöt, jotka ovat viimeksi tiukentuneet joulukuussa 2018.  

 

Kuva 7. Kohdeyrityksen maininnat sosiaalisessa mediassa (1 vuoden tarkastelujakso) 



 

 

30 

 

Keskustelun sisältö vaihtelee kanavissa suuresti. Twitterissä käydään paljon keskustelua 

päivän politiikasta sekä julkisiin pörssiyhtiöihin liittyvistä ilmoituksista. Facebookissa 

keskustellaan paljon työntekoon liittyvistä aiheista sekä muista alalla toimivista yrityksistä. 

Forumeilla aiheita ovat muunmuassa yksityiset terveyspalvelut sekä poliittiset aiheet. 

Instagramissa sisältö pyörii urheiluun ja fysioterapiaan liittyvien aiheiden ympärillä. Alla 

olevassa kuvassa esitetään koko datasta koostettu sanapilvi. Twitterin ja Facebookin 

suuresta datamäärästä johtuen kuvassa painottuvat poliittiset aiheet ja toimijat, kilpailijat 

sekä työpaikkailmoitukset. 

 

 

Kuva 8. Sanapilvi kohdeyrityksen maininnan sisältäneistä sisällöistä 

  

Jotta datasta voitiin tunnistaa aihealueet, jotka yhdistetään useimmin kohdeyritykseen, 

täytyi analyysi tehdä jokaiselle sosiaalisen median kanavalle erikseen sekä lisätä 

näkymää rajaavia poistosanoja. Nämä analyysit on esitetty liitteissä 2 ja 3. Käytetty 

poistosanalista on esitetty liitteessä 1. 

 

Puhtaasti mainintojen lukumäärää katsomalla voisi todeta, että kohdeyrityksen näkyvyys 

on suurinta Twitterissä sekä Facebookissa. Laadullisesti tarkasteltuna tärkeimmät kanavat 

kuluttajien mielipiteen ymmärtämiseksi ovat kuitenkin Instagram sekä forumit. Forumien 

ongelmallisuus on kirjoittajien anonymiteetissä, mikä mahdollistaa kärjistettyjen 

mielipiteiden ilmaisun. Toisaalta mahdollisuus kommentoida anonymisti vapauttaa ihmiset 

keskustelemaan avoimesti. Forum-dataa analysoitaessa tutkija helposti vaikuttaa 

lopputulokseen, sillä poistosanojen määrä kasvaa merkittävästi verrattuna esimerkiksi 
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Instagramin analysoimiseen. Instagramin kommenttikentissä käytyyn keskusteluun ei 

pääse käsiksi muuttuneiden yksityisyysmääräysten takia, joten analyysi pohjautuu 

ainoastaan postausten sisältöön. Tulosten valossa on kuitenkin mielenkiintoista huomata, 

että juuri Instagramissa esillä olevat aiheet liittyvät eniten hyvinvointipalveluihin myös 

kohdeyrityksestä kootussa datassa.  

 

Kun kohdeyrityksestä käydylle keskustelulle tehtiin tunneanalyysi, vaihtelivat tulokset 

riippuen käytetystä ohjelmasta. Meltwaterin sisäänrakennetun algoritmin perusteella 

valtaosa keskustelusta oli sävyltään neutraalia ja negatiivista sisältöä oli enemmän kuin 

positiivista. Kun sama data analysoitiin Azuren avulla nousi etenkin positiivisen sisällön 

osuus reilusti. Kuten aiemmin on mainittu, tämä johtuu pitkälti suomen kielen heikosta 

valmiudesta tunneanalyysityökaluissa. Tarkan tunneanalyysin tekemiseen tarvittaisiin 

kattava tunnesanalista. Alla olevassa kuvassa on esitetty eri tunneanalyysityökaluilla 

saadut tulokset. Vasemman puoleisessa kaaviossa kohdeyrityksestä kerätty sosiaalisen 

median data on jaettu Meltwaterin määrittämiin tunneluokkiin: neutraali, negatiivinen, 

positiivinen ja ei arvoa. Oikean puoleisessa kaaviossa sama data on jaettu Azure Machine 

Learning- työkalun avulla tunneluokkiin: positiivinen, neutraali ja negatiivinen.  

 

 

Kuva 9. Tunneanalyysi kohdeyrityksen maininnoista 

 

Kun sama analyysi tehtiin eri kanaville, huomattiin että negatiivisin sisältö löytyy blogeista, 

forumeilta ja Twitteristä. Azuren avulla saadut tulokset jakautuivat pääasiallisesti 

positiivisiin ja negatiivisiin sisältöihin, kun taas valtaosa Meltwaterin tuloksista oli 

määritelty neutraaleiksi. Azure luokitteli kaikissa sosiaalisen median kanavissa, paitsi 

Twitterissä, datan suurimmilta osin positiviiseksi. Tunneanalyysityökalujen tulosten välillä 

oli siis merkittäviä poikkeamia ja osassa sisältöä työkalut päätyivät päinvastaisiin 

lopputuloksiin. Tästä esimerkkinä alla olevassa kuvassa 12 on esitetty Instagramista 
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kerätty sisältö, jossa Azure on antanut luokitukseksi positiivisen ja Meltwater negatiiviisen 

tunneluokan. PowerBI työkalussa valittiin Azuren positiiviseksi määrittämät sisällöt (ylempi 

ympyräkaavio) sekä Meltwaterin negatiiviseksi määrittämät sisällöt (alempi 

ympyräkaavio), jolloin saatiin näkyville kaikki sisällöt, missä työkalujen väliset tunneluokat 

olivat vahvasti ristiriidassa keskenään (listattu kuvan oikeaan reunaan).  

 

 

Kuva 10. Erot tunneanalyysi-työkalujen välillä 

 

Azuren tunneanalyysi vaikutti osuvan useammin oikeaan ja sen algoritmi perustuukin 

koneälyn jatkuvaan oppimiseen. Kanavakohtaiset tunneanalyysin tulokset on esitelty 

liitteissä 4 ja 5.  

 

5.3 Hyvinvointialan trendit 

Ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi on parin viime vuosikymmenen aikana noussut 

yhdeksi suurimmista yhteiskuntaamme vaikuttavista trendeistä. Tämä näkyy niin 

keskusteluissa erilaisista ruokavalioista, unen riittävyyden ja laadun tarkkailusta kuin 

mielen hyvinvoinnin ylläpidostakin. Hyvinvointi nähdään myös vahvasti yksilön oman 
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vaikutusvallan alaisena asiana eikä niinkään yhteiskunnan tarjoamana oikeutena. 

Hyvinvointipalveluita markkinoidaan nykyään kuluttajille sijoituksenomaisina 

vaihtoehtoina, joiden avulla jokaisesta voi kehittyä paras versio omasta itsestään. Jatkuva 

paremmuuden tavoittelu on myös herättänyt kiinnostusta optimoida oman kehon 

toimintakykyä, minkä seurauksena on syntynyt alati kasvava markkina muun muassa 

erilaisille digitaalisille kehontoimintojen mittauslaitteille. Yhteiskunnan vaurastumisen 

myötä ihmiset ovat myös valmiita maksamaan hyvinvoinnista ja maksukykyisten ihmisten 

määrä on kasvanut. Palveluihin käytettävä rahamäärä on kasvanut tasaisesti 2000-luvulla 

ja ne vastaavat noin puolta kotitalouksien vuosittaisista menoista. Terveyspalveluiden 

osuus on keskimäärin noin kahdeksasosa (Ahlqvist, 2015).  

 

Vaikka työterveyspalvelut on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle, on tärkeää 

huomioida yksi merkittävä tulevaisuuden töiden tekemiseen liittyvä trendi: työn 

pirstaloituminen. Tulevaisuudessa yhä useampi työntekijä putoaa työterveyspalveluiden 

ulkopuolelle, esimerkiksi yksityisyrittämisen tai vuokratyön kautta.Työurat yhden yrityksen 

palveluksessa tulevat harvenemaan eikä työtä välttämättä tehdä aina siirtyen yhdestä 

yrityksestä toiseen, vaan välissä töitä voidaan tehdä ”omiin nimiin”. Tämä luo tilanteen, 

jossa yhä useampi ihminen turvautuu yksityisten hyvinvointipalveluja tarjoavien tahojen 

puoleen. (Vataja, 2015) 

 

Tämän tutkimuksen keskiössä ovat kohdeyrityksen tarjoamat hyvinvointiin liittyvät 

palvelut. Näiden palveluiden trendejä kartoitetttiin Google Trends-haun avulla. Alla 

olevassa kuvassa 13 on esitelty palveluntuottajien 10 vuoden hakukonetrendiä 

Suomessa. Haetuin palveluntuottaja on hieroja ja sen trendi on selkeästi nouseva. Myös 

muiden palveluntuottajien trendit ovat nousevia, mutta ne jäävät hakujen määrässä 

selkeästi vähäisemmiksi. Yksi poikkeavan nopeasti kasvanut trendi on osteopaatti.  
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Kuva 11. Palveluntuottajien Google-hakujen 10 vuoden tarkastelujakson trendit 

(01.11.2008-01.11.2018) (Google, 2018) 

 

Palvelu-hauissa hieronta ja fysioterapia korostuvat entisestään, eikä esimerkiksi 

kiropraktiikka- ja naprapatia-hakusanat juurikaan nouse esille. Tämä on palveluille 

tyypillinen ilmiö, sillä tuotettu palvelu ja palveluntuottaja edustavat ostettavaa tuotetta. Kun 

tutkitaan hyvinvointipalvelujen trendien kehitystä, on tärkeää ottaa tämä ilmiö huomioon ja 

käyttää hakukriteerinä nimenomaan palveluntuottajaa. Palveluntuottaja antaa palvelulle 

kasvot, joten asiakkaat yhdistävät ostamansa palvelun tiettyyn ihmiseen tai yritykseen. 

Alla olevassa kuvassa 14 on esitelty palveluiden 10 vuoden hakukonetrendiä Suomessa.  

 

 

Kuva 12. Palveluiden Google-hakujen 10 vuoden tarkastelujakson trendit (01.11.2008-

01.11.2018) (Google, 2018) 

 

Kohdeyrityksen tarjoamat aktiivisuuspalvelut jaettiin karkeasti sport-palveluihin ja 

fysioterapeutin tarjoamiin palveluihin. Sport-palveluihin kuuluu muun muassa 

henkilökohtainen valmennus, mikä Suomessa yleisesti mielletään ”personal trainer” – 

palveluksi. Alla olevassa kuvassa 15 on esitelty henkilökohtaiseen valmennukseen 
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liittyvien hakusanojen 10 vuoden trendiä Suomessa. Kuvasta käy selkeästi ilmi, että ”PT” 

ja ”personal trainer” -palvelut ovat 10 vuodessa nousseet fysioterapiaa haetummaksi 

aiheeksi. On myös mielenkiintoista huomata, että vaikka nettivalmennus on hakusanana 

vielä vähän haettu, on sen trendi nouseva. Kuten henkilökohtaisen valmennuksenkin 

kohdalla, nettivalmennusta haetaan usein englanninkieilisillä vastineilla.  

 

 

Kuva 13. Palveluntuottajien Google-hakujen 10 vuoden tarkastelujakson trendit 

(01.11.2008-01.11.2018) (Google, 2018) 

 

Trendianalyysin tuloksia tarkasteltaessa on tärkeää huomioida, että se kattaa vain 

Googlen omalla hakukoneella tehdyt haut. Yksi kasvava trendi sosiaalisen median 

maailmassa on oletushakukoneen vaihtuminen Googlesta eri sosiaalisen median 

kanavien hakukenttiin. Kun kuluttaja haluaa löytää ”personal trainerin”, ei haku välttämättä 

enää lähde liikeelle Googlesta, vaan ensimäisenä tietoa voidaankin lähteä etsimään 

Instagramin tai muun sosiaalisen median kanavan hakukentästä.  
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6 Aktiivisuuspalveluiden kilpailijat 

Tämän tutkimuksen yksi päätavoitteista on selvittää kohdeyrityksen tarjoamien 

hyvinvointipalveluiden pieniä kilpailijoita ja määrittää millaiseen sävyyn niistä 

keskustellaan sosiaalisen median eri kanavissa. Hyvinvointipalvelut ovat alana liian laaja 

käsiteltäväksi yhtenä kokonaisuutena, joten tässä tutkimuksessa päädyttiin jakamaan 

hyvinvointipalvelut neljään osakokonaisuuteen, joista tutkimuksen kohteeksi valittiin 

aktiivisuuspalvelut.  

 

6.1 Kilpailija-analyysi 

Kilpailija-analyysiä tehdessä on tärkeää yhdistää monesta eri lähteestä saatavilla oleva 

data, jotta saadaan luotua tarkka kuva siitä, millaisena hyvinvointipalveluja tarjoavat 

yritykset näyttäytyvät loppuasiakkaan silmissä. Ensimmäisenä tulee selvittää 

palveluntuottajien näkyvyys, mikä voidaan toteuttaa yksinkertaisella karttahaulla tietylle 

alueelle. Tutkimusta varten analysoitiin palveluittain Helsingin alueen kilpailijat, joiden 

sijoitus hakutuloksissa oli korkeimmalla. Analyysin tavoitteena on selvittää millainen 

valikoima erilaisia hyvinvointipalveluja on saatavilla, kun vaihtoehtoja etsitään hyvin 

vähäisillä lähtötiedoilla. Yksinkertaistettuna voidaan todeta, että yritykset, jotka sijoittuvat 

Googlen karttahaussa korkealle, tulevat helpommin valituksi. Alla olevassa kuvassa 16 on 

esitetty Helsingin alueella toimivien palveluntuottajien jakauma palveluittain. Kartalle 

merkityt toimijat olivat Googlen Kartat-palvelun hakukentän korkeimmalle sijoittuneet 

hakutulokset kategorisoituna palveluittain. 

 

 

Kuva 14. Google-hakutuloksissa korostuneet kilpailijat pääkaupunkiseudulla 



 

 

37 

 

Toimijoita löytyi eniten Helsingin keskustan tuntumasta sekä valtaväylien varrelta. 

Kohdeyrityksen toimipisteitä löytyi ainoastaa hierontapalveluiden haulla. Suurien 

kilpailijoiden toimipisteitä löytyi hakujen ylimmiltä riveiltä Googlen mainostamina. 

Näyttäisikin siltä, että keskikokoiset ja pienet toimijat panostavat hakukoneoptimointiin, 

kun taas suuret toimijat ostavat näkyvyyden suoraan Googlelta. Karttapalvelun 

hakukentän tuloksia voidaan rajata tarkentamalla näkymä tiettyyn alueeseen. Vaikka 

kartta rajattiin näyttämään ainoastaan Helsingin keskustan toimijat, ei kohdeyrityksen 

toimipisteitä saatu näkyviin. Tarkempi listaus Google Kartta-haun kilpailjoista löytyy 

liitteestä 6.  

 

Toinen lähde kilpailija-analyysille on sosiaalisessa mediassa tuotetun datan tutkiminen. 

Tätä tutkimusta varten kerättiin dataa sosiaalisesta mediasta vuoden ajalta. Käytetyt 

hakusanat oli määritelty palveluittain ja ne on esitelty tarkemmin kappaleessa 4.3. Alla 

olevassa kuvassa 17 on esitelty datan määrä jaoteltuna sosiaalisen median kanaviin ja 

kategorisoituna palveluittain.  

 

 

Kuva 15. Hyvinvointipalveluista kerätyn sosiaalisen median datan jakautuminen kanaviin 

 

Kokonaisuudessaan dataa kerättiin 66339 tietuetta (postaus, twiitti tai kommentti). 

Suurimmat datalähteet olivat Instagram ja Facebook, ja eniten sisältöä löytyi 

fysioterapiasta ja hieronnasta, mikä käy ilmi myös koko aineistosta koostetussa 

sanapilvessä kuvassa 18. 
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Kuva 16. Sanapilvi hyvinvointipalveluiden koko datasta 

 

Sanapilvessä korostuvat hyvinvoinnin moninaiset ilmentymät perinteisestä hieronnasta 

kiinalaiseen lääketieteenseen. Kun tarkastellaan tarkemmin ketkä hyvinvoinnin palveluista 

keskustelevat, huomataan että kaikkein aktiivisimmat kirjoittajat ovat tyypillisesti 

kohdeyritykselle kilpailijoita. Varsinaisia mielipidevaikuttajia, joilla ei ole kilpailevaa 

yritystoimintaa, on hyvin harvassa eikä niitä tunnistettu tässä tutkimuksessa. Keskustelua 

käydään myös useassa kanavassa samojen tahojen toimesta, joten on tärkeää pyrkiä 

tunnistamaan yksi ja sama käyttäjä eri sosiaalisen median alustoilla. Tämä analyysin 

vaihe on haastava automatisoida, sillä se vaatii datan manuaalista yhdistämistä. 

Käyttäjien eri sosiaalisen median tilit voivat olla linkitetty keskenään, mutta linkityksen 

muoto ja sijainti vaihtelee käyttäjittäin.  

 

Alla olevassa kuvassa 19 on esitelty toimijoiden aktiivisuus sosiaalisen median kanavissa 

vuoden ajalta. Useimmat toimijat käyttävät yhtä tai kahta sosiaalisen median kanavaa. 

Aktiivisimmat toimijat tuottavat sisältöä lähes päivittäin. 

 



 

 

39 

 

Kuva 17. Kilpailijoiden aktiivisuus hyvinvointipalveluihin liittyvässä keskustelussa 

sosiaalisessa mediassa 

 

Kohdeyrityksen näkyvyys sisällön määrän perusteella oli pientä. Kun kohdeyrityksen 

sosiaalisen median tilit rajattiin näkyviin, kävi ilmi että hyvinvointipalveluihin liittyviä 

julkaisuja on päätilillä tehty alle 20 kappaletta vuoden aikana ja sivutoimipisteen tilillä noin 

30 kappaletta. Alla olevassa kuvassa 20 on esitetty kohdeyrityksen hyvinvointipalveluihin 

liittyvät julkaisut kanavittain.  
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Kuva 18. Kohdeyrityksen aktiivisuus hyvinvointipalveluihin liittyvässä keskustelussa 

sosiaalisessa mediassa 

 

Keskustelun keskiössä olevat hyvinvointipalvelut ja palveluntuottajat vaihtelevat riippuen 

sosiaalisen median kanavasta. Tarkemmat analyysit aktiivisimmista toimijoista eri 

hyvinvointipalvelujen aihealueilla, on esitelty liitteissä 7, 8 ja 9. Pääasiallisesti sisältöä 

tuotetaan Facebookissa ja Instagramissa. Muiden alustojen osuus vaihtelee suuresti 

aihealueittain. Fysioterapiasta löytyy paljon sisältöä Twitterissä, kun taas kiropratiikasta 

tuotetaan sisältöä myös blogeissa ja forumeissa. Instragram on vahvimpana kanava 

naprapatian ja osteopatian aihealueissa. Muutama aktiivisesti sisältöä tuottava kilpailija on 

selkeästi esillä useilla eri aihealueilla. Suurimman tavoittavuuden omaavat kilpailijat taas 

ovat eniten esillä personal trainer ja fysioterapian aihealueilla. 

 

Eniten sisältöä tuottavilla toimijoilla on usein suurin tavoittavuus. Toimijoiden tavoittavuus 

on tyypillisesti painottunut tiettyyn kanavaan. Esimerkiksi Tomi Kokon ”Lean in Five 

Weeks”- ohjelma on erittäin suosittu Facebookin puolella, mutta Instagramissa seuraajia 

on vain noin kymmenesosa Facebookin määrästä. Toisaalta esimerkiksi Eveliina 

Tistelgrenin seuraajamäärät voivat olla todellisuudessa merkittävästi suuremmat, sillä 

Meltwaterin algoritmi ei pysty laskemaan blogien tavoittavuutta.  Alla olevassa kuvassa 21 

on esitelty eniten sisältöä tuottavien toimijoiden tavoittavuus kanavittain. Tarkemmat 

analyysit eri hyvinvointipalveluista sisältöä tuottavien  toimiijoiden tavoittavuudesta 

löytyvät liitteistä 10, 11 ja 12. Kaikille aihealueille on tyypillistä, että muutamalla aktiivisesti 

sisältöä tuottavalla kilpailijalla on selkeästi suurin tavoittavuus. Facebookin kautta 
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kilpailijoilla on selkeästi suurin tavoittavuus. Ainoastaan kiropraktiikan ja naprapatian 

aihealueilla löytyy aktiivisia kilpailijoita, joiden tavoittavuus on suurempi Instagramissa 

kuin Facebookissa. Tämä selittyy alustojen eliniällä: Facebook on ollut markkinoilla jo yli 

kymmenen vuotta, kun taas Instagramin käyttäjämäärät alkoivat toden teolla kasvaa vasta 

noin viisi vuotta sitten. 

 

 

Kuva 19. Kilpailijoiden tavoittavuus sosiaalisessa mediassa 

 

 

Kohdeyrityksen tavoittavuus oli matala kaikilla aihealueilla eikä se tullut näkyviin 

aktiivisimpien sisällöntuottajien listauksessa. Alla olevassa kuvassa 22 on esitelty 

kohdeyrityksen tavoittavuus eri kanavissa kaikilla hyvinvoinnin aihealueilla.  
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Kuva 20. Kohdeyrityksen tavoittavuus sosiaalisessa mediassa 

 

Kuten kuvasta huomataan on kohdeyrityksen tavoittavuus lähinnä Facebookin puolella. 

Instagramissa kohdeyrityksen sivutoimipisteellä on pienimuotoinen tavoittavuus.  

 

Yksi mielenkiintoinen tarkastelunäkökulma on kilpailijoiden sisällöntuottamisen ajallinen 

ulottuvuus. Esimerkiksi tarkasteltaessa personal trainer-aihealueen dataa, erottuu sisällön 

määrälle selkeitä piikkejä. Eniten sisältöä tuotetaan tammikuussa, loppukeväästä sekä 

elokuussa. Alla olevassa kuvassa 23 on esitelty sosiaalisen median personal trainer-

sisällön määrä kanavittain vuoden aikana. 

 

 

Kuva 21. Sisällöntuottamisen ajallinen ulottuvuus personal trainer-aihealueella 
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Kun tarkastelu muutetaan päiväkohtaiseksi, huomataan että kuukauden aikana 

suosituimmat sisällön julkaisupäivät ovat kuukauden alku- ja loppupuoliskoilla. Jostain 

syystä esimerkiksi personal trainer-aihealueeseen liittyvää sisältöä julkaistaan kuun 13. ja 

19. päivän välillä huomattavasti vähemmän kuin muina päivinä. Päiväkohtainen tarkastelu 

personaltrainer-sisällöstä on esitelty kuvassa 24.  

 

 

Kuva 22. Sisällöntuottamisen päiväkohtainen vaihtelu personal trainer aihealueella 

 

Myös muilla aihealueilla on havaittavissa piikkejä sisällön määrän kasvussa vuoden 

aikana. Etenkin alkuvuodesta ja syksyisin julkaistaan paljon hyvinvointiin liittyvää sisältöä. 

Tarkemmat analyysit sisällön ajallisesta jaksottumisesta muilla aihealueilla löytyvät 

liitteistä 13-17.   
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7 Pohdinta 

Kohdeyrityksen tämänhetkinen näkyvyys sosiaalisessa mediassa on vähäistä ja se 

painottuu vahvasti Twitteriin. Kohdeyrityksestä käytävä keskustelu liittyy lähinnä poliittisiin 

ja taloudellisiin aihealueisiin, eikä hyvinvointipalveluiden datasta löytynyt juurikaan 

mainintoja kohdeyrityksestä. Tavallinen kuluttaja ei siis sosiaalisesta mediasta palveluja 

etsiessään todennäköisesti törmää kohdeyrityksen tarjoamiin palveluihin. Kohdeyritys on 

kyllä aktiivinen sosiaalisessa mediassa, mutta sen tuottama sisältö ei kohdistu paljotikaan 

hyvinvointipalveluihin. Sosiaalisen median kanavissa jaettu sisältö koskee hyvin pitkälti 

kohdeyrityksen muita kuin hyvinvointipalveluita, mikä osaltaan heikentää kuvaa 

kohdeyrityksestä hyvinvointipalvelujen tarjoajana. Kun kuluttuja törmää sosiaalisessa 

mediassa kohdeyrityksen tuottamaan sisältöön liittyy se lähtökohtaisesti aina muihin 

palveluihin eikä yritytyksestä jää selvää kuvaa hyvinvointipalveluiden tuottajana. 

 

Kilpailija-analyysi osoitti, että myös hakukoneoptimoinnissa on parannettavaa, sillä 

kohdeyritys ei noussut esille Googleen tehdyssä kartta-haussa pääkaupunkiseudulla 

lainkaan. Moni kuluttaja hyödyntää Googlen kartta-hakua etsiessään palveluntuottajia 

läheltä omaa sijaintia. Kohdeyrityksen kilpailijat olivat ostaneet Googlelta mainostilaa, 

joiden avulla he nousivat hakujen korkeimmille sijoille. Vahvistaakseen mielikuvaa laaja-

alaisena hyvinvointipalveluiden tarjoajana, tulisi kohdeyrityksen joko toteuttaa aktiivisesti 

hakukoneoptimointia tai allokoida markkinointivaroja Googlen mainostilan hankintaan. 

Kiteytettynä: jos toimija ei löydy Googlen haulla ensimäiseltä sivulta, on kuluttajan oletus 

se, ettei kyseinen toimija tarjoa haettua palvelua lainkaan.  

 

Tutkimuksen hyvinvointipalveluista haetuimmat olivat odotetusti hieronta ja fysioterapia. 

Myös personal trainer-palveluiden hakumäärät ovat kasvaneet viime vuosina, ja ne ovat 

jopa verrattavissa fysioterapian suosioon. Personal trainer aihealueen aktiivisimmille 

toimijoille oli tyypillistä suuri tavoittavuus sosiaalisessa mediassa. Nämä toimijat myös 

olivat aktiivisia useassa eri kanavassa. Hyvinvointipalveluista eniten sisältöä löytyi 

Instagramista ja Facebookista. Instagramissa korostuvat fysioterapia- ja personal trainer-

palvelut, kun taas Facebookissa keskiössä ovat hieronta ja nettivalmennus (liite 21).  

 

Tutkimuksen ensimmäinen alaongelma koski hyvinvointipalveluista käytävän keskustelun 

kanavia. Tulosten perusteella voidaan todeta, että tärkeimmät kanavat 

hyvinvointipalveluista käytävälle keskutelulle ovat Instagram ja Facebook. Niissä käydään 

sisällöltään vain hieman poikkeavaa keskustelua, mutta yksi tärkeimmistä teemoista on 

personal trainer-palvelut. Tutkimuksen toisessa alaongelmassa haettiin selkeyttä 

hyvinvointialan kilpailijoihin. Tähän ongelmaan yksiselitteisen ratkaisun antaminen on 
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haastavaa, sillä sosiaalisessa mediassa vaikuttajien ja kilpailijoiden raja on hämärtynyt ja 

kilpailijat eivät enää ole pelkästään yrityksiä, jotka on rakennettu tietyn tuotteen tai 

palvelun ympärille, vaan yksittäinen suuren seuraajamäärän saavuttanut henkilö saattaa 

ryhyä tarjoamaan kilpailevaa hyvinvointipalvelua omille seuraajilleen. Kilpailukenttä on siis 

jatkuvan muutoksen alainen ja yksittäisiä toimijoita vastaan kilpaileminen voi osoittautua 

tehottomaksi lähetymistavaksi. Sosiaalisen median aikakaudella on tärkeää saada 

asiakkaat löytämään oma tarjoama. Sen sijaan, että yritys määrittelee ennalta 

asiakassegmentin ja kohdistaa siihen markkinointia, tulisi pyrkiä aktiivisesti tuottamaan 

mielenkiintoista sisältöä ja antaa asiakkaiden löytää yritys itse. Tätä voi edesauttaa 

panostamalla asiakkaisiin, jotka ovat valmiita toimimaan suosittelijoina. Erityisen 

tehokkaita suosittelijoita ovat sosiaalisen median käyttäjät, joilla on suuri tavoittavuus ja 

jotka tuottavat sisältöä aktiivisesti. Tutkimuksen kolmas alaongelma pyrki selvittämään, 

mihin sävyyn eri toimijoista ja aiheista puhutaan. Tunneanalyysejä tehtiin sekä 

Meltwaterin että Azure Machine Learningin avulla ja niistä saadut tulokset poikkesivat 

merkittävästi toisistaan. Tunneanalyysien suurimmaksi haasteeksi osoittautui suomen 

kieli, jonka käyttö aiheuttaa ongelmia sen vuoksi, että työkaluihin määritellyt valmiit 

sanalistat ja algortimit on suunniteltu tukemaan englanninkielistä sisältöä. Tämän 

tutkimuksen puitteissa ei voida tehdä johtopäätöksiä tietystä toimijasta löydetyn sisällön 

sävyyn. Yksi mielenkiintoinen havainto työkaluista oli se, että Azure Machine Learning 

kykeni kategorisoimaan enemmän sisältöjä kuin Meltwaterin oma tunneanalyysi. 

Kohdeyrityksen tuleekin suhtautua Meltwaterin tunneanalyyseihin objektiivisesti ja tutkia 

tarkasti, kuinka osuvia tunneanalyysin tulokset oikeasti ovat.  

 

Tutkimuksen pääongelma oli selvittää miten kohdeyritys pystyy hyödyntämään sosiaalista 

mediaa tunnistaakseen asiakkaidensa tarpeet ja parantaakseen mahdollisuuksiaan tulla 

valituksi hyvinvointipalveluiden tarjoajana. Tähän voidaan vastata tukeutuen sekä 

teoriasta löydettyihin menettelytapoihin että tutkimuksen datasta saatuihin tuloksiin. 

Tarvittavat toimenpiteet voidaan jakaa seuraaviin kohtiin:  

- Yrityksen tulee olla aktiivinen etenkin niissä sosiaalisen median kanavissa, joissa 
käydään eniten keskustelua hyvinvointipalveluista.  

- Yritys voi parantaa näkyvyyttään hyvinvointipalveluihin liittyvissä hauissa 
toteuttamalla joko manuaalista hakukoneoptimointia tai ostamalla mainostilaa 
esimerkiksi Googlelta. 

- Monipuolisella hyvinvointipalveluihin liittyvällä sosiaalisen median sisällöllä, yritys 
parantaa asemaansa käyttäjien hakutuloksissa.  

- Osallistumalla hyvinvointipalveluista käytäviin keskusteluihin sosiaalisessa 
mediassa, yritys lisää näkyvyttään markkinoilla ja saa arvokasta tietoa 
asiakkaidensa mielipiteistä.  

- Aktiivinen osallistuminen sitoo yrityksen vahvasti osaksi käytyä keskustelua, jolloin 
keskusteluun liittyvät haut päätyy kohdeyritykseen. 

- Yrityksen tulee varmistaa, että kuluttajat, jotka löytävät yrityksen tuotetun sisällön 
perusteella, pystytään myös kääntämään asiakkaiksi (Inbound-markkinointi). 

- Yrityksen tulisi hyödyntää suosittelijoiden markkinoinnissaan. 
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7.1 Tutkimuksen konstruktio 

Yksi tämän opinnäytetyön tärkeimpiä tuloksia oli sosiaalisen median datan 

analysointiprosessin konstruktio, jonka avulla kohdeyritys voi toistaa tutkimuksessa 

toteutettuja analyysejä joko samaan osakokonaisuuteen eri aikarajauksella tai kokonaan 

toisella osakokonaisuudella. Tutkimuksen konstruktion (kuva 25) tavoitteena on kuvata 

prosessin syötteet sekä eri työvaiheet. Käytetyt työkalut ja menetelmät on esitelty luvussa 

4.3. 

 

Kuva 23. Tutkimuksen konstruktio: Sosiaalisen median datan analysointiprosessin 

viitekehys 

 

 

7.2 Tulosten hyödynnettävyys ja jatkokehitysehdotukset 

Tutkimus toteutettiin empiirisenä tutkimuksena, joten sen tulokset ovat suoraan 

sovellettavissa vain kohdeyrityksessä. Tutkimuksen konstruktiona tuotettu viitekehys 

mahdollistaa kuitenkin analysointiprosessin omaksumisen muille hyvinvointialalla toimiville 

yrityksille. Tutkimustulokset esiteltiin kohdeyritykselle joulukuussa 2018 ja annetun 

palautteen perusteella on ilmeistä, että kohde yritys ryhtyy toimiin tuloksien perusteella. 

Tutkimuksen tulosten hyödynnettävyys kohdeyritykselle oli hyvä ja niihin kohdistui 

pikemminkin rajausongelma.  

 

Tutkimus ei onnistunut tuottamaan tarkkaa tunneanalyysia hyvinvointipalveluista käyvästä 

keskustelusta, joten yksi jatkokehityksen alue olisi selvittää millaisella työkalulla saataisiin 

toteutettua tarkka tunneanalyysi suomenkielisestä sosiaalisen median datasta. Yksi 

mielenkiintoinen tutkimuksen alue olisi myös ajallisen ulottuvuuden huomioiminen 

kilpailija-analyysissa. Vaihtuvatko pienet kilpailevat toimijat alalla ja jos vaihtuvat, kuinka 

tiheästi? Toteutettu tutkimus myös keskittyi laaja-alaisesti selvittämään 
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hyvinvointipalveluista käytävää keskustelua sosiaalisessa mediassa. Mielenkiintoinen 

jatkotutkimus voisi syntyä syventymällä esimerkiksi Instagramin sisältöön ja analysoimalla 

siellä käytävän keskustelun sävyä sekä sitä, missä vaiheessa palvelun ”kulutusta” siitä 

keskustellaan sosiaalisessa mediassa.  

 

Hyvinvointipalveluiden markkina kehittyy jatkuvasti ja digitaalisuus tulee tulevaisuudessa 

olemaan keskustelu- ja markkinointikanavien lisäksi osa itse palveluita. Erilaiset älykellot 

ja kehon toimintaa mittaavat laitteet lisäävät suosiotaan ja moni toimija alalla on jo 

aloittanut tarjoamaan palveluita, joiden keskiössä on kuluttajasta kerätty ”bio-data”. 

Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia oman hyvinvointinsa optimoinnista, mikä luo 

aivan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia hyvinvointipalveluiden tarjoajille. (Vataja, 

2015) 

 

7.3 Kirjoittajan oppimisen arviointi 

Tämä opinnäytetyö opetti minulle paljon tieteellisen tutkimuksen käytännön tekemisestä. 

Työn aloitus oli haastava, sillä aiheen rajaus laajeni toistuvasti. Hyvä yhteistyö ohjaajani 

kanssa kuitenkin auttoi rajaamaan työn järkevän kokoiseksi ja sen myötä syntyi ajatus 

toistettavissa olevan viitekehyksen luomisesta kohdeyritykselle. Toisin kuin Haaga-Helian 

ohjeistuksessa suositellaan, tein teoria ja empiria osioita vuorotellen. Tämä ei johtunut 

siitä, ettenkö olisi halunnut kirjoittaa teoriaa, mutta huomasin tutkimuksen dataa 

analysoitaessa useasti, että opinnäytetyön teoriaosioon täytyykin lisätä uusia näkökulmia. 

Mielestäni työssä toteutui prosessikirjoittamisen periaate, sillä jotkut työn kappaleista on 

kirjoitettu noin neljä kertaa uusiksi. Tutkimuksen aikatauluttaminen oli haastavaa, sillä 

projektin alussa määritetty aikataulu oli lyhyt verrattuna kohdeyrityksen toivomiin tuloksiin. 

Kun tutkimuksen lopputuloksia esiteltiin kohdeyritykselle, olivat he erittäin tyytyväisiä 

sisältöön sekä tulosten hyödynnettävyyteen.  

 

Suurimmat epäonnistumiseni tämän työn teossa liittyivät alunperin projektisuunnitelmaan 

kirjattuihin välipalautuspäivämääriin. Kirjoittamiseen ja etenkin datan analysointiin kuluva 

aika pääsi yllättämään ja välipalautukset venyivät usein noin viikolla. Kokonaisuudessaan 

arvioituna suoriuduin projektista mielestäni hyvin ja olen erittäin kiitollinen ohjaajalleni 

Lilille kärsivällisyydestä sekä viikottaisista ohjauspalavereista.   
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8 Yhteenveto 

Tämä tutkimus toteutettiin osana Big Data – Big Business -tutkimushanketta ja sen 

tavoitteena oli tuottaa kohdeyritykselle konstruktio, jonka avulla sosiaalisen median 

massadataa voidaan hyödyntää asiakasymmärryksen lisäämisessä ja sen 

hyödyntämisessä liiketoiminnan kehittämiseksi. Tutkimukselle asetetut tavoitteet olivat 

analysoida kohdeyrityksen näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa, tunnistaa 

vaikutusvaltaisimpia pieniä kilpailijoita hyvinvointialalla sekä tutkia hyvinvointipalveluista ja 

eri toimijoista käydyn keskustelun sisältöä ja tunnetta. Tutkimus toteutettiin empiirisenä 

tutkimuksena ja siinä hyödynnetyt case-tutkimusmenetelmät olivat toiminta- ja 

konstruktiivinen tutkimus. Tutkimusta varten kerättiin dataa viidestä eri sosiaalisen median 

kanavasta yhden vuoden ajalta. Tutkimuksen kohteena olivat sekä itse kohdeyritys että 

hyvinvointipalvelut. Aihealueen laajuuden vuoksi tutkimus rajattiin koskemaan vain 

aktiviisuus-osakokonaisuuden hyvinvointipalveluita.  

 

Tutkimuksessa kohdeyrityksestä tehdyn analyysin perusteella voidaan sanoa, että 

kohdeyrityksen näkyvyys sosiaalisessa mediassa painottuu tällä hetkellä lähinnä 

taloudellisiin ja poliittisiin aiheisiin ja näkyvyys hyvinvointipalveluiden kannalta 

tärkeimmissä kanavissa on vähäistä. Analyysissa myös huomattiin, että tämä on tyypillistä 

muillekin alan suurille toimijoille, mutta kohdeyrityseltä uupuu myös aktiivisuus 

hakukoneoptimoinnin puolella. Kohdeyritys julkaisi hyvin vähän sisältöä liittyen 

hyvinvointipalveluihin ja se mainittiin vain harvoin hyvinvointipalveluihin liittyvissä 

keskusteluissa. Kilpailija-analyysistä huomattiin, että tärkeimmät sosiaalisen median 

kanavat ovat Instagram ja Facebook. Tutkimuksessa tunnistettiin useita pieniä toimijoita, 

jotka kävivät paljon keskustelua ja joista käytiin paljon keskustelua hyvinvointipalveluihin 

liittyen. Useimmat näistä toimijoista olivat yksittäisiä henkilöitä, joilla on suuri 

seuraajamäärä eri sosiaalisen median kanavissa, ja siksi suuri näkyvyys ja tavoittavuuus. 

Tutkimusta varten toteutettu tunneanalyysi antoi ristiriitaisia tuloksia riippuen käytetystä 

työkalusta, joten tutkimuksessa tyydyttiin vain totetamaan, että Azure Machine Learning-

työkalu vaikuttaisi olevan tarkempi ja osuvan useammin oikeaan tunneluokkaan 

suomenkielistä sisältöä analysoitaessa.  

 

Tutkimuksen lopputuloksena listattiin tärkeimpiä aihealueita, joihin yrityksen tulisi 

sosiaalisen median markkinoinnissaan keskittyä. Tämän lisäksi luotiin konstruktio, joka on 

massadatan analysointiprosessi, jonka avulla kohdeyritys voi laajentaa tutkimuksen 

koskemaan muita hyvinvointipalveluiden osakokonaisuuksia sekä toistamaan tässä 

tutkimuksessa toteutetun analyysin.  
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Liite 1. Poistosanalista 

 
Poistosanalista koottiin datan perusteella. Sanoja lisättiin sitä mukaa kun ne nousivat 

esille sanapilvissä.  

 

 
  



 

 

54 

Liite 2. Facebookin, Instagramin ja Twitterin sanapilvet 

 

 

 

  



 

 

55 

Liite 3. Blogien ja forumien sanapilvet 

 

 

 

 

  



 

 

56 

Liite 4. Tunneanalyysi: Facebook, Instagram ja Twitter 

 

 

 

  

  

 

  



 

 

57 

Liite 5. Tunneanalyysi: Blogit ja Forumit 

  

  

  



 

 

58 

Liite 6. Google Kartta-haun kilpailijalistaus 

  

   

  

  



 

 

59 

Liite 7. Eniten sisältöä tuottavat kilpailijat (fysioterapia ja hieronta) 

 

 

  



 

 

60 

Liite 8. Eniten sisältöä tuottavat kilpailijat (kiropraktikka ja naprapatia) 

 

 



 

 

61 

Liite 9. Eniten sisältöä tuottavat kilpailijat (osteopatia ja personal trainer) 

 

 

  



 

 

62 

Liite 10. Kilpailijoiden tavoittavuus (fysioterapia ja hieronta) 

 

  



 

 

63 

Liite 11. Kilpailijoiden tavoittavuus (kiropraktiikka ja naprapatia) 

 

 

 



 

 

64 

Liite 12. Kilpailijoiden tavoittavuus (osteopatia ja personal trainer) 

 

 

  



 

 

65 

Liite 13. Sisällön ajallinen jaksottuminen (fysioterapia) 

 

  

  



 

 

66 

Liite 14. Sisällön ajallinen jaksottuminen (hieronta) 

  

  

 

  



 

 

67 

Liite 15. Sisällön ajallinen jaksottuminen (kiropraktiikka) 

 

 

  



 

 

68 

Liite 16. Sisällön ajallinen jaksottuminen (naprapatia) 

 

 

  



 

 

69 

Liite 17. Sisällön ajallinen jaksottuminen (osteopatia) 

 

 

 

  



 

 

70 

Liite 18. Interaktiivinen näkymä PowerBI:ssä – esimerkki näkymä 

 

  



 

 

71 

Liite 19. Interaktiivinen näkymä PowerBI:ssä – Tunneanalyysi 

 

  



 

 

72 

Liite 20. Kilpailijadatan sanapilvet 

 

 

 

 

 


