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Opinnäytetyön aiheena on kartoittaa suureen konserniin kuuluvan yksittäisen toimipisteen 
mahdollisuuksia markkinoida toimintaansa Instagramissa. Tavoitteena on selvittää, minkä-
laista sisältöä yksikön olisi kannattavaa julkaista kyseisellä sosiaalisen median alustalla, jotta 
kuluttajille pystytään tuottamaan laadukasta, lisäarvoa tuottavaa sisältöä. Työn toimeksian-
tajana toimii kauppakeskus Sellon Prisma. 

Aihe syntyi toimeksiantajamme mielenkiinnosta osallistua sosiaalisen median toimintaan. 
Yleisesti S-ryhmän yksittäisillä myymälöillä on rajoitetut mahdollisuudet vaikuttaa puhtaasti 
oman toimintansa markkinointiin some-alustoilla, sillä muun muassa Facebook-viestintää ta-
pahtuu kokonaisuuksia yhdistävien tilien kautta, kuten Prisman virallisen kanavan ja HOK-
Elannon aluetta koskevan kanavan toimesta. Instagram sen sijaan avaa mahdollisuuden yksit-
täisille toimipisteille markkinoida omaa toimintaansa, jonka takia tutkimustuloksia peilataan 
Instagramin viestintämahdollisuuksiin kyseisen alustan erikoispiirteet huomioiden. 

Työn teoriaosuus pohjautuu sosiaalisen median markkinointia, Instagram-viestintää, sisältö-
strategiaa ja -markkinointia koskeviin teoksiin. Teoksia löytyy sekä kirjallisina että sähköisinä 
lähteinä. Toimeksiantajamme taustatiedot pohjautuvat Sellon Prisman johtoryhmään kuulu-
vien henkilöiden kanssa käytyihin keskusteluihin. 

Työssämme käytetyt tutkimusmenetelmät olivat sosiaalisen median viestintää koskevien tut-
kimusten analysoiminen, asiantuntijahaastattelu ja benchmarking. Ensin selvitimme tutki-
muksista some-alustojen muutoksiin johtavat tekijät, kuten trendit, ja vertailimme tutkimus-
ten tuloksia haastattelusta saamiimme tuloksiin. Benchmarking-tutkimuksella havainnoimme 
aiemmin mainituista tutkimusmenetelmistä saavutettujen tulosten toteutumista yritysten 
käytössä sosiaalisessa mediassa. 

Tutkimustulokset osoittavat, että Instagramin viestinnän on luotava laadukasta sisältöä tuot-
tamalla kuluttajille arvoa muun muassa inspiraatioita herättämällä. Videoiden rooli julkaisu-
työkaluna on kasvanut räjähdysmäisesti ja muun muassa Instagram Stories-työkalu on ohitta-
nut suosiossa perinteisen syötteen. Interaktiivisuuden rooli osoittautui tärkeäksi, sillä vuoro-
vaikutteinen suhde yrityksen ja asiakkaiden välillä luo positiivisen yrityskuvan. Instagram on 
lisäkeino kuluttajille olla liikkeeseen yhteydessä. 

Tulosten pohjalta loimme Sellon Prismalle avainkeinot markkinoida toimintaansa In-
stagramissa saavuttaakseen suuntaviivat kohti laadukasta sisältöä. Huomioimme monen tren-
din kohdalla toimeksiantajamme toimivan yksittäisenä julkaisijana. Prisma kykenee suuren 
tuotevalikoimansa ansiosta kiinnittämään kuluttajiensa huomion, jonka pohjalta he pystyvät 
luomaan runsaasti opastavia videoita. Myös yhdistelemällä eri osastojen tuotteita keskenään 
pystytään kuluttajalle tarjoamaan yhden ratkaisun sijaan kokonaisuuksia. Kohderyhmien ra-
jaaminen on tärkeää sisällön laadun kannalta, ja suuremmat yleisöt ovat tavoitettavissa hyö-
dyntämällä maksettua mainontaa. 
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The purpose of this thesis project was to investigate the opportunities for Instagram market-
ing for an individual hypermarket. The goal was to clarify the elements of high-quality con-
tent on social media platforms to ensure value creation for all customers. The project was 
commissioned by Prisma Sello. 

The subject originated with Prisma Sello’s interest in participating in social media. Individual 
stores of the S group have limited chances of marketing their own actions on social media: 
for example, Facebook marketing is done by profiles that combine bigger entities, such as 
HOK-Elanto regional channel and Prisma’s official channel. Instagram, however, opens new 
opportunities for individual stores to publish content of their own, which lead to analysing 
the results towards Instagram marketing, respecting the special features of the platform. 

The theoretical section of the thesis includes discussion of social media marketing, Insta-
gram, content strategy and marketing, based on both digital and printed literature sources. 
The information about the case company is based on conversations done with members of the 
management group of Prisma Sello. 

The research methods used included analysing different research studies on social media, an 
interview and benchmarking. The goal was to determine the factors affecting the changes in 
social media marketing and matching these results with the points that were identified 
through the interview. Benchmarking helped us observe how the identified elements were 
used in social media marketing by different companies. 

The results indicate that the key to high quality content is creating value for customers by 
inspiring them and arousing positive emotions. The role of videos in social media has grown 
rapidly and the Instagram Stories tool has surpassed the basic feed in terms of popularity. In-
teractivity is a strict requirement for companies, as responding to comments and being visi-
ble to the customers creates a positive image of the company. Ultimately, Instagram is an ex-
tra channel for customers to be in contact with companies. 

Based on the research results we presented the key factors of creating high quality Instagram 
content to Prisma Sello. When investigating different social media trends, we kept in mind 
that Prisma is publishing content individually instead of marketing the whole chain. Prisma 
has a great opportunity for creating informative videos due to their huge selection of prod-
ucts to ensure that their customers obtain beneficial content from the channel. Combining 
products from different departments of the store helps to solve customers’ problems in a 
better way: instead of offering one product, they can offer a supportive selection of prod-
ucts. Narrowing down the target audience is important to ensure high-quality content to the 
right groups of customers. Targeting is possible by investing resources in paid advertising, 
opening completely new benefits for Prisma Sello. 

 Keywords: Instagram marketing, Content marketing, Social media marketing 
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1 Johdanto 

Sosiaalinen media on nostanut vahvasti rooliaan yritysten markkinointiviestinnän työkaluna. 

Eri some-alustojen miljoonat käyttäjät ovat kokoontuneet samoihin paikkoihin ja muodostu-

neet sosiaalisiksi yhteisöiksi, jonka myötä yrityksille on mahdollistunut valtavien yleisömää-

rien tavoittaminen perinteisiä mainontamuotoja tehokkaammin. Vuorokaudessa 24 tuntia ak-

tiivinen sosiaalinen media on lisännyt markkinointiin reaaliaikaisuuden, joka on johtanut ke-

hittyneeseen vuorovaikutusmahdollisuuteen yritysten ja kuluttajien välillä. (Tuten & Solomon 

2015, 140.) 

Tilastokeskuksen tutkimus (2018) osoittaa sosiaalisen median olevan yrityskäytössä korkealla 

tasolla toimialoista riippumatta. Tutkimuksesta ilmeni vähittäiskaupan olevan yksi suurim-

mista sosiaalista mediaa hyödyntävistä toimialoista. Sosiaalisen median rooli markkinoinnin 

työkaluna johtikin opinnäytetyömme aiheen syntyyn. 

Toimeksiantajanamme toimii Espoon Leppävaarassa sijaitseva Sellon Prisma. Opinnäytetyön 

aihe syntyi toimeksiantajamme tahtotilasta napata sosiaalinen media osaksi liikkeen markki-

nointia. Tavoitteena oli selvittää ne tekijät, jotka mahdollistavat laadukkaan sisällön julkaise-

misen Instagramiin. Sellon Prisman ollessa osa pääkaupunkiseudun osuuskauppaa, HOK-Elan-

toa, tavoitteenamme oli tutkia suureen osuuskauppaan kuuluvan yksittäisen hypermarketin 

mahdollisuuksia some-viestinnässä. 

Tutkimuskysymyksenä on, mitkä tekijät määrittelevät laadukkaan Instagram-viestinnän sisäl-

lön. Tavoitteena on täten selvittää tekijät, jotka vaikuttavat sisällön laatuun Instagramissa ja 

muovaavat alustan kehittymistä. Päätavoitteen saavuttaminen on jaettu osatavoitteisiin, joita 

ovat sosiaalisen median trendien tunnistaminen, havainnointi niiden hyödyntämisestä varsi-

naisessa yritysten some-markkinoinnissa, sekä lopulta rajaaminen tunnistettujen trendien 

hyödyntämisestä yksittäisen myymälän Instagram-markkinoinnissa. 

Opinnäytetyön aihe on rajattu sosiaalisen median alustoista Instagramiin. Facebook-viestintää 

tapahtuu osuuskauppoja yhdistävien tilien sekä SOK:n tilien kautta. Näitä rajoitteita ei In-

stagramin puolelle ole asetettu, joka avaa Sellon Prismalle uusia mahdollisuuksia markkinoida 

omaa toimintaansa. Tutkimuksissa tarkastelimme yleisesti sosiaalisen median viestintää, huo-

mioiden kuitenkin Instagramin roolin pääpainopisteenä. Tällä ratkaisulla mahdollistimme eri 

alustoille soveltuvan viestinnän kartoittamisen. 

Työn tutkimusmenetelmiä olivat sosiaalisen median tutkimusten analysointi, asiantuntijahaas-

tattelu ja benchmarking. Tavoitteena oli ensisijaisesti poimia tutkimuksissa esiintyvät, sosiaa-

lisen median sisällön kehitykseen vaikuttavat trendit, ja täsmätä tutkimusten yhtäläisyyksiä 

suorittamamme haastattelun tulosten kanssa. Tällä tavoin varmistimme, etteivät useiden asi-
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antuntijoiden näkökulmat poikkea toisistaan radikaalisti, jotta tulokset olisivat luotettavam-

pia. Benchmarking-tutkimuksella kykenimme havainnoimaan tutkimustulosten toteutumista 

sosiaalisessa mediassa toimivien yritysten käytössä. 

Tulosten pohjalta loimme ehdotukset Sellon Prisman Instagram-viestinnälle. Ehdotuksissa on 

huomioitu kaikista olennaisimmat sosiaalisen median trendit, joiden pohjalta toimeksianta-

jamme kykenee jakamaan laadukasta ja arvoa tuottavaa sisältöä kanavallaan. Ehdotuksissa on 

huomioitu yksittäisen liikkeen markkinointipotentiaali kokonaisen konsernin viestinnän sijaan. 

Ehdotuksia löytyy eri vaihtoehtoina, joista toimeksiantajamme voi valita vapaasti suuntaviivat 

jakamalleen sisällölle. 

Opinnäytetyön viimeisessä osiossa arvioimme työn luotettavuutta. Luotettavuuden suhteen 

tärkeänä pidämme asiantuntijoiden näkökulmien yhtäläisyyksien toteutumista. Näistä muo-

dostuvien suuntaviivojen mukaisesti kykenemme havaitsemaan benchmarking-tutkimuksella, 

toteutuiko esitetyt aihekokonaisuudet varsinaisessa sosiaalisen median yritysviestinnässä. 

2 Toimeksiantajan esittely ja some-markkinoinnin nykytilanne 

Työn toimeksiantaja on kauppakeskus Sellon Prisma, Espoon Leppävaarassa sijaitseva käyttö- 

ja päivittäistavaroita tarjoava hypermarket. Sellon Prisma on saavutettavuudeltaan hyvä si-

jaintinsa vuoksi. Kahdessa kerroksessa sijaitsevan Prisman valikoimaan sisältyy tuhansia tuot-

teita, joka helpottaa asiakkaita, jolloin heillä on mahdollisuus ostaa tarvitsemansa päivittäis- 

sekä käyttötavaratuotteensa yhdellä käyntikerralla samasta paikasta. (Prisma 2018.) 

Sellon Prisma on osa pääkaupunkiseudun osuuskauppaa HOK-Elantoa. Liikkeen kokonaistarjon-

taan lukeutuvat monipuolinen päivittäis- ja käyttötavaratuotteiden kirjo, sekä muun muassa 

postipalvelut, S-Pankki eli asiakasomistajien pankkipalvelu, sekä lukuisat lisäpalvelut etenkin 

käyttötavarapuolelta. Liikkeen aukioloajat on kohdennettu monipuolisesti, sillä Prisma palve-

lee asiakkaitaan päivittäin aamuseitsemästä aina iltaan kello yhteentoista asti. Laajat auki-

oloajat tarjoavat jokaiselle asiakasryhmälle mahdollisuuden käydä asioimassa Prismassa ha-

luamaansa aamu-, päivä- tai iltapainotteiseen kellonaikaan. (Prisma 2018.) 

Toimipisteen johtajana toimii aluejohtaja Markku Tissola. Tissola toimii myös toimeksianta-

jayrityksemme yhteyshenkilönä. Annetut tiedot sosiaalisen median markkinoinnista pohjautu-

vat Tissolan kanssa käytyyn keskusteluun marraskuussa 2018. Keskustelussa kartoitimme opin-

näytetyön yleisiä tavoitteita ja toimeksiantajamme toiveita tutkimuksen suhteen, sekä Pris-

man some-markkinoinnin nykyistä tilannetta. (Tissola 2018.) 

Päivittäisten asiakaskävijämäärien liikkuessa useissa tuhansissa on Sellon Prisma yksi Suomen 

vilkkaimmista yksittäisistä kaupoista. Sellon Prisman palvelupäällikkö Minna Hartikainen il-

moitti liikkeen maksavien asiakkaiden määrän liikkuvan noin kahdeksassa tuhannessa päivit-

täin. Suurempina sesonkiajankohtina, kuten esimerkiksi jouluna, asiakaskävijämäärät ovat 
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vielä merkittävästi korkeammat. (Hartikainen 2019.) Demografisesti Suur-Leppävaaran alu-

eella on runsaasti potentiaalia: Espoossa rekisteröitiin vuoden 2018 alkupuoliskolla asuvan 

hieman vajaat 280 000 ihmistä. Asukkaista reilut 68 000 asui Suur-Leppävaaran alueella, tar-

koittaen siis Suur-Leppävaaran asuttavan miltei neljänneksen koko Espoon kaupungin väes-

töstä. (Sipilä 2018.) 

Prisman toiminta on vahvasti esillä sosiaalisessa mediassa. Valtakunnallisesti Prisman some-

mainontaa tapahtuu SOK-vetoisella Prisman virallisella Facebook-profiililla. Pääkaupunkiseu-

dun eli HOK-Elannon alueen liikkeiden toimintaan panostaa taas osuuskauppakohtainen HOK-

Elannon Prismat-tili. Ketjun määrittelemien ohjeiden myötä yksittäisten liikkeiden toimintaa 

markkinoivaa Facebook-materiaalia julkaistaan joko tietyn osuuskunnan Facebook-profiililla 

tai Prisman virallisella kanavalla. Yksittäisillä myymälöillä ei ole siis omia Facebook-tilejä, 

vaan markkinointi tapahtuu kokonaisuuksia yhdistävien kanavien kautta. (Tissola 2018.) 

Prisman sosiaalisen median toimintaa löytyy myös Instagramista. Instagram kuitenkin avaa ai-

van uusia mahdollisuuksia yksittäisille Prismoille, sillä kyseisen sovelluksen kautta myymälät 

voivat markkinoida toimintaansa yksikkökohtaisesti omilla tileillään. Sellon Prisma ei keskus-

teluhetkellä vielä omannut omaa Instagram-tiliä. Ensisijaisena tavoitteena oli tilin avaaminen 

ennen joulusesonkia. (Tissola 2018.) Sellon Prisman oma Instagram-tili, @prismasello, perus-

tettiin pian käymämme keskustelun jälkeen hieman ennen Black Friday-kampanjaa marras-

kuun loppupuolella. 

3 Sosiaalinen media 

Sosiaalinen media on median muoto, joka mahdollistaa ihmisten välisen kommunikaation ja 

sisällön jaon internetin tai mobiilisovelluksien välityksellä (Cambridge Dictionary 2019). Sosi-

aalinen osa sosiaalisen median määrittelyssä kuvastaa ihmisten välistä kommunikaatiota, 

jossa pystytään jakamaan ja vastaanottamaan informaatiota monipuolisesti. Media-termi ero-

teltuna sosiaalisesta mediasta viittaa tapaan kommunikoida ja jakaa sisältöä. Sosiaalisen me-

dian tapauksessa termi viittaa internettiin, kun taas esimerkiksi TV:tä ja radiota pidetään pe-

rinteisinä median muotoina. (Nations 2019.) 

Sosiaalisen median ja perinteisen median erona on molemminpuolinen kommunikaatio. Esi-

merkiksi TV:stä tulevaa ohjelmaa ei pysty suoraan kommentoimaan, sillä se ei ole vuorovai-

kutteinen verkkojulkaisu. Sen sijaan internetissä olevaan artikkeliin, jossa on kommentointi-

mahdollisuus, pystyy useampi osapuoli esittämään omia näkökulmiaan muille, tehden siitä so-

siaalisen median sovelluksen. (Nations 2019.) 
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Toimeksiantajamme ollessa vähittäiskauppa, voimme havaita kuviosta 1 vähittäiskaupan ole-

van yksi suurimmista sosiaalista mediaa hyödyntävistä toimialoista. Sosiaalinen media on erin-

omainen työkalu tavoittaa vähittäiskauppojen asiakkaat, sillä kuluttajakunta on kokoontunut 

samoille alustoille helpommin tavoitettavaksi. 

 

Kuvio 1: Sosiaalisen median käyttö yrityksissä toimialoittain. Kuvitettu SVT:n tutkimuksen tie-

tojen pohjalta (Suomen virallinen tilasto SVT 2018). 

3.1 Markkinointi sosiaalisessa mediassa 

Sosiaalisen median markkinointi lähtee liikkeelle tavoitteista ja suunnitelmasta. Yrityksellä 

tulee olla tavoitteet, mitä markkinoinnilla pyritään saavuttamaan. Sen jälkeen tehdään suun-

nitelma, millä toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan. Suunnittelu auttaa myös yritystä hah-

mottamaan kilpailijoiden toimia sekä markkinoiden vallitsevaa tilaa. Markkinoidessa sosiaali-

sen median kautta on yrityksen myös päätettävä some-alustat, joihin keskittyä. (Tuten & So-

lomon 2015, 44-46; Franklin & Jenkins 2014, 177.) 

Monet tutkimukset osoittavat, että yli 90 prosenttia yrityksistä käyttävää sosiaalista mediaa 

hyödyksi markkinoinnissaan. Sosiaalisen median markkinointi tarjoaa yrityksille myös muita 

etuja, kuten aktiivisen vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa, toiminnan inhimillisen esittämi-

sen, sekä muun muassa markkinatutkimusten suorittamisen mahdollisuuden. Sosiaalinen me-

dia on myös oiva työkalu kehittää brändin ympärille mielenkiintoa sekä auttaa suusta suuhun 

tiedon leviämisessä. Sosiaalista mediaa voidaan myös käyttää edullisemmin kuin perinteistä 

mediaa massaviestinnässä. (Tuten & Solomon 2015, 46; Cruz, Fletcher, Heinze & Rashid 2017, 

190-191.) 
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Sosiaalisen median markkinointisuunnitelmaa tehdessä on hyvä tuntea oman yrityksen vah-

vuuksia ja heikkouksia. Etenkin SWOT-analyysi auttaa markkinointisuunnitelman tekijää huo-

maamaan tärkeät sisäiset ja ulkoiset toimintaympäristöt, jotka vaikuttavat yrityksen resurs-

seihin ja valintoihin. SWOT-analyysi keskittyy yrityksen vahvuuksiin, heikkouksiin, mahdolli-

suuksiin ja uhkiin. Vahvuudet ja heikkoudet viittaavat yrityksen sisäiseen toimintaan, jotka 

kertovat siitä, kuinka hyvin yritys toimii. Ulkoiseen toimintaan viittaavat taas mahdollisuudet 

sekä uhat. Nämä saattavat vaikuttaa yrityksen valintoihin ja mahdollisuuksiin toimia, kuiten-

kin yrityksen sisäiseen toimintaan viittaavia osia pidetään niinä osioina, joihin yritys pystyy 

itse vaikuttamaan. (Tuten & Solomon 2015, 52; Puusa, Reijonen, Juuti & Laukkanen 2014, 76-

77.) 

Sosiaalisen median toiminnan ja markkinoinnin tulisi aina olla tavoitteellista toimintaa. Mark-

kinointitoimenpiteiden tavoitteina sosiaalisessa mediassa voi olla esimerkiksi brändin tunnet-

tuuden kasvattaminen, verkkosivustojen liikenteen kasvattaminen tai suora myynnin kasvatta-

minen. Nämä tavoitteet tulee valita yrityksen omien tarpeiden mukaan. (Tuten & Solomon 

2015, 54.) 

Kampanjoidessa sosiaalisessa mediassa tulee yrityksen määritellä kampanjan tavoitteet tark-

kaan. Ensimmäisenä on hyvä pohtia mitä, kenelle, milloin ja minne markkinoidaan. Edellä 

mainittuihin kysymyksiin pitäisi pystyä rajaaman tarkat kohteet. Tavoitteen tulisi myös olla 

mitattavissa. Tavoitteissa tulee myös määrittää, mikä on toivottu muutos kampanjan aikana. 

Kampanjan kesto tulee myös määritellä etukäteen. Tavoitteet tulee kuitenkin pitää realisti-

sina. (Tuten & Solomon 2015, 54.) 

Somemarkkinointia voidaan pitää perinteiseen mainontaan nähden edullisena, mutta ilmaista 

se ei ole. Sosiaalisen median markkinointiin tulee myös määrittää tarkat budjetit, jotta ta-

voitteet saavutetaan. Somemarkkinoinnissa suurin osa kuluista menee sisällön tuottamiseen. 

(Tuten & Solomon 2015, 55.) 

Perustana sosiaaliselle medialle on sosiaalinen yhteisö. Kuten kuviosta 2 havaitsemme, sosiaa-

linen media voidaan jakaa neljään osaan, jotka ovat sosiaalinen yhteisö, julkaisut, viihde ja 

mainonta. Sosiaalisessa mediassa markkinoidessa kannattaa pääasiassa keskittyä sosiaalisen 

yhteisön osioon. Sosiaalisen yhteisön osiossa käyttäjät jakavat tietoa ja käyvät laajaa keskus-

telua. Tätä sosiaalisen median osaa voidaan pitää yrityksen näkökulmasta asiakassuhdetta yl-

läpitävänä, jolloin sekä yritys että asiakkaat jakavat sisältöä ja omaavat vuorovaikutteisen 

keskusteluyhteyden. (Tuten & Solomon 2015, 140.) 



 11 
 

 

 

Kuvio 2: Sosiaalisten yhteisöjen vyöhykkeet. Mukaelma teoksesta Social media marketing (Tu-

ten & Solomon 2015, 140). 

Kaikki sosiaaliset mediat perustuvat ihmisyhteisöihin. Sosiaalisessa mediassa markkinoidessa 

tulisi löytää sopivat sosiaaliset yhteydet ihmisten välillä, jolloin viesti saadaan välitettyä ih-

misten välistä verkostoa pitkin mahdollisimman laajalle. (Tuten & Solomon 2015, 142.) Fri-

gyes Karinthy esitteli vuonna 1929 6-degrees -teorian, joka tuli tunnetummaksi vuonna 1990 

John Guaren toimesta. Teorian mukaan kaikki maailman ihmiset ovat vain kuuden askeleen 

päästä toisistaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että kahden ihmisen välisestä yhteydestä jatketaan 

seuraavaan ja jälleen sitä seuraavaan, jonka seurauksena viimeistään kuudes ihminen voisi 

olla aivan kuka tahansa maapallolla. (The Oxford Math Center 2019.) 

Facebook Research-blogin sisällöntuottajat julkaisivat vuoden 2016 tutkimuksessaan tuloksia, 

jotka osoittavat ihmisten olevan sosiaalisessa mediassa vielä lähempänä kuin kuuden askeleen 

päässä toisistaan. Facebookin tutkimus osoittaa ihmisten välisen etäisyyden keskiarvoksi 

kolme ja puoli aikaisemman kuuden sijasta. Sosiaalisen median viestinnällä pystytään tavoit-

tamaan hetkessä valtavat määrät ihmisiä, ja tavoitettavuus kehittyy julkisten päivitysten levi-

tessä käyttäjien verkostoja pitkin. (Facebook Research 2016.) 

Toimiessaan somessa, on brändin mahdollista sitouttaa asiakkaita heidän piiriinsä ja muodos-

taa brändilojaalisuutta. Brändin tulee saada aikaan keskustelua brändin ympärille. Asiakkaat 

tulee saada tekemään yrityksen puolesta suusta-suuhun markkinointia. Kolme tehokasta stra-
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tegiaa aikaan saada aikaiseksi keskustelua brändistä on keskustella sosiaalisessa mediassa asi-

akkaiden kanssa, reagoida tapahtumiin reaaliajassa sekä järjestää kilpailuja. (Tuten & Solo-

mon 2015, 153-154.) 

Julkaisijan keskustelu heidän seuraajiensa kanssa on tehokas keino sitouttaa asiakkaita brän-

din pariin. Keskustelu sosiaalisessa mediassa voi sitouttamisen lisäksi kehittää yrityksen myyn-

tiä positiiviseen suuntaan, vaikka suoraa vaikutusta ei ole. Lisäksi aktiivinen osallistuminen 

parantaa yrityskuvaa. (Tuten & Solomon 2015, 154.) 

Reaaliaikainen markkinointi, real-time marketing, on reagoimista ja verrattavissa keskuste-

luun sosiaalisessa mediassa. Reaaliaikainen markkinointi voi olla suunniteltua tai spontaania 

reagoimista käynnissä olevaan tapahtumaan. Esimerkkinä voidaan käyttää Oreon vuonna 2013 

käyttämää reaaliaikaista markkinointia Super Bowl-tapahtumassa, jolloin ottelun aikana valot 

sammuivat yllättäen. Oreo ei käyttänyt rahaa itse Super Bowl-tapahtuman mainoksiin, mutta 

valojen sammuttua reagoi Twitterissä ja sai brändin sanoman kuuluviin ajankohtaisella mai-

noksellaan,”You can still dunk in the dark.” Kuviosta 3 huomaamme, että avainsanat ja ta-

pahtuman ajankohta mahdollistivat Oreolle tavan tuoda toimintansa erinomaisesti esiin, si-

joittamatta mainontaan valtavia summia rahaa. (Tuten & Solomon 2015, 154-155.) 
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Kuvio 3: Oreon reaaliaikaista markkinointia Super Bowlin aikaan (Twitter 2013). 

Käyttäjälähtöiset kilpailukampanjat (User-generated contest campaign) ovat tehokas tapa si-

touttaa ja jakaa sosiaalisessa mediassa. Kampanjoiden tavoitteena on saada asiakas sitoutu-

maan ja olemaan yhteydessä brändiin samalla kun yritys jakaa sisältöä asiakkaalle. Käyttäjä-

lähtöistä sisältöä voi myös saada asiakkailta, jotka ovat vahvasti sitoutuneita brändiin, ilman 

kannustinta tai pyyntöä. Tällöin sisältö on orgaanista mainontaa brändille. Käyttäjälähtöiset 

kilpailut ovat erittäin tehokkaita, jolloin brändiin sitoutunut asiakas jakaa brändin viestintää 

omalla kanavallaan omille verkostoilleen, jälleen eteenpäin jaettavaksi. (Tuten & Solomon 

2015, 155-156.) 

Markkinointiviestintää suunnitellessa ei tarvitse pyörää välttämättä kehittää uudelleen. Usein 

kannattaa tarkastella toimialalla toimivien yritysten viestintää ja tarkastella, mikä kilpaili-

joilla on toimivaa ja mikä ei. Tarkastelua kannattaa tehdä myös oman toimialan ulkopuolelta. 

On kannattavaa tarkastella myös muille alustoille suunnattua markkinointia, sillä perinteisillä 

alustoilla toteutuneet mainokset voivat uudistettuina toimia myös modernimmilla mainosalus-

toilla. (Margolis & Garrigan 2008, 170-171.) 

Sosiaalisen median markkinoinnin tavoitteena mainosten tulisi olla relevantteja, sitouttavia, 

interaktiivisia, personoitavissa sekä helposti jaettavissa. Haasteena mainonnassa on kehittää 

sellaista viestintää, minkä ihmiset haluaisivat jakaa. Sosiaalisen median markkinoijat kutsuvat 

tällaisten mainosten suunnittelua nimellä kokemusten suunnittelu, experience design. Mai-

noksen tulisi aiheuttaa kokemuksellinen tai inspiroiva reaktio henkilössä, jotta tämä halutaan 

jakaa eteenpäin. (Tuten & Solomon 2015, 158.) 

Brändin nimen mainitseminen sosiaalisessa mediassa voi osoittaa heikkouksia palvelun laa-

dussa. Sosiaalisessa mediassa pystytään tarkkailemaan ihmisten tekemiä päivityksiä ja havait-

semaan negatiivisia kommentteja brändiin liittyen. Asiakkaat, jotka valittavat sosiaalisessa 

mediassa saamastaan heikosta palvelusta, toivovat yrityksen reagoivan asiaan liittyen. Nope-

asti sosiaalisessa mediassa reagoidessa asiakassuhde voidaan vielä pelastaa. Erittäin tyytyväi-

nen asiakas voidaan saada myös suosittelemaan palvelua sosiaalisessa mediassa, jos yritys 

kääntää toiminnallaan asiakkaan negatiiviset kokemukset positiivisiksi. Vaikka prosentuaali-

sesti kuluttaja on herkempi antamaan enemmän negatiivista palautetta verrattuna positiivi-

seen, positiivisia kokemuksia jaetaan sosiaalisen median kautta runsaasti. (Tuten & Solomon 

2015, 267.) 

3.2 Sosiaalisen median data: asiakasymmärrys ja liiketoiminnan kehittäminen 

Sosiaalisessa mediassa pystytään myös tekemään markkinatutkimusta. Yrityksen seuraajat 

ovat yleensä kohderyhmää yritykselle, jolloin yritykset kykenevät tekemään markkinatutki-
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musta näille kohderyhmille esimerkiksi uusista tuotteista tai uusista kampanjoista. Sosiaali-

sessa mediassa pystytään myös tekemään markkinatutkimusta brändin positioinnista kilpaili-

joihin nähden, esimerkiksi tutkimalla yhteyksiä brändin mainintaan sosiaalisessa mediassa 

verrattuna kilpailijoiden mainitsemiseen sosiaalisessa mediassa. (Tuten & Solomon 2015, 267-

268.) 

Suosittu sosiaalisen median tutkimuksen tapa on kuuntelu ja monitorointi. Tämän tyylisellä 

markkinatutkimuksella tavoitellaan tarkempia tietoja asiakkaiden ostopäätöksistä, sekä ver-

taillaan, kuinka paljon brändistä puhutaan sosiaalisessa mediassa kilpailijoihin nähden. Mark-

kinatutkimus toteutetaan sosiaalisessa mediassa, keskustelupalstoilla ja blogeissa käyttäen 

monitorointiin suunniteltuja ohjelmistoja, joihin syötetään haluttuja hakusanoja ja määritel-

lään sijainnit, mistä näitä etsitään. (Tuten & Solomon 2015, 269.) 

Monitoroinnilla saatua sisältöä voidaan pitää elintärkeänä markkinoijalle. Positiivia komment-

teja yrityksestä voidaan käyttää asiakkaiden suosituksina myynnissä ja markkinoinnissa ja kil-

pailijoista esitetyt kommentit lisäävät yrityksen tietoutta kilpailijoista. Keskustelut saman-

henkisten ihmisten välillä auttavat yritystä markkinoinnin kohdentamisessa. Monitoroinnin 

data on mahdollista kerätä tuhansilta eri kommentoijilta samaan tietokantaan ja tätä kautta 

on mahdollista saada vielä isomman joukon datasta tehtyjä tarkempia analyysejä. (Tuten & 

Solomon 2015, 270.) 

Perinteisestä kyselytutkimuksesta sosiaalisen median monitorointi eroaa siinä, että monito-

roinnilla saavutettu data on kvalitatiivista ja kyselytutkimuksella saatu tieto on kvantitatii-

vista. Tutkimuksen onnistumiseen tarvitsee kuitenkin pohtia etukäteen, mitä tietoa monito-

roinnilla yritetään saavuttaa. Yleisimmät lähestymistavat ovat tutkiva, deskriptiivinen tai ko-

keellinen (explotarory, descriptive or experimental). (Tuten & Solomon 2015, 270.) 

Sosiaalisen median tutkimusta monitoroinnilla tehdessä tutkijoiden tulee ottaa huomioon vir-

heiden mahdollisuudet. Tutkimuksen rajaaminen on kohtuullisen helppoa monitorointia teh-

dessä, jolloin pystytään määrittelemään verkkoalusta, jossa tutkimusta tehdään ja voidaan 

tehdä rajauksia muun muassa sijainnin, jäsenyyden tai aktiivisuuden perusteella. Tutkijoiden 

tulee kuitenkin olla tarkkana sen suhteen, että vaikka rajausta tehdään, niin mitä otanta ker-

too koko kohderyhmästä. Sosiaalisen median tutkimuksiin tuo haasteita myös uudelleen jaetut 

päivitykset ja samat päivitykset usealla eri sosiaalisen median alustalla. Tutkijoiden pitää pys-

tyä sulkemaan pois tuplasisältö tutkimuksestaan, koska se voi vääristää lopullisia tutkimuksen 

tuloksia. (Tuten & Solomon 2015, 275-276.) 

Tutkimuksen tuloksia arvioidessa tulee myös ottaa huomioon tutkimuksen materiaalin laajuus, 

sillä jopa 90 prosenttia niin sanotusta suusta suuhun viestinnästä brändien osalta tapahtuu 

verkon ulkopuolella. Vaikka keskustelujen määrä sosiaalisessa mediassa vaikuttaa suurelta, on 

se todennäköisesti vajaa 10 prosenttia todellisten keskustelujen määrästä. Keskustelujen 
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pieni osuus sosiaalisessa mediassa kokonaismäärästä voi vaikuttaa todella paljon lopputule-

maan. (Tuten & Solomon 2015, 276-278.) 

Monitoroinnin käyttämisestä tutkimuksessa on käyty paljon keskusteluja etiikan suhteen. Tut-

kijat ovat pohtineet, mikä on julkista tietoa ja mikä lasketaan yksityiseksi keskusteluksi. 

Markkinatutkimusjärjestö ESOMAR on antanut viitekehyksen monitorointia varten. Tutkimuk-

sen eettisyyden varmistamiseksi julkiselta sivulta voidaan kerätä tietoa. Myös suljetuista ryh-

mistä tietoa voidaan kerätä, jolloin tulee ilmoittaa muille käyttäjille tekevänsä tutkimusta. 

Saatujen tietojen täytyy myös olla anonyymejä, jolloin tutkimuksen aineistosta ei paljastu 

käyttäjien tietoja. (Tuten & Solomon 2015, 278-279.) 

3.3 Sosiaalisen median mittarit ja mittaaminen 

Sosiaalisessa mediassa kampanjoiden tehokkuuden ja toimivuuden mittaaminen on haaste. So-

siaalisessa mediassa voidaan käyttää monenlaisia mittareita viestinnän toimivuuden mittaa-

miseksi, mutta näiden tulee olla linjassa kampanjoille asetettuihin tavoitteisiin. Helposti käy-

tettäviä mittareita ovat muun muassa seuraajien määrä sekä reagointi päivityksiin. Näitä mit-

tareita ei tule kuitenkaan käyttää, mikäli ne eivät vastaa asetettujen tavoitteiden kanssa. So-

siaalisen median tulkittavuus on haasteellista, koska sosiaalinen media on osallistumista ja 

suhteita käyttäjien sekä brändien välillä. (Tuten & Solomon 2015, 292.) 

Sosiaalisessa mediassa voidaan mitata useita asioita aina uniikeista sivun vierailijoista rea-

gointeihin asti. Yksittäisten lukujen arviointi ei kerro kuitenkaan käyttäjistä sen tarkempia 

tietoja, jos sitoutumisen tasoon ei kiinnitä huomiota. Yrityksen tulisi määrittää itselleen tär-

keät mittaamisen kohteet ja määritellä ne tarkkaan. Tarkkaan määritellyt mittaamisen koh-

teet tarjoavat yrityksen kannalta enemmän tietoa seuraajien sitoutumisen tasosta. Sitoutumi-

sen eri tasot voidaan havaita kuviosta 4. Mitattavien kohteiden tulee tukea yrityksen tavoit-

teita sosiaalisessa mediassa. (Tuten & Solomon 2105, 292-295.) 
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Kuvio 4: Sitoutumisen ruokaketju. Mukaelma teoksesta Social media marketing (Tuten & Solo-

mon 2015, 293). 

Sosiaalisessa mediassa mittarit voidaan karkeasti jaotella kolmeen osaan. Ensimmäisenä osana 

on aktiivisuuden mittarit, joilla mitataan seuraajien tekemiä päivityksiä brändin osalta. Toi-

sena mittarina käytetään vuorovaikutusta. Tämä mittari kertoo yritykselle, kuinka seuraajat 

reagoivat yrityksen julkaisemiin päivityksiin. Kolmas osa mittaa yritykselle tulevaa tuottoa so-

siaalisen median toimien perusteella. (Tuten & Solomon 2015, 300.) Kolmas osa on mitatta-

vissa enemmälti verkkokaupoille, kuin kivijalkamyymälöille. 

Yleisesti käytetty mittari on ROI (return on investment), eli kuinka paljon investointi tuottaa 

voittoa yritykselle. Sosiaaliseen mediaan investointiin on kehitetty oma versionsa ROI mitta-

rista. Tätä kutsutaan nimellä SMROI (social media return on investment) eli kuinka paljon sosi-

aaliseen mediaan sijoitettu summa tuottaa verrattuna käytettyihin resursseihin. SMROI mal-

leja on useita ja niissä vertaillaan hieman eri asioita, jolloin sosiaalisesta mediasta saatuja 

tuottoja verrataan yrityksen myynteihin. (Tuten & Solomon 2015, 300.) 

4 Instagram 

4.1 Instagram yleisesti 

Instagram on sosiaalisen median sovellus, jossa voidaan jakaa kuvia sekä videoita mobiililait-

teilla. Instagram toimii vastaavalla tavalla kuin Facebook sekä Twitter: jokaisella käyttäjällä 

on oma henkilökohtainen profiili ja uutissyöte. Jokaisella profiililla on seurattavat kohteet 

sekä heidän oman profiilinsa seuraajat. Seurattavien lisäämät kuvat näkyvät omassa uutissyöt-

teessä ja seuraajat näkevät käyttäjän lisäämät kuvat omassa uutissyötteessään. (Moreau 

2018.) 

Instagramin perustivat Kevin Syström ja Mike Krieger. Yritys oli ehtinyt kasvamaan sovelluksen 

julkaisun jälkeen 13 hengen yritykseksi. Noin 18 kuukautta sovelluksen julkistamisen jälkeen 

Facebook osti Instagramin vuonna 2012 yhteensä miljardilla dollarilla sen alkuperäisiltä perus-

tajilta. (Shontell 2013.) 

Instagram-sovellus on avattu käyttäjille lokakuussa 2010. Jo seuraavana vuonna Applen omis-

tama App Store valitsi Instagramin vuoden mobiilisovellukseksi. Vuonna 2012 Instagram laa-

jensi potentiaalista asiakaskuntaansa tuomalla sovelluksensa myös Android käyttöjärjestelmää 

käyttäville laitteille. Helmikuussa 2013 Instagramin käyttäjämäärä ylitti jo 100 miljoonan 

käyttäjän rajapyykin. Samana vuonna Instagram toi käyttäjilleen mahdollisuuden jakaa kuvien 

lisäksi videoita sovelluksessaan sekä Instagram Direct osion, jossa käyttäjät pystyivät keskus-

telemaan yksityis- sekä ryhmäkeskusteluja. (Instagram Info Center 2019.) 
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Vuonna 2015 Instagramia käytti jo 400 miljoonaa ihmistä. Instagramin jatkuvaan suosion kas-

vamiseen on vaikuttanut yksittäisten käyttäjien ja yritysten viestinnän esittäminen luovasti 

hyödyntämällä puhtaasti visuaalista sisältöä. (Cruz, ym. 2017, 200.) Vuonna 2016 Instagram 

ylitti ensin kesäkuussa 500 miljoonan käyttäjän rajan ja loppuvuodesta käyttäjämäärä oli kas-

vanut jo yli 600 miljoonan. Samana vuonna Instagram esitteli sovelluksessaan Instagram Sto-

ries osion. Vuonna 2017 Instagram toi mahdollisuuden jakaa jopa 10 kuvaa tai videota samassa 

päivityksessä. Vuonna 2018 Instagram lisäsi sovellukseensa mahdollisuuden tehdä verkkokaup-

paostoksia sekä video keskustelun. Tänä päivänä Instagramilla on yli miljardi kuukausittaista 

käyttäjää sekä yli 500 miljoonaa päivittäistä käyttäjää. Käyttäjämäärän kasvun odotetaan 

edelleen olevan noususuhdanteinen. (Instagram Info Center 2019.) 

Kuten Facebookissakin, Instagramiin on mahdollista luoda yritystili. Yritystiliä varten Face-

book on kehittänyt lisätyökaluja, joilla yritys pystyy helpommin toteuttamaan Instagram-mai-

nontaansa. Mainonnan työkaluilla yritys pystyy kohdentamaan julkaisujensa mainostamista va-

lituille kohderyhmille, sekä määrittelemään päiväbudjetin mainostetulle julkaisulle. Hinnoit-

teluvaihtoehdoiksi mainostyökaluista pystyy määrittelemään klikkauksien mukaan tai vaihto-

ehtoisesti näyttökertojen mukaan tapahtuvan hinnoittelun. Instagramin yritystilille on myös 

mahdollista lisätä painike suoraa yhteydenottoa varten. Tähän on lisättävissä myös muun mu-

assa reittiohjeet määriteltyyn osoitteeseen. Näin potentiaaliset asiakkaat saavat tarvitse-

mansa tiedot suoraan Instagram-profiilista ilman suurempia ponnisteluja. (Suomen Digimarkki-

nointi 2016.) 

4.2 Instagramin työkalut ja mittarit 

Instagram Insights-työkalu on Instagramin yrityskäyttäjille suunnattu työkalu, jonka avulla 

pääsee näkemään yrityksen Instagram-profiilin analytiikan. Analytiikan tulkitsemisen avulla 

yrityksen on helpompi sitouttaa ja kasvattaa kävijämääräänsä omalla Instagram-tilillään. In-

stagram-analytiikan avulla on mahdollista saada selville tarkentavia tietoja seuraajista ja tie-

toa siitä, tavoittaako Instagram halutun kohderyhmän. Instagram-analytiikan avulla seuraa-

jista on mahdollista saada ikä- ja sukupuolijakauma, sekä käyttäjien sijainti kaupungin tark-

kuudella. Instagram Insights antaa myös tiedot ajankohdista, jolloin seuraajat ovat aktiivisim-

millaan Instagramissa. Tämä auttaa yritystä selvittämään parhaan mahdollisen julkaisuajan-

kohdan. (Indieplace 2017.) 

Instagram Insights tarjoaa mittareita myös julkaisujen tasolla. Näyttökerrat, impressions, tar-

joaa tietoa, kuinka monta kertaa kyseistä julkaisua on katsottu. Tämän mittarin huonona puo-

lena on se, että mittari laskee myös ohiselaukset, jolloin julkaisu on vilahtanut ruudulla. Ta-

voittavuus, reach, kertoo julkaisujen uniikit katsojamäärät. Sitoutuminen, engagement, ker-

too, kuinka moni yksittäinen käyttäjä on reagoinut julkaisuun. Julkaisuun reagoimiseksi In-

stagram laskee tykkäykset, kommentit sekä tallennetut kuvat ja videot. Tämän Instagramin 
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tarjoaman mittarin avulla pystytään laskemaan myös seuraajien sitoutuneisuusaste, josta sel-

viää, kuinka moni seuraaja sitoutuu kyseisiin julkaisuihin. Instagram Insights ei kyseistä mitta-

ria tarjoa, mutta se saadaan laskemalla julkaisuun sitoutuneiden määrä jaettuna seuraaja-

määrällä. (Indieplace 2017.) 

Oleellisena mittarina yritykselle Instagram Insights tarjoaa seuraajamäärän kasvun. Seuraaja-

määrän kasvu ilmoitetaan vain viikkotasolla, joten kyseistä mittaria tulee seurata erittäin ak-

tiivisesti, jotta annetuista tiedoista saadaan kaikki irti. Instagram-profiilin esittelytekstiin on 

mahdollista lisätä linkki esimerkiksi yrityksen verkkosivuista ja Instagram Insights tarjoaa ti-

lastot myös kyseisen linkin klikkausmääristä. Instagram Stories tarjoaa omia mittareitaan poi-

keten muista julkaisuista. Instagram Insights tarjoaa Stories-osiolle lisämittareiksi muun mu-

assa poistumiset sekä vastausmäärät. Poistuminen mittaa sitä, että tarinan katselija on pois-

tunut kesken kyseisen julkaisun. Vastausmäärät mittari taas tarjoaa tietoa siitä, kuinka moni 

kyseistä Stories-julkaisua katsellut on lähettänyt yksityisviestillä vastauksen julkaisuun. (In-

dieplace 2017.) 

Yrityksen näkyvyyden varmistamiseksi Instagramissa kannattaa yrityksen saada ihmiset seu-

raamaan omaa profiiliaan. Profiilin seuraajat näkevät yrityksen julkaisut automaattisesti 

omalla seinällään. Tämän vuoksi ihmisiä kannattaa pyytää seuraamaan omaa Instagram tiliä 

muun muassa sähköpostien allekirjoituksessa, osoitteena painetuissa materiaaleissa kuin myös 

linkkinä yrityksen internet sivustolla. Instagramissa oman profiilinsa näkyvyyttä pystyy myös 

lisäämään kommentoimalla ja tykkäämällä myös muiden käyttäjien julkaisuista. Julkaisujen 

avainsanat eli hashtagit ovat myös olennainen osa yrityksen näkyvyyttä Instagramissa. In-

stagram-julkaisuja pystyy hakemaan pelkän hashtagin avulla ja julkaisuja myös jaotellaan 

tällä tavoin. (Kataja 2016.) 

Instagram on kuvanjakosovelluksensa lisäksi kehittänyt työkaluja erikoisvideoita varten, kuten 

Boomerang ja Hyperlapse. Näiden työkalujen avulla Instagram videoihin on mahdollista luoda 

persoonallisia efektejä. Boomerangilla videoihin pystytään luomaan bumerangimaisia, edesta-

kaisin liikkuvalla efektillä olevia lyhytvideoita. Osan Boomerang-sovelluksen ominaisuuksista 

Instagram on myös lisännyt pääsovelluksensa Stories-työkaluun, jossa pystytään suoraan luo-

maan bumerangimaisia efektejä. Hyperlapsella videoista pystytään luomaan nopeutettua si-

sältöä ja se sisältää myös kuvanvakaimen. (Karlin 2017.) 

Instagramin Stories-osioon on mahdollista tehdä myös omia mainoksia. Stories-mainontaa var-

ten yrityksellä tulee olla yritystili Facebookissa ja näiden tulee olla linkitettynä toisiinsa, 

koska Instagram Stories-mainokset luodaan Facebookin mainostyökalulla. Instagram Stories-

mainokset voidaan kohdistaa halutulle kohderyhmälle ja näiden mainosten yli ei voi hypätä, 

mutta mainosta ei ole pakko katsoa loppuun asti. Tämän ominaisuuden vuoksi Instagram Sto-
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ries-mainonnassa sisällön tulee olla heti mainoksen alkamishetkestä asti mielenkiintoa herät-

tävää, jotta mainos katsottaisiin loppuun asti ja mainoksesta löytyvää linkkiä mahdollisesti 

klikattaisiin. (Ylilehto 2018.) 

Maksetun mainoksen ylälaitaan tulee myös automaattisesti ilmoitus sponsoroidusta julkai-

susta, jolloin katsojalle välittyy informaatio, että kyseessä on mainos. Instagram Stories-mai-

nokselle tulee myös asettaa tavoitteet, jotka voivat olla esimerkiksi tunnettavuuden lisäämi-

nen, konversiot tai liikenne yrityksen verkkosivustolle. Stories-julkaisun pituus on 15 sekuntia 

ja se voi koostua videosta tai maksimissaan kolmen kuvan karusellista, joista jokainen kuva 

näkyy viiden sekunnin ajan. Yksittäistä kuvaa käytettäessä kuva näkyy koko 15 sekunnin ajan. 

Instagram Stories-julkaisut ovat yleensä näkyvissä 24 tunnin ajan, mutta mainostamista käy-

tettäessä aikaa pystytään jatkamaan jopa viikkojen ajan. (Ylilehto 2018.) 

5 Laadukas sisältö saavutetaan strategialla 

5.1 Sisältöstrategia 

Sisältöstrategia sai alkunsa, kun ihmiset rupesivat keskittämään toimiaan perinteisen asioinnin 

lisäksi internetiin. Sen juuret johtavat Yhdysvaltoihin, kun suuret toimijat kohtasivat tarpeita 

kehittää ja tuottaa sisältöä nimenomaan verkkopuolella asioivien ihmisten tavoittamiseksi ja 

sitouttamiseksi. Verkon monipuolinen julkaisukanavien kirjo edellytti organisaatioilta uuden-

laista erikoisosaamista verkkosisältöjen hallintaan, eli sisältöstrategiaa. (Hakola & Hiila 2012, 

68-69.) 

Verkkoasioinnin yleistymisen myötä organisaatioiden huomion tuli kiinnittyä entistä aktiivi-

semmin muun muassa yritysten omien verkkosivujen ja -kanavien kehittämiseen sekä niiden 

löydettävyyden parantamiseen. Tämän lisäksi asiakasymmärryksen rooli kasvoi entisestään. 

Verkkokanavien visuaalisen ilmeen ja käytettävyyden kehittäminen eri asiakaspersoonien 

mieltymysten mukaiseksi oli tärkeää positiivisen asiakaskokemuksen varmistamiseksi, ja löy-

dettävyyttä kyettiin parantamaan muun muassa hakukoneoptimoinnilla. Onnistunut asiakas-

persoonan muodostaminen mahdollistaa yrityksen verkkosivujen löytymisen hakukoneilla kor-

keammalla prioriteetilla kilpailijoihin nähden jo pelkkien alaan liittyvien sanojen tai lausei-

den perusteella. (Cruz, ym. 2017, 155-156.) 

Sisältöstrategian nousemiseen vaikutti äärimmäisen vahvasti etenkin sosiaalisen median synty 

ja sen valtava suosio alustojen käyttäjien keskuudessa. Sosiaalinen media varmisti ihmismas-

sojen kokoontumisen samoihin verkossa sijaitseviin alustoihin, joka helpotti yritysten mahdol-

lisuuksia tavoittaa valtavat määrät sekä jo olemassa olevia että potentiaalisia asiakkaita. 

Tämä nosti tarpeen organisaatioille kehittää asiakaslähtöistä viestintäänsä puhuttelemalla 

suuria yleisöjä. (Hakola & Hiila 2012, 71-73.) 
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Kun ihmisten toiminta siirtyi verkkoon, organisaatioiden sisältöä pystyi tuottamaan yksittäisen 

tiimin sijaan suurempi kokonaisuus. Esimerkiksi sosiaalisen median myötä sisältöä kykeni jul-

kaisemaan organisaation eri tahot ylemmästä toimihenkilöstä aina rivityöntekijään, eikä vain 

kyseiseen toimenpiteeseen erikoistunut yksikkö. Toki organisaatiomuutosten myötä koulutet-

tiin ja palkattiin nimenomaan verkkosisällön tuottamiseen erikoistuneita ihmisiä, mutta verk-

koasioinnin myötä sisällöntuotantoon liittyvästä toiminnasta tuli vastuullisempaa isolle koko-

naisuudelle, ei ainoastaan organisaation sisällöntuotannon tiimille. (Hakola & Hiila 2012, 72-

73; 77-78.) 

Iida Hakola ja Ilona Hiila nostavat yhtenä esimerkkinä monen eri työtehtävään kuuluvan hen-

kilön yhteisestä sisällöntuotannon elementistä yritysblogin. Monen tahon ylläpitämä sisältö 

edellyttää kuitenkin vastuunjakoa, kuten esimerkiksi vastuuhenkilön asettamista, jotta julkai-

sujen sisällöt ovat toisiansa tukevaa ja mielenkiintoista. Sisältöstrategian myötä organisaatiot 

kykenevät kohdentamaan resurssejaan tässä tapauksessa blogikirjoituksen aikatauluttamiseen 

ja tuotantoprosessin hahmottamiseen ja sen sisäistämiseen henkilöstölle. Selkeän tuotanto-

prosessin myötä julkaistavaan sisältöön ei ajaudu tylsiä tai turhia asioita, vaan sisältökokonai-

suutta tukevia pilareita ja konkreettista asiaa yhtenevässä muodossa. (Hakola & Hiila 2012, 

99-100.) 

5.2 Sisältömarkkinointi 

Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on sitouttaa asiakkaita yrityksen piiriin ja kohdistaa ihmisten 

mielenkiinto yritykseen. Joe Pulizzi teoksessaan Epic Content Marketing painottaa, että ihmi-

set eivät ole kiinnostuneita itse yrityksestä tai sen tarjoamasta tuotteesta, vaan heille itsel-

leen tärkeistä asioista, kuten heidän omista tarpeistaan. Sisältömarkkinoinnin ideana onkin 

tuottaa julkaistavaa sisältöä, joka puhuttelee ihmisiä ja on kuluttajan mielestä niin mielen-

kiintoista, että hänen huomionsa keskittyy näihin julkaisuihin perusteellisesti. (Pulizzi 2014, 

6.)  

Sisältömarkkinointi toimii työkaluna niin kutsuttujen prospektien muuttamisessa varsinaisiksi 

asiakkaiksi. Jotta liidit saadaan sitoutettua yrityksen piiriin, tulee yrityksen kiinnittää huomi-

onsa yrityksen verkkonäkyvyyteen ja -käytettävyyteen, kuluttajan mielenkiinnon herättämi-

seen, tuotteen/palvelun esittämiseen positiivisessa valossa sekä lopuksi rohkaista kuluttajaa 

suorittamaan tarvittavat toimenpiteet kohti ostopäätöstä tai suoraan tekemään varsinainen 

osto. Tämä niin kutsuttu AIDA-malli (kuvio 5), lyhennys käsitteistä Attention/Awareness, In-

terest, Desire sekä Action, on yksi virallisista malleista sisällöntuotantoa koskien. (Cruz ym. 

2017, 156-157.) 
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Kuvio 5: AIDA-malli. Kuvitettu teoksen Digital And Social Media Marketing tietojen pohjalta 

(Cruz, ym. 2017, 156-157). 

Mallin ensimmäinen osio, Attention/Awareness eli tietoisuus, valottaa yrityksen verkkosivujen 

tai brändin tunnettuuden tärkeyttä. Resursseja tulee ohjata niin, että yritys on helposti löy-

dettävissä verkosta esimerkiksi hakukoneiden, kuten Google tai Bing, avulla. Myös verkkosivu-

jen käytettävyys on tärkeää, sillä kuluttajien tietämystä yrityksen tai brändin olemassaolosta 

kyetään mittaamaan statistisesti verkkosivujen kävijämääriä seuraamalla sekä heidän vierailu-

aikansa keskiarvon perusteella. Avain yrityksen olemassaolon tiedottamisesta kuluttajille on-

kin hakukoneoptimoinnilla, sillä kuten aiemmin jo mainitsimme, erinomaisen hakukoneopti-

moinnin lopputuloksena yritys voi olla löydettävissä jo pelkästään alaan liittyvien lauseiden 

perusteella. Myös verkkosivujen käytettävyyden on oltava helppoa, sillä tavoitteena on saada 

kuluttaja tutustumaan verkkosivujen tarjontaan perusteellisesti. Heikosti toimivat verkkosivut 

tyypillisesti suljetaan kuluttajan toimesta nopeasti. (Cruz ym. 2017, 156-157.) 

Mallin toinen osio, Interest eli mielenkiinto, on halutun kohteen, kuten esimerkiksi tietyn 

brändin, kiinnostavuuden kohentamista. Kun kuluttaja ensimmäisen kerran yleensäkin saapuu 

yrityksen verkkosivuille, on sille tyypillisesti jokin peruste. Perusteena voi olla hänen tar-

peensa jonkin ongelman ratkaisemiseksi tai mielenkiinto yleisesti jotain yrityksen tarjoamaa 
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tuotetta kohtaan. Mikäli kyseessä on tuote, on jälleen verkkosivujen käytettävyyden oltava 

helppoa ja tuotetta tulee demonstroida mahdollisimman yksinkertaisesti, kuten videon tai va-

lokuvien muodossa. Tällä tavoin kuluttaja kykenee havaitsemaan tuotteen käytettävyyttä, 

joka voi johtaa AIDA-mallin kolmanteen osioon, Desire, eli tuotteen ostamisen haluun. (Cruz 

ym. 2017, 156-157.) 

Sosiaalisen median kanavista Facebook ja Instagram ovat tuotteen tai palvelun käytettävyy-

den korostamiseen erinomainen työkalu video- tai kuvajulkaisumahdollisuuksien helppouden 

myötä. Useimmiten kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mutta kuva tai video yhdistet-

tynä tekstiin kertoo oleellisen sanoman parhaiten (Cruz ym. 2017, 157; 159). Mikäli tässä ta-

pauksessa Sellon Prisma haluaisi valottaa kuluttajilleen vaikkapa jonkin kodinkoneen helppo-

käyttöisyyttä, yritys voisi julkaista ytimekkään videon laitteen käytännön toiminnasta opas-

tuksen kera Instagramiin. Videoon lisättävään tekstiin voi lisätä esimerkiksi summattuna tär-

keimmät tuotetiedot laitteesta. Video tavoittaa hetkessä suuren määrän ihmisiä, etenkin mi-

käli video on julkaistu maksettuna julkaisuna. Tämän seurauksena yleisöstä tavoitetaan var-

masti laitteesta sekä brändistä kiinnostuneita kuluttajia. 

AIDAn kolmas osio, Desire eli halukkuus tässä tapauksessa tuotteen hankkimiseen, on saavu-

tettavissa, kun asiakas on vakuutettu tuotteen tai palvelun toiminnalla. Jo aiemmin esitetyn 

kuva- tai videomainonnan lisäksi ostohalua voidaan edistää esimerkiksi alennuksilla tai ilmai-

silla kokeilujaksoilla, riippuen aina siitä mitä tuotetta ollaan esittelemässä. Tavoiteasiakas-

ryhmää tulee puhutella nimenomaan heidän asiakasprofiiliinsa räätälöidyllä mainonnalla, esi-

merkiksi videolla, jotta kohderyhmä saavutetaan parhaimmalla mahdollisella tavalla ja selke-

ästi. Kun ostohalu syntyy ja potentiaalinen asiakas jalkautetaan yrityksen piiriin, siirtyy ta-

pahtuma mallin viimeiseen osioon, Action, eli toimintaan tuotteen ostamista varten. (Cruz 

ym. 2017, 156-157.) 

Jotta asiakas saadaan suorittamaan mallin viimeinen osio eli ostopäätös, rohkaiseminen ostok-

sen suorittamiseen on tärkeää. Aiemmat osiot ovat jo tehneet työnsä vakuuttamalla asiakkaan 

sillä, että kyseinen tuote toimii, joten tässä vaiheessa esimerkiksi verkkosivuilla voidaan oh-

jata asiakasta siirtämään tuote hänen ostoskoriinsa ja maksamaan sen. Prisma Sellon tapauk-

sessa voidaan asiakkaalle tarjota tarkat ohjeet myymäläasiointia varten, kuten tiedot hyllyvä-

listä tai tekemällä hänen nimellään tuotevaraus, mikäli hän haluaa verkko-ostamisen sijaan 

noutaa tuotteen myymälästä. Verkkoasioinnissa jälleen kerran sivujen käytettävyyden help-

pous on valttia. Ostoksen suorittamisen tulee olla yhtä helppoa verkossa kuin kaupan kassalla-

kin, jotta kuluttajan asiakaskokemus saavuttaa tavoitellun tason, eli maksimoidun tyytyväi-

syyden. (Cruz ym. 2017, 157-159.) 
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5.3 Julkaistavan sisällön laatu 

Sosiaalisen median julkaisuaktiivisuutta on mahdollista määrittää omien mieltymysten mu-

kaan. Kuvia tai videoita voidaan julkaista vaikka tunnin välein, kerran kuukaudessa tai pidem-

mälläkin aikavälillä. Pääosin organisaatioiden tavoitteena on tuoda itsensä näkyviin ja tavoi-

tettavaksi sosiaalisessa mediassa, jonka myötä esimerkiksi Facebook-julkaisuja pyritään teke-

mään verrattain usein.  

Julkaisuja tehdessä, tehtiinpä niitä sitten aktiivisesti tai harvemmin, tulee kuitenkin huomi-

oida niiden sisällön laatu. Verkosta löytyy runsaasti organisaatioiden tuottamaa tylsää ja tur-

haa sisältöä, joka ei yksinkertaisesti kiinnosta ketään. Turhaa sisältöä syntyy, mikäli julkai-

suja tehdään ilman järjestelmällisyyttä ja suunnittelua. Myös kiireen alla syntyy turhaa sisäl-

töä, kun julkaisijan on pakosta täytynyt keksiä jotain päivitettävää. (Hakola & Hiila 2012, 

102.) 

Turha sisältö, eli Ida Hakolan ja Ilona Hiilan termein schmisältö, on kuitenkin vältettävissä. 

Suunta kohti laadukasta sosiaalisen median julkaisusyötettä löytyykin sisältöstrategiasta. Hy-

vin määritelty sisältöstrategia määrittelee aihepiirit niin lyhyemmän kuin pidemmän aikavälin 

julkaisuille. Julkaisujen suunnittelu ja aikatauluttaminen luo järjestelmällisen tavan luoda ha-

luttua sisältöä haluttuina ajankohtina, ilman kiireen myötä syntyvää pakkopullaa. Loppuillan 

kiireellisen aivoriihen sijaan jo valmiiksi mietityt aiheet ja suunnannäyttävä strategia mahdol-

listavat laadukkaan, ihmisten mielenkiinnon herättävän sisällön julkaisemisen. Jo olemassa 

olevista julkaisuista pystytään havaitsemaan mahdolliset turhat julkaisut sisältöanalyysilla ja 

sen tulosten käsittelemisellä. (Hakola & Hiila 2012, 102-103; McCoy 2015.) 

Mutta mikä on laadukasta sisältöä? Julkaistava materiaali kiinnostaa ihmisiä silloin, kun se pu-

huttelee, osallistaa tai opastaa heitä. Tietyn kohderyhmän tavoittamiseksi suunnatun julkai-

sun tulee olla räätälöity tavoitellulle segmentille, eli toisin sanoen esimerkiksi nuorten arvos-

taman vaatebrändin tuotteiden mainontaa ei kannata kohdistaa seniorikäyttäjille. Kuluttaja 

ei niinkään ole kiinnostunut myytävästä tuotteesta, vaan pikemminkin siitä, miten kyseinen 

palvelu ratkaisee jonkin hänen ongelmansa. Näkemys yrityksestä opastavana ja informaatiota 

jakavana, ennemmin kuin tuotteitaan tuputtavana myyjäliikkeenä, koetaan positiiviseksi sekä 

jo olemassa oleville asiakkaille että potentiaalisille uusasiakkaille. (McCoy 2015, Pulizzi 2014, 

6-7.) 

Sosiaaliseen mediaan ei lähdetä niin sanotusti tuote edellä, vaan kuluttaja edellä. Julkaistava 

sisältö tulisi räätälöidä yleisön näkökulmaa tukevaksi ja nimenomaan kuluttajalle arvoa tuot-

tavaksi, eli asiakaslähtöiseksi. Julkaisun tulee olla mieluiten lyhyt ja ytimekäs, niin sanotusti 

helposti sisäistettävä kokonaisuus. Pitkä ja raskas kasa tekstiä saa kuluttajan olemaan välittä-

mättä aiheesta, eikä mielenkiintoa asiakokonaisuutta kohtaan täten synny. (McCoy 2015; Sug-

gett 2018.) 
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6 Toteutuksen kuvaus 

Tutkimuskysymyksenä on määritellä tekijät, jotka muodostavat laadukkaan Instagram-viestin-

nän sisällön. Selvitämme päätavoitteen, eli laadukkaan sisällön määrittelemisen, osatavoit-

teittain. Kuviosta 6 selviää graafisesti tutkimuksen toteutuksen eri vaiheet. 

 

Kuvio 6: Toteutuksen graafinen kuvaus. 

Ensimmäisenä osatavoitteena on määritellä sosiaalisen median alustoja muokkaavat trendit. 

Trendien tunnistamiseen hyödynnämme jo olemassa olevia tutkimuksia, joiden tuloksia pei-

laamme asiantuntijahaastatteluun yhtäläisyyksien kartoittamiseksi. Trendien kartoittamisesta 

siirrymme havainnoimaan trendien toteutumista varsinaisessa sosiaalisen median yritysviestin-

nässä. Tämä saavutetaan benchmarking-tutkimuksella, jossa havainnoimme kohdeyritysten 

viestintäkeinoja sosiaalisen median alustoilla. Benchmarking-tutkimuksen yhteydessä havain-

noimme myös eroavaisuuksia julkaisutyylien välillä eri some-alustoilla, kuten Instagramissa ja 

Facebookissa. Tällä tavoin pystymme havaitsemaan Instagramin todellisen merkityksen yrityk-

sille some-viestinnän alustana. 
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Kun trendit ja niiden toteutuminen on kartoitettu, siirrymme rajaamaan niiden hyödyntämistä 

yksikkötason some-viestinnässä kokonaisen konsernimarkkinoinnin sijaan. Valitsemme konk-

reettisimmat trendit, joita Sellon Prisma kykenee helposti hyödyntämään matkallaan kohti 

laadukasta Instagram-sisältöä. 

7 Trendit sosiaalisen median viestinnän muovaajana 

Sosiaalisen median trendit ovat jatkuvassa muutoksessa ja nämä tekijät asettavat yrityksille 

vaatimuksia heidän sosiaalisen median viestintäänsä. Uudet julkaisutavat ja sosiaalisen me-

dian palstojen kehittyminen edellyttää markkinoijalta vahvaa reagointikykyä, ennakoimista ja 

tutustumista uusiin ominaisuuksiin, jotta oma toiminta kehittyy itse somen kehityksen tah-

dissa (Kurio 2018, 15). Samalla some-kanavien päivitysten uudistukset muovaavat myös sosiaa-

lisen median käyttäjien odotuksia yritysten mainonnan suhteen. 

Sosiaalisen median trendeistä ja yleisestä kehityksestä on suoritettu runsaasti tutkimuksia. 

Tutkimusten analysoimisella voimme havainnoida sosiaalisen median muutoksia niin aiem-

mista vuosista nykypäivään kuin myös ennakoida alustojen kehittymistä lähitulevaisuutta tar-

kastellen. Ennakoiminen kuluttajien sosiaalisen median käyttämisen havainnoinnin suhteen ja 

aktiivinen reagointi omiin julkaisutapoihin tulosten analysoinnissa varmistaa yritysten pysy-

vyyden trendikkäänä sosiaalisen median toimijana. (Kurio 2019, 7-8; 11.) 

Tutkimme Kurion ja Somecon julkaisemia sosiaalisen median tutkimuksia trendien ja yleisesti 

alustoilla tapahtuneiden muutosten kartoittamiseksi. Jo tapahtuneiden muutosten lisäksi tar-

kastelimme ennakoituja lähitulevaisuuden trendejä. Tulevaisuuden tarkasteleminen auttaa 

näyttämään suunnan tuleville julkaisutavoille. Tutkimusten analysoimisen lisäksi kävimme itse 

haastattelemassa sosiaalisen median asiantuntijaa. Haastattelun tavoitteena oli havainnoida 

yhtäläisyyksiä tutkimustulosten sekä haastattelun tulosten välillä. 

7.1 Kurion sosiaalisen median tutkimukset ja niiden vertailu 

Ensimmäiset valitsemamme tutkimukset olivat sosiaalisen median asiantuntijatoimisto Kurion 

suorittamat vuosilta 2018 ja 2019. Kahtena peräkkäisenä vuonna julkaistut tutkimukset anta-

vat suuntaviivat sosiaalisen median trendien ja yleisen kehityksen kulusta. Tutkimukset perus-

tuvat useiden sosiaalisen median asiantuntijoiden antamiin lausuntoihin aloilta. 

Kurion vuoden 2019 tutkimukseen osallistuneista asiantuntijoista monet olivat sitä mieltä, 

että viestinnässä tulisi huomioida brändin “oma ääni”. Sisällön teknisellä laadulla ei ole tällai-

sessa tapauksessa niin suurta merkitystä, vaan se voi olla myös kotikutoisen näköistä, mutta 

laatu tulee brändin aidolla äänellä puhuttaessa. Sisällön laadun tulee vastata brändin muuta 

viestintää. Vaikuttajamarkkinointia tehdessä vaikuttajaksi tulisi valita sellainen henkilö, joka 

on brändin näköinen. (Kurio 2019, 20-26; 56-61.) Myös Kurion vuoden 2018 tutkimukseen osal-

listuneen Henri Molinin mukaan brändien tulisi löytää oma tyylinsä ja käyttää brändin ääntä ja 
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tarinaa hyödykseen (Kurio 2018, 35). Vuoden 2019 tutkimuksessa useampi asiantuntija lähti 

huomioimaan brändin oman äänen esiintuomista viestinnässä. Brändit tulevat todennäköisesti 

enemmän tuomaan brändin omaa persoonaa esille sosiaalisen median markkinoinnissa. 

Vastuullisuus, ekologisuus ja yhteiskuntavaikutus nostavat päätään sosiaalisen median tren-

deinä, ja yritykset jakavat omia viestejään asiakkailleen näistä arvoista. Tämä yhtenäistää 

yritysten viestintää samanlaisesta aiheesta viestiessä. Tämä on lähtöisin asiakkaiden toiveista 

saada konkreettista sisältöä yrityksiltä. Yritykset pyrkivät saamaan oman viestinsä kuulosta-

maan positiiviselta ja näyttämään samalla oman vaikutuksensa yhteiskuntaan. Nuoret ovat 

kiinnostuneet yhteiskunta ja ympäristöteoista sekä elämän parantamisesta. Brändien tulisi 

myös ottaa kantaa valeuutisiin ja vihapuheisiin. (Kurio 2019, 4; 36; 63.) Peräkkäisinä vuosina 

tehdyt tutkimukset nostavat samoja asioita esille, kuten vastuullisuuden ja kantaaottavuuden 

roolit viestinnässä. Uudemmassa tutkimuksessa on kuitenkin nostettu esille etenkin nuorten 

kiinnostus yhteiskuntavastuuseen ja ekologisuuteen. Uudempi tutkimus nostaa myös vahvem-

min esille, että yritysten viestintä tulee noudattamaan entistä enemmän samaa kaavaa ja yri-

tykset tuovat omia vaikutuksiaan yhteiskunnalle sekä ottavat enemmän kantaa mielipiteitä 

jakaviin kysymyksiin. 

Vuoden 2019 Kurion tutkimuksessa useat asiantuntijat ottavat kantaa sisällön sopivuuteen 

kussakin kanavassa. Sisällön tulisi olla suunniteltu juuri sosiaalista mediaa varten, eikä muun-

taa perinteisen median sisältöjä sopimaan sosiaaliseen mediaan. Kullakin kanavalla on omat 

erikoispiirteensä esimerkiksi kuvakokojen suhteen, eli jokaiselle some-alustalle ei kannata 

julkaista samaa sisältöä. Sosiaalisen median sisällöstä saa laadukkaampaa, kun se on tehty 

tietylle alustalle sopivalla kerrontatyylillä. Kanavan erityispiirteitä kunnioittaen suunniteltu 

sisältö myös saavuttaa kohderyhmän paremmin. Käyttäjäystävällisyyttä voidaan parantaa so-

vittamalla sisältö kanavaan ja lisäämällä esimerkiksi tekstitykset videoihin, sillä sosiaalisen 

median käyttö on yleisempää mobiililaitteilla verrattuna esimerkiksi tietokoneeseen. (Kurio 

2019, 10-19; 31-44.) Kanavien tunnistaminen on kehittynyt selvästi Kurion tutkimusten väli-

senä aikana: vuoden 2018 tutkimuksessa kanavan tunnistus mainittiin vain kerran, kun taas 

tuoreemmassa tutkimuksessa alustojen erityispiirteiden huomioiminen oli huomattavasti suu-

remmassa roolissa. (Kurio 2018, 23.) 

Kuluttajille on pyrittävä tarjoamaan lisäarvoa tuottavaa sisältöä. Sisällön tulisi myös olla kou-

kuttavaa sekä herättää mielenkiintoa. Personoidulla, tietylle segmentille räätälöidyllä sisäl-

löllä saadaan luotua lisäarvoa asiakkaalle huomattavasti tehokkaammin verrattuna sisältöön, 

joka on kohdistettu suurempaan kohdeyleisöön. Aidolla lisäarvolla kuluttaja saadaan sitoutu-

maan brändin piiriin, kun hän itse havaitsee sisällön puhuttelevan juuri häntä. Sosiaalisessa 

mediassa luodulla lisäarvolla rakennetaan lähinnä mielikuvia suoran myynnin sijaan. Mitä 

enemmän lisäarvoa sisällöllä pystytään tuottamaan, sitä paremmin se myös tavoittaa halutun 

kohdeyleisön. (Kurio 2019, 18-28; 43-64.) 
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Eri asiakassegmenttien odotukset sisällön suhteen poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi Y- ja Z-

sukupolvet odottavat julkaistun sisällön olevan hauskaa ja viihdyttävää. Asiakkaille ei tule 

kertoa yrityksen omia mielipiteitä, vaan tarjota hyödyllistä sisältöä, joka pystyy ratkaisemaan 

asiakkaiden haasteita, tarjoamaan oivalluksia tai inspiroi julkaisun seuraajaa. Sisällön tulisi 

olla sellaista, jota halutaan myös jakaa eteenpäin tai herättää keskustelua. Aihealueiden tu-

lisi lähteä liikkeelle asiakkaiden unelmista sekä haasteita, ja sisällön tulisi olla ajankohtaista, 

hyödyllistä ja viihdyttävää. Sisällön tulee myös herättää kuluttajassa ajatuksia ja ohjata hä-

net osallistumaan keskusteluihin kyseisestä aiheesta. (Kurio 2019, 19-22; 56-65.) 

Sisältöä suunnitellessa tulisi ottaa huomioon kohderyhmän odotukset. Tuoreemmasta tutki-

muksesta käy ilmi, että sosiaalisella medialla on mahdollista tavoittaa suuria määriä ihmisiä, 

mutta viesti on mahdollista kohdistaa myös paljon tarkemmin halutulle kohderyhmälle. Hyö-

dyntämällä kerättyä dataa, kohdentamisella mahdollistetaan sisällön näkyminen oikeaan ai-

kaan juuri oikealle kohderyhmälle. Oikein ajoitettuna sisältö myös tehoaa paremmin vastaan-

ottajaansa. Hyvin kohdennettu sisältö on vastaanottajalleen myös usein relevanttia, joten 

kohdentamista on suotavaa hyödyntää koko seuraajakunnalle tarjoamisen sijaan. Viestintä-

kulttuurin muutostahti on nopea, joten yritysten tulee pyrkiä kiinnittämään huomiota kohde-

ryhmän odotuksiin kullakin hetkellä, joka on saavutettavissa yleisen havainnoinnin lisäksi 

muun muassa palautekyselyiden avulla. Omaa kehittymistä voidaan vauhdittaa ottamalla koh-

deryhmä jopa osaltaan sisällön suunnitteluun mukaan. (Kurio 2019, 33-38; 50-64.) 

Yritysten oman kohderyhmän löytäminen voi välillä olla haasteellista. Edeltävän vuoden tutki-

muksessa nostetaan esille kohderyhmien hajaantuminen eri kanavien välille ja kohdentamisen 

mahdollisuudet eri alustoilla. Oikein kohdennettu sisältö voidaan personoida vastaanottajaa 

varten ja tällöin sisältö puhuttelee vastaanottajaansa paremmin. Yritysten tulee käyttää 

omaa dataansa hyödyksi ja kohdistaa oikeanlainen sisältö ajoitettuna vastaanottajalle hänen 

tyypilliseen sosiaalisen median käyttöaikaan. Erilaisten kohderyhmien sitoutuneisuusaste tu-

lee ottaa huomioon. Mainosten ei tulisi ärsyttää vastaanottajaansa, vaan kohdentamisella py-

ritään saamaan viesti ja jopa rohkaisu tukemaan esimerkiksi asiakkaan ostopäätösprosessia. 

(Kurio 2018, 7-28; 48-54.) 

Vuoden 2018 tutkimuksen tulokset tukevat tuoreemman tutkimuksen tuloksia. Kohdentamisen 

rooli on säilynyt huipputärkeänä elementtinä sosiaalisen median viestinnässä. Kohdentamalla 

viestintä halutuille segmenteille varmistetaan sisällön puhuttelevan haluttua ja oikeaa henki-

löä väärän yleisön sijaan, jonka myötä vältetään turhan sisällön tuottaminen halutun kohde-

ryhmän ulkopuolelle. 

Yritysten tulee mitata onnistumistaan sosiaalisessa mediassa, ja onnistumisen mittarit tulee 

asettaa haluttujen tavoitteiden mukaan. Osa asiantuntijoista ovat sitä mieltä, että liiketalou-
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delliset mittarit olisivat sosiaalisen median markkinointia mitattaessa oleellisia, sillä pääta-

voitteena markkinoinnissa on loppujen lopuksi yritysten tuotteiden tai palveluiden myynti. Or-

gaanisen mainonnan tehokkuuteen ei välttämättä aina löydy sopivia mittareita, joten maksul-

lisen puolen mittareiden hyödyntäminen on järkevää myös orgaanista viestintää mitattaessa. 

Kokonaisuuksista saattaa nykypäivänä tulla entistä pirstaloituneempia, esimerkiksi vaikuttaja-

markkinoinnin tehokkuutta mitattaessa. (Kurio 2019, 9; 29-48.) 

Sosiaalisen median markkinointi tulisi nähdä liiketoiminnallisesti kannattavana ja sen onnistu-

mista tulisi mitata. Sisällön tuottaminen ja myynti toimivat sosiaalisessa mediassa leikkauspis-

teessä, jolloin markkinoinnin toimivuutta voidaan mitata konversiomittareilla. Konversiomit-

tareita voidaan pitää tehokkaampina yleisesti sosiaalisen median mittareihin verrattuna. (Ku-

rio 2018, 24-30.) Konversiomittarit ovat kuitenkin enemmän verkkokauppapuolelle sopivia, 

jonka takia Sellon Prisman tulisi ennemmin mitata some-viestinnän onnistumista sosiaalisen 

median mittareita hyödyntäen, eli tässä tapauksessa työkaluna toimii Instagram Insights. 

Strategia ja tavoitteellisuus luovat pohjan sosiaalisen median markkinoinnille. Sosiaalisen me-

dian luonnetta pidetään kuitenkin aktiivisesti muuttuvana, joten vuoden mittaisia suunnitel-

mia ei yritysten ole järkevää tehdä. Vuosikellolla saadaan kuitenkin luotua suuntaviivat koko 

vuoden markkinointiin. Yritysten on helpompaa reagoida muuttuviin tilanteisiin, kun taustalla 

on pidemmän ajan suunnitelmallisuus. Sosiaalisen median markkinointia tulisi kehittää osana 

kokonaisvaltaista markkinointia. Suunnitelmallisuutta voidaan hyödyntää sosiaalisen median 

markkinoinnin teemojen valinnassa. Strategialla voidaan päättää mihin suuntaan yrityksen so-

siaalisen median markkinointia kannattaa viedä ja minne ei. Aktiivinen reagoiminen trendien 

muutoksiin on oman some-markkinoinnin kehittämisessä valttia. (Kurio 2019, 15-38; 52-61.) 

Kurion vuoden 2018 tutkimuksessa nostetaan tavoitteellisuus ja sosiaalisen median yhdistämi-

nen osaksi koko brändin strategiaa. Pikavoittojen haalimisen sijaan yritysten tulisi tehdä pit-

käjänteistä ja tavoitteellista sosiaalisen median markkinointia. Vaikka sosiaalisen median toi-

minta on osa koko brändin strategiaa, tulisi sosiaalisen median markkinoinnin suunnittelu ja 

tuotanto pitää erillään muusta markkinoinnista. (Kurio 2018, 24-34.) Prisma Sellon perspektii-

vistä some-markkinointi vahvistaa oman myymälän näkyvyyden edistämistä. Taustalla vaikut-

taa HOK-Elannon markkinointiviestinnän rooli kokonaisvaltaisesti pääkaupunkiseudun osuus-

kaupan näkyvyyden kohottajana. 

Sosiaalisen median mainostaminen on siirtynyt entistä enemmän maksetun mainonnan puo-

lelle orgaanisen viestinnän sijaan. Enemmistö vuoden 2019 tutkimuksessa toteavat orgaanisen 

näkyvyyden vähentyneen tai jopa osittain loppuneen. Osittain asiantuntijoiden kannat eroavat 

siitä, saako riittävän laadukkaalla sisällöllä luotua orgaanista näkyvyyttä vai ei. Ilmaisen vies-

tinnän resurssitarve kuitenkin kasvaa, mikäli julkaisu menee ihmisiltä ohitse. Tänä päivänä or-

gaaninen viestintä on enemmänkin maksetun mainonnan tukipilari. Orgaaninen sisältö vetoaa 
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tehokkaammin kuitenkin vastaanottajaansa. Vaikka sisältö olisi riittävän hyvää orgaanisen le-

viämisen kannalta, saadaan maksetulla mainonnalla tämäkin sisältö kohdennettua oikein, le-

viämään nopeammin ja sitä kautta myös tavoitteet saavutetaan varmemmin. Sisällön laaduk-

kuutta voidaan mitata myös orgaanisen ja maksetun mainonnan suhteella. (Kurio 2019, 16-39; 

54-62.) 

Orgaanisen näkyvyyden pienentyminen on ohjannut mainontaa blogeihin ja vaikuttajamarkki-

nointiin. Edeltävän vuoden tutkimuksessa asiantuntijat ennakoivat orgaanisen näkyvyyden ka-

toavan pääosin kokonaan sosiaalisen median markkinoinnissa. Vuoden 2018 argumentit tuke-

vat myös tämän vuoden tutkimusta: orgaanisen viestinnän rooli on todella pienentynyt enti-

sestään. Puhtaasti orgaanisella viestinnällä menetetään potentiaalisia kuluttajia, sillä orgaa-

ninen viestintä näkyy vain kanavan seuraajille. Sosiaalisen median kanavat ohjaavat entistä 

enemmän maksamaan sisällön näkyvyydestä. (Kurio 2018, 5-22; 54.) 

Instagram on vielä riippuvaisempi maksetussa mainonnassa verrattuna Facebookiin, sillä Face-

bookin julkaisut voivat muuttua orgaanisesta viraaliksi. Tällä tarkoitetaan julkisen orgaanisen 

mainonnan leviämistä siihen reagoineen henkilön verkostoja pitkin. Instagramin painottuessa 

enemmän seurattujen kanavien näkemiseen sekä avainsanoilla hakemiseen, ei viraalia näky-

vyyttä juurikaan kyseisellä alustalla synny. Orgaanisella viestinnällä saavutetaan täten ainoas-

taan sivun seuraajat ja ajoittain avainsanoilla hakeneet käyttäjät, mutta valtava osa tavoitel-

lusta kohdeyleisöstä jää julkaisun tavoittamattomiin. (Isoaho 2019.) 

Nykyään sosiaalisessa mediassa on runsaasti alustoja, joihin kaikkiin tulee sisältöä valtoime-

naan. Sosiaalisen median kanavissa on pyrittävä erottautumaan massasta. Tämä mahdollistuu 

laadukkaalla ja visuaalisesti paremmalla sisällöllä verrattuna kilpailijoihin. Merkityksellisten 

sosiaalisen median päivitysten julkaiseminen koko ajan ei ole mahdollista, ja tällöin tulisi vain 

pyrkiä erottautumaan. Aidosti luova sisältö erottuu julkaisijan eduksi. (Kurio 2019, 17-35; 58.) 

Kilpailun koveneminen ei ole pelkästään sosiaalisen median palvelujen välistä, vaan samoista 

kohderyhmistä kamppailee kaikki muu sisältö perinteisestä mediasta lähtien. Arkipäiväistymi-

nen on tehnyt erottautumisesta haasteellisempaa, mutta parhaat tarinankertojat sekä yrityk-

set, jotka pystyvät läpinäkyvästi kertomaan mitä merkityksiä he tarjoavat, pystyvät erottau-

tumaan kilpailun keskellä. (Kurio 2018, 17-20; 53.) 

Sosiaalisen median vuorovaikutteisuus nostaa kuluttajien avuntarvetta verkkoasioinnissa. 

Asiakaspalvelu sosiaalisessa mediassa pystyy luomaan asiakkaalle loistavan asiakaskokemuk-

sen. Interaktiivisuus tulee sosiaalisessa mediassa lähivuosina korostumaan WhatsApp pikavies-

tisovelluksen auettua yrityksille, ja muun muassa Facebook Messenger sekä Instagram Direct 

ovat jo nyt aktiivisia yksityisviestipalveluita myös yrityskäytössä. Sosiaalinen media on aktiivi-

nen ja vuorovaikutteinen työkalu, jonne ainoastaan omien visioiden esittäminen yksinään ei 
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ole laadukasta sisältöä. Sisällöistä pyritään myös luomaan interaktiivisia, esimerkiksi lisää-

mällä Stories-osioon kysymyksiä, kuten kuviosta 7 ilmenee. (Kurio 2019, 19-34; 42-54.) 

 

Kuvio 7: Kuvakaappaus Gigantin interaktiivisesta, valintapainikkeilla varustetusta IG Stories-

mainoksesta (Instagram 2019). 

Vuoden 2018 Kurion tutkimuksessa todetaan vuorovaikutteisuuden olevan kaikkialla. Tämä on-

kin yksi sosiaalisen median peruspilareista. Reaaliaikaisuudella ja interaktiivisuudella pysty-

tään erottautumaan sosiaalisessa mediassa yrityksen eduksi. Asiakaspalvelun lisääminen sosi-

aaliseen mediaan on luontevinta sen interaktiivisen luonteen vuoksi. Vuorovaikutteisuuden 

rooli erityisesti mobiiliviestinnässä sekä pikaviestipalveluiden saapuminen olivat edeltävänä 

vuonna vasta tulevia mahdollisuuksia yrityksille. (Kurio 2018, 22-32; 53-55.) Tämän päivän so-

siaalisen median asiakaspalvelua tapahtuu jo runsaasti yksityisviestien muodossa. Esimerkiksi 

tuotekyselyt, palautteenanto ja moni muu yhteydenottojen syy onkin siirtynyt julkisten vies-

tien sijaan yksityisiksi. 
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Vaikuttajamarkkinointi jatkaa kasvuaan sosiaalisen median viestinnässä. Vaikuttajamarkki-

noinnissa megavaikuttajien rooli ei ole enää niin valtava, vaan mikro- sekä makrotason vaikut-

tajien kysyntä on lisääntynyt huomattavasti. Toimialakohtaisten mikrovaikuttajien käyttö on 

myös huomattavasti yleistynyt. Osa yrityksistä on käyttänyt jopa alle tuhannen seuraajan na-

novaikuttajia hyödyksi markkinoinnissaan. Pienempiin vaikuttajiin siirtymistä on ajanut pi-

dempiaikaiset hyödyt ja sitoutuminen verrattuna megavaikuttajaan. (Kurio 2019, 5; 63.) Myös 

muun muassa nykytrendeihin lukeutuu julkaisujen aitous ja rosoisuus, jotka mahdollistuvat 

hyödyntämällä pienemmällä seuraajamäärällä olevia henkilöitä vaikuttajamarkkinoinnissa 

(Kurio 2019, 10). 

Vaikuttajamarkkinoinnissa on siirrytty tutkimaan kokonaisvaltaisempia yhteistyöpaketteja yk-

sittäisten päivitysten sijaan. Vaikuttajat rupeavat toimimaan brändilähettiläiden tapaan myös 

yritysten tapahtumissa ja mainoksissa. Sosiaalisen median vaikuttajien on selvitysten mukaan 

todettu vaikuttavan suuresti asiakkaiden ostopäätösprosesseissa. Vaikuttajien käytön yleisty-

miseen on vaikuttanut myös se, että viestin on todettu olevan uskottavampi vaikuttajan kuin 

yrityksen kertomana. (Kurio 2018, 6; 18; 44.) 

Stories-ominaisuus on nostanut sosiaalisessa mediassa päätään. Niin kutsuttu 24h-sisältö si-

touttaa seuraajia, sillä he eivät halua ohittaa näitä vuorokauden päästä katoavia sisältöjä. 

Stories mahdollistaa yrityksille myös tarinankerrontaa monien videoiden, kuvakarusellisen ja 

kuvien putkina. Muutenkin sosiaaliseen mediaan tulisi luoda pidempikestoisia sarjoja ja koko-

naisuuksia, jotka luovat pidempiaikaista pohjaa brändille ja sen sanomalle, sekä julkaisun 

luonteen mukaisesti esimerkiksi viihdyttävät tai opastavat kuluttajaa. Stories-videoiden kas-

vuun on vaikuttanut myös se, että kolmen ensimmäisen sekunnin aikana tulee oleellisen sisäl-

lön tulla esille. Tylsä alku nostaa todennäköisyyksiä julkaisun sivuuttamiseen. (Kurio 2019, 42-

43, 64.) Jo vuoden 2018 tutkimuksessa tämä samainen ”kolmen sekunnin sääntö” nousee asi-

antuntija Henri Molinin toimesta esille, samoin kuin pidempiaikaiset sarjat. Videosarjoilla 

brändit voivat ylläpitää tiettyä teemaa helpommin yksittäisten päivitysten sijaan, ja sarjat 

ovat kuluttajille mielenkiintoa herättävä jatkumo. (Kurio 2018, 34.) 

Vuoden 2018 tutkimuksessa mainittiin Stories-työkalun suosion odotetusta kasvusta (Kurio 

2018, 13). Alun perin Snapchatista liikkeelle lähtenyt Story-julkaisutapa on nykyään ominai-

suutena useimmissa suurissa sosiaalisen median alustoissa. Instagramin Story-työkalu on ohit-

tanut perinteisen syötteen suosiossa, ja sen suosion odotetaan kasvavan myös lähitulevaisuu-

dessa. Tarinamuodossa esitetty kuva- tai videomateriaali on normaaliin syötteeseen verrat-

tuna aidompaa, joka on keskeinen nykytrendi sosiaalisessa mediassa. Työkalun valtavaan suo-

sion kasvuun ovat vaikuttaneet muun muassa niiden myötä syntynyt interaktiivisuus sekä aito 

heittäytyminen. (Kurio 2019, 38-42; 59.)  
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Sosiaalinen media kehittyy entistä enemmän videoiden ympärille. Tästä esimerkkinä voidaan 

pitää uutta Instagram TV:tä. Story-videot ovat muokanneet videojulkaisuja entistä enemmän 

pystymuotoisiksi, mutta myös pituudet ovat lyhentyneet minuuteista kymmeniksi sekunneiksi. 

Sisällön parissa vietettyä aikaa pidetään myös reaktioita merkityksellisempinä. Videoiden kat-

seluajat kertovat, kuinka puhuttelevaa kyseinen sisältö on ollut. Videoiden laatukäsityksen 

tulee vastata kohderyhmän odotuksia ja ylitseampuvan siloteltu ei ole välttämättä aina paras 

ratkaisu. (Kurio 2019, 6; 38-59.) 

Videoiden suosio oli huomioitu myös vuoden 2018 tutkimuksessa. Sosiaalisen median palvelut 

on optimoitu videoita ajatellen ja videoiden suosio jatkaakin kasvuaan erityisesti mobiilisti. 

Lyhyet videot ovat kasvaneet entistä merkittävämmiksi. Videoita ei vielä ole optimoitu pie-

nille näytöille, vaikka käyttö suurimmalta osalta niillä tapahtuukin. Videon parissa vietetty 

aika edellyttää sisällön pysymisen mielenkiintoisena, sillä se nostaa kuluttajan todennäköi-

syyksiä palata takaisin brändin piiriin uusien videoiden tultua julkaistavaksi. (Kurio 2018, 17-

30; 42-49.) 

Yritysten siirryttyä sosiaaliseen mediaan, kuluttajien odotukset asiakaspalvelun suhteen ovat 

kasvaneet. Aukioloaikojen ulkopuolellakin tulee yhteydenottoja, ja näihin pystytään reagoi-

maan chatbottien sekä tekoälyn avustuksella. Tekoälyä pystytään hyödyntämään myös asia-

kasprofiilien luomisessa. Chatbotit mahdollistavat tänä päivänä yrityksille jopa pienen kilpai-

luedun luomisen. Tällä hetkellä koneoppimista on hyödynnetty jo sisällönluomisessa sekä si-

sällön kiinnostavuuden ennustettavuudessa. Osa asiantuntijoista on kuitenkin sitä mieltä, että 

chatbotit ja tekoäly ovat vielä tänä päivänä vain edelläkävijöiden käytössä, mutta tulevaisuu-

dessa ne auttavat luomaan keskusteluja kuluttajien kanssa. (Kurio 2019, 4; 17; 30-50.) 

Kurion 2018 tutkimuksessa asiantuntijat toteavat chatbottien ja tekoälyn saapuneen Suo-

meen, mutta kuitenkin niiden olevan vasta pilotti- ja harjoitteluvaiheessa. Tekoälyä tullaan 

kuitenkin hyödyntämään tulevaisuudessa myös sisällöntuotannossa, analysoinnissa ja testaa-

misessa. AI-sovelluksia on tehty monenlaisia, joista eräs hallitsee jopa emotionaalisen älyk-

kyyden, jonka pitäisi auttaa myyjiä työssään. Osa ennusteita kuitenkin esittää tekoälyn käy-

tön arkisempana työkaluna olevan mahdollista vasta pidemmällä tulevaisuudessa. (Kurio 2018, 

12; 25-41.) 

Uudempi tutkimus on selkeästi nostanut esille tekoälyn kehityksen verrattuna edellisen vuo-

den tutkimukseen. Vuoden 2018 tutkimuksessa asiantuntijat toteavat kehityksen olevan vielä 

testivaiheessa ja tulossa. Tuoreemmassa tutkimuksessa monet ovat kuitenkin vielä sitä 

mieltä, että markkinoiden edelläkävijät ovat ottaneet vasta uudemman chatbot-teknologian 

käyttöön. Osa sovelluksista uudemman tutkimuksen mukaan hallitsevat jo sisällöntuotannon, 

sekä osaavat osittain ennustaa sisällön toimivuutta. 
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7.2 Somecon tutkimus ja sen yhtäläisyydet Kurion tutkimusten kanssa 

Jotta tutkimusten tulokset eivät pohjaudu vain yhden toimijan näkökulmaan, valitsimme Ku-

rion tutkimusten lisäksi myös luovan suunnittelun markkinointitoimisto Somecon vuoden 2019 

tutkimuksen tarkasteltavaksi. Pyrkimyksenä oli havainnoida, esiintyykö kahdessa suuressa tut-

kimuksessa paljon toisiaan tukevia yhtäläisyyksiä. Sosiaalisen median trendien ollessa merkit-

tävä tekijä some-alustojen muutoksessa, useamman tutkimuksen vertailulla kykenimme vah-

vistamaan suurimpien trendien merkitystä tämän päivän viestinnässä. 

Tutkimuksessaan Someco käytti Tilastokeskuksen dataa selvittääkseen Suomen väestön yhtei-

söpalvelujen käyttötapoja vuodelta 2018. Tilastoihin pohjautuvasta kuviosta 8 käy ilmi, että 

yritystilien seuraaminen oli yleisintä 16-24-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa se saavutti yli 40 

prosentin osuuden kyseisestä ikäryhmästä. Myös 25-44-vuotiaiden yritystilien seuranta oli rei-

lun 30 prosentin luokkaa. Vanhemmalla väestöllä yritystilien seuranta ei ollut enää niin korke-

alla tasolla verrattuna nuorempiin. (Someco 2019, 8.) Tästä voimme päätellä, että nuorisoval-

taisessa Instagramissa viestintää kannattaa kohdentaa ensisijaisesti nuoremmille käyttäjille. 

Hyviä esimerkkejä Instagramin kohdentamisessa Prisman perspektiivistä ovat muun muassa 

nuoret aikuiset ja lapsiperheet, sillä tavaratalon asiakaskunta jakautuu moniin ikäluokkiin. 

 

Kuvio 8: Yritystilien seuraaminen yhteisöpalveluissa Suomessa ikäluokittain. Kuvitettu Tilasto-

keskuksen tietojen pohjalta (Suomen virallinen tilasto SVT 2018). 

Facebookin ollessa sosiaalisen median kanavista käyttäjämäärältään kaikista suurin, selviää 

Somecon tutkimuksesta Instagramin käytön suosion kasvu verrattuna Facebookiin. Facebookin 

käyttäjämäärä kokonaisuudessaan ei ole laskenut, mutta julkinen päivitysaktiivisuus on hei-
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kentynyt verrattuna pienempikokoiseen Instagramiin. Facebookin julkaisuja tapahtuu enem-

män yksityisissä ryhmissä sekä yksityisviestipalvelu Messengerissä. Somecon tutkimuksessa ar-

vellaan tämän johtuvan juurikin Facebookin valtavasta koosta: kavereita löytyy nykyään käyt-

täjiltä useita satoja, jonka myötä kynnys omien henkilökohtaisten asioiden jakamiseen on 

kasvanut. (Someco 2019, 15-16.) 

Keskustelut Facebook Messengerin, WhatsAppin ja Instagram Directin kaltaisissa palveluissa 

osoittaa kuluttajien arvostavan yksityisyyttä. Pienempänä alustana toimiva Instagram on hel-

pommin lähestyttävä alusta arkisten päivitysten julkaisemiseen verrattuna Facebookiin. (So-

meco 2019, 16.) Yksityisemmästä, yritysten ulottumattomissa olevasta dark social-toiminnasta 

selviää enemmän asiantuntijahaastattelun kappaleessa 6.3. 

Sosiaalisen median viestinnässä oli Kurion tutkimuksen mukaan asetettava julkaisut yhteenso-

piviksi halutulle julkaisukanavalle, ja tämä argumentti sai Somecon tutkimuksesta tukea. Esi-

merkiksi Facebookiin julkaistua sisältöä ei ole kannattavaa jakaa suoraan myös Instagramiin. 

Eri kanavien sisällöt tulisi räätälöidä nimenomaan kanavan erityispiirteitä kunnioittaen. Suun-

nitelmallinen toiminta ja viestinnän jaottelu kanavakohtaisesti varmistaa julkaisujen laadulli-

sen toimivuuden paremmin, kuin samanlaisten päivitysten jakaminen kaikkiin sosiaalisen me-

dian alustoihin. (Someco 2019, 17.) 

Julkaisujen aitous nousi myös Somecon tutkimuksessa vahvasti esille. Aitouden kaipuu näkyy 

erityisesti Instagramin Stories-työkalun kasvussa: päivityksiä julkaistaan tarinoina enemmän 

verrattuna perinteiseen syötteeseen. Story-julkaisut ovat huomattavasti arkisempia, kun taas 

syötteeseen asetettavia päivityksiä pohdiskellaan ja silotellaan runsaasti ennen niiden julkai-

semista. Tutkimuksessa osoitettiin myös Instagramin asettaneen käyttöliittymänsä tukemaan 

tarinoiden katselua. Katselumahdollisuus on heti sovelluksen avauduttua näkyvillä ja käyttä-

jien halua tutustua tarinoihin nostattaa tietoisuus niiden tilapäisestä olemassaolosta. (Someco 

2019, 16.) Julkaisujen aitous oli Kurion tutkimuksessa keskeinen sosiaalisen median trendi. 

Kurion tutkimuksissa myös Instagram Stories-työkalun vahvuus, eli niin kutsuttu 24h-sisältö 

mainittiin merkittävänä ominaisuutena tämän päivän sosiaalisen median viestinnässä. Some-

con tutkimuksessa oli havaittavissa yhtäläisyyksiä tarinoiden suhteen, joka vahvistaa kyseisen 

työkalun hyödyntämisen tärkeyttä. 

Sosiaalisessa mediassa julkaisujen on oltava julkaisijansa näköisiä. Panostaminen jaettavaan 

kuva- ja videomateriaaliin on tärkeää, sillä siinä missä muutkin sosiaalisen median alustat, In-

stagram toimii yhtenä tiedonhakukanavana kuluttajalle. Sisältöjen suunnittelu ja niiden koh-

dentaminen halutuille kohderyhmille varmistaa kuluttajan löytävän juuri sitä, mitä hän yrityk-

sen kanavalta haluaa. (Someco 2019, 18.) Kurion tutkimuksen mukaan brändin julkaiseman 

materiaalin tulee olla myös sen muun viestinnän näköistä, jota Somecon tutkimus tukee. 
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Sosiaalisen median viestinnässä julkaisujen laadullinen suunnittelu on korkeassa roolissa myös 

Somecon tutkimuksen mukaan. Tarkoituksena ei ole enää asettaa julkaisuja mahdollisimman 

paljon, vaan panostaa laatuun. Tämän lisäksi mittaamisen luonne on muuttunut. Tutkimuk-

seen osallistunut sisältöstrategi Mikko Vieri painottaakin, että klikkausten ja näyttökertojen 

sijaan yritysten tulisi mitata julkaisujensa vaikuttavuutta ja tavoitteiden saavuttamista. (So-

meco 2019, 21.) Ennen julkaisemista on hyvä kysyä itseltään, että minkä takia julkaisemme 

juuri tätä juuri nyt, ja mitä sillä halutaan saavuttaa. Vieri esittääkin ihmisten näkevän tämän 

päivän sosiaalisen median vuorovaikutteisena viestintäkanavana ja yritysten imagoa kehittä-

vänä työkaluna, jossa panostetaan interaktiivisuuteen ja yritysten sekä asiakkaiden välisiin 

suhteisiin (Someco 2019, 21). 

7.3 Asiantuntijahaastattelu tukemaan tutkimusten analysointia 

Tutkimusten analysointi tuo monipuolista, asiantuntijoiden perspektiivistä esitettyä näkymää 

sosiaalisen median nykytrendeistä, sekä siitä, kuinka asiat ovat kehittyneet ajan saatossa. Py-

syminen ajan hermolla on tärkeää, sillä trenditietoisuus pitää sosiaalisen median julkaisut 

ajankohtaisina, sekä avaa myös mahdollisuuden julkaista täysin uusilla tavoilla. Näin välte-

tään myös putoaminen kärryiltä verrattuna kilpaileviin toimijoihin. Toimeksiantajamme kuu-

luessa S-ryhmän pääkaupunkiseudun alueosuuskauppaan, halusimme tietoa sosiaalisesta medi-

asta myös HOK-Elannon suunnalta. 

Haastattelimme HOK-Elannon markkinointiviestinnän yksikössä toimivaa Iiro Isoahoa huhtikuun 

puolessa välissä 2019. Isoaho on toiminut nykyisessä toimenkuvassaan sosiaalisen median asi-

antuntijana vuodesta 2016 lähtien. Osuuskauppauraa hänelle on kertynyt kokonaisuudessaan 

noin yhdeksän vuoden verran. Isoaho vastaa monipuolisesti HOK-Elannon sosiaalisen median 

toiminnasta, kuten muun muassa jo aiemmin mainitun HOK-Elannon Prismat Facebook-kana-

van viestinnästä. (Isoaho 2019.) Haastattelulle luotiin kuvion 9 mukainen runko, joka toimi 

enemmän suuntaviivana tapaamisessa syntyvälle keskustelulle koskien sosiaalisen median 

viestinnän aihekokonaisuuksia. 
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Kuvio 9: Asiantuntijahaastattelun runko. Haastattelu toteutettiin puolistrukturoidusti, tavoit-

teena herättää vuorovaikutteista keskustelua aihekokonaisuuksista. 

Sosiaalisen median viestinnän kehityksestä Isoaho painottaa, että tämän päivän sosiaalisessa 

mediassa julkaisujen laatu on korvannut määrän. Julkaisemisen tulee olla tavoitteellista ja 

merkityksellistä toimintaa, jonka onnistumista tulee mitata. Julkaisijan tulisi esittää itselleen 

kysymys, minkä takia ylipäänsä tuotamme tiettyä sisältöä, sekä mitä varsinaista hyötyä tämä 

julkaisu kuluttajalle tuottaa. Aika, jonka kuluttaja viettää brändin parissa selaillen julkaisuja, 

tulee käyttää hyödyksi. (Isoaho 2019.) 

On suotavaa suunnitella julkaisut haluttujen tavoitteiden pohjalta. Jos tavoitteena on saada 

kasaan runsaasti reaktioita tai uusia seuraajia järjestämällä esimerkiksi kilpailuja tai arvon-

toja, edellyttää tämä kuitenkin päivityksen sisällöltä kuluttajien mielenkiintoa herättäviä ele-

menttejä ja suunnitelmallisuutta. Kiireellisesti toteutettu julkaisu, oli kyseessä sitten arvonta 

tai ei, todennäköisesti sivuutetaan tutustumisen sijaan. (Isoaho 2019.) 

Tätä Isoahon jakamaa informaatiota tukevat myös Ida Hakola ja Ilona Hiila (2012, 102): kii-

reellisesti kasatut ja väkisin syötteeseen pakotetut päivitykset eivät herätä kuluttajassa mie-

lenkiintoa. Vaikka julkaisuun kaadettaisiin saavikaupalla rahaa, tulee sen silti herättää kulut-

tajassa ajatuksia ja halua reagoida päivitykseen. Loppupeleissä markkinoimalla omaa toimin-

taa tavoitellaan myynnin edistämistä, jota vauhditetaan sosiaalisessa mediassa tekemällä jul-

kaisuja, jotka tuottavat kuluttajalle konkreettista arvoa. Mielenkiinnon herättäminen jo itses-

sään rohkaisee kuluttajaa reagoimaan päivitykseen, olemaan yhteydessä julkaisijaan tai jopa 

johdattaa kuluttajan tekemään ostopäätöksen. (Isoaho 2019.) 
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Vaikka viestintä olisi laadukasta, ei se kuitenkaan hyödytä julkaisijaa, mikäli tavoiteltua koh-

deryhmää ei saavuteta. Kurion vuoden 2019 tutkimukseen osallistuneista asiantuntijoista 

useat ovat sitä mieltä, että orgaanisen eli ilmaisen näkyvyyden rooli on jo tällä hetkellä pieni, 

ja sen odotetaan pienenevän tulevaisuudessa entisestään (Kurio 2019, 8-12). Myös Isoaho to-

teaa, että orgaanisen viestinnän rooli sellaisenaan on kapea. Tällä mainontakeinolla saavute-

taan Instagramin puolella sivun seuraajat sekä mahdollisesti avainsanoilla hakeneet käyttäjät. 

Tämän seurauksena pelkällä ilmaisella viestinnällä jää valtava määrä käyttäjiä täysin tavoit-

tamattomiin. Isoaho painottaakin, että sosiaalisen median viestintää ei kannata rakentaa vain 

orgaanisten julkaisujen varaan. (Isoaho 2019.) 

Maksetun mainonnan myötä viestinnän kohdentaminen halutuille segmenteille mahdollistuu 

tehokkaammin, sillä julkaisukanavan seuraajien lisäksi julkaisu näkyy myös muille käyttäjille. 

Sosiaalisen median alustojen algoritmit kohdentavat maksetun mainonnan näkymisen käyttä-

jille, joiden sosiaalisen median käyttötavat vastaavat kyseisen mainoksen luonnetta. Tästä 

syystä on jälleen äärimmäisen tärkeää asettaa julkaisuille halutut tavoitteet, toteaa Isoaho. 

(Isoaho 2019.) 

Mitä enemmän resursseja maksettuun mainontaan sijoittaa, sitä paremmin se tavoittaa halu-

tun kohderyhmän ja luo näkyvyyttä. Isoaho kuitenkin nostaa esiin sisällön laadun tärkeyden 

myös maksetussa mainonnassa. Heikosti suunniteltu ja tylsä julkaisu toki näkyy ihmisille, 

mutta todennäköisyydet julkaisun sivuuttamiseen kuluttajan toimesta kasvaa. Ilman mielen-

kiintoa ei synny halua tutustua julkaisuun. (Isoaho 2019.) 

Julkaisun sisällön on luotava näkijälle jotain lisäarvoa, jotta kuluttajan huomiosta saadaan 

otettua koppi. Esimerkkeinä laadukkaista, kuluttajalle arvoa tuottavista sisällöistä Isoaho 

esitti muun muassa opastavat videot. Prisman perspektiivistä hyviä informatiivisia julkaisuja 

olisivat esimerkiksi opas polkupyörän sisärenkaan vaihtamiseen, grillin kasaamiseen tai vaik-

kapa jääkiekkomailan teippaamiseen. Isoaholta saamaamme tietoa tukee myös muun muassa 

Joe Pulizzi. Sen sijaan, että pusketaan julkaisuja puhtaasti tuote edellä, tulisi kuluttajalle en-

nemmin tarjota opastusta tuotteen käytöstä tai esimerkiksi tuotetta koskevaa informaatiota 

mielenkiinnon herättämiseksi. (Isoaho 2019; Pulizzi 2014, 6-7.) 

Videojulkaisut ovat napanneet heti saavuttuaan valtavan roolin sosiaalisen median mainon-

nassa. Sosiaalisen median kehittyessä ovat videot edelleen kasvava, äärimmäisen vahvasti kil-

pailtu julkaisutapa. Sekä Kurion vuoden 2019 tutkimus että Isoaho osoittavat videoiden roolin 

olevan huippukorkea tämän päivän sosiaalisessa mediassa. Myös muun muassa Instagram Sto-

ries-työkalu, jolla on mahdollista jakaa kuvien lisäksi lyhyitä videoleikkeitä, on tänä päivänä 

ohittanut suosiossa perinteisen syötteen. (Isoaho 2019; Kurio 2019, 6.) 
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Palaten lisäarvon tuottamiseen videoiden muodossa, Isoaho esitti potentiaalisena arvontuot-

tajana videosarjat. Sosiaalisen median videomainonnassa on tänä päivänä tärkeää välittää ku-

luttajalle tärkein viesti minimaalisessa ajassa. Välitön draaman kaari, niin kutsuttu kolmen 

sekunnin sääntö, ehkäisee kuluttajaa pyyhkäisemästä suoraan julkaisun ohi. Onnistuneella 

aloituksella julkaisun ohittamisen sijaan katsojan huomio saadaan kiinnitettyä videoon ja hän 

todennäköisemmin katsoo sen alusta loppuun – viettäen jälleen pidemmän ajan brändin pa-

rissa. (Isoaho 2019; Kurio 2019, 6.) 

Sosiaalisen median kanavista Instagramin ollessa kuva- ja videomateriaalia tukeva kanava, on 

julkaisijan hyvä suunnitella julkaisut pitäen mielessä kanavan erikoispiirteet ja käyttötarkoi-

tus. Instagramin luonne sosiaalisen median kanavana ohjaa sen käyttäjiä selailemaan julkai-

suja muun muassa inspiraatioiden ja vaikutteiden toivossa. Inspiroivan kokemuksen saavutta-

miseksi ohjaamista tukee myös vaikuttajamarkkinointi. Isoaho esittää kasvavien trendien 

joukkoon mikrovaikuttajien kysynnän. (Isoaho 2019.) 

Usein brändilähettiläinä tai joidenkin yritysten kasvoina toimivien, suuria seuraajamääriä 

omaavien julkisuuden henkilöiden sijaan mikrovaikuttajat ovat aktiivisia sosiaalisen median 

käyttäjiä ilman älyttömän suurta seuraajamäärää. Mikrovaikuttajien kysyntään linkittyy toi-

nen sosiaalisen median trendi, nimittäin julkaisujen aitous ja rosoisuus. Tämän päivän sosiaa-

lisen median mainonnassa arvostetaan julkaisuja juuri semmoisenaan, kuin mitä ne ovat ai-

doimmillaan, eli ilman niin kutsuttua ylimääräistä ”silottelua.” Julkaisujen aitoutta nostattaa 

myös muun muassa livevideoiden kasvava suosio. (Isoaho 2019.) 

Isoaho painottaa, että kaupan toiminnan yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on eittämättä 

asiakaspalvelu. Tämä koskee myös sosiaalista mediaa. Sosiaalinen media on vuorovaikutteinen 

kanava, jonka ideana ei ole ainoastaan ladata julkaisuja näytille esimerkiksi valikoimista tai 

olemassa olevasta palvelutarjonnasta, vaan se on ylimääräinen keino olla tavoitettavissa ku-

luttajille. (Isoaho 2019.) Myös muun muassa Tracy Tuten ja Michael Solomon tukevat tätä nä-

kemystä. Yksi sosiaalisen median yhteisön ominaisuuksista on osapuolien aktiivinen keskus-

telu. Ideoiden ja tiedon jakaminen on tehty sosiaalisessa mediassa helpoksi, joka nostaa yri-

tysten tavoitettavissa olemisen tärkeyttä sekä velvoittaa yritykset olemaan vuorovaikutuk-

sessa asiakkaidensa kanssa. (Tuten & Solomon 2015, 140-141.) 

Tavoitettavuutta helpottaa automatisaation kasvu. Yhdeksi merkittäväksi lähitulevaisuuden 

trendiksi Isoaho nosti chatbottien hyödyntämisen sosiaalisessa mediassa. Chatbotit ovat työ-

kaluja yhteydenottojen ylläpitämiseen automaattisesti, sillä ihmiset ottavat aktiivisesti yh-

teyttä yrityksiin sosiaalisen median kautta. Laadukkaan asiakaspalvelun takaamiseksi tavoit-

teena on mahdollisimman nopea reagointi näihin yhteydenottoihin, olipa yhteydenoton luon-

teena sitten yksinkertaisesti kysely, tai palautteen antaminen. (Isoaho 2019.) Myös muun mu-
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assa Facebookissa kuluttajat kykenevät seuraamaan yritysten arvioitua vastausaikaa yhtey-

denottoihin alla olevan kuvakaappauksen mukaisesti (kuvio 10), mikäli yritys on tämän omi-

naisuuden profiililleen aktivoinut. 

 

Kuvio 10: Kuvakaappaus Verkkokauppa.comin arvioidusta vastausajasta Facebook Messenge-

rissä. Muokattu piilottamalla yksityisten käyttäjien nimet (Facebook 2019). 

Tieto arvioidusta vastausajasta nostaa kuluttajan odotuksia yrityksen reagoimiseen, ja yrityk-

sen on pyrittävä tämä toteuttamaan. Chatbotit kykenevät luomaan ensikosketuksen asiakkaan 

kanssa automaattivastauksella tai jopa käymään varsinaista keskustelua reaaliajassa tekoälyä 

(artificial intelligence eli AI) hyödyntämällä. Chatbot ei kuitenkaan ikinä korvaa kahden ihmi-

sen välistä vuorovaikutusta: monimutkaisemmat kysymykset, herkkäluonteiset palautteet ku-

ten kritiikki ja henkilökohtaisemmat keskustelut tulee suorittaa botin sijaan oikean asiakas-

palvelijan toimesta. (Hupli 2018.) Sosiaalisen median alustojen ollessa aktiivisia 24/7 toisin 

kuin Sellon Prisma, pystytään chatbotteja hyödyntämällä jakamaan ensihätään tietoa kysy-

myksiä esittäneelle kuluttajalle. On hyvä kuitenkin huomioida, että chatbotin hyödyntämistä 

ei tule käyttää resurssien säästämiseksi, vaan kuluttajalle luodun asiakaskokemuksen paranta-

miseksi (Hupli 2018). 

Reagointi kritiikkiin, palautteisiin ja toiveisiin, sekä esimerkiksi väärien tietojen korjaaminen 

faktoiksi on osa sosiaalisen median asiakaspalvelua. Jokainen reaktio yrityksen julkaisuihin on 

brändin parissa vietettyä aikaa, ja vastaamalla kuluttajien kommentteihin tätä aikaa hyödyn-

netään. Aktiivisesti reagoimalla mahdollistetaan myös esimerkiksi negatiivisten palautteiden 

ja rajumman kritiikin siirtäminen yksityiskeskusteluiksi ennen suurempien ketjureaktioiden 

muodostumista. (Isoaho 2019.) 
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Tavoitettavuuden suhteen Isoaho nosti esille käsitteen dark social. Tällä tarkoitetaan näke-

mystä, jonka mukaan merkittävä osa brändejä koskevista keskusteluista tapahtuu suljettujen 

ovien takana, kuten WhatsAppin, Facebook Messengerin ja Instagram Directin kaltaisissa yksi-

tyisviestipalveluissa sekä ryhmissä, joihin yrityksillä ei ole pääsyä. Dark socialin rooli somessa 

nousi esiin myös Somecon tutkimuksessa, jossa selvitettiin käyttäjien arvostavan yksityisyyt-

tään (Someco 2019, 16). Dark social on brändeille haastava kokonaisuus reagoida käynnissä 

oleviin keskusteluihin. On mielenkiintoista nähdä, miten tulevaisuuden trendit ja sosiaalisen 

median kanavien muutokset vaikuttavat dark socialin roolin kehittymiseen ja yritysten mah-

dollisuuksiin reagoida näissä kanavissa tapahtuviin keskusteluihin. Kuluttajille vastaaminen 

paikoissa, joissa he mahdollisesti vähiten sitä osaavat odottaa, osoittaa yrityksen todella ar-

vostavan kaikkia sitä koskevia keskusteluja. (Isoaho 2019.) 

8 Benchmarking 

Benchmarking eli vertailuanalyysi on tutkimusmuoto, jossa vertaillaan yrityksen omia toimin-

toja toisen yrityksen vastaaviin toimintoihin. Benchmarkingissa pyritään tunnistamaan omia 

heikkouksia ja kehittämään niitä toisen yrityksen toimintojen pohjalta. Benchmarking-koh-

teen valinta voidaan tehdä joko omalta toimialalta tai aivan muulta toimialalta. Yleensä pyri-

tään löytämään vertailtavaksi yritys, jonka toiminta on kehitettävältä osa-alueelta paremmin 

hallinnassa kuin omalla yrityksellä. (Itä-Suomen yliopisto 2019.) 

Benchmarkingia voidaan tehdä useilla eri tavoilla ja näiden tavoitteet voivat olla erilaisia, 

vaikka kaikkien päätavoitteena on kehittää omaa liiketoimintaa eteenpäin. Useimmin käytetty 

tapa on yrityksen sisäinen vertailu eri prosessien vaiheiden välillä, jossa tavoitteena on löytää 

toiminnasta heikkouksia ja saada näin kehitettyä koko prosessia tehokkaammaksi vahvista-

malla heikompia osa-alueita. Yritysten toinen tapa hoitaa vertailua on tehdä se oman toi-

mialan yrityksen kanssa. Tässä pyritään tunnistamaan omat vahvuudet ja heikkoudet sekä kil-

pailevien yrityksien vahvuudet ja heikkoudet, jonka pohjalta lähdetään vahvistamaan oman 

toiminnan heikkouksia. Tämän toiminnan tavoitteena on saada kilpailuetua kilpailijoiden toi-

mintaan nähden. (Reh 2018.) 

Kolmas tapa on strateginen benchmarking, jossa otetaan vertailukohdaksi niin sanotusti maa-

ilman parhaiten vertailtavan toiminnan omaava yritys, jonka toimintaa lähdetään vertaamaan 

omaan toimintaan kyseisellä osa-alueella. Usein vertailtavaksi yritykseksi valitaan yritys oman 

toimialan ulkopuolelta. Benchmarkingissa on tärkeää muistaa määritellä vertailun kohteet 

tarkoin ja toteuttaa tutkimus tieteellisesti, sillä muuten tulokset voivat olla harhaanjohtavia. 

(Reh 2018.) 

Tutkimusanalyysit sekä asiantuntijahaastattelu antoivat vahvat pohjatiedot sosiaalisen me-

dian toimijoiden vertailuanalyysin suorittamiseksi. Sosiaalisen median trendit ja eri alustojen 
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jatkuva kehittyminen muovaavat vahvasti some-viestinnän julkaisutapoja. Alustojen kehitty-

minen on nopeaa, joka edellyttää yrityksiltä vahvaa reagoimista käynnissä oleviin muutoksiin. 

Tavoitteenamme oli havainnoida kohdeyritysten julkaisukeinoja, peilaten niitä tutkimusana-

lyyseistä sekä haastattelusta saamiimme tietoihin. Kiinnitimme huomiota niin uudempiin päi-

vityksiin kuin myös vanhempiin julkaisuihin. Tällä tavoin pystyimme havainnoimaan, onko näi-

den yritysten tavat julkaista materiaalia muuttuneet merkittävästi ajan saatossa, ja mikäli 

ovat, niin mihin suuntaan. 

Vaikka opinnäytetyön kohdealustana toimii Instagram, otimme sen lisäksi Facebookin 

benchmarkingissa havainnointikohteeksi, jotta kykenimme kartoittamaan Instagramin todel-

lista merkitystä valitsemiemme yritysten some-viestinnän alustana. Vertailemalla yritysten 

Facebook-sisältöä Instagramin sisältöön, kykenimme myös havaitsemaan päivitysten luonneja-

kaumaa eri kanavilla. Tällä tarkoitetaan, että käytetäänkö esimerkiksi Instagramin sisältöä ni-

menomaan inspiroivana tekijänä kuluttajille ja Facebookia vastavuoroisesti esimerkiksi tuote-

markkinointiin. 

Yhdeksi keskeiseksi havainnointikohteeksi valitsimme kohdeyritysten sosiaalisen median tilien 

julkaisuaktiivisuuden pääosin Facebookissa ja Instagramissa, jonka jälkeen vertailimme näi-

den alustojen julkaisutiheyttä. Tämän lisäksi havainnointikohteenamme oli yritysten interak-

tiivisuus omissa päivityksissään, eli vastasivatko yritykset seuraajiensa kommentteihin. Näiden 

lisäksi havainnoimme myös yritysten julkaisutyylejä: oliko kyseessä esimerkiksi pääosin kilpai-

lut tai arvonnat, informatiiviset julkaisut, ”tuote edellä”-tyyppiset julkaisut, tai yleisesti kes-

kustelua ja reaktioita herättävät julkaisut. Tässä kiinnitimme huomiota myös monen asiantun-

tijan esittämään argumenttiin videojulkaisujen suuremmasta roolista verrattuna perinteisiin 

kuvajulkaisuihin, sekä sosiaalisen median trendinä toimivien lyhytvideoiden hyödyntämisen 

julkaisukäytössä. 

8.1 Gigantti 

Ensimmäiseksi vertailukohteeksi valitsimme kodinelektroniikkaketju Gigantin. Pohjoismaissa 

vaikuttava, norjalaiseen Elkjøp-konserniin kuuluva Gigantti on tunnettu runsaasta kodinteknii-

kan tuotteiden valikoimastaan ja niihin liittyvistä palveluistaan (Gigantti 2019). Gigantin ol-

lessa Suomen suurimpien elektroniikkamyyjien joukossa, tavoitteenamme oli havainnoida hei-

dän tapaansa markkinoida käyttötavarapuolta sosiaalisessa mediassa. Gigantti oli vertailukoh-

teistamme ainoa varsinainen jälleenmyyjäliike. 

Gigantin sosiaalisen median viestintä koostui monipuolisesti niin kuva- kuin videojulkaisuista. 

Some-toimintaa yritykseltä löytyy muun muassa Facebookista, Instagramista ja YouTubesta. 

Jakauma oli jaoteltu hyvin: esimerkiksi videojulkaisut Instagramin ja Facebookin osalta olivat 

pääosin tutkimusten ja asiantuntijahaastattelun tukemia lyhytvideoita, kun taas pidemmät 
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videot löytyivät Gigantin YouTube-kanavalta. Instagram ja Facebook ovat aktiivisesti selail-

tuja kanavia, joissa kuluttajan huomio on kiinnitettävä julkaisuun mahdollisimman nopeasti. 

Lyhyiden ja ytimekkäiden videoiden hyödyntäminen on huomion kiinnittämisessä valttia, ja 

Gigantti on onnistunut tässä hyvin. (Isoaho 2019; Kurio 2019, 6.) 

Gigantin päivitysaktiivisuus on merkittävästi korkeampi Facebookin puolella verrattuna In-

stagramiin. Facebookin puolella julkaisutiheys oli maalis-toukokuussa 2019 miltei päivittäistä, 

kun taas Instagramin puolella julkaisujen välinen aika oli pidempi. Tähän ratkaisuun vaikutta-

nee Facebookin suurempi käyttäjämäärä. 

Instagramissa Gigantin profiili lupaa seuraajilleen ”arvontoja, tuoteuutuuksia, tarjouksia, in-

spiraatiota ja hupia.” Instagramissa kuvat keskittyivät vahvasti inspiraatioiden herättämiseen 

jakamalla videoita heidän myyntituotteistaan toiminnassa, sekä kuvia muun muassa heidän 

Epoq-keittiöratkaisustaan monien muiden palveluiden ohella (kuvio 11). Sekä Facebookissa 

että Instagramissa hyödynnettiin Stories-työkalua, ja nämä päivitykset olivat eniten lyhytvide-

oiden muodossa. 

 

Kuvio 11: Gigantin Epoq-keittiöratkaisun esittelyä kuvakarusellina (Instagram 2019). 

Tuoteuutuudet ovat keskeisessä roolissa Gigantin julkaisusyötteessä ja ne puhuttelevat suuria 

kohdeyleisöjä. Elektroniikka kattaa käsitteenä sisälleen suuren kokonaisuuden, joten sponso-
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roitua mainontaa oli havaittavissa tuoteuutuuksien esittelyssä niin Facebookissa kuin In-

stagramissakin. Tuoteuutuuksista koskevaa materiaalia julkaistiin kuvina ja lyhytvideoina, 

sekä Facebookissa myös verkkosivuille ohjaavien hyperlinkkien alle. 

Gigantin Facebook-julkaisut sisälsivät merkittävän määrän tuotetarjouksia ja arvontoja. In-

stagramin rooli näiden julkaisujen suhteen oli selvästi pienempi. Arvonnat suoritettiin selvästi 

osallistavalla tyylillä, jossa kuluttajaa rohkaistaan ottamaan esimerkiksi kantaa esitetyn jul-

kaisun sisältöön tai muutoin perustelemaan, miksi juuri hänen pitäisi arvonnassa oleva tuote 

saada. 

Vaikka Instagramin puolella kuluttajien reaktiomäärät olivat tuotetarjouksia kohtaan prosen-

tuaalisesti runsaammat verrattuna Facebookiin, keskittyy yrityksen Instagram selvästi enem-

män nimenomaan inspiroivan materiaalin jakamiseen. Tästä voimme päätellä Gigantin käyttä-

vän Facebookia enemmän volyymivetoisena kanavana sosiaalisen median mainonnassa verrat-

tuna muihin alustoihin. Valtava osa arvonnoista julkaistiin käyttäen maksettua mainontaa, 

jolla mahdollistettiin Gigantin julkaisujen tavoittavan suurempia yleisöjä ja keräsi myös mer-

kittäviä reaktiomääriä. 

Gigantin interaktiivisuus julkaisuihin esitettyihin kommentteihin oli pieni. Julkaisut keräsivät 

kuitenkin sävyiltään monipuolisia kommentteja, mutta vastausaktiivisuus oli melko olema-

tonta. Tämän suhteen on toki vaikeaa arvioida, onko keskustelut mahdollisesti käyty yrityksen 

ja kommentoijan välillä yksityisviestipalvelun kautta, mutta yleisesti some-syötteessä tapah-

tuvaa interaktiivisuutta ei juurikaan esiintynyt. 

8.2 Vans 

Tavoittelimme vertailuanalyysiin myös Suomen ulkopuolelta sosiaalisessa mediassa aktiivisesti 

esiintyvää toimijaa, jonka seurauksena päätimme valita yhdysvaltalaisen Vans-vaateyhtiön 

toiseksi benchmarking-kohteekseemme. Vans otettiin vertailukohteeksi sen tunnettavuuden ja 

koon mukaan. Tarkastelimme myös useita internetistä löytyviä listauksia parhaista Instagram-

kanavista, joista Vans löytyi lähes kaikista. Yrityksen pääkanavan lisäksi tarkastelimme hie-

man suppeampana sivukohteena myös Helsingissä sijaitsevan Vans-liikkeen Instagram-toimin-

taa verrataksemme yksittäisen liikkeen sisällön täsmäävyyttä pääkanavan kanssa. 

Vans on vuonna 1966 Yhdysvaltojen Anaheimissa perustettu jalkinevalmistaja. Perustajina 

ovat olleet veljekset Paul ja Jim Van Doren, sekä Gordon Lee ja Serge Delia. Jo 1970-luvun 

lopulla Vansin kenkiä myytiin ympäri maailman 70 eri liikkeessä. 1990-luvun puolessa välissä 

Vans rupesi järjestämään myös konsertteja sekä skateboarding-tapahtumia, joka laajeni 90-

luvun loppupuolella käsittämään monia eri extreme-urheilutapahtumia. Tähän päivään men-
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nessä Vans on julkistanut yhteistyömallistoja muun muassa Simpsoneiden, Disneyn ja Karl La-

gerfeldin kanssa. ”Off The Wall”-sloganistaan tunnettu Vans on tällä hetkellä yksi maailman 

suurimmista katumuodin valmistajista. (Vans 2019.) 

Vansilla on Instagramissa 15,8 miljoonaa seuraajaa. Instagramin seuraajamäärä jää hieman 

jälkeen heidän Facebook kanavastaan, jota seuraa yli 18 miljoonaa käyttäjää. Vansilla on 

myös kohtuullisen suuri ja aktiivinen YouTube kanava, josta löytyy kuitenkin vain vajaat puoli 

miljoonaa kanavan tilaajaa. Vans on jokaisessa kolmessa sosiaalisen median kanavassaan erit-

täin aktiivinen. 

Instagramissa Vans julkaisee arkisin 1-3 päivitystä vuorokaudessa. Viikonloppuisin Vans ei jul-

kaise syötteeseensä uusia julkaisuja, vaan silloin sisältö koostui Story-julkaisuista. Story-jul-

kaisuja päivitettiin niinä viikonloppuina, joina heidän järjestämiään tapahtumia oli käynnissä. 

Helsingin Vans Store hyödynsi tarinajulkaisuja myös arkisin ja suhteessa enemmän verrattuna 

yrityksen pääkanavaan. Selkeä enemmistö Vansin tarinajulkaisuista oli lyhytvideoiden muo-

dossa. 

Vans julkaisee paljon inspiraatiota herättäviä kuvia omista tuotteistaan. Inspiraation lisää-

miseksi Vans käyttää erittäin paljon omien sponsoroitavien urheilijoidensa sekä tapahtumis-

taan kuvattuja videoita, hyödyntäen vahvaa vaikuttajamarkkinointia. Vaikuttajamarkkinointia 

tapahtui myös Helsingin liikkeen syötteessä, vaikkakin huomattavasti suppeammin. 
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Kuvio 12: Vansin Instagram-viestintä sisälsi tuote-esittelyä yritykselle ominaisella tavalla (In-

stagram 2019). 

Vansin Instagramissa videoiden ja kuvien suhde jakautui melko tasaisesti. Vans on erittäin ak-

tiivisesti arkipäivisin vastailemassa Instagramissa asiakkaidensa kommentteihin ja ylläpitää 

interaktiivisuutta. Vansin Instagram-tilin seuraajat vaikuttavat olevan erittäin aktiivisia ja si-

toutuneita brändiin ja sen julkaisuihin. Vansin julkaisemat päivitykset keräävät Instagramissa 

keskimäärin lähes 100 000 tykkäystä. Kommentteja päivitykset keräävät useita satoja. 

Facebookissa Vans ei päivitä tiliään niin aktiivisesti. Viikossa päivityksiä tulee kolmesta nel-

jään. Suuremmasta seuraajamäärästä huolimatta sitoutuneisuus on erittäin pientä, usein päi-

vitykset keräävät vain muutamia satoja reaktioita ja vain muutaman kommentin. Faceboo-

kissa Vans ei myöskään ole interaktiivinen asiakkaidensa kanssa. Sisällöltään Facebook-kana-

valla on erittäin samanlaista sisältöä, kuin Instagramissa. 

Vans panostaa selkeästi enemmän Instagramiin verrattuna Facebookiin. Instagramin puolella 

seuraajat ovat aktiivisempia ja sitoutuneempia brändiin. Vans ei järjestä kilpailuja tai yritä 
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päivityksissään niinkään osallistaa seuraajiaan, vaan sen sijaan yritys panostaa nimenomaan 

inspiroivaan tyyliin. 

8.3 Coca-Cola Suomi 

Valitsimme Coca-Colan Suomen Instagram-tilin kolmanneksi vertailukohteeksemme. Valintaan 

päädyimme Coca-Colan maailmanlaajuisen tunnettuuden perusteella, mutta rajasimme yri-

tyksen sosiaalisen median toiminnan nimenomaan Suomen piiriin. Kestohitin sosiaalisen me-

dian toiminta herätti odotuksemme korkealle, ja täten halusimme nähdä heidän Suomen In-

stagram-tilinsä sisällön ja aktiivisuuden. Erilaiset julkaisutyypit kiinnittivät myös huomiomme. 

Coca-Cola yrityksenä sai alkunsa yli 130 vuotta sitten Yhdysvaltojen Atlantassa. Juoman ke-

hitti apteekkari John Stith Pemberton. Vuonna 1899 Coca-Colasta tuli viimeistään myyntime-

nestys tuotteen siirryttyä pulloihin. (Coca-Cola 2016.) Suomessa Coca-Cola toimii yhteistyössä 

Sinebrychoffin kanssa, joka on Coca-Colan suomalainen lisenssiyhteistyökumppani (Coca-Cola 

2019). 

Coca-Colalla on Suomessa tilit sekä Instagramissa että Facebookissa. Facebookissa sisältö on 

maaohjattua, joten tilin seuraajamäärät ovat virallisen Facebook-tilin yli 100 miljoonaa seu-

raajaa. Instagram-tili on taas vain Suomen Coca-Colan, jolla on noin 35 000 seuraajaa. 

Coca-Cola Suomi on varsin epäaktiivinen Instagramin päivittäjä. Päivitykset vaikuttavat erit-

täin paljon kampanjavetoisilta: kampanja-aikojen ulkopuolella tiliä ei päivitetä juurikaan. In-

teraktiivisuus vaikuttaa erittäin paljon vastaavaan samoja suuntaviivoja. Kommentteihin rea-

goidaan kampanjan ollessa käynnissä, muulloin ei ollenkaan. Reaktioita ja kommentteja päivi-

tykset ovat keränneet vain muutamia päivitystä kohden. Sisällöltään koko tili on kuitenkin 

varsin modernia. 

Coca-Cola hyödyntää toiminnassaan vaikuttajamarkkinointia, kuten kuviosta 13 ilmenee. Lä-

hettiläinä toimii suomalaisten yleisesti tuntemia vaikuttajia, kuten Tuomas Enbuske ja Lenita 

Airisto. Suuri osa tilin sisällöstä on lyhytvideoita. Sisällön voidaan sanoa olevan teknisesti laa-

dukasta. Mielenkiintoisena yksityiskohtana Coca-Colan kanava hyödyntää Cinematograph-tek-

niikkaa. Cinematograph-tekniikassa yksittäinen kohde liikkuu loppukuvan ollessa paikallaan 

(Kurio 2018, 30). Modernien tehosteiden lisääminen äärimmäisen vahvan brändin ympärille on 

erinomainen ratkaisu laadukkaan tuotteen ainutlaatuisuuden korostamisessa. 
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Kuvio 13: Kuvakaappaukset Coca-Cola Suomen Instagram-viestinnästä (Instagram 2018-2019). 

Facebookissa tili on aivan yhtä epäaktiivinen, mutta yrityksen ja kuluttajien välinen interak-

tiivisuus on Facebookin puolella vahvemmassa roolissa. Reaktioita ja kommentteja tili ei ke-

rää sen enempää kuin Instagramissakaan. Sisältö on pääosin vastaavaa Coca-Colan Instagram 

tilin kanssa. 

Sosiaalisessa mediassa yritys on varsin epäaktiivinen Suomessa, mutta kampanja-aikoihin ja 

uutuustuotteiden lanseerausten aikaan sivuilla tapahtuu kuitenkin liikehdintää. Monipuolisten 

sisältöjen käyttäminen osoittaa Coca-Colan epäaktiivisuudesta huolimatta olevan moderni so-

siaalisen median toimija. Coca-Cola ei hyödynnä sosiaalisen median mainonnassaan niinkään 

kuvia, vaan tehostettuja lyhytvideoita. 

8.4 Benchmarking-tulosten yhteenveto 

Selkeä enemmistö tunnistamistamme trendeistä toteutui yritysten some-viestinnässä. In-

stagramin ollessa inspiraatioita herättävä kuva- ja videomateriaalille sopiva alusta, oli jokai-

sella kohdeyrityksellämme kyseiselle alustalle sopivat julkaisutavat. Yrityksistä ainoastaan 
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Vansin virallinen tili oli aktiivisempi nimenomaan Instagramissa verrattuna Facebookiin. Vies-

tintä oli Vansilla selkeästi laadukkaampaa verrattuna Facebookiin, josta päättelimme yrityk-

sen panostavan enemmän Instagram-markkinointiin. Tämä soveltuu muotivalmistajalle hyvin, 

sillä brändi kykenee herättämään kuluttajissaan tuntemuksia paremmin inspiroivassa In-

stagramissa. 

Videoita hyödynnettiin paljon Instagram Stories-työkalun kautta ja ne olivat luonteeltaan ly-

hytvideoita. Kuvina esiintyneet Stories-julkaisut olivat pääosin interaktiivisia, kuten esimer-

kiksi valintapainikkeilla varustettuja. Tällä tavoin yritykset kykenevät osallistamaan katsojan 

varsinaiseen julkaisuun, jota voidaan hyödyntää myöhemmin datan analysoinnissa. Etenkin Gi-

gantin kuvajulkaisut sisälsivät usein valintapainikkeen, joka auttaa yritystä esimerkiksi myö-

hempien kampanjoiden sekä tarjousten luomisessa. 

Vaikuttajamarkkinointia tapahtui jokaisen yrityksen toimesta. Vaikuttajien valinta osui myös 

kohdalle, sillä ne tukivat yritysten omaa luonnetta. Vans, eli katumuodin valmistaja, käytti 

vaikuttajamarkkinoinnissaan tunnettuja rullalautailijoita, Gigantti korosti muun muassa urhei-

luelektroniikkamainonnassaan urheilijoita ja Coca-Cola hyödynsi valtavan suositulle juoma-

merkilleen megavaikuttajia. Vaikuttajamarkkinointi oli kohdistettu yritysten toimesta koko-

naisuudessaan hyvin. Taulukossa 1 on jaoteltu benchmarking-kohdeyritysten Instagram-vies-

tinnän tulosten pääpiirteet. 

 

Taulukko 1: Benchmarking-kohdeyritysten Instagram-julkaisujen vertailutaulukko. 

9 Johtopäätökset tutkimustuloksista 

Sosiaalisen median viestinnässä on tärkeää, että julkaisut tukevat brändin muuta viestintää. 

Kurion ja Somecon tutkimukset korostivat nimenomaan yrityksen ”oman äänen” merkitystä 

viestinnässään, ja kaikki vertailukohteena olleet yritykset vahvistivat tutkimusten sanomaa 
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toteuttamalla omille brändeilleen soveltuvaa mainontaa. Tämän lisäksi kohdeyritysten julkai-

sut oli räätälöity julkaisukanavien piirteitä kunnioittaviksi, joka oli sekä tutkimuksissa että 

haastattelussa noussut elementti laadukkaan sisällön saavuttamiseksi. Suoria jakoja kanavalta 

toiselle ei esiintynyt, vaan suorajakojen sijaan samankaltaiset julkaisut oli muotoiltu julkaisu-

kanavien mukaan. 

Eri asiakassegmenteillä on poikkeavat odotukset sisällön suhteen. Sisältö tulee personoida ha-

lutulle kohderyhmälle sopivaksi, jotta sillä kyetään tuottamaan asiakkaille maksimaalinen li-

säarvo. Kohdentaminen monelle segmentille yhdellä kertaa on haastavaa, jonka takia julkai-

suja tulisi jaotella kohderyhmittäin. Sosiaalisessa mediassa pystytään tavoittamaan suuria ih-

mismassoja, mutta myös kohdentamaan viestintää yksittäisille kohderyhmille. Kohderyhmät 

saattavat hajaantua monelle eri alustalle, jolloin oman kohderyhmän löytäminen voi olla 

haastavaa. Hyödyntämällä kerättyä dataa, on sisältö mahdollista ajoittaa vastaanottajalle oi-

kealla alustalla juuri oikeaan aikaan. Tällä tavoin varmistetaan, että tavoiteltu kohderyhmä 

vastaanottaa juuri sille suunnattua sisältöä hänelle optimaaliseen aikaan, joka herättää kulut-

tajan kiinnostusta tutustua julkaisuun perusteellisemmin. Erinomainen keino kohdentamisen 

tehostamiseen on maksetun mainonnan hyödyntäminen. 

Mitä paremmin sisällöllä pystytään tuottamaan lisäarvoa, sitä paremman sitoutumisasteen jul-

kaisu saavuttaa. Julkaisu luo arvoa kuluttajalle silloin, kun se on avain jonkin hänen ongel-

mansa ratkaisuun. Ennen julkaisua on hyvä kysyä itseltään, minkä takia julkaisimme tiettyä 

materiaalia juuri nyt. Arvoa kuluttajalle tarjoavat muun muassa informatiiviset julkaisut, ku-

ten esimerkiksi tuotteita koskevat opasvideot. Informatiivisilla julkaisuilla vältetään myös 

tuotteiden tuputtaminen kuluttajalle, jonka sijaan julkaisut ovat asiakaslähtöisiä ja julkaisu-

jen katselijat saavat syyn viettää aikaa brändin parissa. Tämän lisäksi opastavilla videoilla on 

korkeampi mahdollisuus levitä kuluttajan verkostoja pitkin jakoina, tavoittaen näin korkeam-

man käyttäjämäärän sosiaalisessa mediassa. 

Sisällön sitoutumisaste, tavoitettavuus ja viestin sisäistäminen ovat riippuvaisia kuluttajan ta-

voittamisen varmistamisesta. Nykypäivänä sosiaalisen median kanavat ohjaavat sisällön luojaa 

entistä enemmän maksetun mainonnan pariin näkyvyyden saavuttamiseksi. Orgaaninen eli il-

mainen sisältö saavuttaa Instagramissa kanavan seuraajat, joka jättää julkaisun ulkopuolelle 

runsaan määrän kohdeyleisöä. Maksetun mainonnan myötä alustojen algoritmit kohdentavat 

julkaisut niiden luonteen perusteella halutuille kohdekäyttäjille, jolla varmistetaan julkaisun 

saavuttavan enemmän halutun kohderyhmän käyttäjiä. Sisällön merkitys on kuitenkin myös 

maksetussa mainonnassa erittäin tärkeää: brändikuvaa tukematon tai yleisesti lattea sisältö 

ohitetaan, vaikka siihen olisi kaadettu tonnikaupalla resursseja. 

Tutkimuksista ilmenee, että pidemmän aikavälin suunnittelu helpottaa reagoimista sosiaalisen 

median alustojen jatkuvaan muutokseen. Teemojen pidempiaikainen yhteneväisyys helpottaa 
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myös kuluttajaa, sillä järjestelmällinen ja yrityksen kokonaisviestintää tukeva päivittäminen 

varmistaa katsojan löytävän kanavalta sitä, mitä hän odottaa. Jotta pidemmän ajan suunni-

telmat pysyvät radalla, tulee kaikille julkaisuille asettaa tavoitteet. Tavoitteita tulee mitata 

kuhunkin tavoitteeseen sopivalla tavalla, jonka myötä pystytään kehittämään sisällön laadul-

lista täsmentämistä tulevissa julkaisuissa. 

Sosiaalisen median alustat kehittyvät entistä enemmän videoiden ympärille. Videoiden tulee 

kiinnittää kuluttajan huomio äärimmäisen nopeasti. Story-videoiden rantauduttua alustoille 

on videoiden luonne muuttunut pidemmistä pätkistä noin viidentoista sekunnin pituisiksi. Vi-

deoiden kasvu on asettanut vaatimuksia mainostajille optimoida julkaisut myös mobiiliyhteen-

sopiviksi, sillä sosiaalista mediaa selataan enemmän mobiililaitteilla. Muun muassa Isoaho 

mainitsi videoiden mahdollistavan uusia tapoja tuottaa arvoa kuluttajille esimerkiksi videosar-

jojen muodossa. Vertailemistamme yrityksistä jokainen hyödynsi mobiilioptimoitua sisältöä ja 

lyhytvideoiden rooli oli merkittävällä tasolla etenkin tarinajulkaisuissa. 

Yritysten yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on asiakaspalvelu. Sosiaalisen median ollessa erin-

omainen työkalu markkinoida yrityksen toimintaa, tulee kuitenkin huomioida sen rooli lisä-

vaihtoehtona kuluttajalle olla yhteydessä yritykseen. Reaaliaikainen some ei käytännössä eroa 

oikean elämän asiakaspalvelutilanteesta juurikaan: kuluttajat odottavat pikaista vastausta 

yritykselle esittämiinsä kysymyksiin tai palautteeseen. Harvemmin sitä myymälöissäkään tava-

taan tilannetta, jossa kuluttajan ja asiakaspalvelijan välinen palvelutilanne laitetaan lakisää-

teisen mittaiselle tauolle. Kommentoijille vastaaminen luo yrityksestä kuluttajistaan välittä-

vän kuvan, ja palautteen käsittelyllä ei ainoastaan pelasteta mahdollisesti heikommin suori-

tettua palvelutilannetta, vaan samalla kehitetään omaa toimintaa. Vertailuyrityksistämme 

Vans menestyi interaktiivisuuden suhteen parhaiten. 

Kurion tutkimuksissa sekä Isoahon haastattelussa otettiin kantaa vaikuttajamarkkinoinnin ko-

vaan suosioon. Vaikuttajamarkkinointia pidetään hyvänä keinona vaikuttaa asiakkaiden osto-

päätösprosesseihin. Aitouden ja sisällön rosoinen luonne on osittain lähtöisin vaikuttajien te-

kemästä sisällöstä. Nykytrendinä yritykset siirtyvät suuremmista megavaikuttajista kohti pie-

nempiä mikro- ja makrovaikuttajia, joiden seuraajat ovat yleensä sitoutuneempia vaikuttajan 

sisältöä kohtaan. Benchmarking-tutkimuksemme tuki vaikuttajamarkkinoinnin trendiä, sillä 

etenkin Coca-Cola Suomi sekä Vans toivat omilla kanavillaankin esille omia vaikuttajiaan. 

Yritykset elävät tänä päivänä murroksessa, jossa asiakasta pitäisi pystyä palvelemaan sosiaali-

sessa mediassa myös yrityksen aukioloaikojen ulkopuolella. Vuorokauden ympäri asiakaspalve-

lua helpottamaan on kehitetty chatbotit, joita ohjataan tekoälyllä. Kurion tutkimuksesta sekä 

Isoahon haastattelusta käy ilmi, että chatbotit sekä tekoälyn käyttäminen yleistyvät yritysten 

käytössä tulevina vuosina. Tekoälyä pyritään hyödyntämään chatbottien lisäksi myös muussa 
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yritystä hyödyttävässä toiminnassa, kuten esimerkiksi asiakasprofiilien luomisessa kerätyn da-

tan pohjalta. Sekä haastattelussa että tutkimuksissa määriteltiin chatbottien hyödyntämisen 

olevan kuitenkin enemmän tulevaisuuden trendi. Varsinaisessa käytössä automatisaatiota on 

tällä hetkellä pääosin eri toimialojen edelläkävijöillä. 

10 Toimenpide-ehdotukset 

Olemme koonneet alle tärkeimmät viestintään liittyvät ominaisuudet Sellon Prismalle In-

stagram-viestinnässään hyödynnettäviksi (Kuvio 14). Ehdotukset Instagram-viestintään löyty-

vät summattuna sivulla 54 olevasta kuviosta 16. Olemme huomioineet ehdotusten laatimisessa 

muun muassa viestinnän koskevan kokonaisen konsernin sijaan yksittäisen myymälän viestin-

tää. Osa trendeistä, kuten esimerkiksi megavaikuttajien hyödyntäminen, on kannattavampaa 

tehdä ketjuvetoisten tilien toimesta. 

 

Kuvio 14: Instagram-markkinoijan kärkiviisikko. 

Sosiaalinen media nähdään tänä päivänä vuorovaikutteisena kanavana, eli juurikin sellaisena, 

kuin mikä sen pääpiirre on ollut alustojen synnystä alkaen. Tämä on asia, johon toimeksianta-

jamme on ehdottomasti kiinnitettävä runsaasti huomiota. Kun Sellon Prisman seuraajamäärät 

lähtevät kasvuun, nousevat samalla seuraajien yhteydenotot Instagramin kautta. Jokainen 
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asiakas on palveltava Instagramissa aivan samalla tavalla, kuin liikkeen henkilökunta tällä het-

kellä tekee myymälän puolella. 

Avain interaktiivisuuden nostamiseen on kuluttajien osallistaminen julkaisujen avulla. Kysy-

mysten esittäminen julkaisujen yhteydessä, arvontojen järjestäminen perustelupyyntöjen 

kera, kommentteihin reagoiminen sekä esimerkiksi valintapainikkeiden luominen Instagram 

Stories-työkalussa antaa katselijalle syyn osallistua julkaisuun. Osallistava julkaisu nostaa ku-

luttajien todennäköisyyksiä esittää muun muassa toiveita Prisman kanavalle, jota pystytään 

hyödyntämään uusissa julkaisuissa ja muun datan hyödyntämisessä. 

Aktiivinen sosiaalisen median vaikuttaja kykenee kääntämään esimerkiksi negatiiviset koke-

mukset positiivisiksi, auttamaan kuluttajaa ratkaisemaan ongelmia tarjoamalla ratkaisuja, in-

spiroimaan ja luomaan positiivisen yrityskuvan itsestään. Myös esimerkiksi rakentavan palaut-

teen luonteiset kommentit pystytään aktiivisella reagoimisella siirtämään asiakkaan ja yrityk-

sen väliseksi yksityiskeskusteluksi ennen suurempien ketjureaktioiden muodostumista. 

Asiakkaille voidaan tarjota heidän toivomaansa sisältöä, mutta myös esittää pyyntöjä asiak-

kaille antaa palautetta yrityksen toiminnasta sekä sosiaalisen median sisällöstä. Asiakkaille ei 

kannata tarjota sitä, mitä luulee asiakkaan haluavan, vaan ennemminkin kysyä asiakkailta, 

mitä hän haluaa. Asiakkaan kuuntelun kautta sosiaalisen median sisältöä ja siellä toimimista 

pystytään kehittämään kokonaisvaltaisesti. Instagram-toimintaa kannattaa kehittää myös 

trendien aallonharjalla pysymisellä: sosiaalinen media on nopeasti muuttuva kanavisto, jolloin 

sisällöntuottajana tulee pysyä hereillä siitä, mitkä trendit ovat milläkin hetkellä vahvasti nou-

sussa, jotta niihin voidaan reagoida. Oman toiminnan kehittäminen on avain laadukkaan ja 

monipuolisen sisällön tuottamiseen. 

Instagramiin voi julkaista materiaalia omien mieltymysten mukaan. Julkaisuja voidaan laittaa 

päivittäin tai viikoittain – pääasia, että materiaalia julkaistaan säännöllisesti ja harkinnalla. 

Laadukkaan sisällön tuottaminen edellyttää pidempiaikaista suunnittelua. Suuret linjavedot 

kannattaa suunnitella pidempiaikaista tavoitetta varten, jolloin tavoitemielessä pystytään 

reagoimaan ajankohtaisiin aihealueisiin, kuten sesonkeihin tai pinnalla oleviin tapahtumiin. 

Nopea reagoiminen on tärkeää julkaisujen ajankohtaisuuden ja vallitsevien trendien hyödyn-

tämisen varmistamiseksi. Laadukkaan sisällön tuottamiseen pystytään vaikuttamaan myös 

hyödyntämällä Sellon Prisman ja yleisesti HOK-Elannon vahvuuksia, joita ovat Sellon tapauk-

sessa muun muassa Prisman valtava tuotevalikoima ja sen monipuolisuus, S-Bonus ja myymä-

län sijainti. 

Sisältöä suunnitellessa on hyvä kysyä itseltään, mitä hyötyä tämä julkaisu kuluttajalle tuot-

taa. Sisältö on kuluttajalle hyödyllistä, kun se tuottaa hänelle arvoa. Arvoa tuottavan julkai-

sun luonne voi olla informatiivinen, viihdyttävä tai inspiroivia tuntemuksia herättävä. Infor-

matiivinen tuotejulkaisu ei ole myyvä, vaan opastava. Prisman ei ole kannattavaa mainostaa 
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esimerkiksi banaaneja kuorittuun hintaan, vaan ennemmin nostaa esille vinkkejä kyseisen 

hyödykkeen käyttämiseen vaikkapa ruoanlaittovinkkeinä. Uudet tavat hyödyntää myyjäliik-

keen tarjoamia hyödykkeitä saa ihmiset kokeilemaan uusia asioita, eli toisin sanoen inspiroi-

tumaan. 

Tutkimuksessamme nousi vahvasti esiin brändin ”oma ääni” sosiaalisen median viestinnässä. 

Sellon Prisman kuuluessa isompaan ketjuun tulee sisältöä julkaistaessa pitää mielessä sisällön 

sopivuus osaksi koko ketjun viestintää. Sisältöä tulee kuitenkin tehdä sisällön tekijän omalla 

persoonalla, jolloin siitä tulee aidompaa, luontevampaa ja samaistuttavaa. Sisällön tulee 

myös soveltua julkaistavan kanavan ominaispiirteisiin, kuten tarinankerronnan sekä kuvakoko-

jen osalta. Vallitsevana trendinä tällä hetkellä on vastuullisuuden ja kantaaottavuuden aika-

kausi. Sellon Prisman ollessa yksittäinen myymälä, tulisi suuremmat kannanotot jättää ketjun 

viestinnän harteille. Yksittäinen myymälä kykenee nostamaan omaa vastuullisuuttaan esille 

kuitenkin esimerkiksi ekologisuuden muodossa, kuten muovin vähentämisen esittämisellä, tai 

taisteluilla hävikin ehkäisemiseksi muun muassa Hyvä Arki-lahjoitusten esittämisellä hyödyk-

keiden hävittämisen sijaan. 

Sisällön suunnittelussa on kannattavaa huomioida tavoiteltu kohderyhmä. Esimerkiksi seniori-

väestölle ei välttämättä ole relevanttia mainostaa nuorten suosimia vaatebrändejä, sillä he 

eivät saavuta sisällöstä tällöin mitään konkreettista arvoa. Instagramin ollessa alustana enem-

män nuorten suosiossa, on kannattavampaa kohdentaa mainonta kyseisellä kanavalla ensisijai-

sesti juurikin kanavaa käyttävälle kohderyhmälle. Näin varmistetaan, että julkaistu sisältö luo 

maksimoidun arvon sen katselijoille. 

Kohdentaminen mahdollistuu seuraamalla Instagram Insights-työkalusta oman kanavan dataa, 

jota tulee ehdottomasti hyödyntää. Omaa dataa kannattaa hyödyntää myös muun muassa si-

sällön toimivuuden ja julkaisuajankohtien tarkastelussa. Julkaisuja kannattaa asettaa eri tyy-

leinä ja ajankohtina. Instagram Insights kerää näistä dataa, jota pystytään hyödyntämään 

analysoimalla eri sisältöjen toimivuusasteet sekä parhaat julkaisuajankohdat tavoitelluille 

kohderyhmille. 

Tehokkain keino kohdentaa sisältöä halutuille kohderyhmille on maksettu mainonta. Kun mai-

nokseen sijoittaa rahaa, aukeavat Instagramin algoritmit julkaisun kohdentamisen avuksi. 

Maksettu mainonta avaa uusia ovia tarkkaan kohdentamiseen, jolloin Sellon Prisman tarvitsee 

tyytyä vain yhden kohderyhmän tavoittelemiseen. Ilman maksettua mainontaa saavutetaan 

Instagramissa ainoastaan oman kanavan seuraajat sekä harvat avainsanoilla hakeneet käyttä-

jät, jolloin tavoitellusta kohderyhmästä jää valtava osa tavoittamattomiin. Resurssien sijoit-

tamisen maksettuun mainontaan pystyy yritys määrittelemään itse; toki mitä enemmän re-

sursseja mainokseen sijoittaa, sitä suuremman yleisön se tavoittaa. 
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Mikäli Sellon Prisma ei halua ottaa Instagram-markkinointiinsa osaksi maksettua mainontaa, 

tulee heidän kerryttää kanavan seuraajamäärää. Kanavan tilaajien määrää saadaan nostettua 

parhaiten kisoilla ja arvonnoilla. Tämän luonteiset julkaisut tulee asettaa mahdollisimman 

osallistavaan muotoon, jotta kuluttajat saadaan reagoimaan kyseiseen päivitykseen. 

Benchmarking-tutkimuksestamme havaitsimme Gigantin suorittaneen erinomaisen, vahvasti 

osallistavan kilpailun joulusesonkina (kuvio 15). Kilpailun tavoitteena oli saada kuluttajat lei-

pomaan jonkin Gigantin valikoimatuotteen ja julkaisemaan siitä kuvan omassa Instagram-syöt-

teessään ohjeistetuilla avainsanoilla, jonka seurauksena he saattavat voittaa kyseisen tuot-

teen. 

 

Kuvio 15: Kuvakaappaukset Gigantin järjestämästä #leivojavoita joulukilpailusta (Instagram 

2016). 

Vaikka kilpailun suunnittelu olisi toteutettu täydellisesti, tulee sen silti saavuttaa halutut ih-

miset. Tämä voi olla todella vaikeaa ilman maksetun mainonnan hyödyntämistä, sillä julkaisu 

tavoittaa enemmikseen vain kanavan seuraajat. Orgaanisesti toteutettu kilpailu tekeekin 
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Prisma Sellosta riippuvaisen HOK-Elannon ja Prisman virallisen kanavan käyttäjien ohjaami-

sesta Sellon Prisman tilille. Kilpailun markkinoinnin tulisi täten siis olla Prisma Sellon Instagra-

min lisäksi myös vähintään HOK-Elannon Prismojen syötteessä. 

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa; liikkuva kuva kertoo tuhat kertaa enemmän, kuin tu-

hat sanaa. Instagram on kehittynyt entistä enemmän videojulkaisuja tukevaan suuntaan. Pe-

rinteisten syötejulkaisujen lisäksi on avautunut äärimmäisen suosittu tarinajulkaisumuoto, 

jossa pystytään tuottamaan lyhytvideoita, jotka ovat avainroolissa kuluttajan huomion kiinnit-

tämisessä. Mielenkiinnon on kohdistuttava videoon ensimmäisen kolmen sekunnin aikana. Rä-

väkkä, vangitseva aloitus ohjaa kuluttajan viettämään aikaa brändin parissa katselemalla vi-

deon alusta loppuun, sisäistäen julkaisijan välittämän viestin. 

Opastavilla videoilla pystytään näyttämään kuluttajille tuotteiden käytännöntoimintaa. Vide-

oiden ketjuttamisella pystytään myös luomaan jatkumo, jossa julkaisua seuraava video tukee 

edellistä ja pitää julkaisun aiheen mielenkiintoisena. Sellon Prisman huikea valikoima luo val-

tavan potentiaalin videosarjojen hyödyntämiseen. Suuri päivittäistavarapuolen valikoima, mo-

nipuoliset käyttötavaratuotteet ja etenkin molempien tuoteryhmien markkinoinnin yhdistele-

minen tarjoaa kuluttajalle yhden tuotteen sijaan yhdistäviä kokonaisuuksia. 

 

Kuvio 16: Yksittäisen myymälän IG-markkinoinnin tärkeimmät ominaisuudet. 
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11 Pohdinta ja toimeksiantajalta saatu palaute 

Keskeisenä osana tutkimusta tulee arvioida sen luotettavuutta. Tutkimuksessamme on käy-

tetty muiden tutkijoiden esittämää materiaalia, ja rehellisyyden nimissä näiden julkaisujen 

sisällöt on asetettu niitä kunnioittavaan asemaan. Lähdetiedot ja -merkinnät on asetettu niitä 

koskeviin kappaleisiin selkeästi. Suorittamamme tutkimus on toteutettavissa myös muiden 

kuin vähittäiskaupan toimialalla toimiville yrityksille. 

Opinnäytetyön aloitusvaiheessa kävimme keskustelemassa toimeksiantajamme kanssa, jotta 

aihe saatiin hyvin rajattua halutulle alustalle. Työn keskittyessä Instagramin-viestintään, tuli 

tutkimuksen tavoite hyvin selville: tavoitteena oli selvittää, millä tekijöillä varmistetaan laa-

dukkaan Instagram-viestinnän toteutuminen. Tutkimuksen edetessä pyrimme pitämään tark-

kaan mielessä tavoitteemme, ja millaisilla tutkimusmenetelmillä tavoite saavutettiin. Vaikka-

kin opinnäytetyöstä löytyy runsaasti tietoa koskien myös Facebook-mainontaa, olemme pyrki-

neet sitä hyödyntämällä tunnistamaan selkeät erot Facebookin ja Instagramin välisessä mai-

nonnassa, jotta tavoite pysyy selkeänä. 

Tutkimusmenetelmiksi päädyimme valitsemaan jo valmiiden tutkimusten analysoinnin, sekä 

vahvistimme niistä löytyneitä tietoja asiantuntijahaastattelulla. Asiantuntijahaastattelussa 

kykenimme huomioimaan yhtäläisyyksiä jo keräämistämme tiedoista tutkimuksen ulkopuolisen 

henkilön esittämänä. Alan asiantuntijoiden esittämät argumentit luovat vahvan pohjan some-

toiminnan kehittämiseksi, jonka myötä pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Sosiaalista mediaa 

koskevia tutkimuksia on suoritettu runsaasti, ja vertailemalla vanhempaa tutkimusta tämän 

vuoden tutkimukseen pystyimme havaitsemaan niiden välisenä aikana tapahtuneita muutok-

sia. Muutokset ja trendit muovaavat sosiaalista mediaa, ja näitä tekijöitä on ehdottomasti pi-

dettävä silmällä laadukkaan sisällön varmistamiseksi myös tulevaisuudessa. 

Benchmarking-tutkimuksesta kykenimme havainnoimaan aiempien tutkimustulosten toteutu-

mista varsinaisessa yrityskäytössä, sekä niiden toimivuutta ennen ehdotusten esittelyä toi-

meksiantajallemme. Luotettavuus kasvaa, mikäli pystymme fyysisesti näkemään eri yritysten 

saavuttavan hyviä sitoutumisasteita tutkimuksissa esiintyneiden keinojen avuilla. Benchmar-

kingissa kykenimme havaitsemaan kohdeyritysten pääosin noudattavan tutkimuksissa esiinty-

neitä asioita alustojen hyödyntämisessä. 

Esitimme opinnäytetyömme tulokset Sellon Prisman johtotiimille toukokuun loppupuolella. 

Palautteenannon suoritti yhteyshenkilömme Markku Tissola ja saatu palaute oli positiivista. 

Kokonaisuudessaan yhteistyömme toimi sekä meidän että toimeksiantajamme mielestä hyvin, 

ja Prisma koki saaneensa opinnäytetyöstä hyödyllistä tietoa koskien yrityksen Instagram-vies-

tintää. Kehityskohteet tunnistettiin ja ehdotuksemme saivat hyvän vastaanoton. Muun muassa 

maksetun mainonnan lisääminen osaksi Instagram-viestintää sekä videosarjojen hyödyntämi-

nen koettiin Prismassa tärkeinä kehityskohteina. Laatuun vaikuttavat tekijät, kuten opastus ja 
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informatiivisuus tunnistettiin. Myös aktiivinen reagointi vallitseviin trendeihin sekä vuorovai-

kutteisuus kuluttajien kanssa otetaan tutkimustulosten pohjalta hyötykäyttöön. 

Haastattelussamme Isoaho (2019) summasi ”hyvän sisällön” mielestämme erinomaisesti. To-

dellisuudessa sosiaalisen median toimija ei tiedä, mitä on hyvä sisältö, vaan hyvän sisällön 

määrittelevät kuluttajat. Tästä syystä palautteen kerääminen on äärimmäisen tärkeää. Paras 

keino kehittää omaa sosiaalisen median viestintää on erilaisten julkaisutyyppien kokeilemi-

nen. Epäonnistunut päivitys jättää yrityksen kokemusta rikkaammaksi, jolla varmistetaan tu-

levaisuudessa laadukkaamman sisällön toteutuminen. 
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