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1 Johdanto 

Digitalisoitumisen on sanottu olevan aikakautemme suurin muutosvoima. Digitalisaatio, 

joksi kutsumme digitalisoitunutta yhteiskuntaamme, on muuttanut tapaamme hankkia tie-

toa, ostaa tuotteita, kuluttaa palveluita, asioida, jakaa kokemuksia ja olla vuorovaikutuk-

sessa toisiimme. (Ilmarinen & Koskela 2015, 13). 

 

Digitalisoitumisen vaikutus on kiinnostanut minua Web 2.0:n alkuajoista lähtien. Olen toi-

minut internetin lähettiläänä jo niinä vuosina, kun internetpenetraatio suomalaisten kulutta-

jien ja yritysten keskuudessa oli vielä suhteellisen alhainen.  

 

Erityisesti minua kiehtoo digitalisoituva vuorovaikutus. Olen tarinankertoja sielultani, pyr-

kien pukemaan sanottavani kiehtovimpaan ja vaikuttavimpaan muotoonsa. Siinä, missä 

joidenkin kovin yksisuuntaiselta tuntuvien viestintäkanavien palautteen mittaaminen on ol-

lut jäykkää, on internet tarjonnut reaaliaikaisen näkymän viestien huomioarvon ja reaktioi-

den seuraamiseen. Se on myös saanut minut pohtimaan, voiko kasvokkain tapahtuvan, 

monia aistikanavia hyödyntävän viestinnän siirtää virtuaalitodellisuuteen ilman, että mene-

tämme jotain keskeistä ihmisten välisestä kommunikaatiosta. 

 

Jo silloin vuosituhannen alussa kohtasin työni kautta ensimmäisen virtuaaliyhteisöni. 

Muistan olleeni organisoimassa kampanjaa, jossa luotiin kohteena olevan virtuaaliyhtei-

sön mukaiset virtuaalihahmot vierailemaan yhteisössä, käyden dialogia kampanja-ai-

heesta. Kampanja toimi hyvin, sillä se saavutti kohderyhmän luottamuksen ja kiinnostuk-

sen toimimalla yhteisön ehdoilla. Lisäksi itse aihe oli lähtökohtaisesti myös kohderyhmälle 

ajankohtainen.  

 

Digitalisaation on todettu muuttavan jokaisen yrityksen toimintaa. Onko muutos vain pro-

sessien sähköistymistä, vai onko myös vuorovaikutuksen ulottaminen sosiaalisen median 

yhteisöihin yritykselle hyödyntämisen arvoinen mahdollisuus? Miten saada postmoderni 

heimo kuulemaan yrityksen asiaa tai sitoutettua yrityksen aktiviteetteihin?  Entä sovel-

tuuko näissä ”some-yhteisössä” toimiminen kaikille toimialoille ja yrityksille? 

 

Matti Markkola on todennut viimeisimmässä Some-trendejä kartoittavassa tutkimuksessa 

(Kurio 2019, 40), että laadukkaan somesisällön edellytyksenä ymmärtää kunkin kanavan 

oma kerrontatyyli, kulttuuri ja konteksti. Talossa talon tavalla -ajatus osuu hyvin omiin ko-

kemuksiini virtuaaliyhteisössä toimimiseen. Uskon myös aidon dialogin nimissä, että ”ihmi-

seltä ihmiselle” läsnäolo, kaupallisessakin tarkoituksessa, on yhteisöissä toimivampaa 

kuin pelkkä sisällönjako yksisuuntaisena viestintänä. 
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Verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen ja ilmiöiden rooli yhteiskunnassa on noussut yhä 

tärkeämmäksi. Internet, joka alun perin oli suunniteltu kahdenkeskisen viestinnän väli-

neeksi, on nykyään vuorovaikutuksen toiminnan ympäristö. Huomionarvoista on yksittäi-

sen käyttäjän merkitys vuorovaikutuksessa, sisällöntuottamisessa ja -jakelussa. (Laakso-

nen, Matikainen & Tikka 2013, 9-10.)  

 

Internetin verkottumissivustojen ja sosiaalisen median yhteisöjen käytön yleistyttyä on 

myös yhä useampi meistä luontevammin verkossa ”äänessä”. Väittäisin, että nettikansalai-

sina tuotamme entistä aktiivisemmin omaa sisältöämme ja jaamme mielipiteitämme, kuin 

mitä tapahtui vielä joitain vuosia sitten. Tämä onkin tehty meille kovin helpoksi: sosiaalisen 

median välineet tarjoavat paljon kanavia ja tapoja interaktioon peukutuksesta vlogeihin ja 

polleihin. Kuka tahansa voi perustaa verkkosivut mielipidesivuineen pienellä rahalla ja osaa-

miselle.  Lisäksi kanava on aina käden ulottuvilla monien verkkoalustojen ollessa myös mo-

biilisti skaalautuvia.  

 

Kaupallisesti yrityksen laseilla katsoen digitalisoitunut vuorovaikutus, jossa jokainen saa 

helpohkosti huomioita julkaistessaan yhteisössään tai internetissä hakukoneiden löydettä-

väksi, on haaste ja mahdollisuus. Ostoprosessimme on muuttunut. Käytännössä myyjän 

valta ainoana tiedonlähteenä kauppaamansa artikkelin ominaisuuksista ja käytöstä on pit-

kälti historiaa. Lisähaastetta tuo myös se, että uskomme herkemmin vertaisarvioihin kuin 

mainospuheisiin. Suosittelu ja asiakaskokemusten jakaminen onkin noussut sosiaalisen 

median tärkeäksi sisällöksi. (Halligan & Shah 2014, 6.) 

 

Näistä lähtökohdista alkoi kehittämiskohteena olevan yrityksen sosiaalisen median mark-

kinointi- ja sisältöstrategian luominen. 

 

1.1 Kehittämishankkeen aihe ja rajaukset 

Kehittämishankkeeni tavoitteena oli tutkia sosiaalisen median yhteisöjen soveltuvuutta 

case-yrittäjän markkinointikanavana ja muodostaa yrittäjälle tämän pohjalta sosiaalisen 

median markkinointistrategia ja sosiaalisen median sisältöstrategia.  

 

Kehittämishankkeen kohteena toimi eteläsuomalainen, käsityönä miesten mittatilausjalki-

neita valmistava yksinyrittäjä.  

 

Peruskysymys kehittämishankkeessa oli: 
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1. Miten kehittämishankkeen kohteena olevan yrityksen toiminta sosiaalisen median 
yhteisöissä tulisi organisoida? 

 

Aineistonkeruun yhteydessä tuotettiin tutkimussisältöä myös yhteisökyselyn kohteena ol-

leen Keikari.com -nimisen blogi- ja keskustelufoorumin omaan käyttöön.  Näin ollen kaik-

kia yhteisökyselyn tuloksia ei ole hyödynnetty eikä raportoitu kehittämishankkeessa. 

En laatinut yrittäjälle sosiaalisen median markkinointisuunnitelmaa, vaan keskityin strate-

gisen tason linjauksiin käytettävistä kanavista ja tekemisen tavoitteista sekä kehittämiseh-

dotuksiin sosiaalisen median yhteisöjen hyödyntämisestä. 

 

En myöskään laatinut yrittäjälle sisältösuunnitelmaa, vaan linjasin sisältöstrategisella ta-

solla sisällönhallintaa ohjaavia asioita sekä yhteisökyselystä ja yrittäjän omista näkemyk-

sistä poimittuja sisältöaiheisiin ja -muotoihin liittyviä tahtotiloja. Kehittämishanke ei pyrkinyt 

luomaan mitään yleistettävää mallia sosiaalisen median markkinointi- ja sisältöstrategian 

luomiselle, tai tuomaan lisätietämystä sosiaalisen median hyödyntämisestä yleisellä ta-

solla yrityksille. Tapaustutkimuksena toteutettu kehittämishanke koski yksittäisen yrityksen 

sosiaalisen median käytön kehittämisen hahmottamista.  

 

1.2 Kehittämishankkeen toteutus ja eteneminen 

Kehittämishanke oli laadullinen tapaustutkimus, jossa empiirisesti sekä laadullisin että 

määrällisin menetelmin kerättyjen aineistojen avulla etsittiin ratkaisua kehittämistavoittee-

seen. Periaatteena oli kerätä tietoa yrittäjän oman päätöksenteon hyväksi ja pitäytyä yrit-

täjän näkemyksissä laadittaessa ratkaisuja. Kuitenkin kehittämismahdollisuuksiin kirjattiin 

myös asioita, jotka eivät suoraan olleet yrittäjän ajatuksissa. 

 

En valinnut kehittämishankkeen toteutustavaksi toiminnallista tutkimusta, sillä se olisi mie-

lestäni vaatinut uudistusten käytäntöönpanoa ja niiden onnistumisen arviointia. Tapaustut-

kimuksella saavutettu lisäarvo kohdennettiin yrittäjän tietämyksen avuksi ja varsinainen 

ehdotuksen toteutus jäi näin ollen yrittäjän omaan harkintaan. 

 

Kehittämishankkeen toteutus oli monivaiheinen. Alkuperäinen suunnitelmani oli toteuttaa 

aineiston keruun vaiheet vuoden 2016 keväällä, mutta tutkimuksen kolmas vaihe toteutet-

tiinkin yli kolmen vuoden päästä ensimmäisestä haastattelusta.  

 

Tutkimuksen kohderyhmänä toimivat sekä yrittäjä itse että miesten pukeutumisesta kiin-

nostuneen, valitun sosiaalisen median verkkoyhteisön jäsenet. Tutkimuksen tiedonkeruun 

toteutustavoiksi valittiin sekä kahdessa vaiheessa toteutettu kvalitatiivinen syvähaastattelu 

yrittäjälle että kvantitatiivinen monivalintainen verkkokysely sosiaalisen median yhteisölle.  
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Ensimmäinen yrittäjän haastattelu oli alkukartoitus, jossa peilattiin yrittäjän liiketoimintaan 

liittyviä asioita ja brändimielikuvatavoitteita sekä asennetta ja tämän hetkistä sosiaalisen 

median markkinointia.  

 

Tutkimuksen toinen yrittäjähaastattelu toteutettiin syvähaastatteluna, jonka runko ja etene-

minen määräytyivät RENL-mallin ajatuksista sosiaalisen median markkinointistrategian 

hahmottamisesta. RENL-mallia avaan tarkemmin luvussa 2. 

 

Aiemmin tehdyn yhteisökyselyn tulokset oli luokiteltu mukaan RENL-mallista muodostettu-

jen kysymysten pohdinnan tueksi. Myös tilastot ja tutkimukset kuluttajien ja yritysten sosi-

aalisen median käytöstä olivat tukena kehittämishankkeelle. Haastattelu sisälsi myös ret-

rospektiivistä pohdintaa kolmen vuoden aikana tapahtuneesta yrittäjän sosiaalisen median 

markkinoinnin toiminnasta. Kuvissa 1 ja 2 on esitettynä tutkimuksen kronologinen etene-

minen elementteinä. Kuvat ovat nähtävissä myös raportin liitteinä (Liitteet 1a ja 1b). 

 

 

Kuva 1: Kehittämishankkeen eteneminen, vaihe I: Yrittäjän alkuhaastattelu, yhteisöky-

selyn toteutus ja tulosten analysointi seuraavaa vaihetta varten RENL-mallia soveltaen. 
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Kuva 2: Kehittämishankkeen eteneminen, vaihe II: Yrittäjän haastattelu RENL-mallia mu-

kaillen. 
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2 Digitalisoitunut ostoprosessi ja inbound-markkinointi 

Käsitteen “Inbound marketing” on alun perin lanseerannut Hubspot -yhtiön perustajiin kuu-

luva Brian Halligan. Inbound-markkinoinnin ytimessä on tehdä markkinointia, jota ihmiset 

rakastavat. (Hubspot Academy 2016.) 

 

Inbound-markkinointia kuvaa asiakasystävällinen tapa tarjota ratkaisuja asiakkaan päivit-

täisiin haasteisiin. Sen sijaan, että kohderyhmälle tyrkytettäisiin tietoa perinteisemmän 

outbound-markkinoinnin tapaan, on inbound-markkinoinnille tyypillistä kohderyhmän itse 

aktivoima tiedonhaku ja tarve, kohdistuen parhaimmillaan juuri inbound-markkinoijan stra-

tegisesti oikein viritettyyn sisältöön. (Fishkin & Høgenhaven, 2013, 14.) 

 

Tiedonhakumme, ostokäyttäytymisemme ja asiointimme muututtua digitalisoitumisen 

myötä, on myös perinteisten markkinoinnin taktiikoiden myynnin ja telemarkkinoinnin kyl-

mäsoittojen, suorapostitusten tai printti- ja TV-mainosten sijaan etsittävä keinoja tavoittaa 

asiakkaan huomio ja kiinnostus optimoimalla löydettävyyttä verkossa (SEO, Search En-

gine Optimization), sosiaalisessa mediassa ja oikeanlaisella sisällöntuotannolla (Vaughan 

2017). 

 

Taulukko 1. Outbound- ja inbound-markkinoinnin eroja (mukaillen Aaltonen 2019). 

Outbound-markkinointi Inbound-markkinointi 

Markkinointikampanjoita Jatkuva prosessi 

Tuotekeskeistä Käyttäjäkeskeistä 

Mainontaa & promootioita Koulutusta ja ongelmanratkaisua 

Lyhyt tähtäin / tulokset heti Jatkuvaa tekemistä 

Keskittyy myyntiprosessin loppuun tai al-

kuun, ei kokonaisvaltaisesti koko proses-

siin 

Top & Middle of Funnel, keskittyen 

yleensä koko ostoprosessiin 

 

Aaltonen (2019) analysoi inbound- ja outbound-markkinoinnin eroja taulukossa 1 listattu-

jen seikkojen valossa.  Siinä missä outbound-markkinoinnin ”push” toimet ovat usein vain 

tiettyyn vaiheeseen ostoprosessia keskittyviä, on inbound-markkinoinnissa kulkeminen 

koko asiakkaan rinnalla kaikki ostopolun vaiheet tavoitteellista. Käytännössä tämä tarkoit-

taa erilaisten sisältöjen ja aktivointitoimenpiteiden rakentamista edistämään – optimaali-

sesti seurattavissa olevaa – asiakkaan etenemistä ostopolulla. 
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Inbound-markkinoinnin öljynä toimii hyvä sisältö, joka kiinnostaa asiakasta.  Sen ajatuk-

sena on auttaa asiakasta menestymään tavoitteissaan ja elämässään. Auttaminen ja mer-

kityksellisuus ovat tässä toiminnassa avainsanoina. (Aaltonen 2019.) Aaltosen mukaan 

toimiva sisältö lähtee asiakkaasta ollen kohderyhmäkeskeistä ja kohdennettua, jolloin koh-

deryhmien asiakaspersoonien ymmärtäminen sisällöntuotannossa korostuu.  

 

Mittaaminen sekä sisällön ja polkujen optimointi mahdollistuvat digitaalisessa ympäris-

tössä ja ovat niin ikään inbound-markkinoinnin perustana johdateltaessa asiakasta osto-

prosessissaan eteenpäin aina yrityksen myyntikanavaan. (Aaltonen 2019.) 

 

Inbound-markkinoinnin lähtökohtana on ihmisen välinen markkinointi (H2H, Human to Hu-

man). Ihmiset, olivat he sitten kuluttajia, yrityspäättäjiä tai yritysten loppukäyttäjiä, tarvitse-

vat apua ja ratkaisuja ongelmiinsa. Asiayhteyteen rakennettu, hyödyllinen dialogi toimii 

siis kaikissa osto- ja asiointiprosesseissa. (Matter 2018.) 

 

Erityisesti inbound-markkinoinnin keinot soveltuvat yrityksille, joiden tuotteiden ja palvelui-

den ostopäätökseen tarvitaan usein tietoa ja vertailua tai joiden perinteiseen toimintaan 

liittyy liidien keruuta. Inboundin keinoja käytetään myös erottautumisena ja lisäarvon tuo-

jana asiakkaan mielessä (Matter 2018.) 

 

Loyalistin (2018) blogissa puolestaan todetaan inbound-markkinoinnin olevan epäsuoraa, 

asiakasta palvelevaa sisältöpohjaista markkinointia, joka houkuttelee ja tuo asiakasta 

kohti ostotapahtumaa. Myyjä rooliksi jää auttaa asiakasta ostamisessa.  

 

Inboundin taktiikat nojautuvat sisältömarkkinointiin ja ajatukseen asiakkaan määrätietoi-

sesta viemisestä eteenpäin: 

− Sisältömarkkinointi: Sisältömarkkinointi on keskeinen ja usein erottamaton osa inbound-
markkinointia. Blogijutut, ladattavat oppaat ja yhä useammin myös YouTube-videot, pod-
castit ja webinaarit kuuluvat perussettiin. Vaikka sisältöä julkaistaan muuallakin, kuten Lin-
kedInissä, Mediumissa, YouTubessa, podcast- tai webinaarialustoissa, on oma blogi silti 
operaation ydin ja omat laskeutumissivut konversioportteina. 
 

− Hakukoneoptimointi (SEO): Sisältömarkkinoinnin myötä hakukonelöydettävyys paranee 
merkittävästi. Asiakkaalle hyödyllisen sisällön julkaiseminen on sinänsä jo hakukoneopti-
mointia ilman, että hakukonenäkyvyyteen edes kiinnitetään huomiota. Toki taitojen kehitty-
essä sisällön tuotannossa otetaan hakukonenäkyvyys erikseen huomioon. Maksullista ha-
kukonemarkkinointia (SEM) käytetään kuitenkin inbound-markkinoinnissa verraten vähän, 
lähinnä ajamaan liikennettä myyntisuppilon loppuun eli tuotesivulle. 
 

− Sosiaalinen media: Sosiaalisen median merkitys on tärkeä sisällön promoamisessa eli sen 
esilletuomisessa yleisölle. Sisältöä jaetaan ja sitä mainostetaan, ja toivotaan, että lukijatkin 
jakaisivat sitä eteenpäin. 

 
− Sähköpostimarkkinointi: Harva asiakas on valmis ostamaan ensikohtaamisella, joten kes-

keinen osa inbound-markkinointia on sähköpostimarkkinointi, jota tehdään automatisoidusti 
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hoito-ohjelmin sekä perinteisemmin uutiskirjein. Uutiskirjeisiin ei kuitenkaan tehdä omaa 
sisältöä, vaan niillä promotaan jo julkaistua tuoretta sisältöä, kuten blogikirjoituksia. 

 
− Markkinoinnin automaatio: Inbound-operaatio on aina monimutkainen, ja menestykseen 

tarvitaan vähintään kevyt markkinoinnin automaatioalusta, yksittäisiä sovelluksia kun tarvit-
taisiin puolesta tusinasta tusinaan, jolloin itse koottu markkinoinnin automaatio on harvoin 
edullinen, luotettava ja automaattinen. 

 
− Natiivimainonta: Sisällön nostaminen medioiden uutisvirtaan on mielenkiintoinen ja vielä 

varsin vähän käytetty sisällön promootiokeino, mutta sen suosio kasvaa kovaa vauhtia. 
 

− Konversio-optimointi: Konversio-optimointi on lähellä inbound-markkinoijan sydäntä, sillä 
optimoitavana on sekä yhdellä istunnolla kuljettavat polut (some-blogi-toimintakehoite-las-
keutumissivu...) että asiakkaan kokonaismatka. (Loyalist 2018.) 

 

Inbound-markkinoijan työkaluiksi voidaan puolestaan luetella: 

− Blogialusta 
− Laskeutumissivut, lomakkeet 
− Uutiskirje 
− Automaattisesti lähetettävät sähköpostit: drip, sequence, program, nurture... 
− Tracking, scoring 
− Markkinoinnin CRM 
− Mittarit 
− Analytiikka (Loyalist 2018). 

 
Myös Loyalistin (2018) blogi mainitsee dataohjautuvuuden merkityksen inbound-markki-

noinnissa. Asiakkaan reaktioiden seurantamahdollisuus ohjaa seuraavien viestintävaihei-

den ketjuttamista ”nurturoinnin” eli liidin jalostamisen ostopolulla eteenpäin. 

 

2.1 Lainsäädäntö ja asetukset digitaalisessa markkinoinnissa 

Inbound-markkinoinnissa asiakastuntemus ja asiakkaan tunnistaminen ovat keskeisessä 

roolissa. Toimittaessa digitaalisessa ympäristössä ja henkilörekisterien parissa, tulee 

markkinoijan noudattaa sähköistä suoramarkkinointia ja henkilötietojen keruuta valvovaa 

lainsäädäntöä ja asetuksia. 

 

Asetukset säätelevät muun muassa rekisterin ylläpitäjän rooliin kuuluvia velvoitteita sekä 

antavat henkilölle oikeuksia tietojensa ja hänelle kohdennetun sähköisen suoramarkki-

noinnin hallintaan. Yksilön tietosuojaa, henkilörekisterin ylläpitoa ja sähköistä suoramark-

kinointia valvovat lait ja säädökset EU:ssa ja Suomessa:  

 

− EU:n yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR, General Data Protection (Asetus yleisestä 
tietosuojasta EU/2016/679) 

− Tietosuojalaki (Tietosuojalaki 1050/2018) 

− Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004). 
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2.2 Sisältöstrategia ohjaamassa sisällöntuotantoa 

Tässä luvussa käsittelen sisältöstrategiaa, sisältömarkkinointia sekä verkkosisältöihin 

liittyviä avainkäsitteitä. 

 

2.2.1 Sisältö  

Sanastokeskus TSK (2010) määrittelee kuvassa 1 verkkosisällön käsitettä ja alakäsitteitä, 

sekä tarkastelee käsitettä moniulotteisesti niin sisällöntuotannon lähteiden kuin 

lähettämisen eli jakamisen näkökulmasta. 
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Kuva 3: Käsitekaavio, sisältö (TSK 2010, 29). 

 

Sisältö kuvataan tietona tai ryhmänä tietoa, joka koottu, muokattu tai luotu tiettyyn 

käyttötarkoitukseen. Sanalla ”tieto” viitataan sekä dataan käsiteltävässä muodossa tai 
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informaatioon ihmisen ymmärrettävässä muodossa. Faktatiedon ohella myös muu merki-

tyksellinen informaatio, kuten mielipiteet, katsotaan tiedoksi. Sosiaalisen median yhtey-

dessä sisällöllä tarkoitetaan yleensä tietoverkkoon tallennettua sisältöä. (TSK 2010, 30.) 

Käyttäjien luoma sisältö on puolestaan käyttäjien itse luomaa, kuten blogit ja wikisivustot 

tai vaikkapa tuotearvioinnit, jotka on toteutettu arviointijärjestelmän mahdollistamien valin-

tavaihtoehtojen pohjalta tai vapaamuotoisella kommentoinnilla. (TSK 2010, 30.) 

 

Sisältöä voidaan tarkastella myös sen hallinnan ja käytön mukaan. Tällöin sisällön omista-

juus ja sijainti nousevat jaotteluperusteiksi. (Viinamäki 2017). Seuraavassa tarkastelen 

asiaa yrityksen näkökulmasta. 

− Oma media on kaikki yrityksen itse tuottama, ostama ja omistama sisältö. Yritys hallitsee 
sisältöä ja sen jakelua. 

 
− Lainattu media on yrityksen tuottamaa sisältöä, mutta se on sijoitettu johonkin sosiaalisen 

median kanavaan. Vaikka sisältö on yrityksen omistamaa, toimitaan Facebookin ja muiden 
toimijoiden hallinnoimalla alustalla. Näin ollen muutokset sisällön näkyvyydessä eivät ole 
täysin yrityksen itsensä hallussa. 

  
− Ostettu media on tässä yhteydessä yrityksen eri mediapaikoille lehdistä sosiaaliseen medi-

aan sivustoille tai vaikkapa pienempien toimijoiden mikroblogeihin tai verkkoyhteisöihin os-
tama mainospaikka yrityksen sisällölle. 

  
− Ansaittu media on muiden tuottama ja jakama ilmainen sisältö yrityksestä, kuten journalisti-

set sisällöt.  Myös verkossa tapahtuva ”word of mouth” eli suosittelu tai muu yksittäisen ih-
misen muille tuottama sisältö yrityksestä, esimerkiksi sosiaalisen median tai blogin sisäl-
tönä tai yrityksen sisältöjen jakaminen, katsotaan ansaituksi mediaksi. Erityisen arvokasta 
asiakkaiden silmissä on monesti juuri riippumaton ansaitun median sisältö. McKinseyn tut-
kimuksen mukaan kuluttajat tekevät ostopäätöksen todennäköisemmin toisen kuluttajan 
suosituksesta kuin mainonnan perusteella. 

 

Mainittuja sisällön medioita käytetään usein kaikkia yhtä aikaa, ketjuttaen asiakkaan pol-

kua niiden välillä (Vapa Media 2019; Viinamäki 2017). 

 

2.2.2 Sisältöstrategia 

Sisältöstrategia pohjautuu yrityksen strategiaan ja liiketoiminnan tavoitteisiin yhdistettynä 

asiakasymmärrykseen. Luomalla yrityksen sisällölle asiakkaalle relevantti viitekehys, saa-

daan asiakas parhaiten sisällön pariin ja haluttu vaikuttavuus viestille. Sisältöstrategia 

määrittää markkinoinnin ja viestinnän roolin strategisten tavoitteiden tukemisessa, sisältö-

jen kannalta tärkeimmät asiakasryhmät sekä persoonat motiiveineen ja lisäksi se tekee 

pohjatyön sisällöntuotannon suunnittelulle, tavoitteille ja mittareille. (Keronen & Tanni, 

2017, 132-133.) 

 

Sisältöstrategiassa korostuu asiakaskeskeisyys, jonka avulla luodaan asiakkaille merkityk-

sellisiä ja samaistuttavia sisältöjä (Hakola & Hiila 2012, 195). Sen keskiössä on tuottaa 
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asiakkaalle arvoa sisältöjen kautta ja tämä tavoite ohjaa ja strukturoi sisällöntuotantoa 

(Oiva 2018). 

 

2.2.3 Sisältömarkkinointi 

Sisältömarkkinointi toimii, kun se palvelee ja ohjaa asiakasta loogisesti (Oiva 2018). Sisäl-

tömarkkinoinnin suunnittelu perustuu sisältöstrategian antamiin suuntaviivoihin teemoista, 

tavoitteista ja toimintamalleista. Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on luoda arvokasta, rele-

vanttia ja houkuttelevaa sisältöä. (Pulizzi 2012, 116.) 

 

Seth Godin on todennut sisältömarkkinoinnin olevan asiakkaiden opastamista ja opetta-

mista. Saamalla heidät näin tuntemaan itsensä tyytyväisemmäksi, he ovat uskollisia ja fa-

nittavat sinua. Godin on myös sanonut sisältömarkkinoinnin vaikeuden piilevän siinä, että 

asiakasta ja hänen tarpeitaan on oikeasti kuunneltava ja luotava yhteys asiakkaaseen. 

Tavoitteisiin ei päästä vain ostamalla mediatilaa sisällöille. (Pulizzi 2008.) 

 

2.2.4 Sisältöstrategian ohjaama prosessi asiakaspolun sisällön optimointiin  

 

Kuva 4: Sisältöstrategian ohjaama ja optimoima sisältömarkkinoinnin prosessi (mukaillen 

Lappalainen 2018; Malteo 2014). 

 

Olen koonnut kuvaan 2 hahmotuksen, kuinka sisältöstrategiassa määritellyt, yrityksen 

strategiasta johdetut sisältöteemat, kohderyhmien persoonat sekä asiakaspolut toimivat 

sisällöntuotannon ja kanavavalintojen pohjana. Ideana on mittaamisen kautta pyrkiä opti-

moimaan asiakkaan osto- tai asiointipolkujen tueksi relevanttia sisältöä oikeaan aikaan, 

oikeassa paikassa. 
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Sisältöstrategian yhteydessä määritellään kuvitteelliset ostajapersoonat, jotka konkretisoi-

vat yrityksen tyypillisten asiakkaiden ominaisuuksia aina iästä ja sukupuolesta mielenkiin-

non kohteisiin. Ostajapersoonia käytetään tukena kohdennettujen sisältöjen pohdinnassa. 

(Digimarkkinointi 2019.) 

 

Ostopolku on prosessi, joka etenee yrityksen palvelun tai tuotteen ostamiseen. Markki-

nointi toimii ostopolulla etenemisen edistäjänä. (Mäkinen & Kahri 2010, 48-49.) Kuluttajan 

ostopolkua on hahmotettu viiteen vaiheeseen: tarpeen tunnistaminen, tiedonhankinta, 

vaihtoehtojen arviointi, ostopäätös sekä kokemusten arviointi. (Kotler & Keller 2016, 194-

195.) 

 

2.3 Sosiaalinen media markkinointikanavana 

Seuraavaksi avaan tutkimukseni keskiössä olevan sosiaalisen median ja sen yhteisöllisyy-

den hyödyntämiseen liittyvän sosiaalisen median strategian käsitteitä ja toimintaperiaat-

teita. 

 

2.3.1 Sosiaalinen media 

Sosiaalinen media voidaan kuvata tietoverkoissa toimivana, yhteisöllisesti tuotettuna tai 

jaettuna mediana, jossa käyttäjät jakavat mielipiteitä, tietoa ja kokemuksia (YSA 2015). 

Sosiaalisen median käsite ja siihen liittyvien alakäsitteiden kokonaisuus ja hierarkia on 

määritelty Sanastokeskus TSK ry:n Sosiaalisen median sanastossa kuvan 3 käsitekaa-

vion avulla.  
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Kuva 5: Sosiaalisen median käsitekaavio, yleisiä käsitteitä (TSK 2010, 13). 

 

Sosiaalinen eli yhteisöllinen media nähdään tietoverkkoja tietotekniikkaa hyödyntävänä 

viestinnän muotona, jossa vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä 

käsitellään sekä luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita (TSK 2010, 14-15). Sosi-

aalinen media voidaan myös määritellä joukoksi yhteydenpitoa mahdollistavia sovelluksia, 

jotka luovat kanssakäymistä, yhteistuotantoa, vaihtoa ja tiedonjakoa verkottuneiden yhtei-

söjen välillä (Larson&Watson 2011, 4). Sitä voidaan myös kuvata joukoksi internetpohjai-
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sia sovelluksia, jotka ovat rakentuneet web 2.0 ideologialle ja teknologialle, ja jotka mah-

dollistavat käyttäjäpohjaisen sisällöntuottamisen ja –jakamisen (Ananda, Hernandez-Gar-

cian & Lambertin 2014, 1). 

 

Hintikka (2016) on puolestaan määritellyt sosiaalisen median internetin uusiksi palveluiksi 

ja sovelluksiksi, joissa yhdistyy käyttäjien välinen kommunikaatio ja oma sisällöntuotanto. 

Sillä viitataan yleensä ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja medialla informaatioon sekä 

kanaviin, joiden myötä sitä jaetaan ja välitetään. Sosiaalinen media eroaa hänen mu-

kaansa perinteisestä joukkoviestinnästä muun muassa siinä, että käyttäjät eivät ole vain 

vastaanottajia, vaan voivat myös tehdä asioita: kommentoida, tutustua toisiinsa, merkitä 

suosikkeja, jakaa sisältöä jne. Toiminta tuottaa lisää sosiaalisuutta, verkottumista ja yhtei-

söllisyyttä. 

 

Hintikka näkee sosiaalisen median tunnuspiirteiksi helppokäyttöisyyden ja nopean omak-

suttavuuden, maksuttomuuden ja mahdollisuuden kollektiiviseen tuotantoon. Hänen mu-

kaansa sosiaalinen media eroaa perinteisestä joukkoviestinnästä tehden viestin vastaan-

ottajista myös sisällöntuottajia kommentoinnin, tykkäämisen tai jakamisen kautta. (Hin-

tikka 2016.) 

 

Sosiaalista mediaa on sanottu myös tarkoin määrittelemättömäksi käsitteeksi, jota käyte-

tään viittaamaan johonkin uuteen, vallankumoukselliseen aihealueeseen. Käsite tulisi 

mieltää sateenvarjokäsitteeksi sisältäen erilaisia kulttuureja ja käytäntöjä, yhdistävänä te-

kijänä online-sisällöt ja ihmiset, jotka ovat tekemisissä tämän sisällön kanssa. Hyvä olisi 

erottaa sosiaalisen median käsite teknologiasta, jota sosiaalinen media hyödyntää sekä 

digitaalisesta sisällöstä, jonka tuottamiseen tai käyttöön ei liity yhteisöllisiä aspekteja. 

(Lietsala & Sirkkunen 2008, 17-26.) 

 

Sosiaalisen median toimintaa voidaan lajitella seuraavasti:  

− sisällöntuotanto ja julkaisutyökalut (blogit, wikit, podcastit jne) 
− sisällönjakosivustot (Flickr, YouTube, Twitter, Instagram jne) 
− verkostoitumissivustot (LinkedIn, Facebook, Friendster, MySpace, IRC-Galleria jne) 
− yhteisöllinen sisällöntuottaminen (Wikipedia, StarWrecks jne) 
− virtuaaliyhteisöt (Second Life, Habbo Hotel, Warcraft jne) 
− add-ons (GoogleMaps, RockYou, Amazon Grapevine jne) (Lietsala&Sirkkunen 2008, s.17-

26). 

 

Taulukossa 2 on puolestaan sosiaalisen median jaottelu tehty verkkosisältöjen suhteessa 

sosiaaliseen käyttöön. Teknologiat, kuten RSS-syöte, olisivat pikemminkin sosiaalisia so-

velluksia. (Lietsala & Sirkkunen 2008, 19.) 
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Taulukko 2: Sosiaalisen median välineet ja aktiviteetit 

 

 

Juslén kuvaa sosiaalisen median kaikille avoimeksi ympäristöksi, jossa voidaan tuottaa ja 

julkaista sisältöjä sekä pitää yhteyttä muihin ja olla mukana erilaisissa yhteisöissä. Sosiaa-

linen media koostuu useista eri tarkoituksiin luoduista palveluista, jotka toteutetaan uusim-

pien internet-teknologioiden avulla. (Juslén 2011, 197.) 

 

2.3.2 Sosiaalisen median yhteisöllisyys 

Yhteisöt ja verkostot ovat sosiaalisen median keskeisimpiä elementtejä. Sosiaalisen me-

dian yhteisöä on pyritty määrittämään sen muodostumisen osalta joko olemassa olevan 

yhteisön tai useamman yksilönä sisältöä tuottavan tahon muodostamaksi yhteisöksi. Inter-

net on mahdollistanut uusia yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen ilmenemismuotoja, kuten 

aika- ja paikkariippumattomia yhteisöjä. On myös eroteltu sosiaalisen median käyttäjä, 

joka vain hyödyntää sosiaalista mediaa, muttei kuulu yhteisöön. (Kangas, Toivonen & 

Bäck 2007, 10, 12-14.) 

 

Heinosen mukaan sosiaalinen media muodostaa yhteisöjä ja uusheimolaisuutta tarjoten 

käyttäjilleen mahdollisuuden verkostoitumiseen ja syvällisempäänkin yhteisöön kytkeyty-

miseen. Yhteisöissä tunnetaan yhteenkuuluvuutta omaan yhteisöön ja yhteisö antaa myös 

jäsenelleen merkityksellistä tietoa ja kontakteja. (Heinonen 2009, 7,14.) Yhteisöissä sanal-

linen viestintä eli ”Word-of-Mouth” on merkityksellinen osa sosiaalista vuorovaikusta. Mie-

lipiteet ja kokemusten jako vaikuttavat yhteisöissä vahvasti kuluttajan ostokäyttäytymiseen 

ja näkemyksiin. (Tuominen 2013, 124.) 
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Ryll (2016) puolestaan kuvaa sosiaalista mediaa postmoderniksi heimottumiseksi, jota 

ruokkii Web 2.0 kahdensuuntaisella viestinnällä ja tiedonjakamisella. Verkon heimokoke-

mus perustuu identiteettiin, jaettuun tarinankerrontaan ja merkitykselliseen tiedonvaihtoon. 

Heimottumisen periaatteiden ymmärtäminen onkin jokaisen markkinoijan hyvä ymmärtää 

sosiaalisen median markkinointia suunnitellessaan. Siinä, missä brändiyhteisöt perintei-

sesti kokoontuvat brändin ympärille, kuluttajaheimojen arvonluonti perustuu Ryllin näke-

myksen mukaan enimmäkseen ryhmän henkilöiden välisiin interaktioihin. Sosiaalinen me-

dia on muuttanut ostokäyttäytymistämme ja sotkenut perinteisen markkinoinnin pelisään-

nöt. Yritysten olisikin hänen mukaansa aika mennä sosiaalisen median heimojen luokse ja 

kuunnella heimoa, keskustella heimon kanssa imeytyen osaksi keskustelua sekä tehdä 

kaikki tämä aidosti ja uskottavasti. 

 

2.3.3 Sosiaalisen median käyttö Suomessa 

Suomalaisten yritysten sosiaalisen median markkinoinnin trendejä vuosittain tutkiva mai-

nostoimisto Kurio on listannut viimeisimmässä raportissaan seuraavien trendien nousseen 

esille yritysten vastauksissa: 

− Kantaaottavuuden ja vastuullisuuden vaateet korostuvat somessa 
− Data ohjaa entistä personoidumpaa kokemusta 
− Mikrovaikuttajat tulevat megatähtien rinnalle 
− Somessa käytetyn ajan kasvaessa myös kriittisyys lisääntyy 
− Videot vievät somea eteenpäin – some puolestaan videoita (Kurio 2019, 4-6). 

 

Kuluttajien kriittisyys mainostajien arvomaailmaa ja tuotteita kohtaan, sosiaalisen median 

suurten verkkoalustatarjoajien boikotoiminen, kuten myös yksityishenkilöiden vallan nou-

seminen seurannan ja mielipidevaikuttajan asemassa, ovat merkkejä kuluttajien aktiivi-

sesta suhtautumisesta hänelle internetin kautta jaettavaan tietoon ja luottamuksen horju-

misesta yritysten ylläpitämiin järjestelmiin. (Kurio 2019, 4-6.) 

 

Sama trendi on ollut nähtävissä jo muutamaa vuotta aiemmassa raportissa: 

Sosiaalisuus ja avoin viestintä Suomessa arkipäiväistyy. Vanhat toimintatavat jätetään 

taakse ja yhä useampi viestii aktiivisesti rakentaen mainettaan ja avaten tapaansa auttaa. 

Odotamme yritysten elävän arjessamme mukana, reagoivan ajankohtaisiin ja arvojensa 

mukaisiin asioihin sekä olevan saatavilla silloin kun meille sopii. (Kurio 2015, 6.) 

 

Sosiaalisen median hyödyntäminen yritysten markkinointikanavana on yleistymässä. Soneran lop-

puvuodesta 2016 teettämän yrittäjätutkimuksen mukaan 57% 1-49henkilön yrittäjistä hyödynsi sosi-

aalista mediaa liiketoiminnassaan. Somea käytettiin eniten markkinointiin (86%) ja yrityskuvan ra-

kentamiseen (75%), mutta myös uusasiakashankintaan (55%) ja myyntiin (44%) sekä asiakaspal-

veluun (43%). Myös ideoiden ja inspiraation lähteenä ilmoitti 27% somea hyödyntävänsä. Yrittäjien 
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suurin este sosiaalisen median hyödyntämiseen oli käsitys, etteivät heidän asiakkaansa käyttäisi 

sitä. Myös yrittäjän ajanpuute nousi haasteeksi ja joillain myös osaaminen. (Yrittajat.fi 2017.) 

 

Yritysten mielenkiintoa sosiaalista mediaa kohtaan pohjaa luonnollisesti kuluttajien läsnä-

oloon mediassa. Tilastokeskuksen raportti kertookin suomalaisten sosiaalisen median 

käytöstä vuonna 2018, että yhteisöpalveluiden suosio jatkui vahvana. Raportin mukaan 61 

prosenttia 16–89-vuotiaista oli seurannut jotain yhteisöpalvelua viimeisen kolmen kuukau-

den aikana. 31 prosenttia suomalaisista ilmoitti seuraavansa jotain yhteisöpalvelua jatku-

vasti kirjautuneena tai useasti päivässä.  Käyttö oli kuitenkin ikäsidonnaista: 93 prosenttia 

16–24-vuotiaista käytti yhteisöpalvelua ja 25–34-vuotiaistakin 87 prosenttia, mutta vain 

puolet 45–54-vuotiaista. (Tilastokeskus 2018.) 

 

Yhteisöpalveluita käytettiin erilaisiin elämän alueisiin, 85%:n osalta ystävyyteen ja tutta-

vuuteen liittyen. Joka kolmannella yhteisöpalvelut liittyivät brändien, tuotteiden tai palvelui-

den seuraamiseen. Yli puolella (56 %) yhteisöpalvelujen käyttäjistä palvelut liittyivät har-

rastuksiin. 36 prosentilla yhteisöpalvelujen käyttäjistä palvelut liittyivät käytettyjen tavaroi-

den myymiseen, vaihtamiseen tai antamiseen yhteisöpalvelun ryhmissä. (Tilastokeskus 

2018.) 

 

2.3.4 Sosiaalisen median markkinointistrategia  

Sosiaalinen media on tullut osaksi yritysten markkinointistrategioita. Se on samalla muut-

tanut perinteisen markkinointistrategian ja brändihallinnan ajatusmallia, kuten myös yritys-

ten tapaa sitouttaa ja kommunikoida kohderyhmiensä kanssa. (Ananda, Hernández-Gar-

cia & Lamberti 2014, 2.) 

 

Sosiaalisesta mediasta on tullut viime vuosina tärkeä verkottumisen, sisällönjakamisen ja 

asioinnin kanava. Sen katsotaan avaavan ominaisuuksiensa ansiosta laajan median liike-

toiminnalle, kuten online-markkinoinnille. Sosiaalisen median markkinointi mahdollistaa 

kohderyhmien helpon tavoittamisen tehokkaasti ja välittömästi. Samanaikaisesti se myös 

haastaa markkinoijat mediana. (Nadarajan & Yazdanifardn 2013, 3.) 

Sosiaalisen median markkinointistrategia (Social Media Marketing Strategy, SMMS) 

voidaan nähdä integroituna joukkona aktiviteetteja, joilla yritys tai organisaatio pyrkii 

saavuttamaan markkinointitavoitteensa ja kohderyhmiensä vaatimukset sosiaalisen 

median välineitä hyödyntäen (Ananda ym. 2014, 6). 
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Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma (Social Media Marketing Strategic Actions, 

SMMA) voidaan nähdä puolestaan niinä markkinointiaktiviteetteina, käyttäytymisinä ja tak-

tiikkoina sosiaalisen median parissa, jotka on määritelty sosiaalisen median markkinointi-

strategiassa. (Ananda ym. 2014, 6.) 

 

Asiakkaan ostoprosessi on muuttunut sosiaalisen median ja digitaalisen sisällöntuotannon 

myötä. Anita Niemi-Korpi (2012, 29, mukaillen Leino) on listannut perinteisen ja sosiaali-

sen median välineiden käytön soveltuvuutta ostoprosessin eri vaiheissa. Erityisesti suosit-

telun eli ”Word-of-Mouth” eli WOM. Suomeksi käsitteestä on puhuttu myös puskaradiona, 

viidakkorumpuna tai suusanallisena markkinointina. Suosittelun merkitystä ja siihen liitty-

vää sisällönjakamista hän korostaa sosiaalisen median tuottamana mahdollisuutena tyyty-

väisten asiakkaiden hyödyntämisessä uusien asiakkaiden saamiseen. 

 

 

Kuva 6: Sosiaalisen median hyödyntäminen pienyrityksen markkinoinnissa (Niemi-Korpi 

2012, 29, mukaillen Leino). 

 

Anandan ym. (2014, 3) mukaan sosiaalisen median markkinointistrategioissa on tyypilli-

sesti asetettu toiminnan tavoitteiksi suosittelun, brändiuskollisuuden ja bränditunnettuuden 

kehittymisen, asiakassuhteiden lähentymisen, asiakaspalveluun liittyvän hallinnan paran-

tamisen tai yritykseen ja sen tuotteisiin liittyvän tiedon lisääminen. Asiakkaan myötä myös 

asiakaskäyttäytyminen ja siihen halutulla tavalla vaikuttavien sosiaalisen median markki-

nointiaktiviteettien ymmärtäminen on noussut mielenkiinnon kohteeksi. Jos sosiaalisen 

median alkuvuosina on toimittu jossain määrin kokeilun periaatteella, nyt markkinoijat ha-

luavat myös tämän kanavan suunnittelun ja roolin määrittämisen tapahtuvan hallitusti, te-

hokkaasti ja mitattavasti. (Ananda ym. 2014, 3.) 
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Ananda ym. (2014, 10) ovat hahmottaneet sosiaalisen median markkinointistrategian hah-

mottamiseksi kuvan 7 mukaisen RENL-mallin (Representation – Engagement – Networ-

king – Listen-in). Se auttaa yritystä ymmärtämään sosiaalisen median markkinoinnin eri 

aktiviteettien roolia ja taktiikkaa ja valitsemaan strategianmukaiset välineet ja toimintata-

vat. 

 

 

Kuva 7: Sosiaalisen median markkinointistrategian hahmottamista auttava RENL-malli. 

(Mukaillen Ananda ym. 2014, 10). 

 

RENL-malli lähtee ajatuksesta, että sosiaalisen median markkinointistrategia määrittää 

kattotasolla tekemisen sävyn ja ohjaa valittuja aktiviteettipäätöksiä sekä positiointia. Sosi-

aalisen markkinointisuunnitelma hakee päätöksensä puolestaan yrityksen liiketoiminta- ja 

markkinointistrategioista sekä painopisteistä. 

 

Sosiaalisen median markkinoinnin taktiikat on jaettu mallissa sisältöpainotteisiin (Content 

Oriented strategic Actions) ja alustakeskeisiin (Platform Oriented Strategic Actions) strate-

gisiin toimiin. Jokainen taktiikka sisältää toiminnan aikaansaaman käyttäytymisen tai 

muun vaikutuksen mukaisia käytännön aktiviteetteja. Malli auttaa ymmärtämään kunkin 

yksittäisen aktiviteetin oletettua vaikutusta. 
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RENL-mallin taktiikat: 

− Esittely: sisältää aktiviteetit, joilla jaetaan tietoa ja markkinoidaan yritystä tai sen palveluista 
ja tuotteista.  

− Sitouttaminen: sisältää aktiviteetit, jotka keskittyvät asiakaskanssakäymiseen, tuottavat asi-
akkaalle arvoa tuoden samalla yritykselle etua (asiakassuhteiden hoitaminen, H2H (Human 
to Human) markkinointi, kustomointi, asiakkuudenhoitomallit jne.) 

− Verkottuminen: sosiaalisen median applikaatioiden, sovellusten ja alustojen valinnat liittyen 
haluttuun läsnäoloon verkossa (esimerkiksi keskustelua yritykseen, brändeihin ja tuotteisiin 
liittyen). 

− Kuuntelu: Sosiaalisen median verkostoissa tiedonkeruuseen liittyvät tavoitteet (taustalla 
markkinatutkimus, Business Intelligence, mittaaminen ja seuranta sekä esimerkiksi verkon 
vaikuttajien identifiointi). (Ananda ym.  2014, 10.) 

 

Forsgård ja Frey mainitsevat, että kun yritys on ensin määritellyt sosiaalisen median mark-

kinointistrategiansa tahtotilat yhteisöllisessä mediassa, kyky luoda ja ylläpitää suhteita on 

avain menestykseen. Heidän mukaansa suuret tunteet ja vahvat persoonat voittavat pal-

jaat numerot ja harmaat faktat. (Forsgård & Frey, 2010, 14-21.) 

 

Internet ja sosiaalinen media ovat muuttaneet yrityksen toimintaa ja rationaalista päätök-

sentekoa.  Asiakkaat haluavat ja tulevat kuulluksi. Pelkkä yrityksen sisältä johdettu toi-

minta ja brändinhallinta ei ole enää mahdollista. Forsgårdin ym. mukaan verkostoissa käy-

tävän vuoropuhelun on oltava hienovaraista yrityksen sisällöistä kertomista ja vähintään 

yhtä paljon muiden kuuntelua ja mielipiteiden vaihtoa. Näin luodaan yhteensopivuuden 

tunnetta ja luottamusta asiakkaiden ja yrityksen edustajan välille. Mitä enemmän suhtei-

siin investoi tarjoamalla arvoa niiden toisille osapuolille, sitä vahvemmaksi ne muodostu-

vat ja sitä enemmän hyötyä niistä voi jatkossa saada. Myös suunnitelmallisuus ja tavoit-

teellisuus tässä toiminnassa on tärkeää. (Forsgård & Frey, 2010, 14-21.) 

 

Ajanhallinnan näkökulmasta sosiaalisen median strategian mukainen toiminta vaatii kurin-

alaisuutta ja hyvien ja tehokkaiden käytäntöjen luomista.: 

− Rajoita määrää verkostoitumispalveluiden osalta. 
− Kokeile ja uskalla myös erota. Yrityksen profiilin tulisi olla näissä aina aktiivinen tai se on 

syytä poistaa. 
− Resursoi ja ohjeista.  
− Valitse seurattavat ja sisältö. Mitä sivustoja ja vaikuttajia on yrityksen näkökulmasta oleelli-

sinta seurata. Entä kuinka usein yrityksen itsensä on optimaalista julkaista. 
− Rajoita aikaa. Mieti, mitä teet ja kuinka paljon aikaa siihen voit käyttää.  
− Valitse oikeat työkalut. (Forsgård & Frey, 2010, 14-21.) 

 

Sosiaalinen media integroituu osaksi markkinointistrategiaa ja korvaavan jotain perintei-

sistä toimintamuodoista: Sosiaalisen median kautta yritys voi saavuttaa suuren yleisön 

suhteellisen pienellä investoinnilla. Kalliin mainostilan hankkiminen ei välttämättä tuota 

enempää hyötyä kuin tehokas läsnäolo sosiaalisessa mediassa. (Gunelius 2011, 183-

184.) 
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Digitalistin Heidi Lemmetyinen (2013) antaa myös vinkkejä sosiaalisen median markki-

noinnin strategian luomiselle. Hän ottaa lähtökohdaksi taustalle yrityksen viestintästrate-

gian, sillä näkee sen antamien ohjeistusten ja tavoitteiden määrittävän pitkälti rajat sosiaa-

lisen median strategialle. Hänen mukaansa olisi hyvä pohtia seuraavia asioita: 

− Määrittele tavoitteet 
− Tee inventaario (nykytilanne, benchmarkkaus) 
− Valitse kanavat. 
− Suunnittele sisällöt. 
− Pistä prosessit kuntoon.(Äänensävy, kalenteri, vastuut, SEO) 
− Huolehdi mittaamisesta. 
− Älä hölmöile. 
− Osallistu keskusteluun. 

 

2.3.5 Sosiaalisen median sisältöstrategia 

Tähän alalukuun olen poiminut sosiaalisen median sisältöihin kantaa ottavia osuuksia, 

muodostaakseni käsitystä sosiaalisen median sisältöstrategian pohdinnalle. 

 

Sosiaalinen media keskittyy sisältöön, jossa loppukäyttäjä ottaa aktiivisen roolin sisällön-

tuottamisessa. Ennen sosiaalisen median käytön yleistymistä, internet-sisältöjen rooli oli 

toimia enemmänkin yksisuuntaisena informaationa. Tänä päivänä kanssakäyminen ja si-

sältö verkossa syntyy yhä enemmän kahden tai useamman tahon kanssakäymisen perus-

teella. (Ananda ym. 2014, 1-2.) 

 

Sisällöt ovat sosiaalisen median määrittelyssä avainasemassa. Ne perustuvat joko koko-

naan käyttäjien tuottamaan sisältöön tai joissa käyttäjien tuottamalla sisällöllä ja käyttäjien 

toiminnalla on merkittävä rooli. Sisällöt voivat olla esimerkiksi tekstiä, videota, ääntä, ani-

maatiota sekä kuvia ja koosteita, videoiden miksauksia tai yhdistelmäpalveluita, soittolis-

toja, arvosteluja tai avainsanoja. (Kangas ym. 2007, 12-14.) 

 

Sisältömarkkinoinnin tarkoituksena on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ja mielenkiintoista si-

sältöä. Kortesuon mukaan se näin ollen se soveltuu hyvin sosiaaliseen mediaan. Yrityk-

sen sosiaalisen median sisältö voi olla esimerkiksi blogikirjoituksia, videoita tai reseptejä. 

Yritys voi tuottaa sisältöä itse tai tehdä yhteistyötä tunnetun bloggaajan tai muun mielipi-

devaikuttajan kanssa. Itsetuotettu materiaali on Kortesuon mielestä edullinen vaihtoehto 

sisältömarkkinointiin, mutta huolellisesti toteutettu sisältömarkkinointi vaatii tekijältään ai-

kaa ja johdonmukaista panostusta. Sosiaalisen median profiilin tai blogin päivittämisen 

säännöllisyyden hän näkee tärkeäksi, sillä kesken jäänyt sisältömarkkinointi antaa asiak-

kaalle huonon kuvan yrityksen pitkäjänteisyydestä ja kiinnostuksesta viestiä asiakkailleen. 

(Kortesuo 2014, 94–95.) 
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Taimisen näkemyksen mukaan verkon sisällöntuotanto blogeineen, tarinallisine artikkelei-

neen, videoineen ja käytyine verkostovuoropuheluineen tavallaan fuusioi perinteisiä mark-

kinoinnin funktioita. Verkkosisällön tutkimuksista on saatu viitettä sen toimivan perinteisiä 

sisältöjä tehokkaammin kuluttajien sitouttamisessa, erityisesti esiintyessään sosiaalisen 

median yhteisöissä. (Taiminen 2013, 13.) 

  

 

 

Kuva 8: Sisällöntuotanto yhdistää perinteisiä liiketoiminnan viestintävälineitä (mukaillen 

Taiminen 2013, 13). 

 

Taiminen (2013, 5) on tutkinut kuluttajan sisältöorientoitunutta sitoutumisesta verkossa. 

Hänen mukaansa sosiaalinen media vahvistaa kuluttajan kannalta relevanttien ja kiinnos-

tavien sisältöjen tärkeyttä ja arvokas sisältö on nähty potentiaalisena kuluttajan sitouttami-

sen keinona. On tärkeää myös ymmärtää kuluttajan sitoutumisen motivaatiot, jotka Taimi-

nen määrittelee tutkimuksessaan yhteisöön, identiteettiin, informaatioon ja nautintoon liit-

tyviksi. Lisäksi sitoutuminen on liitetty brändiasenteeseen ja brändituttuuteen.   

 

Tärkeä osa yrityksen markkinointia on myynti. Sosiaalinen myynti eli ”Social Selling” on 

Leinon (11.1.2018) mukaan myynnin toimintatapa, jossa digitaalisten ja sosiaalisten kana-

vien avulla pyritään luomaan lisää myynnillisiä mahdollisuuksia, sekä rakentamaan luotta-

musta ja syventämään suhdetta asiakkaiden ja potentiaalisten asiakaskandidaattien 

kanssa myyntiprosessin vaiheiden ohella. 
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Yhteenvetona totean, että sosiaalisen median yhteisöissä sisältöstrategia näyttäisi poh-

jautuvan erilaisten verkkosisältöjen hyödyntämiseen jakamisen muodossa sekä itse yhtei-

söissä tuotettavan vuorovaikutuksellisen sisällön – asiantuntijuuden, mielipiteiden – sekä 

myös myynnillisen verkottumisen kautta syntyvän toiminnan avulla.  
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3 Kehittämishankkeen toteutus 

Kehittämishankkeeni toteutettiin miesten mittatilausjalkineita käsityönä valmistavalle yrittä-

jälle. Kuvaan seuraavassa yrittäjän toimintaympäristöä sekä kehittämishankkeen toteu-

tusta ja etenemistä. 

 

3.1 Case-yrityksen toimiala ja kilpailutilanne  

Nahkakenkien valmistus mittatilauksena, käsityöhön pohjautuvin menetelmin kuuluu Tilas-

tokeskuksen toimialaluokituksen mukaan 15200 Jalkineiden valmistus -luokkaan. Toi-

mialan pääluokkana on C Teollisuus > 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus. Tähän 

kuuluu: jalkineiden valmistus kaikkiin tarkoituksiin valmistusaineesta tai -tavasta riippu-

matta ml. lestin avulla valmistetut jalkineet. (Tilastokeskus 2008.) 

 

Huomioitavaa yrittäjän toimintaan liittyen on myös, että asiakkaan tilauksen liittyessä orto-

pedisesti erikoisvalmisteisiin kenkiin, luokitellaan toiminta myös 32501 Lääkintä- ja ham-

maslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus (pl. hammasproteesit) -luokkaan.  

Toimialan pääluokkana on C Teollisuus> 32 Muu valmistus. Tähän kuluu: yksilöllisten, ti-

lauksesta valmistettavien ortopedisten jalkineiden valmistus (32501). (Tilastokeskus 

2008.) 

 

Kehittämishankkeen kohteena olleen yrittäjän ammatti on Suomessa nykyisin hyvin harvi-

nainen. Yrittäjää haastatellessani hän ei tunnistanut Suomessa olevan montaakaan kilpai-

lijaa täysin samanlaisella liikeidealla. Euroopassa ja muualla maailmassa mittatilauksena 

tehtyjen eli mittojen mukaan tehtyjen eli bespoke -jalkineiden valmistuksen perinne elää 

hieman paremmin, vaikkakin rooli teollisesti valmistettujen kenkien markkinassa on margi-

naalinen kaikkialla. 

 

Syynä mittatilauskenkien valmistajan eli suutarin käsityöammatin katoamiseen on 1800-

luvun lopussa alkanut teollistuminen ja kaupungistuminen. Kaupunkeihin perustettiin teh-

taita, joissa valmistettiin ennen käsitöinä tehtyjä tuotteita. Suomessa vielä 20-luvulle tulta-

essa eli suutarin ammattikunta, mutta sittemmin on ammatissa toimivien fokus ollut toimia 

enemmänkin korjaussuutareina kuin varsinaisina kengäntekijöinä. Kenkäteollisuus toi 

mahdollisuuden kustannustehokkaampaan tuotantoon ja tätä kautta kenkien hintojen las-

kuun. Suutarintyönä tehtyjen kenkien valmistus ei enää kannattanut laajemman ammatti-

kunnan elinkeinona. (Lassila; Paljakka 30.3.2016.) 
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Kiinnostus käsityönä tehtyihin mittatilausjalkineisiin on kuitenkin olemassa, mitä todistavat 

osaltaan kehittämiskohteen yrittäjän tilausmäärät ja kasvava asiakaskunta.  Ylipäätään ar-

vostus katoavaa käsityöläisyyden perinnettä ja elämäntapaa sekä tuotteiden uniikkia ja 

personoitua olemusta kohtaan näyttäisi olevan trendinä nousussa. 

 

Lassilan mukaan käsillä tehdyssä tuotteessa pitääkin nykypäivänä olla jotain erityistä. Os-

tajan pitää saada mielikuva jostain uniikista, jostain mitä teollisesti valmistetusta ei voi 

saada.  Hän kertoo teollisen tuotannon kohtaavan tänä päivänä kritisointia kulutushyödyk-

keiden lyhytaikaisen elinkaaren tähden. Ekologisuus nostaa päätään kestävän kehityksen 

vaateiden alla (Lassila.) 

 

3.2 Kehittämishankkeen eteneminen 

Seuraavassa avaan kehittämishankkeen toteutusta ja etenemistä. Kehittämishankkeeni 

tavoitteena oli tutkia sosiaalisen median yhteisöjen hyödyntämistä yrittäjän markkinointika-

navana ja muodostaa yrittäjälle tämän pohjalta sosiaalisen median markkinointi- ja sisältö-

strategia.   

 

Kehittämishankkeen empiria voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: 

- Yrittäjän alkukartoitushaastattelu 
- Yhteisökysely 
- Yrittäjän II haastattelu. 
 

Kehittämishankkeen eteneminen kokonaisuudessaan on nähtävissä kronologisina kaavi-

oina liitteenä (Liite 1). Kuvailen etenemistä vaiheittain alaluvuissa. 

 

3.2.1 Alkukartoitus 

Alkukartoitus sisälsi valitsemani aihealueen kirjallisuuteen ja muuhun tietoperustaan pe-

rehtymistä ja kehittämiskohteena olevan yrityksen toimintaan perehtymisen. Tietoperus-

tasta ja kehittämishankkeen ohjaajan vinkistä valikoitui yrittäjälle toteutettavan haastatte-

lun pohjaksi Pienyrittäjän Somepuuhakirja (Selenius 2015). Yrittäjän haastattelussa saa-

tiin myös yrityksen liiketoimintastrategiaan liittyvää tietoa hankkeen tueksi. Ensimmäisen 

vaiheen tiedonkeruun tutkimuksellinen tavoite asetettuna kysymysmuotoon: 

 

− Mikä on yrittäjän näkemys sosiaalisen median yhteisöihin ja niiden hyödyntämiseen 
yrityksen markkinointikanavana: onko yrittäjällä sosiaalisen median markkinointistrate-
giaa ja -suunnitelmia sekä olemassa olevia kokemuksia toiminnasta? 

 

Haastattelu nauhoitettiin ja litteroin sen tulokset tiivistetyssä muodossa hyödynnettäväksi 

kehittämishankkeen jatkovaiheissa. 
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3.2.2 Yhteisökysely 

Yrittäjän alkukartoituksen avulla löytyi yrittäjän tuotteisiin ja kohderyhmiin linkittyvä sosiaa-

lisen median yhteisö. Kyseessä oli avoin, yksityisen toimijan ylläpitämä, blogeihin pitkälti 

pohjautuva verkkosivusto keskustelufoorumeineen. Yhteisön toiminta keskittyi miesten 

klassista pukeutumista koskeviin sisältöihin ja keskusteluun. 

 

Verkkoyhteisön omistaja ja sisällöntuottaja sopi kanssani yhteisökyselyn toteuttamisesta, 

joka palvelisi minua tutkijana, kehittämishankkeeni kohteena olevan yrittäjän liiketoimintaa 

yleisellä tasolla sekä verkkoyhteisön mainosmyyntiin liittyvän mediakortin sisältötarpeita. 

Yhteisökyselyn lomakkeen tuottamisessa ja tiedonkeruussa hyödynsin Haaga-Helian 

Webropol-kyselytyökalua.  

 

Tutkimuksen kysymykset olivat valmiiksi määriteltyjä vastausvaihtoehtoja, joista vastaaja 

pystyi valitsemaan vain yhden, tai joissain kysymyksissä useamman vaihtoehdon. Nouda-

tin kyselyn väittämien arvioinnissa pääsääntöisesti Likertin asteikkoa 4-portaisella järjes-

tysasteikolla, joista useimmat olivat ”4=erittäin tärkeä – 1=ei lainkaan tärkeä” sisältöisiä 

arviointeja. Viidentenä vaihtoehtona arviointikohdissa oli ”en osaa sanoa” tai ”en halua sa-

noa”, aiheesta riippuen. Osa kysymyksistä ei sisältänyt arviointia, vaan muita demografi-

sia tietoja tai aikomusta kysyviä asioita. Niissä vastausvaihtoehdot oli haarukoitu ennalta 

arvioituihin, soveltuviin vastauskategorioihin. 

 

Kysely sijoitettiin saatetekstin kera yhteisön sivustolle. Vastausten saantia tuettiin arvonta-

palkinnolla osallistuneiden kesken. Arvontaan osallistuminen edellytti nimen kertomista, 

mutta vastaajille vakuutettiin henkilötietojen luottamuksellisesta käsittelystä oheistekstillä:  

 

”Voit osallistua kyselyyn myös anonyymisti, mutta arvontaa varten tarvitsemme yhteystie-

tosi. Tietoja ei yhdistetä antamiisi luottamuksellisiin vastauksiisi kyselyssä, eikä yhteystie-

tojasi käytetä kaupallisiin tarkoituksiin tai luovuteta kolmansille osapuolille.” 

 

Verkkosivuston ylläpitäjä huolehti arvontaveron maksamisesta ja minä aineistonkerääjänä 

sitouduin poistamaan henkilötiedot kaikista lähteistä kehittämishankkeen jälkeen. Arvon-

nan toteutin pyytämällä sivuston ylläpitäjää sanomaan numeron kyselyyn vastanneiden, 

nimensä antaneiden yhteismäärän numeroavaruuden väliltä. Voittajan tietoja tultiin säilyt-

tämään mahdollista verottajan kyselyä varten muita henkilötietoja pidempään. 

 

Toisen vaiheen tiedonkeruun tutkimuksellinen tavoite asetettuna kysymysmuotoon: 
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− Mistä miesten pukeutumisesta kiinnostuneet, jotka toimivat sosiaalisen median yh-
teisössä, etsivät tietoa aiheeseen liittyen (tiedonhankintatavat ja -kanavat)? 

− Minkälaiset sisällöt heitä kiinnostavat (sisällön aihe ja muoto)? 
− Mistä miesten pukeutumisesta kiinnostuneet, jotka toimivat sosiaalisen median yh-

teisössä, hankkivat tuotteet (ostoprosessiin liittyvän ymmärryksen lisääminen)? 
 

Yhteisökyselyn kysymysrunko on esitettynä liitteenä (Liite 2). Kysely sijoitettiin verkkoyh-

teisön sivustolle noin kolmen viikon ajaksi saatetekstin kera. Minä tutkijana huolehdin 

verkkolomakkeen rakentamisesta ja saatujen vastausten analy-soinnista. Verkkoyhtei-

sösivuston omistaja huolehti kyselylinkin ja saatetekstin nostosta yhteisön sivustolle. 

 

3.2.3 RENL-malliin pohjautuva yrittäjän II haastattelu hyödyntäen tietoa aiem-

masta tiedonkeruusta, yrittäjälle kertyneestä kokemuksesta sekä tilastoista 

ja trenditiedosta 

Tiedonkeruun ensimmäisissä vaiheissa saadun haastattelu- ja kyselyaineiston analysoin-

nissa hyödynsin RENL-mallia (Kuva 7). Mallin avulla tulokset jaoteltiin mallin mukaisesti 

esittelyn ja sitouttamisen sisältökeskeisten strategisten toimien sekä verkottumisen ja 

kuuntelun alustakeskeisten strategisten toimien yhteyteen. Niiden tarkoituksena oli sekä 

tukea yrittäjän toista haastattelua sekä tuoda myös suoraan lisätietoa kohderyhmästä ja 

yrittäjän toiminnasta ja resursseista pohdittaessa yrittäjän sosiaalisen median markki-

nointi- ja sisältöstrategian ratkaisuja. 

 

Yrittäjän II vaiheen haastattelu toteutettiin noin kolmen vuoden päästä alkukartoituksesta, 

mikä tarjosi mahdollisuuden ammentaa keskusteluihin lisätietämystä yrittäjän kertyneestä 

sosiaalisen median käytön kokemuksesta ja näin muuttaa tai vahvistaa yrittäjän aeimpia 

käsityksiä ja aikomuksia sekä kolme vuotta sitten saadun yhteisökyselyn tiedon oikeelli-

suutta.  

 

Myös tilastotiedot suomalaisten sosiaalisen median käytöstä, yrittäjien sosiaalisen median 

hyödyntämisestä sekä sosiaalisen median markkinoinnin trendeistä toimivat taustatietona 

haastattelussa ja myöhemmin tehdyssä tietojen analysoinnissa. 

 

Kokonaisuudesta muodostin yrittäjän II vaiheen haastattelun rungon, jossa pyrin pääta-

solla etsimään yrittäjän mielipidettä kysymyksiin: 

− Mikä on yrittäjän näkemys sosiaalisen median yhteisöihin ja niiden hyödyntämiseen 
markkinointikanavana kolmen vuoden jälkeen, tarkasteltaessa tilannetta yrittäjän koke-
musten, yhteisökyselyn tulosten sekä sosiaalisen median tilastojen ja markkinointitren-
dien valossa? 

− Miltä yrittäjän sosiaalisen median markkinoinnin tavoitteissa olevat asiakaspolut näyt-
tävät nyt ja miten niitä olisi kehitettävä, huomioiden yrittäjän esittämät kehittämisaja-
tukset toiminnalle (kanavat, teknologia, taktiikat)? 
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− Miten yrittäjän sisällöt tukevat yrittäjän tavoiteltavia sosiaalisen median markkinoinnin 
asiakaspolkuja, miten ne tuotetaan ja miten niitä olisi kehitettävä, huomioiden yrittäjän 
esittämät kehittämisajatukset sisällöille (sisällöntuotanto, sisällön muoto)? 

 

Yrittäjän II haastattelun kysymysrungon yksittäiset kysymykset RENL-mallin eri vaiheisiin 

löytyvät liitteenä. (Liitteet 3a ja 3b). Runkoon on liitettynä myös yhteisökyselyn vastaukset 

viitattuna yhteisökyselyn numeroituihin vastauksiin. Yhteisökyselyn kehittämishankkeessa 

hyödynnetyt vastaukset kysymysnumeroineen löytyvät luvussa 4, jossa käyn läpi eri vai-

heiden tutkimustuloksia.  

 

Jokaisessa haastattelun eri kysymyksen kohdassa tarkasteltiin kohtaan liitettynä yhteisö-

kyselyn tuloksia osana pohdintaa. Muuta aineistoa käytiin haastattelun yhteydessä läpi 

satunnaisemmin, havaitessani esimerkiksi yrittäjän aiemmista näkemyksistä tai aikomuk-

sista nykyhetken näkemyksiin jotain ristiriitaista tai yrittäjän käsityksen sosiaalisen median 

käytöstä poiketessa tilastojen ja trendien esittämistä tiedoista ja ennusteista. 

 

Kysymykset oli muotoiltu haastattelunaikaisen tulosten välianalysoinnin tähden osin nu-

meerista arviota aiheesta kysyväksi, jotta kykenin nopeasti jättämään eri oleellisiksi yrittä-

jän arvioimat RENL-mallin aihealueet pois siirryttäessä pohtimaan yrityksen kannalta 

oleellisia asiakaspolkuja sosiaalisen median yhteisöissä. Asiakaspolkuihin liittyvät kysy-

mykset löytävät niin ikään liitteestä (Liite 3b). Asiakaspolkuja pohdittaessa piirrettiin kar-

kea polku sosiaalisen median yhteisöstä haluttua tavoitetta silmällä pitäen tarkastellen 

asiaa niin sisällön lähteen, muodon kuin seurannan ja hallinnan näkökulmasta. Haastat-

telu nauhoitettiin ja riittävältä osin tein myös kirjauksia haastattelun aikana voidakseni väli-

analysoida etenemistä asiakaspolkukeskusteluun. 

 

3.2.4 Tulosten analysointi ja kehittämisehdotus yrittäjälle  

Haastattelun jälkeen litteroin nauhoitteen ja kokosin tulokset tekemääni excel-muotoisen 

tulosmatriisiin, johon olin myös sijoittanut yrittäjän alkukartoituksen tulokset sekä yhteisö-

kyselyn tulokset. Tässä vaiheessa varmistin myös yhteisökyselyn luotettavuutta esimer-

kiksi keskihajonnan osalta sekä etsin myös joidenkin muuttujien kohdalla mahdollista kor-

relaatiota sekä otoksen eri vastaajaryhmien välisten vastauserojen luotettavuutta. 

 

Analysoidun datan valossa tein johtopäätökset ja kehittämisehdotukset yrittäjälle sosiaali-

sen median markkinointi- ja sisältöstrategian muotoon. Sisällytin asiakaspolkuanalyysin 

mukaan strategia-aineistoon. 
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3.3 Menetelmävalinnat 

Kehittämishanke oli laadullinen tapaustutkimus, jonka empiria toteutettiin sekä laadullisin 

että määrällisin menetelmin. Yrittäjän sosiaalisen median liiketoimintahyötyjen ymmärtä-

minen vaati syvällistä perehtymistä yrityksen arkeen, tuotteisiin ja toimialaan sekä kohde-

ryhmiin. Tapaustutkimusta voidaan kuvata pyrkimykseksi tuottaa yksityiskohtaista ja sy-

vällistä tietoa aiheesta ymmärtääksemme kehittämisen kohdetta kokonaisvaltaisesti. (Oja-

salo, Moilanen & Ritalahti 2015, 40.) 

 

Tutkimuksen kohderyhmänä toimivat sekä yrittäjä itse että miesten pukeutumisesta kiin-

nostuneen, valitun sosiaalisen median verkkoyhteisön jäsenet. 

 

Yrittäjälle tehtiin kaksi kvalitatiivista syvähaastattelua. Ne nauhoitettiin ja litteroitiin jälkeen-

päin. Tehtäessä ensimmäistä haastattelua, en ollut vielä valinnut tapaa hahmottaa yrittä-

jän sosiaalisen median markkinointistrategiaa, sillä halusin saada alkukartoituksella lisä-

tietoa yrittäjän tarpeita sosiaaliselle medialle ennen oikean teoriatuen ja menetelmien va-

lintaa. Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä joustava toteutus ja tarvittaessa suunnitel-

mien täsmennys. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 164.) Yrittäjän alkukartoitushaas-

tattelussa haastattelurunkona käytettiin hieman soveltaen Pienyrittäjän somepuuhakirjaa 

(Selenius 2015). Alkukartoituksessa tietoa saatiin myös yrittäjän luovuttamista liiketoi-

minta- ja markkinointisuunnitelmista. 

 

Valitsin sosiaalisen median yhteisössä toteutettavan tutkimuksen menetelmäksi kvantitatii-

visen verkkokyselyn. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa kysymykset edustavat Heikkilän 

(2014, 15) mukaan lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. Arvojen saami-

nen edellyttää riittävän suurta ja edustavaa otosta. Aineiston keruussa hyödynnetään val-

miita standardoituja tutkimuslomakkeita valmiine vastausvaihtoehtoineen. Saatetaan 

myös selvittää eri asioiden vaikutuksia toisiinsa tai tutkittavassa ilmiössä tapahtuneita 

muutoksia. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla voidaan kartoittaa asioiden tämän hetkinen 

tilanne. 

 

Koin määrällisen tutkimuksen webkyselynä soveltuvimmaksi tavaksi toteuttaa yhteisöky-

sely, koska tarvitsin selkeitä numeerisiin arvoihin perustuvia kuvaajia, mahdollisimman 

kattavalta joukolta jäseniä, ilmentämään yhteisön näkemyksiä esittämiini tutkimuskysy-

myksiin. 
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Kyselyn tulokset toimivat tukena toisen yrittäjähaastattelun keskusteluissa ja osin sen tu-

loksia voitiin hyödyntää myös yrittäjän sosiaalisen median markkinointi- ja sisältöstrate-

gian laatimisen tukena suoraankin. Yrittäjän alkukartoitushaastattelun ja verkkokyselyn jäl-

keen kesti reilu kolme vuotta ennen seuraavaa tutkimusvaihetta.  

 

Tutkimuksen toinen yrittäjähaastattelu toteutettiin nauhoitettuna syvähaastatteluna, jonka 

runko ja eteneminen määräytyivät RENL-mallin ajatuksista sosiaalisen median markki-

nointistrategian hahmottamisesta. Aiemmin tehdyn yhteisökyselyn tulokset oli luokiteltu 

mukaan RENL-mallista muodostettujen kysymysten pohdinnan tueksi. Myös tilastot ja tut-

kimukset kuluttajien ja yritysten sosiaalisen median käytöstä olivat tarjolla antamaan tukea 

yrittäjän pohdinnoille.  

 

Haastattelu sisälsi myös retrospektiivistä pohdintaa kolmen vuoden aikana tapahtuneesta 

yrittäjän sosiaalisen median markkinoinnin toiminnasta. Yrittäjälle esitettiin hänen alkukar-

toituksessa kertomiaan tavoitteita ja näkemyksiä, joiden toteutumisen tai toteutumatto-

muuden syitä pohdittiin.  

 

Haastattelu eteni yhteensä kymmenen RENL-mallia mukailevan kysymyksen kautta. Vas-

tausten perusteella piirrettiin vielä sosiaalisen median markkinoinnin asiakaspolut, jonka 

yhteydessä selvitettiin asiakaspolun vaiheisiin liittyvät sosiaalisen median kanavat ja käy-

tössä oleva teknologia.  

 

Analysointivaiheessa tehtiin ensin asiakaspolkujen analyysi ja kehittämishavainnot. Tulok-

sia hyödynnettiin osana kokonaishaastattelusta syntynyttä sosiaalisen median markki-

nointi- ja viestintästrategian ehdotusta. 

 

Koin laadullisten menetelmien käytössä tärkeäksi tarkastella tutkimuksen tuloksia koko-

naisuutena sen eri vaiheissa ja strukturoida seuraavaan vaiheeseen asiat valitun teoreetti-

sen viitekehyksen antaman ohjauksen valossa, jotta säilytettiin haluttu näkökulma. Ala-

suutarin mukaan kokonaisuuden tarkastelu onkin yleensä olennainen osa laadullista ana-

lyysia. (Alasuutari 2011, 38.) 

 

Myös tulosten pelkistämiseen tähtäsin laatimalla haastattelurunkoon myös numeerisia ar-

vioita sisältäviä kysymyksiä, jotka auttoivat haastattelun seuraavaan vaiheeseen mentä-

essä jalostamaan nopeasti siinä käsiteltävät asiat runsaan muun keskustelun annin lo-

masta ja säilyttäen kuitenkin muun annin myöhempää analysointia varten. Alasuutari 

(2011, 50-52) kannustaakin havaintojen pelkistämiseen, rajaamaan ja yhdistelemään ai-

neistoja alun perin muodostetun viitekehyksen ajatusten ympärille. 
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4 Tulosten esittely 

Tässä luvussa esittelen kehittämishankkeeni kannalta oleelliset tutkimustulokset ja ana-
lyysin. 
 
4.1 Yrittäjän alkukartoitushaastattelun tulokset ja analysointi 

Alkukartoitushaastattelu tapahtui Yrittäjän someopas -kyselyn (Selenius 2015) mukaisesti 

sekä vapaamuotoisella keskustelulla. Yrittäjä myös esitteli liiketoimintasuunnitelmiaan ja 

bränditavoitteitaan. Esittelen tässä alaluvussa joitain keskeisimpiä haastattelun tuloksia. 

Tulokset kokonaisuudessaan hyödynnettiin tutkimuksen etenemisen suunnittelussa ja yrit-

täjän II haastattelun taustamateriaalina keskustelun pohjaksi. 

 

Yrittäjällä oli selkeä kuva, millainen mielikuva ja maine hänen toiminnallaan tulisi olla: ”Yri-

tykseni tunnetaan siitä, että on perinteikäs ja laadukas käsityöyrittäjä.” Tilaus- ja valmis-

tusprosessin osalta hänellä oli tarkkoja suunnitelmia, jossa keskityttiin korostamaan mitta-

tilausjalkineen personoitua toteutusta vastaavaan henkilökohtaiseen asiakaskokemuk-

seen kaiken asioinnin suhteen. 

 

Näiden asioiden viestiminen potentiaalisille asiakkaille esimerkiksi sosiaalisen median 

avulla ei ollut poissuljettu vaihtoehto, mutta yrittäjän suhtautuminen liialliseen mainontaan 

ja tyrkyttämiseen sosiaalisessa mediassa nousi esille useamman kerran keskustelussa. 

Hän koki brändinsä edellyttävän melko passiivista omaa kerrontaa saavutuksistaan. Viesti 

pitäisi tulla joltain muulta, ei yrittäjän itsensä jakamana. 

 

”Mittatilausjalkine –hakusanalla löytyy paljon toimijoita, joista kaikki eivät ole lain-

kaan samantasoisia/samaan tarpeeseen tuotteita tekeviä. Jää ostajan osaamisen 

varaan valita hänelle soveltuva kenkä ja tekijä. potentiaaliset ostajat osaavat nähdä 

eron.” 

 

Yrittäjä näki melko harvan toimivan samassa ammatissa ja liikeidealla itsensä kanssa. 

Valmiskenkäteollisuuden ohella erityiskenkiä, lähinnä ortopedisiä kenkiä, valmistavia yri-

tyksiä on, mutta niiden kohderyhmä on osin eri kuin hänellä. 

 

Myös arvioinneissa muiden toimijoiden sivustojen ja sosiaalisen median käytöstä nousi 

esille yrittäjän tarkkuus brändinmukaisuudesta. 

 

”Erään kilpailijan tuottamat kuvat ja tekstit eivät ole kovin ammattimaisia, kuin kave-
rille laitettuja ja viittaavat enemmän askarteluun kuin ammattimaiseen kengänte-
koon.” 
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Ihanneasiakasta yrittäjä kuvasi tahoksi, joka suosittelee hänen tuotteitaan omille verkos-

toilleen ja arvostaa klassista pukeutumista, laatua ja perinteistä käsityötä. Asiakkaiden he-

terogeenisyyden tähden hän koki haasteelliseksi tavoittaa asiakkaita vain yhdellä markki-

nointiviestinnän ratkaisulla. Asiakkaiden netin käyttökin erosi hänen mielestään oleelli-

sesti. 

”Motivoitunut saamaan kengät, miettinyt tarkkaan mitä haluaa, mutta on valmis 
kuuntelemaan toteutuksen kannalta realiteetteja. Asiakkaan tulee panostaa myös 
prosessiin, sovituskenkien arvioiminen ym. jotta lopputulema on hyvä ja asiakas tyy-
tyväinen. Asiakas myös suosittelee muille/on mielipidejohtaja.” 
 
”Autan asiakasta täyttämään haaveensa/mielikuvansa hänestä tyylikkäänä pukeutu-
jana, kauniin kengän vaalijana ja huoltajana. Statusarvo (kuten kallis auto tms) laa-
dukkaan, yksilöllisen kengän avulla.” 

 

Yrittäjä korosti suosittelun merkitystä ja koki sen tärkeäksi markkinointikanavakseen lehti-

juttujen ohella. Yrittäjä on saanut tasaisesti lehdistöjulkisuutta toiminnalleen ja hänen ta-

voitteenaan oli varmistaa eri erikoislehtiin pääseminen jatkossakin.  

”Tänä päivänä lehtijutut eniten tavoittaneet asiakkaita. WOM myös osana joillekin. 
Omalle sivustolle tulee jonkun verran käyntejä, jossa näkyy erityisesti lehtijutut tai 
nettiyhteisöissä yrityksen esille nosto. Eri paikoissa mainoksia, jossa näyn, kuten il-
maiset yrityshakemistot.” 
 

Hakusanaoptimointia olemassa olevien sivustojensa ja niiden sisältöjen suhteen ei yrittäjä 

ollut kokenut vielä priorisoitavaksi työksi. Hän ei myöskään nähnyt tarpeelliseksi panostaa 

hakusanamainontaan, elleivät yrityksen toiminnot laajene muille liiketoiminnon alueille. 

 

”Hakusanaoptimointia ei ole tehty huolella, ostamista ei ollenkaan. Siinä vaiheessa, 
kun nettikauppa tai koulutusta aletaan toteuttaa, tulevat nämä asiat tärkeämmiksi. 
(Facebook näissä keskiössä).” 
 

Sosiaalisen median yhteisöissä hän näki yrittäjäroolinsa olevan asiantuntija, joka kertoo ja 

opastaa kiinnostuneita oman ammattiosaamisensa pohjalta. 

 

”Mittatilauskenkien osalta toimien alan yhteisöissä esim. asiantuntijana tehdyissä 
haastatteluissa/sisällöissä, kenties jotain pysyvämpääkin asiantuntijana toimimista” 

 
”Mikä on lähestymistapani: asiantuntija enemmän kuin asiakaspalvelija” 
 

Yrittäjän resurssit markkinointiin, sosiaalisessa mediassa toimimiseen ja riittävän laaduk-

kaiden kuvien tuottamiseen arveluttivat yrittäjää monessa mielessä.  Toisaalta hän oli jo 

keskustellut alaansa liittyvän sosiaalisen median verkkoyhteisön omistajan kanssa maini-

tusta ”asiantuntijana yhteisössä” -roolista. Kiire yrityksen tilausten ja toiminnan kehittämi-

seen liittyvien toimitilojen ja muiden tehtävien parissa tuntuivat vievän enemmän kuin pal-

jon yrittäjän ajasta.  

 
”Sitoutuminen säännölliseen läsnäoloon tai sisällöntuotantoon on mahdollista, jos 
sen kannattavuus on hyvä.” 
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”Osaamista kirjoittaa itsekin, mutta säännöllinen tuotanto voi aiheuttaa vaikeuksia, 
jos muut dl tulee päälle.” 

 

Yrittäjä näki sosiaalisen median jokseenkin kuluttajamaisena ja näin ehkä epäammattimai-

sena toiminnan kenttänä. Hänen oma toimintansa siellä kuluttajana oli rajoittunut Face-

bookiin. Erityisesti brändinsä näkökulmasta hän näki riskejä ristiriitaisesta mielikuvasta, 

jos aloittaisi sosiaalisen median toiminnan aktiivisesti, koska hän liitti mielikuvaansa myös 

esimerkiksi konservatiivisuuden: ”Brändi on eksklusiivinen, konservatiivinen, huippuam-

mattilaisuus, käsityön virtuositeetti.”  

 
Alkukartoitus osoitti yrittäjän markkinoinnin päämedioiksi ansaitun median lehtijutut sekä 

myös niin ikään ”ansaitun median” suosittelun asiakkaalta toiselle. Kiinnostusta sosiaali-

sen median yhteisöissä toimimiseen oli yrittäjällä olemassa, josta alustavia keskusteluja jo 

käytykin mahdollisten kumppanien kanssa. Haasteeksi yrittäjä näki brändimielikuviinsa so-

veltuvan sekä ajankäytöllisesti kestävän sosiaalisen median toiminnan. 

 

Yrittäjän kotisivut tietoineen ja kuvamateriaaleineen sekä tahtotila lehtijuttujen jatkumi-

sesta tarjoaisivat puolestaan luontevaa sisältöä hyödyntää sosiaalisessa mediassa. Toi-

saalta ei ollut vielä tietoa, millainen sisältö ja toiminta sopisi yrittäjän kohderyhmien sosi-

aalisen median yhteisöihin. 

 

Yrittäjän ajatukset sosiaalisen median yhteisössä toimimisesta enemmän jäsenenä ja asi-

antuntijana vahvistivat hypoteesiani keskittyä sosiaalisen median markkinoinnin keinojen 

selvittämisessä erityisesti yhteisöissä toimimiseen ”yhtenä heimon jäsenenä” ja asiantunti-

jasisällöin kuin push-markkinoinnin keinoin. Rajasinkin tässä vaiheessa edistämäni teo-

reettisen viitekehyksen katsaustani vielä enemmän sosiaalisen median yhteisöllisyyden 

suuntaan ja valitsemaan sosiaalisen median markkinointi- ja sisältöstrategian mallia, joka 

soveltuisi kartoittamaan kehittämishankkeen kaltaisen yrittäjän tarpeita. 

 
 
4.2 Sosiaalisen median yhteisökyselyn tulokset ja analysointi 

 
Taanilan (2019, 12) mukaan tilastollisen päättelyn käyttöedellytyksenä on, että otos on va-

littu satunnaisesti asianmukaista otantamenetelmää käyttäen. Verkkokyselyn tavoitteena 

oli kartoittaa sosiaalisen median yhteisöissä toimivien, miesten pukeutumisesta kiinnostu-

neiden mielipiteitä ja toimintatapoja. Asettamalla tällaiseen yhteisöön avoimen kyselyn 

kolmeksi viikoksi, voitiin katsoa saavutettavan satunnaisesti valikoituva otos kohderyh-

mästä.  
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Verkkokyselyyn osallistui yhteensä 230 henkilöä. Tiedossani ei ollut kyseisen yhteisön ko-

konaiskävijämäärää. Tulosten esittelyssä olen jättänyt pääsääntöisesti pois ”En osaa sa-

noa”, ”En halua sanoa” vastaukset. Olen esitellyt vain kehittämishankkeen kannalta oleel-

liset vastaukset yhteisökyselystä.  

 

Olen jakanut tulokset pääsääntöisesti sekä ”Kaikki” että ammattiryhmien keskuudesta ko-

koamieni ”Yrittäjä tai johtaja”, ”Työntekijä” (koostuen ylemmistä toimihenkilöistä, toimihen-

kilöistä ja työntekijöistä) ja ”Työtön, opiskelija, muu tuetulla vapaalla oleva” kategoristen 

muuttujien jaottelulla. 

 

Taulukko 3: Yhteisökyselyn vastaajien ikäjakauma (n=230) 
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Taulukko 4: Yhteisökyselyn vastaajien ammattijakauma (n=230) 

 

 

Vastanneista yli 70% oli iältään alle 40-vuotiaita. Suurin yksittäinen vastaajajoukko olivat 

19-29-vuotiaat, mutta ikähaarukka ulottui kokonaisuudessaan alle 18-vuotiaista yli 60-vuo-

tiaisiin. Verkkoyhteisö näyttäisi siis koostuvan hyvin moni-ikäisestä osallistujajoukosta, 

mutta painottuvan alle keski-ikäisiin. Sukupuolijakauma sen sijaan painottui miehiin: 96% 

eli 222 henkilöä vastanneista on miehiä. Yhteisökyselyyn vastanneiden ammattijakau-

massa korostuivat ylemmät toimihenkilöt ja muussa kuin työelämässä tällä hetkellä olevat.  

Katsaus vastaajien asuinpaikkaan kertoo puolestaan, että 48% heistä asuu Uudella-

maalla,14% Varsinais-Suomessa, 7% Pirkanmaalla ja loput muualla ympäri Suomea. 
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Taulukko 5: Vastaukset kysymykseen, kuvaile itseäsi pukeutujana. (n=230) 

 

 

Kohderyhmän pukeutumiseen liittyvien arvostusten tunteminen on tärkeää tuotettaessa ja 

jaettaessa sisältöä yhteisöön. Kysymyksen 1 (Taulukko 5) vastausten perusteella yhtei-

sössä toimivien näkemykset pukeutumistyyliin ja ominaisuuksiin liittyvistä arvostuksistaan 

jakautuivat melko tasaisesti katsottaessa sekä eri kuvauksia että ammattiryhmiä.  

Ainoastaan ”nuorekkuus” ei näyttänyt olevan yhtä arvostettu ominaisuus pukeutumistyy-

linä, ja myös ”persoonallisuus” ja ”edustuskelpoisuus” jäivät muiden paitsi yrittäjien ja joh-

tajien vastaajaryhmässä hieman yleisen keskiarvon alapuolelle. Laatu ja istuvuus menivät 

hienokseltaan mukavuuden ja käytännöllisyyden ohi, erityisesti yrittäjien ja johtajien vas-

taajaryhmässä. 
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Taulukko 6: Vastaukset kysymykseen, kuinka usein vierailet yhteisön sivustolla. (n=230) 

 

 

Taulukko 7: Vastaukset kysymykseen, seuraatko yhteisön foorumia (keskustelupalstaa). 

(n=230) 

 

 

Yhteisön toiminnan ymmärtäminen auttaa rakentamaan yhteisön dynamiikkaan soveltu-

vaa markkinointia. Vastaukset yhteisössä toimimisen aktiivisuuteen antoivat kuvan hyvin 

sitoutuneesta yhteisöstä, jossa valtaosa vieraili vähintään kerran viikossa. Jäsenet ja sa-
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tunnaiset kävijät seurasivat aktiivisemmin sivuston blogisisältöjä, mutta myös keskustelu-

foorumia seurattiin passiivisesti, vain kuuden prosentin osallistuessa aktiivisesti itse kes-

kusteluun. 

 

Taulukko 8: Vastaukset kysymykseen, miten päädyit yhteisön sivustolle. (n=230) 

 

 

Taulukko 9: Vastaukset kysymykseen, kuinka montaa tyylisivustoa seuraat. (n=230) 
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Taulukko 10: Vastaukset kysymykseen, pukeutumiseen liittyvät tiedonhankintakanavani 

nyt ja tulevaisuudessa. (n=230) 

 

 

Tiedonhankintaan liittyvissä kysymyksissä (Taulukot 8,9,10) ilmenee, että hakukone nousi 

ylivertaiseksi välineeksi löytää tietokanavia. Valtaosa oli päätynyt myös kyselyn kohteena 

olevaan yhteisöön sen välityksellä. Miesten pukeutumiseen liittyviä tyylisivustoja seurattiin 

useampia: 61% ilmoitti seuraavansa vähintään kolmea sivustoa. Yhteisöjen ja blogien kal-

taiset tiedonsaantikanavat korostuivat luonnollisesti yhteisökyselyssä. Muita seurattuja ka-

navia olivat hakukone, verkkokauppa sekä myymälässä vaatetukseen tutustuminen. Vä-

hemmän hyödynnetiin esimerkiksi lehtiä tai messuja. Alan asiantuntijoiden - vaatturien, 

räätälien ja suutarien – hyödyntäminen tiedonlähteenä oli vaihtelevaa.  

 

Tarkastelin sekä vastauksia hankintakanavaan liittyen että tiedonlähteenä annettujen arvi-

oiden jakaumaa. Suhteellisen moni vastaajista oli aikeissa hankkia kyseisten ammattilais-

ten kautta vaatteen tai kengät seuraavan vuoden aikana (40-70% ammattiryhmästä riip-

puen). Ilmeisesti osa hyödynsi ulkomaisia palveluntarjoajia, koska tiedonlähteenä taas ar-

viot vaihtelivat 1-4 arvosanan välillä, keskihajonnan ollessa 0,88 ja luottamusvälin ollessa 

1,69-1,92. Ulkomaisten toimijoiden kanssa viestintä saattoi jäädä pienempään kanssa-

käymiseen suhteessa kotimaisten toimijoiden kanssa syntyvän asiakassuhteen dialogin. 
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Tämä päätelmä luonnollisesti sisälsi omaa tulkintaani, sillä kyselyssä ei selvinnyt käytetty-

jen mittatilaustoimijoiden kotimaisuus tai muu sijainti. Saattoi olla myös niin, että varsinai-

nen tiedonhankinta pukeutumiseen liittyen tehtiin pääasiassa muissa kanavissa, ennen 

hankintakanavan kanssa asiointiin siirtymistä. Liitteenä viitattu taulukko tulosten tilastollis-

ten arvojen tarkastelulle. (Liite 4). 

 

Huomioitavaa oli myös, että tuttavat ja ystävät tiedonlähteenä eivät nousseet vastaajien 

keskuudessa kuin jossain määrin oleelliseksi kanavaksi. Ilmeisestikin vastaajat erottivat 

verkkoyhteisön jäsenet ”reaalimaailman” ystävistä ja tuttavistaan vastatessaan kyselyyn, 

sillä yhteisö nähtiin taasen yhtenä tärkeimmistä kanavista tarjottujen vaihtoehtojen jou-

kosta. Toisaalta tässäkin kohdassa arviot vaihtelivat 1-4 skaalalla keskihajonnan ollessa 

0,83.  

 

Avoimeksi jää, sisälsikö vastaajien näkemys mahdollisen suosittelun vaiko vain tiedon-

saannin konkreettisemmin vaatetuksesta määritellessään ”Tuttavat ja ystävät” -kanavan 

merkitystä. 

 

Taulukko 11: Vastaukset kysymykseen, millaisessa muodossa haluat pukeutumiseen liit-

tyvää tietoa nyt ja tulevaisuudessa. (n=230) 
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Taulukko 12: Vastaukset kysymykseen, minkä sisältöistä tietoa haluat pukeutumiseen liit-
tyen. (n=230) 
 

 
 

Sisällönmuotoon ja -aiheiseen liittyvät toiveet jakaantuivat useamman vaihtoehdon kes-

ken. Vastaajilla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto, joten oletinkin useiden vaihto-

ehtojen saavan kannatusta, ja erot nousisivat annetuissa arvioissa kyseisen valinnan tär-

keydelle.  Artikkelit sekä mielipiteet ja suosittelu koettiin hieman muita mieluisammaksi 

muodoksi saada tietoa. Sisältötoiveissa korostuivat puolestaan klassiseen pukeutumiseen 

ja pukeutumisetikettiin sekä tuotteiden valmistukseen liittyvä sisältö. 

 

Taulukoiden 11 ja 12 vastauksissa on huomionarvoista, ettei mikään vaihtoehto saanut 

alle 2 arviota, eikä toisaalta yli 3,6 arviota, mikä kuvastaa mielipiteiden ja toiveiden ta-

saista jakaantumista. Yhteisön perustuessa miesten klassista tyyliä ja pukeutumista käsit-

täviin blogeihin ja foorumikeskusteluun, on luonnollista, että klassisen pukeutumisen ja 

pukeutumisetiketin sisältötoive korostuu vastaajien keskuudessa. Tulosten luottamusvälin 

arvot olivat paikoin yli kahden desimaalin erolla. Myös annetut minimi- ja maksimiarvot 

ulottuivat lähes jokaisen kysymyksen tuloksissa vastausvaihtoehtojen äärilaidasta toiseen 

(Liite 4).  

 

Myöskään eri vastaajaryhmien mielipiteet eivät kokonaistuloksissa osoittaneet suuria 

eroja, mikä osaltaan vahvisti näkemystäni sisältöön liittyvien toiveiden moninaisuudesta 

sekä sisältömuodon että sisältöaiheiden suhteen. Näin ollen voidaan katsoa yksittäisten 

vaihtoehtojen nousemisen keskiarvoissa antavan vain jonkin verran viitettä suosituimmista 
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sisältömuodoista tai -aiheista. Toisin päin ajatellen, mikään sisältömuoto tai -aihe tarjo-

tuista vaihtoehdoista ei näyttäisi olevan täysin vääränlainen, vaikkakin vastaajat muodos-

tavat heterogeenisen ryhmän mieltymystensä suhteen. 

 

Tein myös korrelaatioita sisältömuodon ja -aiheen tarkasteluun. (Liitteet 5 ja 6). Olen 

avannut tarkemmin korrelaatioihin liittyviä huomioita luvun 5 tutkimuksen luotettavuuden 

tarkastelussa liittyen joidenkin tulosten perusteella kysymyksenasettelussani havaitsemiini 

haasteisiin. Seuraavassa esittelen korrelaatiotulosten näkökulmasta löytämiäni riippu-

vuussuhteita pyrkien tarkentamaan löydettävissä olevia tarkennuksia vastaajien profiiliin 

tiedonkäyttäjinä. Merkittävää korrelaatiota löytyi esimerkiksi tuote-esittelyiden, tuotevertai-

lujen ja ajankohtaisten pukeutumiseen liittyvien aiheiden tiedonsaantitarpeilla ja Some-yh-

teisöjen ja bloggarien sivustojen käytön tiedonsaantikanavana välillä. 

 

Haluttujen sisältömuotojen saamissa arvioissa moni näytti kokevan artikkelimuodon sovel-

tuvaksi itselleen. Nämä vastaajat etsivät tietoa ajankohtaisista aiheista pukeutumiseen liit-

tyen, klassisen pukeutumisen ja -pukeutumisetiikan sisällöistä sekä myös tuotteiden val-

mistukseen liittyvistä tekijä- ja etiikka-aiheista. Tuotevertailua etsivät arvottivat samanai-

kaisesti vertailutaulukoita, mielipiteitä ja suosittelua, interaktiivista tiedonsaantia sekä vide-

oita. Myös ajankohtaista tietoa etsiville näyttivät soveltuvan muut tietomuodot paitsi vertai-

lutaulukot. Pukeutumiseen liittyvien ammattilaisten esittelystä kiinnostuneet arvottivat puo-

lestaan halutuiksi sisältömuodoikseen artikkelit, interaktiivisen tiedonsaannin ja videot. 

 
4.3 Yrittäjän II haastattelun tulokset ja analysointi 

Yrittäjän toinen syvähaastattelu tehtiin reilu kolme vuotta edellisten empirian osuuksien 

jälkeen. Haastattelussa pyrinkin huomioimaan yrittäjän välivuosien aikana mahdollisesti 

lisääntyneen kokemuksen sosiaalisessa mediassa toimimisesta, sekä hahmottamaan 

aiempien ajatusten ja asenteiden mahdollista muutosta.  

 

Yrittäjän mielipiteiden painoarvo kehittämishankkeessa syntyvälle sosiaalisen median 

markkinointi- ja sisältöstrategialle oli suuri, joten hänen näkemystensä varmistaminen ja 

tukeminen saatavilla olevalla tehdyllä tutkimusmateriaalilla, yrittäjän omilla kokemuksilla 

sekä yleisillä tilasto- ja trenditutkimuksilla sosiaalisen median käytöstä, oli tärkeää haas-

tattelussa.   

 

Haastattelun eri kohtien tueksi olin jaotellut yhteisökyselyn tulokset, yrittäjän aiemman kar-

toitushaastattelun näkemykset sekä tarjolla olevia tilasto- ja trendiennusteita yrittäjän näh-

täville. Haastattelu toteutettiin etukäteen valmistellulla RENL-mallin mukaan työstetyllä 

sapluunalla (Liitteet 3a ja 3b), joka sisälsi kolme vaihetta. 
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Ensin yrittäjä otti kantaa esittelyn, sitouttamisen, verkottuminen ja kuuntelun -kohtiin koot-

tuihin, yhteensä kymmeneen kysymykseen. Hän arvioi kohtien merkitystä yrityksensä 

markkinoinnissa antamalla arvosana 1-5 (1= ei lainkaan tärkeä…5= erittäin tärkeä) sekä 

soveltuisiko tämä toiminta sosiaalisen median yhteisöihin. Samalla hän myös kertoi aja-

tuksistaan ja kokemuksistaan käsiteltävänä olleiden aiheiden toteuttamisesta.  

 

Keskustelu käsitteli markkinointia laajemmin kuin vain sosiaalisen median osalta, mutta 

pyrin selvittämään ennen kaikkea yrittäjän nykytilanteen ja näkemykset sosiaalisen me-

dian käyttöön. Haastattelurunko ohjasi tarkastelemaan asioita niin sisältöjen kuin kanavien 

ja toiminnan tavoitteiden näkökulmasta. Yrittäjä arvioi jokaisen kohdan markkinointitoimin-

nan oleellisuutta yritykselleen (2-5 arvosana) ja soveltuvuutta sosiaalisen median yhtei-

söissä toteutettavaksi. Yrittäjän litteroidut vastaukset ja antamat arvioit eri kohdille sekä 

joitain hänen esittämiään kehittämistavoitteita liitteenä (Liite 8). 

 

Seuraavassa analysoin keskeisimpiä havaintoja haastattelusta esittelyn (PR:ään ja myyn-

ninedistämiseen liittyvä sisällöntuotanto ja toiminta) ja sitouttamisen (interaktioon tähtää-

vät, lisäarvoa tuottavat sisällöt ja toimet sosiaalisessa mediassa personoinnin eri keinoin) 

kohtien vastausten perusteella sekä verkottumisen(sosiaalisen median verkkoalustojen ja 

–sovellusten ja tarvittavien ominaisuuksien kokonaisuus) ja kuuntelun (tiedonkeruun ja -

hallinnan sekä toiminnan analysoinnin keinot) osalta. 

 

Lehtijutut toimivat yhtenä oleellisimpana sisältönä yrittäjän sosiaalisen median toimin-

nassa. Hän tallensi jutut ensin pdf-muodossa omille sivuilleen ja jakoi tätä linkkiä sosiaali-

sessa mediassa. Juttuja oli ollut suhteellisen paljon toimintavuosien aikana ja niitä oli ja-

ettu yrittäjän itsensä ja muutamien muiden ihmisten toimesta lähinnä Facebookissa. Li-

säksi yrittäjä oli jakanut juttuja alan mikroyhteisöissä. Yrittäjä mainitsi, että vain muutama 

lehtijutuista oli käsitellyt suoraan loppukäyttäjän pukeutumista. Hän totesi myös, että jaet-

tujen juttujen tykkääminen oli ollut hieman suositumpaa kuin yleisessä Facebook -verkos-

ton jaossa. 

 

"Lehtijuttujakaan en laita suoraan, että tykätkää. Liitän aiheesta tekemääni nostoon 
mielipiteeni tai pohdintaa, johon juttu jollain aasinsillalla linkittyy. Saan noin 100 tyk-
käystä tämäntyyppisille aiheille. Kommentoijia on vain murto-osa tykkääjistä. Erikois-
palstoilla on vain muutama guru, suurin osa yleisöstä kokee, ettei heillä ole todellista 
tietoa kommentoida käsiteltävää asiaa, jolloin he tyytyvät olemaan enemmänkin kes-
kustelun seuraajina.” 

 

Yrittäjä avasi hänestä tehtyjen lehtijuttujen aiheita ja käyttöä: 
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”Sisällöllisesti minulta kysytään lehtijuttuihin esimerkiksi kenkien valmistukseen liitty-
viä asioita tai olen myös ”joutunut” toimimaan asiantuntijana vaikkapa miesten ke-
vään kenkämuotia koskevissa kysymyksissä. Myös kengäntekijä yrittäjänä ja am-
mattina kiinnostaa lehtiä. Lehtijutut on myös tuotu pdf-muodossa sivustolleni, johon 
linkitän nostaessani jutuista some-päivitystä. Tämäkin ohjaa sivustolleni siis ja ylläpi-
tää sivustoni kävijämääriä omalta osaltaan.” 
 

Lehtijuttujen hyödynnettävyyttä ja syntymistä jatkossa hän pohti todeten: 

 

”Määrä voi olla vaikka kuinka paljon, mutta uutisen kulman tulee olla kiinnostava me-
dialle ja aiheita, ajankohtaista kerrottavaa vaikea keksiä.” 
 

Oman median sisältö keskittyi yrityksen verkkosivuston sisältöön. Yrittäjä ei ostanut mai-

nontaa tai hakusanoja sinne ohjauksen tueksi. 

 

”Valtaosa kävijöistä tulee sivustolleni googlen kautta. Googlen hakusanalöydettä-
vyyttä ylläpidän avainsanoja itse ja muutaman muun tahon voimin säännöllisesti ha-
kemalla eli tavallaan manipuloimalla algoritmia, joka tässä hetkessä näyttää riittävän 
pitävän minun sivustoni hakutulosten kärjessä. Myös somessa nostamieni sisältöjen, 
kuten lehtijutut, linkittävät sivustolleni, koska olen vienyt ne sinne.  Hakusanamai-
nontaa en osta enkä some-mainoksia tai muutakaan perinteistä mainontaa. Sivustol-
lani ylläpidän sisältöjä kenkien tekemiseen liittyen kuvien kera sekä tietysti tietoa 
kenkien tilaukseen ja hinnoitteluun liittyen.” 
 

Ajankäytön haastetta kuvasi myös yrittäjän toteamus: 

 

”En ole ehtinyt pitkään aikaa päivittää kotisivuani, mutta olen aikeissa juuri ehtiä li-
säämään kuvasisältöjä ja päivittämään hinnastoa. ” 

 

Oman median tuottamisen lisääminen eri välinein olisi yrittäjän mukaan hyvä keino tuottaa 

kohderyhmiä kiinnostavaa sisältöä, mutta edellyttäisi tarkoin hallittua prosessia ja ennen 

kaikkea ajankäytön mahdollisuutta toimiakseen. Hän arvioi eri sisältöjen toimivuutta oman 

median osalta. 

”Suhtaudun blogeihin kriittisesti, koska on tyypillistä, että niiden tuottaminen jää vä-
hiin. Jos jotain tekee, se täytyy tehdä kunnolla, ettei homma näytä siltä, että on muu-
tama juttu vuodelta x ja sitten onkin ollut hiljaisempaa tai "under construction" mai-
ninta. Ei voi näyttäytyä passiivisena toimijana." 

 
”Videosisältö kengänteosta näyttäisi kiinnostavan yleisöä ja olisi kysytty sisältö. 
Asiakas on kiinnostunut kengänteosta, koska se selvästi liittyy asiakkaiden ostopää-
tökseen sijoittaa räätälöidysti käsintehtyyn kenkään. Asia on selvästi monella 
”bucket listilla” näille asiakkaille.”   

 

Haasteeksi yrittäjä kuitenkin nimesi kuvien ja videoiden tuottamisen vaatiman ajan. Yrit-

täjä oli jotain toteutuksia tehnyt kuvien osalta. Hän korosti, että huonosti tehty materiaali 

olisi helposti liian kotikutoista hänen yrityskäyttöönsä ja vahingoittaisi pahimmillaan brän-

diä. Kenkien kuvaus erityisesti piti toteuttaa luksusbrändin periaatteella, korostaen tuot-

teen kauneutta ja yksityiskohtia. 
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Yrittäjä tarkasteli yhteisökyselyn tuloksia halutuista sisältöaiheista ja niiden muodoista. 

 

”Vanhemmat yhteisön jäsenet eivät ole todennäköisesti tajunneet seuraavansa blo-
gia vastatessaan kyselyyn, koska ovat tulleet sivustolle google-haun kautta. Yllättä-
vää on, ettei tuttavia koeta niin oleelliseksi kanavaksi, mutta ehkä vastaajat ovat tul-
kinneet kysymyksen muiksi tuttaviksi kuin mitä yhteisössä käytyä keskustelua koke-
vat (vaikka ovat siis monet tuttavia yhteisössä. Ostoprosessissa verkkosivustolla on 
oma roolinsa, desire ja action vaiheet.” 
 

Yrittäjä arvioi myös oman median sisällöntuotannon organisointia. 

 

”Sisällöntuotannon ulkoistaminen ja siitä maksaminen on vaikea arvioida, kannattai-
siko. Oman tuotannon haaste ajankäyttö tehdä esim. kuvat sillä laadulla, että ne toi-
misivat brändin kannalta eduksi.” 
 

Ajanpuute kuvasikin yrittäjän kuluneen kolmen vuoden aikaista toimintaa. Tällä hetkellä 

tilauskirja näytti jopa kahdeksasta kymmeneen kuukautta jonotusaikaa uudelle tilaukselle:  

”Jos edes kerta kuussa saisin jaettua jotain someen, olisi realistinen tavoite.” 

 

Yrittäjä koki maltillisen julkaisutahdin sopivan myös kohderyhmille, ja uskoi sen näkyvän 

reaktioissa aina, kun hän jotain ehti julkaista.  

 

”Varon ärsyttämästä, vaikka kaikki tietävät sen olevan markkinointia.  Kokemukseni 
mukaan seuraajani ja yhteisöt, jossa toimin, tuntuvat näkevän postaukseni melko 
hyvin eli esimerkiksi FB-kontakteista noin 70% tykkää aina julkaisuistani. yhteisöissä 
sisältöjulkistukseni saavat noin 100 tykkäystä, joka on keskimääräistä enemmän 
kuin yhteisössä saavat muut aiheet tykkäyksiä. Kommentteja/ keskustelua ei tule 
ehkä niinkään paljon” 

 

Pohdittaessa eri kohderyhmiä ja miesten pukeutumiseen keskittyviä sosiaalisen median 

yhteisöjä, yrittäjän tiedossa ei ollut montaakaan nykyisin käyttämiensä muutaman lisäksi: 

 

”Yhteisöjen määrää vaikea lisätä, koska niitä ei ole. Omaa yhteisöä en lähtisi perus-

tamaan, elleivät nykyiset kuihdu. ” 

 

Sosiaalisen median palveluiden laajentaminen nykyisen Facebookin ohella muihin suuriin 

sovelluksiin, oli yrittäjälle haasteellista niiden luonteen vaatiman sisällöntuotannon organi-

soimisen tähden. Yrittäjän oma laatuvaatimus nousi taas esille tuotettavan sisällön suh-

teen sekä toisaalta epäilys, olisiko vaivannäkö loppujen lopuksi kannattavaa suhteessa 

saataviin asiakkaisiin. 

 

”Instagramiin lähtemisessä ammattitaitoisten kuvien tekeminen vie aikaa, eikä mi-
nulla ole tähän resursseja. Ehkä jos naisten kenkiin laajentaisin aktiivisesti toimin-
taani, niin yhteisöjä ja blogiyhteistyömahdollisuuksia tulisi enemmän ja kannattaisi 
tehdä. En ole toisaalta niin ikään varma, että kuinka monta pukeutumisyhteisöjen 
väestä on oikeasti ostajia eli hyötysuhde tulisi testata/arvioida joka tapauksessa.” 
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Yrittäjä pohjasi epäilynsä suhteessa nykyisen asiakaskuntansa rakenteeseen:  

 

”Tavallaan suosituin media-alusta voisi asiakaskuntani huomioiden olla vaikkapa 
Ilkka-lehden paperiversio eli epäilys asiakkaiden some-käyttöä kohden on hieman 
kysymysmerkki.  Paljon vaikuttavammaksi koettu face-to-face tai suora lehtijuttu.” 
 

Hän kuitenkin myönsi nykyisessä sosiaalisen median tekemisessä olevan kehitettävää: 

 

”Tukimediana voisi esimerkiksi Tyylin sisäpiirin yhteisötekemistä tehostaa pohtien 
kulmia, millä ujuttaa luontevasti juttuja sinne versus nyt näkyminen lähinnä 
brändi/yrittäjänä asiantuntijamielipiteillä. Jos olisi aikaa ja taitoa, niin tietty päiväkirja-
mainen blogi kuvineen olisi kyllä paras ratkaisu liittyen tekemiseen.” 

 

Yrittäjä olikin aiemmin tehnyt muun muassa kaukolaukaisulla kuvia asiakkaalle. Myös vi-

deonteko ollut suunnitelmissa. Ajanpuute esti yrittäjää suunnittelemasta ajatuksia toteutta-

miseen asti: ”On parempi olla tekemättä, jos ei pysty tekemään kunnolla.” 

 

”Jos tilauskanta vähenisi ja ajankäyttö lisääntyisi, olisi enemmän aikaa panostaa eri 
medioihin, missä näkisin kuitenkin painottavani jalkatyötä, en niinkään lisääväni 
some-tekemistä. Korkea kynnys aloittaa blogi/vlogi tekemistä, koska huonoja esi-
merkkejä niin paljon. Ammattimaiset bloggaajat erikseen, mutta millä tahansa vaa-
tebrändillä näyttää lopputulema tämäntyyppisissä toiminta hyytyneen.” 

 

Yrittäjä kertoi tehneensä muotibloggaajien, vloggaajien ja tubettajien kanssa yhteistyötä 

jokunen vuosi sitten. Miesten pukeutumisen puolella hän näki vähän vaihtoehtoja ja teki-

jöitä. 

 

Sitouttamisen keinoja pohdittaessa yrittäjä näki itsensä sosiaalisen median yhteisöissä lä-

hinnä asiantuntijana, joka voi kertoa asioista luontevalla, ei-kaupallisella tavalla kiinnostu-

neille. Hänellä oli kuitenkin jotain kokemusta hyödyntää tunnettuja henkilöitä ja kohderyh-

mien vaikuttajia markkinoinnissaan. 

 

”Yhden kanssa olen sopinut, että hän saa -25% alennusta jokaisesta hankkimas-
tansa asiakkaasta. Olen myös paraikaa sopinut erään toimitusjohtajan kanssa me-
neväni hänen yhteisölleen esiintymään.” 
 

Luottamuksellinen asiakassuhde teki asiakasreferenssien käytön rajatuksi: 

 

”Muutoin brändini periaatteisiin kuuluu pitää asiakkuudet luottamuksellisina. Joitain 
referenssiasiakkaita minulla on nimettömänä sivustollani. Nämäkin pitäisi päivittää. 
WOM:n (kokenut kolme vuotta sitten tärkeäksi mediaksi) merkitys osoittautunut vaih-
televaksi. On joitakin oman piirinsä vaikuttajia, jotka ovat hyvin aktiivisia kertomaan 
ja suosittelemaan yritystäni ja tuoneet minulle uusia asiakkaita.  

 

Ostopolun edistäminen yrittäjän omilla sivuilla oli sen varassa, miten asiakas itse eteni tä-

män jälkeen sivustolla. Sivustolta löytyivät muun informaation lisäksi yrittäjän yhteystiedot. 
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Yrittäjän jakamat kuvat yhteisössä julkaistiin yhteisön alustalla. Niistä ostopolku yrittäjän 

luo vaati kohderyhmän hakevan tietoa yrittäjän sosiaalisen median profiilista, jossa kerrot-

tiin yrittäjän ammatista. 

 

Kuuntelu oli niin ikään sosiaalisen median yhteisössä yrittäjällä käytössä. Kuuntelua ta-

pahtui yrittäjän herättämien keskustelunaiheiden vapaamuotoisena havainnointina. Tietoja 

ei kirjattu mihinkään eikä tiedonkeruussa käytetty mitään järjestelmiä. Yrittäjä koki hel-

poksi kuitenkin ottaa käyttöön jonkun tiedonkeruusovelluksen tarvittaessa. 

 

Kuuntelua ja vuorovaikutusta hän toteutti myös osallistuessaan sosiaalisen median yhtei-

söön, joka koostui muiden pukeutumiseen liittyvistä ammatinharjoittajista. Tästä mediasta 

hän etsi lähinnä tietoa, vertaiskokemuksia ja mahdollisia yhteistyökumppaneita. 

 

”Saamani palaute ja tiedonsaantikanavat ovat asiakaskohtaisia, en koe saavani 
muilta kohderyhmiltä juurikaan hyödyllistä tietoa. Tietynlainen kartoitus, mistä kiinni 
ostoprosessin eteneminen (raha, aika tai muu vastaava) tai oston harkintaan liittyvä 
tieto voisi olla hyödyllinen kysely some-yhteisöissä ajatellen tulevien asiakasvirtojen 
ennustamista tai siihen vaikuttamista.” 
 

Yrittäjä oli hyödyntänyt some-kyselyitä enemmänkin markkinointitarkoituksessa nostaa 

kiinnostusta tuotteitaan kohtaan, kuin kerätä tietoa. 

 

”Kyselyjä some-yhteisössä tuoden esille piilomarkkinoinnin keinoin jotain tekemiäni 
erilaisia kenkämalleja kysyen yleisön mielipidettä suosittuihin kenkämalleihin liittyen, 
jossa perimmäisenä ajatuksena tuoda esille tekemiäni kenkiä ja vakuuttaa yleisöä 
tekemiseni laadusta ja tilausten suosiosta, ei niinkään saada tuotekehitykseen tietoa 
vastauksista. En ole pyrkinyt aktivoimaan seuraajiani tai some-yhteisöä jakamaan 
mitään sisältöjä kisojen tai muiden kannustimien voimalla.” 
 

Hän näki liiallisen kaupallisuuden yhteisöön ja brändiinsä sopimattomaksi ja määritteli 

muutenkin melko tarkoin, millaisia mielikuvia, ja aiheita sisällöille sen myötä, olisi hänelle 

edullista sosiaalisen median yhteisöissä viljellä. 

 
"Toimiessani alan yhteisössä asiantuntijana en voi olla liian avoimesti kaupallinen tai 
tyrkyttävä. Kerron osaamiseeni perustuen asioista eri aiheista, oli sitten kyse yrittä-
jänä toimimisesta kengäntekijänä, materiaaleista tai kengänteon vaiheista tai vaik-
kapa kenkätrendeistäkin kysyttäessä.” 
 

Kumppanien tai kilpailijoiden kanssa tehty yhteistyö tapahtui yhteisössä toimimista lukuun 

ottamatta muissa kuin sosiaalisen median kanavissa. 

 

 ”Yhteistyötä on tehty esimerkiksi vaatturin kanssa kenkäpäivän tai muun osalta, 
mutta ei some-yhteisössä. Voisin kuvitella tekeväni esimerkiksi Herrainpukimon 
kanssa yhteistyötä somessa, niin että tavallaan siipeilen heidän toteutuksessaan tai 
jonkun yhteistyössä tehdyn livetapahtuman esille nosto etukäteen somekanavissa.” 
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Asiakastuki alkoi hänen prosessissaan vasta tilauksenteon jälkeen. Hän ei tarjonnut en-

nen ja jälkeen tilaus-toimitusprosessin juurikaan asiakaspalvelua ja -tukea. Kanta-asiakas-

markkinointikin oli ajanpuutteen vuoksi jäänyt aiemmista suunnitelmista poiketen satun-

naiseksi. 

”Tukea olisi kuitenkin hyvä olla tarjolla, aktivoimassa, mutta somekanavana ei ehkä 
toimisi. Kohdentaminen muilla kanavilla, jossa myös vältettävä spämmäystä. Hyvin 
sensitiivistä, mitä voi tehdä ja kuinka usein. Ajatukset tuotteistaa kengän huoltoa ja 
elinkaarenmukaisia palveluja mielessä, jotka lisäisivät ja systematisoivat tukitoimia. 
Tukipalveluiden yhteisöllistäminen ei tarpeen some-kanavassa asiakasmäärän kom-
paktiuden tähden. Ja asiakkaat haluavatkin tätä.” 
 

Sosiaalisessa mediassa tarjottavan asiakastuen hän näki olevan enemmän uusasiakas-

hankintaa kuin kanta-asiakasmarkkinointia. 

 

”Eri asia on, jos haluan brändimielessä antaa somessa tai mediassa ylipäätään ken-
gänhuoltoneuvoja vaikkapa viskikiillotuksesta. Tässä kuitenkin eri tarkoitus kuin 
asiakastuki perimmäisenä motiivina ja onko varsinaisille asiakkaille ensisijainen 
lähde.” 

 

Yrittäjän tiedonhallinta ja -asiakaspolun ohjaus ei ollut tuettuna millään automaatiojärjes-

telmällä. Yrittäjä seurasi sivustolleen tulevaa liikennettä ja sen lähteitä Google Analytics -

tietojen pohjalta: ”Tarvittaessa sovelluksella tai manuaalisesti, tällä hetkellä ei muuta kuin 

web sivustojen analytiikka.” 

 

Pahimmaksi esteeksi yrittäjän aiempien suunnitelmien ja tulevien tekemiseksi hän nimesi 

kiireen. Tämä haaste koski niin sosiaalisen median markkinoinnin kuin muunkin markki-

noinnin systemaattista toteuttamista. Edelleen hän myös näki sosiaalisen median läsnä-

olon olevan harkitusti pohdittava kokonaisuus, joka ei saisi uhata yrittäjän brändimielikuvia 

laadukkaana ammattilaisena. 

 

Yrittäjän sosiaalisen median käyttö keskittyi Facebookiin ja verkkosivustojen yhteisöihin. 

Hän ei kokenut Twitteriä tai LinkedIniä asiakaskohtaamisen paikkoinaan ja Instagramin 

käytön pääeste oli mainittujen hyvien kuvien uupuminen. Muista medioista ei keskusteltu 

haastattelussa. Yrittäjä myös korosti kohderyhmänsä heterogeenisuutta ja arveli, että osa 

ei ole sosiaalisessa mediassa lainkaan. Hän myös esitti epäilyn, että kokemuksensa poh-

jalta sosiaalisen median verkostossa kohtaamansa ihmiset eivät välttämättä koskaan 

etene asiakkaiksi asti.  

 

Yrittäjän tuottavimmat markkinointikanavat olivat yrittäjäjärjestön tai muun verkoston 

kautta syntyvät kontaktit, hänen käytyään esimerkiksi esiintymässä järjestöjen tilaisuuk-

sissa. Uusia asiakkaita hän sai etenkin nykyisten asiakkaiden suositellessa häntä omille 
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verkostoilleen. Myös jokainen lehtijuttu toi edelleen uusia asiakkaita. Markkinointiyhteistyö 

alan muiden kumppanien kanssa oli työn alla, mutta keskittyi myymälätapahtumiin. 

 

Yrittäjä mainitsi keskustelun aikana muutaman kerran aikeen päivittää omia sivustojaan 

erinäisten asioiden suhteen, mikä kuvasti sisällöntuotannon haasteellisuutta kiireen kes-

kellä. Ansaitun median lehtijutut olivat selkeästi kätevintä ja nopeinta toteuttaa, mutta 

oman median tuotanto kärsi ajanpuutteesta. Lainatun median toiminta oli lähinnä juttujen 

jakamista ja keskustelua eri palstoilla.  

 

Ostettuun mediaan yrittäjä ei katsonut aiheelliseksi panostaa eikä myöskään ostanut ha-

kusanamainontaan. Hän pyrki aika ajoin kuitenkin optimoimaan hakutuloksia omalle sivus-

tolleen hakusanojen sekä muun algoritmeihin oletettavasti vaikuttavan toiminnan avulla. 

Hän kertoikin monen tulevan hänen sivustolleen hakukoneiden kautta. 

 

Haastattelun seuraavassa vaiheessa keskityttiin rakentamaan sosiaalisen median asia-

kaspolkuja. Tässä yhteydessä kartoitin myös polkujen hallintaan liittyvän teknologian ja 

muun ohjauksen sekä polulla käytettävän sisällön hallintaa ja sijaintia. 

 

Yrittäjälle oleelliset asiakaspolut sosiaalisen median verkostoissa keskittyivät jossain mää-

räin ostopolun alkuvaiheen tietoisuuden ja kiinnostuksen herättämiseen sekä myös yrittä-

jän tunnettuutta ja brändiä edistävään sisältöjen jakamiseen ja yhteisön keskustelun akti-

vointiin kuuntelun merkeissä. Yrittäjä itse koki myös ostoprosessin ostohalukkuuden ja os-

tamisen aktivointiin tärkeiksi elementeiksi oman median sisällöt. Hän ei kuitenkaan tuke-

nut ostopäätöstä systemaattisin ohjauksin yhteystietojen jättämiseen tai muulla ohjauk-

sella ja kaikki asiakaspolut eivät edes johtaneet yrittäjän oman median pariin.  

 

Liitteessä 9 (Liite 9) puolestaan asiakaspoluista piirretty karkea hahmotelma nykytilas-

saan. Olen merkinnyt kaavioon myös liikennevaloin jälkeenpäin tekemiäni kehittämisha-

vaintoja, pohjautuen haastattelun aikana nousseeseen kehittämisajatukseen tai omiin ha-

vaintoihini mahdollisuuksista kehittää joko sisällöllisesti tai teknisesti toimintaa. 
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5 Pohdinta 

Tässä luvussa käsittelen yrittäjälle määritellyn sosiaalisen median markkinointi- ja sisältö-

strategian sisältöä, sen määrittelyn avuksi tehtyjen tutkimustuloste luotettavuutta, kehittä-

mishankkeen etenemisen onnistumista sekä jatkokehittämisehdotuksiani ja omaa oppi-

mistani opinnäytetyöprosessin aikana. 

 

5.1 Yrittäjälle annettu sosiaalisen media markkinointi- ja sisältöstrategia 

Rakensin yrittäjälle kehittämishankkeen lopputulemana sosiaalisen median markkinointi- 

ja sisältöstrategia. Yrittäjälle annettu ohjeistus oli muotoiltu nopeasti sisäistettäväksi, aja-

tellen yrittäjän kiireistä arkea, ja toimisi pikaohjeena sosiaalisen median toimintaan. (Liite 

6). Strategiaohje sisälsi neljäsivuisen tiiviin kokonaisuuden. 

 

5.1.1 RENL-mallin mukainen sosiaalisen median markkinointistrategian esittely ja 

kehittämiskohteet 

Ohjeistuksen ensimmäiseen taulukkoon (Liite 6, ensimmäinen sivu) kokosin haastatte-

lussa ilmenneet oleelliset asiakaspolut asiakashankintaan ja tiedonkeruuseen liittyen sekä 

brändin kehittämistä tai kumppaniyhteistyötä edistävät tekemiset. Näitä tavoitteita oli täs-

mennetty kohderyhmän ja RENL-mallin mukaisesti jaoteltujen keinojen (Esittely-Sitoutta-

minen-Verkottuminen-Kuuntelu) kautta. Toiminnan kehittämisen mahdollisuus ja kehittä-

misen lisäarvo puolestaan antoivat joko yrittäjän itsensä määrittämiä kehittämiskohteita tai 

minun kehittämishankkeen analysoinnin pohjalta tekemiäni ehdotuksia, joita tulkitsin rat-

kaisuksi yrittäjän nouseviin tarpeisiin.  

 

Esimerkiksi LinkedIn-kanavan käyttöönotto oli oma ehdotukseni, koska yrittäjän uskotta-

vuus haluttujen kumppanien ja myös monien potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa sil-

missä saa tukea asiallisesta ”sähköisestä käyntikortista” vakuuttavine kontakteineen. Yrit-

täjän tilausprosessiin liittyy asiakkaalta rahallista panostusta (500 euron etumaksu), joten 

uuden asiakkaan luottamuksen syntymistä lisää vakuuttavuus näkyvyyden osalta. Toki 

yrittäjän saama suosittelu muilta asiakkailta toimii samalla idealla niille asiakkaille, jotka 

tulevat olemassa olevien asiakkaiden verkoston kautta, LinkedIn-kontaktina myös yrittäjän 

vaalima luottamuksellinen asiakassuhde säilyi yksityisenä: asiakkaat, jotka haluaisivat 

verkostoitua tunnetun ja mielenkiintoisen kengäntekijän kanssa, eivät erottuisi halutes-

saan muista kontakteista asiakkaina. 
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Myös kuvasisältöjen hallintaan ehdotin yrittäjänkin nostamaa Instagram-tiliä, mutta maltilli-

sella kuvamäärällä, vain yrittäjänkin määrittämän hyvin tehdyt, laadukkaat kuvat muodos-

tavat tätä kirjastoa. Muut kuvat julkaistaan suoraan Facebook ja LinkedIn -kanavaan, ku-

ten on tähänkin asti tehty. Videotuotannon julkaisualustaksi tulee Youtube ja siellä toimit-

taessa, kuten Instagramissakin, valittujen hastagien ja tekstien käyttö kuvauksissa, toimii 

hakukonetta käyttävien prospektiasiakkaiden tavoittamisessa. Audiovisuaalisten materiaa-

lien jakelualustavalintojen perusteena tietoperustassakin mainittu videoiden katselun li-

sääntyminen (Kurio 2019, 6). 

 

Myös yrittäjän omille sivustoille tuotavien kuvien ja videoiden suhteen linkitys mainittuihin 

lainatun median lähteisiin tehdään jatkossa videoupotuksin ja/tai linkkien mainitseminen 

sisällön yhteydessä ”Katso lisää” ja ”Seuraa minua” -tyyppisten aktivointien kera. Nämä 

kehotteet muotoillaan hienovaraisen palvelevasti sisällön yhteyteen. Kyselytyökalua käy-

tetään yrittäjän toteuttamiin kampanjoihin tai kuunteluun osana sosiaalisen median yhtei-

sössä tapahtuvaa toimintaa. Havaintoni tekemästäni yhteisökyselystä osoitti melko hel-

posti saada vastauksia, jos yhteisöä ei ylikuormiteta kyselyillä ja luvassa olisi mahdollinen 

palkinto osallistumisesta. Yrittäjän käytössä kyselyt toimivat enemmänkin markkinoinnilli-

sena aktivointina ja uuden sisällönluonnin mahdollistajan, ei niinkään varsinaisen tutki-

mustiedon keruuna yrittäjän liiketoiminnan kehittämiseksi. 

 

Kyselytyökalulla kerätty data tarjoaa yrittäjälle mahdollisuuden jakaa yhteisössä uniikkia 

kerrottavaa ja lisää samalla hänen asiantuntijuutensa mielikuvia – sekä kyselyn toteutta-

jana että tulosten avaajana ja tulkitsijana. Suunnitelmallinen ja toistuva saman kyselyn te-

keminen lisää odotusarvoa uusien tulosten julkaisulle. Kerran vuodessa toteutettuna – 

kertaluontoinen tai toistuva kysely tai kampanja – on ajankäytöllisesti pienehkö ponnistus 

yrittäjän kokonaisajasta. Kurion (2019) Somemarkkinoinnin trendejä ennustavassa rapor-

tissa nousi asiantuntijoiden haastatteluissa esille kuluttajien sisältökriittisyyden nousu. 

Näin ollen markkinoijan tulee olla tarkkana jakamansa sisällön aidosta lisäarvosta ja kiin-

nostavuudesta. Tutkimus toimii mielestäni tämäntyyppisenä sisältönä verrattuna johonkin 

”hömppäkisaan” tai muiden tuottamien sisältöjen edelleen jakamiseen. Se on myös aidosti 

yhteisön kanssa tuotettua ja yhteisön mielipiteistä koostuvaa. Ajatellen sosiaalisen median 

yhteisön toiminnan periaatteita, joka pohjautuu keskustelufoorumeihin, blogikirjoituksiin ja 

muihin jäseneltä toiselle jaettaviin mielipiteisiin ja näkemyksiin, voidaan katsoa yhteisöky-

selyn tarjoavan samankaltaista, yhteisöä kiinnostavaa sisältöä. 

 

Yrittäjän ja yrittäjän toimintaan liittyvien aiheiden sosiaalisen median ja lehdistömedian nä-

kyvyyden seurantaan ehdotin myös työkalua. Tällä hetkellä yrittäjä havainnoi manuaali-

sesti tilannetta. Tämän seurannan hinta-laatusuhde on yrittäjän kuitenkin arvioitava itse 
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paremmin. Toin kehittämisehdotuksella esille mahdollisuuden seurantaan hänen mainittu-

aan lehdistöjulkisuuden ja suosittelun olevan yksi hänen tärkeimpiä markkinointi- ja uusien 

asiakkaiden tulokanavia. Sisältöstrategian sisällöllisen viitekehyksen osalta seurantatyö-

kalun asiasanapilvet ja muut seurantamahdollisuudet alaan ja kilpailijoihin liittyen tarjoavat 

myös lisäapua löytää asiakkaille relevantteja näkökulmia.  

 

Myös yrittäjän sosiaalisen median toimintaan liittyvien asiakaspolkujen seuranta osoittau-

tui nykymuodossaan (Liite 7) varsin vähän dataa tuottavaksi.  

 

Ajatellen koko inbound-markkinoinnin periaatetta, jossa mittaaminen sekä sisällön ja pol-

kujen optimointi toimivat markkinoinnin perustana johdateltaessa asiakasta ostoprosessis-

saan eteenpäin (Aaltonen 2019), on vahva suositukseni yrittäjälle kehittää analytiikkaa 

kaikilta osin. Olen kirjannut jatkokehittämisehdotuksiin aiheesta tarkemmin yrittäjälle näke-

myksiäni. 

 

Koska seurantatyökalujen osittainen puute ei kuitenkaan estä täysin yrittäjän toimintaa so-

siaalisessa mediassa, en asettanut sen puutetta esteeksi laaditun sosiaalisen median oh-

jeistuksen toteuttamiselle. Seurantatyökalujen ja automaatiojärjestelmien kartoitus on jä-

tetty realistisesti seuraavan vaiheen kehittämisasioihin. 

 

5.1.2 Sosiaalisen median markkinointi- ja sisältöstrategia lyhyesti 

Huoneentaulumainen canvas sisältää kuvina ja kehotteina ohjeistuksen toteuttaa sosiaali-

sen median toimintaa päivittäisestä toiminnasta vuosittaisiin tekemisiin. Rakensin ohjeis-

tuksen kolmeen osaan: sisällönhallinnan, kanavien roolin ja ajankäytön ohjeistuksiin. Peri-

aatteena oli tuottaa kiireistä yrittäjää muistuttava ja tekemistä systematisoiva ohje, joka 

pyrkisi tekemään sosiaalisen median toiminnasta laaditun strategian mukaista, olipa kyse 

sitten päivittäisestä pienemmästä toimesta tai isommasta ponnistuksesta. Sen kautta yrit-

täjä myös hahmottaa yhdellä silmäyksellä niin sisältöjensä hallintaan liittyvät palvelut kuin 

some-kanaviensa roolin eri tekemisten joukossa. 

 

5.1.3 Sosiaalisen median yhteisön asiakaspersoonat 

Tämä ohjeistus auttaa yrittäjää hahmottamaan sosiaalisen median yhteisöissä olevien po-

tentiaalisten asiakkaidensa arvostuksiin ja tiedonhakuun liittyviä preferenssejä. Vaikka 

persoonien välillä ei kaikkinensa kovin paljoa eroa ollut, on konkretisointi aina viestinmuo-

toilua edistävä apu ja ohjenuora noudattaa kohderyhmän toiveita esimerkiksi sisältöjen 

muotoon tai aihealueeseen liittyen. 
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Hyödynnettäessä asiakaspersoonia sisällöntuotannossa ja toiminnan suunnittelussa, on 

yrittäjän huomioitava kuitenkin tapaustutkimuksen kohdistuneen vain yhteen yhteisöön. 

Kuten jo mainitsin tietoperustassa, on esimerkiksi Ryll (2016) korostanut, että yritysten 

olisi mentävä sosiaalisen median heimojen luokse ja kuunneltava heimoa, imeytyen ai-

doksi osaksi yhteisöä. Näin ollen on suositeltavaa yrittäjän perehtyä aina uuteen some-

yhteisöön selvittämällä kyseisen yhteisön kiinnostuksen kohteet sekä sisältöjen ja sosiaa-

lisen median käytön mieltymykset.   

 

5.1.4 Sosiaalisen median sisältöstrategia 

Sisältöstrategia hahmottaa yrittäjän sosiaalisessa mediassa hyödyntämien sisältöjen läh-

teen ja omistajan. Se myös havainnollistaa yrittäjälle hänen tavoitteissaan olevien eri si-

sältömuotojen kokonaisuuden. Liitin myös sisältöstrategiseen sisältönäkymään tietoa si-

sältömediaan liittyen tai lainsäädännöllistä ohjetta tiedonhallintaan liittyen. Sisältökanvaa-

sin ympärille yrittäjä rakentaa käytännön toteutusmatriisin tai kalenterin erityyppisten sisäl-

töjen syntymisen hallintaan. 

 

Yrittäjälle ojentamaani sosiaalisen median markkinointi- ja sisältöstrategian raporttiin liitin 

myös asiakaspoluista tekemäni karkean kaaviokuvan kehittämishavaintoineen (Liite 7) 

sekä ylipäätään tämän raportin ja tutkimuksen haastatteluaineistot, joista hän saisi poimit-

tua haluamaansa lisätietoa pohtiessaan ehdotettua strategiaa. 

 

Vaikka johtopäätökset ja ehdotettu ratkaisu pohjautuukin pitkälti yrittäjän omiin ajatuksiin, 

on lopputulema yrittäjälle mielestäni hyödyllinen, sillä yrittäjä ei ole tällä tarkkuudella kir-

jannut ja analysoinut käyttämiään sosiaalisen median taktiikoita. Myös tutkimusten kautta 

analysoitu tieto sosiaalisen median kohderyhmästä, yrittäjän omista ajatuksista ja koke-

muksista sekä ennen kaikkea yrittäjän käyttämä aika keskittyä pohtimaan sosiaalisen me-

dian toimintaansa ja tahtotiloja, systematisoi väistämättä tämänkin markkinointikanavan 

roolia ja toimintaa jatkossa. 

 

5.2 Jatkokehitysehdotukset 

Käsittelen tässä alaluvussa kehittämishankkeeni jatkokehitysehdotuksia niin kehittämis-

hankkeen kohteena olleen yrityksen kannalta kuin yleisemmin sosiaalisen median markki-

nointi- ja sisältöstrategian laadinnan mallin osalta. 

 



 

 

55 

5.2.1 Jatkokehitysehdotukset kehittämishankkeen yritykselle 

Kuten jo mainitsin edellisessä luvussa, tuotin kehittämishankkeessani yrittäjän sosiaalisen 

median toiminnalle nykytilanne- ja kehittämistaulukon pohjautuen RENL-mallin struktuuriin 

jaotella käsiteltävät asiat alusta- ja sisältökeskeisiin näkökulmiin (Liite 8). Osan havaituista 

kehittämiskohteista sisällytin suoraan uuteen toimintamalliin, sillä muutos niiden kohdalla 

ei vaatisi lisäselvitystä tai muuta pidempiaikaista työstöä tai investointeja. 

 

Yrittäjän ja alaan liittyvän sosiaalisen median keskustelun sekä lehdistöviestinnän seuraa-

miseksi, ehdotin yrittäjää kartoittamaan seurantaan soveltuvia palveluita. Näiden avulla 

yrittäjä saisi lisätietoa toimintansa mittariksi ja sisällöntuotannon avuksi. Tieto sosiaalisen 

median keskusteluiden ja lehdistön aiheista sekä alaan liittyvien toimijoiden näkyvyydestä 

– yrittäjä itse mukaan lukien – antaisi faktatietoa ja vähentäisi oman manuaalisen seuran-

nan tarvetta. Sisällöllisesti se ohjaisi yrittäjää tuottamaan sisältöjä tai nostamaan keskus-

telunaiheita sosiaalisessa mediassa aiheista, jotka seurannan kautta nousisivat alaa pu-

huttaviksi aiheiksi. Sisällön optimointi optimoisi myös yrittäjän ajankäyttöä sekä tehostaisi 

myös asiakashankintaa oikeiden, vetoavien argumenttien ja näkökulmien herättäessä 

kohderyhmän kiinnostusta ja edistäessä heitä ostopolulla etenemistään. 

 

Myös asiakaspolkujen karkea piirtäminen ja analysointi (Liite 7) yrittäjän II haastattelun 

perusteella osoitti yrittäjän hyödyntävän sosiaalisessa mediassa asiakashankintaan ja 

kuunteluun liittyviä asiakaspolkuja. Hän ei kokenut oleellisiksi rakentaa esimerkiksi asia-

kaspalveluun liittyvää toimintaa sosiaaliseen mediaan. Käytössä olevat asiakaspolut sisäl-

sivät vaihtelevasti ohjausta yrittäjän hallinnoimien oman median sisältöjen pariin yrittäjän 

kotisivuille. Osa polusta jäi sosiaaliseen mediaan (esimerkiksi kuvia jaettiin lähinnä sosi-

aalisen median omilla alustoilla) ja myös yrittäjän yhteystiedot ja asiakkaan aktivointi yh-

teydenottoon oli jätetty melko hienovaraiseksi, lähinnä asiakkaan oman aktiivisen toimin-

nan varaan. Tietoa asiakaspoluista ei kertynyt, lukuun ottamatta yrittäjän kotisivujen 

Google Analytics -raportin antamaa yleistä statistiikkaa eri tietolähteistä tulleista kävijä-

määristä eri sisältöihin. 

 

Kannustaisin yrittäjää läpikäymään olemassa olevat asiakaspolkunsa uuden toimintamal-

lin myötä ja varmistamaan asiakasohjauksen saumattomuuden ja aktivoinnin sekä tiedon-

keruun lisäämisen mahdollisuudet. Uusi toimintamalli sijoittaa sisällöt yrityksen hallin-

noimille oman tai lainatun median alustoille (yrittäjän verkkosivut, Youtuben oma kanava, 

Instagram oma tili). Tämä lisää mahdollisuutta ohjata asiakasta ostopolulla eteenpäin li-

säämällä sisältöjen yhteyteen linkityksiä seuraaviin sisältöihin tai yhteydenottoon.  
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Pohdin myös kehittämishankkeen yhteydessä, tulisiko yrittäjän harkita markkinoinnin auto-

maatioiden käyttöönottoa sosiaalisen median sivustolla jaetun sisällön, esimerkiksi toteut-

taessaan yhteisössä kyselyä, kyselynjälkeisten nurturointipolkujen rakentamiseksi. Mark-

kinoinnin automaatiojärjestelmä mahdollistaisi myös pysyvämmän markkinointirekisterin 

perustamisen, jolle yrittäjä voisi kohdentaa aika ajoin sisältöjä suoraan sähköpostiviestin-

nän kautta. Hän myös tunnistaisi paremmin sivustonsa sisältöjä käyttäneet vierailijat auto-

maation piirissä olevien kävijöiden osalta.  

 

Toiminnanmuutos olisi kuitenkin yrittäjän ajankäytölle iso ponnistus ja sisältäisi tietosuoja-

lain puitteissakin markkinointirekisterin ylläpitäjälle velvoitteita. Yrittäjän tulisi tarkoin har-

kita toimintaan ryhtymisen edut suhteessa ajankäyttöön ja kustannuksiin. Ennen kaikkea 

sitä tulisi puntaroida jatkuvuuden kannalta. Yrittäjä osoitti haastatteluissa huolta mahdolli-

sesti aloitetun toiminnan – blogi, uutiskirje tai muu toistuva sisältö – katkeamisen riskin ar-

jen keskellä. Hän korosti haastatteluissa myös brändinsä kannalta välttävänsä liian kau-

pallista toimintamallia. Hän oli myös tehnyt olemassa oleville asiakkailleen lupauksen, 

ettei lähestyisi heitä sähköpostitse muissa kuin kengäntilausprosessiin liittyvissä aiheissa. 

Toisin sanoen, tarvetta asiakassuhteen hoitoon liittyvälle, automaatioita hyödyntävälle toi-

mintamallille eri näyttäisi olevan. Väärin toteutettuna automaatioon pohjautuva asiakaslä-

hestyminen voisi toimia vastoin yrittäjän tahtotilaa.  

 

Näin ollen suositan yrittäjää ennen kaikkea läpikäymään asiakaspolkujensa sujuvuutta 

sekä tiedonsaantimahdollisuuksia sisältöjensä käytöstä ja näkyvyydestään eri medioissa 

kuin kehittämään inbound-markkinointiaan automaatioihin pohjautuen.  

 

5.2.2 Jatkokehitysehdotukset sosiaalisen median markkinointi- ja sisältöstrate-

gian määrittelyn työkaluille 

Valitsin kehittämishankkeeni toteutuksen välineeksi RENL-mallin (Kuva 7), jonka löysin 

tutuessani aiheen tietoperustaan. RENL-malli on suhteellisen vähän tunnettu, tekijöiltään 

syntynyt näkemys hahmottaa sosiaalisen median markkinointistrategiaa. He ovat työstä-

neet mallin kooten eri lähteistä näkemyksiä hahmottaa sosiaalisen median markkinointia.  

 

Malli ei tarjoa valmista ohjaavaa sapluunaa sosiaalisen median markkinointi- ja sisältö-

strategian suunnitteluun, mutta sen sisältämä hahmotus antaa hyvän pohjan rakentaa toi-

mintamalli kartoittaa yrityksen sosiaalisen median sisältöihin sekä toimintaan ja alustoihin 

liittyvää tilannetta ja niiden kehittämistä. Pääelementit (Esittely-Sitouttaminen-Verkottumi-

nen-Kuuntelu) on jaettu alaosioihin, jotka määrittävät tarkemmalla tasolla asioita. Malli ko-

koaa yrityksen toiminnan kokonaisuutena, ei vain sosiaalisen median spesifinä toimintana, 
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esimerkiksi sisältöjen hahmotuksen yhteydessä. Se siis sovittaa sosiaalisen median stra-

tegiaan tehdyt määritelmät kiinteäksi osaksi markkinoinnin kokonaisstrategiaa, hakien tar-

vittavaa synergiaa sisällöntuotannon optimoinnista tai teknologiaan liittyvistä valinnoista. 

 

Koin mallin toimivan helppona tapana rakentaa kehittämishankkeeni kannalta järkevä tapa 

hahmottaa ja selvittää sosiaalisen median markkinointi- ja sisältöstrategiaa.  Sen hyödyn-

täminen nykyisessä muodossaan vaati kuitenkin itse rakentaa kartoituksen myötä saadun 

tiedon käsittelyn ja analysoinnin mittareita ja toteutuksen tapoja. Valmiimpi etenemisen 

malli tekisi sen hyödyntämisestä helpompaa. Näkisinkin tarvittaviksi jatkokehittämisen ai-

heiksi: 

- mallin vertaamisen muiden olemassa olevien sosiaalisen median markkinointistrate-
gian hahmottamisen näkemysten kanssa 

- mallin soveltuvuuden eri kokoisten yritysten ja toimialojen käyttöön 
- mallin jalostamisen valmiimmaksi työkaluksi toteuttaa sosiaalisen median markkinointi- 

ja sisältöstrategian toimintamalli yritykselle. 
 

5.3 Validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin sanotaan olevan keskeinen osa tutkimuksen rapor-

tointia. Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta eli sen kykyä antaa ei-

sattumanvaraisia tuloksia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 216.) Taanila (Taanila 

2019) puolestaan kuvaa kyselytutkimuksen heikon reliabiliteetin johtuvat erilaisista satun-

naisista virheistä, kuten kysymyksen väärinymmärryksestä tai vastaamiseen liittyvästä 

mielentilasta. Validiteetin hän puolestaan mainitsee heikkenevän, jos kyselytutkimuksen 

kysymykset eivät mittaa sitä, mitä niiden pitäisi mitata. 

 

Kehittämishankkeeni sisälsi kolme tutkimusosuutta, kvantitatiivisen verkkokyselyn sekä 

kaksi yrittäjän hyvähaastattelua kvalitatiivisin menetelmin toteutettuna.  Arvioin kutakin tut-

kimusosuutta erikseen sekä lopuksi kehittämishankekokonaisuuden kokonaisuuteen liitty-

vän johtopäätösten teon vahvuuksia ja heikkouksia. 

 

5.3.1 Yhteisökyselyn tulosten luotettavuus 

Tarkastelen kyselytutkimukseni luotettavuutta Taanilan kyselytutkimuksen arviointiin anta-

mien näkökulmien pohjalta. Hän kehottaa käyttämään tarkastelukohteina kyselyn mene-

telmävalintoja, otantaa sekä kysymysten mittaamiseen liittyvää reliabiliteettia ja validiteet-

tia. (Taanila 2019.) 
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Valitsin yhteisökyselyn toteutustavaksi ennakkoon määriteltyihin vastausvaihtoehtoihin pe-

rustuvan verkkokyselyn. Näin tämän parhaaksi tavaksi saada tietoa, jonka kykenisin ana-

lysoimaan loogisesti mahdollisimman kattavan otannan keskuudesta.  

 

Koska yhteisökyselyn roolina oli antaa sekä suoria tuloksia johtopäätösten tekoon että tar-

jota tausta-aineistoa yrittäjän omien päätösten tueksi, katsoin myös kyselyn kriittisyyden 

vähentyvän tutkimuksen johtopäätösten taustalla olevana tietolähteenä. Yrittäjän mielipi-

teiden ja tulkintojen priorisointi mahdollisti ohittaa tai kumota mahdolliset ristiriitaiset tulok-

set, joita kyselyn mittausvirheet saattaisivat muuten aiheuttaa johtopäätöksiin. En yllä mai-

nitusta johtuen katsonut tarpeelliseksi varmistaa kyselyn tuloksia tekemällä esimerkiksi li-

sähaastatteluita tai tuloksia selittävää kvalitatiivista osuutta yhteisökyselyn tueksi yhteisön 

jäsenten keskuudessa. 

 

Yhteisökyselyn kohteena oli etukäteen yrittäjän määrittelemä sosiaalisen median yhteisö. 

Voin siis katsoa perusjoukon olleen oikea. Yhteisökysely toteutettiin satunnaisotannalla, 

kyselyn ollessa yhteisössä avoinna useamman viikon. Suhteessa saatuihin vastuksiin yh-

teisön käyttötiheydestä (Taulukko 6), voin katsoa satunnaisotannan piiriin kuuluneen jou-

kon olleen edustava otos yhteisön jäsenistä. Huomioitavaa on kuitenkin, että ammattiase-

maan perustuvien vastaajaryhmien vastauksissa vastaajaryhmä ”Yrittäjät ja johtajat” oli 

alle 30 henkilön vastaajaryhmä. Näin ollen vastauksia on luotettavinta tarkastella ”Kaikki” 

tulosten kautta ja vastaajaryhmäkohtainen tulos antaa vain jossain määrin luotettavia tu-

loksia mainitun ryhmän osalta. Myös on huomioitava otannan kohdistuneen vain yhteen 

yhteisöön, joten on vältettävä tekemästä liiallisia yleistyksiä muihin sosiaalisen median yh-

teisöihin tai asiakkaisiin tuloksista.  

 

Jossain määrin katsoin kuitenkin voivani laatia yrittäjälle tulosten perusteella myös yleis-

tettäviä johtopäätöksiä, sillä yhteisön teema ”miesten klassista pukeutumista ja -pukeutu-

misetikettiä” käsittelevine aiheineen on hyvin keskeinen osa kehittämishankkeen yrittäjän 

tuotteen ydintä ja varmastikin ainakin osan asiakkaista motivaatiotekijänä kenkien hankin-

taan. Yrittäjän on rajattava kuitenkin tulosten yleistettävyys koskemaan vain samantyyppi-

sistä aiheista koostuvia sosiaalisen median yhteisöjä. 

 

Tarkastellessani kyselytutkimuksen validiteettia, voin katsoa kyselyn aihealueiden tutki-

neen sitä, mitä niiden pitikin.  Kyselylomakkeella kysyttiin muitakin asioita vastaajilta, 

mutta valitut kehittämishanketta koskevat kysymykset tiedonhankinnan kanavista, halu-

tuista sisällöistä ja sisältömuodoista sekä ymmärrys yhteisön käytön säännöllisyydestä oli-
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vat linjassa kehittämishankkeelle asetettuihin kysymyksiin. Keskityin kysymyksissä tietoi-

sesti selvittämään yhteisön käyttöön liittyviä asioita vain sisältöjen näkökulmasta, enkä 

esimerkiksi muiden motivaatioiden osalta.  

 

Tarkastellessani tutkimukseni reliabiliteettia saamieni vastausten osalta, joudun totea-

maan kyselyssä paikoin heikkouksia. Vastauksissa näkyy osin tiettyjen kysymysten vää-

rinymmärryksen mahdollisuus. Havaitsin tiettyä ristiriitaisuutta saaduissa vastauksissa 

”klassisen pukeutumisen ja pukeutumisetiketin” tiedonsaannin tarpeisiin suhteessa ilmoi-

tettuun tiedonhankintapaikan käytössä olevaan ja tuleviin aikeisiin.  

 

Myös ”Pukeutumiseen liittyvät tiedonsaantikanavasi nyt ja tulevaisuudessa? Alan some-

yhteisöt ja bloggaajien sivustot” vaihtoehto jakoi yllättävän paljon näkemyksiä tiedonsaan-

tikanavana. Ja kuitenkin vastaajien käyttämä yhteisö oli nimenomaan rakennettu blogi- ja 

foorumisivustoksi. Väärinymmärryksen mahdollisuus vahvistui yrittäjän haastattelun yhtey-

dessä, hänen arvellessaan, etteivät monet yhteisön käyttäjät ehkä miellä lukevansa blogi-

sisältöä, tultuaan alun perin hakukoneen kautta sivustolle. 

 

Tutkin mainittujen vastausvaihtoehtojen tulosdataa ristiintaulukoinnilla (Taulukko 13). Ver-

tailussa tieto klassisesta pukeutumista ja -pukeutumisetiketistä koettiin enimmäkseen 3 ja 

4 arviolla tärkeäksi (4= erittäin tärkeä). Sen sijaan tiedonsaantikanavana alan some-yhtei-

söt ja blogit jakoivat enemmän mielipiteitä vastausten painottuessa vain hieman 3-4 arvi-

olle. 

 

Taulukko 13: Ristiintaulukointi klassisen pukeutumien ja -pukeutumisetiketin saamien arvi-

oiden ja Some-yhteisöt ja blogit tiedonsaantikanavana saamien arvioiden välillä. 

 

 

Toki vastaajien joukossa oli myös satunnaisia Some-yhteisön käyttäjiä, jotka eivät välttä-

mättä arvosta, suhteessa muihin tiedonsaantikanaviin, yhteisöä ja blogeja, mutta saatujen 

1 2 3 4

1 1 0 2 4

3 % 2 % 0 % 3 % 2 %

7 3 14 9 33

19 % 7 % 18 % 14 % 15 %

14 22 29 27 92

39 % 49 % 37 % 41 % 41 %

14 19 36 28 97

39 % 42 % 46 % 42 % 43 %

36 45 79 66 226

16 % 20 % 35 % 29 %Yht.

Ristiintaulukointi 

Alan some-yhteisöt ja bloggaajien sivustot

Yht.

Minkä sisältöistä 

tietoa haluat 

pukeutumiseen 

liittyen?:Klassiseen 

pukeutumiseen ja 

pukeutumisetikettiin 

liittyvä tieto

1
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4
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arvioiden perusteella kanavan käyttöön, pitäisi kanavan painottua enemmän. Näin ollen 

voin päätellä osan vastaajista ymmärtäneen tämän vastausvaihtoehdon virheellisesti tai 

olevan tietämätön käyttävänsä some-yhteisöä, jonka sisällöt pohjautuvat ylläpitäjän blogi-

sisältöihin.  

 

Tein aiheesta myös korrelaatiovertailun vertaamalla some-yhteisöjen ja bloggaajien sivus-

tojen koettua tärkeyttä tiedonsaantikanavana eri sisältötoiveiden saamiin arvioihin (Tau-

lukko 14).  

 

Taanilan (2019) mukaan korrelaatiokerroin on tunnusluku suoraviivaisen riippuvuuden voi-

makkuudelle. Sen arvo määräytyy -1 ja +1 välilllä. Lähellä nollaa olevat kertoimet eivät 

viittaa riippuvuuteen, kun taas lähellä +1 olevat kertoimet. Lähellä +1 olevat kertoimet viit-

taavat positiiviseen riippuvuuteen ja lähellä -1 olevat kertoimet viittaavat negatiiviseen riip-

puvuuteen. Korrelaatiokertoimen merkitsevyyttä on tapana testata p-arvolla. Mitä pie-

nempi p-arvo, sitä enemmän voidaan korrelaatio yleistää koko perusjoukkoa koskevaksi 

riippuvuudeksi kahden muuttujan välillä. Käytin p-arvon laskennassa Spearmanin järjes-

tyskorrelaatiokerrointa, joka mittaa kahden muuttujan lineaarista riippuvuutta, laskemaan 

2-suuntaisen p-arvon. 

 

Taulukko 14: Korrelaatio valittujen muuttujien saamien arvioiden välillä. Punaisella olevat 

arvot osoittavat merkittävää riippuvuutta ollen alle 0,01 tasolla. Taulukko löytyy myös liit-

teenä (Liite 5). 
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Korrelaatiotarkastelu osoitti, ettei klassisen pukeutumisen ja -pukeutumisetiketin tiedon-

saantitarve korreloinut juuri lainkaan tiedonsaantikanavana Some-yhteisöt ja bloggarien 

sivustot -arvioiden kanssa. Sen sijaan merkittävää korrelaatiota löytyi esimerkiksi tuote-

esittelyiden, tuotevertailujen ja ajankohtaisten pukeutumiseen liittyvien aiheiden tiedon-

saantitarpeilla ja Some-yhteisöjen ja bloggarien sivustojen tiedonsaantikanavana arvotta-

misen välillä. Mitä ilmeisemmin minun olisi pitänyt lisätä kyseisen vaihtoehdon yhteyteen 

lisätieto kysymyksenasettelussa, joka viittaisi Some-yhteisöillä ja bloggarien sivustoilla tar-

koitettavan ”Verkottumissivustoja ja -yhteisöjä, kuten tämä käyttämänne verkkosivusto”. 

 

Päädyin tulosten tulkinnassa jättämään huomioimatta tiedonsaantikanavien arvioinnin 

suuren hajonnan Some-yhteisöjen ja bloggarien sivustojen kohdalla ja luottamaan kysei-

sen yhteisön käyttäytymiseen perustuvaan tietoon, joka viittaa suhteellisen aktiivisen blo-

giseurantaan ja ainakin hiljaisena jäsenenä myös foorumikeskusteluiden seuraamiseen.  

 

Selvitin myös korrelaatiokertoimet sisällön muodon ja haluttujen sisältöaiheiden välillä 

(Taulukko 15). Huomioiden sisältömuotojen saamat arviot, moni näytti kokevan artikkeli-

muodon soveltuvaksi itselleen. Artikkelisisältöjä haluavat etsivät tietoa ajankohtaisista ai-

heista pukeutumiseen liittyen, klassisen pukeutumisen ja -pukeutumisetiikan sisällöistä 

sekä myös tuotteiden valmistukseen liittyvistä tekijä- ja etiikka-aiheista. Tuotevertailua et-

sivät arvottivat samanaikaisesti vertailutaulukoita, mielipiteitä ja suosittelua, interaktiivista 

tiedonsaantia sekä videoita. Myös ajankohtaista tietoa etsiville näyttivät soveltuvan muut 

tietomuodot paitsi vertailutaulukot. Pukeutumiseen liittyvien ammattilaisten esittelystä kiin-

nostuneet arvottivat puolestaan sisältömuodoikseen artikkelit, interaktiivisen tiedonsaan-

nin ja videot. 

 

Myös tässä korrelaatiovertailussa oli havaittavissa huono kysymyksenasetteluni johtaen 

vääriin tulkintoihin ”Artikkelit” ja ”bloggarien sivustot” tiedonsaantimuotojen välillä. Näin ol-

len tässäkään ei korreloi klassisen pukeutumisen ja -pukeutumisetiketin sekä bloggarien 

sivustojen välinen yhteys. 
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Taulukko 15: Korrelaatio useamman muuttujan välillä sisällön haluttuun aihealueeseen ja 

muotoon liittyen. Punaisella olevat arvot osoittavat merkittävää riippuvuutta ollen alle 0,01 

tasolla. Taulukko löytyy myös liitteenä (Liite 6). 
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5.3.2 Yrittäjän haastatteluiden tulosten luotettavuus 

Kehittämishankkeen yrittäjän haastattelut tehtiin alkukartoituksena sekä yhteisökyselyn 

jälkeen tapahtuneena syvähaastatteluna. 

 

Kumpikin haastattelu pohjautui strukturoituun etenemiseen määriteltyjen kysymysten 

avulla. Kummassakin haastattelussa pyrittiin syvähaastattelun mukaiseen luottamukselli-

seen lähestymiseen, jossa yrittäjän annettiin kertoa aiheesta myös vapaamuotoisemmin ja 

haastattelija keskusteli välillä aiheesta myös vapaamuotoisemmin haastateltavan kanssa. 

Haastattelut kestivät kumpikin useamman tunnin. 

 

Pyrin keskittymään haastattelujen etenemiseen ja kysymyksiin vastausten saamiseen 

nauhoittamalla keskustelut, jolloin omat kirjaukseni itse haastattelutilanteessa olivat etukä-

teen pohtimani etenemisen sanelemia, strukturoituja muistiinpanoja aiheesta. Etenkin jäl-

kimmäinen syvähaastattelu oli rakennettu useampivaiheiseksi, jonka jatkokysymykset ra-

jautuivat yrittäjän vastausten pohjalta. 

 

RENL-mallin pohjalta rakennettu eteneminen yrittäjän toisessa haastattelussa auttoi pa-

lastelemaan asian tarkastelun sopiviin osioihin ja varmisti asian käsittelyn riittävällä laajuu-

della. Tämä olisi helposti unohtunut vapaamuotoisempien kysymysten yhteydessä. Myös 

merkityksen arvion antaminen jokaisen kysymyksen päätteeksi pakotti yrittäjän arvioi-

maan asiaa vielä numeerisesti, mikä toimi hyvänä yhteenvetona avoimen keskustelun 

päätteeksi ja itselleni selkeänä rajaustekijänä seuraaviin vaiheisiin mentäessä. 

 

Onnistuin mielestäni melko hyvin saamaan yrittäjältä vastauksia kysymyksiini ja näin ollen 

saamaan tarvittavaa tietoa sekä yrittäjän oman näkemyksen aiheesta johtopäätösten te-

kemiseen.  Varmistin kysymysten ja aiheen ymmärrystä yrittäjälle keräämäni taustamateri-

aalin – yhteisökysely, yleiset tutkimukset ja tilastotieto sekä muu asian sanallinen kuvauk-

seni keskustelun yhteydessä – avulla. Näin tutkimukseni johtopäätösten kannalta ratkaise-

vassa roolissa oleva, yrittäjän oma mielipide asian kehittämisen suhteen, sai parhaat läh-

tökohdat.  

 

Yrittäjän alkukartoitushaastattelun ja jälkimmäisen haastattelun välillä oli yli kolme vuotta. 

Tämä sattumalta tapahtunut väliaika oli mielestäni hyvä asia kehittämishankkeen kan-

nalta. Se lisäsi retrospektiivisen tarkastelun mahdollisuuden kautta yrittäjän omaa objektii-

visuutta asiaa kohtaan, hänen tarkastellessaan kolme vuotta sitten esittämiään näkemyk-

siä sosiaalisen median markkinoinnista suhteessa nykyisiin ajatuksiinsa. Se antoi myös 

minulle tutkijana realistisemman kuvan esimerkiksi yrittäjän ajankäytön mahdollisuuksista 
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sekä kertyneiden kokemusten valossa tietoa sosiaalisen median yhteisössä toimimisen 

tavoista yrittäjälle. Kaksi haastattelua, vaikkakin vain osin samoja sisältöjä omaten, var-

misti myös osaltaan kysymysten ymmärrystä sekä vähensi haastateltavan mielialaan tai 

muun satunnaisesti vastauksiin vaikuttavan tekijän osuutta.  

 

5.3.3 Kehittämishankkeen luotettavuuden arvioiminen kokonaisuutena 

Kehittämishankkeen lopputuloksen kannalta kriittisimpiä kohtia työskentelyssäni olivat tar-

kastelussa käyttämäni teoreettisen mallin valinta, tutkimusosioiden toteutus sekä niiden 

välillä ja lopuksi tekemäni analysointi ja johtopäätökset. 

 

Otin riskin valitessani RENL-mallin kaltaisen, vähän testatun, yhteenvedon sosiaalisen 

median markkinointistrategian hahmottamisvälineeksi. Sen soveltuvuutta myöskään pien-

yrityksen tarpeiden tarkasteluun ei ollut osoitettu, ja itse mallin esittelijätkin suosittivat jat-

kotutkimuksia mallin käytöstä.  

 

Muokatessani mallin pohjalta itselleni etenemispolkua, havaitsin sen kuitenkin suhteellisen 

helpoksi ja riittävän kattavaksi tavaksi hahmottaa yrittäjän sosiaalisen median markki-

nointi- ja sisältötarpeisiin liittyvää toimintaa lähtöpisteestä, jossa halusin jättää avoimeksi 

mahdolliset ratkaisut, mihin päätyisimme tarpeiden suhteen. Toki jo ennen mallin valintaa 

olin yrittäjän alkukartoitushaastattelussa saanut käsitystä yrittäjän nykytoiminnasta ja aja-

tuksista, mikä sekin viitoitti valitsemaan mahdollisimman monenlaiseen tilanteeseen käy-

tettävää kehittämismallia. 

 

RENL- malli ei edellyttänyt minkään toiminnan korostumista ja jäänyt näin epätasapai-

noiseksi jonkun toiminnon jäädessä vähemmälle. Kehittämishankkeen yrittäjän kohdalla 

eivät esimerkiksi alusta- ja teknologiavalinnat tai kuunteluun liittyvä tiedonkeruu tai asia-

kaspolkuja ajatellen asiakaspalvelu olleet lainkaan kriittisiä tekijöitä sosiaalisen median 

hyödyntämisessä. Joissain muissa tarkastelemissani sosiaalisen median markkinointistra-

tegian kehittämismalleissa oli – inbound-markkinoinnin tyypillisenä oletuksena – asiakas-

tuntemus, ja tätä kautta automaatioiden ja muiden dataohjautuvien kohdentamiskeinojen 

käyttö, keskeinen osa toiminnan rakentamista.  Näin ollen voin katsoa RENL-malliin poh-

jautuneen tarkastelun olleen soveltuva yrittäjän toiminnan hahmottamiselle. 

 

Eteneminen tutkimusosiosta toiseen sisälsi saadun tiedon analysointia ja viemistä seuraa-

viin vaiheisiin. Alkukartoituksen pohjalta valitsin RENL-mallin pohjaksi sosiaalisen median 

markkinointi- ja sisältöstrategian tarkastelulleni. Lisäksi sain tietooni yrittäjän kohderyh-
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mäksi soveltuvan sosiaalisen median yhteisön. Pohdin yhteisön kohdalla tutkimuksen to-

teutustapaa, ja päädyin käytännön syistä kvantitatiiviseen verkkokyselyyn ennalta määri-

teltyjen vastausvaihtoehtojen muodossa. Ilokseni sain kyselyyn 240 vastausta, mikä oli 

enemmän kuin uskalsin toivoa tietämättä yhteisön käyttäjämäärää.  

 

Olin kehittämishankkeen suunnitteluvaiheessa myös pohtinut mahdollisuutta tehdä yrittä-

jän ohella hänen toimialansa kaltaisten muiden luksus-tuotteita myyvien yritysten parissa 

kvalitatiivisia syvähaastatteluita. Tällöin tutkimukseni toteutus olisi perustunut ”benchmark-

kaukseen” eli toisten onnistuneista toimista omaan toimintaan soveltamiseen. Havaitsin 

kuitenkin vaikeaksi löytää riittävän samaistuttavia yrityksiä ja tuotteita yrittäjän toimintaan 

liittyen. Saatuani yhteisövinkin ja sen omistajatiedon, lähdin mieluummin kohderyhmäky-

selyn tielle. 

 

Yrittäjän oman mielipiteen priorisointi johtopäätösten ja kehittämisehdotusten tekemisessä 

oli mielestäni luontevin valinta toteutukselle. Ei voida ajatella, että yksinyrittäjän resursseja 

ja toimintaa ohjaa muu kuin hänen omiin näkemyksiinsä pohjautuva toteutus. Kehittämis-

hankkeen ajatuksena olikin tarjota yrittäjän omaan päätöksentekoon riittävä taustatietoa ja 

tapa käsitellä asiaa. Kehittämishanke tarjosi yrittäjälle avustetun hetken keskittyä aiheen 

tarkasteluun ja määritellä riittävällä tarkkuudella oman toimintansa periaatteet. Joitain asi-

oita vein suoraankin kehittämisehdotuksiin. Ne pohjautuivat kuitenkin johtopäätöksiin yrit-

täjän omien tahtotilojen pohjalta tai kohderyhmän esittämiin toiveisiin sisältöjen suhteen. 

Yrittäjä määrittelee itse, kuinka tulee noudattamaan kehittämishankkeen näkemystä tai 

vaiheistaako jotain toimintaa myöhemmäksi. Kaiken kaikkiaan annettu toimintaehdotus 

sosiaalisen median markkinointi- ja sisältöstrategiaksi noudattaa mielestäni yrittäjän itse 

määrittelemää kokonaisuutta toiminnalle. 

 

5.4 Oma oppiminen 

Kiinnostukseni sosiaalista mediaa ja sen modernia yhteisöllisyyttä kohtaan toimi lähtökoh-

tanani opinnäytetyöni aihealueen valinnalle. Koen osaamiseni syventyneen hyvän matkaa 

aiheeseen kehittämishankkeen ansiosta. Se lisäsi kykyäni suunnitella ja rakentaa eri tyyp-

pisiin yritysympäristöihin sosiaalisen median markkinointi- ja sisältöstrategia. 

 

Osaamiseni tutkijana ja kehittäjänä kasvoi myös monivaiheisen, eri menetelmiä hyödyntä-

vän, joustavan etenemisen toteuttajana. Tästä on varmasti hyötyä myös työprojektien 

”scrum” mentaliteetin parissa, jossa testaaminen ja kokeilu aloitetaan nopeasti ja kevyeh-

köt alkusuunnitelmat tarkentuvat vasta matkan varrella tavoitteiseen pääsemisessä. 
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Oman työtyylini vahvuudet ja heikkoudet hahmottuivat niin ikään minulle opinnäyteproses-

sin aikana. Olen pyrkinyt analysoimaan näitä havaintojani kehittääkseni heikkouksiani, 

joista yksi on kyky pitää resurssit tasapainossa työelämän vaateiden ja opiskelun kaltais-

ten ”omien projektien” välillä. Toisaalta opinnäytetyö ja siihen liittyvät ajankäytön haasteet 

ovat myös tuoneet esille vahvuuksiani, ja koen luottamusta itseeni, että kuitenkin hoidan 

asiat aina valmiiksi sinnikkyyden kaltaisten vahvuuksieni avulla.  
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Liite 3b: Yrittäjän II haastattelun runko 
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Liite 4: Yhteisökyselyn tulosten tilastollinen tarkastelu  

 
 
 
 
 
 

N Minimi Maksimi Keskiarvo Keskivirhe Keskihajonta

Keskiarvon 

luottamusväli

95 %:n 

virhemargin

aali

Tilastollinen Tilastollinen Tilastollinen Tilastollinen Tilastollinen Tilastollinen Tilastollinen Tilastollinen

Persoonallisuus (oma genre ja persoona 

välittyy, yksilöllisyys ja erottuvuus, elementit 

räätälöity visuaalisesti toiveideni mukaan)

227 1 4 2,76 0,05 0,74

2,66-2,85 0,10

Laatu (hyvätasoiset materiaalit, 

merkkitietoisuus, huoliteltu ja viimeistelty 

ulkoasu)

227 2 4 3,37 0,04 0,57

3,30-3,45 0,07

Käytännöllisyys (helppohoitoisuus, moneen 

käyttöön soveltuvuus, eri elementtien 

yhdistelyn helppous)

228 1 4 3,04 0,05 0,74

2,94-3,14 0,10

Edustuskelpoisuus (Business-koodi, 

pukeutumisetiketti, perinteet)

228 1 4 2,73 0,06 0,91

2,61-2,85 0,12

Nuorekkuus (muodikkuus, rentous) 225 1 4 2,21 0,06 0,90 2,09-2,33 0,12

Istuvuus (mittojeni ja tarpeideni mukaan 

räätälöity muoto)

227 1 4 3,32 0,04 0,68

3,23-3,41 0,09

Mukavuus (joustavat ja miellyttävät 

materiaalit, malliltaan käyttömukavat)

227 1 4 2,95 0,05 0,77

2,85-3,05 0,10

Kuinka montaa tyylisivustoa seuraat? 222 1 6 3,52 0,07 1,08 3,38-3,66 0,14

Alan some-yhteisöt ja bloggaajien sivustot 226 1 4 2,77 0,07 1,04 2,64-2,91 0,14

Verkkokaupat, valmistajien verkkosivustot 227 1 4 2,68 0,06 0,85 2,57-2,79 0,11

Hakukone (Google ym.) 223 1 4 2,50 0,06 0,97 2,37-2,63 0,13

Myymälät (myyjät, itsenäinen tutustuminen) 228 1 4 2,44 0,06 0,87 2,33-2,55 0,11

Alan messut 223 1 3 1,15 0,03 0,39 1,10-1,21 0,05

Alan lehdet (sis.verkkolehdet) 222 1 4 1,73 0,05 0,79 1,63-1,84 0,10

Postin tuomat mainokset ja katalogit 224 1 3 1,27 0,03 0,51 1,20-1,34 0,07

Pukeutumisneuvojat ja vaatturit 220 1 4 1,53 0,05 0,75 1,43-1,63 0,10

Alan ammattilaiset (suunnittelijat, räätälit, 

suutarit ym,)

222 1 4 1,81 0,06 0,88

1,69-1,92 0,12

Tuttavat 226 1 4 1,89 0,05 0,83 1,79-2,00 0,11

Vertailutaulukot (objektiiviset tuotevertailut, 

hintavertailu ostoskanavittain tms)

218 1 4 2,49 0,06 0,94

2,37-2,62 0,13

Artikkelit pukeutumiseen liittyen (syvällistä 

tietoa jonkin teeman alla)

227 1 4 3,48 0,04 0,67

3,39-3,56 0,09

Mielipiteet ja suosittelut (bloggarien sivustot 

ym.)

228 1 4 2,64 0,06 0,83

2,53-2,74 0,11

Interaktiivinen tiedonsaanti 

(keskusteluforumit, click-to-chat/call 

mahdollisuus nettikaupassa, keskustelu 

kaupassa myyjän kanssa tms)

227 1 4 2,44 0,06 0,93

2,32-2,56 0,12

Videot (tuote-esittelyt, vlogit, tarinat ym.) 225 1 4 2,11 0,06 0,96 1,98-2,23 0,13

Minkä sisältöistä tietoa haluat 

pukeutumiseen liittyen?:Tuote-esittelyt

227 1 4 2,93 0,06 0,84

2,82-3,04 0,11

Minkä sisältöistä tietoa haluat 

pukeutumiseen liittyen?:Tuotevertailut

227 1 4 2,87 0,06 0,85

2,76-2,98 0,11

Minkä sisältöistä tietoa haluat 

pukeutumiseen liittyen?:Ajankohtaista asiaa 

(Kauden muodin esittely, messu-uutiset ym.)

225 1 4 2,20 0,06 0,93

2,08-2,33 0,12

Minkä sisältöistä tietoa haluat 

pukeutumiseen liittyen?:Klassiseen 

pukeutumiseen ja pukeutumisetikettiin liittyvä 

tieto

228 1 4 3,25 0,05 0,76

3,15-3,35 0,10

Minkä sisältöistä tietoa haluat 

pukeutumiseen liittyen?:Pukeutumiseen 

liittyvien alan ammattilaisten esittely 

(kuuluisat designerit, ammatinharjoittajat)

228 1 4 2,50 0,06 0,95

2,38-2,62 0,12

Minkä sisältöistä tietoa haluat 

pukeutumiseen liittyen?:Tuotteiden 

valmistuksesta kertovat sisällöt

228 1 4 3,04 0,06 0,83

2,94-3,15 0,11

Minkä sisältöistä tietoa haluat 

pukeutumiseen liittyen?:Pukeutumiseen 

liittyvät eettiset sisällöt (valmistukseen ym. 

liittyvää tietoa ym)

228 1 4 2,55 0,06 0,91

2,43-2,67 0,12

Yhteisökyselyn vastausten tilastollinen tarkastelu keskiarvon ja luottamusvälin sekä virhemarginaalin suhteen
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Liite 5: Korrelaatio valittujen muuttujien saamien arvioiden välillä 
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Liite 6: Korrelaatio useamman muuttujan välillä sisällön haluttuun aihealueeseen ja 

muotoon liittyen.  
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Liite 7: Yrittäjän sosiaalisen median asiakaspolkujen analysointi 
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Liite 8: Yrittäjän Sosiaalisen median markkinointi- ja sisältöstrategia 
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