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1 JOHDANTO 

Instagramin suosio kasvaa jatkuvasti, jonka vuoksi myös yritysten kannattaa olla siellä aktiivinen ja 

hyödyntää Instagramia markkinoinnissaan. Instagram antaa monipuoliset mahdollisuudet yrityksille 

kehittää markkinointiaan sosiaalisessa mediassa, kasvattaa seuraaja- ja asiakaskuntaa, sekä kasvat-

taa tunnettuuttaan. Erään tutkimuksen mukaan eri ikäluokat seuraavatkin yritystilejä eri syistä. 20–

39-vuotiaat seuraavat yritystilejä viihdyttävän sisällön, inspiraation ja kilpailujen vuoksi, sekä saa-

dakseen ennakkotietoa tuotteista ja alennuksista. Kun taas yli 40-vuotiaiden syitä ovat uutiset kos-

kien yritystä tai tuotteita, inspiraatio, viihdyttävä sisältö sekä tuki tai arvostus yritystä kohtaan. Tut-

kimuksesta kävi myös ilmi, että 14 % vastaajista oli alkanut seurata yritystiliä, tilillä järjestetyn kil-

pailun vuoksi. (Janhonen 2018.) 

Tässä opinnäytetyössä perehdytään yrityksen Instagram-tunnettuuteen vaikuttaviin tekijöihin, te-

hokkaaseen Instagram-markkinointiin, sekä toimeksiantajan IKEA Kuopion Instagram-tilin nykyti-

laan. Tavoitteena on saada selville, kuinka @ikeakuopio-Instagram-tilin tunnettuutta voisi kasvattaa. 

Työssä halutaan selvittää myös, millainen markkinointi toimii Instagramissa ja kerää tykkäyksiä. 

IKEA Kuopion Instagram-tilin seuraajien mieltymyksiä, syitä seurata tiliä, kiinnostuksen kohteita ja 

ajatuksia tilin nykytilasta halutaan myös saada selville. Tutkimuksen pohjalta on tarkoitus saada ai-

kaan kehittämisideoita toimeksiantajan Instagram-tilin tunnettuuden kasvattamiseksi.  

Opinnäytetyöni aiheeksi valikoitui juuri IKEA Kuopion Instagram tunnettuuden kehittäminen, sillä se 

on nykyinen työpaikkani ja tuntui luontevalta tehdä opinnäytetyö juuri sinne. Aiheen sain keskustel-

lessani työpaikkani Commercial Activity Leaderin kanssa, joka osasi ehdottaa minulle sellaista ai-

hetta, josta kiinnostuin heti. Pidän työpaikastani ja pidän myös Instagramista sosiaalisen median 

alustana, joten aihe herätti heti mielenkiinnon. Opinnäytetyössä keskitytään kaikista sosiaalisen me-

dian alustoista vain Instagramiin, sillä se on jatkuvasti suosiotaan kasvattava alusta, jossa on lukui-

sia mahdollisuuksia menestyä. Instagram myös sopii toimeksiantajan, IKEA Kuopion tarpeisiin ja ta-

voitteeseen toimia inspiroivana kanavana. 

Tutkimus on yhdistelmä sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusmenetelmää, eli tutkimusta 

voidaan sanoa myös monimenetelmätutkimukseksi. Tästä kerrotaan enemmän luvussa 6.2. Aineis-

tonkeruumenetelmänä tutkimuksessa käytetään benchmarkkausta sekä kyselyä. Benchmarkkauk-

sessa analysoidaan ja vertaillaan @ikeakuopio-tilin eniten tykkäyksiä saaneita Instagram kuvia valit-

tujen benchmarking-kumppaneiden kuviin. Tilien seuraajamääriä, kuvien tykkäysten keskiarvoja, 

sekä tykkäysten määrää suhteutettuna seuraajamäärään myös vertaillaan, pohditaan ja analysoi-

daan. Kyselylomakkeen linkki puolestaan jaetaan Instagramissa @ikeakuopio-tilillä, eli vastaajina 

toimivat tilin seuraajat. 

Tässä opinnäytetyössä ensin perehdytään toimeksiantajaan, sen liiketoimintaan, sekä tärkeisiin ar-

voihin. Toisessa osiossa avataan laajasti sosiaalisen median alustan, Instagramin syntytarinaa, toi-

mintaperiaatteita ja eri toimintoja. Tämän jälkeen sukelletaan digitaalisen markkinoinnin kautta sosi-

aalisen median markkinointiin ja erityisesti markkinointiin Instagramissa. Teoriaosassa avataan myös 

tämän tutkimuksen tärkeimpiä termejä, kuten esimerkiksi tunnettuus ja siihen liittyvät termit. 
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Teoriaosan jälkeen päästään varsinaiseen tutkimusosaan, jossa esitellään laajasti tutkimuksen toteu-

tus sekä tutkimustulokset. Lopuksi tutkimustuloksista tehdään yhteenveto ja johtopäätökset, sekä 

pohditaan opinnäytetyöprosessia kokonaisuudessaan. Liitteenä (Liite 1) opinnäytetyössä on aineis-

tonkeruussa käytetty kyselylomake. 
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2 IKEA 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja, IKEA Kuopio kuuluu maailmanlaajuiseen IKEA-tavarataloket-

juun, jolla on satoja tavarataloja ympäri maailman ja lisäksi verkkokauppa. Vuonna 1943 Ruotsin 

maaseudulla, Älmhultissa Ingvar Kamprad perusti IKEA-yrityksen. Nimi ”IKEA” koostuukin Ingvar 

Kampradin nimikirjaimista, hänen kotitilansa Elmtarydin alkukirjaimesta, sekä kotikylänsä Agun-

narydin alkukirjaimesta. IKEA oli aluksi vain postimyyntiyritys, joka myi erilaisia taloustavaroita, ku-

ten esimerkiksi kyniä ja valokuvakehyksiä. Nykyisin IKEA myy lukuisia erilaisia huonekaluja, sekä 

kodinsisustustuotteita. (Ikea julkaisuaika tuntematon a.) 

2.1 Liiketoiminta IKEAssa 

IKEA harjoittaa liiketoimintaansa franchising-muodossa. Franchising-liiketoiminnassa on franchising-

antaja ja franchising-ottaja. Franchising-antaja kehittää konseptin eli liiketoimintamallin, jonka käyt-

töoikeuden hän luovuttaa franchising-ottajalle. Saman konseptin mukaisesti toimivat kaikki kysei-

seen ketjuun kuuluvat yksiköt, jolloin niissä kaikissa on yhtenäinen tuote- ja palveluvalikoima, toi-

mintatavat, työvälineet sekä brändi, eli yrityskuva, joka on tunnettu markkinoilla. Franchising-ket-

jussa keskitytään siihen, että asiakas saa jokaisesta ketjun yksiköstä samat palvelut samalla laatuta-

solla. Näin ollen IKEA toimii franchising-muodossa, sillä se tekee mahdolliseksi laajentumisen kan-

sainvälisesti, samalla suojellen IKEA-konseptia. IKEA-franchise-ottajia on useita, joista suurimpana 

on Ingka-konserni, johon myös Suomi kuuluu. (Ikea julkaisuaika tuntematon f; Yrittäjät 2014.) 

IKEA-konseptin visio on paremman arkielämän luominen useille aivan tavallisille ihmisille, niin asiak-

kaille kuin työntekijöillekin. IKEA myös etsii jatkuvasti parempia tapoja tehdä asioita, kuten esimer-

kiksi tuotteiden pakkaaminen entistä litteämpiin paketteihin tai kestävämpien materiaalien käyttämi-

nen tuotteiden valmistuksessa. IKEA-konseptille on tärkeää, että heidän toiminnallaan on positiivi-

nen vaikutus niin ympäristöön kuin ihmisiinkin. Myös IKEA-konseptin liikeidea tukee tätä samaa aja-

tusta. Liikeideana onkin tarjota kattava valikoima fiksusti suunniteltuja huonekaluja ja kodinsisustus-

tuotteita niin hyvään hintaan, että mahdollisimman moni pystyisi ostamaan niitä. Edullinen hinta 

mahdollistuu tuottamalla tavaraa mahdollisimman suurina erinä, jolloin myös kustannukset ovat pie-

nempiä. Säilytys- ja kuljetuskuluja alentaa myös tuotteiden pakkaaminen ja kuljettaminen mahdolli-

simman litteissä, tilaa säästävissä pakkauksissa. Näin asiakkaille voidaan tarjota tuotteita, jotka ovat 

mahdollisimman edullisia ja saatavilla suurelle joukolle. (Ikea julkaisuaika tuntematon c.) 

2.2 IKEA-arvot 

Vision ja liikeidean toteutus perustuu IKEA-arvoihin. Oikeastaan kaikki toimintatavat sekä koko yri-

tyskulttuuri perustuu näihin yhteisiin arvoihin. Näitä arvoja ovat yhteenkuuluvuus, ihmisistä ja maa-

pallosta huolehtiminen, kustannustietoisuus, yksinkertaisuus, halu uudistaa ja parantaa, hyvästä 

syystä erilainen, halu antaa ja ottaa vastuuta sekä esimerkillä johtaminen.  

Nykypäivänä kestävä kehitys ja ekologisuus ovat nousevia trendejä. IKEA-konseptissa kiinnitetään 

huomiota kestävään kehitykseen käyttämällä kierrätysmateriaaleja sekä uusiutuvia materiaaleja. 

Myös omista toiminnoista syntyvää jätettä pyritään vähentämään. Konkreettisina tekoina kestävän 

kehityksen puolesta, IKEA-tavarataloissa on siirrytty myymään pelkkiä led-lamppuja ja -valaisimia, 
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sekä kaikki puuvilla, jota käytetään IKEA-tuotteissa, on alkuperältään kestävämmin tuotettu. Kestä-

vämmällä tavalla tuotettua puuvillaa on käytetty IKEA-tuotteissa jo vuodesta 2015 saakka. IKEA-

tavarataloista löytyy myös löytöpiste, jossa myydään edullisesti esimerkiksi mallikappaleina olleita tai 

asiakaspalautuksina tulleita huonekaluja, tekstiilejä ja muita tuotteita. Näin tuotteet saadaan kierrä-

tettyä, eivätkä ne mene jätteeksi. (Ikea julkaisuaika tuntematon d.) 

2.3 Tavaratalot 

Tällä hetkellä IKEA toimii 50 eri markkina-alueella ja tavarataloja on nyt yhteensä 422. Näistä mark-

kina-alueista 30 ja tavarataloista 378 kuuluu INGKA-konsernille. Suomessa tavarataloja on 5, joiden 

lisäksi on 2 suunnittelustudiota. Ensimmäinen IKEA tavaratalo Suomeen, Espooseen on perustettu 

vuonna 1996. Muut tavaratalot sijaitsevat Vantaalla, Raisiossa, Kuopiossa ja Tampereella. Suunnitte-

lustudiot sijaitsevat Helsingissä ja Jyväskylässä. Tässä opinnäytetyössä keskitytään IKEA Kuopioon ja 

sen Instagramiin. Kuopion tavaratalo on perustettu vuonna 2012, kauppakeskus-Matkuksen yhtey-

teen. Pinta-alaltaan Kuopion IKEA on Suomen toiseksi suurin, 33 600 neliömetriä. Kuopion IKEA 

eroaa muista Suomen IKEA-tavarataloista siten, että se on ainoa, joka on perustettu kauppakeskuk-

sen yhteyteen. (Ikea julkaisuaika tuntematon b; Ingka 2020.) 
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3 INSTAGRAM 

Instagram on yksi sosiaalisen median kanavista. Se on maksuton ja helppokäyttöinen kuvienjakopal-

velu. Aluksi Instagram oli vain mobiilisovellus, mutta nykyisin sitä pystyy käyttämään myös tietoko-

neella. Instagram on perustettu 6. lokakuuta vuonna 2010 ja nykyisin se on toiseksi suosituin yh-

teisö heti Facebookin jälkeen. Nykyisin Instagram onkin Facebookin omistuksessa, sillä Facebook 

osti Instagramin huhtikuussa 2012, jolloin Instagram käyttäjiä oli vain 30 miljoonaa. Tällä hetkellä 

käyttäjiä on 1,08 biljoonaa aktiivista käyttäjää. Instagramia käyttää niin yksilöt kuin yrityksetkin, ku-

ten myös IKEA Kuopio. Valtaosa Instagramin käyttäjistä, noin 75 % on 18–24-vuotiaita ja 90 % 

käyttäjistä on alle 35 vuotta. (Smith 2019; Sinivaara julkaisuaika tuntematon.) 

3.1 Ominaisuudet 

Instagramista löytyy lukuisia erilaisia ominaisuuksia. Palvelussa voi jakaa sisältöä, kuten kuvia ja vi-

deoita, sekä samalla seurata muiden käyttäjien jakamaa sisältöä. Kuvia ja videoita voi ottaa suoraan 

Instagramin kamerasovelluksen kautta tai ladata puhelimen tiedostoista. Julkaisuja voi rajata ja 

muokata, esimerkiksi valoisuutta, kontrastia ja värilämpötilaa voi muuttaa. Julkaisuja voi muokata 

myös lisäämällä niihin jonkin filtterin. (Sinivaara julkaisuaika tuntematon.) Nykyisin Instagramissa on 

kolme eri tapaa julkaista sisältöä, syöte (feed), tarinat (stories) ja IGTV. Sisällön julkaiseminen syöt-

teessä eli feedissä on kaikista suosituin, sekä samalla perinteisin tapa. (Miles 2019, 17.) Feediin voi 

julkaista joko kuvan, videon tai julkaisun, jossa on useita kuvia tai videoita. Julkaisuihin voi lisätä 

sijainnin tai merkata toisen Instagram käyttäjän, sekä lisätä avainsanoja, eli hashtageja. Julkaisuista 

voi myös tykätä sekä niitä voi kommentoida, sekä lisäksi niitä voi tallentaa tai jakaa suoraan toiselle 

käyttäjälle tai tarinoihin. (Instagram 2020a.) 

Toinen tapa julkaista sisältöä on Instagram Stories, eli tarinat. Omaan tarinaansa voi lisätä sisältöä 

ja se on näkyvillä vain 24 tuntia julkaisuhetkestä. (Miles 2019, 17–18.) Kun Instagramin Stories eli 

tarinat-toiminto julkaistiin elokuussa 2016, sen sanottiin olevan kuin kopio Snapchatista. Instagramin 

toimitusjohtaja Kevin Systrom ei kieltänyt asiaa, hän myönsi, että kaikki kunnia siitä kuuluu Snap-

chatille. Instagram Stories kuitenkin saavutti suuren suosion, ja vuonna 2018 kesään mennessä In-

stagram Stories-toiminnolla oli jo yli 400 miljoonaa päivittäistä käyttäjää, eli yli kaksinkertaisesti 

enemmän kuin Snapchatilla, jolla päivittäisiä aktiivisia käyttäjiä oli 190 miljoonaa. Instagramissa fee-

diin jaetaan yleensä vain kohokohdat elämästä, joten stories- toiminto luotiin alustaksi sellaisille jul-

kaisuille, jotka eivät ole ”tarpeeksi hyviä” feediin. Julkaisukynnystä tarinoissa madaltaa myös se, että 

ne ovat näkyvissä vain 24 tuntia, kunnes katoavat. Myös sellaiset Instagram-käyttäjät hyötyvät Sto-

ries-toiminnosta, jotka haluavat jakaa paljon sisältöä esimerkiksi tapahtumasta tai jostakin muusta 

asiasta elämässään, mutta eivät halua ”sotkea” omaa feediään pitääkseen siellä yhtenäisen ulko-

asun. (Constine 2016; Miles 2019, 37–39.) 

Stories-toiminnolla voi myös julkaista sisältöä usealla eri tavalla. Sinne voi lisätä joko kuvan, videon, 

bomerangin tai kohokohdan. Video voi olla korkeintaan 15 sekuntia pitkä ja bomerang on yhden se-

kunnin mittainen. Myös Stories-julkaisuihin voi lisätä sijainnin, toisen Instagram käyttäjän sekä 

avainsanoja ja musiikkia. Omia seuraajiaan voi aktivoida lisäämällä tarinaan kyselyn tai avoimen ky-
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symyslaatikon. Kyselyyn voi määrittää kaksi vastausvaihtoehtoa ja kyselylaatikkoon muut voivat lait-

taa vapaamuotoisia kysymyksiä kyselylaatikon julkaisijalle. Stories-julkaisuja voi myös kommentoida, 

jolloin julkaisija saa siitä yksityisviestin. Julkaisija myös näkee, ketkä ovat nähneet hänen tarinansa 

ja kuinka monta näyttökertaa tarinalla on. (Instagram 2020; Kuvaja julkaisuaika tuntematon; Miles 

2019, 39.) 

Koska Instagram Stories julkaisut näkyvät vain 24 tuntia, ja feedin julkaisut pysyvästi, on Instagra-

miin luotu välimuoto näistä molemmista, Story Highlights, eli tarinan kohokohdat. Kohokohtiin voi 

tallentaa julkaisuja omasta tarinastaan ja näin saada julkaisut pysyvästi saataville omaan profiiliin 

”Story Highlights” kohtaan. Kohokohtia voi luoda useampia ja nimetä ne uudelleen ja näin kategori-

soida eri julkaisuja. (Miles 2019, 38, 42–43.) 

Kolmas ja uusin tapa julkaista sisältöä on IGTV, eli Instagram TV. IGTV on suunniteltu pitkien vide-

oiden julkaisuun ja katseluun. IGTV-videoiden vähimmäispituus on minuutti. Mikäli video ladataan 

mobiililaitteella, on enimmäispituus 15 minuuttia, kun taas verkosta lataamalla videon enimmäispi-

tuus voi olla jopa 60 minuuttia. Myös IGTV-videoista voi tykätä ja niitä voi kommentoida. Videon jul-

kaisija näkee katseluiden määrän, videon keskimääräisen katseluprosentin sekä kohderyhmän säily-

misen kaavion. (Instagram 2020b; Miles 2019, 18.) 

Instagramissa voi myös tehdä livevideon, jota muut voivat seurata reaaliajassa. Livevideon enim-

mäispituus on yksi tunti. Videon päättyessä sen voi jakaa uusintana IGTV:hen tai livearkistoon, jol-

loin se on nähtävissä myöhemminkin. Muut käyttäjät voivat myös kommentoida livevideota. (In-

stagram 2020a.) 

Mikäli Instagramissa haluaa viestiä yksityisesti yhden tai useamman käyttäjän kanssa, voi viestin 

lähettää Instagram Directin kautta. Tavallisten viestien lisäksi Directin kautta voi lähettää kuvia ja 

videoita, joita voi ladata puhelimen tiedostoista tai ottaa suoraan Directin kameratoiminnolla, syöt-

teen julkaisuja, profiileja, avainsanoja sekä sijainteja. Directin kautta voi myös puhua videopuhelua 

yhden tai useamman käyttäjän kanssa samanaikaisesti. (Instagram 2020b.) 

3.2 Instagram-profiili 

Jotta edellä mainitut toiminnot onnistuvat, täytyy Instagramiin luoda käyttäjätili eli profiili. Profiilista 

löytyy muun muassa kaikki käyttäjän tekemät julkaisut ja profiilin julkaisujen muodostamaa kokonai-

suutta kutsutaan feediksi. Toista käyttäjätiliä voi alkaa seuraamaan, jolloin seurattavien käyttäjätilien 

julkaisut näkyvät oman etusivun syötteessä. (Sinivaara julkaisuaika tuntematon.) Käyttäjätilivaihto-

ehtoja on kolme erilaista; julkinen, yksityinen sekä yritystili. Mikäli tili on julkinen, kuka tahansa voi 

nähdä tilin julkaisut, alkaa seuraamaan tiliä sekä tykätä ja kommentoida julkaisuja. Tilin voi muuttaa 

yksityiseksi, jolloin sitä voi seurata vain, jos tilin haltija hyväksyy seuraamispyynnön. Yksityisessä 

tilissä vain seuraajat näkevät julkaisut sekä voivat tykätä ja kommentoida julkaisuja. (Instagram 

2020d.) Instagram tilin voi muuttaa yritystiliksi, jolloin saa käyttöönsä useita erilaisia ominaisuuksia. 

Profiiliin saa lisättyä yrityksen luokan sekä yhteystiedot, kuten sähköpostin ja puhelinnumeron. Yri-

tystilin yhtenä ominaisuutena on myös kävijätietojen tarkasteleminen, jonka avulla saa tietoa esi-
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merkiksi omien julkaisujen tehokkuudesta yleisön parissa. Tarkasteltavia kävijätietoja ovat kohokoh-

dat, yleiskatsaus, tavoitetut tilit, sisällön vuorovaikutukset, seuraajia yhteensä, jakamasi sisältö, vuo-

rovaikutukset, tutki sekä markkinointi. (Instagram 2020e.) 

Kohokohdista löytyy tilin merkittävät kasvut viimeisiltä seitsemältä päivältä. Yleiskatsauksesta näkee 

viimeisen seitsemän päivän ajalta tavoitetut tilit, sisällön vuorovaikutukset sekä seuraajat. Näitä tie-

toja voi myös tarkastella hieman yksityiskohtaisemmin. Tavoitetut tilit-osio kertoo tilin kattavuudesta 

sekä näyttökerroista. Saatavilla on myös tiedot profiilissa vierailusta profiilissa sekä sivustolla. Mikäli 

profiilissa on yhteystietopainikkeet, kuten sähköposti tai puhelinnumero, on saatavissa tiedot painik-

keiden napsautusten määrästä. Täältä löytyy myös tiedot huippujulkaisujen, tarinoiden sekä IGTV-

videoiden kattavuudesta. Sisällön vuorovaikutukset-osio puolestaan antaa tietoa julkaisujen, tarinoi-

den ja IGTV-videoiden vuorovaikutuksista eli tykkäyksien, kommenttien tallennuksien, jakojen, vas-

tauksien sekä muiden toimien määrästä. Huippujulkaisut, tarinat ja IGTV-videot on myös lajiteltu 

vuorovaikutusten mukaan. Seuraajia yhteensä-osio kertoo seuraajia koskevia tietoja, mikäli tilillä on 

vähintään 100 seuraajaa. Näitä tietoja ovat seuraajien suosituimmat sijainnit, ikäryhmä, seuraajien 

aktiivisin aika Instagramissa sekä kasvu, eli montako seuraajaa on menettänyt tai montako on tullut 

lisää. (Instagram 2020c.) 

Jakamasi sisältö- osiosta näkee seitsemän päivän ajalta sisällön, jota on julkaissut syötteessä, tari-

noissa sekä IGTV:ssä. Kaikkia sisältöjä voi tarkastella ja suodattaa perustuen mediatyyppiin, katta-

vuuteen, vuorovaikutuksiin tai aikaväliin. Yksittäisten julkaisujen kävijätietoja voi myös tarkastella 

hieman lähemmin. Näiden kävijätietojen eri osiot ovat vuorovaikutukset, tutki ja markkinointi. Vuo-

rovaikutukset-osio kertoo millaisia toimia ihmiset tekevät reagoidessaan tiliin. Tutki-osiosta löytyy 

tiedot sisällön nähneiden ihmisten määrästä sekä siitä, mistä he löytävät kyseisen sisällön. Markki-

nointi-osiossa saa lisätietoja markkinoidusta julkaisusta. (Instagram 2020c.) 

3.2.1 Tehokas Instagram-yritysprofiili 

Hyvä profiili on tärkein asia, jolla saadaan seuraajat vakuutetuksi. Hyvä profiili on selkeä, ammatti-

mainen ja tehokas. Profiilista tulee käydä ilmi kuka tai mikä profiilia ylläpitää ja millaista sisältöä 

siellä tulee olemaan. Hyvässä ja tehokkaassa Instagram profiilissa on siihen sopiva ja täsmällinen 

nimi. Nimen lisäksi profiilista olisi hyvä löytyä ammattimainen profiilikuva tai yrityksen logo. Profiiliin 

kannattaa myös sisällyttää kategoria, eli se millä alalla yritys toimii, sekä lyhyesti kertoa mikä yritys 

on ja mitä se tekee. On myös hyödyllistä liittää profiiliin linkki toiseen profiiliin, joka liittyy kyseiseen 

yritykseen, sekä yrityksen nettisivu. Profiilista tulisi löytyä tärkeät yhteystiedot, kuten sähköposti ja 

puhelinnumero sekä yrityksen osoite tai reittiohjeet. (Miles 2019, 5, 10–12.) 

 

3.3 Instagram-algoritmi 

Instagram-algoritmin tavoitteena on kasvattaa Instagramin mainostuloja ja tämä onnistuu sillä, että 

käyttäjät viettävät mahdollisimman paljon aikaa Instagramissa. Algoritmin toiminta perustuu siihen, 

että se näyttää meille juuri sellaista sisältöä, mistä olemme kiinnostuneita. Sitä paremmin algoritmi 

toimii, mitä paremmin annamme sen tietää mielenkiinnon kohteitamme. (Emine 2019.) Algoritmi 

muun muassa seuraa millaisesta sisällöstä käyttäjä pitää, mitä julkaisuja hän kommentoi, millaisia 
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profiileja ja hashtageja käyttäjä seuraa, millaisia tarinoita hän katsoo, sekä millaisiin tarinoihin hän 

vastaa, kenen kanssa hän laittaa yksityisviestejä, sekä millaisia mainoksia hän klikkaa. (Ward 2020.) 

Koska Instagram-yhtiö ei itse tuota sisältöä, vaan kehittää alustaa, kaikki Instagramin käyttäjät ovat 

niin sanotusti töissä Instagramilla, vain tuottamalla sinne sisältöä. Ja sitä enemmän Instagram pal-

kitsee käyttäjiään, mitä paremmin käyttäjät hoitavat työnsä. Eli siis jos seuraajat tykkäävät, tallenta-

vat, kommentoivat tai uudelleen jakavat käyttäjän sisältöä, sitä paremmin julkaisu tavoittaa muut 

ihmiset, eli sen kattavuus kasvaa ja näin ollen se tulee suuremman yleisön nähtäville. Jos tavoit-

teena on kasvattaa Instagram-yritysprofiilin tunnettuutta, eli saada lisää seuraajia ja julkaisut tavoit-

tamaan suuremman joukon, on noudatettava Instagram algoritmin toimintaperiaatetta. (Emine 

2019.) Alla olevassa kuvassa (Kuva 1.) näkyy tarkemmin Instagramin algoritmin toimintaperiaatetta. 

 

Kuva 1. Algoritmin toiminta (Ward 2020) 

Kun Instagramiin tekee uuden julkaisun, algoritmi tulkitsee sitä kolmen eri kategorian avulla. Nykyi-

sen laatutilanteen, sitoutuneisuustilanteen sekä muiden sijoitustekijöiden avulla. Nykyiseen laatuti-

lanteeseen liittyy, kuinka usein julkaistaan, ovatko seuraajat sitoutuneita, sitoutetaanko seuraajia, 

tuleeko muiden tägäämäksi eli merkkaamaksi julkaisuihin. Sitoutuneisuustilanteeseen liittyy, onko 

sitoutuneisuus hyvää, eli viettävätkö ihmiset aikaa julkaisussa, jakavatko ihmiset julkaisua sekä 
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ovatko ”suuret tilit” sitoutuneita julkaisuun. Muihin sitoutuneisuustekijöihin liittyy, onko julkaisu uusi, 

katsotaanko profiilia usein sekä onko julkaisun aihe merkityksellinen tai ajankohtainen sen nähnei-

den keskuudessa. (Ward 2020.) 

3.4 IKEA Instagramissa 

Myös IKEA on Instagramissa. Eri mailla on omat Instagram-tilit, niin on myös Suomella, 

@ikeasuomi. Tämän lisäksi useilla tavarataloilla ympäri maailman on oma Instagram-tili. Kaikilla 

Suomen IKEA-tavarataloilla on oma Instagram-tili. Nämä tilit ovat, @ikeakuopio, @ikeaespoo, 

@ikeavantaa, @ikearaisio sekä @ikeatampere. Tavaratalojen Instagram-tilit eroavat @ikeasuomi-

tilistä siten, että @ikeasuomi-tili on ainoa, joka käyttää Instagram-tilillään maksettua mainontaa ja 

Instagram-kauppaa.  

IKEA Kuopion Instagram-tili @ikeakuopio on perustettu vuonna 2018 ja sillä on tällä hetkellä 1533 

seuraajaa. Kohderyhmänä tilillä on sisustuksesta kiinnostuneet henkilöt, enimmäkseen naiset. Tiliä 

ylläpitää ja tekee julkaisuja kaksi työntekijää. Aikaa julkaisujen tekemiseen on varattu 3–5 tuntia 

viikossa ja julkaisujen tekemiseen on jonkinlainen suunnitelma, mutta siinä ei olla täysin pysytty. 

(Ruotsalainen 2021.) 
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4 DIGITAALINEN MARKKINOINTI 

Tässä osiossa perehdytään digitaaliseen markkinoinnin ja sosiaalisen median markkinoinnin kautta 

Instagram markkinointiin, sillä yritykset, kuten IKEA Kuopio, markkinoi nykypäivänä myös In-

stagramissa. Osiossa kerrotaan näiden markkinointikanavien piirteistä, sekä kuinka Instagramissa 

tulisi markkinoida onnistuneesti. 

Nykyisin, perinteistä painettua markkinointia tehokkaampaa markkinointia on digitaalinen markki-

nointi. Digitaalisella markkinoinnilla tarkoitetaan yrityksen markkinoinnin osa-aluetta, joka sisältää 

digitaalisen materiaalin sekä viestinnän. Digitaalinen markkinointi erottuu perinteisestä markkinoin-

nista sen tarkalla kohdentamisella, sekä tehokkaalla seurannalla. Digitaalista markkinointia on myös 

mahdollista toteuttaa maksutta tai pienellä budjetilla. Sen yhtenä etuna on myös mahdollisuus ym-

märtää kohderyhmää paremmin. Koska digitaalinen markkinointi antaa mahdollisuudet tulosten tark-

kaan seuraamiseen, on myös toimintaa helppo kehittää jatkuvasti ja systemaattisesti ja tällä tavoin 

saavuttaa huomattavaa kilpailuetua. Digitaalisen markkinoinnin kanavia on useita. Niitä ovat esimer-

kiksi Google, nettisivut, blogi, verkkokauppa sekä erilaiset sosiaalisen median kanavat, muun mu-

assa Instagram. (Digitaalinen markkinointi julkaisuaika tuntematon; Määttä julkaisuaika tuntema-

ton.) 

Jotta digitaalinen markkinointi olisi hyvää ja tehokasta, täytyy siinä ottaa huomioon useita asioita, 

kuten esimerkiksi tavoitteet, markkinointisuppilo, kommunikointi ja kohdennus, sekä verkkosivulii-

kenne. Yrityksellä täytyy olla selkeät tavoitteet markkinoinnille. Täytyy myös valita sellaiset markki-

noinnin kanavat, kampanjat ja mainokset, jotka edesauttavat parhaiten yrityksen tavoitteita liiketoi-

minnan suhteen. Kommunikoinnilla ja kohdennuksella tarkoitetaan sitä, että viestit pitää suunnitella 

kullekin kohderyhmälle parhaiten toimivalla tavalla. Toisin sanoen, pitää puhua kohderyhmän kanssa 

samaa kieltä. Tämän lisäksi pitää olla myös tietoinen verkkosivuliikenteestä, eli siitä, miten omille 

verkkosivuilleen saa laadukasta liikennettä, sekä miten laatua ja kustannuksia testataan jatkuvasti. 

(Digitaalinen markkinointi julkaisuaika tuntematon.) 

4.1 Markkinointi sosiaalisessa mediassa 

Yksi digitaalisen markkinoinnin kanavista on sosiaalinen media. Sosiaalinen media on tehokas mark-

kinointikanava, sillä se on saatavilla kaikkialla. Lähes jokaisella suomalaisella on käytössään sosiaali-

sen median eri kanavia, mikä näkyy myös katukuvassa esimerkiksi kauppajonossa tai bussipysäkillä 

odottaessa. Tunnetuimpia sosiaalisen median kanavia ovat muun muassa Instagram, Facebook ja 

Twitter. (Huttunen & Komulainen 2020.) 

Komulaisen mukaan markkinointi sosiaalisessa mediassa, on helppo tapa tavoittaa asiakkaat, sillä 

sosiaalista mediaa käytetään sekä työ- että vapaa-aikana. Sosiaalisessa mediassa voi myös helposti 

keskustella aktiivisesti asiakkaisen kanssa, sillä nykyään asiakkaat haluavat aitoa kanssakäymistä 

valmiiden myyntipuheiden sijaan. Olemalla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, on heitä helppo 

myös sitouttaa yritykseen ja tällä tavoin saada aikaan lisämyyntiä. Asiakkaiden on myös helppo an-

taa yritykselle palautetta sosiaalisen median kautta, ja usein he myös odottavat yrityksen vastaavan 

palautteeseen pikimmiten. Yrityksen kannattaakin vastata näihin palautteisiin huolellisesti luodak-

seen asiakkaalle hyvän palvelukokemuksen myös sosiaalisen median kautta. Conversocialin tekemän 
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tutkimuksen mukaan jopa 37 % asiakkaista odottaakin yrityksen vastaavan heille alle 30 minuutin 

kuluessa, 31 % asiakkaista taas odottaa yrityksen vastaavan alle kahdessa tunnissa ja 26 % asiak-

kaista kelpuuttaisi vastauksen alle neljän tunnin sisällä. Yrityksen on siis oltava hyvin hereillä sosiaa-

lisen median kanavissa. Asiakkaat usein myös suosittelevat yritystä, sen tuotetta tai palvelua läheisil-

leen, mikäli ovat itse saaneet hyvää palvelua kyseiseltä yritykseltä. Sosiaalinen media toimii osaltaan 

myös ostopäätöksen tukena. Usein ihmiset etsivät tietoa jostakin tuotteesta sosiaalisen median 

kautta ja samalla myös käyvät lukemassa tuotteesta ja yrityksestä annettuja arvosteluita. (Huttunen 

& Komulainen 2020; Venus 2018.) 

Sosiaalinen media on hyvä kanava myös oman brändin vahvistamiseen, sillä yritys voi julkaista siellä 

juuri oman näköistään sisältöä. Sosiaalista mediaa ei siis kannata käyttää pelkästään tuotteiden 

markkinointiin vaan siihen kannattaa sisällyttää myös brändin vahvistamista. Tämä tarkoittaa sitä, 

että tuodaan esille oman alan asiantuntijuutta, tärkeitä arvoja ja toimintatapoja. (Huttunen & Komu-

lainen 2020.) 

Yrityksen näkyvyys sosiaalisessa mediassa on olennainen asia. Sosiaalisessa mediassa on sekä or-

gaanista näkyvyyttä että maksettua näkyvyyttä. Orgaaninen näkyvyys tarkoittaa näkyvyyttä, jota voi 

saada ihan tavallisilla julkaisuilla esimerkiksi yrityksen Instagram-tilillä. Nykyisin kuitenkin orgaanisen 

näkyvyyden saavuttaminen on muuttunut haasteellisemmaksi, sillä useissa eri kanavissa on jo lukui-

sia sisällöntuottajia. Tämän lisäksi myös eri kanavien, kuten Instagramin algoritmi vaikuttaa näky-

vyyden saamiseen. (Huttunen & Komulainen 2020.) 

Maksettu näkyvyys taas tarkoittaa julkaisuja, joiden näkyvyyttä on tehostettu maksua vastaan. 

Tässä opinnäytetyössä ei kuitenkaan keskitytä enempää maksettuun näkyvyyteen, sillä toimeksian-

taja, IKEA Kuopio, ei käytä maksettua näkyvyyttä sosiaalisen median markkinoinnissaan. Kaikki IKEA 

Kuopion saama näkyvyys on siis orgaanista näkyvyyttä. (Huttunen & Komulainen 2020.) 

Yksi tapa saada lisää näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa on yhteistyöt eri vaikuttajien kanssa eli vai-

kuttajamarkkinointi. Vaikuttajia ovat muun muassa tubettajat, bloggaajat, artistit, näyttelijät sekä 

urheilijat. Heidän kauttaan voi saada näkyvyyttä sosiaalisen median lisäksi esimerkiksi televisiossa. 

Seuraajien kannalta on kuitenkin väliä, onko vaikuttaja julkisuuden henkilö vai somepersoona. So-

mepersoonan elämään on helpompi samaistua ja seuraaminen on usein vuorovaikutteisempaa ver-

rattuna julkisuuden henkilön seuraamiseen. Markkinoinnissa siis yhteistyön tekeminen julkisuuden 

henkilön kanssa on brändin tunnettuuden kasvattamista esimerkiksi sponsoroitujen tuotteiden tai 

palveluiden kautta. Kun taas somepersoonan kanssa tehdyn yhteistyön avulla voi tavoittaa tarkem-

man ja pienemmän kohderyhmän, jota ei muuten pystyisi tavoittamaan. Vaikuttajien kanssa tehdyt 

yhteistyöt ovat tehokkaita, sillä tuotetestaukset ja suosittelut toimivat seuraajiin. Bablerin vuonna 

2017 tekemän lukijatutkimuksen mukaan jopa 55 % blogeja seuraavista suomalaisista onkin vaikut-

tajan suosituksen perusteella tehnyt ostopäätöksen. (Apukka 2018.) 

Ennen kuin valitsee sosiaalisen median kanavan markkinointia varten, on tärkeää määritellä tavoit-

teet ja kohderyhmä. Sosiaalisen median markkinoinnin, kuten muunkin markkinoinnin tulisi olla ta-

voitteellista. Jotta markkinoinnin tehokkuutta voitaisiin mitata, tulee tavoitteiden olla konkreettisia ja 

mitattavia. Kun tavoite on määritelty, on hyvä määritellä kohderyhmä. Kohderyhmän voi määritellä 
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muun muassa sijainnin, kiinnostuksen ja iän mukaan. Määrittelemällä kohderyhmän, yritys voi ym-

märtää asiakkaitaan paremmin ja tarjota juuri heille sopivaa sisältöä, juuri heille sopivassa kana-

vassa. Sosiaalisen median kanava tulisikin valita tavoitteiden ja kohderyhmän perusteella. (Huttunen 

& Komulainen 2020.) 

Sosiaalisessa mediassa markkinoidessa on tärkeää julkaista laadukasta, juuri kohdeyleisölle suunnat-

tua mielenkiintoista sisältöä ja tarpeeksi usein. Bufferin tekemän tutkimuksen mukaan esimerkiksi 

Facebookiin olisi hyvä julkaista sisältöä enintään kaksi kertaa päivässä, Twitteriin ainakin kolme ker-

taa päivässä, kun taas Instagramiin 1,5 kertaa päivässä tai jopa enemmän. On myös hyvä muistaa, 

että sisältöä ei kannata julkaista liian usein saman päivän aikana, eli niin sanotusti spämmätä, jotta 

seuraajien sitoutuneisuus ja kiinnostus ei laskisi. (Lee julkaisuaika tuntematon; Huttunen & Komulai-

nen 2020.) 

Millaista sosiaalisen median markkinointisisältö sitten tulisi olla? Tärkeintä on vuorovaikutteisuus. 

Vuorovaikutteisessa sisällössä tulisi ottaa huomioon useita asioita. Tekstin tulisi olla lyhyt ja tiivis-

tetty, jotta ihmiset jaksavat ja ehtivät lukea sen. Julkaisussa pitää myös ottaa huomioon, ettei se ole 

absoluuttisen kattava, vaan sen pitää jättää muillekin jotakin kommentoitavaa. Julkaisun tekstin tu-

lisi olla kommunikoiva ja positiivinen. Tekstissä voi kysyä, pohtia sekä vastata toisille, mutta samalla 

pitää osata kertoa asiat rakentavasti ja myönteisesti, ei pilkaten. On myös tärkeää, että teksti on 

helppolukuinen ja ajantasainen. On tärkeää kirjoittaa sellaista kieltä, jota lukija ymmärtää, eli siis 

välttää vaikeaa sanastoa ja liiallista puhekieltä. Tekstin selkeyden lisäksi julkaisun pitäisi olla ajanta-

sainen. On turha tehdä julkaisua tarjouksesta, joka on päättynyt jo viikko sitten. Sosiaalisen median 

julkaisun tulisi siis olla hyvällä tavalla markkinoiva. (Kortesuo 2018, 30.) 

4.1.1 Markkinointi Instagramissa 

Instagram on hyvä sosiaalisen median markkinointikanava, sillä Instagramilla on 1 386 000 päivit-

täistä käyttäjää (Innowise 2020). Se ei ole enää pelkästään nuorison suosiossa, vaan nykypäivänä 

Instagramilla on entistä laajempi kohderyhmä.  

Instagramissa markkinoidessa, kuten ihan missä tahansa muuallakin, on tärkeää määrittää strategia, 

tavoitteet ja mittarit. Tavoitteena voi olla esimerkiksi brändin luominen, myynnin kasvattaminen, 

vuorovaikutus tai tunnettuuden lisääminen. Tavoitteen toteutumista pitää myös pystyä mittaamaan 

ja muuttamaan omaa toimintaansa sen mukaan. On hyvä esimerkiksi seurata, millaiset aiheet ja si-

sällöt seuraajia kiinnostaa. Instagram julkaisutahti on myös tärkeä asia onnistuneessa markkinoin-

nissa ja kohderyhmän sitouttamisessa. On hyvä miettiä jo ennakkoon, mitä aikoo julkaista ja milloin. 

Kuten aiemmin jo mainittiinkin, Instagramiin olisi hyvä julkaista 1,5 kertaa päivässä tai jopa enem-

män. (Vanhatapio 2019; Lee julkaisuaika tuntematon.) 

Luodessa kiinnostavaa sisältöä Instagramiin, on hyvä olla kartalla, mitä kilpailijat tekevät ja millaista 

sisältöä he julkaisevat. Tällä tavoin voi olla kilpailijaa jo askeleen edellä. Tehokkaassa Instagram 

markkinoinnissa käytetään selkeitä ja kirkkaita kuvia, jotka erottuvat joukosta. Sisällön tulisi siis olla 

juuri oikeanlaista, visuaalista, viihdyttävää sekä informatiivista. Julkaisuissa tulisi olla täsmällisiä, sel-

keitä ja tunteisiin vetoavia sanoja. Niistä tulisi myös pystyä vastaamaan yritykseen, tuotteisiin ja pal-

veluihin liittyviin kysymyksiin, jotka saattavat mietityttää ihmisiä. Julkaisusta tulisi myös käydä ilmi, 



        
19 (64) 

kuinka asiakas hyötyy kyseisen yrityksen tuotteista tai palveluista. Huomion herättämiseen kannat-

taa myös käyttää hashtageja eli avainsanoja. Jotta yrityksen julkaisut ja profiili tavoittaisivat mahdol-

lisimman suuren joukon, tulisi Instagramissa muutenkin olla aktiivinen esimerkiksi postaamalla sään-

nöllisesti, kommentoimalla ja tykkäämällä muiden julkaisuista, sekä tägäämällä julkaisuihin paikkoja, 

ihmisiä ja brändejä. (Komulainen 2019, 129.) 

Instagramissa markkinoidessa yksi tärkeä seikka on tunteisiin vetoaminen. Tunteisiin vetoamista voi-

daan tehdä usealla eri tavalla, mutta se on aina tehtävä aidosti, rehellisesti ja ei-manipuloivasti. Yksi 

tunne, johon vedota, on rakkaus. Ihmiset rakastavat paikkoja, tuotteita, vaatteita, asioita, joita heillä 

joskus oli, asioita, joita heillä on nyt sekä asioita, joita he haluaisivat tulevaisuudessa. Markkinoi-

dessa tulisikin siis pyrkiä tarjoamaan ihmisille sisältöä, esimerkiksi tuotekuvia, joita he rakastavat. 

Myös himoon voi vedota, sillä ihmiset himoitsevat omistavansa asioita. Markkinoinnissa voidaan is-

kostuttaa ihmisille himon tunne jotakin tuotetta tai palvelua kohtaan ja tällä tavoin saada ihminen 

ostamaan kyseinen tuote tai palvelu. (Miles 2019, 136.) 

Osallistuminen ja omistaminen ovat myös ihmisille tärkeitä asioita. Useimpien brändien tavoitteena 

on saada asiakkaat sitoutumaan niin hyvin, että he tuntevat osallistuvansa henkilökohtaisesti brän-

din menestymiseen tai jopa osittain omistavansa sen. Instagram markkinoinnilla voi vahvistaa tätä 

osallistumisen tunnetta tarjoamalla seuraajille esimerkiksi Behind The Scenes-materiaalia eli sellaista 

sisältöä, jota seuraaja ei tavallisesti näkisi, esimerkiksi jonkin tuotteen valmistusprosessista tai taval-

lisesta työpäivästä kyseisessä yrityksessä. (Miles 2019, 137.) 

Jotta ihmiset ostaisivat, he tarvitsevat jonkin perustelun sille. Usein he keksivät ostolleen jonkin seli-

tyksen tai tekosyyn perustellakseen itselleen juuri tekemäänsä asiaa. Markkinoijan tehtävä onkin 

antaa ihmisille näitä selityksiä. Esimerkiksi erilaiset tarjouskupongit, osta kaksi - maksa yksi, sekä 

rajoitetun ajan voimassa olevat tarjoukset antavat ihmisille syyn ostaa. On siis fiksua markkinointia 

antaa ihmisille tekosyitä ja ikään kuin oikeutus ostaa tuote tai palvelu. (Miles 2019, 137.) 

Uteliaisuus on yksi vahvimmista tunteista, joita voi herättää markkinoinnilla. Markkinoimalla In-

stagramissa jotakin tuotetta, ihmiset kiinnostuvat siitä ja haluavat tietää millainen tuote on oikeasti, 

jolloin he tekevät ostopäätöksen, ja pääsevät itse testaamaan tuotetta. Hyvät tuotekuvat In-

stagramissa voivat lisätä ihmisten uteliaisuutta, mikäli kuva ei paljasta kaikkea, vaan jättää osan 

mysteeriksi. Esimerkiksi kuva, joka on zoomattu johonkin tiettyyn yksityiskohtaan, saa ihmiset pohti-

maan muun muassa sitä, miltä tuotteen materiaali tuntuu, tai miltä tuote näyttää kokonaisuudes-

saan. Milesin mukaan hyvä tuotekuva nostaakin esiin enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. (Miles 

2019, 138.) Tästä esimerkkinä IKEA Saksan vuonna 2019 tekemä Instagram-tutkimus, jossa on esi-

teltynä @ikeadeutschland- tilin parhaiten menestyneitä kuvia. Alla kaksi kuvaa kyseiseltä tililtä. 

(IKEA Deutschland 2019.) 
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Kuva 2. Markkinoinnissa toimivia kuvia (IKEA Deutschland 2019) 

Molemmat kuvat herättävät tunteita, kuten esimerkiksi uteliaisuutta. Kuvat ovat toimivia, sillä ne 

ovat houkuttelevan näköisiä, mutta eivät kuitenkaan paljasta aivan kaikkea. Kuvaa katsoessa tulee 

sellainen olo, että haluaisi nähdä tuotteet kokonaisuudessaan, tuntea materiaalin ja päästä testaa-

maan niitä. 

Yksi hyvä keino herättää tunteita Instagram-markkinoinnilla on myöskin tarinankerronta. Jonkin 

tuotteen tai palvelun syntyprosessista ja valmistuksesta saa mielenkiintoista ja tunteita herättävää 

materiaalia, jota voi esittää kiehtovien kuvien ja videoiden muodossa. Tarinankerrontaa on esimer-

kiksi yrityksen suosituimman tuotteen syntytarinan esittely. (Miles 2019, 138.) 

4.1.2 Hashtagit  

Hashtagit, eli avainsanat ovat hyödyllisiä Instagram-tunnettuuden lisäämisessä, sekä Instagram 

markkinoinnissa. Lisäämällä julkaisuun avainsanan, esimerkiksi #ikea, kuka tahansa voi napauttaa 

avainsanaa ja nähdä kaikki muutkin julkaisut, joissa on käytetty samaa avainsanaa. Lisäämällä jul-

kaisuihin avainsanoja voi siis parantaa näkyvyyttä Instagramissa. Napauttamalla avainsanaa saa 

esiin näkymän, jonka avulla voi tarkastella siihen liittyvää sisältöä. Ensimmäisenä on kyseiseen 

avainsanaan liittyvät muut avainsanat. Seuraavana näkyy julkaisut, joissa on käytetty kyseistä avain-

sanaa ja joissa on paras sitoutuneisuus eli eniten tykkäyksiä ja kommentteja. Näkymästä löytyy 

myös julkaisut, joissa on viimeisimmäksi käytetty kyseistä avainsanaa. (Miles 2019, 52.) 

Avainsanoja kannattaa sisällyttää julkaisuihin laajentaakseen julkaisun kattavuutta. Avainsanoja voi 

lisätä jopa 30 kappaletta, mutta usein se on ehkä hieman liikaa. Omia avainsanoja voi myös luoda ja 

käyttää niitä luovasti esimerkiksi markkinoinnissa. Nykyisin avainsanoja voi alkaa seuraamaan, jolloin 

näkee julkaisuja, joissa on käytetty kyseistä avainsanaa. (Miles 2019, 54.) 
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5 TUNNETTUUS INSTAGRAMISSA 

Työn keskeisimpänä käsitteenä on tunnettuus ja etenkin tunnettuus Instagramissa. Tunnettuus tar-

koittaa, että jokin asia on tuttu tai joku on tunnettu (Lehtinen julkaisuaika tuntematon). Kun puhu-

taan tunnettuudesta Instagramissa, tarkoitetaan usein brändin tunnettuutta. Tässä työssä ei kuiten-

kaan ole tavoitteena vahvistaa IKEA-brändin tunnettuutta, sillä brändi on todella tunnettu maailman-

laajuisesti. Sen sijaan tässä työssä keskitytään IKEA Kuopion Instagram-tilin tunnettuuteen ja siihen 

liittyviin seikkoihin, joilla tunnettuutta voitaisiin kasvattaa. Tunnettuus Instagramissa ei ole pelkäs-

tään suurten tykkääjämäärien saavuttamista, vaan myös seuraajamääriä, kattavuutta ja sitoutunei-

suutta.  

Helpoin tapa mitata tunnettuuttaan Instagramissa on seuraajamäärien tarkkailu. Mitä enemmän 

seuraajia on, sitä parempi on tilin tunnettuus (Mäkipää 2019). Suuren seuraajamäärän haalimisessa 

kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, onko seuraajien ”laatu” hyvä. Tällä tarkoitetaan sitä ovatko 

seuraajat oikeaa kohderyhmää, eli sellaisia, joita aidosti kiinnostaa kyseinen brändi ja sen tilin sisältö 

vai ovatko seuraajat löytäneet tilin esimerkiksi arvonnan kautta, jonka vuoksi he ovat alkaneet seu-

raamaan tiliä ja jääneet niin sanotusti roikkumaan linjoille uuden arvonnan toivossa. (Sirviö julkaisu-

aika tuntematon.) Tämä ilmiö voi myös vaikuttaa tilin julkaisujen tykkääjämääriin. Vaikka tilillä on 

paljon seuraajia, ei julkaisuihin tule niin paljoa tykkäyksiä, sillä sisältö ei kiinnosta seuraajia, ellei si-

sältö ole arvonta. Tykkääjämäärät puolestaan vaikuttavat algoritmiin, eli siihen, näyttääkö Instagram 

julkaisua käyttäjille ja kuinka paljon. 

5.1 Sitoutuneisuus 

Tilin tunnettuuteen liittyy myös sitoutuneisuus. Sitoutuneisuudessa on kyse niiden vuorovaikutusten 

mittaamisessa, joita seuraajat tekevät julkaisun nähdessään. Sitoutuneisuus ei siis ole pelkästään 

seuraajamäärien ja näyttökertojen laskemista. Sitoutuneisuus Instagramissa tarkoittaa siis sitä, mitä 

toimia seuraajat tekevät nähdessään tilin julkaisun ja millaisessa vuorovaikutuksessa he ovat tiliin. 

Instagramissa sitoutuneisuuden mittareita ovat muun muassa tykkäykset, kommentit, tallennukset, 

jakamiset, seuraajamäärät ja niiden kasvu, tägäykset eli maininnat, linkkien klikkaukset sekä yksi-

tyisviestit. (McLachlan 2021.) 

5.2 Kattavuus 

Kun halutaan kasvattaa Instagram-tilin tunnettuutta, kannattaa kiinnittää huomiota myös kattavuu-

teen. Kattavuudella tarkoitetaan niiden yksittäisten Instagram käyttäjien määrää, jotka ovat nähneet 

julkaisun. Kattavuuteen liittyy myös näyttökerrat. Näyttökerroilla tarkoitetaan sitä, kuinka monesti 

julkaisua on katsottu, kun taas kattavuus kertoo siitä, kuinka moni tili julkaisua on katsonut. Usein 

näyttökertojen määrä on suurempi, mikä tarkoittaa sitä, että katsojat ovat vierailleet julkaisussa 

useamman kerran. (Hitz 2020.) Julkaisujen sekä tilin saavuttamaan kattavuuteen vaikuttaa Instagra-

min algoritmin toimintaperiaatteet, jotka esiteltiin jo luvussa 3.3. Algoritmiin siis vaikuttaa tykkäykset 

ja tykkäysten saamiseen taas oikeanlaisen sisällön julkaisu juuri oikeaan aikaan ja tarpeeksi usein. 

Säännöllinen sisällön julkaiseminen kertoo algoritmille, että sisältö on laadukasta ja sitä kannattaa 

näyttää mahdollisimman monelle. (Warren 2021.)  
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Jotta kattavuus olisi mahdollisimman hyvä, on tärkeää julkaista sisältöä juuri silloin, kun seuraajat 

ovat aktiivisia Instagramissa. On siis tärkeää löytää juuri oikeat päivät ja kellonajat julkaisuilleen. 

Oman parhaimman julkaisuajan saa selville profiilin kävijätiedoista, jolloin näkymä näyttää tältä. Vii-

konpäivien ja kellonaikojen lisäksi tiedoista näkee myös viisi kaupunkia, joissa on eniten seuraajia. 

(Lua julkaisuaika tuntematon.) 

 

Kuva 3. Kävijätiedot (Lua julkaisuaika tuntematon) 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Opinnäytetyön tutkimusta toteuttaessa on tärkeää pitää mielessä tutkimusongelma, eli se, mitä tar-

kalleen ottaen aiheesta halutaan tietää ja tutkia. Hyvin määritelty tutkimusongelma on selkeä ja yk-

siselitteinen. Tutkimusongelma esitetään kysymysmuodossa ja kysymyksiä voi olla myös useita.  Kun 

tutkimusongelma on määritelty, voidaan valita siihen sopiva tutkimusasetelma, eli millaista aineistoa 

tutkimukseen tarvitaan ja miten se hankitaan. Tässä opinnäytetyössä tutkimusongelmana on, mitä 

voisi tehdä paremmin, jotta useammat ihmiset löytäisivät @ikeakuopio-Instagramtilin ja tilin tunnet-

tuus kasvaisi. Apukysymyksinä, mitkä seikat vaikuttavat Instagram-tilin tunnettuuteen, sekä kuinka 

markkinoida onnistuneesti Instagramissa. Tutkimuksessa pyritään siis selvittämään, mitä kilpailijat 

tekevät ja mitä heiltä voisi oppia, sekä millaisena seuraajat kokevat tilin tällä hetkellä ja mikä heitä 

siellä kiinnostaa. Tutkimusten vastausten perusteella pohditaan kehitettäviä osa-alueita ja mitä jat-

kossa voitaisiin tehdä paremmin. (Puusniekka & Saaranen-Kauppinen 2006; KvantiMOTV 2009.) 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen toteutuksessa tulee ottaa huomioon tutkimuksen luotettavuus. Tutkimuksen luotetta-

vuutta edesauttaa muun muassa selkeä ja tarkkaan rajattu tutkimusongelma, harkiten valittu otan-

tamenetelmä, hyvin suunniteltu kyselylomake ja sen korkea vastausprosentti. Kvalitatiivisen ja kvan-

titatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioimisessa käytetään hieman eri menetelmiä, mutta peri-

aate on sama, tutkimuksen pitää pystyä vastaamaan tutkimusongelmaan. 

Kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta voidaan arvioida käsitteiden validiteetti ja reliabiliteetti 

avulla. Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä, eli sitä, että mittari tai tutkimusmenetelmä 

mittaa sitä, mitä tutkimuksessa on tarkoitus mitata. Jos tutkimus on pätevä, eli validi, siinä ei tulisi 

olla systemaattisia virheitä. Systemaattisilla virheillä tarkoitetaan esimerkiksi väärinymmärryksiä mit-

tareiden, kyselylomakkeiden tai kysymysten parissa, jolloin myös tulokset saattavat vääristyä. Jotta 

näiltä virheiltä vältyttäisiin, tulee käsitteet, perusjoukko ja muuttujat määritellä tarkasti, sekä suunni-

tella huolellisesti mittarit ja aineiston kerääminen. Tämän vuoksi myös kyselylomakkeen testaaminen 

pienellä joukolla ennen varsinaista julkaisua on tärkeää. (Vilkka 2021.) 

Reliabiliteetilla puolestaan tarkoitetaan luotettavuutta ja tulosten tarkkuutta, eli sitä, että mittaustu-

lokset antavat tarkkoja, ei-sattumanvaraisia tuloksia ja että mittaus voidaan toistaa samanlaisin tu-

loksin. Tutkimuksen luotettavuus on kuitenkin sidoksissa aikaan ja paikkaan, eikä tutkimustuloksia 

tule yhdistää niiden pätevyysalueen ulkopuolelle toiseen aikaan ja yhteiskuntaan. (Heikkilä 2014; 

Vilkka 2021.) 

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen yleistettävyyden ja luotettavuuden arvioinnin rajan on sa-

nottu olevan kuin veteen piirretty viiva. Laadullisessa tutkimuksessa yleistettävyys tehdään aina tut-

kijan tulkinnasta eikä tutkimusaineistosta. Tulkinnalla tarkoitetaan tutkijan, tutkimusaineiston ja teo-

rian välistä vuoropuhelua. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena onkin mielenkiinnon kiinnittyminen 

johonkin ainutkertaiseen ja sen mukana yleisen ymmärryksen lisääntyminen. Kvalitatiivisessa tutki-

muksessa yleistettävyyden ehtona on tulkintojen kestävyys ja syvyys, ja tutkimuksen voidaan sanoa 

olevan yleistettävä ja pätevä kun tutkimustulokset vastaavat sille asetettuja päämääriä sekä tutki-

muskohdetta. (Vilkka 2021.) 
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Laadullisen tutkimuksen voidaan sanoa olevan luotettava, mikäli tutkimuskohde ja tulkittu materiaali 

ovat yhteensopivia, eikä teorian muodostamiseen ole vaikuttanut satunnaiset tai epäolennaiset teki-

jät. Laadullisessa tutkimuksessa pääasiassa luotettavuuden kriteerinä on itse tutkija ja hänen rehelli-

syytensä, sillä arvioinnin kohteena on tutkimuksessa tutkijan tekemät valinnat, teot ja ratkaisut. 

Luotettavuutta arvioidaan siis koko tutkimusprosessin ajan suhteessa teoriaan, tutkimusaineiston 

ryhmittelyyn, analysointiin, tutkimiseen, tulkintaan sekä tuloksiin ja johtopäätöksiin. (Vilkka 2021.) 

6.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus toteutettiin käyttäen sekä kvalitatiivista eli laadullista että kvantitatiivista eli määrällistä 

tutkimusmenetelmää. Tutkimuksessa käytettiin kumpaakin tutkimusmenetelmää sen vuoksi, että 

tutkimuksen luonnetta oli vaikea kategorisoida pelkästään toiseen menetelmään sopivaksi. Käyttä-

mällä molempia tutkimusmenetelmiä pelkästään yhden sijaan, saatiin tutkimusongelmaan hieman 

syvempi vastaus. Molempia tutkimusmenetelmiä käytettäessä puhutaan monimenetelmätutkimuk-

sesta. Monimenetelmätutkimuksessa laadullinen ja määrällinen osa voivat olla joko itsenäisiä koko-

naisuuksiaan, yhdistettynä toisiinsa tai integroituna. Tässä opinnäytetyössä määrällinen ja laadulli-

nen osa ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, eli molemmilla on oma itsenäinen tavoitteensa, mutta ne 

vastaavat yhdessä samaan tutkimusongelmaan, samalla tuottaen kattavamman kuvan tutkittavasta 

ilmiöstä. Laadullinen aineisto myös auttaa määrällisen aineiston tulkinnassa ja johtopäätöksien teke-

misessä. Alla vielä kuva (Kuva 4) havainnollistamassa monimenetelmätutkimuksen eri muotoja. 

(Hurmerinta & Nummela 2020.) 

 

Kuva 4. Monimenetelmätutkimuksen muodot (Hurmerinta & Nummela 2020) 

 

Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteenä on se, että siinä pyritään ymmärtämään syvällisesti jotakin 

ilmiötä ihmisten subjektiivisten kokemusten ja näkemysten tarkastelun kautta (Juuti & Puusa 2020). 

Laadulliseen tutkimukseen tavallisesti sisältyy aiempia, aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja teorioita, 

empiirisiä aineistoja sekä tutkijan omaa ajattelua, päättelyä ja ideointia (Puusniekka & Saaranen-

Kauppinen 2006). Tässä opinnäytetyössä laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä on 

benchmarking, jota voidaan myös kutsua esikuvavertailuksi tai vertaiskehittämiseksi (Shopify julkai-

suaika tuntematon). Benchmarking on tähän opinnäytetyöhön sopiva aineistonkeruuväline, sillä sen 
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avulla voidaan verrata omaa toimintaa muihin ja tällä tavoin oppia muilta, sillä tavoitteena on löytää 

keinoja, joilla lisätä @ikeakuopio-tilin tunnettuutta. 

Kun taas määrällisen tutkimuksen ominaispiirteisiin kuuluu tiedon strukturointi, mittaaminen, mitta-

rien käyttäminen, tulosten ja tutkimusprosessin objektiivisuus, suuri vastaajamäärä sekä tiedon tar-

kasteleminen numeerisesti, eli tutkittavia asioita ja ominaisuuksia käsitellään numeroiden avulla ku-

vattuna. Usein se vastaa kysymyksiin, kuinka paljon tai miten usein. Määrällisessä tutkimuksessa 

mittari on väline, jolla tutkimukseen tarvittava tieto saadaan, eli toisin sanoen, se on myös aineiston-

keruuväline. Määrällisen tutkimuksen aineistonkeruuvälineenä tässä opinnäytetyössä on kysely. Ky-

sely sopii tämän opinnäytetyön toiseksi aineistonkeruumenetelmäksi, sillä sen avulla voidaan selvit-

tää suuremmankin joukon mielipiteitä ja ajatuksia helposti. (Vilkka 2014.) 

6.3 Benchmarking 

Benchmarkkauksessa tarkoituksena on oppia jotakin vertailun kohteena olevilta ja näiden oppien 

pohjalta parantaa omaa toimintaa (Shopify julkaisuaika tuntematon). Ensimmäisenä määritellään ne 

menestyksen kannalta tärkeät tekijät, joita lähdetään vertaamaan muihin. Seuraavana valitaan 

benchmarking-kumppanit, eli vertailun kohteet. Valinnassa tulisi ottaa huomioon, että vertailun koh-

teet ovat jollakin tavalla parempia kuin itse benchmarking-kohde. Tämän jälkeen tarkastellaan omaa 

toimintaa sekä muiden tapaa toimia ja verrataan niitä. Tavoitteena on siis löytää benchmarking-

kumppanien toiminnasta jotain sellaista, jota voisi itsekin jatkossa hyödyntää parantaakseen omaa 

toimintaansa. (Tuominen 2016.)  

Tässä opinnäytetyössä benchmarkkausta tehtiin sosiaalisen median alustalla, Instagramissa. 

Benchmarking-kohteena oli IKEA Kuopion Instagram-tili @ikeakuopio ja benchmarking-kumppa-

neiksi, eli verrattaviksi kohteiksi valittiin IKEA Kungens Kurva (@ikeakungenskurva), Marimekko Kuo-

pio (@marimekko_kuopio) sekä Prisma Kuopio (@prismakuopio). Benchmarking-kumppaneiksi vali-

koituivat juuri nämä yritykset, sillä, kuten myös IKEA Kuopio, ne kuuluvat ketjuihin, joilla on useita 

toimipisteitä Suomen lisäksi myös ulkomailla. Prisma Kuopio ja Marimekko Kuopio ovat paikallisia 

yrityksiä, kuten myös IKEA Kuopio, kun taas IKEA Kungens Kurva sijaitsee Ruotsissa. Valintaan vai-

kutti myös se, että tilit ovat sellaisten yritysten omistamia, joista voi myös ostaa kodinsisustustuot-

teita, kuten IKEA Kuopiostakin. Tilit ovat hieman eri kokoisia keskenään ainakin seuraajamääränsä 

puolesta. Alla olevassa kaaviossa esitelty tilien seuraajamäärät 4.1.2021. 
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Kuva 5. Tilien seuraajamäärät 

Tarkkailtava aika oli noin kuusi kuukautta, alkaen 1.7.2020 ja päättyen 4.1.2021. Ajanjakson pituu-

deksi määriteltiin juuri kuusi kuukautta sen vuoksi, että siinä ajassa tili ehtii ladata sivullensa useita 

erilaisia, myös eri vuodenaikoihin liittyviä kuvia, jolloin saadaan mahdollisimman perusteellinen nä-

kemys tilin sisällöstä. Ajanjaksolla tarkkailtiin Instagramiin ladattujen kuvien määrää, kuvien tykkäys-

ten ja kommenttien keskiarvoa sekä kuvien saamien tykkäysten määrää suhteutettuna tilin seuraaja-

määrään. Jokaiselta tililtä myös poimittiin kolme eniten tykkäystä saanutta kuvaa tarkkailtavalla 

ajanjaksolla ja pohdittiin, miksi kyseiset kuvat ovat saaneet eniten tykkäyksiä. Benchmarking-koh-

teena olevan tilin eniten tykkäyksiä saaneita julkaisuja tarkasteltiin myös hieman tarkemmin kuin 

verrattavien kohteiden, @ikeakuopio-Instagram-tunnusten ansiosta. Kyseisistä kuvista saatiin selville 

muun muassa tiedot näyttökerroista ja kattavuudesta. Nämä esitellään myöhemmin tutkimustulokset 

(Luku 7.1) osiossa. 

6.4 Kysely 

Kun aineistonkeruumenetelmänä on kysely, laaditaan kyselylomake. Kyselylomake tulee laatia huo-

lella ja siinä tulee ottaa huomioon, ovatko kysymykset sisällöllisesti oikeita ja kysytäänkö ne tilastolli-

sesti sopivalla tavalla. Kyselylomake sisältää osioita ja mittareita, joista osiolla tarkoitetaan yksit-

täistä kysymystä, kun taas mittarilla tarkoitetaan osioista koostuvaa kokonaisuutta, joka mittaa asi-

oita, jotka liittyvät jollain tapaa toisiinsa. (Vehkalahti 2014.) 

Kyselylomakkeen osiot voidaan laatia kahdella eri tavalla, ne voivat olla joko avoimia tai suljettuja. 

Avoimilla osioilla tarkoitetaan kysymyksiä, joihin ei ole valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan vastaaja 

kirjoittaa siihen oman vapaamuotoisen vastauksensa. Suljetuilla osioilla puolestaan tarkoitetaan ky-

symyksiä, joihin on annettu valmiit vastausvaihtoehdot, joista vastaaja valitsee parhaiten sopivim-

man. Valmiit vastausvaihtoehdot tulee suunnitella huolellisesti, jotta ne eivät sulje toisiaan pois. Sa-

massa kyselylomakkeessa voi käyttää molempia tapoja. (Vehkalahti 2014.) 

Ennen kuin kysely lähetetään vastaajille, tulee miettiä tutkimuksen otanta, eli perusjoukko ja otos. 

Perusjoukolla tarkoitetaan niitä, joista tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita. Tässä opinnäytetyössä 
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perusjoukko siis on nykyiset sekä mahdolliset potentiaaliset Instagram seuraajat. Otoksella taas tar-

koitetaan tutkimukseen valituksi tulleita vastaajia, eli tässä tapauksessa @ikeakuopio-tilin nykyisiä 

seuraajia. Otannan tarkoitus on siis, perusjoukkoa huomattavasti pienemmän otoksen perusteella 

pystyä yleistämään vastausten ja tulosten koskevan myös perusjoukkoa. Tätä kutsutaan tilastol-

liseksi päättelyksi. (Vehkalahti 2014.) 

Kysely toteutettiin internet-kyselynä Webropol-alustalla. Alustaksi valikoitui Webropol, sen käytän-

nöllisyyden vuoksi. Ennen kyselylomakkeen julkaisua lomake testattiin pienellä ryhmällä, jotta saa-

taisiin tietoa lomakkeen toimivuudesta ja ymmärrettävyydestä. Lomakkeen testaamisen jälkeen tes-

tivastaukset poistettiin ja linkki kyselylomakkeeseen jaettiin toimeksiantajan eli IKEA Kuopion In-

stagram-tilillä, @ikeakuopio. Tilille postattiin feed-julkaisu, jossa kerrottiin profiilista löytyvästä kyse-

lylinkistä ja kehotettiin vastaamaan kyselyyn. Kyselylinkki pidettiin auki kolme viikkoa, jonka aikana 

kyselyyn vastaamisesta muistutettiin tilillä tarina-julkaisun muodossa kaksi kertaa. Vastauksia kyse-

lyyn saatiin 46 vastausta. 

Kyselylomake tehtiin Webropol-alustalla ja se on tämän tutkimuksen liitteenä (Liite 1). Ensimmäi-

senä kyselylomakkeessa on saatekirje, jossa kerrotaan, kuka tutkimuksen tekee, mikä on tutkimuk-

sen tarkoitus ja miten tutkimuksessa kerättyjä tietoja käsitellään. Saatekirjeen jälkeen lomakkeen 

ensimmäisessä osiossa kysytään vastaajan taustatietoja, kuten ikää, sukupuolta ja lähintä IKEA-ta-

varataloa. 

Seuraavassa osiossa selvitetään syitä, miksi vastaaja seuraa tiliä ja tykkääkö hän julkaisuista. Lo-

makkeessa kysytään, mitä kautta vastaaja on löytänyt @ikeakuopio-tilin, miksi hän on alkanut seu-

raamaan tiliä, onko hän tykännyt julkaisuista (tykkäys- toiminnolla) ja mikä hänet saa tykkäämään 

julkaisuista. 

Kolmannessa osiossa selvitetään vastaajan mielipiteitä ja mieltymyksiä liittyen @ikeakuopio-tiliin. 

Kysymyksillä selvitetään millaista sisältöä vastaaja haluaisi nähdä tilillä, missä hän haluaisi nähdä 

julkaisuja (feedissä vai tarinassa), millaisista julkaisuista hän ei pidä tai millaiset julkaisut ärsyttävät, 

julkaiseeko @ikeakuopio tarpeeksi usein sisältöä, ja kuinka usein on vastaajan mielestä hyvä määrä. 

Viimeisessä osiossa kysytään, onko vastaaja lähettänyt yksityisviestin tilille ja jos on, kuinka nopeasti 

hän on saanut siihen vastauksen, sekä seuraako hän muita brändejä Instagramissa ja jos seuraa, 

niin mitä.  

Kyselylomakkeen vastausvaihtoehdot ovat pääasiassa valmiita vastausvaihtoehtoja, mutta usein ky-

symyksen viimeisenä vastausvaihtoehtona on vastauskenttä, johon saa kirjoittaa oman vastauk-

sensa, mikäli mikään valmiista vaihtoehdoista ei ole täysin sopiva. Tämä tuo lisää syvyyttä ja toden-

mukaisuutta vastauksiin. Kyselylomakkeessa on myös piilotettuja lisäkysymyksiä, mitkä avautuvat 

vastaamalla kysymykseen tietyn vastauksen. Tällä tavoin saadaan lisää tietoa aiheeseen liittyen ja 

kysymykset eivät häiritse niitä vastaajia, joita kysymys ei koske.  
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä osiossa tarkastellaan ensin kvalitatiivisen menetelmän, eli benchmarkkauksen tuloksia. Tulok-

sia tulkitaan ja ne esitellään osittain kvantitatiivista menetelmää käyttäen. Tulokset esitellään käyt-

täen apuna kaavioita, sekä kuvankaappauksia tutkimuksen kohteena olevilta Instagram-tileiltä. Tä-

män jälkeen tarkastellaan kvantitatiivisen menetelmän, eli kyselytutkimuksen tuloksia. Tulokset esi-

tellään myös käyttäen apuna erilaisia kaavioita. 

7.1 Benchmarking tulokset 

Ensimmäisenä vertailtiin tilien lataamien kuvien määrää tarkkailtavalla ajanjaksolla, jotta saataisiin 

kokonaiskuva siitä, kuinka usein mikäkin tili lisää sisältöä Instagram-feediinsä. Määrissä oli joidenkin 

tilien osalta huomattavia eroja. 

 

Kuva 6. Tilien lataamat kuvat ajanjaksolla 

IKEA Kuopio sekä IKEA Kungens Kurva latasivat lähes saman verran kuvia. Kun taas Prisma Kuopio 

latasi palveluun kuuden kuukauden aikana jopa 229 kuvaa, eli yli 200 enemmän, kuin IKEA Kuopio. 

Marimekko Kuopio puolestaan latasi noin puolet Prisman Kuopion määrästä, 104 kuvaa. Prisma Kuo-

pio latasi kuvia siis huomattavasti enemmän kuin muut tilit, mutta voisi pohtia, onko tuo määrä jo 

ehkä hieman liikaa. Jos kuvia lataa usein, täytyy myös ottaa huomioon, ettei laatu kärsi määrän pal-

jouden vuoksi. 

Seuraavana vertailun kohteena oli tilien lataamien kuvien tykkäysten ja kommenttien keskiarvot, 

jotta saataisiin selville, millainen on tykkäysten sekä kommenttien määrä suhteessa ladattujen ku-

vien määrään. Haluttiin selvittää, tykkäävätkö ihmiset yhtä usein kuvista, jos kuvia lisää todella 

usein. Kommentit haluttiin myös ottaa tähän tarkasteluun, jotta saataisiin selville, kuinka paljon 

kommentteja tulee verrattuna tykkäysten määrään. Jokaisella tilillä tykkäyksiä oli huomattavasti 

enemmän, kuin kommentteja. 
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Kuva 7. Tykkäysten ja kommenttien keskiarvot 

Eniten tykkäyksiä ajanjaksolla sai IKEA Kungens Kurvan julkaisemat kuvat, keskimäärin 173 tyk-

käystä ja 5 kommenttia. Tämä voi osaltaan johtua tilin suuresta seuraajamäärästä, sillä seuraajia on 

huomattavasti enemmän kuin muilla tileillä, jopa 9978 seuraajaa. Toiseksi eniten tykkäyksiä sai IKEA 

Kuopion julkaisemat kuvat, keskimäärin 123 tykkäystä sekä 5 kommenttia. Tämä oli yllättävää, sillä 

tilillä on vähiten seuraajia näistä neljästä vertailtavasta tilistä. Tämä voi kuitenkin johtua esimerkiksi 

seuraajille sopivasta julkaisutahdista tai sisällön hyvästä laadusta. Kolmanneksi eniten tykkäyksiä sai 

Marimekko Kuopion julkaisemat kuvat, keskimäärin 95 tykkäystä, mutta vain 0,3 kommenttia. Keski-

määräisesti vähiten tykkäyksiä keräsi Prisma Kuopion kuvat, vain 67 tykkäystä sekä 0,6 kommenttia. 

Marimekko Kuopio sekä Prisma Kuopio julkaisivat kuvia ajanjaksolla huomattavasti enemmän, kuin 

IKEA Kungens Kurva sekä IKEA Kuopio. Tykkäysten keskiarvojen määrä voisi osaltaan selittyä sillä, 

kun kuvia julkaisee liian usein, seuraajat eivät jaksa tykkäillä kaikista julkaisuista. 

Jotta tilin kuvien saamia tykkäyksiä, sekä seuraajien sitoutuneisuutta voitaisiin tarkastella vielä pa-

remmin, vertailtiin tilin kuvien saamia tykkäyksiä suhteutettuna tilin seuraajamääriin. Tulokset on 

esitelty prosentteina. 

 

Kuva 8. Tykkäysten keskiarvo suhteutettuna seuraajamäärään 
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Kun kuvien saamien tykkäysten keskiarvot suhteutetaan tilien seuraajamääriin, ovat tulokset erilai-

set, kuin muissa vertailuissa. IKEA Kuopio pärjäsi tässä vertailussa huomattavasti muita paremmin, 

sillä tilin seuraajista 8,02 % tykkäsi tilin julkaisemista kuvista. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka tilillä 

on vähiten seuraajia näistä vertailtavista tileistä, on seuraajien sitoutuneisuus muita parempi. Vaikka 

IKEA Kungens Kurva pärjäsi edellisessä vertailussa parhaiten suurimmalla tykkäysten keskiarvolla, 

tykkäyksiä on seuraajamäärään nähden todella vähän, sillä vain 1,73 % tilin seuraajista tykkäsi jul-

kaistuista kuvista. Tilin seuraajat ovat siis passiivisia. 

Instagram-tilien kuvia analysoidessa jokaiselta tililtä myös etsittiin kolme eniten tykkäystä saanutta 

kuvaa, jotta saataisiin tietoa, millaiset kuvat miellyttävät ihmisiä, ja millaisille kuville ihmiset antavat 

tykkäyksiä. Kuvien saamien tykkäysten syitä myös pohdittiin. Ennen kuvien esittelyä, kerrotaan lyhy-

esti yrityksestä ja sen Instagram-profiilista. Tilien kuvat esitellään järjestyksessä @prismakuopio, 

@marimekko_kuopio, @ikeakungenskurva, @ikeakuopio. Kuvien vieressä esillä on myös kuvatekstit. 

IKEA Kuopio-tilin kuvat esitellään viimeisenä, sillä niistä saatiin eniten tietoa. 

7.1.1 Prisma Kuopio 

Prisma on S-ryhmän hypermarket, jossa myydään elintarvikkeiden ja päivittäistavaroiden lisäksi ko-

din, vapaa-ajan ja pukeutumisen tuotteita. Prismalla on useita toimipisteitä Suomessa sekä ulko-

mailla, kuten esimerkiksi Virossa ja Venäjällä. Prisma Kuopion Instagram profiilista löytyy nimi, auki-

oloajat, Facebook-sivun nimi, osoite, linkki kauppakassipalveluun, sekä kaksi hashtagia. Yhteydenot-

toa varten profiilissa on ”Soita” -painike. Profiiliin on tallennettuna myös 12 kohokohtaa. (Prisma jul-

kaisuaika tuntematon; S-ryhmä julkaisuaika tuntematon.) 

 

Kuva 9. 166 tykkäystä saanut kuva @prismakuopio-tilillä (@prismakuopio 2020a) 

Eniten tykkäyksiä @prismakuopio tilillä sai tämä kuva, 166 tykkäystä. Kuvassa on ilmeisesti monille 

Prisma Kuopion asiakkaille tuttu kassahenkilö hauskassa asussa. Kuva on tilannekuva kassalta, jossa 

on myös asiakas. Kuva on saanut tykkäyksiä, sillä sekä kuva että kuvateksti ovat tunteisiin vetoavia, 

mikä on hyvä markkinointikeino. Kuva saa hymyn huulille, eli se herättää positiivisia tunteita, kuten 
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iloisuutta. Kuvatekstissä toivotetaan hyvää miestenpäivää sekä kerrotaan kuvan kassahenkilön jää-

vän eläkkeelle, jonka vuoksi kuvateksti herättää esimerkiksi arvostuksen tunteen. Kuvan yläreunaan 

on myös piirretty vihreä sydän, joka voidaan tulkita välittämisenä. Tämän lisäksi kuvalle on tehty 

vihreät reunat, joten kuva on väriteemaltaan yhtenäinen ja sopii Prisman brändiin. Kuvassa on myös 

käytetty 5 hashtagia. 

 

 

Kuva 10. 155 tykkäystä saanut kuva @prismakuopio-tilillä (@prismakuopio 2020c) 

Toiseksi eniten tykkäyksiä sai tämä kuva, 155 tykkäystä. Kuva on tässä maailmantilanteessa hyvin 

tavanomainen, sillä kuvassa esiintyvillä henkilöillä on suojamaskit, eli kirurgiset suu-nenäsuojukset 

kasvoillaan ja käsissä kertakäyttöhanskat. Kuvateksti on informatiivinen ja samalla se herättää tur-

vallisuuden tunteen, sillä siinä kerrotaan Prisma Kuopion henkilökunnan ottaneen käyttöön maskit ja 

suojavisiirit ehkäistäkseen koronaviruksen leviämistä. Kuva on varmasti saanut tykkäyksiä ainakin 

sen vuoksi, että asiakkaat tuntevat olonsa turvalliseksi asioidessaan kaupassa ja samalla kuva kertoo 

myös Prisma Kuopion vastuullisuudesta. 
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Kuva 11. 145 tykkäystä saanut kuva @prismakuopio-tilillä (@prismakuopio 2020b) 

Kolmanneksi eniten tykkäyksiä sai tämä kuva, 145 tykkäystä. Kyseessä on viiden kuvan kuvasarja, 

jonka aiheena on sosiaalisen median päivittäminen. Kuvateksti on informatiivinen ja siinä kerrotaan 

mitä kuvassa tapahtuu. Kuvatekstin lopussa on myös mukavan päivän toivotus, joka saa seuraajille 

varmasti hyvän mielen. Kuvat ovat behind-the-scenes-materiaalia, eli ”kuvia kulissien takaa”. Seu-

raajille tarjotaan siis mahdollisuus päästä näkemään sellaista materiaalia, jota he eivät normaalisti 

näkisi. Tämä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta seuraajan ja tilin välillä, sillä seuraaja saattaa tuntea 

henkilökohtaisesti osallistuvansa brändin rakentamiseen nähdessään tällaista materiaalia. 

7.1.2 Marimekko Kuopio 

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka myy kodintavaroiden, kuten sisustustekstiilien 

ja astioiden lisäksi vaatteita, laukkuja ja asusteita. Suomen lisäksi tuotteita myydään noin 40 

maassa. Marimekko Kuopion Instagram profiilista löytyy nimi ja kategoria, sekä kuvaus siitä, mikä 

sivusto on kyseessä. Yhteydenottoa varten on ”Sähköposti”-painike. (Marimekko julkaisuaika tunte-

maton.) 
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Kuva 12. 239 tykkäystä saanut kuva @marimekko_kuopio-tilillä (@marimekko_kuopio 2020b) 

Eniten tykkäyksiä, eli 239 tykkäystä sai tämä kuva. Kuva on kaunis tuotekuva myymälästä ja kuva-

tekstissä on kerrottu alennuksesta. Tekstissä myös viitataan jouluun ja joulu on tunnetusti ostami-

sen aikaa, tämän vuoksi myös tekstissä mainittu alennus houkuttelee asiakkaita ja saa tykkäämään 

kuvasta. Kuvassa on myös käytetty 7 hashtagia. 

 

Kuva 13. 198 tykkäystä saanut kuva @marimekko_kuopio-tilillä (@marimekko_kuopio 2020a) 

Toiseksi eniten tykkäyksiä, 198 tykkäystä sai tämä kuva. Kuvassa toivottuja uutuuksia, joita on saa-

punut myymälään. Kuva on selkeä lähikuva ja siinä on kauniit, kirkkaat värit. Kuvassa on käytetty 8 

hashtagia. 
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Kuva 14. 193 tykkäystä saanut kuva @marimekko_kuopio-tilillä (@marimekko_kuopio 2020c) 

Kolmanneksi eniten tykkäyksiä, 193 tykkäystä sai tämä kuva. Kuvassa on yhtenäinen väriteema ja 

kuosi. Kuva on myös markkinoinnin kannalta toimiva, sillä se ei paljasta aivan kaikkea, sillä kaikki 

tuotteet eivät näy kokonaisuudessaan. Kuva saa katsojan kiinnostumaan tuotteista ja pohtimaan, 

millaiselta tuotteet näyttäisivät kokonaisuudessaan ja miltä materiaali tuntuisi. Kuvatekstissä on käy-

tetty tarinallisuutta, mikä vetoaa tunteisiin. Kuvassa on käytetty 7 hashtagia. 

7.1.3 IKEA Kungens Kurva 

IKEA Kungens Kurva on tämän opinnäytetyön benchmarking-kumppaneista ainoa, jonka toimipiste 

ei sijaitse Suomessa, Kuopiossa, vaan Ruotsissa. IKEA Kungens Kurvan Instagram-profiilista löytyy 

nimi, kuvaus siitä, mitä sisältöä tililtä löytyy, hashtag, linkki verkkosivuille, osoite, ”Ota yhteyttä” -

painike, jota klikkaamalla löytyy puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Profiiliin on myös tallennettu 4 

kohokohtaa. 
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Kuva 15. 308 tykkäystä saanut kuva @ikeakungenskurva-tilillä (@ikeakungenskurva 2020c) 

Eniten tykkäyksiä IKEA Kungens Kurvan tililtä keräsi tämä kuva, 308 tykkäyksellä. Kuva on selkeä ja 

yksinkertainen tuotekuva kauempaa. Kuvatekstissä kerrotaan kuvassa olevan uusi tuotesarja, joka 

tuli edellisen tilalle. Kuvatekstissä kerrotaan, kuinka tuotetta voi käyttää ja millaiseen tilaan se olisi 

sopiva. Kuva ei itsessään ole mielestäni kovin erityinen, jotta se saavuttaisi suuren määrän tykkäyk-

siä. Onkohan kyseessä mahdollisesti kauan odotettu uutuus, jonka vuoksi kuva on kerännyt paljon 

tykkäyksiä? Kuvassa on myös käytetty 9 hashtagia. 

 

Kuva 16. 244 tykkäystä saanut kuva @ikeakungesnkurva-tilillä (@ikeakungenskurva 2020b) 
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Toiseksi eniten tykkäyksiä sai tämä kuva, 244 tykkäystä. Kuva on repost-kuva, eli uudelleen jaettu 

kuva, jonka alkuperäinen julkaisija on merkattu kuvaan. Kuva on siis @ikeakungenskurva-tilin seu-

raajalta. Kyseessä on jouluinen, tunnelmallinen kuva itse tehdystä piparkakkutalosta. Kuvatekstissä 

on herätetty keskustelua seuraajien kanssa kysymällä heidän parhaita IKEA vinkkejä, eli esimerkiksi 

vinkkejä käyttää tuotteita eri tavalla kuin normaalisti, kuten tässäkin kuvassa on tehty. Kuva onkin 

saanut tykkäysten lisäksi useita kommentteja. 

 

Kuva 17. 277 tykkäystä saanut kuva @ikeakungenskurva-tilillä (@ikeakungenskurva 2020a) 

Kolmanneksi eniten tykkäyksiä keräsi tämä kuva, 227 tykkäystä. Kyseessä on kahden kuvan sarja. 

Kuva on myymälästä, jossa myyjä makaa sängyssä peiton alla. Kuvatekstissä kerrotaan olevan uni-

keonpäivä ja että kuvassa näkyvä pussilakanasetti on tarjouksessa. Kuvassa on käytetty 7 hashta-

gia. 

7.1.4 IKEA Kuopio 

Ikea Kuopion Instagram-profiilista löytyy nimi, kategoria, kuvaus siitä mitä tekee, osoite, hashtag, 

asiakaspalvelun verkko-osoite, sekä verkkokaupan osoite. Lisäksi profiilissa on ”Yhteydenotto”-pai-

nike, jota klikkaamalla löytyy puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Profiiliin on myös tallennettu 14 

kohokohtaa. 
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Kuva 18. 259 tykkäystä saanut kuva @ikeakuopio-tilillä (@ikeakuopio 2020a) 

Eniten tykkäyksiä sai tämä kuva, 259 tykkäystä. Kuvassa esitellään uutta, värikästä ostoskassia. Ku-

vateksti on tunteisiin vetoava, sillä siinä kerrotaan hyväntekeväisyyskampanjasta sateenkaariperhei-

den hyväksi. Myös kuvan värimaailma, sekä asettelu ovat miellyttävät ja toimivat. Kuvan värimaail-

man vuoksi se on varmasti myös huomiota herättävä. Ei siis ihme, että kuva on kerännyt eniten tyk-

käyksiä. Kuvassa on myös käytetty 9 hashtagia. Kuvan kävijätietoja tarkastellessa saatiin selville, 

että eniten näyttökertoja kuva on saanut aloitussivulta (1201) sekä profiilista (482). Kuvan ansiosta 

tili on myös saanut neljä uutta seuraajaa. 

 

Kuva 19. 185 tykkäystä saanut kuva @ikeakuopio-tilillä (@ikeakuopio 2020b) 
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Toiseksi eniten tykkäyksiä sai tämä kuva, 185 tykkäystä. Kyseessä on kuvasarja. Kuvassa esiintyy 

IKEA Kuopion myyjiä, sekä julkisuuden henkilö Kasmir. Kuvatekstissä kerrotaan, olevan kyse tapah-

tumasta ja aktivoidaan seuraajia kysymyksellä, joka on usein hyvä keino sosiaalisessa mediassa 

markkinoidessa. Kuva on kuitenkin saanut vain pari kommenttia. Julkisuuden henkilön käyttö mark-

kinoinnissa on kuitenkin selkeästi toimiva keino. Kuvassa on käytetty 8 hashtagia, sekä paikkamer-

kintänä ”Kuopion tori”. Tämäkin kuva on kerännyt eniten näyttökertoja aloitussivulta sekä profiilista. 

 

Kuva 20. 179 tykkäystä saanut kuva @ikeakuopio-tilillä (@ikeakuopio 2020c) 

Kolmanneksi eniten tykkäyksiä sai tämä kuva, 179 tykkäystä. Kyseessä on usean kuvan sarja, jossa 

on jouluisia, tunnelmallisia lähikuvia tuotteista. Kuvateksti on informatiivinen ja siinä myös kerrotaan 

arvonnasta. Seuraajia siis aktivoidaan arvonnan avulla kommentoimaan kuvaan ja tämä näyttää toi-

mivan, sillä kuvalla on jopa 67 kommenttia. Kuvassa on käytetty 7 hashtagia ja paikkamerkintänä on 

”IKEA”. Kuva on saanut eniten näyttökertoja aloitussivulta, sekä avainsanoista eli hashtageista. Ku-

van ansioista tili on myös saanut 19 uutta seuraajaa. Tykkäyksiä kuva on kerännyt varmasti sen tee-

man eli joulun, sekä suoritettavan arvonnan vuoksi. 

IKEA Kuopion Instagram-tilin kuvien kävijätietoja tarkastellessa huomattiin myös, että kuvien näyttö-

kerrat ja kattavuus (eli kuinka moni tili kuvan on nähnyt) ovat paljon paremmat, kuin kuvien saa-

mien tykkäysten määrä. Esimerkiksi eniten tykkäyksiä saaneessa kuvassa näyttökertoja on 2189, 

mikä on vähemmän, kuin kolmanneksi eniten tykätyssä kuvassa, joka keräsi näyttökertoja jopa 

2563. Tämä voi toki johtua myös siitä, että kolmanneksi tykätyimmässä kuvassa suoritettiin arvonta, 

jossa ehtona oli kommentoida kuvaa, ei tykätä siitä. Jos tavoitteena on kasvattaa tilin tunnettuutta, 

tykkäysten ja seuraajien määrää, kannattaa ehdoksi lisätä myös kuvasta tykkääminen. Kolmanneksi 

tykätyin kuva on myös kattavuudeltaan paras (2033), kun taas tykätyimmän kuvan kattavuus oli 
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1842. Tykkäyksien määrä ei siis aina kerro kattavuudesta tai näyttökerroista. Tunnettuuden lisäämi-

sessä ei siis kannata aina tuijottaa pelkkää tykkäysten määrää, sillä esimerkiksi kattavuus kertoo 

tunnettuudesta huomattavasti enemmän. 

7.2 Kyselytutkimuksen tulokset 

Ensimmäisenä taustatietona kysyttiin vastaajien ikää. Ikänsä kertoi 44 vastaajaa. Tähän ei annettu 

valmiita vastausvaihtoja sen vuoksi, että eri ikäryhmien määrittely koettiin hieman haastavaksi, esi-

merkiksi ikäryhmässä 15–25 vuotta, on ihmisiä varmasti hyvin eri elämänvaiheissa, jonka vuoksi 

heitä myös kiinnostaa eri sisältö tilillä. Vastausten tulkinnan kannalta valmiiden vastausvaihtoehtojen 

antaminen olisi kannattanut. Nuorin vastaajista oli 15 vuotta ja vanhin 51 vuotta, eniten vastaajia oli 

ikäryhmässä 23–35 vuotta. 

Seuraavana kysyttiin vastaajien sukupuolta. Kysymykseen saatiin 45 vastausta. 93 % vastaajista on 

naisia, ja 7 % miehiä. Vastausvaihtoehtoja ”Joku muu” ja ”En halua kertoa” ei valinnut yksikään vas-

taajista. 

 

Kuva 21. Vastaajien sukupuoli (n=45) 

Lähintä IKEA-tavarataloa kysyttäessä saatiin 46 vastausta. Vastausvaihtoehtoina olivat kaikki Suo-

men IKEA-tavaratalot. Suurimman osan (91 %) vastaajista lähin tavaratalo on Kuopio, mikä oli odo-

tettavissa, sillä tutkimus koskee juuri IKEA Kuopion Instagram-tiliä. 5 % vastaajista vastasi Tampe-

reen lähimmäksi tavaratalokseen, 2 % vastaajista Vantaan, 2 % Raision. Vastausvaihtoehtoja ”Es-

poo” ja ”Haaparanta” ei valittu. 
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Kuva 22. Mikä on lähin IKEA-tavaratalosi? (n=46) 

Taustatietojen selvittämisen jälkeen vastaajilta kysyttiin, mitä kautta he ovat löytäneet @ikeakuopio-

tilin. Hieman yli puolet vastaajista (52 %) vastasi löytäneensä tilin hakutoiminnolla, 15 % jonkun 

suosittelun kautta, 13 % tägäyksen avulla ja 2 % tavaratalon kommunikaatioiden avulla. Kukaan 

vastaajista ei ollut löytänyt tiliä hashtagilla. Vastaajista 18% valitsi vastausvaihtoehdon ”Jotain 

muuta kautta,mitä?”  Avoimeen tekstikenttään saatiin useita vastauksia, joissa kerrottiin IKEA Kuo-

pion olleen vastaajan aiempi työpaikka. 

 

 

Kuva 23. Mitä kautta löysit @ikeakuopio- Instagram-tilin? (n=46) 
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Kuva 24. Avoimen tekstikentän vastaukset (n=8) 

Seuraavaksi lomakkeessa kysyttiin, mikä vastaajan sai seuraamaan @ikeakuopio-tiliä. Kysymykseen 

pystyi valitsemaan useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon. Viihdyttävä sisältö ja inspiraatio oli-

vat yli puolelle vastaajista (57 %) syitä alkaa seuraamaan tiliä. Tieto paikallisista tarjouksista kiin-

nosti 54 % vastaajista, 41 % vastaajista oli kiinnostunut uutisista koskien yritystä tai tuotetta, 30 

%:ia vastaajista kiinnosti tieto paikallisista tapahtumista ja 26 % vastaajista halusi seuraamisellaan 

osoittaa tukea tai arvostusta yritystä kohtaan. 13 % vastaajista alkoi seurata tiliä arvonnan vuoksi, 7 

% jonkun suosittelun vuoksi, sekä 7 % valitsi vastausvaihtoehdoksi ”Joku muu, mikä?”.

 

Kuva 25. Mikä sai sinut seuraamaan @ikeakuopio-tiliä? (n=46) 
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Vaihtoehdon ”Joku muu, mikä?”  tekstikenttään saatiin vastaukseksi ”Kiinnostus entistä työpaikkaa 

kohtaan” sekä sen kerrottiin olevan vastaajan nykyinen työpaikka. 

Seuraavana selvitettiin, onko vastaaja tykännyt (tykkäystoiminto) @ikeakuopio-tilin julkaisuista. 89 

% vastasi tykänneensä julkaisuista, kun taas 5 % vastasi, ettei ollut tykännyt julkaisuista. 

 

Kuva 26. Oletko tykännyt (tykkäys-toiminto) @ikeakuopio julkaisuista? (n=46) 

Vastaamalla kysymykseen ”Kyllä” avautui vastaajalle lisäkysymys, jossa kysyttiin, mikä hänet sai tyk-

käämään näkemästään julkaisusta. Myös tässä kysymyksessä vastaaja pystyi valitsemaan useam-

man kuin yhden vastausvaihtoehdon. Vastaajista 88 % tykkää julkaisuista kivan kuvan vuoksi, 49 % 

julkaisun huumorin vuoksi, 39 % paikallisuuden vuoksi ja 17 % vastaajista tykkää julkaisuista rutii-

ninomaisesti. Vastaajista 5 % valitsi vastausvaihtoehdon ”Joku muu, mikä?”. Tekstikenttään saatiin 

vastaukseksi ”Persoonalliset julkaisut ja kiva ote”, sekä ”Tuttuja kuvassa”. 
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Kuva 27. Mikä saa sinut tykkäämään näkemästäsi julkaisusta? (n=41) 

Seuraavaksi kyselylomakkeessa selvitettiin vastaajien mielipiteitä ja mieltymyksiä liittyen 

@ikeakuopio-tiliin. Ensimmäisenä kysyttiin, millaista sisältöä he haluaisivat nähdä kyseisellä tilillä. 

Vastausvaihtoehtoja pystyi valitsemaan enemmän kuin yhden. Vastaajista 91 % haluaisi nähdä tilillä 

inspiraatiota sisustukseen, sisustusratkaisuja 78 %, työntekijöiden kuulumiset, sekä uutuudet kiin-

nostaisivat 65 % vastaajista, tuotekuvat kiinnostaisivat 50 % vastaajista, 43 % haluaisi nähdä eri-

koismallistoja ja videoita, 24 % vastaajista kiinnostaisi yhteistyöt bloggaajien kanssa. Jaettuja julkai-

suja haluaisi nähdä 13 % ja IG-liveä 11 % vastaajista. 7 % Vastaajista valitsi vastausvaihtoehdon 

”Jotain muuta, mitä?”. Avoimeen tekstikenttään saatiin vastaukseksi ”Tarjouksia”, ”Piristystä päi-

vään, hauskoja oivaltavia juttuja”, sekä ”Ravintolan puolelta”. 
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Kuva 28. Millaista sisältöä sinua kiinnostaisi nähdä @ikeakuopio Instagram-tilillä? (n=46) 

Lomakkeessa kysyttiin, haluasiko vastaajat nähdä julkaisuja mieluummin feedissä vai tarinassa. Fee-

dissä julkaisuja haluaisi nähdä 15 % vastaajista, kun taas tarinassa 11 % vastaajista. Molemmissa, 

eli sekä feedissä että tarinassa julkaisuja haluaisi nähdä 74 % vastaajista. Neljättä vastausvaihtoeh-

toa ”Muualla, missä?” ei valinnut yksikään vastaajista. 
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Kuva 29. Haluaisitko nähdä julkaisuja mieluummin feedissä vai tarinassa? (n=46) 

Lomakkeessa kysyttiin, millaiset julkaisut vastaajia ärsyttää tai millaisista julkaisuista he eivät pidä. 

Kysymykseen vastasi 45 vastaajaa. Kysymykseen pystyi valitsemaan useamman kuin yhden vastaus-

vaihtoehdon. Vastaajista 40 %:ia ei ärsytä mikään, 27 % ei pidä jaetuista julkaisuista, 20 % IG-li-

vestä ja 16 % vastaajista ei pidä yhteistöistä bloggaajien kanssa. Vastaajista 2 % ei pidä tuoteku-

vista, videoista ja työntekijöiden kuulumisista. ”Joku muu, mikä?”  vastausvaihtoehdon valitsi 4 % 

vastaajista. Avoimeen tekstikenttään saatiin vastaukseksi ”Selkeä mainostus” ja ”Pitkät stoorit”. Vas-

tausvaihtoehtoina oli myös Inspiraatio sisustukseen, erikoismallistot, sisustusratkaisut ja uutuudet, 

mutta nämä vastausvaihtoehdot eivät tulleet kertaakaan valituksi, jonka vuoksi niitä ei näy alla ole-

vassa kuvassa. 
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Kuva 30. Millaisista julkaisuista et pidä tai mikä ärsyttää? (n=45) 

Kyselylomakkeen viimeisessä osassa kysyttiin ensimmäisenä, että julkaiseeko @ikeakuopio-tili sisäl-

töä vastaajan mielestä tarpeeksi usein. Vastaajista 70 % oli sitä mieltä, että tili julkaisee sisältöä tar-

peeksi usein, kun taas 4 % oli asiasta eri mieltä ja vastasi ”Ei”. Hieman yli neljännes vastaajista (26 

%) valitsi vastausvaihtoehdon ”En osaa sanoa”. 

 

Kuva 31. Julkaiseeko @ikeakuopio mielestäsi tarpeeksi usein sisältöä? (n=46) 

Jatkokysymyksenä edelliseen kysymykseen viitaten vastaajilta kysyttiin, kuinka usein julkaiseminen 

olisi heidän mielestään sopiva määrä. Kerran viikossa ja oli hyvä määrä 9 %:n mielestä, saman ver-

ran sai kannatusta vaihtoehto ”Kerran päivässä”. 59 % vastaajista taas on sitä mieltä, että 2–3 ker-

taa viikossa olisi sopiva.” 4–5 kertaa viikossa” vastasi 19 % seuraajista ja puolestaan 4 % oli sitä 

mieltä, että sopiva julkaisutahti olisi useita kertoja päivässä. Kysymyksessä oli valittavana myös vas-

tausvaihtoehdot ”Harvemmin kuin edellä mainitut” ja ”Useammin kuin edellä mainitut”, mutta nämä 

vastausvaihtoehdot eivät tulleet valituiksi, jonka vuoksi niitä ei esitellä alla olevassa kuvassa. 
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Kuva 32. Kuinka usein on mielestäsi sopiva määrä? (n=46) 

Kyselyn avulla haluttiin myös selvittää tilin ja sen seuraajien välistä kommunikointia, joten vastaajilta 

kysyttiin, ovatko he lähettäneet yksityisviestin @ikeakuopio-tilille, ja jos on, onko viestiin vastattu. 

Vastaajista 4 % oli lähettänyt tilille yksityisviestin ja viestiin oli myös vastattu, 2 % oli lähettänyt 

viestin, mutta ei ollut saanut vastausta. Suurin osa vastaajista (94 %) ei ollut lähettänyt tilille yksi-

tyisviestiä 

 

Kuva 33. Oletko lähettänyt Instagramissa yksityisviestin @ikeakuopio-tilille ja oletko saanut siihen 

vastauksen? (n=46) 

Mikäli edelliseen kysymykseen vastasi ”Olen lähettänyt, olen myös saanut vastauksen”, avautui vas-

taajalle jatkokysymys, että kuinka nopeasti on saanut viestiinsä vastauksen. Avoimeen tekstikentän 

vastauksista kävi ilmi, että viesteihin on saatu vastaus vuorokauden sisällä. 

Kyselylomakkeen lopussa vielä kysyttiin vastaajilta, että seuraavatko he muita brändejä In-

stagramissa. 78 % vastaajista kertoi seuraavansa muitakin brändejä Instagramissa ja 22 % vastasi, 

että ei seuraa muita brändejä.  
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Kuva 34. Seuraatko muita brändejä Instagramissa? (n=46) 

Edellisen kysymyksen jatkokysymyksenä ”Kyllä” vastausvaihtoehdon valinneille oli, että mitä muita 

brändejä vastaaja seuraa. Kysymykseen saatiin 16 vastausta. Avoimen tekstikentän vastauksista 

kävi ilmi, että vastaajat seuraavat muun muassa muita sisustusbrändejä, kuten esimerkiksi Mari-

mekko, sekä suomalaisia pienempiä brändejä. Alla olevassa kuvassa esitellään kaikki avoimeen teks-

tikenttään tulleet vastaukset. 

 

Kuva 35. Mitä muita brändejä? (n=16) 
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8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä osiossa kootaan yhteen sekä benchmarkkauksen että kyselyn tulokset ja esitellään niistä teh-

dyt johtopäätökset teoriaan peilaten. IKEA Kuopion Instagram-tilin seuraajia ovat pääasiassa 23-35-

vuotiaat naiset, jotka asuvat Kuopiossa tai lähialueilla. Suurin osa seuraajista on löytänyt tilin haku-

toiminnolla ja heidät sai seuraamaan viihdyttävä sisältö, inspiraatio, sekä tieto paikallisista tarjouk-

sista. 

Julkaisuista tykätään suurimmaksi osaksi ihan vain kivan kuvan vuoksi, myös huumori ja paikallisuus 

saivat seuraajat tykkäämään. Myös benchmarkkausta tehdessä todettiin, että tykkäysten haalimi-

sessa toimii tunteisiin vetoaminen. Huumorin lisäksi näitä tunteita olivat vastuullisuus, välittäminen 

ja arvostus. Joulu ja jouluaiheinen markkinointi oli myös selkeästi tunteisiin vetoavaa ja toimivaa 

sillä jouluaiheiset julkaisut saivat tykkäysten lisäksi myös kommentteja. Tilin seuraajista jopa 8,02 % 

tykkäsi tarkkailtavalla ajanjaksolla tilin julkaisuista. Vaikka @ikeakuopio-tilillä seuraajia oli vähiten 

verrattuna benchmarking-kumppaneihin, oli sitoutuneisuus muita parempi. Vastauksista kävi myös 

ilmi, että seuraajien joukossa on useita työntekijöitä, sekä entisiä työntekijöitä, eli IKEA Kuopio työ-

paikkana selkeästi kiinnostaa. Eräs vastaaja kertoikin tykkäävänsä julkaisuista, mikäli niissä näkyy 

tuttuja. 

Eniten seuraajat haluaisivat nähdä tililtä inspiraatiota sisustukseen, sekä erilaisia sisustusratkaisuja. 

Inspiraatio- ja sisustuskuvia jakaessa on hyvä muistaa, että hyvä tuotekuva on sellainen, joka ei pal-

jasta aivan kaikkea, mutta saa seuraajan kiinnostumaan kuvassa esiintyvästä tuotteesta. Myös työn-

tekijöiden kuulumiset ja uutuudet kiinnostavat. Eräs vastaaja myös mainitsi haluavansa nähdä jota-

kin sisältöä ravintolankin puolelta. Benchmarkkauksessa todettiinkin, että ihmiset julkaisuissa selke-

ästi kiinnostavat, sekä kauan odotetut uutuudet. Julkaisuja halutaan nähdä sekä feedissä että tari-

nassa, kuten tähänkin asti on tehty.  

Enemmistö oli sitä mieltä, että tili julkaisee sisältöä tarpeeksi usein ja heidän mielestään hyvä määrä 

on 2-3 kertaa viikossa. Julkaisuja tehdessä on hyvä muistaa, että julkaisee oikeanlaista sisältöä juuri 

oikeaan aikaan. Kuten aiemmin jo mainittiinkin, oman optimaalisimman julkaisuajan saa selville pro-

fiilinsa kävijätiedoista. 

Hieman alle puolet (40 %) seuraajista oli sitä mieltä, ettei ole sellaisia julkaisuja, joista he eivät pidä 

tai jotka ärsyttäisivät. Ärsytyksen kohteita ja ei niin mieluisia julkaisuja kuitenkin myös löytyi. Jae-

tuista julkaisuista ei oltu kovin innoissaan, vaikka sekin on toki hyvä markkinointikeino, jossa näkee 

esimerkiksi tuotteen varsinaisessa käyttötarkoituksessaan. Jopa 27 % vastaajista oli kuitenkin sitä 

mieltä, että eivät pidä jaetuista julkaisuista. Myöskin liian pitkät tarinat, IG-live ja selkeä mainostus 

mainittiin ärsytyksen kohteiksi. 

Lopuksi kyselyssä tiedusteltiin, mitkä muut brändit seuraajia kiinnostavat ja mitä he seuraavat In-

stagramissa. Vastaukseksi saatiin esimerkiksi muita sisustusbrändejä, kuten Marimekko, joka olikin 

tässä opinnäytetyössä yhtenä benchmarking-kumppanina. Tämän kysymyksen vastauksia 

@ikeakuopio-tili voi jatkossa hyödyntää benchmarkkauksen avulla omaa tiliä kehittäessä ja tunnet-

tuuden kasvattamisessa. 
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8.1 Millä keinoin IKEA Kuopio voisi kasvattaa tunnettuuttaan Instagramissa? 

Tärkeää on kohderyhmälle sopivan sisällön julkaiseminen optimaalisimpaan aikaan, eli silloin kun 

tilin seuraajat ovat aktiivisimmillaan Instagramissa. Tilin tulisi siis selvittää kävijätiedoista, milloin 

seuraajat ovat aktiivisia. Oikeanlaisella sisällöllä tässä tapauksessa tarkoitetaan kyselyn vastausten 

perusteella saatuja tietoja, sekä benchmarkkauksessa selvitettyjä toimivia markkinointikeinoja.  

Seuraajat haluaisivat nähdä tilillä jatkossa inspiraatiota sisustukseen, sekä erilaisia sisustusratkai-

suja, työntekijöiden kuulumisia ja uutuuksia. Tällä hetkellä seuraajat kokevat tilin inspiroivana, sisäl-

lön viihdyttävänä ja, että tilin kautta he saavat tietoa paikallisista tarjouksista, joten tästä on hyvä 

pitää kiinni. Tilin tunnettuutta kasvattaessa kannattaa myös jättää vähemmälle sellaiset julkaisut, 

joista seuraajat eivät pidä, eli jaetut julkaisut, IG-livet ja yhteistyöt bloggaajien kanssa. 

Tutkimuksessa havaittuja, toimivia markkinointikeinoja: 

• Yhteistyö julkisuuden henkilön kanssa. Tämä todettiinkin jo benchmarkkauksessa toimivaksi 

keinoksi. Tulevaisuudessa voisi siis miettiä yhteistyötä esimerkiksi Kasmirin tai jonkun muun 

julkisuuden henkilön kanssa. 

• Behind The Scenes- julkaisut, eli ”kuvia kulissien takaa”. Tämäkin todettiin benchmarkkauk-

sessa toimivaksi keinoksi, sillä seuraaja tuntee yhteenkuuluvuutta tilin ja brändin kanssa, 

kun hän pääsee näkemään sellaista materiaalia, mitä ei tavallisesti näkisi. Esimerkiksi kun 

IKEA Kuopion esittelyhuoneita remontoidaan ja uudelleen sisustetaan, voisi eri työvaiheista 

ottaa kuvia tai videoita ja lopuksi tehdä julkaisun, jossa näkyy lähtötilanne, remontin eri vai-

heita, sekä lopputulos. 

• Tarinankerronta. Teoriaosuudessa (osiossa 4.1.1) mainittiin tarinankerronta yhtenä markki-

nointikeinona. Esimerkiksi yhden suosituimman tuotteen syntytarinaa voisi avata seuraajille. 

• Alennukset ja tarjoukset. Benchmarkkauksessa huomattiin alennuksista ja tarjouksista kerto-

misen olevan hyvä markkinointikeino. Myös kyselyn vastauksista kävi ilmi, että tieto paikalli-

sista tarjouksista houkutteli seuraajia. 

• Uutuudet. Sekä benchmarkkauksessa, että kyselyssä todettiin, että uutuudet selvästi kiin-

nostavat seuraajia, ja he haluavat jatkossakin nähdä uutuuksia IKEA Kuopion Instagramissa. 

• Arvonnat. Arvonnat ovat selkeästi toimiva keino saada tilille lisää tunnettuutta, näkyvyyttä ja 

seuraajia. Arvontoja järjestäessä kannattaa kuitenkin olla tarkkana, ettei niitä järjestä liian 

usein, sillä jatkuvien arvontojen toivossa olevat seuraajat eivät välttämättä ole oikeasti kiin-

nostuneita tilin sisällöstä, eli he eivät ole varsinaista kohderyhmää. 

• Tunteisiin vetoaminen. Yksi tärkeimmistä markkinointikeinoista on tunteisiin vetoaminen, 

ihmiset saadaan ostamaan, kun heille herää tunne, että he tarvitsevat jonkun tietyn tuot-

teen.  

• Mielenkiinnon herättäminen. Kuten jo aiemmin mainittiinkin (osiossa 4.1.1), mielenkiinnon 

voi herättää julkaisemalla esimerkiksi sellaisen tuotekuvan, joka ei paljasta aivan kaikkea, 

mutta saa kiinnostumaan tuotteesta. Näin asiakas, joka on nähnyt mielenkiintoisen tuoteku-

van Instagramissa, haluaa tulla tavarataloon katsomaan ja kokeilemaan tuotetta kokonai-

suudessaan. 
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• Arvoihin viittaaminen. Koska IKEA-brändille arvot ovat tärkeät, kannattaa niihin viitata myös 

markkinoinnissa. Esimerkiksi kestävän kehityksen tukeminen ja vastuullisuus ovat nykypäi-

vän trendejä ja myös IKEA-brändin arvojen mukaisia. Instagramissa voisikin esitellä muun 

muassa kestävällä tavalla tuotettuja tuotteita sekä löytönurkan tuotteita. 

• Hashtagien käyttäminen. Benchmarkkauksessa @ikeakuopio-tilin kuvien kävijätietoja tarkas-

tellessa huomattiin, että esimerkiksi kolmanneksi tykätyin kuva oli saanut näyttökertoja aloi-

tussivun lisäksi kuvatekstiin lisätyistä hashtageista eli avainsanoista. Julkaisuun oli siis valittu 

toimivat hashtagit. Jatkossa kannattaa myös kiinnittää erityistä huomiota hashtagien käyt-

töön, eli etsiä ja testata toimivia hashtageja, jotka ovat suosittuja, mutta julkaisuun sopivia. 

Instagram-tunnettuutta kasvattaessa, tulisi muutenkin olla aktiivinen Instagramissa. Kuten aiemmin 

jo mainittiinkin (osio), aktiivisuuttaan voi osoittaa pitämällä yllä hyvää julkaisutahtia, tykkäämällä ja 

kommentoimalla muiden julkaisuja, sekä merkkaamalla omiin julkaisuihin paikkoja, ihmisiä ja brän-

dejä. Aktiivisesti sisältöä julkaisemalla Instagram-algoritmi tunnistaa tilin ”hyväksi” ja alkaa näyttää 

julkaisuja suuremmalle joukolle. Tilin ja julkaisujen kävijätietoja kannattaa myös seurata aktiivisesti, 

jotta oppii huomaamaan parhaiten toimineet julkaisut, hashtagit ja merkkaukset. 

Aktiivisuuteen liittyy vuorovaikutteisuus. Edellä mainittujen aktiivisuutta osoittavien toimintojen li-

säksi tulisi kiinnittää huomiota tilin ja sen seuraajien väliseen vuorovaikutteisuuteen. Keskustelua voi 

herättää jatkossakin esimerkiksi jonkin kuvan kuvatekstissä ja kommenttikentässä sekä yksityisvies-

teihin tulisi vastata nopeasti. Osiossa 4.1 mainittiinkin Conversocialin tekemästä tutkimuksesta, 

jonka mukaan jopa 37 % asiakkaista odottaa yrityksen vastaavan heille alle 30 minuutin kuluessa, 

31 % asiakkaista taas odottaa yrityksen vastaavan alle kahdessa tunnissa ja 26 % asiakkaista kel-

puuttaisi vastauksen alle neljän tunnin sisällä. Opinnäytetyön kyselyn vastauksista kävi ilmi, että 

@ikeakuopio-tilille yksityisviestejä lähettäneet olivat saaneet vastauksen vuorokauden sisällä. Jat-

kossa viesteihin voisikin pyrkiä reagoimaan hieman aiempaa nopeammin. 

Jotta kaikki IKEA Kuopion asiakkaat olisivat tietoisia @ikeakuopio-Instagram-tilistä, voisi pohtia eri-

laisten kommunikaatioiden lisäämistä näkyville paikoille tavarataloon. Myös jonkinlaisen Instagram 

vuosikellon tai julkaisukalenterin luominen helpottaisi sisällön tuottamista. Julkaisukalenteria luo-

dessa huomiota kannattaa kiinnittää vuodenaikoihin, juhlapyhiin (esimerkiksi joulu, pääsiäinen, 

vappu), tietyin väliajoin saapuviin uutuuksiin, alennusmyynteihin ja esimerkiksi kauppakeskus-Mat-

kuksen yhteydessä järjestettäviin tapahtumiin. Kuva esimerkki-vuosikellosta alapuolella (Kuva 36.) 

Kun vuosikello tai julkaisukalenteri on tehty, on tiedossa aina, että milloin tulee tehdä seuraava jul-

kaisu ja mihin aiheeseen liittyen. Julkaisuissa voi hyödyntää julkaisujen ajastamista, jolloin useam-

man julkaisun voi luoda yhdellä kerralla ja ajastaa ne valmiiksi eri ajankohdille julkaistavaksi. Tähän 

on olemassa eri sovelluksia, kuten esimerkiksi Later tai Buffer.  
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Kuva 36. Markkinoinnin vuosikellomalli (Kellokumpu 2020) 

8.2 Jatkotutkimusaiheita 

Jatkotutkimuksena tälle opinnäytetyölle IKEA Kuopion Instagram-tilillä voisi pitää niin sanottuja ma-

talan kynnyksen kyselyitä Instagram-tarinoissa, joissa kysymykseen voi laittaa kaksi eri vastausvaih-

toehtoa. Julkaisuun voisi laittaa esimerkiksi kaksi keskenään erityylistä kuvaa, joista seuraaja saisi 

valita, kumpi on miellyttävämmän näköinen. Tällä tavoin saisi lisää tietoa siitä, millaiset kuvat seu-

raajia kiinnostavat. 

Lisää jatkotutkimusta benchmarkkauksen parissa IKEA Kuopio voi tehdä kyselyn vastauksissa (Kuva 

35.) esiin tulleiden brändien Instagram-tilien avulla. Tällä tavoin on mahdollista kehittää lisää 

@ikeakuopio-tiliä ja sen tunnettuutta. 
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9 POHDINTA 

Opinnäytetyöprosessiani aloittaessa ja aihevalintaa miettiessä päädyin siihen lopputulokseen, että 

haluan tehdä opinnäytetyöni toimeksiantona jollekin yritykselle, koska rakastan sitä tunnetta, kun 

voin olla avuksi. Oli mahtavaa saada toteuttaa opinnäytetyö toimeksiantona omalle työpaikalle ja, 

että löytyi aihe, joka todella kiinnostaa minua, sillä koko prosessin alussa minun oli vaikea keksiä 

aihetta, josta olen todella kiinnostunut ja josta haluan oppia lisää. 

9.1 Opinnäytetyöprosessi 

Koko opinnäytetyöprosessi oli todella palkitseva, vaikkakin välillä todella stressaava. Uusia oivalluksia 

syntyi jatkuvasti ja paljon. Tutkimuskysymykset ja työn nimi tarkentuivat jatkuvasti prosessin ede-

tessä, mutta aluksi suunniteltu työn runko ja asioiden esittämisjärjestys pysyi lähes samana. Kun 

aluksi teki jonkinlaisen sisällysluettelon, oli helppo edetä työssä ja lisätä alalukuja väliin. Välillä oli 

haastavaa teoriaosaa kirjoittaessa tuottaa tekstiä, kun mieleen tulvi ideoita, mitä voisin vielä lisätä 

aiempiin osioihin. Toisaalta se on ehkä ihan positiivinen ongelma, että tekstiä tulee, kunhan se pysyy 

aiheessa. 

Eniten pidin varsinaisen tutkimusosan työstämisestä. Instagram-tilien kuvien tutkiminen oli mielen-

kiintoista, mutta toisaalta välillä todella työlästä. Esimerkiksi kolmen tykätyimmän kuvan etsiminen 

yhden tilin 229 kuvan joukosta tai 229 kuvan tykkäysten yhteismäärän laskeminen vei yllättävän pal-

jon aikaa. Toisaalta tämä ei haitannut, sillä minulla ei ollut kiire, ja Instagram alustana on minulle 

mieleinen ja helppo käyttää. 

Kyselylomakkeen laatiminen oli myös mielenkiintoista, sillä en ollut ennen tehnyt sellaista. Kyselylo-

makkeen laadin yhdessä toimeksiantajan, IKEA Kuopion, yhteyshenkilöni kanssa. Tällä tavoin pystyt-

tiin varmistamaan, että lomakkeessa kysytään juuri niitä asioita, jotka ovat tutkimuksen kannalta 

olennaisia sekä minun että toimeksiantajan mielestä.  

9.2 Luotettavuus ja eettisyys tutkimuksessa 

Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus otettiin huomioon kyselylomaketta ja sen saatekirjettä teh-

dessä. Saatekirjeessä kerroin mikä tutkimus on kyseessä, kuka tutkimuksen tekee, mihin sen vas-

tauksia käytetään ja miten vastauksia käsitellään. Jotta kyselylomake olisi mahdollisimman toimiva 

ja luotettava, testasin kyselylomaketta ennen julkaisua lähettämällä sen muutamalle ystävälle, sekä 

työkaverille ja tein muutamia korjauksia palautteiden perusteella. On harmi, että tässä vaiheessa en 

huomannut kyselylomakkeen ensimmäisen kysymyksen vastausten hankalaa analysointia. Kysymyk-

sessä kysyttiin vastaajaan ikää, ja vastausvaihtoehtoina oli ”En halua kertoa” ja ”Ikä”, jonka avoi-

meen tekstikenttään piti itse kirjoittaa ikä. Valmiit vastausehdot eri ikähaarukoista olisi ollut vastaus-

ten tulkinnan kannalta järkevämpi vaihtoehto, mutta niitä ei päädytty laittamaan sen vuoksi, että 

koimme yhdessä toimeksiantajan kanssa vaikeaksi haarukoida ikäluokkia, sillä esimerkiksi 15-vuotias 

ja 25-vuotias on varmasti täysin eri elämänvaiheissa, jonka vuoksi heillä on myös eri syyt seurata 

Instagram-tiliä. Tämän olisi siis voinut tehdä toisin. 

Tutkimuksen luotettavuuteen alentavasti vaikutti kyselyn vastausten vähäinen määrä, 46 kappaletta, 

mikä on melko alhainen määrä tilin seuraajamäärään nähden. Ennen kyselyn julkaisua pohdin myös 
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arvonnan mahdollisuutta kyselyn yhteydessä, sillä se olisi ainakin keino, jolla saada enemmän vas-

tauksia. Teoriaosuutta kirjoittaessa perehdyin arvointoihin markkinointikeinona, jolloin päätin, että 

en halua suorittaa arvontaa kyselyni yhteydessä. Arvonnat usein houkuttelevat ihmisiä, mutta he 

eivät välttämättä ole silloin kaikista otollisempia vastaajia kyselyyn, mikäli he vastaavat siihen vain 

arvonnan vuoksi, eivätkä he edes seuraa @ikeakuopio-tiliä. Arvonta jätettiin siis pois, jotta se ei vai-

kuttaisin kyselyn luotettavuuteen alentavasti. Kyselyyn vastasi myös usea IKEA Kuopion työntekijä, 

sekä entinen työntekijä, jonka johdosta voidaan pohtia ovatko he varsinaista kohderyhmää ja vai-

kuttaako se negatiivisesti tutkimuksen luotettavuuteen. 

Benchmarking-tutkimusosion luotettavuutta on hankala arvioida, kuten yleensäkin kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa. Tämä johtuu siitä, tulkinnat, pohdinnat ja analysoinnit kuvista ja niiden tykkääjämää-

ristä ovat omia tulkintojani, jotka perustuvat teorian lisäksi omaan kokemukseeni. 

Teoriaosuuden lähteitä voidaan myös tarkastella kriittisesti. Esimerkiksi Instagram uudistuu ja päivit-

tyy jatkuvasti, jonka vuoksi osa tutkimuksen teoriatiedosta saattaa jo olla osittain ”vanhaa tietoa”. 

Toimintaperiaate kuitenkin Instagramissa on edelleen sama, jonka vuoksi lähteet pidän lähteitä 

myös luotettavina. Kun kyse on digitaalisesta markkinoinnista ja sosiaalisesta mediasta, ei oikeas-

taan koskaan voi olla täysin ajan tasalla, sillä uudistuksia, muutoksia ja uusia trendejä syntyy jatku-

vasti. 

9.3 Tavoitteet ja niiden toteutuminen 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä keinoin IKEA Kuopion Instagram-tunnettuutta voisi kas-

vattaa, millainen Instagram-markkinointi toimii seuraajiin. Haluttiin myös tietää tilin seuraajien miel-

tymyksiä ja ajatuksia tilin nykytilasta, jotta saataisiin selville mikä seuraajia kiinnostaa ja mistä he 

eivät pidä. Mielestäni näihin tavoitteisiin päästiin, sillä jo teoriaosaa kirjoittaessa sain paljon tietoa 

asiasta, ja benchmarking-osio osoitti teoriaosassa mainitut asiat todeksi. Myös kysely selvitti sen, 

mitä pitikin. Sain selville, miksi seuraajat ovat alkaneet seurata tiliä, mikä heitä siellä kiinnostaa ja 

mitä he haluaisivat tulevaisuudessa nähdä ja kuinka usein. Lisäksi saatiin selville muita brändejä, 

joiden Instagram-profiileja tutkimalla voi oppia lisää. 

Opinnäytetyön aikataulun suhteen koen myös olevani melkein tavoitteessa. Ihannetilanteessa olisin 

saanut opinnäytetyön valmiiksi huhtikuun alkuun mennessä, mutta valmiiksi saaminen venyikin pari 

viikkoa eteenpäin. Tämä ei kuitenkaan haittaa minua, sillä ehdin silti hyvin esittää työni opinnäyte-

työseminaarissa, sekä kirjoittaa kypsyysnäytteen ennen kesää. Muuten koko prosessi eteni sujuvasti 

oman aikatauluni puitteissa, välillä saattoi olla jopa viikkokin taukoa kirjoittamisesta, mutta se sopi 

omaan rauhalliseen etenemiseeni. 

9.4 Oma ammatillinen kasvu 

Koen, että tämä opinnäytetyöprosessi edisti ammatillista kasvuani ja oli minulle hyödyksi tulevaisuu-

den työtehtäviäni ajatellen. Opin todella paljon tutkimuksen tekemisestä, Instagramista ja siellä 

markkinoinnista. Opinnäytetyöprosessin alussa minulla ei juurikaan ollut edes tietoa, mitä kaikkea 

prosessi tulee sisältämään. Nyt, koko prosessin läpi käyneenä, tunnen olevani huomattavasti vii-

saampi asian suhteen. 
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Opinnäytetyön tekeminen Instagramiin liittyen kiinnosti minua todella paljon, sillä haluaisin tulevai-

suuden työtehtävissänikin hyödyntää kyseistä alustaa mahdollisimman paljon, sillä näen siinä suurta 

potentiaalia. Opinnäytetyöprosessin aikana minulle varmistui myös työharjoittelupaikka nykyisestä 

työpaikastani. Pääsen harjoittelussani tekemään hieman eri tehtäviä, kuin aiemmin, kuten esimer-

kiksi toimimaan osana IKEA Kuopion Instagram-tiimiä. Pääsen siis harjoittelussani konkreettisesti 

toteuttamaan tutkimuksessa havaitsemiani ja ehdottamiani asioita, mistä olen todella innoissani. 

Koen siis, että tästä opinnäytetyöstä on sekä minulle, että toimeksiantajalleni IKEA Kuopiolle paljon 

hyötyä. 

Omaan ammatilliseen kasvuuni liittyy myös huijarisyndrooman selättäminen. Huijarisyndroomalla 

tarkoitetaan siis psykologista ilmiötä, jossa henkilö, esimerkiksi hyvästä koulutuksestaan tai koke-

muksestaan huolimatta tuntee, ettei osaa, eikä ole pätevä, jolloin tuntee huijaavansa muita, jotka 

uskovat kyseisen henkilön pätevyyteen ja antavat siitä jopa kehuja. Huijarisyndroomasta kärsivän on 

myös vaikea sietää keskeneräisyyttä, ja sitä ettei täydellisyyteen voi aina pyrkiä. Opinnäytetyötä teh-

dessäni, minulle tuli usein sellainen olo, että en ole kykenevä tähän, enkä oikeastaan tiedä asioista 

mitään. Välillä olen kokenut töissä saman ilmiön. Vaikka osaan jonkin asian, minulla on alan koulu-

tus ja olen hyvä siinä mitä teen, saatan ajatella, että en ole oikeasti niin hyvä, kuin muut luulevat. 

Opinnäytetyöprosessi, tutkimuksen aiheeseen syvällisesti perehtyminen, sekä uuden oppiminen on 

saanut minut ajattelemaan itsestäni osittain toisin. Huomasin pystyväni opinnäytetyöprosessiin ja 

omasta mielestäni koko prosessi sujui hyvin. Välillä tuskailin todella paljon keskeneräisyyden kanssa, 

sillä usein ajattelen, että minun tulisi jo osata jokin asia täydellisesti, eikä vasta olla matkalla siihen. 

Opinnäytetyöprosessi opetti minulle, että se on erittäin hyväksyttävää olla keskeneräinen ja oppia 

jatkuvasti uutta, jonka kautta voi kehittyä. Nyt osaan enemmän uskoa ja luottaa taitoihini niin opis-

kelutehtävissä, kuin työelämässäkin. 
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