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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten esiintyvät taiteilijat markkinoivat 
palvelujaan ja minkälainen rooli sosiaalisilla medioilla siinä on. Teoriaosassa tutkitaan 
sosiaalista mediaa terminä, sen käyttömahdollisuuksia sekä Internetiä markkinoinnin kanavana. 
Haastattelujen avulla selvitimme, kuinka paljon sosiaalista mediaa käytetään markkinoinnissa ja 
mitkä muut markkinoinnin kanavat ovat tärkeitä erityisesti esiintyville taiteilijoille. 

Tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen. Tutkimukseemme haastateltiin kuutta eri taiteilijaa, jotka 
kaikki vastaavat markkinoinnistaan itse ja joiden yritystoiminta on pienimuotoista. Haastattelut 
toteutettiin kasvotusten sekä sähköpostin ja puhelimen välityksellä. 

Tutkimuksen avulla saimme selville, että sosiaalisten medioiden käyttöä rajoittavat eniten 
epätietoisuus niiden toiminnasta sekä hallitsemattomuus. Tällä hetkellä eniten käytetään 
Facebookia ja toinen tärkeä markkinoinnin kanava on omat verkkosivut. Tietokoneiden ja 
Internetin käyttö lisääntyy kuitenkin koko ajan ja uskommekin sosiaalisten medioiden 
näyttelevän hyvin suurta osaa tulevaisuuden markkinointisuunnitelmissa.  

 

 

ASIASANAT: 

markkinointisuunnitelma, Internet, media, sosiaalinen media  



3 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Lietzen Cia, Riikonen Elina  

BACHELOR´S THESIS | ABSTRACT  
TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Business | e-Business and Marketing 

February 2012 | 33  

Anne-Marie Jünger 

Cia Lietzen ja Elina Riikonen 

SOCIAL MEDIAS IN PERFORMING ARTISTS 
MARKETING 

The purpose of this thesis is to look into how performing artists market their services and what 
kind of a role social media plays in it. In the theoretical part we discuss about social medias, 
how to use them and about Internet as a marketing channel. With the help of interviews we 
wanted to find out how performing artists use social media and other marketing channels in their 
marketing. 

The research method is qualitative. We interviewed six different artists who all are responsible 
for marketing themselves and whose business is small. The interviews were conducted face to 
face and through e-mail and telephone 

Through research we found out that the limited use of social media is mostly because of the 
uncertainty about the properties and that they are uncontrolled. Currently, the most used 
medias are Facebook and artists own website. However, computer and Internet use is 
increasing all the time and we believe that social media will play a very large part in future 
marketing plans. 
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1 JOHDANTO 

Tanssialalla toimivien yrittäjien tärkeä päämäärä on tavoittaa potentiaaliset 

asiakkaat ja saada heidät kiinnostumaan palveluista koko ajan kasvavalla 

markkina-alueella. Vastaavasti potentiaaliset asiakkaat haluavat saada 

informaation helposti, nopeasti ja juuri silloin kun se parhaiten itselle sopii. 

Internet on luonut tähän mahdollisuuden, ja se toimii isona osana pienten- ja 

keskisuurten yrittäjien markkinointiviestintää. 

Suuri osa ihmisistä käyttää tietokonetta päivittäin. Internet on paikka, jonka 

avulla ihmiset pitävät toisiinsa yhteyttä, hoitavat työasioita ja etsivät vastauksia 

ongelmiin. Internetin nykyinen asema ihmisten jokapäiväisessä elämässä on 

luonut yrittäjille mahdollisuuden ottaa käyttöön nykyaikainen 

markkinointikanava. 

Yritysmaailmassa asiakas on kaiken toiminnan perusta. Ilman tyytyväisiä 

asiakkaita markkinoilla ei voida menestyä. Yrityksen täytyy menestyäkseen 

tuntea ja tietää asiakkaansa, kohderyhmänsä. Tanssialalla yrittäjän täytyy 

tarjota palveluja erikokoisille, -tasoisille ja -ikäisille harrastelijoille. Kohderyhmä 

muokkaantuu osaksi myös alueellisista syistä, esimerkiksi kysyntä Helsingin 

alueella on laajempi kuin pienemmissä kaupungeissa ja kunnissa. Uudelle 

yrittäjälle tärkeitä ovat yhteistyökumppanit, kontaktit sekä sponsorit ja 

rahoittajat. Suunnittelun apuna käytetään markkinointisuunnitelmaa, joka on 

yrityksen käytännöllisin työkalu. Sen avulla huolehditaan, että markkinointi 

kohdistuu oikein, toimenpiteen ovat tehokkaita ja tavoitteiden toteuttamista 

voidaan seurata. 

 

Markkinointistrategiassa selvitetään, millä periaatteilla varmistetaan 

menestyminen kilpailussa ja mihin tulevaisuudessa panostetaan. Alkavan 

yrityksen markkinointistrategian lähtökohtana on liikeidea, joka on kuvaus 

yrityksen tavasta menestyä. Toinen tärkeä vaihe on toiminta-ajatus, joka kertoo, 

miksi yritys perustetaan. Strategiassa selvitetään, millä periaatteilla 

varmistetaan menestyminen kilpailussa ja mihin tulevaisuudessa pitää 

panostaa. Markkinoinnin voidaan sanoa olevan ajattelutapa, jossa yhteisön 
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taloudellisen toiminnan kannattavaa kasvua edistetään kaikissa eri 

päätöksenteko- ja valintatilanteissa. Kuitenkin vasta strateginen toiminta tekee 

markkinoinnista systemaattista ja kustannustehokasta niin, että siltä on lupa 

odottaa tuloksia. (Leikola, Markus) 

 

Markkinointiviestintä on yksi markkinoinnin kilpailukeinoista ja se on tärkeä osa 

yrityksen toimintaa. Viestintä voi olla sekä tahatonta että tarkoituksellista. Se 

kattaa kokonaisuuden, jolla yritys ja yhteisö viestivät tavoitteistaan ja 

toiminnastaan sidosryhmilleen. Sen tavoitteena on markkinoida yritystä ja lisätä 

palveluiden kysyntää. Keinoja tähän on lukemattomia, alkaen kasvotusten 

tapahtuvasta yleisviestinnästä päättyen digitaaliseen täsmäviestintään. 

Aikaisemmin markkinointiviestintä on painottunut painetun median 

suunnitteluun ja käyttöön, mutta 1990-luvun jälkeen sähköisten medioiden 

hyödyntäminen on kasvanut voimakkaasti (Wikipedia). Viestintää ei voi 

pelkistää pelkäksi tiedottamiseksi, koska se on prosessi, jossa pitää ylläpitää 

monenlaisia valmiuksia silloinkin, kun ei aktiivisesti ja näkyvästi tiedoteta 

(http://web.venturecup.fi). 

Yrityksen perustamisvaiheessa tulee keskittyä uusien asiakkaiden hankintaan. 

On kuitenkin syytä pohtia, miten tulevia asiakassuhteita hoidetaan. 

Asiakassuhteen hallintaan kuuluu asiakkaiden hankinnan lisäksi myös 

asiakassuhteen ylläpito niin, että asiakkaat myös pysyvät yrityksen palvelujen 

käyttäjinä. Onnistunut asiakashallinta tuottaa uskollisia asiakkaita, jotka 

suosittelevat yrityksen tuotteita tai palveluja myös muille. 

Tanssijan on mietittävä, miten juuri hän pystyy tarjoamaan alan parhaita 

palveluita markkina-alueella. Jos puhutaan tanssikoulusta, on mietittävä mitkä 

olisivat uuden koulun valtteja, onko alueella tarjontaa jo esimerkiksi 

aikuistanssijoille, voisiko markkinoille tuoda kokonaan uuden tanssilajin. 

Pienessä kaupungissa on pohdittava tarkkaan, löytyykö tarjonnalle 

kohderyhmää. Jos koulun saisi ensin menestymään jollakin suuremmalla 

paikkakunnalla, olisi riskittömämpää ja helpompaa siirtää toimintaa myös pieniin 

kaupunkeihin kun taustalla olisi jo omilla jaloillaan seisova alan yritys. 

http://web.venturecup.fi/
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Pienemmissä kaupungeissa tanssikoulun kannattaisi tehdä yhteistyötä 

esimerkiksi muiden yritysten kanssa, teemalla liikkukaa yhdessä. On löydettävä 

sellaiset markkinat, joilla voi saavuttaa tuloksia ja jonne kannattaa 

markkinointitoimenpiteensä suunnata. On ymmärrettävä kuluttajan 

käyttäytymisen luonnetta ja kilpailutilannetta. Kun kohdemarkkinat tunnetaan, 

kaikki voimavarat voidaan suunnata sellaisiin toimintoihin, jotka edistävät 

kohdemarkkinoinnin saavuttamista ja aseman saamista siellä. Markkinoinnin 

onnistuminen riippuu paljon kilpailutilanteesta. Mitä tuotteita kilpailevat esiintyjät 

tarjoavat? Miten osataan erottua kilpailijoista? Taiteilijan on selvitettävä millä 

tavoin hän voi varmistaa oman paikkansa markkinoilla, miten hän voi erottua 

muista ja mihin hänen kannattaa tulevaisuudessa panostaa. 

 

Taiteilijan on mietittävä, mikä on hänen kilpailuetunsa. Kilpailuedulla 

tarkoitetaan asiakkaan arvostamaa tuotteen tarjoamaa paremmuutta, joka on 

mahdollista toteuttaa kannattavasti (Alaja Erkki, Urheilumarkkinoinnin käsikirja, 

s. 23). Kilpailuetu voi olla taloudellinen, jolloin hintaa käytetään 

pääkilpailukeinona markkinoilla. Toiminnallinen kilpailuetu perustuu tuotteen 

parhaisiin ominaisuuksiin (laatu, saatavuus, muuntautumiskyky). Tarjottavan 

palvelun mielikuvaan voidaan panostaa imagollisessa kilpailussa. Tästä riippuu, 

miten asiakas kokee esimerkiksi kansainvälisyyden tai urheilullisuuden. 

 

Tunnettavuutta on saavutettava, jotta ihmiset voivat kiinnostua ja ottaa yhteyttä. 

Tärkeää on tiedostaa, millä tanssilajilla pärjää. Kilpatanssi kasvattaa koko ajan 

suosiotaan Tanssii Tähtien Kanssa -formaatin avulla, joten väistämättä alalla 

tulee jossakin vaiheessa olemaan liikatarjontaa. Uusia tuulia on hyvä etsiä 

ulkomailta, joissa ainakin vielä ollaan askeleen edellä Suomea. 

 

Esiintyvällä taiteilijalla on se etu puolellaan, että hän pystyy vaivattomammin 

siirtämään palveluitaan sinne, missä niillä on kysyntää. Ennen kuin 

esiintyvänkään taiteilijan on järkevää alkaa markkinoimaan itseään, pitää 

oikeasti ymmärtää mitä palveluja kannattaa milläkin alueella tarjota. Jotta 

esiintyvä taiteilija pystyy elättämään itsensä tanssilla, on oikeasti oltava hyvä 
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työssään.  

 

2 INTERNET OSANA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ 

Informaatiotulvan keskellä huomion saaminen on hankalaa. Ihmisillä on varaa 

valita mitä medioita he käyttävät tai mitä he internetissä tekevät. 

Joukkoviestinnästä tuttu broadcasting-malli, sisällön levittämistä keskitetysti, on 

korvattu narrowcasting-mallilla, joka toimii päinvastaisesti eli käyttäjä etsii 

mediasisältöja aktiivisesti ja päättää itse mitä haluaa ottaa vastaan. Sosiaalisen 

median johdosta erilaisten pienyhteisöjen muodostuminen marginaalikulttuurien 

ympärille on helpottunut (Stalder 2006, 100-101; Hintikka 2007). Yleisön 

pirstoutuminen pienempiin osiin on vaikuttanut myös mainontaan. Markkinoijien 

tulisikin kohdentaa mainosviestit massojen sijasta yksilöille (Manovich 2001, 

42). 

Internetin myötä media on ollut murroksen kourissa. PEW Intenet & American 

Life Projectin Teens & Social media- tutkimusraportin (2007) mukaan kaksi 

kolmesta amerikkalaisteinistä on osallistunut sisällön tuotantoon verkossa. 

Kolmessa vuodessa sisällön tuotanto on kasvanut 7 %. Telia Soneran 

trendiraportin (2008) mukaan neljännes suomalaisista aikoo katsoa televisiota 

tänä vuonna edellisvuotta vähemmän. Saman raportin mukaan kolmannes 

suomalaisista aikoo käyttää kannettavaa tietokonettaan aikaisempaa enemmän. 

Internet tarjoaa markkinoijalle mahdollisuuden kustannusten alentamiseen. 

Markkinointikanavana Internetin edut ovat sen kyky varastoida, tarjota ja 

julkaista iso määrä tietoa. Myynninedistämiskanavana Internet tarjoaa 

mahdollisuuden suurempaan informaatioon, viihteeseen ja ajankohtaiseen 

tietoon. Internet tuo kuluttajalle lisäarvoa monella tavalla perinteisiin 

markkinoinnin menetelmiin verrattuna. 

Digitaalinen markkinointiviestintä tarkoittaa uusien markkinointiviestinnän 

digitaalisten muotojen ja medioiden, kuten Internetin, mobiilimedian ja muiden 
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interaktiivisten eli vuorovaikutteisten kanavien hyödyntämistä 

markkinointiviestinnässä. 

Yleisesti ottaen verkkomainonnan hyvinä puolina voidaan pitää hyvää 

kohdennettavuutta, vuorovaikutusta, näkyvyyttä ja mitattavuutta. 

Verkkomainonnan huonoina puolina pidetään usein sen ärsyttävyyttä sekä 

erottumisen vaikeutta. Yleisesti ottaen käyttäjät eivät pidä verkkomainonnasta, 

mutta toisaalta monille verkkosivustoille mainostaminen on ainoa tulonlähde. 

 

Vaikka verkkomainonnan osuus koko mainoskakusta on eri Euroopan maissa 

vielä alle kymmenen prosentin luokkaa, on verkkomainonta olennainen osa 

nykypäivän markkinointiviestintää. 

 

2000-luvulla verkkomainonta on kasvanut räjähdysmäisesti. 2004 

verkkomainonnan osuus koko mainonnasta oli 4,7%, kun taas 2010 osuus oli jo 

15,3% (Lähde; TNS Gallup) 

 

 

Taulukko 1. Verkkomainonnan osuus mainonnassa (TNS Gallup) 

 

    

 2004        2010     
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Nykyään suomalaiset käyttävät ahkerasti Internetiä, mutta verkkomainonnan 

osuus ei ole vielä niin suuri mitä se voisi olla. Taloustutkimuksen mukaan 

Internetiä vähintään satunnaisesti käyttäviä suomalaisia arvioidaan olevan noin 

4,3 miljoonaa eli yli 80 % väestöstä. Tilastokeskuksen mukaan Internet-yhteys 

on neljässä viidestä suomalaisessa kotitaloudesta, joten potentiaalia 

verkkomainontaan löytyy. 

 

Yksi tärkeimmistä median kanavista tänä päivänä on Internet. Internet ei kuulu 

enää pelkästään IT- asiantuntijoille, vaan se toimii lähes jokaisen yrityksen 

yhtenä markkinoinnin kanavana. Se yksinään harvoin riittää, mutta se tuo hyvän 

tuen perinteiselle markkinoinnille. Eihän postinkantajakaan yksinään vastaa 

suoramarkkinoinnista. Internetistä löytyy monia hakukoneita, mutta niistä 

selkeästi yleisimmin käytetty on Google, jossa esimerkiksi Suomessa tehdään 

noin 20 miljoonaa hakua päivittäin (2010). Googlelta voi ostaa omalle 

hakusanalle paikan ensimmäisten joukkoon. Hinta usein määräytyy sen 

mukaan, kuinka monta klikkausta haluat linkillesi tulevan.  

Toinen tärkeä Internetistä löytyvä media on sosiaalinen media, jota 

tarkastellaan lähemmin seuraavassa kappaleessa. 

2.1 Sosiaalinen media 

Aiheemme on suhteellisen uusi käsite, eikä siitä siksi ole vielä tehty montaa 

tutkimusta. Löysimme kuitenkin Jussi-Pekka Erkkolan lopputyön vuodelta 2008, 

joka osaltaan käsitteli aihettamme ja siksi päätimme käyttää sitä hyväksi 

tehdessämme työhömme johtopäätöksiä sekä kehitysehdotuksia.  

Erkkolan tutkimuksessa havaittiin, että sosiaalinen media on 

teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät 

rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden 

avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Samalla sosiaalinen media on 

jälkiteollinen ilmiö, jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen takia 

vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen sekä kulttuuriin. Sosiaalisesta mediasta on 
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kasvanut 2000-luvulla ilmiö, minkä takia se tarvitsee tarkan termin, joka erottaa 

sen aikaisemmista Internetin ja median kehitysvaiheista. Mark Poster (1995) 

kutsuu nykyistä aikakautta toiseksi media-ajaksi. Ensimmäiselle, 

joukkoviestinnän aikakaudelle, oli tyypillistä viestinnän yksisuuntaisuus. Toisen 

media-ajan viestintää leimaa puolestaan vuorovaikutteisuus ja hajaantuminen, 

kuten sosiaalinen media. 

Media on nykypäivänä tärkein tiedon levittäjä. Siihen kuuluvat kaikki 

viestintäkanavat, menetelmät ja muodot. Tarkoituksena on saada 

mahdollisimman paljon tietoa, monelle ihmiselle ja helposti.  Uusin ja paljon 

huomiota herättänyt median osa-alue, sosiaalinen media, eroaa niin sanotusta 

normaalista mediasta siten, että lukijan on mahdollista osallistua sivustolla 

käytävään keskusteluun. Kaikki ne sivustot, joissa lukija ei voi tuottaa tekstiä, 

eivät ole sosiaalista mediaa.  Jo pelkkä arvosteluasteikko vie sivuston askeleen 

lähemmäksi sosiaalista mediaa. Sanastokeskus TSK:n mukaan termi 

sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän 

muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua 

sisältöä ja luodaan sekä ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. Akateemisissa 

piireissä sosiaalisen median käsitteeseen ei olla perehdytty kovinkaan 

syvällisesti, minkä takia sosiaalisen median käsitteen sisällöstä ei vallitse 

yksimielisyyttä. Internetin toisen aallon myötä käsitteistön systemaattiselle 

määrittelylle on tarvetta. (Erkkola Jussi-Pekka, Sosiaalisen median käsitteestä, 

lopputyö) 

Media tarvitsee siis yhteisön tullakseen sosiaaliseksi. Yhteisö luo sisältöä 

yhdessä ja tekee mediasta yhteisöllisen, yhdessä tuotetun. Jokainen yhteisön 

jäsen tuo oman näkökulmansa aiheeseen, jolloin sisällöstä tulee sosiaalinen.  

Sosiaalisuuden mahdollistavat uudet verkkojulkaisutekniikat, joissa 

julkaisualustat toimivat yhteisöllisyyden näkökannalta. Näitä tekniikoita on 

monia erilaisia, eivätkä kaikki niistä ole yhtä suosittuja. Suosion puute usein 

kuitenkin johtuu enemmän yhteisön kiinnostuksen, kuin tekniikan puutteesta. 

Media saattaa olla maksullinen tai ei, sen sosiaalisuus ei riipu siitä.  
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Sosiaalinen media mahdollistaa verkkoviestintäympäristön, jossa jokainen 

käyttäjä on tasavertainen. Viestintä tapahtuu monelta monelle, eli perinteinen 

joukkotiedotusvälineille ominainen viestijän ja vastaanottajan välinen ero 

puuttuu.  Sosiaalinen media on muuttanut yhteiskuntamme tuotanto- ja 

jakelurakennetta, taloutta ja kulttuuria lähes huomaamatta ja tämän 

ennustetaan jatkuvan yhä voimakkaampana tulevaisuudessa. Ne, jotka ovat 

ymmärtäneet tämän, ovat saattaneet jo hyötyä sosiaalisista medioista ja ne 

jotka vielä taistelevat vastaan, saattavat kärsiä huomattavat tappiot.  

Sosiaalinen media on kuitenkin vielä varsin uusi käsite ja siitä on usein erilaisia 

tulkintoja, joissa vaihtelevat prosessiluonne, Web 2.0-ulottuvuus, sisällöt, 

yhteisöt ja toimintamuodot. Saattaa olla, että juuri tietämättömyys ja 

luottamuksen pula estävät vielä joitain ihmisiä lähtemästä mukaan.   

Helsingin yliopiston tutkijan Janne Matikaisen tutkimuksen mukaan, perinteisen 

median uutissivut ovat luotetuimpia tiedonlähteitä, kuin sosiaalisen median. 

Niiden rooli korostuu varsinkin suurten uutistapahtumien aikana, esimerkiksi 

kouluampumisia seuranneina päivinä uutismedian sivut ylikuormittuivat. 

Sosiaalisen median sivut toimivat hyvinä keskustelu- ja tietolähteinä, mutta niitä 

ei pidetty yhtä luotettavina. Toimittajat joutuvat tarkistamaan tietolähteensä 

useaan otteeseen ja vaikka kuinka kiire toimittajilla olisi, he eivät koskaan keksi 

juttuja omasta päästään. Tietojen takana on aina luotettavaksi koettu lähde, 

esimerkiksi viranomainen tai asiantuntija. Sosiaalisissa medioissa 

asiantuntijana pystyy olemaan kuka tahansa ja siksi kannattaakin olla vähintään 

yhtä kriittinen kuin muunkin Internetistä löytyvän tiedon suhteen. Tutkija- sekä 

virka-asiantuntijoiden rinnalle ovat tulleet kokemusasiantuntijat ja pitää muistaa, 

että sosiaalisessa mediassa korostuu sosiaalisuus ja viestien virta. 

Vuorovaikutus on yksi sosiaalisen median parhaista puolista; se siirtää 

yksisuuntaisen kerronnan monensuuntaiseksi vuoropuheluksi.  

2.2 Sosiaalista mediaa edesauttavat tekniikat 

Syndikointi on yksi niistä elementeistä, joka mahdollistaa sosiaalisen median. 

Sillä tarkoitetaan useiden eri tietolähteiden yhdistämistä toisessa paikassa, eli 
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tietolähteen sisällön lukemista jossain toisessa paikassa, kuin itse sivustolla, 

jonne sisältö oli alun perin tuotettu. Yhdysvaltalainen Paul Colligan on Internet-

markkinoija, joka on vienyt tuottamansa tiedon syndikoinnin lähes 

äärimmäisyyksiin. Hän käyttää kaikkia saatavilla olevia kanavia sisällön 

jakamiseen, jotta tiedosta kiinnostunut henkilö saa tiedon siinä muodossa kun 

haluaa ja silloin, kun ehtii. Tällainen sosiaalisen median hyödyntäminen tuo 

määrähyötyä paitsi julkaisijalle myös hänelle, joka on päättänyt vastaanottaa 

Paul Colliganin tuottamaa sisältöä.  

Tekniikat, jotka edistävät interaktiivisuutta, tekevät sosiaalisesta mediasta 

sellaisen kuin se tällä hetkellä on. Interaktiivisuudella tarkoitetaan juuri sitä, että 

jokaisella sivustolla vierailevalla on mahdollisuus kommentoida tai muokata 

tuotettua sisältöä. 

Web 2.0 on termi, joka tulee esiin monesti, kun puhutaan sosiaalisesta 

mediasta. Kun tätä termiä käytetään, vanhaa World Wide Webbiä kutsutaan 

Web 1.0:ksi. Tiedonkulutus tapahtui Web 1.0:n aikaan tiedon tuottajan ehdoilla 

ja hänen näkökulmastaan, eli lukijat olivat Internetissä sisällöntuottajan ehdoilla. 

Web 2.0 tarkoittaa, että tietoa kulutetaan käyttäjän ehdoilla. Termillä viitataan 

World Wide Webin asiakaskeskeiseen kehitykseen, jota jotkut pitävät Webin 

toisena vaiheena. Tässä kohtaa tulee esiin myös syndikoinnin tarpeellisuus niin 

tiedon tuottajan kuin lukijankin näkökulmasta. Web 2.0 tarkoittaa siis lähes 

samaa kuin itse termi sosiaalinen media, mutta määritelmä on hieman 

enemmän tekniikkaa kuvaavampi ja laajempi, joka pitää sisällään muutakin, 

kuin sosiaalisen median. Web 2.0 termi on alun perin kehitetty O´Reilly and 

Associatesin ja MediaLive Internationalin järjestämän konferenssin 

markkinointiin, mutta on sieltä myöhemmin levinnyt laajempaan käyttöön. 

Termin merkityksestä ei olla vielä yksimielisiä ja jotkut ovat väittäneet termin 

olevan täysin turha ja että sitä käytetään vain, jotta media ja sijoittajat saataisiin 

uskomaan, että ollaan rakentamassa jotain täysin uutta. Termiä Web 2.0 

voidaan kritisoida väkisin tehdyksi ja pinnalliseksi, mutta toisaalta on hyödyllistä 

tarkistelun helpottamiseksi nimetä ilmiöitä, jotka eivät sovi vanhoihin 

kategorioihin (Holtz, Shel: Communicating in the world of Web 2.0. 
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Communication World, 2006, 23. vsk, nro 3, s. 24-27). Web 2.0, vertaisverkko 

ja sosiaalinen Web tarkoittavat kaikki suurin piirtein samaa asiaa.  

Facebook on yksi tämän hetken suosituimmista sosiaalisista medioista, jonka 

perustivat nykyinen toimitusjohtaja Mark Zuckerberg yhdessä 

opiskelukavereidensa Eduardo Savernin, Dustin Moskovitzin ja Chris Hughesin 

kanssa Harvardin yliopiston kampuksella. Facebookilla on yli 2 000 työntekijää 

ja siihen on liittynyt maailmanlaajuisesti yli 590 miljoonaa ihmistä. Syksyllä 2009 

Facebook oli maailman neljänneksi vierailluin sivusto. Facebookissa käyttäjä 

luo oman profiilin, johon voi liittää haluamiaan tietoja ja kuvia. Käyttäjä voi 

pyytää tuntemiaan käyttäjiä kaverikseen ja tämän jälkeen seurata heidän 

profiilejaan, jakaa mielipiteitä ja osallistua keskusteluihin. Myös yritykset ja 

yhdistykset voivat luoda Facebookiin oman sivuston ja mikä parasta, tämä 

kaikki on ilmaista ja hyvin helppoa. 

Youtube taas on videoiden jakeluun keskittynyt verkkopalvelu, joka on Googlen 

omistuksessa. 

Maailmalla hyvin suosittu sivusto Twitter on erityisesti julkisuuden henkilöiden 

suosima sivusto, joka on tarkoitettu lähinnä lyhyiden viestien jakamiseen. 

Suosittu, avoin ja maksuton Wikipedia on taas tietosanakirja, jota pääsee 

muokkaamaan kuka tahansa. Sisältöä päivitetään jatkuvasti. 

2.3 Sosiaalinen media käyttöön 

Harva osasi ennustaa Internetin kasvavan niin vaikutusvaltaiseksi, kuin mitä se 

tällä hetkellä on. Vielä jokunen vuosi sitten asiantuntijatehtävissä toimiva saattoi 

tuhahtaa Internetin kasvavalle vaikutusvallalle, mutta 2000-luvun toisella 

vuosikymmenellä kenelläkään ei ole enää varaa tuhahdella. Tiedon 

valtatieksikin kutsutusta Internetistä on tullut kuusikaistainen moottoritie, jossa 

ajetaan lujaa ja surutta ohi hitaammista kulkijoista. 

Kuten jo mainittiin, sosiaalinen media on suhteellisen uusi käsite ja jotkut 

saattavat pitää sitä vaikeana aiheena. Asiaa ei välttämättä mietitä kovin pitkälle, 
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kun jo todetaan, että se ei ole meille hyvä vaihtoehto ja ettei se kuulu meille. 

Usein asia kohdennetaan myös nuoremmalle yleisölle ja pelätään, että 

sosiaalisessa mediassa näkyminen vaikuttaa tyrkyttämiseltä ja väkisin 

mainostamiselta. Esimerkiksi OECD:n tutkimuksessa on todettu, että kolme 

neljästä verkkovideoita tuottaneesta käyttäjästä on alle 25-vuotiaita (OECD 

2007, 29). Usein kuulee myös sanottavan, että pian perinteisiä sanomalehtiä ei 

tarvita ollenkaan, sillä kaikki lukevat uutiset verkossa. Median käyttöä tutkineet 

ovat kuitenkin todenneet, että tätä ei välttämättä tule tapahtumaan, sillä 

varsinkin suomessa valtaosa sanoma- ja aikakausilehdistä tulevat tilattuina 

kotiin ja täten niillä on suhteellisen pysyvä lukijakunta. Sosiaalinen media 

saattaa olla vielä tulevaisuutta, mutta tällä hetkellä se luo hyvän tuen 

perinteiselle medialle. 

2.4 Suomalaiset sosiaalisen median käyttäjinä 

IROResearchin keväällä 2010 tekemän puhelinkyselytutkimuksen mukaan 

edelleen vain vajaa puolet suomalaisista käyttää sosiaalista mediaa. 26 % 

tuottaa materiaalia johonkin sosiaalisen median kanavaan kun taas 18 % 

suomalaisista vain seuraa jotakin sosiaalista mediaa.  

Tutkimuksessa kävi ilmi, että ikä vaikuttaa suurimmassa määrin sosiaalisen 

median käyttöön. Eläkeikäisten suomalaisten keskuudessa erittäin pieni osuus 

(2 %) tuotti sisältöä johonkin sosiaaliseen mediaan. 11 % tästä jakaumasta 

kuitenkin seurasivat jotakin sosiaalista mediaa. Nuorempien suomalaisten 18–

24-vuotiaiden keskuudessa luvut olivat huomattavasti suuremmat. Nuorempien 

keskuudessa sisällön tuottaminen sai suuremmat tulokset (69 %), kun taas vain 

16 % pelkästään seurasivat jotakin sosiaalista mediaa. Tutkimuksesta huomasi, 

että kun ikä kasvaa, sisällön tuottaminen ja sosiaalisen median seuraaminen 

pieneni. (IROResearch Oy, 2010).  
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Taulukko 2. Internetin sosiaalisen median palveluiden käyttäjät (IROResearch 

Oy, 20
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3 TUTKIMUS 

3.1 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen tarkoitus 

Tutkimusmenetelmät voidaan jakaa kahteen lähestymistapaan, kvalitatiiviseen 

ja kvantitatiiviseen. Kvantitatiivinen tutkimus on luonteeltaan määrällistä, ja sitä 

kutsutaan myös tilastolliseksi tutkimukseksi. Kvalitatiivinen eli laadullinen 

tutkimus etsii ja yrittää ymmärtää asioiden syitä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

otos on useimmiten suppea ja aineisto kerätään usein havainnoimalla tai 

haastattelemalla kohderyhmää. (Heikkilä, 2004, 16–17) 

Käytimme tutkimuksessamme kvalitatiivista tutkimustapaa. Päädyimme tähän, 

koska tutkimme taiteilijoiden käyttämiä sosiaalisia medioita haastatteluiden ja 

omien selvitystemme pohjalta.  

Tutkimuksessa tarkastellaan kuuden eri esiintyvän taiteilijan 

markkinointikeinoja. Tarkoituksenamme oli selvittää, miten esimerkiksi 

sosiaalisia medioita käytetään hyväksi ja mitkä muut markkinoinnin kanavat 

ovat tärkeitä. 

3.2 Tutkimuksen suunnittelu 

Olemme molemmat kiinnostuneita markkinoinnista ja siitä, miten 

pienimuotoisesti toimivat esiintyvät taiteilijat tuovat omia palvelujaan esille.  

Valitsimme aiheemme siksi, että tanssi on aina ollut osa meidän elämäämme. 

Nykyään tanssi on harrastus ja pakotie arjesta. Lisäksi teemme satunnaisesti 

näytöksiä eri tahoille. Sosiaalisesta mediasta tuli osa tutkimusta siksi, että sen 

käyttö on kasvanut viime aikoina räjähdysmäisesti. 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, miten esiintyvät taiteilijat 

hyödyntävät markkinointiviestinnässään eri median kanavia ja erityisesti 

sosiaalisia medioita. Internet on paikka, missä ihmiset nykypäivänä käyttävät 

paljon aikaa ja siitä on tullut yksi markkinoinnin tärkeimmistä kanavista. Uusin 

trendi, sosiaaliset mediat, ottavat yhä enemmän valtaa alueelta. 
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Markkinointiviestintä on usein vähäistä esiintyvillä taiteilijoilla, joiden toiminta on 

vielä pienimuotoista. Halusimme tutkia miten ilmaisia kanavia osataan käyttää 

hyödyksi. Meitä kiinnosti, käyttävätkö esiintyvät taiteilijat Suomessa sosiaalisia 

medioita, miten he markkinoivat itseään ja missä kanavissa. Tutkimustulosten 

pohjalta teimme erilaisia parannusehdotuksia haastateltavien 

markkinointiviestintään. 

3.3 Tutkimuksen eteneminen 

Opinnäytetyö alkoi tutkimusongelman työstämisellä. Halusimme selvittää, miten 

esiintyvät taiteilijat markkinoivat palvelujaan ja miten he käyttävät sosiaalisia 

medioita hyväkseen. 

Haastateltaviksi valitsimme kuusi tanssialalla toimivaa henkilöä, jotka kaikki 

asuvat eteläisen Suomen alueella. Tunsimme molemmat haastateltavia 

ennestään ja siksi heihin oli helppo ottaa yhteyttä. Kaikille haastateltaville 

lähetimme kysymykset sähköpostitse sekä tiedustelimme mahdollisuutta 

tapaamiseen, puhelinkeskusteluun tai sähköpostin välityksellä käytävään 

haastatteluun. Valitsimme haastatteluihin neljän kysymyksen rungon, joka 

muokkaantui haastattelun edetessä yksilöllisemmäksi. Kolmen viikon kuluessa 

saimme haastattelut tehtyä käyttäen kaikkia kolmea tapaa, jokaisen 

haastateltavan toiveiden mukaisesti.  

Valitsimme työhömme laadullisen tutkimuksen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

on tärkeää, ettei haastatteluihin valita kovin suurta määrää, vaan tutkitaan 

pienempää joukkoa perusteellisemmin. Haastattelut suoritettiin 

teemahaastatteluna kasvotusten, puhelimitse sekä sähköpostin välityksellä. 

Vaikka haastattelutavat vaihtelivat, saimme jokaisen haastateltavan kanssa 

hyvää keskustelua aikaiseksi. 

Haastatteluiden jälkeen aloitimme vastausten analysoinnin. Huomasimme, että 

haastateltavien vastaukset poikkeavat toisistaan, eikä ole tiettyä kaavaa, jonka 

mukaan taiteilijat käyttävät sosiaalisia medioita markkinoinnissaan. Tältä 
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pohjalta lähdimme miettimään mitkä tekijät vaikuttavat esille tulleisiin seikkoihin 

ja miten sähköistä markkinointia pystyttäisiin parantamaan. 

 

4 TUTKIMUSTULOKSET 

Ensimmäinen haastateltava on salolainen mies, joka pyörittää omaa 

tanssikoulua Salossa, Turussa ja Raumalla. Hänen tanssiuransa alkoi vuoden 

1968 syyskuussa, jolloin hän osallistui ensimmäiselle tanssitunnille Turussa. 

Opettajana silloin toimi Jorma Suomela. Tällä hetkellä haastateltavamme on 

valmistunut diplomitanssinopettaja, joka kuuluu Suomen Tanssinopettajain 

Liittoon ja jonka tunneilla käy päivittäin kymmeniä oppilaita. 

Haastateltavamme ei käytä markkinoinnissaan sosiaalisia medioita. Hänen 

mielestään ne vievät paljon aikaa ja voimavaroja, jotka yrittäjänä täytyy 

suunnata asioihin, joita on pakko hoitaa. Tällaisia asioita ovat muun muassa 

mainostoimistoissa juoksemista, pankissa asioimista, vakuutuksien hankkimista 

tai jo pelkästään työmatkojen ajamista. Hän pelkää saavansa huonoa palautetta 

sosiaalisissa medioissa eikä ole valmis tuhlaamaan aikaa palautteisiin 

vastaamalla. Jos negatiivinen kommentti jää näkyviin ilman minkäänlaista 

vastausta, julkikuva saattaa alkaa näyttämään huonolta, eikä sellaiseen ole 

varaa yksityisyrittäjällä.  

Jos haastateltavamme lähtisi mukaan käyttämään sosiaalisia medioita, hän 

valitsisi sellaisen, missä ei ole mahdollista käydä vapaata keskustelua. Hän on 

tätä mieltä, koska siinä tilanteessa haluttu julkikuva on vaarassa vääristyä. 

Mikäli näin kävisi, asian paikkaaminen olisi hyvin vaikeaa ja työlästä, joissain 

tilanteissa jopa mahdotonta. Tästä syystä hän käyttää markkinoinnissaan 

esimerkiksi radiota ja Internetiä; saa itse päättää, mitä asioita painottaa ja 

minkälaisen kuvan toiminnastaan antaa. Jos hänen olisi mahdollista palkata 

ulkopuolinen työntekijä vastailemaan pelkästään sosiaalisissa medioissa 

esiintyviin kommentteihin, tulisi henkilön olla hänelle niin läheinen, että tietää 

minkälainen ihminen hän on ja minkälaisen julkikuvan hän yritykselleen haluaa. 
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Ja kuten arvata saattaa, sellaisia ei löydy jokaisen kulman takaa. Lisäksi paras 

markkinointi tapahtuu kasvotusten ja silloin asiakas näkee, toimivatko kemiat 

yhteen vai eivät. Tanssi on lajina niin henkilökohtainen, että jopa oppilaan ja 

opettajan välinen kemia täytyy toimia, jos tuloksia halutaan saada aikaiseksi. 

Haastateltavamme kertoi markkinointinsa muuttuneen hyvinkin paljon viimeisen 

viiden vuoden aikana ja uskoo sen edelleen muuttuvan maailman mukana. 

Ennen 80 % tunneille saapuvista oppilaista oli saanut tiedon tunnista 

sanomalehdistä, kun nyt saman verran saa tietonsa googlettamalla. Internet on 

tämän hetken tärkein tiedonlähde ja omat verkkosivut ovat lähes pakolliset, jos 

haluaa tunneilleen asiakkaita. Radio on jäänyt pois luultavasti sen vuoksi, 

etteivät ihmiset kerkiä ottamaan ylös mainoksen tietoja ja mainokset kaikuvat 

kuuroille korville. Myös sanomalehdissä mainostaminen on osoittautunut 

huonoksi vaihtoehdoksi; se on kallista eikä ole tuottanut haluttua tulosta. 

Erikseen ovat tietysti suuremmat lehtijutut, jotka saattavat koskettaa esimerkiksi 

isompia projekteja. Lisäksi hän on päättänyt luopua messuilla esiintymisestä, 

koska paikat maksavat liikaa siihen nähden, kuinka moni löytää tiensä tunneille 

saakka. Tärkeimmäksi hän kertoo hakusanamarkkinoinnin sekä puskaradion. 

Ihmiset laittavat googleen hakusanaksi esimerkiksi tanssitunnit Salo ja silloin on 

tärkeää, että hänen verkkosivujensa linkki on ensimmäisten joukossa. Kun 

potentiaaliset asiakkaat saadaan verkkosivuille, on tärkeää, että ne vastaavat 

asiakkaiden tarpeita. Siinä on se hyväpuoli, että hän on itse saanut valita, 

minkälaiselta sivut näyttävät, mutta se huonopuoli, että kaikki vastuu on itsellä. 

Jos verkkosivut ovat vääränlaiset, se karkottaa asiakkaita.  

Tulevaisuudessa haastateltavamme aikoo keskittää voimavaransa uusien 

nettisivujen suunnitteluun. Markkinoinnin tekee haastavaksi myös se, että 

ihmiset ovat hyvinkin erilaisia toimimissaan paikoissa. Jokaisen talousalueen 

ikärakenne on erilainen ja siksi tunneilla käy paljon erilaisia ihmisiä. Salossa on 

paljon keski-ikäisiä ihmisiä, jotka ovat muuttaneet pois kotipaikkakunniltaan 

työnperässä, esimerkiksi Nokian takia. Asuntolainat, lapset ja yhtäkkiä 

työttömäksi jääminen ovat vaikuttaneet paljon myös harrastuksiin. Kaikilla ei ole 

varaa kuljettaa lapsia tai maksaa lukukausimaksuja. Isovanhemmat ja muut 
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sukulaiset puuttuvat, sillä asutaan eri paikkakunnalla. Raumalla ja Turussa asiat 

ovat erilailla.  

Hän on joskus ajatellut laittavansa videopätkiä Youtubeen, mutta siitäkin on 

löytynyt enemmän haittapuolia, kuin hyötyä. Kun esimerkiksi hääpari ostaa 

häneltä hääkoreografian, tanssin oikeudet siirtyvät hääparille. Nämä saavat 

tehdä kuvamateriaalillaan mitä haluavat, mutta haastateltavamme ei. Hän 

tarvitsisi hääparin suostumuksen kuvamateriaalin käyttöön, mutta tähän 

päivään menneessä ainoastaan yksi pari on antanut luvan. Toisaalta, miksi hän 

edes haluaisi koreografioidensa päätyvän Internetiin; sieltä ihmisten on helppo 

kopioida ilmaiseksi uniikkeja koreografioita, joita Suomessa ei tee kuin 

muutama tanssinopettaja hänen lisäkseen.  

Lopuksi hän toteaa median tuoneen paljon positiivista julkisuutta alalle. Tanssii 

tähtien kanssa- ohjelman myötä monet suomalaiset ovat alkaneet nähdä 

tanssin kaiken kansan lajina ja varsinkin miesten ajatusmaailman hän on 

todennut muuttuneen. Jos Jethro Rostedt laittoi itsensä peliin ja havaitsi lajin 

mielekkääksi, niin kyllä silloin melkeinpä kuka muu tahansa pystyy samaan.  

 

Toinen haastattelu 

Toinen haastateltava perusti osakeyhtiönsä vuonna 1994, ollessaan 21-vuotias. 

Silloin hänen toimenkuvansa oli hyvin erilainen, mutta yhtiöstä koitui hyötyä 

myös myöhemmässä vaiheessa, jolloin hänen tyttärensä pyysi häntä 

perustamaan kuoron. Heidän paikkakunnaltaan ei löytynyt muita, kuin 

seurakuntapainotteisia kirkkokuoroja ja he halusivat jotain aivan toisenlaista. 

Joten vuonna 2003 syntyi lasten kuoro, johon kuului myös liikuntaa. 

Ensimmäisen vuoden haastateltavamme piti itse sekä laulu- että liikuntatunnit, 

kunnes seuraavana vuonna mukaan palkattiin erillinen tanssinopettaja, joka on 

ollut mukana siitä lähtien. 

Haastateltavamme kuuluu yhdistykseen, sillä ilman sitä kaupungilta on hyvin 

vaikea saada avustuksia. Periaatteessa siis yhdistys päättää kuoron 
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markkinoinnista, mutta koska haastateltavamme on kuoron perustaja, hän 

päättää asioista käytännössä. 

Kuorolta löytyy oma sivu Facebookista, mutta se on suhteellisen uusi, eikä sitä 

ole vielä hirveästi käytetty. Hän itse oli ajatusta vastaan, mutta koska jo niin 

moni kuorolainen sellaista pyysi, oli toteuttaminen lähes pakollista. Hän ei 

pitänyt ajatuksesta, koska ei itse käytä kyseistä sivua eikä siis tunne sen 

toimintaa kuin kuulopuheiden verran.  

Lisäksi Youtubesta löytyy videopätkä heidän toiminnastaan. Siitä on ollut hyötyä 

sellaisissa tilanteissa, kuin esimerkiksi mahdollinen asiakas ottaa yhteyttä eikä 

tiedä heidän toiminnastaan mitään sen enempää, on ollut helppo antaa linkki 

kyseiseen videopätkään. Tämä videopätkä on kuitenkin ollut siellä jo jonkin 

aikaa ja tarkoituksena olisi laittaa sinne uusi heti, kun joku sellaisen osaa 

heidän puolestaan tehdä. 

He eivät ole ajatelleet laajentaa markkinointiaan tässä tilanteessa muihin 

sosiaalisen median kanavoihin. Omat verkkosivut sen sijaan tarvitsevat 

päivitystä ja Metropolian opiskelijat ovat sellaiset luvanneet heille tehdä. 

Facebookista löytyy videopätkää syksyllä alkaneesta breakdance -tunnista, 

jonne toivotaan vielä lisää osallistujia. Videosta on jo nyt saatu paljon positiivista 

palautetta ja tunneille on saatu lisää poikia. 

Myös Youtube-video on kerännyt katselijoita ja kesällä tehtävään matkaan Viron 

Elvaan saatiin osaksi juuri videon ansiosta. Elvasta otettiin heihin yhteyttä ja 

kyseltiin tarkemmin, minkälaista toimintaa he harrastavat. Siinäkin tilanteessa 

oli helppo pyytää heitä katsomaan videopätkä Internetistä.  

Tulevaisuudessa saa nähdä, osoittautuiko Facebook hyväksi vaihtoehdoksi vai 

ei ja sen haastateltavamme myöntää jännittävän. Hänellä ei ole aikaa viiden 

lapsen äitinä seurata minkälaisia keskusteluja siellä käydään eikä hänellä ole 

resursseja palkatakaan siihen tehtävään ketään. 

Tärkeimmäksi markkinoinninkanavaksi hän on huomannut puskaradion. Välillä 

hän käy pitämässä luentoja kouluissa mukanaan videopätkää ja oma asenne. 
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Tähän menneessä nämä kaksi ovat tuoneet eniten oppilaita tunneille. Lisäksi 

hän haluaa toimia yksin, koska joku ulkopuolinen palkattu henkilö saattaisi 

antaa väärää infoa tai luoda vääränlaisen kuvan. Kun tekee itse, myös vastuu 

asioista säilyy itsellä.  

Hän toivoisi toiminnalleen lisää näkyvyyttä, mutta ei ole sen paremmin 

perehtynyt mahdollisuuksiinsa. Lisäksi tarvittaisiin lisää apurahoja, koska nyt 

lähes kaikki rahat menevät salivuokriin ja muihin käytännön aisoihin. Hän 

toivoisi saavansa ideoita, jotka voisi sitten itse toteuttaa ilman rahaa. 

Ensi syksynä toiminta saattaa laajentua nuorisoikäisillekin. Lisäksi aikuiset ovat 

toivoneet omaa ryhmää, mutta resurssit ovat ainakin tällä hetkellä liian suppeat 

siihen. Salon seudulla on myös kova kilpailu, sillä erilaisia harrasteryhmiä on 

niin paljon. Haastateltavamme ei myöskään ole vielä löytänyt syytä siihen, miksi 

juuri hänen toimintansa olisi kaikkein paras valinta, eli mikä olisi hänen 

kilpailuvalttinsa. Kun tämä selkeytyy, tulee toiminta varmasti laajenemaan. 

Tässäkin tapauksessa median on todettu tuovan hyötyä. Kuorosota-formaatti 

todisti, että kuorolaulu voi olla jotain muutakin, kuin kirkossa laulettavia virsiä. 

Lisäksi muut vastaavat ohjelmat ovat näyttäneet kaikenikäisille, miten lavalla 

kuuluu esiintyä. 

 

Kolmas haastattelu: 

Haastateltava on 17 vuotta ammatikseen tanssinut nainen, joka Suomessa 

ollessaan asuu Helsingissä. Ura alkoi baletilla ja perinteisillä kilpatansseilla, 

mutta kun tanssista tuli ammatti, laji tarkentui latinalaiseen tanssiin ja vielä 

erityisesti exhibition dance-kategoriaan. 

 

Sosiaalisista medioista haastateltavalla on käytössää erillinen Facebook-

fanisivusto, jossa hän kertoo samoja asioita kun kotisivuillaan. Netistä voi lukea 

parin kuulumisia ja tarkistaa missä on seuraava esiintymispaikka sekä missä 

päin maailmaa milloinkin liikutaan. Facebooksivustoa on helpompi ylläpitää kuin 
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kotisivuja, jotka parilla myös on käytössään. Facebook toimii päiväkirjamaisesti 

ja sieltä tuttujen on helppo käydä lukemassa kuulumisia. Facebookin kautta on 

tullut paljon positiivista palautetta tuntemattomiltakin henkilöiltä ja se antaa 

voimaa rankoilla tanssimatkoilla. 

Henkilökohtaisella tasolla Facebookin kautta on helppo pitää yhteyttä omiin 

läheisiin, kun tanssi vie ympäri maailmaa. 

Toisaalta sosiaalisessa mediassa pelottaa kirjoittamisen vapaus. Itse sivuston 

ylläpitäjänä et kovinkaan tarkasti pysty ajanpuutteen vuoksi kontrolloimaan 

viestejä. Sosiaalisissa medioissa negatiivisia asioita on helppo tuoda esille, 

koska sitä ei niin tarkasti valvota, ja kirjoittaja pystyy pysymään anonyymina. 

Onneksi sellaista ei ole kuitenkaan tullut vielä vastaan. 

 

Youtubessa pyörii satoja parin tanssivideoita, joita on katseltu 

kymmeniätuhansia kertoja. Itse tanssija ei niitä sinne lataa, vaan lataus on 

tapahtunut jonkun muun toimesta esim. televisiokanavien tallenttujen esitysten 

kautta. Youtubesta haastateltava ei koe saavansa kovinkaan paljon enää 

hyötyä, sillä tunnettavuutta maailmalla ovat tuoneet lukuisat esiintymiset Strictly 

Come Dancing-formaatissa mm. Englannissa, Etelä-Afrikassa, Venäjällä ja 

Italiassa. Suuren yleisön vuoksi tv on ollut paras käytössä oleva media 

tunnettavuuden kannalta. Pari on jo lyönyt itsensä läpi hyvän kisamenestyksen 

kautta, mutta tv-esiintymiset ovat tuoneet muutamia uusia työtarjouksia. 

Jos kuitenkin ajatellaan aloittelevaa taiteilijaa, näkee vanha taitaja Youtubessa 

potentiaalia juuri siksi, että sinne on kenen tahansa helppo ladata omia 

esityksiään ja markkinoida osaamistaan sitä kautta. 

 

Tulevaisuudessa haastateltavaa kiinnostaisi ottaa Twitter ja oma blogi osaksi 

markkinointiviestintää. Facebook on tähän asti toiminut niin hyvin, että hän 

uskoo myös muiden sosiaalisten medioiden toimivan ja tavoittavan vielä 

suuremman joukon ihmisiä. 

Hän kannustaa myös muita esiintyviä taiteilijoita käyttämään rohkeasti eri 

medioita ja toivoo niiden tuovan huippuosaajia suuren yleisön tietoisuuteen. 
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Neljäs haastattelu: 

Haastateltava on hieman päälle kolmekymppinen nainen, jonka elämään tanssi 

on kuulunut pienestä asti, mutta vasta reilut viisi vuotta sitten hänen oli 

mahdollista myös elättää itsensä sillä. Aikaisemmin tanssi oli paremminkin 

harrastusasteella, kunnes hän alkoi pyörittää Helsingissä showtanssiryhmää. 

Aluksi toiminta oli edelleen harrastuspohjaista, ja haastateltava pääsi myös itse 

osallistumaan esiintymisiin, mutta kun ryhmä tuli tunnetummaksi ja kysyntä 

kasvoi, siirtyi hän pääasiassa toimistohommiin ja jätti toteutuksen ”oikealle 

kädelleen”. Ryhmään kuuluu parikymmentä tyttöä ja kukin vuorollaan esiintyy 

viikoittain sovitusti säännöllisissä urheilutapahtumissa ja tämän lisäksi 

ylimääräisissä erikseen tilatuissa tilaisuuksissa. 

 

Sosiaalisen median kanavista tanssiryhmällä on aktiivisimmassa käytössä 

Facebook ja oma blogi. Facebookista löytyy lähinnä perustiedot tytöistä ja 

heidän taustoistaan ja lisäksi sinne päivitellään tietoa esiintymisistä ja kuvia 

niistä. Haastateltava kokee Facebookin maailman mielenkiintoisena, sillä sitä 

kautta tulevaa palautetta on paljon ja se on positiivista, toisin kun blogissa. 

Blogi toimii siis sillä periaatteella, että jokainen tyttö kirjoittaa vuorollaan omia 

kuulumisiaan liittyen esiintymisiin, ja voi halutessaan myös lisätä kuvia. Tätä 

kautta kuitenkin anonyymien antamaa suoraa palautetta tulee paljon ja se on 

suurilta osin negatiivista. Tietysti tätä kautta tulee myös positiivista palautetta. 

Haastateltava uskoo, että blogin negatiivinen ja toisinaan ala-arvoinenkin 

palaute johtuu siitä, että blogiin pystyy kommentoimaan nimettömänä. Toisin 

kuin Facebookissa, jonne kommentoija jättää aina kuvan ja nimen itsestään. 

Tähän haastateltava on kuitenkin kiinnittänyt paljon huomiota ja käyttääkin 

päivittäin puolisen tuntia aikaa haravoidessaan läpi blogiin jätettyjä kommentteja 

ennen kuin julkaisee ne. 

 

Haastateltava on kokenut käyttämänsä sosiaaliset mediat hyväksi. Facebookin 

kautta on helppo tiedottaa tulevista esiintymisistä ja luoda erilaisia avoimia 

tapahtumakutsuja, jotka leviävät käyttäjältä käyttäjälle. Vaikka blogissa onkin 

enemmän haittoja kuin Facebookissa, on myös sitä kautta ryhmä saanut 
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tunnettavuutta. Vaikka palaute onkin ikävämpää, on haastateltavan mielestä 

tärkeää herättää tunteita.  Puolessa vuodessa blogin lukijakunta on kasvanut 

noin 25 %. 

 

Tällä hetkellä haastateltava ei koe tarpeelliseksi ottaa muita sosiaalisen median 

kanavia käyttöön. Facebook ja blogi toimivat pääsääntöisenä 

markkinoinninkanavana, mutta muuta mainosta ryhmä saa myös 

urheiluseurojen kotisivujen kautta sekä lehtijutuista, joita satunnaisesti tehdään 

paikallisiin ilmaisjakeluihin. 

 

Viides haastattelu 

Haastateltava on kolmekymppinen mies Helsingistä, jolla on 20 vuoden 

kilpatanssihistoria. Tällä hetkellä hän vetää eräässä tanssikoulussa latinalaisia 

tanssitunteja. 

Sosiaalisista medioista käytössä on Facebook sekä Twitter. Molemmat ovat 

samankaltaisia sosiaalisen median kanavia, joita haastateltava käyttää 

verkostoitumiseen sekä uusien asiakkaiden hankkimiseen. Hän jakaa samoja 

asioita molemmissa medioissa, koska uskoo saavuttavansa tällä tavoin 

laajemman yleisön kuin vain käyttäessään toista mediaa. Hän pyrkii 

päivittämään tietoja useamman kerran päivässä, antaen informaatiota 

esimerkiksi päivän tunneista sekä niiden sisällöstä. 

Haastateltava on kokenut sosiaaliset mediat hyväksi markkinointikeinoksi 

saamansa palautteen sekä uusien asiakkaiden perusteella. Uusien asiakkaiden 

on helppo tulla tunneille, kun tietävät mitä odottaa ja voivat nettiin ladatuista 

videoista aistia tunneilla olevan tekemisen meiningin. Myös tunneilla otetut 

iloiset valokuvat saavat potentiaalisen asiakkaan mielenkiinnon heräämään. 

Lisäksi erilaiset päivitykset omasta liikunta-aktiivisuudesta saavat kilpailukipinän 

heräämään. 

Parannuksia sosiaalisen median suhteen kuitenkin löytyy. Tällä hetkellä 

haastateltava tavoittaa suurimmaksi osaksi henkilöitä, jotka ovat jo löytäneet 
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tiensä liikunnan pariin. Hän toivoisi saavansa tunneille vielä enemmän ihmisiä, 

jotka ovat pitäneet tanssia vaikeana ja kaukaisena harrastusmahdollisuutena. 

Facebookin ja Twitterin käyttäjät ovat kuitenkin yleensä nuoria, ja vanhempia 

ihmisiä on vaikeampi tavoittaa tätä kautta. Näiden henkilöiden tavoittamiseen 

tarvittaisiin muita medioita, jotka kuitenkin ovat kalliita pelkälle tanssinohjaajalle. 

 

Kuudes haastattelu 

Viimeisenä haastateltavana oli nuori parikymppinen nainen, joka normaalin työn 

ohella ohjaa tanssia nuorille. Hän on harrastanut kilpatanssia pienestä asti, 

mutta lopetti kun jäi ilman paria. Hän haluaa pitää tanssitaitoaan yllä ja 

ohjaaminen on yksi keino toteuttaa se. 

Haastateltava ei ole vielä löytänyt tietään sosiaalisen median pariin, sillä 

toiminta on niin pientä ja eri tanssikoulut ostavat häneltä palveluita. Näin ollen 

hän itse ei ole vastuussa tunneille saapuvista, vaan asiakkaat tunneille hankkii 

tanssikoulu. Jos hän joskus perustaisi oman tanssikoulun, hän näkisi 

käyttävänsä ainakin Facebookia yrityksensä markkinointiin koska nykypäivänä 

se tavoittaa lähes jokaisen nuoren. 

 

5 YHTEENVETO JA KEHITYSEHDOTUKSET 

Yksi haastateltavien suurimmista ongelmista koskien sosiaalisia medioita olivat 

niiden tekijäoikeuskysymykset ja – rikkomukset sekä niiden epäselvät 

lakitekniset kysymykset. Sosiaalisen median sisältöjen näkeminen piratismina ja 

siten lainvastaisena toimintana aiheuttaa myös päänvaivaa. Epäselvissä 

tilanteissa toimijat jättävät sisällöt yleensä julkaisematta (Melakoski et al. 2007, 

7).  

Ensimmäinen haastateltavamme esimerkiksi ei näistä syistä halua julkaista 

videoita Youtubessa. Tällaisiin kohtiin tullaan varmasti tulevaisuudessa 



28 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Lietzen Cia, Riikonen Elina  

puuttumaa sosiaalisen median kasvaessa. Sillä välin, jos haastateltavamme 

haluaisi hyödyntää Youtubea markkinoinnissaan, tulisi hänen laatia erillinen 

kirjallinen sopimus, joka säilyttäisi tekijänoikeudet hänellä. Youtube on yksi 

käytetyimmistä sosiaalisen median kanavista ja pelkästään sitä kanavaa 

käyttämällä jotkut ovat nousseet julkisuuteen. Tästä esimerkkinä artisti Ana 

Free, joka oli vuonna 2007 ladannut videopätkän laulustaan Youtubeen 

ystäviensä kannustamana ja jo vuonna 2009 oli portugalin ladatuin artisti, 

jättäen taakseen esimerkiksi Shakiran. Hän nimesi tärkeimmiksi kanavikseen 

omat verkkosivut ja hakukonemarkkinoinnin. Omat verkkosivut ovat nykyään 

yhtä tärkeät, kuin puhelinnumero kaksikymmentä vuotta sitten. Emme osanneet 

ajatella sitä markkinoinnin kanavana, pikemminkin itsestäänselvyytenä. Siitä 

syystä meidän mielestämme hänen pitäisi ehdottomasti laajentaa 

markkinointiaan esimerkiksi Facebookiin, jossa saavuttaa monta uutta 

potentiaalista asiakasta pelkästään kutsumalla jo olemassa olevat asiakkaat 

mukaan sivuston käyttäjiksi. Käyttäjien omat ystäväpiirit huomaavat sen 

profiilissa ja mielenkiinnosta saattavat käydä tutustumassa yrityksen sivuihin ja 

sitä kautta toivottavasti tunneille. 

Tutkimuksessa ilmeni, että haastateltavien mielestä ihmiset eivät ehkä ota 

sosiaalisia medioita vakavissaan ja sinne on helppo anonyyminä jakaa 

negatiivista tietoa. Jos käyttäjät oikeasti keskittyisivät vakavimpiin asioihin ja 

jättäisivät turhat kommentit pois, toimisi sosiaalinen media parempana ja 

vakavimmin otettavana markkinoinnin kanavana. Tämä tuskin kuitenkaan tulee 

onnistumaan, koska sosiaalisen median idea on vuorovaikutteisuus ja 

kontrollointi mahdotonta. Mikäli yritys haluaisi kontrolloida sosiaalisia medioita, 

tulisi heidän palkata henkilö ylläpitämään sivua. Ja kuten ensimmäinen 

haastateltavammekin totesi, onko se järkevää? Tähän kuluvat resurssit voisi 

käyttää jo ”aitoon” markkinointiin kuten tv-mainoksiin, jotka varmasti tavoittavat 

suuremman joukon ihmisiä. 

Vaikka sosiaalisesta mediasta löytyy niin kutsuttuja tyrkyttäjiä, oikealla tavalla 

pystyy saavuttamaan näkyviä tuloksia. Jopa viranomaiset ovat löytäneet tiensä 

sosiaalisen median pariin ja ovat opetelleet jakamaan ajatuksiaan esimerkiksi 
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bloggaamalla. Yksi hyvä sääntö suhtautua sosiaaliseen mediaan on ajatella 

kuin olisi cocktail-kutsuilla. Jos menet sisään ja alat saman tien huutelemaan 

hyviä tarjouksia ja kertomaan myymistäsi tuotteista, olet hakoteillä. Jos 

sosiaaliseen mediaan lähtee mukaan täysin uutena, kannattaa ottaa 

ensimmäisenä tarkkailijan rooli; kuuntele ja seuraa, missä oma asiakaskuntasi 

liikkuu ja mistä he ovat kiinnostuneita. Kilpailu on alalla kuin alalla kovaa ja tulisi 

aina olla askeleen edellä kilpailijoita. Tällä hetkellä monet ovat jo löytäneet 

tiensä sosiaaliseen mediaan ja jos se ei vielä tavoita kaikkia, niin ainakin jonkin 

osan asiakkaistaan. Sosiaalinen media antaa näkyvyyttä usein ilmaiseksi, joten 

riski kannattaa ottaa. Myös negatiivista palautetta saattaa tulla, mutta usein 

palaute kuin palaute on parempi kuin ei millainenkaan.   

Toinen haastateltava on saanut positiivista julkisuutta Youtuben kautta. 

Keikkoja ja yhteistyökumppaneita on tullut ulkomailta saakka Youtubessa 

olevan videopätkän ansiosta. Videopätkä oli kuitenkin ollut siellä jo useamman 

vuoden, eikä välttämättä enää vastaa toimintaa, sillä mukaan on tullut lisää 

ryhmiä ja toiminta laajentunut. Mielestämme uusi video olisi tärkeä ja sitä voisi 

käyttää laajemminkin, esimerkiksi videosta voisi leikata kuvia lehtimainoksiin ja 

julisteisiin. Video olisi hyvä löytyä myös yrityksen omilta verkkosivuilta sekä 

Facebookista, joka tällä hetkellä toimii lähes pelkästään ryhmien jäsenten 

välillä. 

Kolmas haastateltava on tullut tunnetuksi TV-formaattien kautta, eikä kokenut 

Youtubea enää välttämättömänä markkinointivälineenä. Hänen 

yhteistyökumppaninsa ovat lisääntyneet, eikä hänen varsinaisesti tarvitse enää 

markkinoida itseään ja palvelujaan.  

TV on siis voimakas markkinointikanava ja siksi myös kallis. Pienemmillä 

yrittäjillä ei ole mahdollisuutta mainostaa kuin muutamassa kanavassa ja edes 

kokonaisbudjetti ei riittäisi tarpeeksi moneen TV-mainokseen. Mainonnan 

tehokkuus kuitenkin perustuu suurimmaksi osaksi toistojen määrään. 

Neljäs haastateltava käytti markkinoinnissaan Facebookia sekä blogia. 

Yhdistettynä ne toimivat hänen mielestään hyvin, sillä toiseen tuli positiivista ja 
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toiseen negatiivista palautetta. Lisäksi heidän toiminnastaan voi lukea 

urheiluseurojen verkkosivuilta. Mielestämme yhteistyö erilaisten seurojen 

kanssa on tehokasta ja mainonta ilmeisesti ilmaista. Tässäkin tilanteessa 

erilaiset videot olisivat ykkössijalla parannusehdotuksissa. Video voisi olla pätkä 

esiintymistilanteesta, jossa myös yleisön reaktio näkyisi; urheilutapahtumiin 

etsitään varmasti tietyn tyyppistä ja näköistä tanssiryhmää. Lisäksi 

iltapäivälehdet voisivat olla kiinnostuneita toiminnasta, sillä vähäpukeiset tytöt 

tuovat heille aina lisää lukijoita. Tässä tapauksessa mainos olisi ilmainen. 

Viides haastateltava pohti, miten saisi viestin välittymään myös niille yhteisöille, 

jotka eivät vielä pyöri liikuntaan liittyvillä sivuilla. Hänen tulisi keksiä yhdistävä 

tekijä heidän välille ja markkinoida palveluitaan heille sopivalla tavalla ja sivuilla. 

Nykyään ihmiset ovat tottuneet silmäilemään lukemisen sijasta (surffata 

verkossa) ja siksi mediat ovat mukauttaneet toimintatapojaan. Esimerkiksi 

sanomalehdet ovat lyhentäneet ja tiivistäneet artikkeleitaan. Tämä tulisi muistaa 

markkinointia tehdessä myös sosiaalisessa mediassa. Liian pitkät videoclipit ja 

tuhannen kuvan kansiot eivät kiinnosta ketään. Hänellä oli käytössään jo 

Facebook sekä Twitter ja hän koki niiden käytön helpoksi. Mielestämme 

vanhempaa kohderyhmää voisi tavoitella esimerkiksi paikallislehtien ja – radion 

avulla. Yhteistyö erilaisten yritysten kanssa olisi myös varmasti kannattavaa. 

Esimerkiksi monella paikkakunnalla pienemmillä yrittäjillä on oma yhdistys, 

johon on helppo ottaa yhteyttä ja viesti kulkeutuu sitä kautta monelle muulle. 

Kuudes haastateltava ei vielä kokenut tarvitsevansa markkinoinnin kanavia, 

joten hänelle meillä ei ole parannusehdotuksia. 

Lähes kaikki haastateltavamme käyttävät omia kotisivujaan. Jussi-Pekka 

Erkkola kirjoittaa tutkimuksessaan oman identiteetin säilyttämisen tärkeydestä. 

Kotisivut tulisivat näyttää omalta, mutta silti kaupallisilta, jotta sivuille eksyneet 

potentiaaliset asiakkaat lähtisivät tunneille saakka. Lisäksi sivujen toimivuus ja 

yksinkertaisuus on tärkeää. Kuten jo mainittiin, verkossa surffataan, ei lueta. 

Jos tietoja ei löydy nopeasti, saattaa kävijä luovuttaa ja poistua sivuilta. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kaupalliset intressit ovat saaneet yrityksiä ottamaan näkyvämmän ja 

avoimemman roolin sosiaalisessa mediassa. Yritysten työntekijöiden ylläpitämät 

blogit sekä osallistuminen verkkoyhteisöihin tuovat yrityksiin ymmärrystä ja 

nopeaa tietoa kuluttajatrendistä sekä yritysten tuotteisiin tai palveluihin liittyvistä 

ongelmista. Internet ja sosiaalinen media muodostavat myös omat riskinsä 

organisaatioille, joihin niiden tulee varautua. Tiedot yritysten ongelmista leviävät 

verkon keskustelupalstoille kulovalkean tavoin ja ne saattavat vaikuttaa 

yritysten liiketoimintaan ja osakearvoon yllättävän nopeasti (Levine, Locke, 

Searls & Weinberger 2001). Sosiaalisen median kaupallinen käyttö tuo 

mukanaan myös lieveilmiöitä, kuten sosiaalisen median epäeettistä käyttöä. 

Yritysten tiedetään tarkoituksenmukaisesti yrittäneen harhauttaa kuluttajia 

omilla markkinointimateriaaleillaan, jotka on verhoiltu vertaistoiminnan kaapuun. 

Yrityksistä muun muassa Mazda, Sony ja L’Oreal ovat jääneet kiinni tälläisestä 

toiminnasta feikkiblogeillaan eli flogeilla (Weaver 2006). Tämä osoittaa, että 

myös yrittäjät sortuvat käyttämään sosiaalisia medioita väärin eikä ongelma 

esiinny vain kuluttajien sisällön tuottamisessa. 

Mielestämme sosiaalinen media on täynnä potentiaalia, kunhan lakitekstit ja 

käyttäjät molemmin puolin saadaan järjestykseen. Sosiaalinen media on 

ilmainen markkinoinnin kanava, jossa liikkuu miljardeja ihmisiä päivittäin. 

Uskomme sosiaalisen median kehittyvän vielä myös teknisesti, jolloin käyttäjien 

on helpompi hallita sivujaan ja sinne tulleita kommentteja. Internet on 

nykypäivää ja sen käyttäjät kasvussa. Tällä hetkellä on vielä paljon ”vanhaa 

kansaa”, jotka eivät ole kasvaneet Internet-sukupolveksi ja näiden 

tavoittamiseksi tarvitaan vielä muita median kanavia. Edelläkävijät yleensä 

palkitaan ja siksi mielestämme kaikkien yritysten tulisi nyt viimeistään tuoda 

toimintaansa Internetiin. 
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8 LIITTEET 

Liite 1 

Haastattelu kysymykset: 

1. Hyödynnätkö markkinoinnissasi sosiaalisia medioita tai muita median 

kanavia? 

2. Minkälaista hyötyä olet kokenut saavasi medioiden kautta? 

3. Oletko ajatellut käyttäväsi muita markkinoinnin kanavia? Mitä/miksi? 

4. Mitä toiveita tai pelkoja sinulla on sosiaalisten tai muiden medioiden 

osalta? 
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