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1 Johdanto 

Opinnäytetyössämme tutkitaan, millainen muotibrändien Instagram-sisältö 

kiinnostaa, vaikuttaa ja sitouttaa Instagramissa muotibrändejä seuraavia yli 

16-vuotiaita suomalaisia. Haluamme selvittää, miksi ihmiset seuraavat muo-

tibrändejä Instagramissa, ja millainen sisältö on ominaisuuksiltaan, elementeil-

tään ja estetiikaltaan vaikuttavinta. Tavoite on löytää yleistettäviä viitteitä siitä, 

millaista Instagram-preesensiä muotibrändin tulisi rakentaa tuekseen digitaali-

sessa ympäristössä – luonnollisesti oma brändi-identiteettinsä, kohderyh-

mänsä ja asemointinsa huomioon ottaen. Lisäksi tutkimme ihmisten sitoutu-

mista muotibrändeihin Instagramissa sekä sitä, syventääkö ja muovaako muo-

tibrändien seuraaminen Instagramissa ihmisten ja brändin välistä suhdetta. 

Haluamme vastauksen myös, kuinka merkittävä Instagram-tili ja sen sisältö on 

ihmisten mieliin piirtyvässä muotibrändin kokonaiskuvassa. 

Opinnäytetyöllämme ei ole suoraa toimeksiantajaa. Tarve ja motiivi sen teke-

miselle otsikon viitoittaman aihekokonaisuuden ympärille kumpuaa yhteisistä 

liiketoiminnallisista taustaintresseistä, molempien henkilökohtaisesta kiinnos-

tuksesta muotia kohtaan sekä vilpittömästä halusta tuottaa muotimarkkinoin-

nin piiriin yleishyödyllistä uutta tietoa ja näkökulmaa. Sitä voisivat myös muut 

toimijat voivat halutessaan hyödyntää. Olemme yhdessä harjoittaneet aiem-

min pienimuotoista vaateliiketoimintaa ja vakaa tarkoituksemme on jatkaa 

Days-vaatebrändiämme vastaisuudessakin. Motivaatio työn tekemiseen löytyy 

siis suoraan omasta tarpeestamme kehittää oman brändimme toimintaa In-

stagram-markkinoinnin osalta paremmaksi. Tahtomme on rakentaa vaate-

brändi, jonka kilpailuetu ei ole hinta, vaan kuluttajan voimakas tunnekokemus 

mielenkiintoisesta ja haluttavasta brändistä unohtamatta tuotteiden korkeaa 

laatua, funktionaalista arvoa ja innovatiivisuutta. Etsimme lainalaisuuksia ja 

suuntaviivoja siitä, millaisella Instagram-markkinoinnilla-, sisällöllä- ja preesen-

sillä muotibrändiä voidaan rakentaa vahvemmaksi ja laadultaan sellaiseksi, 

joka edistää tuotteiden myymistä brändin itsensä määrittelemälle kohderyh-

mälle. 

Kotimaisen tutkimuksen kentällä on useita vaatebrändien sosiaalisen median 

markkinointia ja muotimarkkinointia koskevia tutkimuksia, mutta eritoten muo-
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tibrändin Instagram-sisällön spesifejä elementtejä, ominaisuuksia ja estetiik-

kaa sekä Instagram-sitoutumista ei ole perusteellisen kartoituksemme ja tieto-

jemme mukaan Suomessa tutkittu. Kansainväliseltä kentältä olemme löytä-

neet opinnäytetyön tekemisen myötä muutamia relevantteja tutkimuksia. 

Otimme niistä kaksi osaksi teoriakatsausta opinnäytetyömme tueksi ja oman 

tutkimuksemme inspiraatioksi. Ensimmäinen niistä käsittelee milleniaalien si-

toutumista muotibrändeihin ja toinen snapshot-estetiikan vaikuttavuutta suh-

teessa ammattimaiseen visuaaliseen ilmeeseen. 

Tänä päivänä epäselvää ei liene kenellekään enää, että koosta riippumatta 

kaikkien yritysten täytyy operoida johdonmukaisesti sähköisessä ympäristössä 

säilyäkseen elinvoimaisena. Hakukonenäkyvyyteen, verkkosivustoihin ja digi-

taaliseen markkinointiviestintään on tehtävä pitkäjänteisiä panostuksia ja yri-

tysten on aidosti ymmärrettävä, että vahvan digitaalisen preesensin rakenta-

minen ja ylläpito edellyttää merkittävän määrän erilaisia resursseja. 

Epäselvää on sen sijaan useille, varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksille 

sekä brändeille toimialasta riippumatta sisällön muotoilun merkitys. Tämä se-

kavuus korostuu etenkin sosiaalisen median alustoilla. On loputtomasti toimi-

joita, joiden digitaalinen olemus ja viestintä on vailla yhtenäistä suuntaa, tyyliä 

ja ”ääntä”. Rehellisesti voimme jälkikäteen myöntää myös itse syyllisty-

neemme sekavaan sosiaalisen median markkinointi- ja brändiviestintään, eri-

tyisesti ensimmäisen mallistomme lanseerauksen yhteydessä. Se oli toki inhi-

millistä aloittelevalle ja asemoimattomalle brändille, mistä viisastuneena toisen 

mallistomme markkinoinnin toteutus ja konsepti kaikkinensa teroitettiin mitta-

luokassaan jo siedettävälle tasolle. 

Edellä kuvailtuun brändin rakentamisen perisyntiin haluamme etsiä vapau-

tusta oman tulevaisuutemme vuoksi. On positiomme vastaisuudessa minkä 

toimialan parissa hyvänsä. Opinnäytetyömme tulokulma puhtaimmillaan on 

siis löytää vastauksia muotibrändin Instagram-sisällön muotoilua koskeviin ki-

periin kysymyksiin. Valmiita ratkaisuja tämä työ ei tule tarjoamaan meille tai 

muille toimijoille, koska jokaisen muotibrändin on hiottava oma sosiaalisen 

median sisältö- ja brändinrakennuspalettinsa sopivaksi huomioon ottaen oma 

kohderyhmänsä, asemointinsa ja omat persoonalliset tarpeensa. Sen sijaan 
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työmme todellinen hyöty tulee löytymään yleistettävistä sisällön muotoiluun liit-

tyvistä löydöksistä ja periaatteista, joiden pohjalta muotibrändi voi ryhtyä laati-

maan tehokasta brändistrategiaa Instagramia hyödyntäen. 

Opinnäytetyön alussa avataan tutkimus kokonaisuudessaan, minkä jälkeen 

teoreettisen viitekehyksen ensimmäisellä puoliskolla paneudutaan brändin ja 

muotibrändin käsitteisiin sekä niiden koostumuksiin. Tietoperustan toinen osio 

käsittelee muotibrändin rakentamista digitaalisen markkinointiviestinnän, täh-

dennettynä Instagram-sisällön keinoin, jonka tueksi avaamme myös brän-

disuhteiden ja brändiviestinnän konsepteja sekä tekstinsuunnittelua. Tulososi-

ossa puretaan tutkimusta varten kerätyn kyselylomakkeen data. Sen jälkeen 

johtopäätöksissä tulokset ja keskeisimmät tutkimuslöydökset tarkastellaan. 

Niiden pohjalta teemme kehitysehdotuksia sekä linjaamme viitteellisiä ohjeita 

muotibrändeille Instagramissa operoinnin suhteen. Pohdinnan toinen osa kä-

sittelee tutkimustulosten peilaamista teoreettiseen viitekehykseen. Lopuksi ar-

vioimme koko työn luotettavuutta ja onnistumista sekä pohdimme tutkimuk-

sesta saatuja hyötyjä ja mahdollisia jatkotutkimustoimenpiteitä. 

2 Tutkimusasetelma 

Tässä luvussa käsitellään tutkimusasetelmaa, johon kuuluu tutkimusongelma 

ja -kysymykset sekä tutkimuksen menetelmät. Koko tutkimus alkaa aiheen va-

linnalla, jota tarkennetaan tutkimusongelmalla.  

2.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset 

Tutkimme opinnäytetyössämme, kuinka vaikuttavan Instagram-sisällön avulla 

rakennetaan muotibrändiä. Tutkimuskysymykset ovat:  

• Millaista on muotibrändin vaikuttava Instagram-sisältö?  

• Mistä syistä ihminen seuraa muotibrändejä Instagramissa?  

• Mikä saa ihmisen sitoutumaan muotibrändeihin Instagramissa? 

• Muovaako muotibrändien Instagram-tilit ja niiden seuraaminen yleisesti 

suhdetta ja mielipidettä brändistä? 
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Kuten johdannosta selviää, opinnäytetyön tekemisen motiivit kumpuavat hen-

kilökohtaisista liiketoiminnallisista intresseistämme aihetta kohtaan sekä mah-

dollisuudesta auttaa esimerkiksi aloittelevia muotibrändejä Instagram-sisällön 

suunnittelussa. Aihetta on tutkittu suhteellisen vähän erityisesti näin syvälli-

sellä tasolla. Olemassa olevat tutkimukset keskittyvät isompiin kokonaisuuk-

siin ja painottuvat Instagram-markkinoinnin teoreettiseen sekä yleismaailmalli-

seen puoleen. Tutkimuksemme painottuukin Instagram-sisällön esteettisiin ky-

symyksiin, sisältöformaattien tehokkuuteen, sisällön elementteihin ja ominai-

suuksiin sekä käyttäjien sitoutumiseen muotibrändien Instagram-tileihin. Opin-

näytetyössä usein esiintyvä termi vaikuttava sisältö tarkoittaa estetiikaltaan ja 

elementeiltään kiinnostavaa sekä formaattien suhteen seuraajien mielestä te-

hokasta ja mielekästä Instagram-sisältöä. 

2.2 Tutkimuksen menetelmät 

Opinnäytetyössä käyttämämme tutkimusote on kvantitatiivinen eli määrällinen. 

Kanasen (2008, 10) mukaan kvantitatiivinen tutkimus pyrkii yleistämään: Pe-

rusidea on kysyä pieneltä joukolta tutkimusongelmaan liittyviä kysymyksiä ja 

tämän pienen joukon, eli otoksen vastaajien oletetaan edustavan koko jouk-

koa eli perusjoukkoa. Määrällinen tutkimusmenetelmä vastaa kysymyksiin: 

kuinka moni, kuinka paljon ja kuinka usein. Määrällisessä tutkimusmenetel-

mässä tietoa tarkastellaan numeerisesti, eli tutkittavia asioita ja niiden ominai-

suuksia käsitellään yleisesti kuvaillen numeroiden avulla. Tutkimustieto saa-

daan ja esitetään siis numeroina, esimerkiksi tunnuslukuina. Numerotiedot 

kuitenkin tulkitaan ja selitetään sanallisesti sekä kuvaillaan, kuinka eri asiat liit-

tyvät toisiinsa tai eroavat toistensa suhteen. (Vilkka 2007, 14.) 

Kanasen (2008, 10) mukaan määrällinen tutkimus voidaan toteuttaa vasta sil-

loin, kun tutkittava ilmiö on riittävän täsmentynyt, eli ilmiö pitää pystyä määrit-

telemään niin hyvin, että sitä voidaan mitata kvantitatiivisen tutkimuksen me-

netelmin. Tutkimuksen on oltava mahdollisimman objektiivinen eli puolueeton 

niin itse tutkimusprosessin kuin tutkimustulosten suhteen (Vilkka 2007, 16).  
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Määrällinen tutkimusmenetelmä valittiin sen vuoksi, että sen avulla saadaan 

tutkittua mahdollisimman laaja-alaisesti perusjoukon näkemyksiä tutkimusky-

symyksiämme koskien. Tutkitut aiheet ovat selkeästi muunnettavissa ja esitet-

tävissä tutkittaville verkkokyselylomakkeen avulla. 

Perusjoukko ja otanta 

Tutkimuksessa perusjoukko on kohdejoukko, josta halutaan tehdä päätelmiä. 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksen perusjoukko on yli 16-vuotiaat suomalaiset, 

Instagramissa muotibrändejä seuraavat ihmiset sukupuolesta riippumatta. 

Joissakin tapauksissa on mahdollista tehdä kokonaistutkimus, jossa kerätään 

tietoa kaikista perusjoukkoon kuuluvista havaintoyksiköistä, eli tässä tapauk-

sessa ihmisistä. Tässä opinnäytetyössä on lähes mahdotonta tehdä kokonais-

tutkimusta, jolloin toteutetaan otantatutkimus, jossa perusjoukkoa edustaa 

otos. Siitä saatuja tuloksia voidaan yleistää perusjoukkoon. (Mittaaminen: Ti-

lastoyksiköt ja muuttujat n.d.) 

Yleisimpien otantamenetelmien kuten yksinkertaisen satunnaisotannan, osite-

tun otannan tai ryväsotannan käyttö edellyttää perusjoukon tuntemista (Kana-

nen 2014, 182). Kun perusjoukko on yli 16-vuotiaat suomalaiset, In-

stagramissa muotibrändejä seuraavat ihmiset, on koko joukon tunteminen ja 

tavoittaminen käytännössä mahdotonta. Kanasen (2014, 183) mukaan perin-

teisistä otantamenetelmistä voidaankin verkkotutkimuksissa luopua ja pyrkiä 

saamaan mahdollisimman moni perusjoukosta vastaamaan. Tutkimuksen ky-

selylomake julkaistaan Facebookin muotiin keskittyneissä kahdessa ryh-

mässä, Hypendissä ja Retail Mafiassa sekä miesten muotiin erikoistuneella 

Tyylit.fi-foorumilla. Lisäksi tutkijat julkaisevat kyselyn omissa sosiaalisen me-

dian kanavissaan. Ensiksi mainitut kolme kanavaa muodostavat tutkimukselle 

edustavan otoksen, sillä niiden yhteenlaskettu käyttäjämäärä on noin 18 tu-

hatta ja käyttäjistä ainakin suurin osa käyttää oletettavasti Instagramia. Näitä 

kaikkia käyttäjiä ei tietenkään ole mahdollista saavuttaa, sillä esimerkiksi Fa-

cebookin ryhmissä kaikki eivät saa julkaisuista tietoa ja ryhmien käyttäjien ak-

tiivisuus vaihtelee yksilöittäin. Tutkimus julkaistaan kaikissa kanavissa saate-

sanoin, joissa painotetaan, että tutkimuksen kyselylomakkeeseen etsitään 

vastaajia, jotka ovat kiinnostuneet muodista ja seuraavat Instagramissa muo-

tibrändejä. Kyselylomakkeen alkupuolella selvitetään myös demografisten ja 
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sosioekonomisten tietojen jälkeen, kuinka montaa muotibrändiä vastaaja seu-

raa Instagramissa. Vastaajat, jotka eivät seuraa yhtään brändiä voidaan jättää 

helposti tutkimustulosten ulkopuolelle. 

Kyselylomakkeen laatiminen 

Tutkittava aihe tulee operationalisoida ja strukturoida. Operationalisoinnilla tar-

koitetaan sitä, että teoreettiset ja käsitteelliset asiat muutetaan sellaiseen 

muotoon, josta tutkittava ymmärtää ne ilman aiheen asiantuntijuutta. Struktu-

roinnilla tarkoitetaan sitä, että tutkittava asia ja sen ominaisuudet suunnitel-

laan ja vakioidaan lomakkeeseen kysymyksiksi ja vastausvaihtoehdoiksi etu-

käteen niin, että kaikki tutkittavat ymmärtävät kysymykset ja kysymykset voi-

daan kysyä kaikilta tutkittavilta. Kaikille tutkittaville asioille, eli muuttujille anne-

taan arvo, joka ilmaistaan symboleina, esimerkiksi numeroina tai kirjaimina. 

(Vilkka 2007, 14–15.) 

On tärkeää, että kyselylomake on mahdollisimman selkeä ja tarpeeksi lyhyt 

niin vastaajien, kuin tutkijoidenkin näkökulmasta. Liian pitkä vastausaika vä-

hentää vastaushaluja ja ehdoton maksimimitta kyselylle on 15–20 minuuttia. 

Lomakkeen suunnittelu tulee aloittaa ulkoasusta ja pituudesta. Tämä saattaa 

tuntua oudolta tieteellisestä näkökulmasta, mutta vastaamispäätökset perustu-

vat melko pitkälti ensivaikutelmaan lomakkeesta. Huonosti suunniteltu ja to-

teutettu kyselylomake voi pilata huonolla vastausprosentilla muuten hyvin 

suunnitellun tutkimuksen (Kyselylomakkeen laatiminen n.d.). Kanasen (2014, 

163) mukaan verkossa toteutettavan kyselyn toteuttaminen noudattaa samoja 

sääntöjä kuin verkkosivujen ja esimerkiksi perinteisen paperilomakkeen suun-

nittelu. Teksti tulee pitää lyhyenä, ytimekkäänä ja yksinkertaisena. Mahdolli-

nen ohjeistus kyselyn alussa tulee pitää mahdollisimman lyhyenä, sillä vastaa-

jat lukevat niitä harvoin. Itse kysymykset esitetään loogisessa järjestyksessä 

aihealue kerrallaan, ja eri aihealueet kannattaa jakaa esimerkiksi omille sivuil-

leen luoden järkeviä kysymyskokonaisuuksia (Kananen 2014, 163–165). Lo-

make kannattaa aloittaa helpoimmista kysymyksistä ja edetä loppua kohden 

syvällisempiin aiheisiin (Kyselylomakkeen laatiminen n.d.).  

Kyselylomakkeessa tutkittavia asioita mitataan muutamilla eri järjestysas-

teikoilla. Demografisten ja sosioekonomisten taustamuuttujien (ikä, sukupuoli, 
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koulutusaste) selvittämisessä käytetään perinteisiä monivalintakysymyksiä ris-

tiintaulukoinnin helpottamiseksi. Muutoin kyselylomakkeessa käytetään pää-

asiassa asenneasteikkoja, joilla mitataan havaintoyksikköjen asennetta ja mie-

lipiteitä (Vilkka 2007, 45). Käytettävät asenneasteikot ovat pääasiassa Likertin 

asteikko ja yhdessä kysymyksessä Osgoodin asteikko. Likertin asteikko on 

erittäin käytetty järjestysasteikko, jonka perusidea on, että asteikon keskikoh-

dasta lähtien toiseen suuntaan samanmielisyys kasvaa ja toiseen suuntaan 

laskee. Osgoodin asteikossa taas ideana on se, että ääripäihin sijoittuvat vas-

takkaiset adjektiivit ja keskimmäinen vastausvaihtoehto kuvaa neutraalia suh-

tautumista asiaan. (Vilkka 2007, 46–47.) 

Edellämainitut kysymystyypit ja järjestysasteikot valikoituivat tutkimukseen sen 

vuoksi, että kysymyslomakkeen laajuuden vuoksi. Aineiston käsittely on näin 

nopeampaa ja helpompaa järkevillä mitta-asteikoilla. Avoimet kysymykset jä-

tettiin kyselylomakkeesta kokonaan pois, sillä niiden läpikäyminen, ryhmittely 

ja muuttaminen numeraaliseen muotoon voi olla haastavaa erityisesti aloittele-

ville tutkijoille (Vilkka 2007, 68). 

Aineiston analysointi 

Määrällisen tutkimuksen analysointimenetelmiä on useita ja niitä voidaan luo-

kitella eri tavoin. Yksi yleinen tapa on luokitella menetelmät sen mukaan, onko 

menetelmän kohteena yksi vai useampia muuttujia. Tässä tutkimuksessa koh-

teena on useampia muuttujia, joten voidaan puhua monimuuttujamenetel-

mästä. (Menetelmien tyyppejä ja soveltuvan menetelmän valinta n.n.) 

Jos halutaan saada tietoa yhdestä muuttujasta, käytetään sijaintilukuja, joilla 

tarkoitetaan havaintoarvojen sijaintia kuvaavia tunnuslukuja. Tavallisimpia si-

jaintilukuja ovat keskiarvo ja moodi. Hajontalukuja käyttämällä taas voidaan 

tutkia, kuinka havaintoarvot poikkeavat toisistaan. Havaintolukuja ovat esimer-

kiksi vaihteluväli ja keskihajonta. Jos tavoitteena on analysoida kahden muut-

tujan välistä riippuvuutta, kuten tässä tutkimuksessa vaikkapa ikäluokan ja In-

stagram-käyttötottumusten välistä riippuvuutta, käytetään ristiintaulukointia ja / 

tai korrelaatiokerrointa. Näillä kahdella saadaan tietoa, jonka perusteella voi-

daan päätellä, vaikuttavatko tietyt asiat toisiinsa. Suoraa syy-seuraussuhdetta 

ei kuitenkaan välttämättä aina ole, vaan kyse saattaa olla sattumasta. (Vilkka 

2007, 119–120.) 
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Tässä opinnäytetyössä tutkitaan vastaajien Instagram-käyttöä ja -käyttäyty-

mistä. Koska kyseistä aihepiiriä on tutkittu suhteellisen vähän tästä näkökul-

masta, tutkimuksesta saatuja tunnuslukuja analysoidaan ja vertaillaan tietope-

rustaan myös yleisellä tasolla. Tavoitteena on löytää vastauksia tutkimuskysy-

myksiin, eli esimerkiksi, millaista on vaikuttava Instagram-sisältö, ja mikä saa 

ihmisen seuraamaan muotibrändejä Instagramissa. Tuloksista pyritään teke-

mään johtopäätöksiä, jotka kertovat, millaisella sisällöllä on mahdollista raken-

taa muotibrändiä Instagramissa. 

Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen tarkoituksena on saada mahdollisimman luotettavaa ja totuuden-

mukaista tietoa. Erityisesti määrällisessä tutkimuksessa tulee aina arvioida 

työn luotettavuutta. Luotettavuuden arvioinnissa käytetään validiteetti- ja relia-

biliteettikäsitteitä. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkitaan tutkimuksen kan-

nalta oikeita asioita. Validiteetti varmistetaan käyttämällä oikeita tutkimusme-

netelmiä, oikeaa mittaria ja mittaamalla oikeita asioita. Reliabiliteetilla tarkoite-

taan tutkimustulosten pysyvyyttä eli sitä, että toistettaessa tutkimus saadaan 

samat tulokset. Tällä varmistetaan, että saadut tulokset eivät johdu sattu-

masta. Reliabiliteetti ei takaa validiteettia, eli tutkimus voi olla luotettava, mutta 

tutkii vääriä asioita. Määrällisessä tutkimuksessa reliabiliteetin todentaminen 

on yksinkertaista, sillä tutkimuksen voi oletettavasti toistaa olettaen, että kaikki 

vaiheet on dokumentoitu tarkasti. Opinnäytetyössä ei kuitenkaan ole järkevää 

lähteä tekemään uusintamittauksia. Riittää, kun eri vaiheet on dokumentoitu 

tarkasti ja ratkaisut perusteltu, jotta arvioija voi todeta, ettei prosessissa ole 

aukkoja missään vaiheessa. (Kananen 2008, 79–83.) 

Kanasen (2014, 168) mukaan verkossa tehdyn kyselyn ongelma on saatujen 

tulosten yleistettävyys eli se, vastaavatko tulokset perusjoukkoa. Perusjoukon 

määrittely edellyttää yleisesti luetteloa kohderyhmästä, mikä on yleensä onnis-

tuneen tutkimuksen ja otannan edellytys. Verkossa tällaista luetteloa ei ole 

yleensä saatavilla, mutta jos kysely voidaan rajata johonkin yksittäiseen ver-

kon osaan tai alustaan, voidaan saada edustava otos. Edustavuuden ongelma 

korostuu erityisesti tilanteissa, joissa tutkitaan fyysisen maailman ilmiötä, sillä 

kaikilla tutkimuksen havaintoyksiköillä ei välttämättä ole pääsyä internetiin. 

(Kananen 2014, 168–169.) 
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Tilanne on kuitenkin toinen, jos tutkitaan verkossa tapahtuvia ilmiöitä, kuten 

tämän opinnäytetyön tutkimuksessa tehdään. Kaikilla havaintoyksiköillä on ol-

tava käytössään päätelaite ja pääsy internetiin käyttääkseen Instagramia, 

jonka käyttöä tutkimus käsittelee. Lisäksi tämän opinnäytetyön verkkokyselylo-

make julkaistaan muutamassa valitussa kanavassa, joissa pyritään tavoitta-

maan perusjoukkoon kuuluvia henkilöitä. Kanasen (2014, 171) mukaan ver-

kossa tapahtuvan tutkimuksen perusjoukko voi olla vaikeaa tai jopa mahdo-

tonta määrittää ja ihmisten vastaamishalukkuus voi vaihdella suuresti yksilöi-

den välillä. Vastaajista voidaan kuitenkin selvittää profiilit taustamuuttujien 

avulla. Tässä tutkimuksessa selvitetään joitakin keskeisiä vastaajien demogra-

fisia ja sosioekonomisia tekijöitä kuten ikää, sukupuolta ja koulutustasoa. Täs-

täkin huolimatta tulosten luotettavuus voi jäädä kyseenalaiseksi: tutkimustu-

lokset eivät välttämättä ole vääriä, mutta tilastollisesti ne voivat olla epäluotet-

tavia (Kananen 2014, 171). 

3 Brändi ja muotibrändi 

”You can spend ₤15m on advertising, go bankrupt and your name can still 

mean nothing to people. Your brand is created out of customer contact and 

the experience your customers have of you” - Rita Clifton & John Simmons 

3.1 Brändin historia 

Brändi-nimityksen varhaisin alkuperä liittyy tunnettuun historian tietoon karjan 

merkitsemisestä, joka lienee kaikille asiaan vähänkään perehtyneille tuttu ker-

tomus. Sen ollessa kenties klassisin yksinkertaistus aiheesta kirjaamme sen 

tähänkin opinnäytetyöhön bränditeoreettisen osuuden kärkeen. 

Sana brändi on alun perin johdettu muinaisnorjan sanasta brandr, joka tarkoit-

taa polttamista. Ammoiset maatilalliset polttomerkitsivät karjansa erottaakseen 

ne muiden toimijoiden karjasta, jotta ostajat pystyivät erottamaan eri karjan-

kasvattajien karjan toisistaan. Hyvämaineinen karjatilallinen pystyi karjan kor-

kean laadun turvin saavuttamaan vahvan aseman alallaan huonompimainei-

siin toimijoihin verrattuna. Noista ajoista tähän päivään saakka brändin perus-

idea on säilynyt ennallaan. (Clifton & Simmons 2004, 13–14.) 
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Brändi-nimitys otettiin nykymuotoiseen käyttöön teollisen vallankumouksen 

suuressa rakennemurroksessa. Räjähdysmäisesti kasvavaan palveluiden ja 

tuotteiden kysyntään vastattiin vauhdittamalla tuotevirran kulkua tehokkaam-

man jakelun avulla ja tuotteita ryhdyttiin tarjoamaan enenevissä määrin suu-

rissa valintamyymälöissä pienten palvelumyymälöiden sijaan. Yksilöllisen pal-

velun jäädessä taka-alalle suosittelijan vastuu siirtyi tuotteen valmistajalle tai 

sen markkinoijalle. Brändi-nimitys omaksuttiin kuvaamaan valmistajan omis-

tusoikeutta tuotteeseensa sekä erottamaan se tunnistettavalla tavalla muusta 

tarjonnasta. (Lindroos, Lindroos & Nyman 2005, 20.) 

3.2 Yleistä brändistä 

Huomionarvoista on painottaa, että tuote ja brändi eivät ole sama asia, kuten 

Lindroos ja muut (2005, 21) luonnehtivat: brändi kertoo tuotteen merkityksen 

asiakkaalle. Se on mielikuva, joka kertoo kokemuksesta, jota asiakas voi tuot-

teelta odottaa. 

Jälkiteolliselle aikakaudelle tultaessa tilanne on täysin päinvastainen kuin 

brändi-sanan syntyaikana: valmistajan markkinoiden valtakaudelta on siirrytty 

asiakkaan markkinoiden aikaan. Yritysten toiminta on muuttunut asiakaslähtöi-

semmäksi – myös brändin määrittely, käyttäminen ja sen johtaminen. Omis-

tusoikeus brändiin ei ole enää yksiselitteisesti yrityksellä. Tosiasiallisesti 

brändi sijaitsee asiakkaan mielen syövereissä ja on lopulta hänen vallassaan. 

(Lindroos, Lindroos & Nyman 2005, 21.) Tästä näkemyksestä johdettuna se, 

miten brändi mielletään, elää vallitsevien olosuhteiden, käsitysten ja trendien 

muutosten mukana, vaikkakin termin brändi perusolemus ja kovin ydin säilyy-

kin ennallaan. Täten yritysten on syytä kiinnittää huomiota siihen, miten käsi-

tellä ja johtaa brändiä missäkin paikassa ja ajassa. 

Brändille on monia erilaisia määritelmiä, ja termi onkin jollain tapaa hieman 

häilyvä. Kellerin (2013) mukaan yksikertaisimmillaan brändin voi määritellä, 

kuten American Marketing Association (AMA) sen määrittelee: brändi on nimi, 

termi, merkki, symboli, design tai edellä mainittujen yhdistelmä, jonka on tar-

koitus tulla liitetyksi johonkin tiettyyn tuotteeseen tai palveluun ja erottautua 

samalla kilpailijoista. Tässä American Marketing Associationin (AMA) määritel-

mässä ei kuitenkaan oteta huomioon brändien tuomia mielikuvia ja tunteita. 
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Brändi onkin siis enemmän kuin edellä mainittu litania: se on jotain, mikä mää-

rittele yrityksen mainetta ja asemaa markkinoilla. (Keller 2013, 30.) 

Holtin (2004) mukaan nimi, logo, design ja visuaaliset elementit ovat brändin 

aineellisia tunnuksia. Ne eivät kuitenkaan vastoin intuitiivista ajattelua tarkoita 

brändin olevan ”todella” olemassa. Uudella tuotteella ei ole luonnollisesti histo-

riallista ulottuvuutta ja perinnettä, mikä tarkoittaa sen olevan vailla syvempää 

merkitystä. Holt kehottaakin ajattelemaan tunnettuja ja ikonisia tuotemerkkejä, 

kuten IBM:ää, Nikea tai McDonald’sia: niillä on edellä mainitut aineelliset tun-

nukset, mutta eron tekee se, että niiden brändit ovat ladattu täyteen kuluttajien 

odotuksilla. Mainonta, sponsorointi ja muut markkinointitoimenpiteet hyödyntä-

vät brändiä potkurinaan. Aikakaus- ja sanomalehdet tuotetta käsittelevine si-

sältöineen arvottavat brändiä ja ihmiset puhuvat brändistä kahvipöytäkeskus-

teluissa. Ajan saatossa ihmisten aatokset tuotteesta summautuvat ja täyden-

tävät brändin aineelliset tunnukset merkityksellä, jonka myötä brändi on to-

della muodostunut. (Holt 2004, 3.) 

Brändi on kaikkien mahdollisten tietojen ja mielikuvien yhteenlaskettu summa, 

joka ihmisellä on jostakin asiasta. Brändi on sen kokijalleen aina ”totta”, 

vaikkei se olisikaan sellainen, johon yritys toiminnallaan pyrkii. Brändin luomi-

nen ja rakentaminen on työtä, jota tehdään yrityksen kaikilla sektoreilla ja kai-

kissa prosesseissa, jotta tavoitellun kohderyhmän mielessä brändi vastaisi 

mahdollisimman hyvin yrityksen asettamaa tavoitemielikuvaa. Yritys valikoi ta-

voitemielikuvaansa ne asiat, joilla se haluaa erottua relevantilla tavalla eduk-

seen markkinoilla kilpailijoihinsa nähden. Tavoitemielikuva on kiteytys brändin 

ytimestä, sen tarjoamista aineellisista ja aineettomista eduista sekä siihen lii-

tettävistä tunnisteista ja persoonallisuudesta. (Mäkinen, Kahri & Kahri 2010, 

35–39.) 

Clifton ja Simmons (2004, 98–100) puhuvat holistisesta brändikatsomuksesta, 

jolla tarkoitetaan sitä, että brändin tulee olla kuin koko organisaation sisäänra-

kennettu DNA, perustavanlaatuinen toimintaa määrittelevä opinkivi sekä koko 

olemassaolon ilmentymä. Brändi ei siis tule olla yksinomaan markkinointifunk-

tion asia ja instrumentti. Ideaalitapauksessa asiakas aistii ja kokee brändin 

kaikissa kohtaamisissaan yrityksen kanssa: puhuessaan satunnaiselle asia-

kaspalvelijalle, tarkastellessaan mitä tahansa tuotetta ja niin edelleen. Tällä 
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tarkoitetaan brändikokemusta, jonka on oltava yhtenäinen ja paras mahdolli-

nen organisaation kaikissa rakenteissa, osissa ja tuotteissa. Menestynyt 

brändi perustuu selkeälle arvolupaukselle. Jos brändiltä puuttuu idea siitä, mil-

laista arvoa sen on määrä tuottaa asiakkaalle, siitä on erittäin haastavaa ra-

kentaa sellaista, jolla on mitään erityistä tarjottavaa kuluttajille. Miksi sitten jot-

kut yritykset pystyvät lunastamaan brändilupauksen ja jotkut eivät? Yksinker-

taisuudessaan onnistujilla on täsmällinen asiakaskokemuksen malli ja pro-

sessi, joka johdonmukaisesti lunastaa brändilupauksen kaikissa tilanteissa ja 

tapauksissa. 

Muoti ja muotibrändi 

Nähdäksemme monet huippumuoti- ja luksusbrändien tunnusmerkit täyttyvät 

myös hintaluokaltaan edullisemmissa ja vähemmän eksklusiivisissa muo-

tibrändeissä (ks. kuvio 1). Näistä käytämme nimitystä premiumbrändit, jotka 

asettuvat luksusbrändien ja tavallisten brändien väliin. Tällaisia brändejä ovat 

esimerkiksi ranskalainen A.P.C. ja tanskalainen Norse Projects, jotka ovat ha-

luttuja ja tunnettuja brändejä katumuodin piirissä, mutta niiden saatavuus on 

luksusbrändejä helpompi ja ne ovat hinnaltaan edullisempia. 

Brucen ja Hinesin (2007, 169) mukaan Breward kuvailee muotia sosiaalisen 

identiteetin, poliittisten ajatusten ja esteettisen maun ilmentämisen keinoksi ja 

mukaan Perna määrittelee muodin olevan oman aikansa kuva. Edellä mainitut 

karkeat tulkinnat kuvaavat mainiosti modernia kulutusyhteiskuntaa, jossa ih-

misten erilaiset elämäntyylit ovat monin tavoin sosiaalisen statuksen ja me-

nestyksen ilmaisemisen välineitä. Tämä pätee olennaisesti erilaisiin tuotteisiin 

ja palveluihin, jotka ovat niitä käytettäessä ja kuluttaessa selvästi muiden näh-

tävillä. Tällaisia tuotteita ja palveluita ovat esimerkiksi matkapuhelimet, kellot, 

autot, baarit, ravintolat, vaatteet ja erilaiset aineelliset koristeet. Kaksi muodin 

erityispiirrettä, jotka vaikuttavat trendien ennustamiseen, ovat jatkuva muutos 

ja suhteellinen uutuusarvo tai omaksumisen taso johonkin tiettyyn ulkoiseen 

olemukseen, tyyliin tai tuotteeseen. Brucen ja Hinesin (2007, 169) mukaan 

Gabrielle ”Coco” Chanel kiteyttikin 1900-luvun alussa muodin sanankääntein: 

Muoti on olemassa vasta silloin, kun se laskeutuu ulos kaduille. Muodilla, joka 

pysyttelee salongeissa ei ole enempää merkitystä kuin naamiaisilla. 
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Mikä sitten erottaa muoti- ja luksusbrändin tavanomaisesta käyttöfunktionsa 

täyttävästä edullisesta tai keskihintaisesta vaatemerkistä – esimerkiksi työ-

vaatteesta? 

Luksuksen käsite johdetaan tyypillisesti joko kuluttamisen näkökulmasta tai 

tuotebrändäämisen välineiden kautta. Alan kirjallisuudessa on noussut esille 

vahva tahto selittää ylellisyyskuluttaminen. Sellaisenaan käsite luksus tunnis-

tetaan psykologisten arvotekijöiden ja statussymbolisen käyttöfunktion suh-

teen sekä liittyen vahvaan kulutuskokemukseen, joka perustuu oleellisesti ih-

misen minäkäsitykseen. Tuotteen näkökulmasta luksusbrändit määritellään 

usein korkean laadun, jälleenmyyntiarvon, omaperäisyyden, eksklusiivisuuden 

ja artesaaniulottuvuuden kautta. Fiondan ja Mooren (2009, 2) mukaan Jack-

son ehdottaa seuraavaa perustavanlaatuista ydinmääritelmää ylellisyystuot-

teelle: eksklusiivisuus, korkea hinta, mielikuva ja status tekevät luksustuot-

teesta haluttavan yli käytännöllisten tekijöiden ja motiivien. (Fionda & Moore 

2009, 2.) 

Jelinek (2018, 1) on Kapfererin, Heinen, Brucen ja Kratzin, Jacksonin ja 

Shawin sekä Okonkwon näkemysten pohjalta koostanut perustavanlaatuisen 

tunnusmerkistön, joka esittelee luksusbrändin anatomian alemmassa kuviossa 

esitettyjen ulottuvuuksien kautta (ks. kuvio 1). 
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Kuvio 1. Luksusbrändien perustavanlaatuinen tunnusmerkistö (Jelinek 2018, 
1) 

3.3 Brändin koostumus, merkitys ja rooli 

Muotiliiketoiminnassa pyritään herättämään voimakkaita tunnereaktioita ja 

mielikuvia tavoitellun kohderyhmän keskuudessa, jotta vaatteita on mahdol-

lista saada kaupaksi. Näin ollen muodin nojatessa hyvin voimakkaasti abstrak-

tioon, tunteisiin sekä mielikuviin ja jättäen enemmän tai vähemmän varjoonsa 

teknisen ulottuvuuden, seuraavassa kappaleessa esitelty näkemys brändin ra-

kentamisen lähtökohdasta, tavoitemielikuvasta, on tämän opinnäytetyön otsi-

kon valossa relevantti avaus. 

Brändin rakentaminen alkaa Kahrin, Kahrin ja Mäkisen (2010, 5) mukaan ta-

voitemielikuvan määrittelystä. Tavoitemielikuva on yrityksen tahtotila siitä, mil-

laisen mielikuvan ja imagon se haluaa rakentaa itsestään sekä tuotteistaan 
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nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden silmissä ja mielissä. Tavoitemielikuva 

tulee rakentaa yrityksen arvojen, strategian ja liiketoiminnallisten tavoitteiden 

varaan. Näiden osa-alueiden välillä ei saa olla ristiriitaa. Ennen muuta tavoite-

mielikuvan ja yrityksen strategian välillä täytyy olla vankka side. Yrityksen vi-

sio, arvot, strategia ja operatiiviset toimintasuunnitelmat näyttävät yritykselle 

suunnan. Ne myös ohjaavat valintoja siitä, miten ja millaista liiketoimintaa yri-

tyksen on järkevää ylipäänsä harjoittaa. 

Visio, missio ja tarkoitus 

Lindberg-Repo (2005) linjaa ja alleviivaa, että brändin rakentamisen, olemas-

saolon, hyödyntämisen ja johtamisen keskiössä ovat brändin arvoprosessit. 

Brändin arvoprosessi tarkoittaa sitä, kuinka tavaramerkille kehitetään määrä-

tietoisin toimenpitein, vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, arvoa, jonka 

myötävaikutuksesta brändi syntyy (Lindberg-Repo 2005, 28). 

Brändin arvoprosessin taktisena lähtökohtana pidetään yrityksen brändimis-

siota, brändivisiota ja sen itse määrittelemää tarkoitustaan olemassaololleen. 

Näistä lähtökohdista käsin yritys määrittelee visiossaan brändinsä olemassa-

olon tarkoituksen ja siihen liittyvät päämäärät. Brändivisio on yrityksen näke-

mys siitä skenaariosta, jonka yritys haluaa brändilleen toteutuvan pitkällä täh-

täimellä liiketoiminnassaan. Brändimissio sen sijaan kuvastaa sitä, minkä 

vuoksi brändi on olemassa ja mitä sen avulla halutaan konkreettisesti saavut-

taa. Tarkoitus määrittelee, missä brändin on määrä olla kilpailijoita parempi ja 

miten se erottuu edukseen asiakkaiden mielissä. Yrityksellä täytyy olla usko ja 

olettamus siihen, että sen brändi on kykenevä tuomaan uuden haasteen kil-

pailuun sekä omiin arvonluontimahdollisuuksiin tarjoomansa kautta. Lindberg-

Revon (2005, 58) mukaan Drucker (1994) linjaa yrityksen selvittävän parhai-

ten tarkoituksensa liiketoiminnallisesta lähtökohdasta vastaamalla hänen it-

sensä jo vuonna 1973 esittämiin kysymyksiin: Mikä on yrityksen tarkoitus? 

Keitä ovat asiakkaamme? Mitkä ovat asiakkaan arvot? Mihin liiketoimintamme 

on menossa? Millaista meidän liiketoimintamme tulisi olla? (Lindberg-Repo 

2005, 57-58.) 

Brändielementit 
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Brändin luomisen avain AMA:n määrittelyn mukaan on kyky pystyä valitse-

maan nimi, logo, symboli, tuotepakkauksen design tai jokin muu luonteen-

omainen piirre, joka identifioi tuotteen ja erottaa sen kilpailijoista. Nämä brän-

din tunnistettavat ja kilpailijoista erottavat komponentit ovat brändielementtejä. 

(Keller 2013, 30.) Kellerin (2013, 142) mukaan on suotavaa, että markkinoija 

valitsee ja rakentaa brändielementit siitä lähtökohdasta, mikä parantaa kulut-

tajien brändivalveutuneisuutta tavalla, joka herättää vahvoja, suopeita ja ainut-

laatuisia brändimielleyhtymiä tai tuo esiin positiivisia brändikäsityksiä ja -tunte-

muksia. Brändielementti, joka myötävaikuttaa positiivisesti brändipääomaan, 

mahdollistaa arvokkaita mielleyhtymiä ja vastakaikua asiakkaiden keskuu-

dessa. Karkeasti jaoteltuna on kuusi eri valintakriteeriä alakohtineen brän-

dielementtien ruotimiseksi: 

1. mieleenpainuva > helposti tunnistettava, muistettava 

2. merkityksellinen > kuvaava, vakuuttava 

3. miellyttävä > hauska, mielenkiintoinen, visuaalisesti näyttävä, verbaali-

sesti kekseliäs, esteettisesti miellyttävä 

4. siirreltävä > muunneltavuus läpi eri tuotekategorioiden sekä maantie-

teellisten ja kulttuuristen rajojen 

5. sopeutumiskykyinen > joustava, päivityskelpoinen 

6. suojattu > turvattu lainmukaisesti, turvattu kilpailijoilta. 

Brändikuva 

Bielin (1993, 70–71) määritelmä brändikuvasta kuuluu seuraavasti: se on piir-

teiden ja mielleyhtymien rykelmä, joita kuluttajat yhdistävät brändiin. Näitä piir-

teitä ja mielleyhtymiä voivat olla esimerkiksi käyttäjäystävällisyys, yrityksen 

pitkä historia alalla tai vaikkapa lentoyhtiön päiväkohtainen lentomäärä, kun 

puhutaan ”kovista” aineellisista ansioista. Ne voivat olla yhtä lailla ”pehmeitä” 

tunnereaktioita, kuten jännitystä, luottamusta, hauskuutta tai kekseliäisyyttä. 

Esimerkiksi kulutuselektroniikkaa valmistava Apple miellettäneen ensisijaisesti 

nuorekkaaksi ja kekseliääksi brändiksi, kun sitä vastoin IBM voinee linkittyä 

enemmän kovaan ja kylmään suorituskykyyn. (Biel 1993, 70–71.) Voidaan sa-

noa yrityksen saaneen puoli voittoa, mikäli sen määrittämä edellä kuvailtu ta-

voitemielikuva kohtaa asiakkaan mielessä olevan brändikuvan kanssa. 

Brändi-identiteetti 
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Brändi-identiteetin rakenne sisältää sekä ydin- että laajennetun identiteetin. 

Ydinidentiteetti, brändin keskeinen ja ajaton olemus, säilyy mitä todennäköi-

simmin muuttumattomana brändin matkatessa uusien tuotteiden ja markkinoi-

den pariin. Laajennettuun identiteettiin lukeutuu brändin tunnistettavat elemen-

tit, jotka jakautuvat koossapitäviin ja brändin kannalta merkityksellisiin ryhmit-

tymiin. Ne luovat brändin koostumuksen sekä eheyden. Brändi-identiteetti 

määrittelee suunnan, tarkoituksen ja merkityksen brändille. Se on keskeinen 

osa brändin strategista visiota ja suunnin brändipääoman keskeiselle ulottu-

vuudelle, mielleyhtymille, jotka muodostavat brändin sydämen ja sielun. Mikä 

brändi-identiteetti siis tosiasiallisesti on? Se on ainutlaatuinen brändiin liitettä-

vien mielleyhtymien kokonaisuus, jota brändistä vastaavat elimet pyrkivät joh-

donmukaisesti kehittämään ja ylläpitämään. Tämä mielleyhtymäpatteri edus-

taa sitä, mitä brändi pyrkii edustamaan. Lisäksi se sisältää organisaation asia-

kaslupauksen. Brändi-identiteetin tulee helpottaa yritystä rakentamaan vah-

voja asiakassuhteita kuluttajiin synnyttämällä käytännöllisyyteen, emootioihin 

tai itseilmaisuun nojaavaa lisäarvoa. Se koostuu kahdestatoista ulottuvuu-

desta, jotka sijoittuvat neljän eri pääkohdan alle: 

1. Brändi tuotteen näkökulmasta: itse tuote, tuotteen ominaisuudet, laatu, 

käyttötarkoitus, käyttäjäryhmä, valmistusmaa 

2. Brändi organisaation näkökulmasta: organisaation piirteet, paikallisuus 

VS globaalius 

3. Brändi henkilön näkökulmasta: brändin persoonallisuus, brändin ja asi-

akkaan välinen suhde 

4. Brändi symboliikan näkökulmasta: visuaalinen kuvasto, brändin perinne 

ja historia. (Aaker 1996, 68–69.) 

Brändikarisma 

Smothersin (1993, 97–98) mukaan markkinointikirjallisuudessa esitetään 

usein tunnettu yhdenmukaisuusilmiö, jonka mukaan brändit ovat kuin persoo-

nia. Tämän valossa samalla tavalla kuin henkilöt, myös brändit voivat omata 

imagon tai karismaattisen persoonallisuuden. Mikäli edellä kuvailtu analogia 

hyväksytään, on väistämättä kysyttävä: ”Millainen brändikuva- tai luonne ta-

soittaa tien suurimmalle ostomotivaatiolle”. Mikäli brändit ovat kuin ihmisiä, on 

mahdollisesti syytä ottaa selville, millaiset ihmistyypit motivoivat ja inspiroivat 
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eniten. Jos tähän kysymykseen tiedettäisiin vastaus, voitaisiin kysyä sama ky-

symys brändien suhteen. Onneksi sosiologisesta kirjallisuudesta löytyy tutki-

musrunko, joka on kelvollinen ja relevantti myös brändin suhteen. Se on We-

berin (1922/1699) tieteellinen viitekehys karismaattisesta johtajuudesta, joka 

esittelee olettamuksen, että niin ihmiset, tuotteet kuin bränditkin voivat omata 

karisman. Tämän todistaa esimerkiksi tupakkabrändi Marlboron savukemyyn-

nin radikaali kasvu sen jälkeen, kun alun perin tuotemerkin feminiininen brän-

dikuva korvattiin uudella kuvastolla, jonka pääelementti oli tatuoitu Marlboron 

savukkeita polttava maskuliininen lehmipoika. Itse tuote säilyi täysin ennal-

laan, mutta brändin merkitys muuttui dramaattisesti Marlboro-miehen myötä. 

Smothersin mukaan (1993, 98–99) mukaan Weber sanoo karisman tarkoitta-

van laajalti havaittua viehätysvoimaa, joka ylittää tavanomaiset käsitykset to-

dellisuudesta, ja Shils esittää, että karisma on ikään kuin ihmisen, toimen, roo-

lin, instituution, symbolin tai aineellisen objektin ominaispiirre, joka oletetusti 

linkittyy äärimmäiseen, perustavanlaatuiseen ja elinvoimaiseen vaikutusval-

taan. Karisma on sosiologinen käsite, joka assosioituu äärimmäistä uskolli-

suutta ja motivaatiota seuraajissaan herättävään johtohahmoon. Nykyaikainen 

karismatutkimus tyypillisesti selittää, kuinka tietyt ihmiset, kuten Martin Luther 

King, Mahatma Ganhdi tai Hitler valtasivat seuraajiensa mielikuvat ja lopulta 

harppasivat vaikutusvaltaiseen johtoasemaan. Nämä hahmot eivät pelkästään 

inspiroineet ja synnyttäneet äärimmäistä motivaatiota vaan aikaansaivat seu-

raajissaan lähes addiktiivisen omistautumisen tunteen. Karismaattiset johtajat 

osoittavat synnyttävän uskon, toivon ja luottamuksen tuntemuksia – heissä 

koetaan ruumiillistuvan heidän julistamansa innoittava visio. Smothersin 

(1993, 99) tuotemerkkikarisman määritelmä kuuluu: karismaattinen tuote-

merkki synnyttää seuraajissaan vastakaikua, joka ilmentää äärimmäistä moti-

vaatiota sekä kiintymystä yli odotusten, joita markkinoilla olevat esimerkiksi 

teknisesti identtiset tuotteet herättävät kuluttajissa. 

Brändiarvo 

Lindberg-Repon (2005, 107–110) mukaan arvokäsite on yksi keskeisimmistä 

opinkivistä liikkeenjohdollisessa ajattelussa. Brändin johtamisessa tärkein teh-

tävä on johtaa arvoprosesseja siten, että yrityksen liiketoiminnalliset ja asia-

kasperusteiset arvot toteutuvat. Tänä päivänä arvoa muodostetaan yhdessä 
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asiakkaan kanssa vuorovaikuttamalla – tätä kutsutaan asiakaslähtöiseksi ar-

vonmuodostukseksi. Markkinointimanipuloinnin sijaan arvo rakennetaan kon-

taktin varaan, jota vuorovaikutuksella syvennetään. Viimeisin tutkimustieto 

osoittaa, että menestysbrändi on koko organisaation yhteinen haaste. Arvo 

luodaan tehokkaimmin kaikissa brändin kohtaamispisteissä ja asiakkaan 

kanssa vuorovaikutuksessa olevien työntekijöiden kanssa. Tämä katsomus 

mahdollistaa brändiarvolähtöisen liiketoimintamallin soveltamisen käytän-

nössä. Se perustuu koko organisaation konsensukseen yrityksen ansainta-

mallista ja siitä, kuinka brändiarvoa luodaan yhdessä asiakkaiden ja brändin 

vuorovaikutuksessa. Tässä yhteydessä liiketoimintamallilla tarkoitetaan kaik-

kia yrityksen toimintoja, markkinointilupauksista itse toteutukseen, joiden 

avulla yritys pyrkii luomaan brändille arvoa toteuttaakseen omat ansaintata-

voitteensa. Se on kuvaus strategiasta ja toimintatavasta johtaa brändiä siten, 

että sille asetetut tavoitteet ja taloudelliset päämäärät toteutuvat. Huippubrän-

dit nojaavat yhtenäisten brändiviestien ja arvolupausten kautta saumattomaan 

brändiarvon välittämiseen, jotta asiakaslähtöisen arvon muodostuminen vah-

vistuu. Kun brändistä halutaan luoda vahva ja kilpailukykyinen, on koko yrityk-

sen yhteisvoimin tehtävä työtä brändilupausten toteutumisen puolesta. 

Muussa tapauksessa asiakkaat eivät lunasta brändiviesteihin integroituja lu-

pauksia. Onnistuakseen viestinnässä yrityksen tulisi pyrkiä viestittämään kaik-

kien kanavien kautta, kaikille eri kohderyhmille brändistään yksi yhtenäinen 

brändi-identiteetti. 

Brändivalveutuneisuus 

Brändivalveutuneisuus viittaa brändin olemassaolon vahvuuteen asiakkaan 

mielessä. Jos kuluttajien mielet ovat täynnä psyykkisiä yksittäisten brändien 

mainostauluja, voisi päätellä brändivalveutuneisuuden määrittyvän mielen si-

säisen ”mainostaulun” koon mukaan. Brändivalveutuneisuutta mitataan tun-

nettuuden, tunnistettavuuden ja brändin jättämän muistijäljen perusteella. Psy-

kologian ja taloustieteen keskuudessa elää vahvasti käsitys, että juuri brändin 

syvällinen tunnistaminen ja muistijälki ovat paljon enemmän kuin vain brändin 

arkinen muistaminen. Psykologian tutkimus osoittaa myös, että tunnistetta-

vuus ilmiönä voi lisätä positiivisia tuntemuksia miltei mitä tahansa asiaa koh-

taan: musiikkia, ihmisiä tai vaikkapa brändejä kohtaan. Taloustieteen mukaan 
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kiintymys tuttua tuotemerkkiä kohtaan ei ole ainoastaan vaistonvarainen reak-

tio. Kun kuluttaja näkee jonkin brändin ja muistaa nähneensä sen aiemminkin, 

jopa useita kertoja, hän tajuaa yrityksen panostavan brändiinsä. Tätä seuraa 

ajatuskulku, jonka mukaan yritykset eivät tee rahallisia panostuksia huonoihin 

tuotteisiin ja näin ollen brändin alaiset tuotteet tai palvelut mielletään laaduk-

kaaksi. Brändimuistijälki tarkoittaa sitä, että kuluttajan mieleen pulpahtaa jokin 

brändi hänen ajatellessaan esimerkiksi jotain tiettyä tuotekategoriaa. Tätä 

ulottuvuutta brändiä hallinnoivan yrityksen on syytä vaalia, jottei brändi joudu 

”kadotukseen” (ks. kuvio 2.). Se tarkoittaa tilaa, jossa brändi ei nouse kulutta-

jan mieleen hänen tehdessään ostopäätöstä, vaikka hän tietäisikin brändin en-

nalta. Joutuminen kadotukseen voi olla kohtalokasta ja sieltä ulospääsyä saat-

taa vastoin yleistä oletusta estää brändin ylenpalttisen voimakas ja itsestään 

selvä tunnettuus sekä tunnistettavuus, jolloin se menettää mielenkiinnon kulut-

tajien keskuudessa. Brändillä ei tässä tapauksessa ole mitään mielenkiintoista 

tai raikasta tarjottavaa. (Aaker 1996, 10–15.) Tämä tunnistettavuuden ja muis-

tijäljen korrelaation ilmiö on havainnoitu alla olevassa Aakerin (1996, 15) ka-

dotusta mallintavassa kuviossa. 

 

 

Kuvio 2. Tunnistettavuuden ja muistijäljen korrelaatioilmiö: Aakerin kadotus-
malli (Aaker 1996, 15) 
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Brändipääoma 

Miten edellä läpikäyty brändikuva voidaan sitten jalostaa brändipääomaksi? 

Ensiksi on syytä tehdä katsaus brändipääoman määritelmään, joka Aakerin 

(1996, 7–8) mukaan kuuluu: brändipääoma on brändin nimeen ja symboleihin 

linkittyvä voimavarojen kokonaisuus, joka lisää tai vähentää yrityksen tarjoa-

man tuotteen tai palvelun arvoa. Neljä keskeistä brändipääoman osa-aluetta 

ovat brändivalveutuneisuus, brändiuskollisuus, havaittu laatu ja brändimiel-

leyhtymät. 

Brändipääoma terminä on toisinaan hieman ongelmallinen, koska sen määrit-

telystä ei ole välttämättä riittävää konsensusta, kuten Keller (2013, 57) linjaa: 

Brändipääoman konsepti voidaan ja se on määritelty lukemattomin eri tavoin 

eri tarkoitusperiä varten. Ei ole olemassa yhteisymmärrystä siitä, miten sitä 

universaalisti mitataan ja käsitteellistetään. Brändääminen perustuu tuotteiden 

ja palveluiden tarjoamiseen brändipääomaan nojaten. Huolimatta monista eri 

brändipääomaan liittyvistä näkökulmista useimmat asian kanssa tekemisissä 

olevat tahot ovat yhtä mieltä siitä, että brändipääoma koostuu brändin syyksi 

luettavista vaikutuksista markkinointiin. Laaja yksimielisyys on myös, että: 

1. Brändipääoman tarkoitus on lisätä tarjottavalle tuotteelle arvoa myynnin 

edistämiseksi. 

2. Arvoa voidaan kehittää tuotemerkille monin eri keinoin. 

3. Brändipääoma tarjoaa yhteisen nimittäjän markkinointistrategioiden 

sekä brändin arvon ”tulkkaamiseen”. 

4. On olemassa useita eri keinoja, joilla brändin arvo voidaan tuoda ilmi 

tai käyttää hyväksi yrityksen taloudellisiin tarkoitusperiin. 

Pohjimmiltaan brändipääoma vahvistaa sitä tosiasiaa, miten tärkeä brändi on 

markkinointistrategioiden suhteen. (Keller 2013, 57.) Seuraavassa Aakerin 

(1996, 9) kuviossa (ks. kuvio 3) havainnollistetaan, miten brändipääoma val-

jastetaan tuottamaan yritykselle arvoa. 
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Kuvio 3. Kuinka brändipääoma tuottaa arvoa (Aaker 1996, 9) 

 

Brändin merkitys, arvo ja suojaaminen 

Kuluttajille brändit ovat tärkeitä. Niihin identifioituu tuotteen tai palvelun tekijä 

ja niihin nojaten kuluttajilla on mahdollisuus valita itselleen sopiva ja mieluisa 

tuotteen- tai palveluntarjoaja. Mikä tärkeintä, brändit luovat erityisiä merkityk-

siä kuluttajille. Summattuna voidaan siis sanoa, että brändi on kuluttajan kan-

nalta kätevä ja yksinkertainen apuväline kulutusvalintojen tekemiseen, etenkin 

tämän päivän hektisessä ja monimutkaisessa maailmassa. Brändi on monella 

tapaa hyödyllinen myös yrityksen näkökulmasta tarkasteltuna. Sen avulla yri-

tys voi ennen kaikkea erottautua kilpailussa, mutta esimerkiksi myös tehostaa 
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operatiivista toimintaa ja suojata laillisesti tavaramerkkejä tai patentteja. (Kel-

ler 2013, 34–35.) 

Laakso (2004, 24–25) alleviivaa, että puhuttaessa brändien ja liiketoiminnan 

välisestä yhteydestä puhutaan rahasta. Brändin rakentaminen peilautuu liik-

keenjohdon päätöksiin viimeistään siinä vaiheessa, kun investoinneille ryhdy-

tään rakentamaan budjettia. Brändin ollessa kilpailuetuna sangen abstrakti ja 

mielikuvallinen, päätöksenteko voi olla oletettua vaikeampaa kuin jos taloudel-

lisia resursseja varattaisiin klassisesti tuotannontekijöihin, kuten koneisiin ja 

laitteisiin. Perinteisen talousjohtajan kirjanpidollisessa maailmassa noteera-

taan lähinnä koneet, varastot ja muut aineelliset erät. Aineettomia varallisuus-

eriä ovat esimerkiksi patentit ja tavaramerkit. Aiemmin brändeille ei ole an-

nettu kirjanpidollisessa tarkastelussa kovin suurta taloudellista arvoa. Tilanne 

on kuitenkin voimakkaasti muuttumassa – esimerkiksi Isossa-Britanniassa 

brändit luokitellaan pian yrityksen tärkeimmäksi omaisuudeksi. Tätä havain-

nollistaa tilastollinen fakta: voimakkaasti brändisidonnaisten yritysten kurssike-

hitys Lontoon pörssissä on halki 1990- ja 2000-luvun ollut 15–20 prosenttia 

parempi suhteessa kaikkien pörssiyhtiöiden keskiarvoon. 

Erityisesti digitaalisessa ympäristössä brändin suojeleminen kannattaa aloittaa 

jo varhaisessa vaiheessa, sillä jos sitä ei tehdä, kuka tahansa voi rekisteröidä 

esimerkiksi brändin nimen. Suojaaminen kannattaa aloittaa varaamalla verk-

kotunnukset yrityksen nimellä sekä rekisteröimällä ja suojaamalla yrityksen 

nimi ja logo tavaramerkillä. Lisäksi on tärkeää luoda tilit kaikkiin yleisimpiin so-

siaalisiin medioihin yrityksen nimellä, vaikka ei välttämättä olisikaan vielä tie-

dossa, mitä kaikkia kanavia tullaan käyttämään. Käyttäjänimien haltuun saa-

minen jälkikäteen voi olla vaikea ja jopa kallis prosessi, jos käyttäjänimi pitää 

esimerkiksi ostaa toiselta osapuolelta. Kaikki edellämainitut toimenpiteet ovat 

verrattain edullisia tai jopa ilmaisia, joten niiden suorittamatta jättämiseen heti 

varhaisessa vaiheessa ei ole mitään järkevää perustetta. (Komulainen 2018, 

4.1.) 
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Brändistrategia ja brändin asemointi 

On iso ongelma, kun runsaslukuinen lauma toimialan yrityksiä pyrkii tyydyttä-

mään asiakkaiden yhteneviä tarpeita. Kuluttajien tarpeiden ymmärtämisen etu 

himmenee, kun eri yritykset pyrkivät veren maku suussa täyttämään asiakkai-

den tarpeita homogeenisin keinoin. Jos yritys ja sen tarjoama tuote eivät eroa 

huomattavasti kilpailijoista, miksi ihmeessä asiakas valitsisi juuri sinun yrityk-

sesi tuotteet? Jos kuluttajat mieltävät jonkin toimialan yritykset samanlaisina, 

on hintakilpailu mahdollinen skenaario. Tämä kaikki on saattanut asiakas-

suuntautunutta markkinointia kohti auringonlaskua. Menestyksekäs yritys on 

kilpailusuuntautunut. Se keskittyy kilpailevien yritysten heikkoihin kohtiin ja is-

kee niihin. Tällainen yritys erilaistuu muista alan toimijoista. Asiakassuuntautu-

neisuutta tarvitaan toki markkinoinnissa, jotta voidaan tietää, mitkä ovat kulut-

tajalle tuotteen ostamisen kannalta merkittävimmät tekijät. Tarkastellaanpa 

vaikka tuotteen toimitusaikaa: Jos toimitusaika on vasta seitsemänneksi voi-

makkain ostomotiivi, keskittyminen markkinoiden nopeimpiin toimitusaikoihin 

ei liene hyvä strateginen valinta. Tehdäkseen onnistuneita markkinointipäätök-

siä yritysten on otettava huomioon paitsi kyseisen tuoteryhmän kilpailevat 

brändit, myös kaikki ne vaihtoehdot, joita kuluttaja harkitsee tarpeensa tyydyt-

tämiseen. Kilpailusuuntautuneen markkinoinnin yhteydessä on käytetty termiä 

”markkinointisota”, joka kuvaa sitä, mistä pohjimmiltaan on kysymys: koska 

useat yritykset tavoittelevat yhtä ja samaa päämäärää, syntyy etujen ristiriita. 

Markkinointisodassa yrityksen vihollinen on toimialan kilpailu ja perimmäinen 

tavoite taistelujen voittaminen. Kaikkien toimialojen ollessa rajallisia kasvun 

suhteen, menestystä pitää raivata myös kilpailijoiden markkinaosuuksista – pi-

tää voittaa kilpailijoiden asiakkaita itselleen. Markkinointisotaa ei käydä kuusi-

metsissä vaan kuluttajien mielissä. (Laakso 2004, 287-288.) 

Laakso (2004, 288-299) pohtii myös sitä, että kunnollisten ja strategisten läh-

töasemien edellytys on ymmärrys kuluttajan sielun- ja mielenmaailmasta. Tu-

lee analysoida, miten kilpailevien yritysten tuotteet asemoituvat kuluttajien 

mielessä: mikä on tuotteiden tunnettuus ja mitä eri ominaisuuksia niihin liite-

tään. Kun kilpailutilanne on kartoitettu, tiedetään, miten kilpailevat brändit ase-

moituvat kuluttajien mielissä. Näin on saavutettu jo puoli voittoa huolellisella 

valmistautumisella brändisotaan. 
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Strategia koostaa viitekehyksen yrityksen päämäärätietoiselle liiketoiminnalle 

ja pyrkii antamaan suuntaviivat niille ajatuksellisille työkaluille, joita vaaditaan 

kilpailuedun saavuttamiseen. Brändistrategia, joka tavoittelee kaikenkattavaa 

arvonmuodostamista, voi toimittaa myös liiketoimintastrategian virkaa ohjaten 

yrityksen kaikkia osia samaan suuntaan. Ainoastaan yrityksen yhtenäisellä, 

asiakkaan arvon muodostukseen pohjautuvalla johdonmukaisella toiminnalla 

on mahdollista saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteet ja vakaa asemointi muut-

tuvassa kilpailuympäristössä. (Lindberg-Repo 2005, 195-196.) 

Kellerin (2013, 79) mukaan brändin asemointi on markkinointistrategian sydän 

ja ydin. Se on yrityksen tarjooman ja imagon suunnittelua laadultaan sel-

laiseksi, että se valloittaa kohdeasiakkaan mielen merkityksellisellä ja erottu-

valla tavalla. Kuten itse asemointi sana vihjaa, se tarkoittaa oikeanlaisen ”si-

jainnin” etsimistä kohdeasiakkaiden tai tavoitellun markkinasegmentin suh-

teen, jotta niiden keskuudessa ajateltaisiin yrityksen tarjoaman tuotteen ole-

van haluttava tai sopiva. Näin yritys voi maksimoida potentiaalisen hyödyn it-

selleen. Huolellinen brändin asemointi helpottaa markkinointistrategian suun-

nittelua selventämällä sen, mistä brändissä on kyse, mikä tekee siitä ainutlaa-

tuisen, millä tavoin se on yhtenevä kilpailevien tuotemerkkien kanssa ja miksi 

kuluttajien tulisi ostaa ja käyttää juuri kyseistä tuotemerkkiä. Päätökset ase-

moinnin suhteen edellyttävät liiketoiminnallisen viitekehyksen määrittelyä, koh-

demarkkinoiden ja kilpailutilanteen arviointia, sekä ihanteellisia brändistä he-

räävien mielleyhtymien samankaltaisuuksia (points-of-parity) ja eroavaisuuk-

sia (points-of-difference) suhteessa kilpaileviin brändeihin. Toisin sanoen 

markkinoijan on tiedettävä kohdekuluttajansa, keitä ja millaisia ovat keskeisim-

mät kilpailijat sekä millä tavoin brändi on yhtenevä muihin nähden ja miten se 

niistä eroaa. 

3.4 Vahva brändi 

Mikä sitten tosiasiallisesti on vahvan brändin rakentamisen resepti? Kayn 

(2005, 2) mukaan tähän kysymykseen on mahdotonta antaa tyhjentävää seli-

tystä, koska brändin rakentamisen järkeily perustuu vahvasti paradigmoihin 

eikä se pohjaudu tieteeseen sanan perimmäisessä merkityksessä. Sen sijaan 

paradigmaattiset vahvojen brändien esimerkkitapaukset havainnollistavat, 
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mitä tapahtuu brändille ja miten se muodostuu. Haasteen asettaa myös se, 

että brändit muuttuvat ja kehittyvät alati moneen eri suuntaan. 

Vahvoilla brändeillä on kuitenkin selkeä yhteinen tekijä: vahvimpia brändejä 

voidaan verrata klubeihin, joihin kuluttaja haluaa kuulua. Tuotteita tarvitaan, 

mutta brändejä janotaan. (Laakso 2004, 24.) 

Vahva brändi voidaan rinnastaa ikoneihin, joita muotibrändit useassa tapauk-

sessa ovat. Holtin (2004, 1) mukaan kulttuuri-ikonit, joita myös kaupalliset tuo-

temerkit voivat olla, ovat esikuvallisia symboleja, joilla ihmiset ilmentävät itsel-

leen merkityksellisiä ja tärkeitä ajatuksia. Ihmiset identifioivat itsensä vahvasti 

kulttuuri-ikoneihin ja usein turvautuvat niiden edustamiin symboleihin heidän 

jokapäiväisessä elämässään. Ikonit tarjoavat yhteiskunnallisessa tarkaste-

lussa perustavanlaatuisia suuntaviivoja, joita vilisee niin viihteen, journalismin, 

politiikan kuin mainonnankin kentällä. Tunnettuja kulttuuri-ikoneja ovat esimer-

kiksi Apple, Michael Jordan ja hyväntekeväisyysjärjestö Greenpeace. Ikonin 

tavallisesta erottaa se, että se edustaa eräänlaista myyttistä tarinaa, jota kulut-

taja voi käyttää omien halujen tai ahdistusten ilmentämiseen ja kanavoimi-

seen. 

Milleniaalien sitoutuminen muotibrändeihin 

Pidemmälle johdettuna ja opinnäytetyömme otsikon viitoittamana brändiä kä-

sittelevän osion päätteeksi käydään läpi viime vuonna julkaistua tutkimusta, 

jossa tutkitaan Y-sukupolven sitoutumista muotibrändeihin minäkäsityksen 

kautta ja tarkastellaan brändirakkauden, brändikannatuksen, ja brändeihin liit-

tyvän osallisuuden ja tietämyksen konseptia sekä vaikutuksia tutkittavaan ai-

heeseen. 

Samalan ja Signhin (2018) tutkimuksen peritarkoitus oli etsiä vastauksia sii-

hen, mikä on Davidin ja muiden kehittämän BESC -mallin (brand engagement 

with self-concept) rooli milleniaalien brändirakkaudessa- ja kannatuksessa 

suosikkimuotibrändejään kohtaan. David ym. kiteyttää kognitiivisen minä-

skeeman teoriaan perustuvan BESC:n, eli minäkäsitykseen pohjautuvan brän-

disitoutumisen mallin: ihmisten yksilölliset eroavaisuudet edustavat kuluttajien 

taipumuksia sisällyttää merkityksellisiä brändejä osaksi sitä, miten he näkevät 

itsensä. (Samala & Signh 2018, 1.) Haisin ja Winogardin (2008, 66) mukaan 

milleniaaleja ovat kaikki vuosien 1982 ja 2003 välillä syntyneet ihmiset. 
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Samalan ja Signhin (2018) mukaan Howe ja Strauss luonnehtivat Y-sukupol-

ven edustajia eli milleniaalieja ainutlaatuiseksi ihmisryhmäksi. He ovat nuoria, 

varakkaita, koulutettuja, teknologiaorientoituneita sekä myönteisen maailman-

katsomuksen omaavia yksilöitä. Heitä leimaa myös itsevarmuus ja aiempia 

sukupolvia vahvempi tyyli- ja muotivalveutuneisuus. Milleniaalit samaistavat 

itsensä käyttämiinsä muotibrändeihin. Geracin ja Juditin mukaan milleniaalit 

etsivät tietoa aktiivisesti uusista muoti- ja trendivirtauksista verkon ja erilaisten 

aikakausjulkaisujen kautta. Smith linjaa, että he ovat myös keskeisin verkko-

ostamisen kuluttajaryhmä, joihin markkinoijat pyrkivät vaikuttamaan innovatii-

visilla digitaalisilla alustoilla ja palveluilla. (Samala & Signh 2018, 0–1.) 

Samalan ja Signhin (2018) mukaan Ismailin, Spinellin ja Thomsonin määri-

telmä brändirakkaudesta kuuluu: brändirakkaus on tärkeä vaikuttamisen ele-

mentti brändin ja asiakkaan välisessä suhteessa. Carrollin, Ahuvian, Shimpin 

ja Maddenin mukaan sen rakenne johdetaan pohjimmiltaan ihmistenvälisestä 

rakkaudesta, jota on tutkittu psykologian piirissä. Carrollin ja muiden määritte-

lyn mukaan brändirakkaus tarkoittaa intohimoisen ja emotionaalisen kiinty-

myksen tunnetta kuluttajassa jotakin tiettyä tuotemerkkiä kohtaan. Carrollin ja 

muiden ajatuksesta johdettuna brändirakkautta voidaan luonnehtia brändiin 

kohdistuvan intohimon, kiintymyksen, positiivisten arvioiden ja vastakaikua he-

rättävien myönteisten tuntemusten kautta. Albertin mukaan rakkaus brändiä 

kohtaan on seurausta minäkuvasta ja Sirgyn mukaan minäkuvan konsepti 

pohjautuu minäkäsitykseen. Näin ollen brändirakkaus perustuu yksilön minä-

käsitykseen. Ahuvia linjaa, että kuluttajat esittelevät rakkauttaan sellaisia ob-

jekteja kohtaan, jotka edellyttävät huomattavasti energiaa ja aikaa – vaivannä-

köä. Kharea mukaillen: muotibrändit ovat laadultaan objekteja, jotka erityisesti 

peilaavat yksilön imagoa ja persoonallisuutta. Carroll ja muut alleviivaavat, 

että brändirakkauden rakenne eroaa mielihyvän tunteesta ja tyydytyksestä – 

se voidaan käsittää pikemminkin mielihyvän apuvälineenä. Brändirakkaus on 

enemmän kuin suoraviivaista tuotemerkistä saatavaa tyydytystä, tykkäämisiä 

ja kommentointia sosiaalisissa medioissa, brändin suosittelua muille tai siitä 

positiivisesti eteenpäin puhumista. (Samala & Signh 2018, 2.) 

Samalan ja Signhin (2018) mukaan Du luonnehtii brändin suusta suuhun -suo-

sittelua brändikannatukseksi, jonka tarkemman määritelmän mukaan se on 
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toimintaa, joka sisältää jonkin kyseisen brändin uusien tuotteiden kokeile-

mista, brändistä eteenpäin puhumista myönteiseen sävyyn ja halua hyväksyä 

myös mitkä tahansa brändin tekemät pienet virheet. Carroll ja muut ovat 

vuonna 2006 todistaneet, että brändirakkauden ja suusta suuhun-suosittelun 

väliltä löytyy yhteys. Samalan ja Signhin (2018, 2) oletuksen mukaan brändi-

rakkaus vaikuttaa myönteisesti brändikannatukseen. (Samala & Signh 2018, 

2–3.) 

BESC:n, brändirakkauden ja brändikannatuksen lisäksi oleellisia faktoreita tut-

kimuksessa ovat osallisuus ja subjektiivinen tietoisuus sillanrakentajina. 

Zaichkowskyn mukaan osallisuuden käsite tarkoittaa hahmotettua relevanssia 

suhteessa objektiin, joka perustuu luontaisiin tarpeisiin, arvoihin ja tarkoituspe-

riin. Wirtzin ja muut ehdottavat toisessa asiayhteydessä kuluttajaosallisuuden 

tarkoittavan avainvälittäjää, kun kuluttaja sitoutuu verkon brändiyhteisöihin ja-

kaen niissä brändiin liittyviä kokemuksia. Toisaalta Orthin sanoin tuoteosalli-

suus on kuin mahdollinen ennusmerkki kulutuskäyttäytymiselle, joka etsii hyö-

tyjä brändeistä. Brucks määrittelee subjektiivisen tietämyksen seuraavasti: Se 

on itsevarman tietämyksen taso, jonka yksilö itse hahmottaa. Objektiivinen tie-

tämys sitä vastoin tarkoittaa, mitä yksilö tosiasiallisesti tietää. Selnesin ja 

Gr°nhaugin mukaan subjektiivinen tietämys näyttelee objektiivista tietämystä 

merkittävämpää roolia ostopäätösten suhteen. Kuluttajat, jotka sitoutuvat 

brändiin, ovat potentiaalisia brändin puolestapuhujia ja heidän eteenpäin välit-

tämä tieto saattaa olla muovautunut subjektiivisen tietämyksensä pohjalta. 

Näin tapahtuu todennäköisemmin, kun kyseessä on muotibrändi, koska tietoa 

etsitään paljon vertailemalla. (Samala & Signh 2018, 3–4.) 

Tutkimukseen valittiin otsikon mukaisesti tietyn aikavälin sisällä syntyneitä 

vastaajia, milleniaaleja. Perusjoukon muodostivat 19–28-vuotiaat yliopisto-

opiskelijat. Tutkimus toteutettiin sähköisellä strukturoidulla kyselylomakkeella 

ja 621 vastausta hyödynnettiin tutkimustuloksiin. Vastaajille selvennettiin tutki-

muksen tarkoitus ja konteksti sekä heitä ohjeistettiin valitsemaan itselleen 

mieleisin muotibrändi, jonka pohjalta he vastasivat kysymyksiin. Itse kysymyk-

set pohjautuivat siihen muotibrändiin, jonka vastaaja valitsi. Kyselyn vastaa-

jista 56 prosenttia oli miehiä ja 44 prosenttia naisia. Tutkimuksen hypoteesit 

ovat listattuna alemmassa luettelossa. 
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1. BESC, eli minäkäsitykseen pohjautuva brändisitoutuminen vaikuttaa 

myönteisesti brändikannatukseen. 

2. Brändirakkaus vaikuttaa myönteisesti BESCiin. 

3. Brändirakkaus vaikuttaa myönteisesti brändikannatukseen. 

4. BESC toimii brändirakkauden ja brändikannatuksen suhteen sillanra-

kentajana. 

5. Osallisuudella on sillanrakentajan rooli brändirakkauden ja BESC:n vä-

lisessä suhteessa. Toisin sanoen: mitä korkeampi osallisuuden taso, 

sitä suurempi vaikutus brändillä on BESCiin. 

6. Subjektiivisella bränditietämyksellä on sillanrakentajan rooli BESC:n ja 

brändikannatuksen välisessä suhteessa. Toisin sanoen: mitä korke-

ampi tietämyksen taso, sitä suurempi vaikutus BESC:llä on brändikan-

natukseen. (Samala & Signh 2018, 2–4.) 

Tutkimustuloksista ilmeni, että vastaajat käyttävät valitsemansa suosikki-

muotibrändin verkkosivuja tai mobiilisovelluksia tuotteiden ostamiseen. Vas-

taajat seuraavat myös mielibrändinsä sosiaalisen median kanavia ja luonneh-

tivat itseään muotitietoisiksi. Tutkimustulokset vahvistavat sen, että BESC:llä 

on sillanrakentajan rooli brändirakkauden ja brändikannatuksen välillä. Asiak-

kaat, jotka rakastavat jotakin tiettyä muotibrändiä, tykkäävät puhua ja levittää 

positiivista sanomaa brändistä, ja kaiken tämän taustalla on BESC-malli. Muut 

tutkimuksen keskeiset tulokset osoittavat, että osallisuudella ja subjektiivisella 

tietämyksellä on sillanrakentajan rooli suhteessa brändirakkauteen- ja kanna-

tukseen. Osallisuuden taso edistää brändirakkauden ja BESC:n välisen positii-

vista suhdetta – myönteinen brändirakkauden tunne siis kasvaa osallisuuden 

kanssa käsi kädessä. Tulosten perusteella brändirakkauden ja BESC:n väli-

nen myönteinen suhde vahvistuu, kun asiakkaan osallisuus on vahva brändiin. 

Voidaan päätellä, että asiakkaat, jotka rakastavat brändiä ja osoittavat osto-

päätöksissään korkeaa osallisuutta, sitoutuvat brändiin ja samaistavat sen mi-

näkäsitykseensä. Tutkimustulokset tukevat näkemystä, jonka mukaan subjek-

tiivinen tietämys vahvistaa BESC:n myönteistä vaikutusta brändikannatuk-

seen. Subjektiivinen tietämys on se, mitä asiakas luulee tietävänsä brändistä. 

Ja mitä enemmän hän uskoo tietävänsä brändistä, sitä asiantuntevampi olo 

hänellä on. Tämän myötä hänellä on korkeampi minäkäsitykseen pohjautuva 

brändisitoutumisen taso (BESC), jonka myötä asiakas osoittaa kannatuksensa 
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brändiä kohtaan voimakkaammin. Tämä näkyy esimerkiksi sosiaalisessa me-

diassa siten, että edellä kuvaillut asiakkaat ja kuluttajat ovat taipuvaisia puhu-

maan myönteisesti brändistä, kun he assosioivat minäkäsityksensä brändiin ja 

omaavat siitä paljon tietoa. Brändimarkkinoijien on syytä huomioida toiminnas-

saan asiakastyyppi, joka on voimallisesti sitoutunut brändiin ja omaa siitä laa-

jan tietämyksen, koska tämän kategorian kuluttajat kannattavat ja suosittele-

vat brändiä voimakkaasti. (Samala & Signh 2018, 5–10.) 

4 Muotibrändin rakentaminen Instagram-
markkinoinnin avulla 

Brändin rakentaminen on äärettömän laaja ja monisyinen, jopa absurdi, aihe-

kokonaisuus. Kaikki, mitä yritys tekee, miten tekee tai jättää tyystin tekemättä 

rakentaa tai murentaa sen brändiä. Lindberg-Revon (2005, 270) tiivistyksen 

mukaan brändin rakentaminen tarkoittaa brändätyn tuotteen nimen ja ominai-

suuksien vahvistamista ja tunnetuksi tekemistä kuluttajan silmissä. 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan ja tutkitaan brändin rakentamisen keinoja 

otsikon mukaisen tulokulman pohjalta, eli miten muotibrändiä rakennetaan ja 

vahvistetaan vaikuttavan Instagram-sisällön avulla. Perin juurin kyse on siis 

markkinointiviestinnästä Internetissä – tarkennettuna Instagramissa harjoitet-

tavasta orgaanisesta markkinoinnista, sisältömarkkinoinnista ja brändiviestin-

nästä, joiden on määrä vahvistaa muotibrändin itsensä asettamaa tavoitemie-

likuvaa, lisätä tuotemerkin uskottavuutta ja mielenkiintoa katsojien ja potenti-

aalisten asiakkaiden mielissä sekä vetää puoleensa ja sitouttaa kohdeasiak-

kaita brändiin. Edellisessä osassa kuvailtiin sitä, mistä brändi koostuu ja miten 

siitä voidaan kehittää yrityksen toimintaa määrittelevä läpikotainen geenistö 

sekä markkinointiviestintää tukeva strateginen kivijalka. 

4.1 Tunnettuuden luominen ja brändisuhteiden rakentaminen 

Brändin rakentamiseen oleellisesti liittyvä markkinointiviestintä voi kiehtovuu-

dessaan joskus siepata tekijät valtaansa, mutta vastaanottaja ei välttämättä 

koskaan rekisteröi yrityksen viestintää. Markkinointiviestintä on yhtä kaikki 
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brändin rakentamisen alkulaukaus, jota ei voida sivuuttaa. Aluksi brändille py-

ritään yleensä luomaan jokin tietty perustunnettuus ennen varsinaista ase-

mointia, jolla pyritään ankkuroimaan brändi johonkin kuluttajalle merkitykselli-

seen seikkaan. Tunnettuihin tuotemerkkeihin liittyy yksi tai useampi seuraa-

vista asioista: 

• Brändiä on mainostettu laajalti ja voimakkaasti. 

• Brändi on ollut markkinoilla jo pitkän aikaa. 

• Laaja jakelu mahdollistaa mutkattoman saatavuuden. 

• Brändi on menestynyt – siitä tulee haluttu. 

Toimialansa tunnetuimpien brändien joukossa oleminen ei edellytä välttämättä 

teknistä paremmuutta suhteessa kilpailijoihin. Kilpailukykyisimmät keinot tar-

joaa markkinointi. (Laakso 2004, 123–124, 130.) 

Blackstonin (1993, 113–115) mukaan brändisuhteiden konsepti tarkoittaa vuo-

rovaikutusta kuluttajan-asenteita-brändiä-kohtaan ja brändin-asenteita-kulutta-

jaa-kohtaan välillä. Onnistuneiden brändisuhteiden rakentamisen kannalta rat-

kaisevaa on kuluttajan asennoituminen brändiä kohtaan, joka perustuu brän-

din itsestään ulospäin viljelemiin viesteihin. Usein puhutaan brändin personifi-

oinnista, mutta unohdetaan, että ihmiset eivät ainoastaan havaitse ja proses-

soi näkemäänsä fyysisiä tunnusmerkkejä ja aineellista persoonallisuutta. Mi-

käli brändejä tarkastellaan kuten ihmisiä, on huomionarvoista, että ihmisten 

väliset suhteet perustuvat ennen kaikkea reaktioihin ja vuorovaikutukseen. Sa-

moin kuin ihmisten välillä, oleellisin kysymys koskien brändisuhteita on tietää, 

mitä kuluttaja ajattelee brändin ajattelevan kuluttajista. 

4.2 Brändin rakentaminen internetissä 

Westerlundin (2018) mukaan vahvan verkkopreesensin luominen brändille ei 

ole yritykselle yksinkertainen, nopea ja helppo prosessi. Ennen kuin yritys läh-

tee laatimaan suunnitelmaa verkkomarkkinoinnille- ja mainonnalle, brändin ra-

kentamiselle Internetissä, on yrityksen kysyttävä kaksi oleellista kysymystä it-

seltään: millainen brändimme on ja keitä ovat asiakkaamme? Vastaukset näi-

hin kysymyksiin johdattavat verkossa tehtäviä brändi- ja markkinointitoimia oi-

keaan suuntaan ja helpottaa kehittämään tehokkaan strategian digitaaliselle 
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markkinointiviestinnälle, jolla rakennetaan ja vahvistetaan brändiä. Yrityksen 

tulee tarkastella omia digitaalisia kanavia samalla tavalla kuin konkreettista 

myymälää; Miltä se näyttää? Miltä sinne tuntuu astua sisään? Miten se eroaa 

kilpailijoista? Mikä on brändin ja yrityksen kulttuuri? Muun muassa nämä ulot-

tuvuudet määrittävät yrityksen brändiä kuluttajien silmissä. Niiden tulee olla ai-

nutlaatuisia ja edustavia yrityksen kaikissa digitaalisissa kohtaamispisteissä. 

Neljä keskeistä verkossa tapahtuvan brändin rakentamisen elementtiä ovat 

hakukoneoptimointi, johdonmukainen design ja tyyli, teknologia sekä sosiaali-

nen media. 

1. Hakukoneoptimointi: Panostus hakukoneoptimointiin on tärkeää, jotta 

ihmiset löytävät brändin helposti verkon syövereistä. Hakukoneopti-

mointi tarkoittaa niitä toimenpiteitä ja muutoksia verkkosivuihin, joilla 

yrityksen verkkosivut nousevat orgaanisissa hakutuloksissa mahdolli-

simman korkealle ja ovat laadultaan sellaisia, että kuluttajien on miellyt-

tävää ja helppoa käyttää niitä löytäen vastauksia ja / tai ratkaisuja tar-

peisiinsa. Hakukoneoptimointia voidaan tukea hakusanamainonnalla 

esimerkiksi Googlen AdWords-palvelua hyödyntäen, jolloin yrityksen tai 

brändin mainokset tulevat näkyviin silloin, kun potentiaalinen asiakas 

etsii tiettyjen avainsanojen avulla yrityksiä, brändejä tai jonkun toi-

mialan tuotteita ja palveluja. 

2. Johdonmukainen design: Yritykset, jotka ovat ansioituneita markki-

noimaan, ovat tyypillisesti taitavia varmistamaan sen, että kuluttajat 

tunnistavat heidät kaikissa kosketuspisteissä. Yrityksen määrittämä 

graafinen ilme ja visuaalinen kuvasto on tärkeää näyttäytyä yhdenmu-

kaisena ja laadukkaana kaikilla digitaalisilla alustoilla asiakkaille, jolloin 

he tulevat tutuksi brändin visuaalisen ulottuvuuden kanssa. 

3. Teknologia: Yritysten tulee omaksua uusimmat teknologiat ja maksi-

moida niistä saatavat liiketoiminnalliset hyödyt. Nykyaikaiset digitaaliset 

ratkaisut ja palvelukonseptit tekevät myös teknologiaorientoituneille ny-

kykuluttajille brändin kanssa asioinnista miellyttävää. 

4. Sosiaalinen media: Tällä hetkellä yksi keskeisimmistä markkinoinnin 

alustoista ja työkaluista on sosiaalinen media, jossa eri palveluja voi 

hyödyntää eri kohderyhmille markkinointiin. Esimerkiksi Facebook on 

alusta, josta tavoittaa erinomaisesti X-sukupolven edustajat, kun taas 
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Youtube on suositumpi milleniaalien, eli 18–34-vuotiaiden keskuu-

dessa. Sosiaalisen median markkinointi edellyttää kuitenkin pitkäjäntei-

syyttä ja säännöllistä työtä – ei riitä, että yritys avaa tilin jollekin sosiaa-

lisen median alustalle ja tekee sinne julkaisun kerran kuukaudessa. Pa-

rempi rytmi on julkaista vähintään kolme kertaa viikossa monipuolisesti 

eri teemojen ja aiheiden ympärillä. (Westernlund 2018.) 

4.3 Markkinointiviestintä  

Yrityksen pohjimmainen tarkoitus on tuottaa asiakkaalle sellaisia tuotteita tai 

palveluita, joita tämä haluaa ostaa ja markkinointiviestinnällä yritys tekee tä-

män tarjooman näkyväksi. Markkinointiviestinnällä siis luodaan mielikuvia ja 

pyritään vaikuttamaan asiakkaan ostopäätökseen. Markkinointiviestintä onkin 

yksi yrityksen tärkeimpiä kilpailukeinoja, sillä vaikka yrityksellä olisi kuinka 

hyvä tuote tahansa, ei sitä myydä, jos kukaan ei ole tietoinen siitä. Markkinoin-

tiviestinnän olennaisimpia kysymyksiä ovat: kenelle viestitään, mihin viestin-

nällä pyritään ja miten viestiminen tapahtuu, eli esimerkiksi mitä kanavia käy-

tetään. Erilaisia markkinointiviestinnän muotoja ovat muun muassa mainonta, 

myynninedistäminen, henkilökohtainen myyntityö, PR-toiminta ja suoramarkki-

nointi. Instagramissa tapahtuvassa markkinoinnissa mainonta, myynninedistä-

minen ja pr-toiminta lienevät tärkeimmät markkinoinnin instrumentit. (Berg-

ström & Leppänen 2015, 5.1.) 

Lindberg-Revon (2005, 196–197) mukaan Anttila ja Iltanen esittävät kaksi 

markkinointistrategioiden tulokulmaa. Ensimmäisen näkemyksen mukaan liik-

keenjohto voi lähteä markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista ja pyrkiä so-

peuttamaan tuotetarjous- ja organisaatiotoimintaansa toimintaympäristöä vas-

taavaksi. Toisen näkemyksen mukaan yritys etenee sisältä ulospäin ja pyrkii 

myymään kehittämäänsä tuotetta tai palvelua omaehtoisesti. Markkinoinnin 

strategiset päätökset ovat yrityksen menestymisen kannalta elintärkeitä, ja 

markkinoinnin tehtävänä on vastata yrityksen ulkoisesta suorituskyvystä. 

Tämä edellyttää Lindberg-Revon (2005, 197) lainaamana Anttilan ja Iltasen 

mukaan markkinoilla tapahtuvan kehityksen seuraamista. Heidän mukaansa 

strategiavalinnan keskeisiä apukysymyksiä ovat seuraavat: 

• Mikä on nykyinen asemamme? 
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• Minkä aseman haluamme? 

• Millä keinoin saavutamme sen? 

• Mahdollisuudet ja resurssit näihin keinoihin? 

Uusi yritys on luonnollisesti vielä tuntematon kohderyhmälle – se ei ole vielä 

profiloitunut mitenkään eikä kuluttajalla ole yrityksestä muodostunutta käsi-

tystä. Koska kuluttajilla ei ole minkäänlaista tietoisuutta brändistä ja sen tuot-

teista, voi markkinointistrategian luominen ja toteuttaminen olla hyvin kallista 

ja haastavaa. Lisättäköön kuitenkin se, että sosiaalisessa mediassa, kuten In-

stagramissa markkinointi voi parhaimmillaan olla kustannuksiltaan hyvinkin 

edullista. Uudella yrityksellä on kuitenkin se etu jo olemassa olevaan brändiin 

verrattuna, että jo olemassa olevia käsityksiä brändistä voi olla erittäin vaikeaa 

muuttaa ja se vaatii todella ison työn. Entuudestaan olemassa olevien yritys-

ten tulisi tehdä nykyisestä tilanteestaan selvitys, jolla pyritään ymmärtämään 

kilpailuympäristöä ja nykyisten asiakkaiden käsitystä brändistä. Tilannekat-

sauksen tekemisen jälkeen ryhdytään asettamaan sen perusteella realistisia, 

täsmällisiä ja saavutettavia tavoitteita, kuten vaikkapa brändin tutustuttamista 

yleisölle laajalla, useita kanavia hyödyntävällä kampanjalla, brändin tunnetta-

vuuden kasvattamista sen ydinkohderyhmän käyttämissä kanavissa tai toteut-

tamalla alennuskampanjan myyntikanavissa. Näiden tavoitteiden tulisi olla 

luonteeltaan: 

• täsmällisiä, esimerkiksi tunnettuuden lisääminen 

• mitattavia, esimerkiksi Instagram-seuraajien nousu ja sitoutuminen jul-

kaisuihin ovat hyviä mittareita 

• saavutettavia, esimerkiksi alennuskoodin tarjoaminen voi olla hyvä kan-

nustin 

• relevantteja, esimerkiksi alennuskoodi on kovan kilpailun alla hyvä kil-

pailuetu 

• ajoitettuja, esimerkiksi rajoitetun ajan toimiva kampanja. (Lea-Green-

wood 2012, 10–11.) 

Strategian valinnassa tulee olla realistinen. Jos vaikkapa brändin myynti sak-

kaa, ei todennäköisesti yksi kallis televisiomainos pelasta tilannetta pidem-

mässä juoksussa eikä se ole taloudellisesti kannattavaa. Strategiassa onkin 
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otettava huomioon henkilöresurssit, budjetti, aikarajoitteet, haluttu viesti ja 

kuinka tuloksia mitataan. Muotibrändin tulee pyrkiä erottautumaan isoista kil-

pailijoistaan heidän suuremmista resursseistaan ja budjetistaan huolimatta. 

Uusilla tai pienillä brändeillä ei yleensä ole suuria rahamääriä käytettävissään 

markkinointiin, joten strategian tekemisessä tulee usein miettiä luovia ja erilai-

sia ratkaisuja, kuten vaikkapa tuotesijoitteluyhteistöitä, yhteistöitä julkisuuden 

henkilöiden kanssa tai tapahtumien sponsoroimista. (Lea-Greenwood 2012, 

12.) 

4.3.1 Brändiviestintä 

Perinteisen markkinointiviestinnän rinnalle on syntynyt keskeinen brändin ra-

kentamisen tukitoimi ja menestystekijä – brändiviestintä. Lindberg-Revon 

(2005, 163) mukaan Schimp kuvailee viestinnän ja markkinoinnin eroa seu-

raavasti: Viestintä viittaa merkityksen jakamiseen yrityksen ja asiakkaan vä-

lillä, kun taas markkinoinnilla tarkoitetaan toimia, joiden avulla yritys pyrkii 

tuottamaan arvoa liiketoiminnalleen. Tavanomaiset markkinointiviestinnän kei-

not eivät yksinomaan enää riitä tuomaan brändille vaadittavaa arvoa. Näin ol-

len markkinointiviestinnän on muututtava totuttua kokonaisvaltaisemmaksi ja 

asiakaslähtöisemmäksi, jotta arvoa syntyy riittävästi nykyajan liiketoimintaym-

päristössä. Markkinointiviestinnän vaikutuskeinoja on rakennettava ja mitat-

tava laajennetun viestintäprosessin kautta, joka ymmärtää ja tukee kuluttajan 

arvonmuodostusprosessia yrityksen ja asiakkaan suhteen kaikissa eri vai-

heissa viestinnän avulla. 

Lindberg-Repo (2005, 161–162) alleviivaa Anttilan näkemyksen mukaan, että 

markkinointiviestinnän tehtävänä on ollut toimittaa erilaista informaatiota asi-

akkaille tuotteen tai palvelun olemassaolosta, lisätä tunnettuutta, saada ai-

kaan myönteistä suhtautumista ja ennen kaikkea luoda kysyntää yrityksen 

tuotteille. Tämän vuosituhannen puolella markkinointiviestinnän tehtävä on 

kuitenkin merkittävästi syventynyt – nykyisessä toimintaympäristössä sen rooli 

on vaikuttaa brändistä syntyvien positiivisten ja suosiollisten mielikuvien kehit-

tymiseen, brändin kokonaisarvon muodostumiseen ja sen kasvattamiseen. 

Sen on myös tuettava brändisuhteiden muodostumista. Markkinointiviestintä 

on usein rinnastettu mainontaan, sillä se on markkinoinnin visuaalisin työkalu. 
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Se on instrumentti, jolla voidaan luoda monipuolisesti mielikuvia. Tätä hyödyn-

tämällä on rakennettu suuria mahtibrändejä, kuten Coca-Cola ja Marlboro, 

jotka eivät viestinnässään suinkaan visualisoi itse tuotteitaan, vaan pyrkivät 

sen sijaan luomaan voimakkaita mielikuvia, jotka vaikuttavat tuotteen ja asiak-

kaan väliseen suhteeseen. Uuden ajan talous on luonut aivan uudenlaisia 

vaatimuksia ja myös mahdollisuuksia vuorovaikutuksen syntymiseen interaktii-

visilla markkinoilla. Pystyäkseen vaikuttamaan positiivisesti arvon muodostu-

miseen, vaatii yrityksen nykyaikainen markkinointi vuorovaikutusta asiakkaan 

ja brändin välillä. Yritysten täytyy vuorovaikuttaa asiakkaiden lisäksi nykyisten 

ja potentiaalisten sidosryhmien sekä suuremman yleisön kanssa. Lindberg-

Repo (2005, 162) lainaa Aulaa & Mannerta: maineesta on muodostunut tärkeä 

haaste, jota yritykset pyrkivät rakentamaan markkinointiviestintänsä kautta. 

(Lindberg-Repo 2005, 161–162.) 

4.3.2 Sisältömarkkinointi 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään otsikon mukaisesti sisältömarkkinointiin In-

stagramin näkökulmasta. Ennen sitä kuitenkin on määriteltävä mitä sisältö-

strategia ja sisältömarkkinointi tarkoittavat, ja mitä nämä kaksi aihekokonai-

suutta sisältävät. 

Ennen sisältömarkkinointiin siirtymistä on perehdyttävä sisältöstrategiaan. Se 

on liiketoimintastrategiasta ja asiakasymmärryksestä johdettu visio siitä, 

kuinka erilaisilla sisällöillä toteutetaan strategisia tavoitteita ja mitä toimia ta-

voitteiden täyttäminen vaatii. Sisältöstrategian ytimessä ovat seuraavat seikat:  

• kuinka markkinointi ja viestintä toteuttavat asetettuja strategisia tavoit-

teita 

• kuinka tavoittaa, sitouttaa ja palvella liiketoiminnan kannalta merkittä-

vimpiä kuluttajia 

• avainasiakasryhmien ostomotiivien selvittäminen 

• kuinka saavuttaa asetetut tavoitteet ja mitata onnistumista. (Keronen & 

Tanni 2017, 25.) 

Lyhyesti selitettynä sisältöstrategia on siis brändin tavoitteisiin pohjautuva 

suunnitelma sisältöjen suunnittelusta, toteuttamisesta ja julkaisusta, jossa 
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määritellään brändin omat medioita koskevat tavoitteet ja toimintatavat, joilla 

päämäärät saavutetaan. (Aaltonen 2017, 17.) 

Brändi ja sisältöstrategia ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa, sillä niiden ydin 

on kutakuinkin sama: molemmat rakentavat asiakkaan kokemusta yrityksestä 

kaikilla organisaation tasoilla. Niiden tehtävät kuitenkin ovat erilaiset: Siinä, 

missä brändi määrittelee yrityksen identiteettiä ja sitä, mitä yritys haluaa olla, 

sisältöstrategian avulla asiakkaalle luodut lupaukset konkretisoidaan sisällön 

avulla. Erilaiset arvolupaukset ovat usein asiakkaalle pelkkää sanahelinää, 

joka ei erotu muiden yritysten selitelmien joukosta. Sisältöstrategian avulla lu-

pauksille rakennetaan konkreettinen merkitys asiakkaan arjessa ja järjestäy-

dytään niin, että lupaukset voidaan toteuttaa. (Keronen & Tanni 2017, 25–26.) 

Sisältöstrategialla määritellään se, kuinka brändi erottautuu kilpailijoista. Liian 

yleisillä tekijöillä, kuten vaikkapa laajalla valikoimalla tai edullisilla hinnoilla voi-

daan sitouttaa olemassa olevia asiakkaita, mutta niillä ei voi erottautua – on 

siis luotava jotain omaperäistä ja mieleenpainuvaa sisältöä uusien asiakkai-

den saamiseksi. Sisältöstrategian huolellinen suunnittelu antaa selkeät raamit 

itse sisällön tuottamiselle. Ensiksi tulee määritellä koko sisällön kattavat katto-

tason teemat ja tavoitteet, joita halutaan tuoda esille sisällössä kautta linjan 

sekä tavoitellut kohderyhmät. Kohderyhmiä määritellessä tulee miettiä nimen-

omaan kuluttajan tyyppiä, kiinnostuksen kohteita ja tekemisiä eikä pelkästään 

esimerkiksi ikää tai sukupuolta. Edellä mainittujen toimien jälkeen on aika 

miettiä millä tavalla sisältö kerrotaan: artikkelin, reportaasin, haastattelun vai 

jonkin muun formaatin avulla? Tapa tulee luonnollisesti valita aiheen mukaan. 

Viimeiseksi määritellään, missä muodossa ja missä kanavissa sisältö julkais-

taan. Muotoja on monia, mutta yleisimmät lienevät kuvat, videot ja teksti, jotka 

taipuvat useimpiin kanaviin, erityisesti digitaalisessa ympäristössä. (Aaltonen 

2017, 19–20.) 

Sisältöstrategiasta päästään seuraavaan portaaseen, sisältömarkkinointiin. Si-

sältömarkkinointi on sisältöstrategiassa määriteltyjen suuntaviivojen toteutta-

mista tiettyyn asiakastyyppiin kohdistetulla sisällöllä sopivia kanavia hyödyn-

täen (Keronen & Tanni 2017, 30). Suomeksi sanottuna sisältömarkkinointi on 

kaikessa yksikertaisuudessaan markkinointia, jossa perinteisten markkinointi-

keinojen sijaan pyritään luomaan kuluttajalle merkittävää sisältöä, joka saa ku-

luttajan mahdollisesti jopa vuorovaikuttamaan yrityksen kanssa. Kuluttaja ei 
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siis välttämättä koe sisältömarkkinointia lainkaan markkinoinniksi, ainakaan 

tietoisesti. Sisältömarkkinoinnista alettiin nykymuodossaan puhua 2000-lu-

vulla, vaikka se ei sinällään ole uusi markkinoinnin muoto (Aaltonen 2017, 17). 

Suomalaisille tutuimpia ja pitkäaikaisimpia sisältömarkkinoinnin muotoja liene-

vät asiakaslehdet, kuten Pirkka ja Yhteishyvä. Juuri asiakaslehtien muodossa 

sisältömarkkinointi onkin ollut läsnä jo yli vuosisadan ajan (Aaltonen 2017, 

17). 

Sisältömarkkinoinnin avulla on mahdollista muun muassa:  

• asemoitua tiettyjen osaamisalueiden ajatusjohtajaksi tai edelläkävijäksi 

• parantaa asiakaskokemusta 

• saavuttaa uusia markkinoita 

• herättää median kiinnostusta ja vaikuttaa julkiseen imagoon 

• saavuttaa potentiaalisia asiakkaita (Keronen & Tanni 2017, 30). 

Sisältömarkkinoinnissa on tärkeää tiedostaa, missä ostoprosessin vaiheessa 

kuluttaja on. Prosessia voidaan kuvata perinteisellä myyntisuppilo-mallilla, 

jonka askeleet ovat tarve, harkinta, osto, käyttö ja suosittelu (Aaltonen 2017, 

18). Tavoitellun asiakkaan ajatusmaailmaan on siis päästävä käsiksi. Tärkeim-

pien kohderyhmien edustajista tulisi rakentaa ”persoonat” (eng. buyer person) 

sekä mallintaa heidän ostopolkunsa, jonka eri askeleisiin kuvataan oikeanlai-

set sisältöteemat. Näiden toimintojen jälkeen voidaan ruveta luomaan itse si-

sältöä ja räätälöimään sitä sopiviin kanaviin. Sisältömarkkinointi mielletään 

usein mainonnan vastavoimaksi, mitä se ei kuitenkaan ole: hyvä ja yhtenäinen 

ostopolku sisältää luonnollisesti myös mainontaa (Keronen & Tanni 2017, 30–

31). 

4.4 Sosiaalinen media 

Kortesuo (2018) määrittelee sosiaalisen median seuraavasti: ”Sosiaalinen me-

dia on tietoverkossa kulkevaa viestintää, joka perustuu yleisesti tarjolle annet-

tuun sovellukseen tai ohjelmaan, jossa kuka tahansa lähettäjä voi saattaa 

viestinsä julkisesti kenen tahansa samassa verkossa olevan nähtäväksi ja 
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jossa vastaanottaja voi jakaa ja kommentoida näitä sisältöjä.” Tämä on melko 

lavea määritelmä, mutta se kuvaa hyvin sosiaalisen median perusajatusta. 

Käsitettä tarkastellessa sana ”sosiaalinen” on todellakin suuressa merkityk-

sessä, sillä siitä sosiaalisessa mediassa juuri on kyse. Se on nimenomaan 

kommunikointia eri alustoissa ja laajassa mittakaavassa. WhatsAppissa kom-

munikointi on yleensä suljettua ja yksityistä, jopa kahdenkeskeistä, kun taas 

Facebookissa on mahdollista tavoittaa todella suuria massoja. Sosiaalista me-

diaa voi Colesin (2015) mukaan tarkastella kahdelta kantilta: bränditietoisuu-

den (niin yksityisen kuin yrityksen) ja verkostoitumisen kantilta. Nämä kaksi 

ulottuvuutta risteävät toisiaan, sillä verkostoituessa myös brändin näkyvyys 

kasvaa. Sosiaalista mediaa voi kuitenkin käyttää niin yrityksen menestymisen 

kasvattamiseen kuin yksityiselämän ja vapaa-ajan välineenä. 

Markkinointi sosiaalisessa mediassa 

Lienee ilmeistä, että sosiaalinen media ei ole aikoihin ollut ohimenevä villitys, 

vaan se on tullut jäädäkseen niin yritysten markkinointikanavaksi kuin osaksi 

ihmisten tavallista arkea. Digitaalinen markkinointi on viime vuosikymmeninä 

tehokkaasti syrjäyttänyt perinteistä, kuten esimerkiksi tv- tai printtimarkkinoin-

tia. Suurimpia etuja markkinoinnissa sosiaalisessa mediassa lienee sen seu-

rattavuus ja kohdennettavuus. Enää ei välttämättä tarvita mittavia markkinoin-

titutkimuksia tulosten mittaamiseksi, vaan vaikutusta voidaan tarkkailla reaa-

liajassa. (Kananen 2018, 13.) 

Felix, Rauschnabel ja Hinsch (2016) esittävät tutkimuksessaan teorian sosiaa-

lisen median markkinoinnin elementeistä holistisessa, eli kokonaisvaltaisessa 

viitekehyksessä. Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa: Ensimmäinen 

vaihe käsitti seitsemän kansainvälistä kokemusta omaavan eurooppalaisen 

sosiaalisen median markkinoinnin asiantuntijoiden syvähaastattelut ja toisessa 

vaiheessa toteutettiin laadullinen tutkimus haastatteluin ja verkossa olevan ky-

selylomakkeen avulla. Myös toisen vaiheen vastaajat olivat valikoituja sosiaali-

sen median asiantuntijoita. Kyselypyyntö lähetettiin 256 henkilölle ja vastauk-

sia saatiin 50. Tutkimuksesta koostettiin sosiaalisen median markkinoinnin vii-

tekehys, joka käsittää neljä ulottuvuutta, joissa jokaisessa on kaksi ääripäätä: 

1. Laajuus. Markkinointi sosiaalisessa mediassa tarjoaa yrityksille mah-

dollisuuden rakentaa suhteita asiakkaisiin, työntekijöihin, yhteisöihin ja 
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muihin sidosryhmiin hyödyntäen sosiaalisen median vuorovaikutuksel-

lista luonnetta. Toisaalta yritys voi myös käyttää sosiaalista mediaa yk-

sisuuntaisesti tarjotakseen tietoa tai viihdyttävää sisältöä sidosryhmil-

leen, jolloin vuorovaikutus usein jää minimiin. Asiantuntijat suosittelivat 

pääosin ensimmäistä vaihtoehtoa, jonka avulla on mahdollista luoda ja 

ylläpitää molemminpuolista suhdetta sidosryhmien kanssa. (Felix ja 

muut 2016, 4–6.) 

2. Kulttuuri. Yritykset saattavat suhtautua markkinointiin sosiaalisessa 

mediassa sulkeutuneesti, varovaisesti ja riskejä karsastaen. Tällaisesta 

konservatiivisesta ajattelusta tulisi luopua sekä ymmärtää ja hyväksyä 

se, että kuluttajat ovat myös jossain määrin yrityksen sosiaalisen me-

dian hallitsijoita ja jaetut sisällöt saattavat alkaa elämään omaa elä-

määnsä muiden käsissä. On siis omaksuttava moderni asenne ja suh-

tauduttava markkinointiin sosiaalisessa mediassa avoimesti ymmär-

täen, että riskejä on joskus otettava. (Felix ja muut 2016, 5.) 

3. Rakenne. Sosiaalisen median markkinoinnin rakenteen kaksi ääripäätä 

ovat hierarkia ja verkosto. Ensiksi mainittu edustaa tiukasti keskitettyä 

rakennetta ja viimeksi mainitussa sosiaalisen median markkinointi on 

sirpaloitunutta, hajautettua ja monitoimista. Asiantuntijat eivät suositel-

leet ensiksi mainittua ääripäätä, mutta jonkinlaisesta hierarkiasta on 

monesti hyötyä, esimerkiksi niin, että yrityksellä on sosiaalisen median 

markkinoinnin osasto tai tiimi, jonka läpi kaikki sisältö menee yrityksen 

oman markkinoinnin ollessa kyseessä. Toisaalta jotkut asiantuntijoista 

olivat sitä mieltä, että hierarkiasta tulisi luopua kokonaan sillä periaat-

teella, että sosiaalisen median markkinointi on kaikkien yrityksen työn-

tekijöiden vastuulla kattaen kaikki prosessit ja osastot. Optimitilanne yri-

tyksen tulevaisuudessa olisikin, että sosiaalisen median markkinointi 

olisi sisällytetty yrityksen DNA:han siten, että erillisiä sosiaalisen me-

dian osaajia ei enää tarvittaisi. (Felix ja muut 2016, 5.) 

4. Hallitseminen. Neljäs ja viimeinen ulottuvuus kuvaa sitä, miten sosiaa-

lisen median markkinointia hallitaan yrityksen sisällä. Useat vastaajat 

korostivat sitä, että on tärkeää luoda ohjeistukset ja käytännöt siihen, 

ketkä yrityksessä ovat valtuutettuja julkaisemaan mitäkin sisältöä ja 
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missä kanavissa. Ulottuvuus siis liittyy vahvasti edellämainittuun raken-

teeseen: jos yrityksessä on verkostomainen rakenne sosiaalisen me-

dian markkinoinnin suhteen, on syytä luoda yhteisiä ohjenuoria ja antaa 

koulutusta sosiaalisen median käyttöön. (Felix ja muut 2016, 5–6.) 

Tutkimus ehdottaa tulosten perusteella uutta määritelmää markkinoinnille so-

siaalisessa mediassa: Markkinointi sosiaalisessa mediassa on poikkitieteelli-

nen ja monitoiminen konsepti, joka käyttää sosiaalista mediaa saavuttaakseen 

yrityksen tavoitteita luomalla arvoa sidosryhmille (Felix ja muut 2016, 6). Sosi-

aalinen media on siis erinomainen väline asiakkaiden kanssa vuorovaikuttami-

seen sekä brändin arvon kasvattamiseen. 

4.4.1 Instagram 

Instagram on vuonna 2010 perustettu, kuviin ja videoihin keskittyvä sosiaali-

sen median palvelu. Vuoden 2019 alusta Instagramilla oli noin miljardi käyttä-

jää maailmanlaajuisesti. Alun perin pelkästään Applen iPhonelle julkaistu so-

vellus on nykyään siis yksi maailman suosituimmista sosiaalisen median pal-

veluista ja erittäin tärkeä markkinointityökalu yrityksille. Instagramin alkuperäi-

nen idea oli neliönmuotoisten kuvien jakaminen. Kuviin pystyi lisäämään erilai-

sia filttereitä, jotka esimerkiksi jäljittelivät vanhoja filmikuvia. Sittemmin sovel-

luksen toiminnallisuudet ovat lisääntyneet kysynnän mukaan ja nykyään pal-

velussa voi kuvien ja videoiden jakamisen lisäksi lisätä 24 tuntia näkyvillä ole-

via kuva- tai videotarinoita, viestiä käyttäjien kesken tai vaikkapa pitää livelä-

hetyksiä. Story-julkaisut olivatkin vastaisku suositulle Snapchatille, joka toimii 

yksikertaisuudessaan kahdella tavalla; siinä voi jakaa 24 tuntia näkyvissä ole-

via storyja tai lähettää muille käyttäjille kuvia tai videoita, jotka voi aukaista 

vain kaksi kertaa. Sosiaalisen median jätti Facebook osti vuonna 2012 In-

stagramin miljardin dollarin kauppahinnalla. Facebook ja Instagram linkittyvät-

kin vahvasti yhteen niin tavallisen käyttäjän käsissä kuin markkinointityökalu-

jen suhteen. (Our Story n.d.) 

Instagram eroaa monista muista sosiaalisen median alustoista siinä mielessä, 

että se on ensisijaisesti mobiilialusta eikä esimerkiksi kuvia voi lisätä palve-

luun muulla kuin matkapuhelimella. Kanasen (2018, 193) mukaan Instagra-

milla on muutamia olennaisia vahvuuksia muihin sosiaalisen median palvelui-
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hin verrattuna: Se on helppokäyttöinen, nopeasti kasvava, käyttäjillä on kor-

kea sitoutumisaste ja sitä käytetään markkinoinnissa vielä toistaiseksi vähem-

män. 

Bryant ja Sheldon (2015) tutkivat Instagramin käytön motiiveja ja muodostivat 

tutkimustulosten perusteella neljä päämotiivia palvelun käyttöön: 

1. Tarkkailu ja tietous. Tämä oli kaikista vaikuttavin tekijä ja se varmisti 

sen oletuksen, että monet ihmiset käyttävät Instagramia ylläpitääkseen 

tai saadakseen tietoa muiden tekemisistä. Instagramista saa helposti 

kokonaisvaltaisen kuvan henkilöstä aina sosioekonomisesta asemasta 

parisuhdestatukseen. Mainittakoon kuitenkin, että kuten muissakin sosi-

aalisen median kanavissa, käyttäjä voi luonnollisesti ilmoittaa ja näyttää 

itsestään vain sen, mitä hän haluaa näyttää. (Bryant & Sheldon 2015, 

4–5.) 

2. Dokumentointi. Toiseksi yleisin motiivi käytölle oli dokumentointi, eli 

käyttäjät suosivat Instagramia erityisten hetkien ikuistamiseen. Tämä 

johtunee Instagramin visuaalisesta luonteesta: esimerkiksi Twitter on 

tekstipainotteinen palvelu, kun taas Instagramissa kuvat ovat pää-

osassa ja niiden yhteyteen voi liittää myös kirjoituksen. (Bryant & Shel-

don 2015, 5.) 

3. Viileys ja suosio. Ihmiset haluavat yleensä olla samoissa sosiaalisissa 

medioissa kuin ikätoverinsa. Instagram sisältää ominaisuuksia, jotka 

ovat monien käyttäjien mielestä ”cooleja”: mahdollisuus lisätä kuviin filt-

tereitä, käyttää trendikkäitä hashtageja, julkaisujen selailu ja mahdolli-

suus seurata julkkiksia. Edellä mainittujen lisäksi ihmiset käyttävät In-

stagramia itsensä korostamiseen ja suosion saavuttamiseen. Yksi tär-

keimmistä tavoitteista on tykkäysten saaminen kuviin ja se yhdessä 

seuraajien lukumäärän kanssa vahvistaakin käyttäjän mielestä suosiota 

ja statusta muiden käyttäjien silmissä. (Bryant & Sheldon 2015, 5–6.) 

4. Luovuus. Neljästä vähiten vaikuttava, mutta silti olennainen motiivi on 

luovuuden esitteleminen ja kanavointi. Instagramin visuaalisen luonteen 

myötä se on hyvä alusta ilmaista luovuuttaan kuvien ja tekstien muo-

dossa. (Bryant & Sheldon 2015, 6.) 
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Syötejulkaisut 

Instagram-syöte on palvelun ydin ja alkuperäinen toimintamalli. Syötenäkymä 

on ensimmäinen asia, jonka käyttäjä näkee avatessaan sovelluksen. Käyttäjät 

voivat julkaista kuvia ja videoita tilillään ja tämä sisältö näkyy muiden käyttä-

jien syötteessä. Alun perin syötteessä näkyi muiden käyttäjien julkaisema ma-

teriaali kronologisessa järjestyksessä, mutta sittemmin järjestys on muuttunut 

niin, että Instagram pyrkii näyttämään syötteessä mahdollisimman relevanttia 

sisältöä käyttäjälle. Syötteen järjestys riippuu esimerkiksi siitä, kuinka kiinnos-

tunut käyttäjä todennäköisesti on sisällöstä, julkaisun ajankohdasta ja aikai-

semmista vuorovaikutuksista julkaisun tekijän kanssa. Syötteessä kuitenkin 

näytetään Instagramin mukaan edelleen kaikkien seurattavien käyttäjien jul-

kaisut. Nykyään syötteessä näkyy luonnollisesti myös mainoksia. Mainokset 

pyritään kohdentamaan käyttäjille seuraamalla käyttäjän käyttäytymistä In-

stagramissa ja Facebookissa. Esimerkiksi sivutykkäykset Facebookissa, seu-

rattavat tilit Instagramissa, tykkäykset sekä kuluttajan käyttämät sivustot ja so-

vellukset vaikuttavat mainosten valikoitumiseen. (Syöte n.d.) 

Tarinajulkaisut 

Elokuussa 2016 Instagram lanseerasi palveluunsa storyt, eli suomeksi tarinat. 

Tarinat toimivat siten, että käyttäjä voi julkaista kuvia ja lyhyitä videoita, jotka 

näkyvät muille käyttäjille vuorokauden ajan. Käyttäjä voi käytännössä julkaista 

niin paljon sisältöä kuin haluaa ja sisältö näkyy muille käyttäjille kronologi-

sessa järjestyksessä. Tarinoiden ideana onkin rohkaista käyttäjiä julkaise-

maan sisältöä spontaanimmin: kynnys julkaista sisältöä, joka näkyy väliaikai-

sesti, on oletettavasti pienempi kuin sisällön, joka jää käyttäjän syötteeseen. 

(Tarinat n.d.) 

Instagramin tarinat olivat selvä vastaisku kilpailevalle sosiaalisen median so-

vellukselle Snapchatille, jonka koko toimintaperiaate on väliaikainen sisältö. 

Snapchat onkin ensimmäinen iso palvelu, joka lanseerasi tarinajulkaisut. In-

stagramin tarinat ohittivat Snapchatin käyttäjissä vuonna 2017 ja vuonna 2018 

Instagramin Tarinoiden käyttäjämäärä oli 400 miljoonaa, eli noin kaksikertai-

nen määrä Snapchatiin verrattuna. (Price 2018.) 
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4.5 Markkinointi Instagramissa 

Komulaisen (2018, 6.4) mukaan Instagramin ollessa luonteeltaan visuaalinen 

kanava se soveltuu hyvin sellaisen liiketoiminnan kuvailuun, joka perustuu es-

teettisyyteen, nauttimiseen ja opastamiseen. Esimerkiksi vaatebrändit, ravinto-

lat, kahvilat, kampaamot tai palvelu- ja luovan alan yritykset voivat hyötyä In-

stagramista. Yrityksen toimiessa muodin ja ylellisyystuotteiden saralla, on In-

stagram oivallinen kanava markkinoinnille (Kananen 2018, 191). Esimerkiksi 

huippumuotibrändeillä Chanelilla, Louis Vuittonilla ja Guccilla on kaikilla yli 30 

miljoonaa seuraajaa Instagramissa (Paul n.d.). Pönkän mukaan Instagramia 

käytetään viihteen seuraamiseen (60 prosenttia käyttäjistä), yhteydenpitoon 

(50 % käyttäjistä) ja brändien seuraamiseen (31 prosenttia käyttäjistä). Se on 

siis erinomainen kanava saavuttaa kuluttajia ja heitä kannattaakin osallistaa 

esimerkiksi pyytämällä heitä merkitsemään brändin julkaisuihinsa ja käyttä-

mään brändin luomia hashtageja. Instagramissa kannattaa panostaa sisältöön 

ja pelkän suoran myynnin sijaan vahvistaa asiakkaiden lojaliteettia ja luotta-

musta. Instagramin avulla brändi voi näyttää, kuinka palvelu tai tuote toimii. 

On tärkeää tutkia, millaisesta sisällöstä asiakkaat pitävät ja mitä tilejä he seu-

raavat sekä selvittää, minkälaista sisältöä kilpailijat julkaisevat. (Komulainen 

2018, 6.4.) 

Kuten missä tahansa muussakin markkinoinnissa, on Instagraminkin suhteen 

suotavaa luoda strategia. Kanasen (2018, 192) mukaan yrityksen tulisi mu-

kauttaa markkinointitavoitteensa Instagramin toimintaperiaatteisiin. Pelkkä 

tuotteiden tyrkyttäminen ei tuota tulosta, vaan yrityksen tulisi käyttää palvelun 

henkeen ja olemukseen sopivia, luovia ratkaisuja tavoitteiden saavutta-

miseksi. Sisällön, syötteen ja yleisnäkymän tulee olla yhdenmukaisia ja tukea 

yrityksen muuta markkinointia ja tarpeita. Yhdenmukaisuus saavutetaan ku-

villa ja videoilla, jotka on rakennettu suunnitellun teeman, tarinan tai punaisen 

langan ympärille. Yleisöä voi rakentaa hashtagien avulla, jotka yhdistävät tie-

tyt aiheet ja joiden avulla sisältöä etsitään ja seurataan sovelluksessa. Profii-

lissa tulee myös olla selkeät CTA:t (call-to-action), joilla käyttäjät ohjataan ha-

luttuun suuntaan. Instagram-strategian luominen kannattaa aloittaa kilpailija-

kartoituksella, eli selvittää, ketkä kilpailijat ovat Instagramissa, mitkä ovat hei-

dän strategiansa sekä mikä heidän sisällössään toimii ja mikä ei. Sen jälkeen 

suunnitelman laatimiseksi olisi etsittävä vastaukset seuraaviin kysymyksiin:  
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• Mikä on kohderyhmä?  

• Ketä tavoitellaan? (Sosionomiset tekijät, kiinnostuksen kohteet ja ar-

vot). 

• Mitä haasteita, ongelmia ja tarpeita on kohderyhmän suhteen ja kuinka 

nämä ratkaistaan?   

• Mistä hankitaan tietoa ja mitä lähteitä käytetään?  

• Millaista sisältöä julkaistaan ja missä muodossa? Mitä teemoja ja ai-

heita käytetään? 

• Mitä toiminnalla tavoitellaan ja miten tavoitteiden toteutumista mita-

taan? 

• Onko yrityksellä valmiudet visuaalisen materiaalin toteuttamiselle vai 

palkataanko siihen esimerkiksi ulkopuolinen taho? (Kananen 2018, 

192–196.) 

Petersin (2019) mukaan Instagramissa niin syöte- kuin story-julkaisuissa ajan-

kohdalla on suuri merkitys saavuttavuuden kannalta. Yleinen nyrkkisääntö on, 

että suurin saavuttavuus on työaikojen ulkopuolella, mutta erityisesti suurten 

ja globaalien brändien, joilla on seuraajia ympäri maailmaa, on otettava huo-

mioon aikavyöhykkeet. Optimaalinen story-julkaisujen määrä on yhdestä seit-

semään päivää kohden, jonka jälkeen completion rate alkaa laskea, eli seu-

raajat eivät enää katso julkaisuja loppuun. Luonnollisesti tämä arvio perustuu 

datasta muodostettuun keskiarvoon, joten joillakin tileillä optimimäärä voi olla 

enemmän tai vähemmän päivässä ja jokaisen brändin tulisikin selvittää oma-

kohtainen optiminsa Instagram-statistiikkansa avulla. Tavoittavuuden kannalta 

on myös tärkeää julkaista sisältöä paljon ja tasaiseen tahtiin sekä julkaista 

aina ensimmäisenä kaikista mielenkiintoisin ja säväyttävin story-julkaisu, sillä 

katsoja päättää yleensä ensimmäisen storyn perusteella, jatkaako hän katso-

mista vai siirtyykö hän seuraavan tilin julkaisuihin. (Peters 2019.) 

Vaikuttajamarkkinointi 

Instagram on myös oiva kanava vaikuttajamarkkinoinnille. Vaikuttajamarkki-

nointi on markkinoinnin muoto, jossa tunnettuja, yleensä oman kohderyh-

mänsä silmissä arvostettuja henkilöitä käytetään brändin viestinnässä. Sen si-
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jaan, että yritys markkinoisi tuotteitaan tai palveluitaan laajalle yleisölle, se in-

nostaa, palkitsee tai jopa palkkaa vaikuttajia välittämään brändin viestiä ylei-

sölleen. Vaikuttajamarkkinointi kulkee nykyään usein käsi kädessä sosiaalisen 

median- sekä sisältömarkkinoinnin kanssa. Useimmissa vaikuttajamarkkinoin-

tikampanjoissa on mukana jonkinlainen sosiaalisen median elementti, joten 

vaikuttajien odotetaan levittävän sanaa heidän omissa kanavissaan. (What is 

Influencer Marketing? n.d.) 

Ruotsalaisen mukaan sosiaalisen median kautta tunnetut vaikuttajat, kuten 

vaikkapa YouTubeen sisältöä tekevät henkilöt alkavat olla jopa suositumpia 

kuin perinteiset julkisuuden henkilöt, kuten muusikot, urheilijat tai näyttelijät ja 

heitä käytetäänkin paljon vaikuttajamarkkinoinnissa. Brändit myös suosivat ny-

kyään pitkiä, jatkuvia yhteistöitä yhden tai muutaman vaikuttajan kanssa, joilla 

on suuri seuraajajoukko. Kukkosen (2018) mukaan vaikuttajamarkkinoinnin 

merkitys näkyy erityisesti alle 30-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa. Kulut-

tajien mukaan vaikuttajan persoona, sekä se, että brändin tai tuotteen sopi-

vuus vaikuttajan arvoihin on yhtenäisessä linjassa, ovat tärkeitä tekijöitä. Vai-

kuttajamarkkinoinnissa on myös tärkeää tehdä selväksi kuluttajalle, jos ky-

seessä on yhteistyö brändin kanssa, sillä se noudattaa mainonnan eettisiä 

käytäntöjä. (Kukkonen 2018.) 

Snapshot-estetiikka 

Sosiaalisen median ja erityisesti Instagramin myötä yritysten visuaalinen 

markkinointi on alkanut muuttua. Brändit koettavat tulla lähemmäs kuluttajaa 

julkaisemalla huolittelemattomampaa, esimerkiksi kännykkäkameroilla tuotet-

tua markkinointimateriaalia sosiaalisen median kanavissaan. Erityisesti muo-

tibrändit ovat kunnostautuneet tällaisen estetiikan suhteen viime vuosina ja 

perinteiset studiossa tuotetut materiaalit ovat vähentyneet ja tilalle on tullut 

”arkisempaa” sisältöä, jonka oletetaan vetoavan seuraajiin paremmin. 

Jonas Colliander ja ja Ben Marder (2017) tutkivat, kummat, ”snapshot”-henki-

set kuvat, vai studiokuvat vetoavat kuluttajiin enemmän Instagramissa. 

Snapshot-kuvilla tarkoitetaan tässä yhteydessä spontaaneita, esimerkiksi 

kompakti- tai kännykkäkameralla otettuja, huolittelemattomia kuvia. Toisin sa-

noen sellaista materiaalia, jota esimerkiksi normaali Instagram-käyttäjä julkai-

see omalla tilillään. 
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Kuvien jakaminen sosiaalisessa mediassa on luonnollisesti päivittäistä toimin-

taa niin tavallisille käyttäjille kuin brändeille ja kuvat ovatkin monien sosiaalis-

ten medioiden pääfunktio. Syy miksi sosiaalinen media on ”sosiaalinen” eikä 

”kaupallinen” on seurausta siitä iskostuneesta käsityksestä, että viestintä esi-

merkiksi Instagramissa on yleensä kevyttä ja faattista, eli esimerkiksi kuvilla ei 

ole välttämättä tarkoitusta saada toimitettua mitään tiettyä viestiä seuraajille. 

Tästä seuraa olettamus, että mediassa, jossa sisältö on yleensä amatööri-

mäistä ja huolittelematonta, ammattimaiset studiokuvat ovat hieman ristirii-

dassa alustan perusajatuksen kanssa. Tästä syystä useat brändit ovat alka-

neetkin julkaista peruskäyttäjien sisältöä tai kuvia, joiden estetiikka on ama-

töörimäistä ja enemmän linjassa Instagramin perimmäisen etiketin kanssa. 

(Colliander & Marder 2017, 1.) 

Kuluttajakäyttäytymisen ja markkinoinnin kehittyessä, on myös markkinoinnin 

kirjallisuudessa alettu pikkuhiljaa käsittelemään snapshot-estetiikkaa – kuiten-

kin melko suppeassa mittakaavassa. Valokuvaajat, kuten Terry Richardson, 

ovat kuitenkin tuoneet tätä estetiikkaa valtavirran silmille jo useiden vuosien 

ajan ja tyyli on yleistynyt myös isojen brändien markkinoinnissa. Kuitenkaan 

sitä, kumpaan tyyliin, snapshot- vai studioestetiikkaan, kuluttaja samaistuu ja 

reagoi enemmän, ei ole juurikaan tutkittu. Collianderin ja Marderin tutkimus 

lieneekin ensimmäinen laatuaan. (Colliander & Marder 2017, 1.) 

Tutkimuksessa oli neljä hypoteesia, eli esiolettamusta:  

1. Snapshot-estetiikkaa mukailevat kuvat saavat kuvapainotteisessa sosi-

aalisessa mediassa enemmän tykkäyksiä kuin perinteiset studiokuvat. 

2. Snapshot-estetiikkaa mukailevat kuvat tuovat enemmän uskottavuutta 

kuvapainotteisessa sosiaalisessa mediassa kuin perinteiset studioku-

vat. 

3. Snapshot-estetiikkaa mukailevien kuvien käyttäminen kuvapainottei-

sessa sosiaalisessa mediassa kasvattaa brändin asennekuvaa enem-

män kuin perinteisten studiokuvien käyttäminen. 

4. Snapshot-estetiikkaa mukailevien kuvien käyttäminen kuvapainottei-

sessa sosiaalisessa mediassa saa käyttäjän suosittelemaan brändiä 

helpommin kuin perinteisten studiokuvien käyttäminen. (Colliander & 

Marder 2017, 2–3.) 
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Tutkimus toteutettiin siten, että tutkijat perustivat kaksi Instagram-tiliä. Toi-

sessa käytettiin snapshot-estetiikkaa ja toisessa perinteistä studioestetiikkaa. 

Tilit olivat kuvitteellisen muotibrändin tilejä, sillä Instagram on erittäin tärkeä ja 

suosittu kanava muodin maailmassa. Tilit olivat kuvia lukuun ottamatta identti-

set sisällöltään. Tutkimus tehtiin Ruotsissa ja se kesti yhden viikon. Tuon vii-

kon aikana kummallakin tilillä julkaistiin kolme kuvaa päivässä, eli yhteensä 21 

kuvaa. Tutkimukseen osallistui alun perin 250 henkilöä. Vastaajat olivat keski-

iältään 26 vuotiaita ja heistä noin 70 prosenttia oli naisia. Vastaajat loivat In-

stagram-tilin tai käyttivät jo olemassa olevaa tiliä tutkimusta varten ja he seu-

rasivat määrätysti jompaakumpaa tutkimukseen tehdyistä tileistä. Jako tilien 

kesken tehtiin sattumanvaraisesti. Vastaajien aktiivisuuden varmistamiseksi 

heitä ohjeistettiin tykkäämään yhdestä uudesta kuvasta joka päivä. Tutkimuk-

sen jälkeen osallistujat vastasivat kyselylomakkeeseen, joiden vastauksia ver-

tailtiin tutkimustulosten saamiseksi. Ne, jotka eivät olleet aktiivisia tutkimuksen 

aikana, jäävättiin kyselylomakkeen tekemisestä, ja loppujen lopuksi vastauk-

sia saatiin 115 snapshot-tilin seuraajalta ja 100 studiokuvatilin seuraajalta. 

Vastaukset dokumentoitiin 7-portaisella Likert-asteikolla. (Colliander & Marder 

2017, 3–4.) 

Tutkimuksen tulokset tukivat hypoteeseja: vaatebrändi, joka käyttää In-

stagram-tilillään snapshot-estetiikkaa mukailevia kuvia perinteisten studioku-

vien sijaan on kuluttajan silmissä mitä todennäköisimmin pidetympi, uskotta-

vampi ja kuluttaja todennäköisemmin suosittelee sitä eteenpäin. (Colliander & 

Marder 2017, 5.) 

Jonathan Schroeder (2013) käsittelee myös snapshot-estetiikkaa artikkelis-

saan Snapshot Aesthetic and The Strategic Imagination. Se tarkastelee valo-

kuvausta strategisen kuvaston näkökulmasta. Strategisella kuvastolla tarkoite-

taan tässä yhteydessä kuvia, joiden tarkoitus on esimerkiksi houkutella, mai-

nostaa tai jollain muulla tavalla suorittaa strategisia aikomuksia. Tämä kuvasto 

kattaa laajan osan nykypäivän markkinoinnista ja sitä näkyy kaikkialla: mai-

noksissa, mediassa ja verkossa. Iso osa kuvista sisältää ihmisiä; malleja, julk-

kiksia, edustajia tai tavallisia ihmisiä, ja niillä pyritään markkinoimaan esimer-

kiksi yrityksen tuotteita tai brändiä. Mainonta onkin siirtynyt perinteisestä suo-

rasta tuotteiden esittelystä tiettyjen mielikuvien luomiseen ja isossa osassa 
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strategisessa kuvastossa ei välttämättä näytetä itse markkinoitavaa tuotetta 

lainkaan. (Schroeder 2013.) 

Snapshot-estetiikkaa voidaan kuvailla taiteen silmissä realismiksi – se on 

usein tyylittelemätöntä kuvastoa, joka ikään kuin kuvastaa todellista elämää. 

Toisin sanottuna kyseisen estetiikan tyyli on se, ettei sillä ole määriteltyä tyy-

liä. Snapshot-kuvat näyttävät kuluttajat näennäisesti todellisissa, ehkä jännit-

tävissä, mutta usein myös arkisissa tilanteissa. Snapshot-kuvien vahvuus pii-

lee pitkälti siinä, että kuvat näyttäytyvät katsojan silmissä aidoilta, jonka ansi-

oista niillä on helppoa havainnollistaa ja markkinoida asiakaskokemusta. 

(Schroeder 2013.) 

Snapshot- ja katukuvauksen pioneerina pidetään usein Robert Frankia ja eri-

tyisesti vuonna 1958 ilmestynyttä teostaan ”The Americans”. Frank kiersi Yh-

dysvaltoja autolla Leica-kameransa kanssa ottaen yhteensä noin 27000 ku-

vaa, joista hän koosti 83 kuvaa käsittävän teoksensa. Kuvat poikkesivat mer-

kittävästi sen ajan käytännöistä niin teknisesti kuin sisällöllisesti. Frank hylkäsi 

perinteiset käsitykset asettelusta, lavastuksesta, tarkennuksesta ja valotuk-

sesta, joka johti uniikkeihin tyyleihin kuvissa. Kuvat saattoivat olla yli- tai aliva-

lottuneita tai todella suurikontrastisia. Tuon ajan lehtikuvat maalasivat amerik-

kalaisista yleensä erittäin hyveellisen kuvan: äiti, omenapiirakka ja kaksi autoa 

tallissa. Frankin kuvat kuitenkin näyttivät erilaisen ja realistisemman totuuden: 

rasismin riivaamia, hyljeksittyjä ja täysin tavallisia kansalaisia kaduilla, ravinto-

loissa tai vaikkapa busseissa. Kuvat eivät kaunistelleet amerikkalaista elämää 

tai miljöötä, vaan ne näyttivät todellisuuden kaikessa kauneudessaan tai ru-

muudessaan. Frankin kuvaustyyli oli tarkkaileva. Kuvissa olevat ihmiset eivät 

poseeraa kuvaa varten, vaan tapahtumat ovat todellisia. ”The Americans” ei 

ilmestyessään saanut kiitosta – päinvastoin. Kuvakirja sai tylyn vastaanoton ja 

kriitikot suhtautuivat siihen jopa halveksuen. Teoksesta on kuitenkin ajan 

myötä muovautunut snapshot-estetiikan ja katukuvauksen kulmakiviteos, joka 

on toiminut inspiraationa ja tiennäyttäjänä monelle valokuvaajalle ilmestymi-

sensä jälkeen. (Indrisek 2018.) 

Myös videomarkkinoinnissa on todettu, että vähemmän huolitellut videot toimi-

vat ainakin Instagramissa paremmin. Brittiläinen sanomalehti The Guardian 

analysoi, millainen sisältö ja formaatti vetoaa seuraajiin ja ensimmäinen löy-

dös heidän kohdallaan oli se, että videojulkaisu kiinnostaa enemmän kuin 
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staattinen kuvajulkaisu. Analysoinnissa kävi myös ilmi, että huoliteltu, käsikir-

joitettu ja esimerkiksi studiossa kuvattu videosisältö ei ole vaivan ja rahan ar-

voista, sillä yksinkertaiset ja helppotekoiset sisällöt kiinnostavat seuraajia 

enemmän. (Davies 2018.) 

Brändäyksen näkökulmasta snapshot-estetiikka voi olla hyvinkin merkittävä 

työkalu markkinoinnissa. Kuvien avulla voidaan osoittaa brändin autenttisuutta 

ja inhimillisyyttä kuluttajalle sekä saada kuluttaja samaistumaan brändin ideo-

logiaan tai vastavuoroisesti pyrkiä osoittamaan, että brändi samaistuu kulutta-

jan kanssa. 

Tehokkaan mainostekstin elementit ja periaatteet 

Mark Shaw’n (2013, 13) mukaan raikas ja omaperäinen kirjoittaminen helpot-

taa kaupallista toimintaa jokaisesta näkökulmasta ja kieli on avainasemassa 

usean modernin suunnittelun muodossa. Tekstinsuunnittelussa on pohjimmil-

taan kysymys omintakeisesta kommunikoinnista. 

Brändin ja sen kehittämisen näkökulmasta tekstinsuunnittelu on avainase-

massa. Graafinen suunnittelu luo brändin visuaalisen identiteetin ja tekstin-

suunnittelu tarkentaa ja korostaa sen persoonallisuutta. Brändit ovat ottaneet 

suuren harppauksen parempaan suuntaan lähivuosina graafisen suunnittelun 

ja visuaalisen kuvaston saralla, mutta myös kuluttajat ovat viisastuneet. Tänä 

päivänä kaikilla on brändi, mutta on usein epäselvää, mitä se edustaa. Pelkkä 

tyylikäs identiteetti ei riitä, ja brändin tekstinsuunnittelussa onkin ymmärrettävä 

sen syvin olemus ja olemassaolon tarkoitus ja selittää tämä kohderyhmälle 

käyttäen brändille ominaista ääntä. Organisaatiot kohtaavat entistä enemmän 

kilpailua ja monelle vahvan brändin rakentaminen on tie markkinaosuuksien 

saamiseen. Kuitenkin; mahdollisuudet rakentaa uusia brändejä pelkällä muo-

toilun ilmaisulla ovat vähentyneet, ja merkittävän sisällön rooli kasvaa koko 

ajan. Tässäkin aiheessa tekstinsuunnittelu on merkittävässä roolissa. (Shaw 

2009, 56.) 

Instagramissa erityisesti syötejulkaisuissa huomio kiinnittyy luonnollisesti en-

simmäisenä kuvaan sen ollessa julkaisun pääosassa. Kuvateksti on siis 

useissa tapauksissa selvennys kuvan tuomaan sanomaan tai kuva toimii puh-

taasti huomionherättäjänä, ja tarkoituksena on toimittaa itse julkaisun viesti 

vasta kuvatekstissä. Instagramin algoritmit tunnistavat tekstin kuvasta ja liiasta 
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tekstin käytöstä kuvissa rangaistaan: julkaisu ei välttämättä näy toivotulla ta-

valla ainakaan maksetuissa julkaisuissa (Facebook Business n.d.). Julkaisu-

jenkin kuvateksteillä on kuitenkin luonnollisesti merkittävä rooli erityisesti sil-

loin, jos julkaisun ideana on markkinoida tai myydä jotain.  

Instagram -profiilin on mahdollista lisätä lyhyt biografia ja yleensä yritykset 

hyödyntävät sitä lisätäkseen kuvauksen yrityksen toiminnasta tai esimerkiksi 

jonkin ajankohtaisen aiheen ilmoittamiseen. Tämä teksti on luonnollisesti en-

simmäisiä asioita, jotka käyttäjä näkee profiilia tarkastellessaan, joten se tulee 

ottaa vakavasti. Biografia on ikään kuin tilin otsikko ja lyhyt esittely, jonka 

avulla voidaan houkutella käyttäjä perehtymään tiliin ja sen sisältöön tarkem-

min. (Muokkaa profiiliasi n.d.) 

Tekstinsuunnittelussa otsikot ovat tärkeässä asemassa ja niitä käytetäänkin 

lähes kaikkialla mainonnassa: sähköposteissa, verkkobannereissa, kuvissa, 

verkkosivujen etusivuilla ja niin edespäin. Otsikon kirjoittaminen on yksi haas-

tavimmista osista tekstinsuunnittelussa: Otsikon avulla herätetään lukijan huo-

mio ja onnistunut otsikko voi johtaa vaikkapa myyntiin tai konversioon, riip-

puen tietenkin siitä, mitä otsikolla ja sen jälkeisellä sisällöllä haetaan (Maslen 

2010, 14–15). Otsikot voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan – otsikoi-

hin, jotka muun muassa: 

1. lupaavat uutta tietoa tai uutisia  

2. herättävät uteliaisuutta tai mielenkiintoa  

3. tarjoavat etuja.  

Maslenin (2010, 17) mukaan Ogilvy ja Mather tutkivat otsikoiden tehokkuutta 

ja kävi ilmi, että etuja tarjoavat otsikot ovat tehokkaimpia. Niiden jälkeen tulee 

uutiset ja järjestyksessään kolmantena mielenkiintoa herättävät otsikot. Näi-

den kolmen yhdistelmä on kaikista tehokkain. 

Kuten kaikessa muussakin yrityksen viestinnässä, myös Instagramissa on py-

syttävä uskollisena brändin kielelle ja tyylille. Tekstinsuunnittelussa on osat-

tava ajatella viestintää etuperoisesti, eikä ”äänensävy” voi muuttua kulloiseen-

kin tilanteeseen tai tunnelmaan sopivaksi. Tekstinsuunnittelussa on tarkastel-

tava brändin suunnitelmia 5–10 vuoden päähän: Kuinka markkinat sopeutuvat 
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ja muuttuvat, ja miten brändi asemoituu tuolloin? Näihin kysymyksiin ei tieten-

kään ole varmoja vastauksia, mutta tekstinsuunnittelussa onkin jätettävä tyy-

lille tarpeeksi vapautta kehittyä, ettei koko tyyliä tarvitse määritellä jossain vai-

heessa uusiksi. (Shaw 2009, 56–57.) 

5 Tutkimustulokset 

Tutkimuksessa käytetty kyselylomake on liitteenä (ks. liite 1) tämän opinnäyte-

työn lopussa. Kysely toteutettiin suomenkielisenä, koska perusjoukko oli yli 

16-vuotiaat Instagramissa muotibrändejä seuraavat suomalaiset. Tutkimustu-

lokset esitellään kolmessa eri kappaleessa, ja tulosten rakenne etenee sa-

massa järjestyksessä kuin kyselylomakkeen kysymykset.  

5.1 Taustamuuttujat 

Webropolissa 14.–20.5.2019 toteutettuun verkkokyselyyn vastasi kaiken kaik-

kiaan 143 ihmistä. Demografisina ja sosioekonomisina taustamuuttujina tutki-

muksessa ovat ikä, sukupuoli ja koulutusaste. Lisäksi neljäntenä taustamuut-

tujana on vastaajan Instagramissa seurattavien muotibrändien lukumäärä. 

Koska tutkimuksen perusjoukko on suomalaiset yli 16-vuotiaat Instagramissa 

muotibrändejä seuraavat ihmiset, rajataan tutkimuksen tuloksista ulos alle 16-

vuotiaat sekä ne vastaajat, jotka ovat vastanneet, etteivät seuraa yhtään muo-

tibrändiä Instagramissa. Lisäksi ulkopuolelle rajataan yksi muu-sukupuolivas-

taus tutkimustulosten analysoinnin helpottamiseksi. Edellämainittujen rajaus-

ten jälkeen tutkimuksen tuloksiin jäi 132 vastausta ja seuraavaksi esitellyt tu-

lokset esitetään rajatusta tutkimustuloksista. 
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Taulukko 1. Ikäjakauma 

 n Prosentti 

16-20 vuotta 24 18 % 

21-25 vuotta 46 35 % 

26-30 vuotta 46 35 % 

31-35 vuotta 6 4 % 

Yli 35 vuotta 10 8 % 

Yhteensä 132 100,0 % 
 

21–25- ja 26–30-vuotiaat olivat suurimmat vastaajaryhmät (35 %) yhtä suurilla 

vastaajamäärillä (ks. taulukko 1). Edellämainittujen osuus tuloksista on yh-

teensä yli kaksi kolmasosaa. Kolmanneksi suurin ryhmä oli 16–20-vuotiaat (18 

%), joita oli vastaajista hieman alle viidesosa. Pienin vastaajaryhmä oli 31–35-

vuotiaat, joita oli vastaajista vain neljä prosenttia. Yli 35-vuotiaiden osuus vas-

tanneista oli kahdeksan prosenttia. 

 

Taulukko 2. Sukupuolijakauma 

 n Prosentti 

Nainen 53 40 % 

Mies 79 60 % 

Yhteensä 132 100 % 
 

Kyselyyn vastanneista 60 prosenttia oli miehiä ja 40 prosenttia naisia (ks. tau-

lukko 2). Muu-vastausvaihtoehdon antaneita oli kyselyssä yksi kappale. 
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Taulukko 3. Koulutusaste 

 n Prosentti 

Peruskoulu 4 3% 

Lukio 23 17% 

Ammattikoulu 19 14% 

Kaksoistutkinto 1 1% 

Ammattikorkeakoulu 58 44% 

Yliopisto 27 21% 

Yhteensä 132 100 % 
 

Suurin ryhmä oli ammattikorkeakoulua käyvät tai sen suorittaneet (44 %) ja 

toiseksi suurin yliopiston suorittaneet tai sitä käyvät (21 %) (ks. taulukko 3). 

Kolmanneksi suurin ryhmä oli lukiolaiset (17 %) ja seuraavaksi suurin ammat-

tikoululaiset (14 %) melkein yhtä suurella prosenttimäärällä. Peruskoulun (3 

%) tai kaksoistutkinnon (1 %) suorittaneita oli vain muutama vastaaja. 

 

Taulukko 4. Seurattavat muotibrändit Instagramissa 

 n Prosentti 

1-5 64 48% 

6-10 30 23% 

yli 10 38 29% 

Yhteensä 132 100 % 
 

Melkein puolet vastaajista (48 %) seuraa yhdestä viiteen muotibrändiä In-

stagramissa (ks. taulukko 4). Melkein kolmasosa (29 %) vastaajista seuraa yli 

kymmentä muotibrändiä ja noin viidesosa (23 %) kuudesta kymmeneen. 
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Kuvio 4. Sukupuoli ja seurattavien muotibrändien lukumäärä 

 

Ristiintaulukoimalla seurattavien muotibrändien lukumäärä miesten ja naisten 

välillä ei voida nähdä merkittäviä eroja sukupuolten välillä (ks. Kuvio 4). Suh-

teellisesti naiset olivat vastanneet useammin seuraavansa yli kymmentä muo-

tibrändin tiliä. Sukupuolten väliset erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä tä-

män kysymyksen kohdalla (X²=.516, df=2, p=0,773). Testin kriteerit täyttyvät. 
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5.2 Miksi muotibrändejä seurataan Instagramissa? 

 

Taulukko 5. Syyt muotibrändien Instagram-tilien seuraamiselle 

 

N=132  1 2 3 4 5 ka 

Mielenkiinto muotibrändin tuotteita ja 
/ tai toimintaa kohtaan 

1 % 8 % 19 % 39 % 34 % 4,0 

Muotibrändin tuottama mielenkiintoi-
nen ja vaikuttava sisältö 

2 % 10 % 26 % 42 % 20 % 3,7 

Mielenkiinnon tai intohimon koh-
teesi, joita muotibrändi  
ilmentää 

2 % 8 % 33 % 41 % 16 % 3,6 

Harrastuksesi tai edustamasi elä-
mäntyyli, joita muotibrändi  
ilmentää 

0 % 15 % 27 % 41 % 17 % 3,6 

Tärkeät poliittiset / ideologiset syyt 
tai muut arvotekijät, joita muotibrändi 
ilmentää 

11 % 26 % 29 % 24 % 11 % 3,0 

Yhteenkuuluvuuden tunne tai muut 
sosiaaliset tekijät 

15 % 42 % 29 % 11 % 3 % 2,4 

Samaistuminen muotibrändiä koh-
taan 

3 % 28 % 30 % 32 % 7 % 3,1 

Viihde ja jännitys 14 % 46 % 27 % 12 % 1 % 2,4 

Ajankohtainen informaatio 
(esimerkiksi muotibrändin 
 tuotejulkaisut) 

2 % 15 % 22 % 35 % 27 % 3,7 

Inspiraatio tai elämyksellisyys 1 % 10 % 18 % 42 % 29 % 3,9 

(1=ei lainkaan tärkeä, 2=ei kovin tärkeä, 3=melko tärkeä, 4=tärkeä ja 5=erittäin tärkeä) 

Kyselyn ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä selvitettiin vastaajien syitä 

seurata muotibrändejä Instagramissa. Kuten näemme (ks. taulukko 5), keski-

määräisesti tärkeimmät syyt olivat mielenkiinto muotibrändin tuotteita ja/tai toi-

mintaa kohtaan (4,0), inspiraatio ja elämyksellisyys (3,9), ajankohtainen infor-

maatio (3,7) ja muotibrändin tuottama mielenkiintoinen ja vaikuttava sisältö 
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(3,7). Edellisistä ensimmäinen oli kaikista suosituin, mutta mikään syistä ei 

noussut huomattavasti ylitse muiden. Vähiten tärkeimmät syyt olivat selkeästi 

viihde ja jännitys sekä yhteenkuuluvuuden tunne tai muut sosiaaliset tekijät 

keskiarvoilla 2,4. 

 

 

Kuvio 5. Naisten ja miesten vastausten keskiarvot muotibrändien Instagram-

tilien seuraamisen syistä 

 

Naisvastaajat arvottivat yhtä lukuun ottamatta kaikki eri seuraamismotiivit tär-

keämmiksi kuin miehet (ks. kuvio 5). Ainoa miehille merkittävämpi seuraami-

sen motiivi oli harrastukset ja elämäntyyli, joita muotibrändi ilmentää. Suurin 

ero miesten ja naisten vastausten keskiarvojen välillä on vaihtoehdossa tär-

keät poliittiset ja ideologiset syyt tai muut arvotekijät, joita muotibrändi ilmen-

tää. Siinä miesten vastausten keskiarvo on 2,7 ja naisten 3,4. 
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Taulukko 6. Instagram-sisällön elementit 

(1=ei lainkaan tärkeä, 2=ei kovin tärkeä, 3=melko tärkeä, 4=tärkeä ja 5=erittäin tärkeä) 

Seuraavassa kysymyksessä selvitettiin, mitkä elementit ovat tärkeitä ja missä 

määrin muotibrändin Instagram-sisällössä (ks. taulukko 6). Keskimääräisesti 

tärkein elementti oli yrityksen tuotteet (3,9). Seuraavaksi tärkeimmät elementit 

olivat kuvitus ja grafiikka (3,6), kiinnostavat miljööt, esineet, rekvisiitta ja arkki-

tehtuuri (3,5), yrityksen toiminta (3,3) sekä vaikuttavat tai kauniit maisemat ja 

tilat (3,3). Selkeästi vähiten tärkeitä elementtejä olivat julkisuuden henkilöt ja 

mielipidevaikuttajat (2,3) sekä outous, vaarallisuus ja kyseenalaisuus (2,5). 

 

N=132  1 2 3 4 5 ka 

Yrityksen tuotteet 1 % 7 % 20 % 42 % 30 % 3,9 

Yrityksen toiminta ("behind the sce-
nes") 

2 % 21 % 33 % 32 % 13 % 3,3 

Ihmiset 6 % 21 % 36 % 30 % 8 % 3,1 

Julkisuuden henkilöt ja mielipidevai-
kuttajat 

20 % 42 % 27 % 9 % 3 % 2,3 

Tilanteet ja tapahtumat 7 % 20 % 40 % 30 % 4 % 3,0 

Tarinallisuus ja teatraalisuus 8 % 29 % 30 % 24 % 8 % 3,0 

Outous, vaarallisuus, kyseenalaisuus 23 % 33 % 21 % 17 % 6 % 2,5 

Arkirealismi ja -kuvasto 5 % 24 % 35 % 30 % 6 % 3,1 

Vaikuttavat tai kauniit maisemat ja ti-
lat 

5 % 17 % 34 % 32 % 13 % 3,3 

Kiinnostavat miljööt, esineet, rekvi-
siitta ja arkkitehtuuri 

8 % 11 % 27 % 33 % 22 % 3,5 

Tekstisisältö julkaisuissa 9 % 27 % 43 % 18 % 2 % 2,8 

Kuvitus ja grafiikka 2 % 10 % 32 % 36 % 20 % 3,6 

Musiikki (videoissa) 17 % 22 % 27 % 23 % 11 % 2,9 
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Kuvio 6. Naisten ja miesten vastausten keskiarvot sisällön elementeistä 

 

Naisvastaajat arvottivat lähestulkoon kaikki erilaiset sisällön elementit tärke-

ämmiksi kuin miehet (ks. kuvio 6). Ainoa miehille tärkeämpi elementti oli ou-

tous, vaarallisuus ja kyseenalaisuus. Suurimmat erot miesten ja naisten vas-

tausten välillä olivat elementtien julkisuuden henkilöt, vaikuttavat tai kauniit 

maisemat ja tilat, musiikki (videoissa) ja kiinnostavat miljööt, esineet, rekvi-

siitta ja arkkitehtuuri kohdalla. 
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Taulukko 7. Fiilissisällön tärkeys 
 

n Prosentti 

Ei lainkaan tärkeää 12 9 % 

Ei kovin tärkeää 34 26 % 

Melko tärkeää 37 28 % 

Tärkeää 30 23 % 

Erittäin tärkeää 19 14 % 

Keskiarvo: 3,1   

 

Seitsemännessä kysymyksessä selvitettiin, kuinka tärkeää on, että muotibrän-

dit julkaisevat kaupallisen sisällön lisäksi "fiilissisältöä", kuten maisema- ja mil-

jöökuvia tai muuta kiinnostavaa täytesisältöä. Noin kolmasosa (28 %) piti fiilis-

sisältöä melko tärkeänä, melkein neljäsosa (23 %) tärkeänä ja 14 prosenttia 

erittäin tärkeänä (ks. taulukko 7). Suurin osa siis piti sisältöä vähintään melko 

tärkeänä. Noin kolmasosa vastaajista kuitenkaan ei pitänyt fiilissisältöä kovin 

tärkeänä (26 %) tai lainkaan tärkeänä (9 %). 
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Kuvio 7. Sukupuoli ja ”fiilissisällön” tärkeys 

 

Naisvastaajien keskuudessa fiilissisältö koettiin tärkeämmäksi kuin miesten 

(ks. kuvio 7). Merkittävin ero naisten ja miesten vastausten välillä on vastaus-

vaihtoehdossa erittäin tärkeä. Sukupuolten väliset erot eivät ole tilastollisesti 

merkitseviä tämän kysymyksen kohdalla (X²=6.329, df=4, p=0,176). Testin kri-

teerit täyttyvät. 
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5.3 Millaista on muotibrändin vaikuttava Instagram-sisältö? 

 

Kuvio 8. Kuvien ja videoiden esteettinen tyyli 

 

Kahdeksannessa kysymyksessä selvitettiin vastaajien mieltymystä kuvien ja 

videoiden suhteen muotibrändien Instagram-tileillä. Kysymyksessä käytettiin 

9-portaista Osgoodin asteikkoa. Vastakkaisiin päihin sijoittuu päinvastaiset 

asiat. Kuvio 8 havainnollistaa vastausten jakaumaa sekä näyttää vastausten 

mediaanit, joista voidaan päätellä, onko vastaajilla keskimääräisiä mieltymyk-

siä tiettyjen esteettisten tekijöiden suhteen (ks. kuvio 8). Vastaajat suosivat si-

sällössä enemmän ammattimaista tyyliä kuin amatöörimäistä (4). Miljöössä 

kuvattu sisältö miellyttää keskimäärin enemmän kuin studioestetiikka (7). Vas-

taajat suosivat spontaania sisältöä hieman enemmän verrattuna harkittuun si-

sältöön, mutta suurta eroa ei keskimäärin ole (5). Luonnonvalo on vastaajien 

mieleen enemmän kuin keinotekoinen valo (6). Modernin ilmeen ja vanhanai-

kaisen ilmeen suhteen ei myöskään ole suurta eroa. Vastaukset painottuvat 
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kuitenkin hieman vanhanaikaisen puoleen (5). Vastaajat suosivat värillisiä ku-

via ja videoita huomattavasti enemmän kuin mustavalkoisia (3). 

 

Taulukko 8. Tilin yleisilme 

 n Prosentti 

Ei lainkaan 10 8 % 

Hieman 25 19 % 

Jonkin verran 35 27 % 

Paljon 38 29 % 

Erittäin paljon 24 18 %  
Keskiarvo: 3,3   

 
Yhdeksäs kysymys selvitti, kuinka paljon muotibrändin Instagram -tilin yleisil-

meellä (profiilikuva, biografia, syötenäkymä) on merkitystä. Hieman alle kym-

menesosalle (8 %) asialla ei ollut lainkaan merkitystä ja noin viidesosalle (19 

%) hieman merkitystä (ks. taulukko 9). Yli puolelle vastaajista tilin yleisilmeellä 

oli jonkin verran (27 %) tai paljon merkitystä (29 %) ja hieman alle viidesosalle 

(18 %) erittäin paljon merkitystä. 
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Kuvio 9. Sukupuoli ja tilin yleisilmeen merkitys 

 

Naisvastaajat arvottivat tilin yleisilmeen selkeästi merkityksellisemmäksi ver-

rattuna miehiin (ks. kuvio 9). Suhteellisesti naisten vastaukset painottuivat 

pääosin arvojen 3–5 välille. Miesten vastaukset jakautuivat tasaisesti saavut-

taen keskiarvon 3. Sukupuolten väliset erot ovat tilastollisesti erittäin merkitse-

viä tämän kysymyksen kohdalla (X²=17.375, df=4, p=0,002). Testin kriteerit 

täyttyvät. 

 

Taulukko 9. Syötejulkaisujen formaatit 

n=132 1 2 3 4 5 ka 

Videot ja animaatiot 10 % 23 % 34 % 28 % 5 % 2,9 

Valokuvat 2 % 2 % 10 % 45 % 42 % 4,2 

Tekstivetoinen sisältö 5 % 43 % 35 % 14 % 2 % 2,7 

Kuvitukset ja muu  
grafiikka 5 % 24 % 33 % 33 % 5 % 3,1 

Mainokset ja tiedotteet 7 % 37 % 29 % 23 % 4 % 2,8 

(1=ei lainkaan tärkeä, 2=ei kovin tärkeä, 3=melko tärkeä, 4=tärkeä ja 5=erittäin tärkeä) 

Kymmenennessä kysymyksessä selvitettiin, mitkä syötejulkaisujen formaatit 

olivat tärkeitä vastaajien mielestä. Selkeästi tärkein formaatti oli valokuvat 

(4,2) ja seuraavaksi tärkein kuvitukset ja muu grafiikka (3,1) (ks. taulukko 10). 

Videot ja animaatiot (2,9), mainokset ja tiedotteet (2,8) ja tekstivetoinen sisältö 

(2,7) olivat suurin piirtein yhtä tärkeitä vastaajille, jälkimmäisen ollessa vähiten 

tärkeä. 
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Kuvio 10. Naisten ja miesten vastausten keskiarvot syötejulkaisujen 

formaattien 

 

Syötejulkaisujen eri formaattien tärkeys koettiin melko yhtenevästi naisten ja 

miesten välillä (ks. kuvio 10). Videot ja animaatiot saavuttivat miesten keskuu-

dessa hieman korkeamman painotuksen naisiin nähden. Naisille valokuvat 

sekä mainokset ja tiedotteet osoittautuivat selkeästi tärkeämmiksi kuin mie-

hille. 

 

 

 

 

Taulukko 10. Syötevideot 

n=132 1 2 3 4 5 ka 

Katsotko muotibrändien jul-
kaisemia syötevideoita? 2 % 13 % 52 % 32 % 2 % 3,2 

Katsotko syötevideot lop-
puun asti? 3 % 32 % 36 % 28 % 1 % 2,9 
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Katsotko syötevideoita ää-
net päällä? 8 % 28 % 25 % 29 % 10 % 3,0 

(1=en koskaan, 2=en yleensä 3=joskus, 4=yleensä & 5=aina) 

Noin puolet vastaajista katsoo muotibrändien julkaisemia videoita joskus (52 

%) ja noin kolmasosa (32 %) yleensä (ks. taulukko 11). Noin kymmenesosa 

(13 %) ei yleensä katso videoita ja pari prosenttia ei katso videoita koskaan tai 

katsoo ne aina. Noin kolmasosa (32 %) vastaajista ei yleensä katso videoita 

loppuun asti ja hieman suurempi joukko (36 %) katsoo videot joskus loppuun 

asti. Hieman alle kolmasosa (28 %) katsoo videot yleensä loppuun asti. Kym-

menesosa (10 %) vastaajista katsoo videot aina ja hieman alle kolmasosa (29 

%) yleensä äänet päällä. Noin puolet vastaajista katsoo videot joskus (25%) 

tai ei yleensä (28 %) äänet päällä. Hieman alle kymmenesosa (8 %) ei katso 

koskaan videoita äänet päällä. 

 

 

Kuvio 11. Naisten ja miesten vastausten keskiarvot syötevideoiden 

katselutottumuksista 
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Vastausten perusteella naiset katsovat miehiä hieman enemmän muotibrän-

dien syötevideoita (ks. kuvio 11). Miehet sen sijaan katsovat naisia todennä-

köisemmin syötevideot loppuun asti. Syötevideoissa äänet ovat päällä useam-

min naisilla kuin miehillä. 

 

Taulukko 11. Syötevideon sopiva mitta 

 n Prosentti 

5-15 sekuntia 61 46 % 

15-30 sekuntia 68 52 % 

Yli 30 sekuntia 3 2 % 

Keskiarvo: 1,6   

 

Seuraavaksi kysyttiin, mikä on sopiva mitta syötevideoille muotibrändien In-

stagram-tileillä. Hieman yli puolet (52 %) vastaajista oli sitä mieltä, että sopiva 

mitta on 15–30 sekuntia ja hieman (46 %) alle puolet kannatti 5–15 sekunnin 

mittaisia videoita (ks. taulukko 12). Vain kaksi prosenttia oli sitä mieltä, että yli 

30 sekuntia on sopiva mitta syötevideoille. 

 

 

Kuvio 12. Sukupuoli ja syötevideoiden sopiva mitta 
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Naisvastaajien keskuudessa 5–15 sekunnin syötevideot koettiin mitaltaan so-

pivimmaksi (ks. kuvio 12) 15–30 sekuntia kestävät syötevideot olivat miesten 

näkemyksen mukaan sopivimpia mitaltaan. Yli 30 sekunnin syötevideoiden 

kohdalla sekä miehet että naiset vastasivat melko yhtenevästi arvottaen sen 

alas. Sukupuolten väliset erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä tämän kysy-

myksen kohdalla (X²=1.565, df=2, p=0,457). Testin kriteerit eivät täyty, joten 

saatuihin tuloksiin tulee suhtautua varauksella. 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 12. Kuva- ja videokarusellien selaaminen 

 n Prosentti 
En koskaan 1 1 % 
En yleensä 15 11 % 
Joskus 35 27 % 
Yleensä 71 54 % 
Aina 10 8 % 
Keskiarvo: 3,6   

 

Taulukosta 13 käy ilmi, selaako vastaaja muotibrändien julkaisemia kuva- 

ja/tai videokaruselleja. Yli puolet (54 %) vastaajista selaa karusellit yleensä ja 

hieman alle kymmenesosa (8 %) aina (ks. taulukko 13). Hieman alle kolmas-

osa (27 %) selaa karusellit joskus ja noin kymmenesosa (11 %) ei yleensä se-

laa niitä. Vain yksi vastaajista ilmoitti, ettei selaa karuselleja koskaan. 
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Kuvio 13. Sukupuoli ja karusellien selaaminen 

 

Ristiintaulukoitaessa sukupuolta ja karusellien selaamistottumuksia sukupuol-

ten välillä ei ole merkittäviä eroja havaittavissa (ks. kuvio 13). Sekä naisten 

että miesten vastausten keskiarvo oli 3,6. Sukupuolten väliset erot eivät ole ti-

lastollisesti merkitseviä tämän kysymyksen kohdalla (X²=2.706, df=4, 

p=0,608). Testin kriteerit eivät täyty, joten saatuihin tuloksiin tulee suhtautua 

varauksella. 

 

Taulukko 13. Karusellien sisällön maksimimäärä 

 n Prosentti 
2-3 55 42 % 
4-6 69 52 % 
7-10 8 6 % 

Keskiarvo: 1,6 
 

Noin puolet (52 %) vastaajista oli sitä mieltä, että kuva- ja/tai videokarusellien 

maksimimäärä sisällölle on 4–6 (ks. taulukko 14). 42 % vastaajista vastasi 

maksimimääräksi 2–3 ja vain 6 % 7–10. 
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Kuvio 14. Sukupuoli ja karusellien kuvien ja / tai videoiden maksimimäärä 

 

Ristiintaulukoitaessa sukupuolta ja karusellisen kuvien tai videon maksimi-

määrää naiset pitivät tasaisesti 2–6 julkaisua maksimimääränä (ks. kuvio 14). 

Miehistä suurin osa (54 %) vastasi maksimimääräksi 4–6. Miesten kannatusta 

naisia enemmän keräsi myös vastausvaihtoehto 7–10 julkaisua. Sukupuolten 

väliset erot eivät ole tilastollisesti erityisen merkitseviä tämän kysymyksen 

kohdalla (X²=3.881, df=2, p=0,144). Testin kriteerit eivät täyty, joten saatuihin 

tuloksiin tulee suhtautua varauksella. 

 

Taulukko 14. Syötejulkaisujen tiheys 

 n Prosentti 
1-5 kertaa viikossa 79 60 % 
1 kerta päivässä 42 32 % 
2-3 kertaa päivässä 11 8 % 
Yli 4 kertaa päivässä 0 0 % 
Keskiarvo: 1,5 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2–3 4–6 7–10

Ristiintaulukointi sukupuolesta ja kuvien ja / tai videoiden 
maksimimäärästä karuselleissa (N = 132)

Naiset (N = 53) Miehet (N = 79)



75 
 

 

Syötejulkaisuja koskeva viimeinen kysymys koski syötejulkaisujen tiheyttä. 

Suurin osa (60 %) oli sitä mieltä, että 1–5 kertaa viikossa on sopiva julkaisuti-

heys (ks. taulukko 15). Noin kolmasosa (32 %) piti sopivana julkaisutiheytenä 

yhtä julkaisua päivässä ja hieman alle kymmenesosa (8 %) 2–3 kertaa päi-

vässä. Yksikään vastaajista ei ollut sitä mieltä, että yli neljä julkaisua päivässä 

on sopiva määrä. 

 

 

 

 

Kuvio 15. Sukupuoli ja syötejulkaisujen julkaisutiheys 

 

Sukupuolta ja syötejulkaisujen julkaisutiheyttä ristiintaulukoitaessa erot nais-

ten ja miesten mieltymyksistä koskien julkaisutiheyttä vaihtelivat jonkin verran 

(ks. kuvio 15). Miesten mielestä 1–5 julkaisukertaa viikossa syötteeseen oli yli-

voimaisesti suosituin vastausvaihtoehto, kun taas naisilla vastaukset jakaan-

tuivat tasaisemmin kaikkien vaihtoehtojen välillä. Sukupuolten väliset erot ovat 

tilastollisesti erittäin merkitseviä tämän kysymyksen kohdalla (X²=12.061, 

df=2, p=0,002). Testin kriteerit täyttyvät. 
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Taulukko 15. Tarinajulkaisujen sisältö 

 

n=132 1 2 3 4 5 ka 

Videot ja animaatiot 6 % 23 % 28 % 30 % 13 % 3,2 

Valokuvat 2 % 10 % 29 % 46 % 14 % 3,6 

Tekstisisältö 7 % 43 % 27 % 20 % 2 % 2,7 

Kyselyt 19 % 39 % 26 % 14 % 2 % 2,4 

Kuvitukset ja muu 
grafiikka 8 % 27 % 31 % 30 % 5 % 3,0 

Mainokset ja tiedot-
teet 8 % 34 % 33 % 17 % 7 % 2,8 

(1=ei lainkaan tärkeä, 2=ei kovin tärkeä, 3=melko tärkeä, 4=tärkeä ja 5=erittäin tärkeä) 

 

Tarinajulkaisuissakin valokuvat olivat keskiarvollisesti tärkein (3,6) sisältöfor-

maatti (ks. taulukko 16). Toiseksi merkittävin formaatti oli videot ja animaatiot 

(3,2) jonka jälkeen tuli kuvitukset ja muu grafiikka (3,2). Vähiten tärkeimpänä 

vastaajat pitivät kyselyitä (2,4). Myöskään tekstisisältö (2,7) sekä mainokset ja 

tiedotteet (2,8) eivät olleet kovin tärkeitä vastaajille. 
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Kuvio 16. Naisten ja miesten vastausten keskiarvot tarinajulkaisujen sisällöistä 

 

Tarinajulkaisujen eri formaattien tärkeys koettiin melko yhtenevästi naisten ja 

miesten välillä, naisten kuitenkin painottaessa kaikkia sisältöjä korkeammalle 

kuin miehet (ks. kuvio 16). Naisille valokuvat ja kyselyt osoittautuivat selkeästi 

tärkeämmäksi. 

 

Taulukko 16. Tarinajulkaisujen tiheys / päivä 

 

 n Prosentti 

1-3 78 59 % 

4-6 43 33 % 

7-9 9 7 % 

Yli 9 2 1 % 

Keskiarvo: 1,5 
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Tarinajulkaisujen sopiva julkaisutiheys oli suurimmalle osalle (59 %) vastaa-

jista 1–3 julkaisua päivässä. Kolmasosa (33 %) piti 4–6 tarinaa päivässä sopi-

vana määränä ja 7 % mielestä 7–9 tarinaa päivässä oli sopiva. Vain yksi pro-

sentti oli sitä mieltä, että yli 9 tarinaa päivässä on sopiva määrä.  

 

 

Kuvio 17. Sukupuoli ja tarinajulkaisujen julkaisutiheys 

 

Sukupuolta ja tarinajulkaisujen julkaisutiheyttä ristiintaulukoitaessa erot nais-

ten ja miesten mieltymyksistä koskien julkaisutiheyttä vaihtelivat jonkin verran 

(ks. kuvio 17). Miesten keskuudessa 1–3 julkaisukertaa päivässä tarinoihin oli 

ylivoimaisesti suosituin vastausvaihtoehto, kun taas naisilla vastaukset ja-

kaantuivat tasaisemmin – pääosin kuitenkin vaihtoehtoihin 1–3 ja 4–6. 13 pro-

senttia naisista vastasi myös 7–9 kertaa päivässä. Sukupuolten väliset erot 

ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä tämän kysymyksen kohdalla (X²=13.519, 

df=3, p=0,004). Testin kriteerit eivät täyty, joten saatuihin tuloksiin tulee suh-

tautua varauksella. 
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Taulukko 17. Kuva- ja videotekstien painotus syötejulkaisuissa 

 

n=132 1 2 3 4 5 ka 

Kuva- ja videotekstin tär-
keys syötejulkaisuissa 4 % 22 % 44 % 23 % 7 % 3,1 

Kieliasu ja -oppi kuva- ja 
videoteksteissä 3 % 11 % 23 % 34 % 30 % 3,8 

Emojien käyttö kuva- ja vi-
deotekstissä 44 % 39 % 12 % 5 % 0 % 1,8 

(1=ei lainkaan tärkeä, 2=ei kovin tärkeä, 3=melko tärkeä, 4=tärkeä ja 5=erittäin tärkeä) 

Seuraavaksi kyselyssä käsiteltiin kuva- ja videotekstien painotusta syötejulkai-

suissa (ks. taulukko 18). Keskimääräisesti vastaajat pitivät tekstien kieliasua ja 

-oppia melko tärkeänä tai tärkeänä (3,8). Kuva- ja videotekstien yleinen tär-

keys julkaisuissa oli keskimääräisesti melko tärkeä (3,1) ja emojien käyttö 

teksteissä ei keskimääräisesti ollut kovin tärkeää (1,8). 

 

 

Kuvio 18. Naisten ja miesten vastausten keskiarvot syötejulkaisuteksteistä 
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Naiset kokevat keskimäärin syötejulkaisujen kuva- ja videotekstien kieliasun 

sekä kieliopin selkeästi miehiä tärkeämmäksi (ks. kuvio 18). Myös emojien 

käyttö teksteissä sai naisten keskuudessa enemmän kannatusta miehiin ver-

rattuna. Tekstien painotus yleisesti koettiin sekä miesten että naisten kohdalla 

melko yhtenevästi. 

 

Taulukko 18. Kuva- ja videotekstien loppuun lukeminen 

 

 n Prosentti 
Harvoin 10 8 % 
Toisinaan 38 29 % 
Usein 44 33 % 
Aina 7 5 % 
Riippuu julkaisusta 33 25 % 

Keskiarvo: 3,1 
 

Kolmasosa (33 %) vastaajista lukee julkaisujen kuva- tai videotekstin loppuun 

usein (ks. taulukko 19). Hieman alle kolmasosa (29 %) lukee toisinaan ja alle 

kymmenesosa (8 %) harvoin. Viisi prosenttia vastaajista lukee tekstit aina lop-

puun. Viidesosa (25 %) vastaajista tekstin loppuun saakka lukeminen riippuu 

julkaisusta. 

  



81 
 

 

 

Kuvio 19. Sukupuoli ja kuva- ja videotekstien lukeminen 

 

Valtaosa sekä naisista että miehistä vastasivat lukevansa tekstit loppuun toisi-

naan, usein tai julkaisusta riippuen (ks. kuvio 19). Selkeästi vähiten sukupuo-

lesta riippumatta saivat vastausvaihtoehdot harvoin ja aina. Miesten keskuu-

dessa ylivoimaisesti suosituin vastaus oli usein (38 %). Sukupuolten väliset 

erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä tämän kysymyksen kohdalla (X²=6.827, 

df=4, p=0,145). Testin kriteerit eivät täyty, joten saatuihin tuloksiin tulee suh-

tautua varauksella. 
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Taulukko 19. Kuvatekstien merkityksellisyys 

 1 2 3 4 5 ka 

Informatiiviset tai kaupalliset 4 % 32 % 39 % 23 % 2 % 2,9 

Tarinalliset tai runolliset 2 % 35 % 38 % 19 % 7 % 2,9 

Mystiset, vihjailevat tai tul-
kinnanvaraiset 7 % 34 % 27 % 27 % 5 % 2,9 

Poliittiset, filosofiset tai ideo-
logiset 9 % 36 % 23 % 23 % 9 % 2,9 

Viihdyttävät ja hauskat 2 % 15 % 27 % 45 % 11 % 3,5 

Lyhyet ja ytimekkäät otsikot 1 % 8 % 29 % 42 % 20 % 3,7 

(1=merkityksetön, 2=ei kovin merkityksellinen, 3=melko merkityksellinen, 4=merkityksellinen & 

5=erittäin merkityksellinen) 

Kuvatekstien sisällöistä vastaajille keskimääräisesti merkityksellisin (3,7) oli ly-

hyet ja ytimekkäät otsikot (ks. taulukko 20). Toiseksi merkittävimmäksi osoit-

tautui viihdyttävät ja hauskat tekstit (3,5). Informatiiviset tai kaupalliset, tarinal-

liset tai runolliset, mystiset, vihjailevat tai tulkinnanvaraiset sekä poliittiset, filo-

sofiset tai ideologiset tekstit olivat vastaajille keskimäärin yhtä merkityksellisiä 

(2,9). 
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Kuvio 20. Naisten ja miesten vastausten keskiarvot erilaisista kuvateksteistä 

 

Naisvastaajat arvottivat kahta kuvatekstityyppiä lukuun ottamatta kaikki tyypit 

merkityksellisemmäksi kuin miehet (ks. kuvio 20). Miehille tärkeämpiä teksti-

tyyppejä olivat mystiset, vihjailevat tai tulkinnanvaraiset sekä informatiiviset tai 

kaupalliset kuvatekstit. Suurimmat erot miesten ja naisten vastausten välillä 

on tarinallisten tai runollisten sekä poliittisten, filosofisten tai ideologisten teks-

tityyppien kohdalla, joita naiset painottivat selkeästi korkeammalle kuin mie-

het. 

 

Taulukko 20. Seurattavien hashtagien lukumäärä 

 n Prosentti 
0 92 70 % 
1-5 33 25 % 
6-9 5 4 % 
Yli 9 2 2 % 
Keskiarvo: 1,4 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Informatiiviset tai
kaupalliset

Tarinalliset tai
runolliset

Mystiset,
vihjailevat tai

tulkinnanvaraiset

Poliittiset,
filosofiset tai
ideologiset

Viihdyttävät ja
hauskat

Lyhyet ja
ytimekkäät

otsikot

Naisten ja miesten vastausten keskiarvot eri tyyppisten kuvatekstien 
merkityksellisyydestä (N = 132)

Naiset (N = 53) Miehet (N = 79)



84 
 

 

Suurin osa (70 %) vastaajista ei seuraa lainkaan hashtageja Instagramissa 

(ks. taulukko 21). Viidesosa (25 %) seuraa 1–5 hashtagia, neljä prosenttia 6–9 

hashtagia ja vain kaksi prosenttia yli yhdeksää hashtagia.  

 

Taulukko 21. Hashtagien seuraamisen syyt 

 

 n Prosentti 

Kiinnostavan sisällön vuoksi 33 77 % 

Ajakohtaisen sisällön vuoksi 10 23 % 

Inspiraation vuoksi 31 72 % 

Halu löytää uusia asioita 18 42 % 
 

Hashtagien seuraamisten syitä kysyttiin lomakkeessa monivalintakysymyksen 

avulla. 77 % vastaajista seuraa hashtageja kiinnostavan sisällön vuoksi (ks. 

taulukko 22), 23 % ajankohtaisen sisällön vuoksi, 72 % inspiraation vuoksi ja 

42 % haluaa löytää uusia asioita hashtagien avulla.  

5.4 Muotibrändeihin sitoutuminen Instagramissa 

Taulukko 22. Sitoutuminen muotibrändeihin Instagramissa 

n=132 1 2 3 4 5 ka 

Tykkäätkö muotibrändien syötejulkai-
suista? 5 % 20 % 41 % 33 % 2 % 3,1 

Kommentoitko muotibrändien syöte-
julkaisuja? 71 % 27 % 2 % 0 % 0 % 1,3 

Kommentoitko muotibrändien tari-
najulkaisuja? 80 % 20 % 1 % 0 % 0 % 1,2 

Jaatko muotibrändien Instagram -si-
sältöä omalla tililläsi? 74 % 20 % 4 % 2 % 0 % 1,3 

Jaatko muuta muotibrändejä koske-
vaa sisältöä omalla tililläsi? 61 % 20 % 14 % 4 % 0 % 1,6 

Merkkaatko muotibrändejä omiin 
syöte- tai tarinajulkaisuihin, esimer-
kiksi asukuviin? 

43 % 30 % 17 % 5 % 5 % 2,0 

(1=en koskaan, 2=en yleensä 3=toisinaan, 4=yleensä & 5=aina) 
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Viimeisessä osiossa käsitellään muotibrändeihin sitoutumista Instagramissa 

(ks. taulukko 23). Vastaajat tykkäävät keskimääräisesti toisinaan (3,1) muo-

tibrändien syötejulkaisuista, mutta kommentoivat niitä harvoin (1,3) samoin 

kuin tarinajulkaisujakin (1,2). Vastaajat eivät myöskään juurikaan jaa muo-

tibrändien Instagram-sisältöä (1,3) tai muuta muotibrändejä koskevaa sisältöä 

(1,6) omilla tileillään. Vastaajat eivät yleensä myöskään merkitse muotibrän-

dejä omiin julkaisuihinsa (2,0). 

 

 

Kuvio 21. Naisten ja miesten vastausten keskiarvot muotibrändeihin 

sitoutumisesta 

 

Naisvastaajat antoivat kahta kohtaa lukuun ottamatta keskimäärin myöntei-

semmän vastauksen kaikkiin sitoutumista koskeviin kysymyksiin (ks. kuvio 

21). Yleisesti ottaen miesten ja naisten vastausten keskiarvot ovat yhteneviä 

kaikkien kysymysten kohdalla pois lukien pienet painotuserot. Vastausten pe-

rusteella naiset tykkäävät muotibrändien julkaisuista, jakavat muotibrändejä 

koskevaa Instagram- ja muuta sisältöä sekä merkkaavat muotibrändejä omiin 

Instagram-julkaisuihinsa miehiä hieman enemmän. Miehet sitä vastoin kom-

mentoivat muotibrändien syöte- ja tarinajulkaisuja naisia enemmän. 
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Taulukko. 23 Tunnesiteen vahvistuminen 

 1 2 3 4 5 ka 

Brändi tykkäisi kommentistasi tai kom-
mentoisi sitä? 4 % 30 % 30 % 26 % 10 % 3,1 

Vastaisi lähettämääsi yksityisviestiin tai 
reagoisi merkintääsi? 4 % 12 % 30 % 37 % 17 % 3,5 

Jakaisi sinun merkitsemääsi sisältöä ti-
lillään? 3 % 6 % 21 % 42 % 27 % 3,8 

(1=ei lainkaan, 2=hieman, 3=jonkin verran, 4=paljon & 5=erittäin paljon) 

Vastaajien mukaan tunneside brändiin kasvaisi keskimääräisesti jonkin verran 

(3,1), jos brändi tykkäisi vastaajan kommentista tai kommentoisi sitä (ks. tau-

lukko 24). Tunneside vahvistuisi jonkin verran tai paljon (3,5), jos brändi vas-

taisi vastaajan lähettämään yksityisviestiin tai reagoisi vastaajan merkintään. 

Jos brändi jakaisi vastaajan merkitsemää sisältöä tilillään, vahvistuisi tunne-

side keskimääräisesti paljon (3,8). 

 

 

Kuvio 22. Naisten ja miesten vastausten keskiarvot tunnesiteen 

vahvistumisesesta 

 

Naisvastaajat antoivat tämän kysymyksen jokaiseen kohtaan keskimäärin 

myönteisemmän vastauksen miehiin verrattuna (ks. kuvio 22). Keskiarvoero 
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sukupuolten vastausten välillä per kohta on kuviosta vasemmalta edeten 0,4, 

0,3 ja 0,3, eli kaikki kohdat noudattelevat samaa kaavaa. 

 

Taulukko 24. Suhteen syveneminen 

 n Prosentti 
Ei lainkaan 2 2 % 
Hieman 31 23 % 
Jonkin verran 57 43 % 
Paljon 35 27 % 
Erittäin paljon 7 5 % 
Keskiarvo: 3,1 

 

Noin kolmasosan (27 %) vastaajista mukaan muotibrändien seuraaminen In-

stagramissa syventää vastaajan suhdetta paljon yleisesti brändiin (ks. tau-

lukko 25). Viiden prosentin mukaan se syventää suhdetta erittäin paljon. 43 % 

vastaajista oli sitä mieltä, että seuraaminen syventää suhdetta jonkin verran ja 

noin neljäsosan (23 %) mukaan hieman. Kaksi prosenttia oli sitä mieltä, että 

seuraaminen ei syvennä suhdetta lainkaan. 
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Kuvio 23. Sukupuoli ja suhteen syveneminen 

 

Sukupuolta ja suhteen syvenemistä muotibrändiin Instagramin myötä ristiin-

taulukoitaessa erot naisten ja miesten välillä vaihtelivat merkittävästi vastaus-

vaihtoehtojen hieman ja paljon kohdalla, mikä on havaittavissa myös vastaus-

ten keskiarvoissa (ks. kuvio 23). Naisten vastausten keskiarvo oli 3,3 ja mies-

ten 2,9. Eniten vastauksia sekä miehiltä että naisilta saavutti keskimmäinen 

vaihtoehto jonkin verran. Sukupuolten väliset erot ovat tilastollisesti hieman 

merkitseviä tämän kysymyksen kohdalla (X²=8.444, df=4, p=0,077). Testin kri-

teerit eivät täyty, joten saatuihin tuloksiin tulee suhtautua varauksella. 

 

Taulukko 25. Mielipide brändiä kohtaan Instagram-tilin perusteella 

 n Prosentti 

Ei lainkaan 3 2 % 

Hieman 18 14 % 

Jonkin verran 46 35 % 

Paljon 53 40 % 

Erittäin paljon 12 9 % 

Keskiarvo: 3,4 
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40 % vastanneista oli sitä mieltä, että muotibrändin Instagram -tili ja sen si-

sältö vaikuttavat vastaajan mielipiteeseen kyseistä brändiä kohtaan paljon (ks. 

taulukko 26). Hieman alle kymmenesosan (9 %) mielestä tili ja sen sisältö vai-

kuttaa mielipiteeseen erittäin paljon. Noin kolmasosan (35 %) mielipiteeseen 

tili ja sen sisältö vaikuttaa jonkin verran ja 14% vastaajista mukaan hieman. 

Vain 2 % oli sitä mieltä, ettei tili ja sen sisältö vaikuta mielipiteeseen lainkaan.  

 

 

Kuvio 24. Sukupuoli ja muotibrändin Instagram-tilin vaikutus yleiseen 

mielipiteeseen brändistä 

 

Sukupuolta ja Instagram-tilin vaikutusta mielipiteeseen brändistä ristiintaulu-

koitaessa erot naisten ja miesten välillä vaihtelivat paljon kaikkien arvojen koh-

dalla (ks. kuvio 24). Muotibrändien Instagram-tilit vaikuttavat merkittävästi 

enemmän naisten kuin miesten yleiseen mielipiteeseen brändistä. Naisten 

vastausten keskiarvo oli 3,7 ja miesten 3,2. Sukupuolten väliset erot ovat tilas-

tollisesti merkitseviä tämän kysymyksen kohdalla (X²=14.859, df=4, p=0,005). 

Testin kriteerit eivät täyty, joten saatuihin tuloksiin tulee suhtautua varauksella. 

 

Taulukko 26. Kiintymyksen ja uskollisuuden tunteet 

 n Prosentti 
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En lainkaan 20 15 % 
Hieman 48 36 % 
Jonkin verran 41 31 % 
Paljon 16 12 % 
Erittäin paljon 7 5 % 
Keskiarvo: 2,6 

 

Noin kolmasosa (31 %) vastaajista tunnisti itsessään jonkin verran kiintymyk-

sen tai uskollisuuden tunteita joidenkin muotibrändien Instagram-tilejä koh-

taan. Reilu kymmenesosa (12 %) tunnisti edellämainittuja tunteita paljon ja 

viisi prosenttia erittäin paljon. Yli kolmasosa (36 %) tunnisti itsessään kiinty-

mystä tai uskollisuutta hieman ja 15 % ei lainkaan. 

 

 

Kuvio 25. Sukupuoli ja kiintymyksen tai uskollisuuden tunteet 

 

Ylemmän kuvion mukaisia muuttujia ristiintaulukoitaessa erot naisten ja mies-

ten välillä vaihtelivat hieman, muttei merkittävästi (ks. kuvio 25). Painotu-

seroista huolimatta molempien sukupuolten vastaukset osuivat eniten vaihto-

ehtoihin hieman ja jonkin verran. Sukupuolten väliset erot eivät ole tilastolli-

sesti merkitseviä tämän kysymyksen kohdalla (X²=5.262, df=4, p=0,261). Tes-

tin kriteerit täyttyvät. 
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Taulukko 27. Muotibrändien Instagram-tilien tuoma merkitys ja lisäarvo elä-

mään 

 n Prosentti 

Ei lainkaan 55 42 % 

Hieman 45 34 % 

Jonkin verran 29 22 % 

Paljon 1 1 % 

Erittäin paljon 2 2 % 

Keskiarvo: 1,9 
 

42 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei muotibrändien seuraaminen In-

stagramissa tuo lainkaan aitoa merkitystä ja/tai lisäarvoa vastaajan elämään. 

Noin kolmasosa (34 %) oli sitä mieltä, että seuraaminen tuo hieman merki-

tystä ja/tai lisäarvoa elämään ja noin viidesosan (22 %) mukaan jonkin verran. 

Yhden prosentin mielestä seuraaminen tuo paljon merkitystä ja/tai lisäarvoa 

elämään ja kahden prosentin mukaan erittäin paljon. 
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Kuvio 26. Sukupuoli ja seuraamisen myötä syntyvä merkitys tai lisäarvo 

 

Ristiintaulukoitaessa sukupuolta ja seuraamisen myötä syntyvää merkitystä tai 

lisäarvoa ero sukupuolten vastausten keskiarvojen välillä on pieni (ks. kuvio 

26). Vastaukset olivat naisten keskuudessa hieman miehiä myönteisempiä – 

esimerkiksi arvoja 4 tai 5 ei valinnut yksikään mies, mutta naisista jomman-

kumman niistä valitsi kaikkiaan 6 % kaikista naisvastaajista. Enimmäkseen 

vastaukset painottuivat arvojen 1 ja 3 välille. Sukupuolten väliset erot ovat ti-

lastollisesti hieman merkitseviä tämän kysymyksen kohdalla (X²=9.064, df=4, 

p=0,060). Testin kriteerit eivät täyty, joten saatuihin tuloksiin tulee suhtautua 

varauksella. 

6 Johtopäätökset 

Tutkimustuloksista voidaan vetää johtopäätöksiä siitä, miksi muotibrändejä 

seurataan Instagramissa, millaista on vaikuttava muotibrändien Instagram-si-

sältö ja miten seuraajat sitoutuvat sekä miten heitä voi sitouttaa muotibrändien 

Instagram-tileihin. Lisäksi tutkimuskysymyksenä oli se, että muovaako muo-

tibrändien Instagram-tilit ja niiden seuraaminen yleisesti suhdetta ja mielipi-

dettä brändistä. Tässä luvussa pyritään löytämään edellämainittuihin tutkimus-

kysymyksiin vastauksia tutkimustulosten avulla. Tutkimustuloksia analysoitiin 
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yleisellä tasolla keskiarvojen ja vastausprosenttien avulla sekä tuloksia ristiin-

taulukoitiin sukupuolen mukaan. Sukupuoli valikoitui ristiintaulukoitavaksi sen 

perusteella, että muotibrändit eivät välttämättä valmista ja markkinoi tuotteita 

sekä miehille että naisille. Tutkimuksen yksi tavoite oli tuottaa yleishyödyllistä 

tietoa esimerkiksi aloitteleville muotibrändeille, joten edellämainittu ristiintaulu-

kointi koettiin tarpeellisena. Aineiston ollessa erittäin laaja, ristiintaulukointi jä-

tettiin tekemättä kysymysmatriiseihin. Niiden kohdalla pitäydyimme vertaile-

maan nais- ja miesvastaajien vastausten keskiarvoja. Hashtag-kysymyksen 

kohdalla emme tehneet miesten ja naisten vastausten keskiarvovertailua, 

koska poikkeamat niiden välillä olivat minimaaliset. 

Tutkimuksen perusjoukko oli yli 16-vuotiaat Instagramissa muotibrändejä seu-

raavat suomalaiset. Kokonaisvastaajamääräksi tutkimukseen saatiin 143 ja 

tutkimustuloksissa mainittujen rajausten jälkeen vastauksia jäi 132. Määrä on 

sinänsä melko vähäinen, mutta tuloksista on kuitenkin saatavissa järkevää ja 

hyödyllistä tietoa. Saatu otos edustaa perusjoukkoa, mutta sen yleistäminen 

koko perusjoukkoon olisi hieman kyseenalaista.  

6.1 Taustamuuttujat 

Suurin osa vastaajista oli 21–30-vuotiaita ja yli 30-vuotiaita vastaajia oli melko 

vähän. 16–20-vuotiaita vastaajia oli hieman alle viidesosa. Suurin osa vastaa-

jista myös opiskeli tai oli suorittanut ammattikorkeakoulun tai yliopiston. Näistä 

taustamuuttujista voidaan päätellä, että yleisin Instagramissa muotibrändejä 

seuraava ihminen on korkeakoulutettu tai -koulutettava nuori aikuinen. Suku-

puolijakauma kyselyssä oli melko tasainen, miehiä oli vastanneista 60 % ja 

naisia 40 %. Ero saattaa johtua siitä, että kyselylomake julkaistiin Facebook-

ryhmien lisäksi myös miestenmuotiin keskittyneellä internet-foorumilla. Suku-

puolijakaumasta voidaan siis päätellä, että sekä miehet, että naiset seuraavat 

muotibrändejä Instagramissa. 

Noin puolet vastaajista seuraa yhdestä viiteen muotibrändiä Instagramissa ja 

noin neljäsosa kuudesta kymmeneen tiliä. Hieman alle kolmasosa seuraa yli 

kymmentä tiliä. Tästä voidaan päätellä, että vastaajat seuraava tilejä melko 

vaihtelevasti, mutta hieman yllättää oli se, kuinka iso osa seuraa yli kymmentä 

muotibrändiä. Naisten ja miesten välillä ei ollut merkittäviä eroja seurattavien 
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tilien lukumäärässä, mutta naisista suurempi osa seurasi yli kymmentä tiliä 

verrattuna miehiin. 

6.2 Miksi muotibrändejä seurataan Instagramissa 

Tutkittaessa syitä, miksi muotibrändejä seurataan Instagramissa, tärkeimmät 

syyt olivat mielenkiinto brändin tuotteita ja toimintaa kohtaan, inspiraatio ja 

elämyksellisyys, ajankohtainen informaatio sekä muotibrändin tuottama mie-

lenkiintoinen ja vaikuttava sisältö. Suurin osa kysymyksessä esitetyistä syistä 

oli vastaajille keskimäärin vähintään melko tärkeitä. Vain yhteenkuuluvuuden 

tunne ja sosiaaliset tekijät sekä viihde ja jännitys eivät tuntuneet olevan vas-

taajille kovin tärkeitä syitä seuraamiselle. Muotibrändien Instagram-tilien seu-

raaminen ei vastausten perusteella ole paikka hakea yhteenkuuluvuutta eikä 

viihdettä ja jännitystä, eli näille tekijöille vastaajilla on oletettavasti eri kanavat. 

Mikään vastausvaihtoehdoista ei juurikaan noussut ylitse muiden. Naiset ar-

vottivat melkein kaikki vastausvaihtoehdot tärkeämmiksi kuin miehet paitsi 

harrastukset ja elämäntyylin, joka oli ainoa vastausvaihtoehdoista, jonka mie-

het arvottivat korkeammalle kuin naiset. Suuria eroja näissäkään ei kuiten-

kaan miesten ja naisten välillä ollut. 

Instagram-sisällön elementeistä tärkein vastaajille oli yrityksen tuotteet, mikä 

on sinänsä luontainen tulos. Vastaajille tärkeitä elementtejä ovat myös esimer-

kiksi kuvitus ja grafiikka, kiinnostavat miljööt, maisemat ja arkkitehtuuri sekä 

yrityksen toiminta. Muotibrändin kannattaa panostaa sisällössään edellämai-

nittuihin elementteihin. Tätä tukee myös kysymys ”fiilissisällöstä”, eli kaupalli-

sen sisällön lisäksi julkaistusta täytesisällöstä, joka voi sisältää juurikin vaik-

kapa maisema- tai miljöökuvastoa. Suurin osa vastaajista piti edellämainittua 

vähintään melko tärkeänä. Elementeistä mielenkiintoisena tuloksena nostetta-

koon yrityksen toiminta, esimerkiksi ”behind the scenes”-materiaali, jota suurin 

osa vastaajista piti vähintään melko tärkeänä. Hieman yllättävänä tuloksena 

ilmeni, kuinka vähän tärkeää ovat julkisuuden henkilöt ja mielipidevaikuttajat 

muotibrändien Instagram-tilien sisällössä. Myös outo, vaarallinen ja kyseen-

alainen sisältö kannattanee jättää suosiolla pois Instagram-sisällöstä tutkimuk-

sen vastausten perusteella. Miehiä edellämainitut elementit kiinnostivat kuiten-
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kin naisia enemmän, kun taas naiset pitivät julkisuuden henkilöitä tärkeäm-

pänä kuin miehet. Naisille kohdennetussa Instagram-sisällössä voi siis olla si-

jaa julkisuuden henkilöille ja mielipidevaikuttajille. 

6.3 Millaista on muotibrändin vaikuttava Instagram-sisältö? 

Kuva- ja videosisällön tyylin suhteen ammattimainen ilme viehättää vastaajia 

hieman enemmän kuin amatöörimäinen, esimerkiksi kännykällä kuvattu si-

sältö. Vastaajat katselevat selvästi mieluummin miljöössä kuin studiossa ku-

vattua sisältöä. Värilliset kuvat ja videot ovat ehdottomasti enemmän vastaa-

jien mieleen kuin mustavalkoiset. Estetiikkaa koskeva kysymys oli yksi tutki-

muksen tärkeimmistä, ja sitä käsiteltiin myös tietoperustassa. Collianderin ja 

Marderin tutkimuksessa kävi ilmi, että snapshot-estetiikka vetoaa enemmän 

kuluttajiin kuin perinteinen studioestetiikka, ja se luo brändille uskottavuutta. 

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat Collianderin ja Marderin tuloksia tietyin 

varauksin. Vastaajilla on saattanut olla haastavaa visualisoida mielessään 

eroa ammattimaisen ja amatöörimäisen sekä harkitun ja spontaanin sisällön 

välillä ilman havaintomateriaalia. Tämä kysymys olisikin todennäköisesti ollut 

järkevämpää toteuttaa havainnollistavan kuvamateriaalin avulla. Tuloksista 

kävi selvästi ilmi, että perinteinen studiokuvasto ei vetoa vastaajiin, vaan he 

mielivät luonnollisempaa, miljöössä kuvattua sisältöä. 

Syötejulkaisut 

Muotibrändin Instagram-tilin yleisilmeellä on vastaajien mielestä paljon merki-

tystä, erityisesti naisten keskuudessa. Pääteltävissä on, että muotibrändin 

kannattaa noudattaa ennalta määriteltyä tyyliä ainakin aikakausittain sekä pa-

nostaa biografian toteutukseen huolellisesti. 

Instagramin ollessa alun perin ja edelleen valokuvapainotteinen sosiaalinen 

media, ovat valokuvat vastaajien mielestä selvästi tärkein sisältöformaatti. 

Myös videot, animaatiot sekä kuvitukset ja muu grafiikka ovat vähintään melko 

tärkeitä vastaajille. Tekstivetoinen sisältö sekä mainokset ja tiedotteet kuvissa 

ja videoissa eivät olleet vastaajien mielestä kovinkaan tärkeitä, joten nämä 

elementit kannattanee jättää kuva- ja videoteksteihin, ja kiinnittää seuraajien 

huomio vaikkapa valokuvalla. Isoja eroja sukupuolten välillä ei juurikaan ollut. 

Naisille valokuvat sekä mainokset ja tiedotteet olivat kuitenkin tärkeämpiä kuin 
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miehille, mistä voidaan päätellä, että naisille kannattaa suunnata enemmän 

mainosvetoista sisältöä. 

Suurin osa vastaajista, erityisesti naiset, katsovat muotibrändien julkaisemia 

syötevideoita vähintään joskus ja videoita katsellaan yleensä äänet päällä. Yli 

puolet vastaajista pitää myös musiikkia videoissa vähintään melko tärkeänä ja 

jopa kymmenesosa erittäin tärkeänä. Harvempi kuitenkin katsoo ne loppuun 

asti ja melkein kolmasosa onkin ilmoittanut, ettei yleensä katso videoita lop-

puun saakka. Melkein kaikkien vastaajien mielestä yli 30 sekuntia pitkät videot 

ovat liian pitkiä. Puolet vastaajista olivat sitä mieltä, että videoiden sopiva 

mitta on 5–15 sekuntia. Videot kannattaa pitää lyhyinä ja ytimekkäinä, jos ha-

luaa, että ne katsotaan loppuun asti. 

Suurin osa vastaajista selaa muotibrändien julkaisemia kuva- tai videokarusel-

leja yleensä tai aina. Melkein kaikki vastaajat selaavat karuselleja edes jos-

kus. Noin puolet vastaajista olivat sitä mieltä, että karusellien kuvien ja videoi-

den maksimimäärä on kuusi, ja hieman alle puolen vastaajien mielestä maksi-

missaan kolme kuvaa tai videota riittää. Karusellit ovat hyvä keino sisällön jul-

kaisemiseen. Niissä kannattaa pysytellä maltillisissa määrissä kuvien ja vide-

oiden kokonaismäärän suhteen. 

Syötejulkaisuja koskeva viimeinen kysymys käsitteli julkaisutiheyttä. Suurin 

osa vastaajista oli sitä mieltä, että 1–5 julkaisua viikossa on sopiva määrä syö-

tejulkaisuja ja noin kolmasosan mielestä kerran päivässä on maksimi. Vain 

alle kymmenesosan mielestä tiheämpi julkaisutahti on sopiva. Julkaisujen ti-

heydessä tulee pidättäytyä maksimissaan yhdessä julkaisussa per päivä. Liian 

tiheä julkaisutahti voi pahimmillaan johtaa seuraajien tylsistymiseen ja hä-

viämiseen. Toisaalta sukupuolta ja syötejulkaisujen julkaisutiheyttä ristiintaulu-

koitaessa ilmeni luotettavasti, että naisten vastaukset jakaantuivat miehiä ta-

saisemmin. Naisista 38 prosenttia vastasi, että kerran päivässä on sopiva 

määrä syötejulkaisujen julkaisutiheydelle ja 17 prosenttia naisista vastasi sopi-

vaksi määräksi 2–3 päivässä. 

Suurin osa vastaajista lukee kuva- ja videotekstit vähintään toisinaan. He pitä-

vät niitä keskimäärin melko tärkeänä osana julkaisua. Naiset lukevat tekstit 

miehiä useammin ja pitävät tekstin kieliasua ja kielioppia hieman tärkeämpänä 
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kuin miehet. Suurin osa kaikista vastaajista kuitenkin pitää edellämainittua vä-

hintään melko tärkeänä tekijänä. Emojien käyttö teksteissä ei ole suurimmalle 

osalle vastaajista kovinkaan tärkeää. Lyhyet ja ytimekkäät otsikot sekä viihdyt-

tävät ja hauskat tekstit ovat selvästi merkityksellisimpiä. Nämä tulokset tuke-

vat myös tietopohjan tekstinsuunnittelua koskevaa osiota, jossa on kirjoitettu 

otsikkojen tärkeydestä tekstinsuunnittelussa.  

Yllätyksenä tutkijoille tuli, että suurin osa vastaajista ei seuraa lainkaan 

hashtageja Instagramissa. Vain viidesosa seuraa yhdestä viiteen hashtagia ja 

vain muutama prosentti sitä enemmän. Hashtageja seurataan pääasiassa 

kiinnostavan sisällön ja inspiraation vuoksi mutta niillä halutaan myös löytää 

uusia asioita ja etsiä ajankohtaista tietoa. Hashtagit eivät vaikuttaisi olevan tut-

kimuksen perusjoukolle merkittävä osa Instagramin käyttöä. 

Tarinajulkaisut 

Kuten syötejulkaisuissakin, tarinoissa valokuvat ja videot ovat vastaajille tär-

kein sisällön formaatti. Kaikki esitetyistä vastausvaihtoehdoista olivat melko 

tärkeitä vastaajille, kaikista vähiten tärkeimpänä vastaajat pitivät kyselyitä: 

vastaajat olivat sitä mieltä, että ne eivät ole kovin tärkeitä. Tarinajulkaisuissa 

kannattaa panostaa monipuoliseen sisältöön. Suuria eroja miesten ja naisten 

kesken ei ollut. Naiset painottivat kaikkia vastausvaihtoehtoja hieman miehiä 

korkeammalle. 

Tarinoiden julkaisutiheys jakoi mielipiteitä mies- ja naisvastaajien kesken. Mie-

histä suurin osa piti yhdestä kolmeen tarinajulkaisua päivässä sopivana mää-

ränä. Noin viidesosa oli sitä mieltä, että neljästä kuuteen on sopiva määrä. 

Naisvastaajista reilu kymmenesosa oli sitä mieltä, että seitsemästä yhdeksään 

tarinaa päivässä on sopiva määrä ja noin 40 % kannatti neljästä kuuteen tari-

naa päivässä. Loput naisvastaajista olivat yhdestä kolmeen tarinaa kannalla. 

Naisille suunnattuun Instagram-tarinasisältöön voi panostaa enemmän kuin 

miehille suunnattuun sisältöön. 

6.4 Muotibrändeihin sitoutuminen Instagramissa 

Lopuksi avaamme johtopäätökset kolmannesta pääteemasta: muotibrändeihin 

ja niiden sisältöihin sitoutumisesta Instagramin piirissä. Tämän teeman alla 

avataan johtopäätökset myös kyselytutkimuksen kysymyksistä, joissa kysyttiin 
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muotibrändien Instagram-tilien vaikutusta yleisesti suhteeseen ja mielipitee-

seen brändistä. 

Vastaajat tykkäävät keskimäärin toisinaan muotibrändien syötejulkaisuista, 

mutta kommentoivat niitä harvoin. Tarinajulkaisujen kohdalla toistuu sama 

kaava: vastaajat kommentoivat niitä harvoin. Vastaajat eivät myöskään ole tai-

puvaisia jakamaan muotibrändien Instagram-sisältöä tai muuta muotibrändejä 

koskevaa sisältöä omilla tileillään. Yleistä ei ole myöskään vastaajien keskuu-

dessa muotibrändien merkitseminen omiin Instagram-julkaisuihin. Vertailta-

essa miesten ja naisten vastausten keskiarvoja, huomattavia eroja ei ilmennyt 

kaikkien vastausten keskiarvoja verrattaessa. Hieman herkemmin naiset vas-

taustensa perusteella jakavat muotibrändien Instagram- tai muuta sisältöä, 

merkkaavat muotibrändejä omiin julkaisuihinsa, esimerkiksi asukuviin, ja tyk-

käävät syötejulkaisuista. Miehet sen sijaan kommentoivat hieman enemmän 

sekä syöte- että tarinajulkaisuja. Tarkasteltaessa sitoutumista käsittelevän ky-

symyksen vastauksia, ainoastaan syötejulkaisuista tykkääminen osoittautui 

kaikista sitoutumisen muodoista sellaiseksi, joka tekee sitoutumisen selkeästi 

näkyväksi. 

Kyselyn vastaajien mukaan tunneside brändiin vahvistuisi keskimäärin jonkin 

verran, jos muotibrändi tykkäisi vastaajan kommentista tai kommentoisi sitä. 

Sen sijaan tunneside vahvistuisi enemmän, jos brändi vastaisi vastaajan lä-

hettämään yksityisviestiin tai reagoisi vastaajan merkintään, esimerkiksi tyk-

käämällä merkitystä julkaisusta. Jos muotibrändi jakaisi vastaajan merkitse-

mää sisältöä tilillään, vahvistuisi tunneside keskimääräisesti paljon. Naisvas-

taajien mielestä tunneside vahvistuu hieman enemmän kuin miehillä kaikkien 

edellä mainittujen kohtien suhteen. Tämä ilmeni, kun vertailimme nais- ja 

miesvastaajien vastausten keskiarvoja keskenään. Muotibrändien kannattaa 

harkita edellä kuvailtua vuorovaikuttamista seuraajiensa kanssa tunnesiteen 

vahvistamiseksi – varsinkin jakamalla seuraajan merkitsemää sisältöä tilillään. 

Vastaajat, sekä miehet että naiset, antoivat sille suuren painoarvon. 

Noin kolmasosan vastaajista mukaan muotibrändien seuraaminen In-

stagramissa syventää suhdetta yleisellä tasolla paljon muotibrändiä kohtaan. 

Hieman yli 40 prosenttia vastaajista linjasi seuraamisen syventävän suhdetta 

jonkin verran ja neljäsosa vastaajista hieman. Ristiintaulukointi antoi kuitenkin 
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löyhiä viitteitä siitä, että sukupuolten välillä vastaukset vaihtelivat melko mer-

kittävästi. Naisvastaajat kokivat muotibrändin seuraamisen syventävän suh-

detta brändiin selkeästi miehiä voimakkaammin. 40 prosenttia vastaajista oli 

sitä mieltä, että muotibrändin Instagram-tili ja sen sisältö vaikuttavat paljon 

mielipiteeseen brändistä. Vajaan 10 prosentin mielestä tili ja sen sisältö vai-

kuttavat mielipiteeseen erittäin paljon. Noin kolmasosa näki tilin vaikuttavan 

mielipiteeseen brändistä jonkin verran. Vain kolmen vastaajan mielestä muo-

tibrändin Instagram-tili ja sen sisältö eivät vaikuta mielipiteeseen lainkaan. 

Ristiintaulukointi paljasti, että erot naisten ja miesten antamissa vastauksissa 

vaihtelivat paljon kaikkien vastausvaihtoehtojen kohdalla. Muotibrändien In-

stagram-tilit sisältöineen vaikuttavat merkittävästi enemmän naisten kuin 

miesten mielipiteeseen brändistä. Tilien seuraaminen syventää ison osan vas-

taajien suhdetta brändiin vähintään jonkin verran ja muotibrändin Instagram-tili 

sisältöineen vaikuttavaa mielipiteeseen brändistä merkittävästi, naisten koh-

dalla mahdollisesti jopa miehiä selkeästi enemmän. Tästä voi päätellä, että 

kaikkien muotibrändien kannattaa panostaa Instagram-preesensiin riippumatta 

kohdeasiakkaiden sukupuolesta. 

Hieman yli kolmannes kaikista vastaajista tunnisti itsessään jonkin verran kiin-

tymyksen tai uskollisuuden tunteita muotibrändien Instagram-tilejä kohtaan. 

Reilu kymmenys vastaajista tunnisti edellämainittuja tuntemuksia paljon ja viisi 

prosenttia erittäin paljon. Yli kolmannes tunnisti kiintymystä tai uskollisuutta 

hieman ja 15 prosenttia ei lainkaan. Ristiintaulukoinnin perusteella naisten ja 

miesten välillä vastaukset vaihtelivat hieman, mutta merkillepantavia oleelli-

suuksia ei noussut ilmi. 42 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, ettei muo-

tibrändien seuraaminen Instagramissa tuo lainkaan aitoa merkitystä ja / tai li-

säarvoa elämään. Hieman yli kolmasosa vastaajista koki muotibrändien seu-

raamisen tuovan hieman merkitystä ja / tai lisäarvoa elämään, ja noin viides-

osan mukaan jonkin verran. Ristiintaulukoinnin mukaan sukupuolierot vas-

tauksissa eivät olleet oleellisia. Naisten mukaan muotibrändien seuraaminen 

tuo hieman enemmän merkitystä ja / tai lisäarvoa elämään verrattuna miehiin. 

Voidaan päätellä, että muotibrändien Instagram-tilit ja niiden seuraaminen ei-

vät ole elämää suurempia asioita, vaikka ne vaikuttavatkin oleellisesti vastaa-

jien suhteeseen ja mielipiteeseen brändiä kohtaan, kuten aiemman kappaleen 

johtopäätökset sen todistavat. 
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7 Pohdinta 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen muotibrändien Instagram-

sisältö kiinnostaa, vaikuttaa ja sitouttaa muotibrändejä seuraavia yli 16-

vuotiaita suomalaisia. Tavoitteena oli saada selville, miksi ihmiset seuraavat 

muotibrändejä Instagramissa, ja millainen sisältö on ominaisuuksiltaan, 

elementeiltään sekä estetiikaltaan vaikuttavinta ja tehokkainta. Tämän ohella 

tutkittiin ihmisten sitoutumista muotibrändeihin Instagramissa sekä sitä, 

syventääkö ja muovaako muotibrändien seuraaminen Instagramissa ihmisten 

ja brändin välistä suhdetta. Tavoitteena oli saada vastaus myös sille, mikä 

merkitys on muotibrändin Instagram-tilillä sekä sisällöllä. Lisäksi tutkimuksen 

avulla haluttiin löytää yleistettäviä viitteitä siitä, millaista Instagram-preesensiä 

muotibrändien tulisi rakentaa brändinsä tueksi sähköisessä ympäristössä 

oman brändi-identiteettinsä, kohderyhmänsä ja asemointinsa ehdoilla. 

Tutkimuksen tavoitteet toteutuivat, ja valtaosaan tutkimuskysymyksistä saatiin 

vastaukset teorian ja tutkimusaineiston avulla. Vastauksia tutkimuskyselyyn 

saatiin kuitenkin alle tavoitemäärän. Tavoite oli 200–400 ja vastauksia saatiin 

kaikkiaan 143. 

Peilaus teoreettiseen viitekehykseen 

Samala ja Signh tutkivat milleniaalien sitoutumista muotibrändeihin ja 

tutkimustulokset vahvistavat sen, että BESC:llä, eli minäkäsitykseen 

pohjautuvalla brändisitoutumisen mallilla on sillanrakentajan rooli 

brändirakkauden ja brändikannatuksen välillä (2018). Tutkimuksemme 

osoittavat viitteitä samasta ilmiöstä tarkasteltaessa syitä, miksi ihmiset 

seuraavat muotibrändejä Instagramissa. Vastaajat arvottivat korkealle 

henkilökohtaiset mielenkiinnon tai intohimon kohteet sekä harrastukset tai 

elämäntyylin, joita muotibrändi ilmentää. 

Komulaisen (2018) mukaan Instagramissa kannattaa panostaa sisältöön ja 

pelkän suoran myynnin sijaan vahvistaa asiakkaiden lojaliteettia ja 

luottamusta. On tärkeää tutkia, millaisesta sisällöstä asiakkaat pitävät. 

Tutkimuksemme syötesisällön elementtejä koskevan kysymyksen 6 tulokset 

todistavat, että vastaajien mielestä on tärkeää nähdä muotibrändin Instagram-

tilillä myös muuta kuin kaupallisia elementtejä sisältävää sisältöä. Vastaajien 

mielestä tärkeitä elementtejä ovat esimerkiksi kiinnostavat miljööt, esineet, 
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rekvisiitta ja arkkitehtuuri. Myös epäkaupallinen “fiilissisältö” koettiin vastaajien 

keskuudessa melko tärkeäksi, varsinkin naisten keskuudessa kuten 

kysymyksen 7 tulokset osoittavat. 

Aaltonen (2017) totesi, että sisältömarkkinointi on kaikessa yksikertaisuudes-

saan markkinointia, jossa perinteisten markkinointikeinojen sijaan pyritään luo-

maan kuluttajalle merkittävää sisältöä. Se saa kuluttajan mahdollisesti jopa 

vuorovaikuttamaan yrityksen kanssa. Kuluttaja ei siis välttämättä koe sisältö-

markkinointia lainkaan markkinoinniksi, ainakaan tietoisesti. Tutkimustulok-

sista kävi ilmi, että vastaajille on tärkeää, että muotibrändit julkaisevat In-

stagramissa myös ”fiilissisältöä” eli sisältöä, jossa ei suoranaisesti markki-

noida mitään brändin tuotteita. Vaikka sisällöstä ei olisi suoraa kaupallista 

hyötyä, se oletettavasti sitouttaa seuraajia brändin Instagram-tiliin ja sitä 

kautta syventää seuraajien suhdetta brändiin.  

Instagram on mainio kanava vaikuttajamarkkinoinnille. Se on markkinoinnin 

muoto, jossa tunnettuja, yleensä oman kohderyhmänsä silmissä arvostettuja 

henkilöitä käytetään brändin viestinnässä. Vaikuttajamarkkinointi kulkee 

nykyään usein käsi kädessä sosiaalisen median sekä sisältömarkkinoinnin 

kanssa. (What is Influencer Marketing? n.d.) Kukkosen (2018) mukaan 

vaikuttajamarkkinoinnin merkitys korostuu erityisesti alle 30-vuotiaiden 

suomalaisten keskuudessa. Tutkimuksemme mukaan julkisuuden henkilöt ja 

mielipidevaikuttajat eivät ole tärkeitä elementtejä muotibrändien Instagram-

sisällöissä. Joissakin tapauksissa vaikuttajamarkkinointiin liittyy se, että 

vaikuttaja esiintyy myös brändin kanavien sisällöissä eikä pelkästään esittele 

brändiä omissa kanavissaan. Brändin kannattaa siis arvioida, onko vaikuttajaa 

kannattava ottaa osaksi brändin omien kanavien sisältöjä. Miesten ja naisten 

vastaukset tosin poikkesivat tämän kysymyksen kohdalla: naiset arvottivat 

vaikuttajat ja julkisuuden henkilöt miehiä selkeästi korkeammalle. 

Kuten Felixin, Rauschnabelin ja Hinschin (2016) tutkimuksessa sosiaalisen 

median markkinoinnista kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä sanotaan, asian-

tuntijat ovat sitä mieltä, että yrityksen kannattaa hyödyntää sosiaalisen median 

vuorovaikutuksellista luonnetta rakentaen suhdetta asiakkaisiin ja sidosryh-

miin. Tutkimuksissa kävi ilmi, että vastaajien tunneside brändiin vahvistuisi 

jonkin verran, jos yritys tykkäisi vastaajan kommentista tai kommentoisi sitä. 
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Sen sijaan tunneside vahvistuisi huomattavasti, jos yritys jakaisi vastaajan si-

sältöä omalla tilillään tai vastaisi tämän lähettämään viestiin. Yritysten siis 

kannattaa ehdottomasti vuorovaikuttaa asiakkaiden kanssa Instagramissa. 

Collianderin ja Marderin (2017) tutkimuksen mukaan vaatebrändi, joka käyttää 

Instagram-tilillään amatöörimäistä estetiikkaa mukailevia kuvia perinteisten 

ammattimaisten studiokuvien sijaan on kuluttajan silmissä mitä 

todennäköisimmin pidetympi ja uskottavampi. Tällöin kuluttaja 

todennäköisemmin suosittelee sitä eteenpäin. Tutkimuksemme tulokset 

tukevat tätä näkemystä tietyin varauksin. Tuloksista kävi selvästi ilmi, että 

perinteinen studiokuvasto ei vetoa vastaajiin, vaan he mielivät 

luonnollisempaa, miljöössä kuvattua sisältöä. Sen sijaan vastaajat kokivat 

ammattimaisen ilmeen amatööriestetiikkaa mieluisammaksi. Vastaajilla on 

saattanut olla haastavaa visualisoida mielessään eroa ammattimaisen ja 

amatöörimäisen sisällön välillä ilman havaintomateriaalia. 

Maslenin (2010) mukaan otsikot ovat tärkeässä asemassa, ja niitä käytetään 

kaikkialla mainonnassa. Otsikon kirjoittaminen on yksi haastavimmista osista 

tekstinsuunnittelussa. Otsikon avulla herätetään lukijan huomio, ja onnistunut 

otsikko voi johtaa esimerkiksi myyntiin tai konversioon riippuen tietenkin siitä, 

mitä otsikolla ja sen jälkeisellä sisällöllä haetaan. Lyhyet ja ytimekkäät sekä 

viihdyttävät ja hauskat tekstit ovat selvästi tutkimuksemme vastaajille 

merkityksellisimpiä, minkä myötä voidaan todeta teorian tukevan 

tutkimustuloksia tältä osin. 

Smothersin (1993) mukaan tuotemerkkikarisma tarkoittaa tuotemerkkiä, joka 

synnyttää seuraajissaan vastakaikua. Se ilmentää äärimmäistä motivaatiota 

sekä kiintymystä. Instagram yksistään ei tutkimuksemme vastaajien mukaan 

kykene herättämään erityisen paljoa kiintymyksen tai uskollisuuden tunteita 

muotibrändiä kohtaan. Muotibrändi saattaa saavuttaa karismaattisen aseman 

useiden eri tekijöiden summautuessa, mutta ei pelkän yhden sosiaalisen 

median kanavan kautta. 

Tutkimuksen luotettavuus  

Validiteetti tarkoittaa sitä, että mitataan oikeita asioita, mittari on tarkka ja 

johtopäätökset johdettu oikein tuloksista. Validiteetti mittaa tutkimuksen 

osuvuutta. Validiteetti varmistetaan käyttämällä oikeaa tutkimusmenetelmää, 
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oikeita mittareita ja ennen kaikkea mittaamalla oikeita asioita. (Kananen 2014, 

262.) 

Lähdeaineistoa ryhdyttiin keräämään hyvissä ajoin keväällä 2018 ja 

opinnäytetyön tietoperusta kuratoitiin mahdollisimman monipuoliseksi sekä 

opinnäytetyön otsikon että tutkimusongelman kannalta selkeäksi ja 

relevantiksi. Lähdeaineistona käytettiin kotimaisia ja kansainvälisiä oppikirjoja, 

tutkimuksia ja artikkeleita, joiden aiheet linkittyivät oleellisesti teoreettisessa 

viitekehyksessä käsiteltyihin aiheisiin. Lähdeaineisto oli oleellinen suunnin ja 

varmistin sille, että tutkimme oikeita asioita oikeasta näkökulmasta. 

Tutkimusongelman ja -kysymysten selkeä määrittely helpotti huomattavasti 

keskeisten asioiden tutkimista. Teoreettisen viitekehyksen kriittisenä rajana 

tässä opinnäytetyössä pidettiin 30 vuotta vanhoja lähteitä, mutta valtaosa 

lähdeaineistosta on merkittävästi tuoreempaa. Muutamaa muinaista lähdettä 

käytettiin niistä poimittujen aiheiden ajattomuuden vuoksi. Teoreettisessa 

viitekehyksessä käytettiin monipuolisesti sekä ajankohtaisia että vanhempia 

klassikkolähteitä, minkä nähtiin tuottavan parhaan teoreettisen lopputuloksen. 

Opinnäytetyössä käytettiin monipuolisesti suomen- ja englanninkielistä 

lähdeaineistoa. Molemmat tieteelliset, snapshot-estetiikkaa ja milleniaalien 

sitoutumista muotibrändeihin tutkivat avainartikkelit, olivat vastikään 

ilmestyneitä kansainvälisiä tutkimuksia. Lähdeaineistosta löytyvät kirjailijat ja 

tekijät ovat alojensa ammattilaisia, joten heidän teostensa avulla rakennettua 

tietoperustaa voidaan pitää pätevänä. Tarkastelimme myös teosten 

kustantajia ja taustatahoja, joiden pohjalta päättelimme käyttävämme 

uskottavaa tietoa. 

Tässä tutkimuksessa päädyttiin käyttämään määrällistä tutkimusotetta. Jälki-

käteen voidaan todeta sen olleen oikea tutkimusmenetelmä tälle opinnäyte-

työlle. Kuten aiemmin arvioimme, visuaalisista havaintomateriaaleista olisi kui-

tenkin ollut merkittävää etua kyselylomakkeen vastaajien näkökulmasta. Täl-

löin olisimme kenties saaneet luotettavampia ja enemmän todellisuutta vas-

taavia vastauksia. Saimme muodostettua melko kattavan ja yleismaailmallisen 

kokonaiskuvan käsitellyistä aiheista, joita kyselylomakkeessa kysyttiin. Lisäksi 

saimme arvokasta tietoa miesten ja naisten näkemyseroista tutkimuskysymyk-

siemme ympärillä. Tutkimusongelma saatiin ratkaistua. 
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Alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaan tarkoituksena oli käyttää myös 

laadullista tutkimusmenetelmää, joka mahdollisesti olisi lisännyt jonkin verran 

tutkimuksen syvyyttä siten, että olisimme voineet vertailla ja analysoida 

määrällisen sekä laadullisen tutkimuksen tuloksia keskenään ja muodostaa 

kenties monipuolisempia johtopäätöksiä. Tämä koettiin opinnäytetyön yleisen 

mittakaavan suhteen liialliseksi, koska määrällinen tutkimus oli erittäin kattava. 

Kyselylomakkeen kysymysten avulla saatiin vastaukset kaikkiin 

tutkimuskysymyksiin ja itse tutkimusongelmaan. Lomakkeen taustatiedoista 

vain koulutusaste jäi täysin hyödyntämättä. Iän perusteella rajattiin ulos kaikki 

alle 16-vuotiaat vastaajat. Mukaan ei otettu vastaajia, jotka eivät seuraa 

yhtäkään muotibrändiä Instagramissa. Sukupuolen perusteella rajattiin pois 

muunsukupuoliset, koska heitä oli kaikkien vastaajien joukossa vain yksi. 

Tämä mahdollisti myös johdonmukaisen vertailun miesten ja naisten 

vastausten välillä. Jälkeenpäin voi todeta koulutusasteen olleen täysin turha 

taustatieto. Kyselylomake tarkastettiin ja todettiin hyväksi opinnäytetyön 

ohjaajan toimesta. 

Kanasen (2014, 263) mukaan ulkoinen validiteetti liittyy saatujen tulosten 

yleistettävyyteen. Tulokset ovat yleistettävissä, jos otos vastaa perusjoukkoa. 

Yleistyksellä tarkoitetaan yleistystä nimenomaan tutkimuksen perusjoukkoon, 

ei kaikkii ihmisiin. Tutkimuksessa ei saada varmistusta sille, vastasiko otos 

perusjoukkoa, koska se on laajuutensa vuoksi mahdotonta määritellä tarkasti 

sen ollessa yli 16-vuotiaat suomalaiset muotibrändejä Instagramissa 

seuraavat ihmiset. Otos oli myös hyvin pieni suhteessa perusjoukkoon. Näistä 

syistä johtuen tutkimuksen ulkoinen validiteetti on kyseenalainen ja tuloksista 

ei pystytä esittämään erityisen kattavia yleistyksiä. Vaikka tutkimuksen 

tulokset voidaan tulkita suuntaa-antaviksi, saavat tutkijat ja mahdollisesti muut 

alan toimijat niistä tärkeää tietoa ja suuntaviivoja siitä, millaista muotibrändin 

Instagram-sisältöä- ja preesensiä tulisi lähteä rakentamaan. Taustatiedoista 

saatuja lukemia tarkasteltaessa voidaan todeta, että tutkimukseen valikoitunut 

otos vastasi hyvin perusjoukkoa. Suurin osa kyselyyn vastanneista (97 %) 

olivat yli 16-vuotiaita ja 96 % vastaajista seurasi vähintään 1–5 muotibrändiä 

Instagramissa. 

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tulok-

sia. Reliabiliteetti arvioi tulosten pysyvyyttä, eli tutkimus on luotettava ja 
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tarkka, jos toistetussa mittauksessa saadaan sama tulos tutkijasta riippumatta. 

Reliabiliteettia tulisi arvioida jo tutkimuksen aikana sekä sen jälkeen. Arvioin-

nissa tarkkaillaan erityisesti mittaukseen liittyviä asioita ja tutkimuksen toteu-

tuksen tarkkuutta. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten onnistu-

neesti otos edustaa perusjoukkoa, mikä oli vastausprosentti, kuinka huolelli-

sesti havaintoyksikköjen muuttujia koskevat tiedot on syötetty ja millaisia mit-

tarivirheitä tutkimukseen sisältyy. (Vilkka 2007, 149–150.) 

Tutkimuksen vastausprosentti oli 39 %. Kysely avattiin vastaajien toimesta 

540 kertaa, vastaaminen aloitettiin 363 kertaa ja kyselyyn vastattiin 143 

kertaa. Se, mitä käyttämiämme kanavia pitkin ihmiset päätyivät kyselymme 

pariin, jää arvailun varaan, mutta oman arviomme mukaan eniten vastauksia 

tuli Facebookin ryhmistä. Vastausprosentin määrä voi selittyä sillä, että kysely 

oli suhteellisen pitkä, tai että vastaaja esimerkiksi lopetti kyselyn tekemisen 

kohdassa, jossa kysyttiin kuinka montaa muotibrändiä tämä seuraa 

Instagramissa. 

Sähköinen kyselylomake laadittiin teoreettiseen viitekehykseen nojaten. Näin 

ollen tämän tutkimuksen tuloksia ei voitu suoraviivaisesti verrata muiden 

tutkimusten antamiin tuloksiin. Esteettisiä ominaisuuksia koskevia tuloksia 

tarkasteltiin kuitenkin snapshot-estetiikkaa käsittelevään tutkimukseen 

vertaillen, ja joitakin yhtäläisyyksiä löydettiin. 

Voidaan arvioida, että tämän tutkimuksen stabiliteetti eli pysyvyys on ainakin 

pitkällä tähtäimellä melko huono, koska tutkittua ilmiötä koskevat seikat 

muuttuvat ajan kuluessa. On esimerkiksi täysin mahdollista, että Instagram ei 

ole tulevaisuudessa enää relevantti sosiaalisen median alusta. Lisäksi 

estetiikkaan liittyvät trendit ovat myös alituisessa muutoksessa. Vaikka 

tutkimus toistettaisiin tulevaisuudessa täysin samanlaisena, tuottaisi se 

kuitenkin uudelleen tehtäessä mahdollisesti vähintään hieman erilaisia 

tuloksia, kuin mitä nyt suoritetulla tutkimuksella saatiin. Tämän tutkimuksen 

mittareiden stabiliteeti voi muuttua vähintään jonkin verran. 

Konsistenssia eli tulosten yhtenäisyyttä voidaan kuitenkin analysoida 

tutkimuksen reliabiliteettiin liittyen. Esimerkiksi kysymyksissä 10 ja 16, joissa 

kysyttiin syöte- ja tarinajulkaisujen eri sisältöjen tärkeyttä, vastaukset 

noudattelivat yhtenäistä kaavaa pieniä keskiarvoeroja lukuunottamatta. 
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Kyselylomake pyrittiin suunnittelemaan ja rakentamaan mahdollisimman 

johdonmukaiseksi sekä vastaajien että tutkimuskysymystemme suhteen. 

Lomake testattiin 12 henkilöllä, ja sitä muokattiin palautteiden pohjalta. 

Osa kysymyksistä oli vastaajien näkökulmasta hieman haastavia. Varmuutta 

ei ole, vastasivatko vastaajat todellisten mielipiteidensä pohjalta. Mahdollisesti 

haastavin kysymys vastaajille oli estetiikkaa koskeva kysymys, jossa 

visuaalisesta havaintomateriaalista olisi ollut hyötyä vaihtoehtojen 

hahmottamisen suhten. Saatujen vastausten perusteella amatöörimäinen tyyli 

jäi ammattimaisen ilmeen jalkoihin, vaikka teoreettisesta viitekehyksestä 

löytyvästä snapshot-estetiikkaa koskevassa tutkimuksessa amatöörimäinen 

tyyli saavutti enemmän suosiota. Varauksella voidaan suhtautua myös neljää 

viimeistä kysymystä lukuunottamatta kaikkien kysymysten tuloksien 

absoluuttiseen todenmukaisuuteen. Kysymysten väärinymmärtämistä 

lomakkeessa pyrittiin vähentämään epäselvien termien selittämisellä. 

Esimerkkinä muotibrändi määriteltiin selkeästi siten, ettei muotibrändiä 

mielletä vahingossa luksusbrändiksi. Lomakkeen ominaisuudet määriteltiin 

siten, että jokaiseen kysymykseen oli pakko vastata kysymystä 22 lukuun 

ottamatta. Täten jokaiselta vastaajalta saatiin vastaukset jokaiseen 

kysymykseen. Harkinnassa oli muutaman avoimen kysymyksen lisääminen 

lomakkeeseen, mutta ne päädyttiin selkeyden ja tarpeettomuuden vuoksi 

jättämään pois. Avointen kysymysten analysointi voi olla vaikeaa ja 

aikaavievää, ja vastaajien motiivi tuottaa omaa tekstiä kyselyyn voi olla 

heikko. Kyselystä haluttiin siis tehdä mahdollisimman vastaajaystävällinen. 

Dataa koettiin saatavan riittävästi laajalla, hyvin strukturoidulla lomakkeella, 

joka sisälsi suljettuja kysymyksiä. Yksi suhteellisen merkittävä puute havaittiin 

kyselylomakkeessa jälkikäteen. Kyselyssä ei tiedusteltu sitä, katsovatko 

vastaajat ylipäänsä tarinajulkaisuja, ja kummat ovat enemmän vastaajien 

mieleen, tarina- vai syötejulkaisut.  

Voimme katsoa kyselyn olleen yleisesti ottaen melko onnistunut, koska 

testivastaajamme ja moni julkiseen lomakkeeseen vastannut koki sen helpoksi 

täyttää. Testivastaajilta saimme muutamia toistuvia kehitysehdotuksia, joiden 

perusteella selkeytimme lomakkeen. Testivastaajillamme kului lomakkeen 

täyttämiseen 5–12 minuuttia. 
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Tämän opinnäytetyön eri vaiheissa pyrittiin takaamaan tutkimusprosessin 

eheys ja aukottomuus analyyttisesti kaikkia valintoja pohtien ja perustellen. 

Valinnat perusteltiin lähtien tutkimusmenetelmien valinnasta ja päätyen 

johtopäätösten tekemiseen siten, että lukijan on mahdollisimman helppo 

ymmärtää lukemaansa 

Ristiintaulukointia tehtiin sukupuolesta kaikkien paitsi kysymysmatriisien 

kanssa. Noudatimme huolellisuutta löytääksemme todellisia syy-

seuraussuhteita. Kysymysmatriisien kohdalla päädyimme vertailemaan 

miesten ja naisten vastausten keskiarvoja, jotka antoivat hyödyllistä tietoa 

sukupuolten välisistä näkemyseroista. Khiin neliötestiä käytettiin tilastollisena 

testinä miesten ja naisten välisten erojen merkitsevyyksien etsimiseen ja 

testaamiseen. Erot testattiin koneellisesti IBM:n SPSS-tilasto-ohjelmalla, joten 

laskuvirheiden mahdollisuus on hyvin pieni. Khiin neliötesti antoi hieman alle 

puolelle ristiintaulukoinneista kriteerit täyttävät tulokset. Khiin neliötesti 

parantaa tutkimuksen luotettavuutta, sillä se määrittää sen, milloin erot 

ryhmien välillä ovat riittävän suuria. Khiin testi on Kanasen (2014, 215) 

mukaan testeistä helppokäyttöisin ja yksikertaisin. Kaikki tulosten kuviot tehtiin 

Microsoftin Excel-ohjelmalla. Kaikki SPSS- ja Excel-data on 

varmuuskopioituna Microsoftin pilvipalveluun. 

Hyöty ja jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksesta saadut tulokset hyödynnetään tutkijoiden omiin 

muotiliiketoiminnallisiin tarkoitusperiin. Opinnäytetyö tuloksineen asetetaan 

julkiseksi, ja sen toivotaan hyödyttävän myös muita alan toimijoita Instagram-

sisällön- ja preesensin muotoilun suhteen. Tutkimuksen ja koko opinnäytetyön 

tekemisen jälkeen mieleen nousee muutama potentiaalinen 

jatkotutkimusmalli. Erityisesti sisällön esteettisiä tekijöitä ja elementtejä voisi 

tutkia syvällisemmin visuaalisia havaintomateriaaleja hyödyntäen. Tässä 

tutkimuksessa niitä tarkasteltiin kirjallisten kysymysten muodossa. Lisäksi 

yksittäiset brändit voisivat toteuttaa samankaltaisen tutkimuksen juuri heidän 

kohderyhmälleen, jolloin tutkimus antaisi tekijälleen enemmän täsmätietoa, ja 

tulokset olisivat suoraan hyödynnettävissä. 

Nähdäksemme monet pk-yrityksistä toimivat nykyään vain digitaalisessa ym-

päristössä, ja markkinointi painottuu hyvin vahvasti sosiaaliseen mediaan. Sen 
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vuoksi markkinoinnin huolellinen suunnittelu on välttämätöntä yhtenäisen vies-

tinnän ja brändin tuotteiden, palveluiden ja kilpailuetujen julkituomiseksi. Jo-

kaisella yrityksellä on varaa ja mahdollisuus markkinoida sosiaalisessa medi-

assa, mutta jos sisältö on tyhjää ja merkityksetöntä, jää auttamatta kilpaili-

joidensa varjoon. Siispä mielenkiintoisen ja erottuvan sisällön suunnittelemi-

nen ja tuottaminen on elintärkeää. 
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