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Abstract 
The objective of this thesis was to obtain information about the impact that social media 
has on buying behavior. The contracting authority of this thesis was Halonen Pori. The 
main goal was to find out the effects of social media marketing and how they affect on 
individuals and their buying behavior.  
 
The company image of Veljekset Halonen Oy was introduced in theoretical part. In ad-
dition, consumer’s buying process and factors affecting the consumer and buying behav-
iors during this process were evaluated. Social media was described from a general and 
a marketing communications point of view. A glimpse on the most popular and well-
known social media platforms was given, from which Halonen is active on two. A closer 
look was given to those two platforms while also analyzing Halonen Pori’s activity there.  
 
Thesis was conducted as a qualitative study. The method of acquiring research material 
was theme interview. Theoretical part of thesis acted as the basis for structuring the frame 
for theme interviews. Material was gathered from five individuals, all of them whom 
were active followers of Halonen Pori´s Instagram account. Interviews were recorded 
and later transcribed. After that the acquired material was analyzed with content analyze.  
 
The results showed that when using social media as a company´s marketing communi-
cations tool there was no significant effect on consumer behavior. The usage of social 
media did not induce marked change on an individual level nor on consumers´ buying 
behavior. On the other hand, based on the findings it may be stated that there could be a 
possibility for this in the future. Social media was seen as an important way of imple-
menting marketing communications and its role was estimated to rise even more in the 
future.  
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1  JOHDANTO 

Kilpailu on erittäin kovaa nyky-yhteiskunnan yritysmaailmassa. Varsinkin kaupallisen 

alan toimijoiden on oltava ajan tasalla erilaisista markkinointiviestinnän keinoista, joi-

den avulla asiakkaat tavoitetaan. Palvelujen ja tuotteiden laaja tarjonta asettaa haas-

teensa potentiaalisen markkinasegmentin saavutettavuudelle ja huomion herättämi-

selle – mainonnan on oltava tehokasta ja samaten yrityksen imagolle uskollista, tren-

dejä tietenkään unohtamatta. Sosiaalinen media on osa tätä päivää – se näkyy ja kuuluu 

lähes kaikkialla. Ilmiön suosio on noussut muutamassa vuodessa räjähdysmäisesti ja 

kiteytynyt myös olennaiseksi osaksi yritysten arkea ja liike-elämää. Sosiaalinen media, 

”some”, on avannut uusia mahdollisuuksia niin markkinoinnin kuin verkostoitumisen-

kin näkökulmasta. Siksi sen jatkuva kehitys on ajankohtainen ja kiinnostava aihe tut-

kia. Ala tuo mukanaan monia lukemattomia mahdollisuuksia ja kehittyy vauhdilla – 

ajan hermolla on siis pysyttävä.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kerätä tietoa toimeksiantajan, Halonen Porin, sosiaalisen 

median aktiivisten seuraajien suhtautumisesta sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan 

markkinointiviestintään. Tutkimuksen kautta pyritään selvittämään, miten tämä mark-

kinoinnin keino vaikuttaa heidän ostokäyttäytymiseensä. Tutkimus on monellakin ta-

paa ajankohtainen ja tärkeä, sillä se antaa lisätietoa Halonen Porin sosiaalisen median 

aktiivisten seuraajien ostokäyttäytymisestä ja kuvaa syvällisemmin heidän suhdettaan 

sosiaalisen median käyttöön.  

 

Markkinointiin ja markkinointiviestintään kiinnitetään paljon huomiota Veljekset Ha-

lonen Oy:n (myöhemmin Halonen) muotitavarataloketjussa. Palvelu- ja myyntiproses-

sin tutkiminen, tarkkailu sekä kehittäminen ovatkin erityisen tärkeitä asioita yrityk-

selle. Niihin tulee panostaa, jotta onnistutaan säilyttämään oma markkina-asema sekä 

pysymään mukana koko ajan kehittyvässä ja kilpailullisesti kiristyvässä kaupallisessa 

yhteiskunnassa. Sosiaalinen media osana markkinointiviestintää on koko ajan lisää-

mässä suosiotaan kuluttajien keskuudessa – yhä varttuneemmatkin yksilöt löytävät 
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tiensä sosiaalisen median maailmaan tänä päivänä. Kyseisen markkinointikanavan tu-

levaisuuden mahdollisuudet ovat rajattomat kasvavan suosion lisätessä tuntuvaa po-

tentiaalia. 

 

Tutkimuksen tekijä työskenteli ammattikorkeakouluopintojensa ohella Halonen Porin 

myymälässä vuosina 2015–2017. Työskentely tuntui alusta asti mieluisalta ja se oli 

samalla myös suuri osa arkea. Niin opiskelun kuin työnkin saralla kehittyminen on 

tärkeää ja siksi opinnäytetyön kautta on erinomainen tilaisuus harjoittaa tietoja ja am-

matillista osaamista. Opinnäytetyön tekeminen on kokonaisuudessaan laaja ja kattava 

projekti. Työskentely Halosella antoi kuitenkin hyvät lähtökohdat – niinpä tutkimus 

päätettiin toteuttaa kyseiselle yritykselle ja sitä kautta päästiin hieman ”pintaa syvem-

mälle” tutkimalla sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinointiviestinnän vaikutuk-

sia.  

2  TUTKIMUSONGELMA, TAVOITE JA AIHEEN RAJAUS 

Tässä luvussa esitellään opinnäytetyön tutkimusongelma ja siihen liittyvä tutkimusky-

symys. Luvussa käydään läpi opinnäytetyön tavoite ja näin ollen myös se, mitä tutki-

muksen myötä halutaan selvittää.  

 

Luvussa käsitellään opinnäytetyön aiheen rajausta sekä teoriaosion pääaihepiirien että 

tutkimuksen päämäärän kautta. Luvussa kerrotaan myös, miten toimeksiantaja mah-

dollisesti hyötyy tutkimuksesta.  

2.1  Tutkimusongelma 

Tutkimuksen kautta pyritään selvittämään ja analysoimaan tietoa siitä, mitä vaikutuk-

sia palvelualan myymäläympäristössä sosiaalisen median parissa tapahtuvalla mark-

kinointiviestinnällä on, ja miten se vaikuttaa Halonen Porin sosiaalisen median aktii-

visten seuraajien ostokäyttäytymiseen. Tutkimus rajattiin Halonen Porin myymälään.  
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Tutkimusongelmana toimii seuraava kysymys: ”Miten Facebookissa ja Instagramissa 

julkaistu markkinointiviestintä vaikuttaa ostokäyttäytymiseen Halosen Porin yksi-

kössä?”. Tutkimuksen kautta selvitetään vastaus tähän kysymykseen ja pyritään saa-

maan selville mahdolliset esiin nousevat vaikutukset tutkimuksesta saadun aineiston 

asianmukaisen analysoinnin kautta. Tutkimuksen myötä selvitetään mahdolliset esiin 

nousevat kehitysehdotukset, joilla jatkossa voidaan parantaa yrityksen sosiaalisessa 

mediassa tapahtuvaa markkinointiviestintää ja sen laatua. Tutkimuksen alaongelmina 

tarkastellaan sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinointiviestimisen yhteyttä os-

tamisen ja liikkeessä asioimisen määriin. 

2.2  Työn tavoite ja aiheen rajaus 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa ja toteuttaa tutkimus Halonen Porille. Tut-

kimuksen kautta selvitetään ja analysoidaan tietoa siitä, mitä vaikutuksia palvelualan 

myymäläympäristössä sosiaalisen median parissa tapahtuvalla markkinointiviestin-

nällä on ja miten se vaikuttaa asiakkaiden ostokäyttäytymiseen Halonen Porin myy-

mälässä.  

 

Opinnäytetyön teoriaosion pääaihepiiri rakentuu kuluttajan ostokäyttäytymisestä ja 

siihen vaikuttavista tekijöistä sekä sosiaalisesta mediasta ja siinä tapahtuvasta markki-

nointiviestinnästä. Opinnäytetyössä käydään läpi tunnetuimmat sosiaalisen median ka-

navat, joista kaksi ovat Halosenkin käyttämiä. Näihin kahteen sosiaalisen median ka-

navaan, Facebookiin ja Instagramiin, keskitytään syvällisemmin käsittelemällä niiden 

merkitystä yrityksen markkinoinnissa ja niissä toimimista. 

 

Teoria ja käytännön tutkimus kietoutuvat yhteen. Opinnäytetyössä yhdistyvät niin tut-

kimusongelma kuin sen ratkaisemiseen lähtökohtaisesti kytköksissä oleva teoreettinen 

viitekehyskin. 

 

Yhteistyötaho Halonen Pori hyötyy tutkimustuloksista muun muassa esiin nousevina 

kehittämisideoina ja –ajatuksina. Tutkimuksen kautta yritys saa suoran yhteyden In-

stagram-tilinsä aktiivisiin seuraajiin sekä suoraa palautetta, mikä antaa hyvät lähtö-

kohdat mahdolliseen toiminnan muutokseen tai kehittämiseen.  



 
 

9 

3  HALONEN 

Tässä luvussa esitellään Halosta yrityksenä. Luvussa keskitytään siihen, mitä Halonen 

merkitsee maanlaajuisella tasolla Suomessa sekä käydään läpi yrityksen toimintaa Po-

rin sektorilla.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja, Halonen Pori, sijaitsee Kauppakeskus Puuvillassa Po-

rissa. Sen vuoksi luvussa käsitellään samalla myös yleisesti Kauppakeskus Puuvillaa 

alueen historian kautta aina nykyhetkeen asti.  

3.1  Halonen Suomessa 

Halonen on suomalainen vaatealan yritys, jonka kotipaikkana toimii Helsinki. Halosen 

myymälöitä on Suomen suurimmissa kaupungeissa, keskustoissa ja kauppakeskuk-

sissa ja se työllistää noin 450 kaupan alan ammattilaista ja asiantuntijaa. Yritys perus-

tettiin vuonna 1932 ja se onkin kasvanut vuosien saatossa yhdeksi Suomen suurim-

mista muotialan yrityksistä. Itä-Suomessa toimiva Oy Carlson on Halosen sisaryhtiö, 

ja sen muotiosastojen valikoimat muistuttavat pääosin Halosen omaa valikoimaa. Ha-

losen palveluihin kuuluu myös oma verkkokauppa ja kanta-asiakasohjelma. (Halonen, 

2021f.)  

 

Halonen kuvaa itseään imagoltaan uusiutuvaksi ja trendikkääksi ja se kertoo tarjoa-

vansa laajan kattauksen tuotteita eri-ikäisille ja -kokoisille kuluttajille. Yritys pyrkii 

tarjoamaan hintatietoisille kuluttajille hyvää laatua kohtuulliseen hintaan, muun mu-

assa omien tuotemerkkiensä myötä. Tuotemerkit on yrityksen mukaan valittu laatuta-

soa, istuvuutta ja hinta-laatusuhdetta silmällä pitäen. (Halonen, 2021f.) 

 

Halosen mukaan sen myymälät koostuvat tuotemerkkien parhaimmistoa tarjoavista 

naisten, miesten ja jalkineosastoista. Osassa myymälöistä kuluttaja voi löytää myös 

liikunta- ja retkeilyvaatteisiin erikoistuneen Sport-osaston tai vastaavasti nuorille ja 

nuorekkaille kuluttajille suunnatun ZIP-osaston. Myös lasten osastoja löytyy muuta-

mista myymälöistä. Halonen kuvaa tarjoavansa asiakkailleen laadukasta ja yksilöllistä 

asiakaspalvelua sekä lisäksi kaikissa myymälöissään ompelupalvelun, jonka kautta on 
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mahdollisuus teettää erilaisia muutostöitä myymälästä tai verkkokaupasta ostettuihin 

vaatehankintoihin. (Halonen, 2021f.) Halosella on maanlaajuisesti 22 myymälää (Ha-

lonen, 2021e). 

 

Halosen organisaatiossa työyhteisön hyvinvointi on tärkeässä asemassa. Työyhtei-

sössä kannustetaan tulokselliseen työntekoon positiivisen ja yhteisöllisen ilmapiirin 

voimin. Halonen pyrkii myös toimimaan hankinnoissaan vastuullisesti ja yrityksen 

lähtökohtana on kunnioittaa ihmisoikeuksia Suomessa ja maailmalla. Yritys noudattaa 

ympäristösäädöksiä ja -lakeja ja on aktiivisesti kehittänyt toimintaansa vähentääkseen 

energian kulutusta. Valikoimaan on pyritty lisäämään Fair Trade -sertifioituja tuotteita 

ja materiaaleja. (Halonen, 2021g.) 

3.2  Halonen Pori 

Opinnäytetyön toimeksiantaja, Halosen Porin yksikkö, Halonen Pori sijaitsee Kaup-

pakeskus Puuvillassa ja se avattiin lokakuussa 2014 kauppakeskuksen avajaispäivänä. 

Halonen Porin myymälä on kahdessa kerroksessa ja se kattaa naisten, miesten ja lasten 

pukeutumisen osastot sekä ZIP- ja kenkäosaston valikoimat. Halonen Pori on asiak-

kailleen avoinna viikon jokaisena päivänä. (Porin Puuvilla, 2021b.) 

 

Ajan mittaan Porin Puuvillan käytävillä on nähty suuri kirjo paikallista ihmisvilinää 

niin työn kuin vapaa-ajan rientojenkin merkeissä ja sen käytäviä ovat kuluttaneet mo-

net kenkäparit. Porin Puuvillatehdas, jonka suunnittelijana toimi aikoinaan arkkitehti 

August Krook, vihittiin käyttöön vuonna 1898 ja kyseinen alue vilisee elämää vielä 

tänäkin päivänä. Kyseinen miljöö huokuu historian havinaa ja paikkana se onkin yksi 

Porin merkittävimmistä. Porin Puuvilla oli aikoinaan merkittävä työnantaja Porin seu-

dulla. Vuonna 1973 Porin Puuvilla yhtyi osaksi Oy Finlaysonia. Ajan mittaan tehdas-

toiminta kuitenkin hiipui ja viimein lakkasi lopullisesti kesällä 1994. Puuvillan oma-

peräinen miljöö ja kyseinen kaupunkikortteli kuitenkin heräsivät eloon samaisella vuo-

sikymmenellä ja kehitystä alkoi tapahtua. Merkittävin Puuvillan alueella tapahtunut 

uudistus on vuoden 2014 lokakuussa avattu Kauppakeskus Puuvilla, joka herätti alu-

een räjähdysmäisesti eloon tuona samaisena syksynä. Alueelle odotetaan reilua viittä 

miljoonaa asioijaa, työntekijää ja harrastajaa vuosittain. Kauppakeskus pitää sisällään 
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laajan kirjon erilaisia liikkeitä ja palveluita – aina muodista ravintolaelämyksiin. (Po-

rin Puuvilla, 2021a.) 

 

Puuvillan kaupunkikorttelissa historiallisesti arvokas kulttuurimiljöö on sulautettu ai-

nutlaatuisella tavalla moderniin kauppakeskusympäristöön. Porin ydinkeskustan tun-

tumassa, Kokemäenjoen rannalla, sijaitseva Puuvilla on Satakunnan suurin kauppa-

keskus ja se tarjoaa asiakkailleen yli 70 erilaista liikettä ja palvelua, tarjoten eri alojen 

yrityksille, koulutusorganisaatiolle ja julkisen sektorin palveluyksilöille loistavan toi-

mintaympäristön. Kyseinen kaupunkikortteli onkin saavuttanut asemansa Satakunnan 

vetovoimaisimpana keskittymänä, joka yhdistää niin kaupan ja palvelujen, koulutuk-

sen ja tapahtumien kuin kulttuurinkin sektorit. Puuvillan ainutlaatuisuus huokuukin 

tiivistetysti jokimaisemasta, klassisesta teollisuusarkkitehtuurista ja ympäristömyötäi-

sestä infrastruktuurista. (Visit Pori, 2021.) 

4  KULUTTAJAN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN 

Tässä luvussa käsitellään kuluttajan osto- ja asiakaskäyttäytymistä. Luvussa paneudu-

taan ostajan demografisiin ja psykologisiin tekijöihin sekä vallitseviin kulutuksen ala-

kulttuureihin.  

 

Luvussa käydään myös läpi kuluttajan ostoprosessia sekä muita ostamiseen rinnastet-

tavissa olevia tekijöitä. Luvussa käsitellään ostokykyä sekä erilaisia ostaja- ja omak-

sujatyyppejä. 

4.1  Kuluttajan asiakaskäyttäytyminen 

Tarpeet ja erilaiset vallitsevat motiivit toimivat ostoprosessin lähtökohtana ja yksilöl-

lisen kuluttajan ostohalujen laukaisijana. Avain yrityksen kannattavuuteen ja menes-

tykseen edellyttääkin juuri sitä, että yritys tunnistaa markkinoiden tarpeet ja pystyy 

vastaamaan niihin tarvitulla tavalla. Mikäli tämä asia on kunnossa, myös yrityksen 

tulevaisuus ja toiminnan jatkuminen mahdollistuvat. Kaikki ostajat eivät kuitenkaan 
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ole samasta puusta veistettyjä, vaan heitä ohjaa erilaisten motiivien ja tarpeiden kirjo. 

Kyseiset tarpeet ja motiivit eivät myöskään pysy aina samanlaisina, vaan ne muokkau-

tuvat ostajien erilaisten ominaisuuksien ja elämäntilanteiden mukaan. Myös markki-

noilla vaikuttavien yritysten oma toiminta muokkaa kuluttajien asiakaskäyttäytymistä. 

(Bergström & Leppänen, 2015, s. 93.) 

 

Ostokyky vaikuttaa kuluttajan ostokäyttäytymiseen merkittävällä tavalla. Organisaa-

tiot ja yksilölliset kuluttajat ostavat tuotteita, joita tarvitsevat ja haluavat, mutta toki 

vain omien taloudellisten mahdollisuuksiensa mukaan. Ostokyvyn muodostavat varat, 

jotka kuluttajalla on käytössään – niin tulot, omat säästöt ja luotonsaanti, kuin mark-

kinoilla vallitsevien tuotteiden hintojen kehityskin. Asiakkaiden ostokäyttäytyminen 

ja kulutustottumukset ovat aikojen saatossa muuttuneet. Ennen ostettiin vain todelli-

seen tarpeeseen vasta sitten kun rahat oli siihen säästetty, mutta nykyään yhä useam-

min voidaan elää luottokortin turvin, vaikka päivittäinkin, mikä ajaa kuluttajia yhä 

enemmän maksuhäiriöiden pariin. Tuotteiden hintojen noustessa kuluttajat kiinnittävät 

aina vain tarkemmin huomiota hinta-laatusuhteeseen ja punnitsevat niiden tuotteiden 

ja palveluiden välillä, joita todella tarvitsevat ja käyttävät jokapäiväisessä elämässään. 

Kuluttaja itse tekee omat päätöksensä rahankäyttönsä suhteen ja näin myös hallitsee 

omaa ostamistaan – jostain tingitään, jostain taas ei missään nimessä. (Bergström & 

Leppänen, 2015, s. 93.)  

 

Yksilöllisen kuluttajan ostokyky on rajallinen, mikä aiheuttaa omat haasteensa tuottei-

den markkinoinnille ja siten myös oikeantyyppiselle asiakasviestinnälle. Yritysten ja 

organisaatioiden on luotava tuotteistaan niin tärkeitä, haluttavia ja välttämättömiä, että 

kuluttajat tekevät positiivisen ostopäätöksen ja siten päättävät syvällä sisimmässään, 

että juuri tähän kyseiseen tuotteeseen tai palveluun hänellä on varaa. Yhtenä tärkeänä 

kuluttajan ostokykyyn vaikuttavana tekijänä voidaan pitää myös aikaa, ja markkinoi-

jan on otettava kyseinen seikka toimissaan huomioon. Ajan ja rahan suhde on opti-

maalinen: mikäli aikaa eri vaihtoehtojen vertailuun ja etsimiseen ei kuluttajalta löydy, 

hän usein käyttää enemmän rahaa tarvitsemaansa tuotteeseen tai palveluun. Säästy-

västä ajasta ollaan valmiita maksamaan hieman enemmän, mikäli siitä koetaan jonkin-

laista hyötyä itselle, esimerkkinä voidaan pitää muun muassa verkkokaupasta osta-

mista sekä ruuan parissa puolivalmisteiden ja pakasteiden käyttöä. Aikaa tarkastellessa 

tärkeää on myös se, jos joku suorittaa jotain kuluttajan puolesta. Tällaiseen toimintaan 
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(esim. siivouspalvelut, pesula yms.) ollaan valmiita sijoittamaan. (Bergström & Lep-

pänen, 2015, s. 93.) 

4.1.1  Ostajan demografiset tekijät 

Kuluttajan henkilökohtaiset ominaisuudet ohjaavat ostopäätöksien tekemistä sekä ha-

lua ja kykyä ostaa. Markkinoivien yritysten ja organisaatioiden toimenpiteet sekä maa-

ilmassa ja yhteiskunnassa vallitseva tilanne vaikuttavat myös suurelta osalta kuluttajan 

lopullisia valintoja tarkastellessa. Demografiset tekijät ovat selvitettävissä, analysoita-

vissa ja mitattavissa olevia yksilöiden ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet tunnetaan 

myös väestötekijöinä ja ne toimivat peruslähtökohtana asiakassegmentoinnille ja 

markkinoiden kartoitukselle. On olemassa monia yksilöllisesti vaihtelevia demografi-

sia tekijöitä. Näistä tärkeimpiä, ja ehkä helpoiten mitattavissa olevia, ovat ikä ja ikä-

rakenne, sukupuoli, siviilisääty, asumismuoto ja asuinpaikka. Myös perheen elinvai-

hetta ja kokoa, liikkuvuutta maan sisällä sekä maahan- ja maastamuuttoa, ammattia, 

koulutusta, kieltä, uskontoa ja rotua voidaan tilastollisesti mitata. Tulot, käytettävissä 

olevat varat, kulutus sekä tuotteiden omistus lukeutuvat edellä mainittujen lisäksi sa-

moin tavoin demografisiksi tekijöiksi. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 94.) 

 

Myös yksilön rooli ja status vaikuttavat ostokäyttäytymiseen. Henkilö voi kuulua sa-

manaikaisestikin moniin ryhmiin – näitä ovat esimerkiksi perhe, kerhot, erilaiset yh-

teisöt tai kommuunit. Ihmiset tekevät useimmiten ostopäätöksensä niin, että se ”sopii” 

omaan rooliin tai statukseen. (Kotler & Armstrong, 2016, s. 175.) Ehkäpä tärkeimpänä 

roolina pidetään perheeseen kuulumista. Perheet ja perheyhteisöt nimittäin ovat erit-

täin tärkeä asiakassegmentti vallitsevassa yhteiskunnassamme ja perheen elinvaihe ja 

koko vaikuttavatkin suuresti kuluttajan osto- ja asiakaskäyttäytymiseen. Perheenjäse-

net voivat vaikuttaa hyvinkin voimakkaasti toistensa ostokäyttäytymiseen ja vaikutuk-

set vaihtelevat kutakin eri jäsentä tarkastellessa. Vaikutukset ovat erilaisia oli kyseessä 

sitten vaimo, aviomies tai lapset. Tästä syystä markkinoivat yritykset ovatkin erityisen 

kiinnostuneita tutkimaan näitä eri rooleja ja heidän kiinnostustaan erilaisiin tuotteisiin 

ja palveluihin. (Kotler & Armstrong, 2016, s. 172.) Ihmisten ikääntyessä myös heidän 

käyttämänsä tuotteet ja palvelut muuttuvat. Maku niin ruuan, vaatteiden, sisustuksen 

kuin vapaa-ajan harrastustenkin suhteen muuttuu elämän aikana – usein jopa 
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moneenkin kertaan. Nämä muutokset rinnastetaan yleisimmin juuri ikään, sillä ihmi-

nen muuttuu varttuessaan erilaisten elämäntilanteiden myötä. Tällaisia elämää mullis-

tavia tilanteita ovat muun muassa opiskelemaan lähtö, avioliitto, lasten saanti, kodin 

osto, tulojen vaihtelut, eläkkeelle jäänti sekä monet muut. (Kotler & Armstrong, 2016, 

s. 175.) 

 

Eri ammattiryhmissä vaikuttavat yksilöt kuluttavat erilaisia tuotteita ja yritykset ovat-

kin ottaneet tämän toiminnassaan huomioon. Esimerkiksi aivan tavalliset työläiset os-

tavat niin työ- kuin vapaa-ajankin vaatetusta lukuisilta erilaisilta merkeiltä ja niin sa-

notusti ”tavanomaisilta” brändeiltä, kun sitten taas bisnesmiehet suuntaavat työvaat-

teita etsiessään useimmiten pukuliikkeitä kohti. Ammatin myötä myös yksilöllisten 

kuluttajien tuloerot ovat arkipäivää. Kuluttajan taloudellinen tilanne vaikuttaa siihen 

missä liikkeissä henkilö tulee asioimaan ja mitä hän sieltä loppujen lopuksi ostaa. 

Markkinoijat seuraavatkin ahkerasti kuluttamisen trendejä, henkilökohtaisia kulutta-

jien tuloja sekä kysynnän ja kiinnostuksen määrää. (Kotler & Armstrong, 2016, s. 

176.) 

 

On olemassa kulutuksen alakulttuureita, jotka saattavat ohjata yksilön kulutustottu-

muksia. Jokainen kulttuuri sisältää pienempiä alakulttuureita, tai ihmisryhmiä, jotka 

jakavat saman tyyppisiä arvomaailmoja perustuen elämänkokemuksiin ja -tilanteisiin. 

Alakulttuureja ovat muun muassa eri kansallisuudet, uskonnot, roturyhmät sekä maan-

tieteelliset alueet. Jokainen erilainen alakulttuuri on oma tärkeä ryhmänsä markkinoin-

tiviestinnän saralla, ja yritysten markkinoijat usein räätälöivätkin erilaisia tuotteita eri-

tyyppisiin tarpeisiin. Kolme esimerkkiä tällaisista alakulttuuriryhmästä voisivat olla 

Latino-Amerikkalaiset, Afro-Amerikkalaiset ja Aasian-Amerikkalaiset kuluttajaryh-

mät. (Kotler & Armstrong, 2016, s. 168.) 

 

Niin sukupuoli, koulutus kuin uskontokin vaikuttavat paljon yksilöllisiin kulutustottu-

muksiin ja ostokäyttäytymiseen. Jokainen yksilö on erilainen ja samaten myös omassa 

elämässä tehtävät valinnat ja persoonalliset kulutustottumukset. Naisten ja miesten vä-

lillä on ostotavoissa huimiakin eroja – stereotyyppisesti ajatellen naiset käyttävät ra-

hansa kenkiin, trendienmukaisiin vaatehankintoihin ja suklaaseen, kun miehet taas 

elektroniikkaan, erilaisiin urheilutapahtumiin, olueen ja autoihin. Eri koulutuksen 

omaavien rahankäyttö on erityyppistä: ravintolakokit ehkäpä käyttävät enemmän 
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rahaa laadukkaisiin raaka-aineisiin jokapäiväisiä aterioita rakentaessaan, muusikot 

haaveilevat uusista soittimista ja konserttimatkoista, kirjallisuutta yliopistossa lukeva 

ehkä satsaa kirjoihin ja lehtiin, tai taidealan osaaja hakee inspiraatiota uusien maalaus-

välineiden ja taidegallerioissa vierailujen kautta. Uskonto saattaa vaikuttaa ostopää-

tökseen ruoka-, juoma- tai vaatehankintoja tehdessä sekä suhtautumaan eri tavalla juh-

lapyhiin ja niiden mukana tuleviin tuotteisiin tai palveluihin. 

4.1.2  Ostajan psykologiset tekijät 

Ostajan psykologiset tekijät ovat rinnastettuna yksilöllisen kuluttajan sisäisiin tekijöi-

hin. Näitä ovat yksilön tavat, kyvyt, persoonalliset tarpeet ja toimintamuodot – nämä 

kaikki seikat vaikuttavat osaltaan ostokäyttäytymiseen. Niin psykologiset kuin demo-

grafisetkin tekijät kulkevat käsi kädessä, sillä yksilön käytös muokkautuu vuorovaiku-

tuksesta muihin ihmisiin ja heidän kanssaan toimimiseen, eikä niitä voi aina täysin 

erotella toisistaan. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 96.) Neljä psykologisten tekijöi-

den pääteemaa, jotka vaikuttavat asiakkaan ostokäyttäytymiseen, ovat tarpeet ja tun-

teet, motiivit, arvot ja asenteet sekä oppiminen, muistaminen ja havaitseminen (Berg-

ström & Leppänen, 2015, s. 96-105). 

 

Tarpeita on ihmisellä kahdenlaisia: sekä perus- että lisä-, eli johdettuja tarpeita. Nämä 

kaksi kategoriaa voidaan jakaa myös tiedostettuihin ja tiedostamattomiin tarpeisiin. 

Ihmisen perustarpeet ovat fysiologisia tarpeita (mm. ruoka, uni) sekä turvallisuuden 

tarpeita (mm. koti, turvalukot). Nämä elämisen kannalta välttämättömät seikat pyri-

tään tyydyttämään aivan ensiksi ja vasta sen jälkeen keskitytään muihin tarpeisiin. 

Näitä lisä- eli johdettuja tarpeita ovat sosiaalisen tarpeet (mm. yhteinen matka), arvos-

tuksen tarpeet (mm. uusi työpaikka) sekä itsensä kehittämisen tarpeet (mm. koulutus). 

(Bergström & Leppänen, 2015, s. 96-97.)  

 

Yritysten markkinoinnissa pyritään selvittämään kuluttajien keskuudessa vallitsevia 

tarpeita ja etsiä siihen jokin tyydytyskeino – tällöin saadaan asiakas ostamaan tarvit-

semansa tai haluamansa tuote tai palvelu. Markkinointia tarkastellessa puhutaan myös 

termeistä käyttö- ja välinetarpeet. Käyttötarpeiden perustana toimii 
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tarkoituksenmukaisuus, kun sen sijaan välinetarpeen kautta esiintyy jännityksen, pä-

temisen tai statuksen tarvetta. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 96-97.)  

 

Yksilön tarpeet vaihtelevat eri aikojen ja tilanteiden mukaan. Jotkin niistä ovat biolo-

gisia, esimerkiksi nälän ja janon tunne tai epämukavat tuntemukset. Toiset ovat sitten 

taas psykologisia, kuten esimerkiksi tarve huomioon, kunnioitukseen tai materian 

saantiin. Tarpeesta syntyy motiivi silloin, kun sen on saanut aikaan suuri määrä into-

himoa ja mielenkiintoa – asian eteen ollaan valmiita tekemään töitä. Motiivi vaikuttaa 

yksilöön antamalla syyn tehdä jotain ja se rinnastetaan usein haluihin ja tarpeisiin. 

Motiiveita tarkastellessa voidaan törmätä ”motiivitutkimus”-termiin. Se viittaa laadul-

liseen tutkimukseen, joka on suunniteltu ottamaan selvää kuluttajien piilevistä, tiedos-

tamattomista motiiveista. Monet yritykset palkkaavat alaisuuteensa psykologeja, ant-

ropologeja ja muita humaanitieteen asiantuntijoita toteuttamaan tätä tutkimusmuotoa, 

sen selvittäessä yksilöissä piileviä sisimmäisiä motiiveja, asenteita ja ostokäyttäytymi-

seen vaikuttavia tekijöitä. Niiden tiedostaminen ja näistä tiedoista vahvuuden tekemi-

nen ovat erittäin tärkeitä asioita muun muassa markkinointiviestinnässä ja tuotesuun-

nittelussa. (Kotler & Armstrong, 2016, s. 179.)  

 

Tunteet ovat elintärkeitä ihmisen hengissä säilymisen kannalta – esimerkiksi vaarati-

lanteet saavat yksilöt reagoimaan ja lähtemään liikkeelle, kun taas rakkauden tunte-

mukset saavat kiintymään ja pitämään yhteyttä läheiseen henkilöön. Tunteista seuraa 

aina toimintaa, reaktioita ympäristössä vallitseviin tilanteisiin ja tapahtumiin, ja ne 

ovat luonteeltaan joko negatiivisia tai positiivisia. Tunteet muodostuvat erinäisten 

nousevien ajatusten kautta ja markkinoinnissa halutaankin paneutua positiivisiin sel-

laisiin. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 99.) 

 

Tekemisen ja oppimisen kautta ihmiset saavuttavat omat arvonsa ja asenteensa, ja 

niillä on suuri merkitys kuluttajan päätöksenteossa. Arvo on kuvaava ajatus, joka ih-

misellä on jostain asiasta. Arvot voivat perustua faktatietoon, mielipiteeseen tai koh-

taloon. Niihin saattaa liittyä myös jonkinlainen tunneside. Markkinoijat ovat kiinnos-

tuneita arvoista, jotka ovat muotoutuneet kuluttajille tiettyjä tuotteita ja palveluita koh-

taan. Mikäli arvot ovat negatiivisia, pyritään asia korjaamaan esimerkiksi uuden kam-

panjan voimin, jotta käsitykset saataisiin muutettua ja asiakkaat tekisivät positiivisen 

ostopäätöksen. Asenne sen sijaan kuvaa yksilön suhteellista arvioimista, 
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suhtautumistapaa, johonkin asiaan. Se pitää sisällään tunteita ja on usein suorasti joko 

negatiivinen tai positiivinen. Asenteita on hankala muuttaa, sillä ne ovat juurtuneet 

syvälle sisimpään. Mikäli suhtautumistapaansa yrittää muuttaa yhteen asiaan, voi mui-

hin seikkoihin sopeutumisessa olla oma työnsä, sillä asenteet useimmiten kietoutuvan 

moniin eri asianhaaroihin. Yritysmaailmassa kuluttajien asenteita harvoin yritetään 

kokonaan muuttaa – yritykset yrittävät löytää keinoja, joilla sopeuttaa tuotteensa jo 

vallitseviin näkemyksiin ja suhtautumistapoihin. (Kotler & Armstrong, 2016, s. 181.)  

 

Ihmisen pinnan alla lymyää paljon seikkoja, jotka vaikuttavat yksilön toimintaan. 

Näitä ovat myös oppiminen, muistaminen ja havaitseminen. Oppiminen voidaan jakaa 

kolmeen eri tietoisuuden tasoon: ehdollistumiseen, mallioppimiseen ja korkeatasoi-

seen oppimiseen. Oppimisen perustana onkin tiedon muistiin tallettaminen ja siten 

myös sen käyttö omaksi edukseen. Monet seikat vaikuttavat muistamiseen: motiivit ja 

tunteet sekä asioiden poikkeuksellisuus ja toistuvuus. Kaikki tiedot eivät kuitenkaan 

tallennu tai pysy pysyvässä muistissa ja markkinoijille olisikin tärkeää pystyä luomaan 

uusiutuvia positiivisia mielikuvia ja muistijälkien toistuvuutta kuluttajien keskuuteen. 

Tämä edesauttaisi ostamista ja tuotteen kulutukseen ajavia tekijöitä. Havaitseminen 

liittyy vahvasti myös kuluttajan ostopäätöksen syntymiseen – yksilöt etsivät aktiivi-

sesti tietoa ympäristöstään ja altistuvat ärsykkeille. Prosessin etenemiseksi kuluttaja 

on vain saatava reagoimaan vallitseviin ärsykkeisiin. (Bergström & Leppänen, 2005, 

s. 105-106.) Bergström ja Leppänen (2015, s. 106) toteavat, että markkinoijalla on 

isoja haasteita tätä seikkaa tarkastellessa, sillä ihmiset kohtaavat suuren, jopa lasken-

nallisesti sadan yksikkötason, määrän markkinoinnillisia ärsykkeitä jokapäiväisessä 

elämässään, ja niistä kuitenkin jää mieleen vain erittäin pieni osa.  

4.2  Kuluttajan ostoprosessi 

Ostamisen merkitys ja ostoon sitoutuminen pitävät sisällään monia eri asianhaaroja. 

Niihin liittyy muun muassa se, miten johonkin tiettyyn ostoon tai ostamiseen yleensä 

halutaan käyttää aikaa, rahaa tai vaivannäköä. Ostamisen merkitys näkyy kuluttajan 

ostopäätöksentekotavassa. Eri kuluttajat tuntevat eri ostot omalle kohdalleen tärkeäksi 

ja ovat valmiita sitoutumaan niihin eri tavalla. Tuotteen hinta ei välttämättä ole auto-

maattisesti ratkaisevassa asemassa – kuluttajat voivat olla esimerkiksi 



 
 

18 

merkkiuskollisia, jolloin suositaan tietyn brändin valmistamia tuotteita tai vastaavasti 

kiireisessä tilanteessa voidaan valita tuote, joka on vain nopeasti saatavilla, vaikka sitä 

ei tulisi muuten valittua. Ostamisen merkityksiä on vino pino erilaisia, samoin kuin 

myös sitoumuksellisia seikkoja. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 107-108.)  

 

Ostajat voidaan jakaa neljään eri omaksujaryhmään: pioneerit, eli edelläkävijät; mie-

lipidejohtajat; enemmistö sekä mattimyöhäset. Näihin kaikkiin ryhmiin kuuluvat jäse-

net toimivat eri tavoin. Pioneerit keräävät ja hankkivat aktiivisesti tietoa markkinoilla 

vallitsevista uutuuksista ja ovat innokkaita kokeilemaan jotain muuta, kuin mihin he 

ovat tottuneet. Mielipidejohtajat omaavat jo ennalta tietoa tietyistä tuotteista, mutta 

silti etsivät sitä lisää aktiivisesti. Ympäristöön vaikuttaminen on heille tärkeää ja se on 

avainasemassa ostopäätöksiä tehdessä. Erityisesti tämä ryhmä koetaan markkinoijille 

tärkeäksi, sillä ryhmän jäsenten kautta tieto leviää nopeasti eteenpäin. Ensin heidät 

vakuutetaan tuotteen haluttavuudesta, jolloin mielipidejohtaja sen ostaa ja tämän jäl-

keen muut seuraavat perässä. Enemmistö omaksuu uutuuksia hitaasti ja kerää vaikut-

teita muilta kuluttajilta – kyseinen tilanne vaatii osakseen suosittelumarkkinointia. 

Tämä ryhmä haluaa tietoa mielipidejohtajilta kysyen heiltä neuvoa ja kokemuksia. 

Enemmistö on kuitenkin ryhmistä tärkein, sillä sen omaksuessa tuotteen itselleen, 

yleistyy se myös markkinoilla ja yritystoiminta kukoistaa. Mattimyöhäset sen sijaan 

saapuvat jälkijunassa – he omaksuvat tuotteet vasta niiden ollessa vanhoja. He eivät 

välitä trendeistä tai koe tärkeäksi markkinoilla tapahtuvien muutoksien seuraamista. 

(Bergström & Leppänen, 2015, s. 106-107.) 

 

Kuluttajan ostoprosessi muodostuu monista seikoista ja se voi olla hyvinkin erilainen 

riippuen itse ostajasta, tuotteesta tai tilanteesta. Kaikki vaikuttaa kaikkeen – niin de-

mografiset, psykologiset kuin sosiaalisetkin ominaisuudet. Tähän voidaan rinnastaa 

myös yksittäiset ostotilanteet, jotka koostuvat ostajan aktiivisuudesta, tuotteiden eri-

laisuudesta ja ostajan sitoutuneisuudesta. Ostot voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan: 

rutiiniostoihin, jonkin verran harkittuihin ostoihin ja harkittuihin ostoihin. Rutiiniti-

lanteissa ostetaan tottumuksesta, esimerkiksi päivittäiset ruokaostokset tai vaikka tu-

pakka-askin kioskilta hakeminen. Jonkin verran harkituissa ostoissa ostetaan enem-

män aikaa, vaivaa ja rahaa ostoon käyttäen. Tätä ostamisen tyyppiä edustavat esimer-

kiksi sisustustavarat, vaatehankinnat tai lahjat. Harkitussa ostossa sen sijaan käydään 

läpi täydellinen ostoprosessi. Tällöin kuluttaja hankkii tietoa erilaisista vaihtoehdoista 
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eri lähteiden kautta käyttäen suhteessa suuremman määrän aikaa ja rahaa. Epäonnis-

tumisen riski koetaan suurehkona näitä monimutkaisia, kalliita hankintoja tehdessä ja 

osto on kuluttajalle taloudellisesti merkityksellinen. Tällaisia ostoja ovat esimerkiksi 

auto tai asunto. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 120-121.) 

 

Ostoprosessi lähtee liikkeelle jostain tarpeesta tai ongelmasta, joka pyritään täyttä-

mään tai ratkaisemaan. Tällöin tavara menee rikki tai loppuu, tai palvelu päättyy. Myös 

toive statuksen, imagon, elintason, tiedon tai elinpiirin parantamisesta voi laukaista 

ostoprosessin. Fysiologiset, kaupalliset ja sosiaaliset ärsykkeet herättävät kuluttajan 

mielenkiinnon. Kun ollaan tarpeeksi motivoituneita, siirrytään ostoprosessissa eteen-

päin. Ostoprosessin aikana kerätään tietoa ja vertaillaan eri vaihtoehtoja – tähän käy-

tetty aika ja vaiva riippuu siitä miten tärkeäksi tuote koetaan. Myös ostoon sisältyvät 

riskit vaikuttavat ostoprosessin syntymiseen. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi laatu-

riskit; niin taloudelliset, sosiaaliset kuin terveydellisetkin riskit; sekä ajan käyttöön ja 

turvallisuuteen liittyvät riskit. Kun viimein sopiva tuote tai palvelu löydetään, kuluttaja 

ostaa sen, mikäli sitä vain on saatavilla – ostoprosessi voi siis myös katketa, vaikka 

ostopäätös on jo tehty. Ostoprosessi ei kuitenkaan pääty ostotilanteeseen, vaan jatkuu 

punniten tehtyä ratkaisua. Tuote tai palvelu kulutetaan tai käytetään ja siten siihen 

muodostuu kuluttajan oma mielipide – siihen ollaan tyytyväisiä tai tyytymättömiä. 

Tämä vaikuttaa myöhempään toimintaan kuluttajan ostokäyttäytymisessä – ostetaanko 

samaa tuotetta tai palvelua enää vai ei. Myös yrityksen markkinoinnissa pyritään asia-

kassuhteiden jatkuvuuteen ja täten toiminnan kannattavuuteen. Yritykset ja organisaa-

tiot pyrkivätkin seuraamaan asiakastyytyväisyyttä ja lähestymään kuluttajia henkilö-

kohtaisesti, muun muassa mainosten tai tarjousten avulla. Jos kuluttaja on ostoonsa 

tyytyväinen, jatkaa hän luultavasti tuotteen tai palvelun käyttöä ja luultavasti myös 

suosittelee sitä muille kuluttajille. Jos sitten taas ollaan jollain tapaa tyytymättömiä, 

etsitään muita vaihtoehtoja tarpeiden tyydyttämiseksi. Markkinoijat pyrkivät useim-

miten myös korjaamaan tyytymättömyyttä omakohtaisten hyvittelykeinojensa kautta, 

joita ovat esimerkiksi tuotehyvitykset, reklamaatioihin vastaamiset ja korvaukset. 

(Bergström & Leppänen, 2015, s. 122-125.) 

 

Monet asiat vaikuttavat ostajan käyttäytymiseen ostopaikassa. Ostopaikan valintaan 

vaikuttavat muun muassa demografiset tekijät sekä vallitsevat asenteet tai kuluttajan 

oma elämäntyyli. Kuluttajien keskuudesta löytyy myös erilaisia ostajatyyppejä: 
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mielihyväntavoittelijoita eli niin sanottuun ”shoppailuun” taipuvia ostajia, sosiaalisia 

ostajia, eettisiä ostajia sekä innottomia tai välinpitämättömiä ostajia. Erilaisten ostoti-

lanteiden vaihtuessa ostajatyyppeihin liittyvät ominaisuudet pysyvät verraten saman-

laisina. (Bergström & Leppänen, 2015, s. 125-126.) 

5  OSTOKÄYTTÄYTYMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

Tämä luku koostuu teoreettisesta tiedosta. Luku käsittelee ostokäyttäytymiseen vai-

kuttavia tekijöitä.  

 

Luvussa käsitellään yksilöiden ja ryhmien vaikutusta kuluttajaan sekä Word of Mouth-

käsitettä. Luvussa paneudutaan myös vuorovaikutukseen kuluttajan ja yrityksen vä-

lillä.  

5.1  Yksilöiden ja ryhmien vaikutus kuluttajaan 

Toiset ihmiset ja erilaiset ryhmät, etenkin sellaiset, jotka omaavat jonkinlaista sosiaa-

lista valtaa, usein vaikuttavat ostokäyttäytymiseemme sekä päätöksentekoomme tuot-

teita ja palveluita valitessamme. Kuulumme tai vastaavasti vain ihailemme monia eri 

ryhmiä ja yhteisöjä, ja haemme niiltä hyväksyntää ostopäätöksiimme. Yksilöt tai ryh-

mät, joiden mielipiteet tai käytös ovat tärkeitä kuluttajille, toimivat niin ikään suosit-

telijaryhmänä. Niin viralliset kuin vapaamuotoisemmatkin ryhmät vaikuttavat yksilön 

ostokäyttäytymiseen, vaikkakin tuotteen tunnettuus tai suosittelijaryhmän asiaankuu-

luvuus määrittelisi miten vaikutusvaltainen suosittelijaryhmä itsessään on. Yksilö vai-

kuttaa muihin ryhmän jäseniin sen verran kuin hän omaa sosiaalista valtaa. (Solomon, 

2013, s. 458.) 

 

Pyrimme löytämään ympäriltämme myös muita ihmisiä, jotka omaavat samat kiinnos-

tuksenkohteet tuotteiden ja palveluiden saralla. Haluamme hakeutua heidän ”seu-

raansa” ja olla osa samanhenkistä porukkaa. Myös yritykset haluavat samaa asiaa – 

markkinointitiimit pyrkivät kaikin keinoin liittämään yhteen kuluttajat, jotka tuntevat 
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intohimoa samaa tuotetta tai palvelua kohtaan. Kun suuri joukko yrityksen oman tuot-

teen tai palvelun kannattajia on saatu kiedottua yhteen, vahvistaa se brändiuskolli-

suutta ja lujittaa ryhmäjäsenyyttä. (Solomon, 2013, s. 458.)  

 

Olemme motivoituneita ostamaan tai käyttämään tuotteita, joita ”kaikki muutkin” 

käyttävät. Ihmiset hakevat toisiltaan hyväksyntää ja yhteenkuuluvuudentunnetta, joita 

erilaiset yhteisöt meille tarjoavat. Yhteisöllisyys on avainsana ja jollain tapaa ajatte-

lemmekin, että jos joku muu tykkää jostain, niin minunkin täytyy – tällöin olen saman-

kaltainen ja kuulun johonkin, saaden ikään kuin hyväksyntää. Ihmiset myötäilevät 

muiden mielitekoja ja ajatusmaailmaa monestakin syystä. Ihmiset, jotka muokkaavat 

omaa käytöstään muiden mallin mukaan, tuntevat tämän tavan hyväksytyksi ja oikea-

oppiseksi. Jotkut haluavat sopeutua oletuksiinsa muista ihmisistä tai vastaavasti tulla 

hyväksytyksi ryhmään. Ryhmän jäsenenä toimiessa voidaan joskus tehdä jotain, mitä 

ei yksilönä lainkaan tekisi. Ryhmässä identiteetti kasvaa ja yhdistyy muiden osallisten 

mukana, yhdessä ollaan vahvempia ja ikään kuin ”yhtä”. Toiset ihmiset ovat herkem-

piä saamaan vaikutuksia muilta ja tämä pätee myös ostokäyttäytymiseen. Mikäli joku 

oman elämän tärkeä ihannoitu henkilö tai idoli näyttää omaksuvan tuotteen omalla 

kohdallaan, on tästä helppo ottaa mallia ja valita sama tuote tai palvelu. Varsinkin 

mielipiteissään vahvat persoonat, tietämyksen tai vain luonteenpiirteidensä ansiosta, 

ovat usein niitä, joilta omaksutaan vinkkejä ja jotka jollain tapaa merkitsevät itselle 

henkilökohtaisesti. Nämä persoonat, niin sanotusti ”mielipidejohtajat”, on usein vai-

kea löytää ja paikallistaa. Kuitenkin markkinoijat, jotka tuntevat oman kohdeyleisönsä 

perusteellisesti yrittävät suunnata markkinointiviestintänsä niihin medioihin ja kana-

viin, joissa lymyää suurin määrä kuluttajia – tällöin varmasti sana leviää. (Solomon, 

2013, s. 458.) 

5.2  Word of mouth (WOM) 

Word-of-mouth-, eli ”puskaradiokäsitteellä”, on erittäin suuri vaikutus kuluttajien kes-

kuudessa. Muiden mielipiteet koetaan tärkeänä ja ajatellaan, että samalla tasolla oleva 

kuluttaja antaa omien kokemuksiensa kautta konkreettisempaa ja aidompaa tietoa tuot-

teista ja palveluista. Muihin kuluttajiin on helpompi samaistua, kuin esimerkiksi joi-

hinkin markkinointikampanjoihin. On huomattu, että markkinoijat yrittävät tuoda 
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tuotteitaan esille mitä positiivisimmin ja luoda ympärilleen ostohalua – niinhän se yri-

tystoiminta toimii, ja kuluttajat on saatava ostamaan tai käyttämään tuotetta. Opimme 

ja omaksumme informaatiota tällä helpommin lähestyttävällä tavalla. Yksilöiden kes-

kuudessa vallitsevat mielipiteet kuuluvat jokapäiväisissä keskusteluissamme ja vaikut-

tavat alitajuntaamme, mikä sitten taas on suorasti yhteydessä ostokäyttäytymiseemme. 

Ihmiskunta on, ja on aina ollut, vaikutuksille altista. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mark-

kinointiviestintää sosiaalisessa mediassa sisältävät alustat ovat hyviä välineitä mark-

kinoijille ja he pyrkivätkin niissä tehokkuuteen pyrkivään word-of-mouth -käsitteen 

mukaiseen toimintaan – ajatellusti tietenkin positiiviseen sellaiseen. Juuri näitä posi-

tiivisia seikkoja jaetaan eteenpäin ja ne yritetään tuoda kaikkien näköpiiriin. Monet 

erilaiset sosiaalisen median alustat toimivat tehokkaasti word-of-mouth -käsitteen mu-

kaisesti. (Solomon, 2013, s. 458.) 

 

WOM-käsitettä tarkastellessa voidaan käyttää myös suomenkielistä ilmaisua ”viraali-

markkinointi”. Kuten todettua, viraalimarkkinoinnissa viesti kulkee nopealla tahdilla 

ihmiseltä ihmiselle – sosiaalisessa mediassa tavallisimmin jakamistoiminnon avulla. 

Viraaliviesti koetaan tehokkaana, sillä vertaisryhmän kautta vastaan tulleeseen sisäl-

töön on helpompi tarttua. Viraaliviestin erottuvuus ja omaperäisyys ovat avainase-

massa suosion ja näkyvyyden kannalta. (Siniaalto, 2014, s. 68.) 

5.3  Vuorovaikutus kuluttajan ja yrityksen välillä 

Sosiaalinen verkottuminen, jossa yhteisön jäsenet julkaisevat tietoa ja olevat yhtey-

dessä muihin samat mielipiteet omaaviin henkilöihin, muuttaa ajatustapaamme mark-

kinoinnista. Kun Web 2.0 jatkaa kehittymistään, vuorovaikutus kuluttajan ja yrityksen 

välillä vahvistuu entisestään. Siitä tulee nopeampaa ja helposti lähestyttävämpää – se 

on mahdollista missä tahansa ja jopa mihin aikaan tahansa. Vuorovaikutus on muuttu-

nut suoremmaksi. (Solomon, 2013, s. 458.) 

 

Oikeissa olosuhteissa ryhmän yhteinen panos vaikuttaa merkittävästi yksilölliseen ku-

luttajaan ja hänen ostokäyttäytymiseensä – välillä ei edes tarvita omakohtaista vuoro-

vaikutusta yritykseen, vaan yhteisö tai ryhmä koetaan niin “viisaana”, että siihen luo-

tetaan ja muodostetaan siten jonkin tyyppinen mielipide tuotteesta. Tässä tapauksessa 
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muiden käyttäjien mielipiteet ovat niin vahvoja, että ne omaksutaan ja tullaan osta-

maan tai käyttämään yrityksen tuotteita. Vuorovaikutus on siis nopeaa, joko suoraa tai 

epäsuoraa, muiden käyttäjien kautta koettua. (Solomon, 2013, s. 458.) 

6  SOSIAALINEN MEDIA JA MARKKINOINTIVIESTINTÄ 

Tässä luvussa käsitellään sosiaalisen median määritelmä, paneutuen samalla myös so-

siaaliseen verkottumiseen. Luvussa käydään läpi tunnetuimmat sosiaalisen median 

alustat, joista kaksi ovat Halosenkin käyttämiä. Halonen vaikuttaa sekä Facebookissa 

että Instagramissa. Luvussa paneudutaan Halosen toimintaan näissä kahdessa sosiaa-

lisen median alustassa. Toimintaa tarkastellaan sekä Halonen Porin että koko yrityksen 

näkökulmasta.  

 

Luvussa käydään myös läpi sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa markkinointiviestintää. 

Markkinointiviestintää käsitellään sekä yleisellä tasolla että keskittyen Facebook- ja 

Instagram-markkinoinnin näkökulmiin.  

6.1  Sosiaalinen media 

Vielä muutama vuosi sitten, Web 1.0:n aikana, internetsivut ja kotisivustot olivat luon-

teeltaan staattisia ja passiivisia. Sivustoilta puuttui lähes täysin vuorovaikutteisuus – 

ne olivat informatiivisia tietopankkeja, lähes esitteenomaisia tuotoksia. Mahdollisen 

vuorovaikutteisuuden täytyi lähteä sivustoa tarkkailevan yksilön omasta osallistumi-

sestaan kirjoittamalla sähköposti tai lähestymällä sivuston ylläpitäjää puhelimitse. 

Vastauksessa saattoi kestää pitkänkin aikaa. (Olin, 2011, s. 9.) 

 

”Sosiaalinen media on suurin yhteiskunnallinen murros sitten 1800-luvun alun teolli-

sen vallankumouksen” (Olin, 2011, s. 12). Sosiaalinen media tarkoittaa tietokone- ja 

verkkoympäristöön perustuvaa teknologiaa, joka perustuu mahdollisuuteen jakaa ide-

oita, ajatuksia ja tietoa virtuaalisissa verkostoissa ja yhteisöissä. Sosiaalisen median 

perusta onkin siis ennen kaikkea verkkolähtöinen ja se suo käyttäjilleen nopean 
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sähköisen kommunikoinnin välineen yhteydenpidon ja tiedonvälityksen avuksi. Si-

sältö, jota useimmiten sosiaalisessa mediassa jaetaan, koostuu esimerkiksi henkilökoh-

taisesta informaatiosta, erilaisista dokumenteista, videoista ja kuvista. Sosiaalisen me-

dian käyttäjät käyttävät sitä tietokoneen, tabletin tai älypuhelinten avulla. Tämän mah-

dollistamiseksi, tulee näissä laitteissa olla jokin verkkolähtöinen ohjelmisto tai verk-

koapplikaatio. (Dollarhide, 2021.) Mobiililaitteiden avulla tapahtuva selailutahti on 

usein tyyliltään nopeatempoista ja katselijan mielenkiinto onkin herätettävä saman tien 

– arviolta tähän on aikaa vain kolme sekuntia. Julkaisujen tuleekin siis olla tunteita 

herättäviä, tarinaa kertovia, mielenkiintoisia ja pysäyttäviä. (Niininen, 2018, s. 62.) 

Nykypäivänä sosiaalisen median applikaatioita käytetään useimmiten viestittelyyn ja 

kommunikointiin toisten kanssa (Dollarhide, 2021). 

 

Tärkein sosiaalisen median muodostavista elementeistä on yhteisö ja juuri tämä yhtei-

söllinen, yhdessä tuotettu sisältö, tekee mediasta sosiaalisen. Yhteisön itselleen tuot-

tama sisältö on sen jäsenille merkityksellistä, sillä jokainen sisällön tuotantoon osal-

listunut tuo oman lisänsä merkitykseen oman näkökulmansa kautta. Sosiaalisen me-

dian tarkoituksena on, että aineiston sisältöä samasta aihepiiristä on tuottanut useampi 

henkilö yhdessä, niin sanotusti “joukkovoimalla”, sosiaalisesti. Uudenlaiset verkko-

julkaisutekniikat mahdollistavat sosiaalisuuden juurikin yhteisöllisyyden näkökul-

masta – yhteisön jäsenillä on mahdollisuus ilmoittaa oma mielipiteensä kommentoi-

malla ja jakamalla ajatuksiaan julkisesti sekä herättää reaktioita muissa käyttäjissä. 

(Korpi, 2010, s. 6-7.) Sosiaalisuus tarkoittaa nimenomaan kaikkea ihmisten välillä ta-

pahtuvaa sosiaalista vaikuttamista, eikä pelkästään vain sosiaalisia verkostoja digitaa-

lisissa kanavissa. Tämäntyyppinen sosiaalinen toiminta synnyttää niin vuorovaiku-

tusta ja keskustelua, uusia ideoita ja inspiraatiota, erilaisia liiketoimintamahdollisuuk-

sia, kuin paljon muutakin. (Pääkkönen, 2017, s. 65.)  

 

Sosiaalinen media luotiin alkujaan lähinnä vuorovaikutukseen perheen ja ystävien vä-

lille. Myöhemmin suosio saavutettiin yritysten keskuudessa, kun myös he halusivat 

käyttää hyödykseen tätä uutta kommunikointimenetelmää saavuttaakseen asiak-

kaansa. (Dollarhide, 2021.) Kortesuo (2014) näkee sosiaalisessa mediassa paljon hy-

vää – muun muassa siksi, että siellä on helppo tutustua asiakkaisiin ja yhteistyökump-

paneihin, sen parissa oppii paljon uutta ja että sen avulla voi kehittää omaa työtään 

sekä säästää aikaa (s. 17-23). Sosiaalisen median rooli yritysnäkökulmasta katsottuna 
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onkin ilmiömäinen. Kaikessa toimivuudessaan se mahdollistaa vuorovaikutteisen 

kanssakäymisen oman asiakassegmentin kanssa, sosiaalisen median sivustojen sulaut-

tamisen verkkomainonnan välineiksi, tärkeän aineiston keräämisen markkinan koh-

teena olevan ryhmän verkkokäyttäytymisestä, tehokkaan markkinointikanavan omille 

tuotteille ja palveluille sekä mahdollisuuden löytää uusia asiakkaita markkinoinnin 

kohdistamisen ja tiedon jakelun avulla. Yritysten on myös mahdollista myös sulauttaa 

sosiaaliseen mediaan linkitettyjä kanta-asiakasohjelmiaan toimintansa tueksi. (Dollar-

hide, 2021.) 

 

Sosiaalisen median voimana toimii kyky yhdistää ihmisiä ja tietoa kenen tahansa 

kanssa ympäri maailmaa, usein monien henkilöiden kanssa samanaikaisesti. Globaali-

tasolla yli 3,8 miljardia ihmistä käyttää sosiaalista mediaa. Sosiaalinen media on laa-

dultaan alati muuttuva ja kehittyvä, ja uusia suosiota saavuttavia applikaatioita julkais-

taankin jatkuvasti vuosi toisensa perään. (Dollarhide, 2021.) 

 

Ennen kaikkea sosiaalinen media nähdään positiivisessa valossa sen mukana tuomine 

rajattomine mahdollisuuksineen, mutta siinä lymyää negatiivinenkin puoli. Sosiaali-

sen median käytöstä voi muodostua liiallista, jopa riippuvuudeksikin rinnastettua toi-

mintaa. Jotkut kyseenalaistavat sosiaalisen median sisimmäisen olemuksen ja uskovat 

sen myötävaikuttavan stressin, ulkopuolelle jäämisen ja kateuden lisääntymiseen. So-

siaalisen median liiallisen käytön ja masennuksen välillä on myös löydetty yhteyksiä. 

Joissain tapauksissa sosiaalisessa mediassa esiintyvä sisältö voi olla väärää ja keksit-

tyä, ja täten laadultaan myös jokseenkin harhaanjohtavaa. (Dollarhide, 2021.) 

6.2  Sosiaalinen verkottuminen 

Sosiaalisessa mediassa tapahtuva markkinointi pitää sisällään kaksi toisiinsa kietoutu-

nutta käsitettä – sosiaalisen median (social media) sekä sosiaalisen verkottumisen (so-

cial network), jotka yhdessä muodostavat Web 2.0:n. Sosiaalisen median markkinointi 

pitää sisällään suuren joukon kaupalliseen julkisuuteen pyrkiviä keinoja ja operaati-

oita, jotka toimivat internet-yhteisöjen ja erilaisten sosiaalisen median kanavien kautta. 

(Olin, 2011, s. 9-10.)  
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Yksi tietty tulkinta verkkoyhteisöistä on niiden nopea kehitys sosiaaliseksi verkottu-

miseksi. Sosiaalisessa verkottumisessa ihmiset käyttävät internetiä jakaakseen omia 

kokemuksiaan ja elämäntyyliään muille sosiaalisen median käyttäjille. Osanottajat ei-

vät aina vain jaa tietoa ja kokemuksia, vaan voivat hyödyntää interaktiivista kapasi-

teettia rakentaakseen uusia ihmissuhteita ja kontakteja. Sosiaalisen verkottumisen 

kriittinen lähtökohta on, että luotu sisältö on heidän itsensä tuottamaa, mikä tarkoittaa 

sitä, että käyttäjät omistavat, kontrolloivat ja kehittävät sisällön täysin omien tar-

peidensa mukaan, eikä kolmansia osapuolia varten. (Fill, 2011, s. 364-365.) 

 

Sosiaalinen verkottuminen vaikuttaa internetin kykyyn mahdollistaa kokemuksien ja-

kaminen ihmisten kesken. Tyypilliset sosiaalisen median nopeasti suosiotaan kasvat-

taneet sivustot, kuten esimerkiksi YouTube ja Facebook, tarjoavat tietyille segmen-

teille, suurimmaksi osaksi nuorille aikuisille 16-25 ikäisten keskuudessa, mahdollisuu-

den käyttää online-verkottumispalveluita pitääkseen yhteyttä ystäviinsä, luodakseen 

uusia ihmissuhteita ja jakaakseen kokemuksiaan, tietoa ja näkökulmiaan. Tätä toimin-

taa voitaisiin tarkastella myös lisänä heidän ”offline-verkottumiseensa”, eli kasvok-

kain tapahtuvaan kommunikointiin. (Fill, 2011, s. 364-365.) 

 

Suhteellinen kypsymättömyys sosiaalisen verkottumisen pelikentällä ja tapa, jolla si-

sältö on sosiaaliseen mediaan rakennettu, antavat haasteensa myös yritysten markki-

nointiviestinnän toteuttamiselle ja haluttujen asiakassegmenttien saavutettavuudelle. 

Yritykset ja organisaatiotkin ovat huomanneet, etteivät sosiaalisen median ja sosiaali-

sen verkottumisen parissa pyöriville ihmisille niin sanottu lojaalius ole tärkeä seikka. 

Monien eri sosiaalisen median alustojen samanaikainen käyttö ja seuraaminen luovat 

ongelmia yritysten näkökulmasta – tällöin on vaikeampi erottua joukosta ja saada sitä 

vilkasta näkyvyyttä, josta yritysten markkinointiviestinnässä on kyse. Yritykset pyrki-

vät nimittäin siihen, että ihmiset vierailisivat heidän sivustoillaan mahdollisimman 

usein ja vetäisivät mukanaan uusia käyttäjiä. Avain tähän on pyrkiä luomaan sivustoja, 

jotka vetävät puoleensa yhä uudelleen ja uudelleen luomalla tarpeeksi mielenkiintoista 

ja uusiutuvaa sisältöä, joka sitouttaa sivustolla vierailevat yksilöt aina palaamaan ja 

janoamaan lisää. Ihmiset on saatava myös käyttämään sivustolla vierailuun mahdolli-

simman paljon aikaa. Kun suosio kasvaa ja käyttäjät lisääntyvät hyvässä tahdissa, kiin-

nittää tämä myös muiden mainostajien huomion ja he ehkä haluavat liittyä mukaan 

mainostamalla omia tuotteitaan samaisessa ympäristössä. (Fill, 2011, s. 364-365.) 
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Sosiaalinen verkottuminen on noussut mediakanavaksi, jossa se omalla oikeudellaan 

vaikuttaa kuluttajien omaan “ääneen” ja mielipiteisiin, eikä oletetusti brändin omista-

jien ajatuksiin. Sosiaalisen median syvempiluontoinen ymmärtäminen paljastaa, ettei 

brändimarkkinoinnin tulisi olla päällekäyvää, tunkeilevaa tai keskeyttävää. Toimiak-

seen markkinointiviestinnästä täytyy tulla osa kontekstia, jossa sivuston käyttäjät ovat 

vuorovaikutuksessa. Internetissä tapahtuva markkinointi on loistava tulonlähde sosi-

aalisen verkottumisen sivustojen omistajille – ja kyseinen myyntitulovirta sen kuin 

vahvistaa asemaansa koko ajan. Sosiaalinen media on vahvasti läsnä nyt ja tulevaisuu-

dessa, ja sen mahdollisuudet ovat rajattomat. (Fill, 2011, s. 364-365.) 

6.3  Sosiaalisen median alustat 

Keskimääräisesti sosiaalista mediaa käytetään suhteellisen paljon. On arvioitu, että 

päivittäinen sosiaalisen median eri alustoilla käytetty aika on yksilötasolla 145 minuut-

tia päivittäin. (Dollarhide, 2021.) 

 

Tammikuun 2021 tilastolliseen dataan perustuen kuusi suurinta, ja täten myös suosi-

tuinta, sosiaalisen median alustaa olivat suurimmasta pienimpään: Facebook, You-

Tube, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram ja TikTok (Dollarhide, 2021). So-

siaalisen median kaksi tärkeintä kuvienjakopalvelua ovat Instagram ja Pinterest (Kor-

tesuo ym., 2014, s. 126-127). 

6.3.1  Facebook 

Facebook on sosiaaliseen verkostoitumiseen tarkoitettu sivusto, jonka avulla on 

helppo pitää yhteyttä ja jakaa asioita ihmisten välillä. Alkujaan kyseinen sosiaalisen 

median alusta luotiin yliopisto-opiskelijoiden eri käyttötarkoituksia varten, mutta 

myöhemmin sen pystyi ottamaan käyttöönsä kuka tahansa yli 13-vuotias toimivan säh-

köpostiosoitteen omaava yksilö. Nykyään Facebookiin kuulumista pidetään lähestul-

koon vaatimuksena tällä meneillään olevalla internet-aikakaudella. Monet verkkosi-

vustot ovat integroineet Facebookin kirjautumismenetelmäksi omien palveluidensa lo-

maan. (GCF Global, 2021.) 
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Facebook on säilyttänyt asemansa maailman suurimpana sosiaalisen median alustana 

jo pitkään. Sillä on selkeä etumatka käyttömäärissään muihin samoja kohderyhmiä 

omaaviin alustoihin nähden. (Dollarhide, 2021.) Lähes jokainen ihminen tällä maapal-

lolla onkin varmasti kuullut ilmiöstä nimeltä Facebook. Se perustettiin vuonna 2004 

Mark Zuckerbergin toimesta ja kyseisestä sosiaalisen median alustasta on tehty jo elo-

kuvakin. Palvelu alkoi levitä Suomessa vuoden 2007 tienoilla. Facebook on voimakas 

media, joka yhdistää lukemattomat, miljoonat ja sen jälkeen miljoonat, ihmiset. 

(Leino, 2011, s. 35.) 

 

Facebookin tarjoamat ydintuotteet muodostuvat itse Facebookista, WhatsAppista, In-

stagramista sekä Messengeristä. Yhtiö ilmoitti vuonna 2020, että 3,3 miljardia yksilöä 

käytti vähintään yhtä kyseisistä ydintuotteista kuukausittain. Ydintuotteiden laaja 

skaala mahdollistaa yhtiön vahvan aseman yhtenä suosituimmista applikaatioiden jul-

kaisijoista maailmanlaajuisesti, kun tarkastelussa ovat latausmäärät. (Tankovska, 

2021b.) 

 

Vaikkakin Facebook on säilyttänyt vuosien saatossa suosionsa, ei sitä enää pidetä ko-

vinkaan trendikkäänä tuttavuutena. Facebookin suosio nuorten käyttäjien keskuudessa 

on hieman laantunut, mutteivat hekään ole palvelua vielä unohtaneet – heidän tapansa 

viestiä on vain muuttunut. Nuorista on tullut enemmän tarkkailijaluontoisia käyttäjiä, 

jotka suosivat statuspäivitysten sijaan nasevampia, emojivoittoisia, viestejä. Voimak-

kainta suosion kasvua tapahtuu nykypäivänä vanhempien ikäryhmien parissa. (Kormi-

lainen ym., 2016, s. 69-74.)  

 

Vuoden 2020 loppupuoliskolla mitattu 2,8 miljardin kuukausittaisten aktiivisten käyt-

täjien määrä tekee Facebookista maailman suurimman sosiaalisen verkoston maail-

manlaajuisesti. Vuonna 2012 Facebookin käyttäjämäärät saavuttivat miljardin aktiivi-

sen käyttäjän rajan, mikä tekikin tästä sosiaalisen median alustasta ensimmäisen, joka 

moisiin lukemiin oli koskaan yltänyt. Aktiiviseksi käyttäjäksi lasketaan yksilö, joka 

on kirjautunut Facebookiin viimeisen 30:n päivän sisällä. (Tankovska, 2021b.)  
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6.3.2  Instagram 

Instagram on sosiaalisen median alusta, jossa olennaisinta on visuaalinen ilmaisu. In-

stagramin käyttäjät pyrkivät jakamaan kuviaan ja videoitaan muille samoja intressejä 

omaaville yksilöille. Kyseisen sosiaalisen median alustan kautta on hyvä mahdollisuus 

sosiaaliseen löytämiseen. Instagram julkaistiin vuoden 2010 lokakuussa ja räjähdys-

mäisen kasvunsa ansiosta Facebook osti sen vuonna 2012. (Kormilainen ym., 2016, s. 

91-93.) Ensisijaisesti Instagram toimii mobiilisovelluksena, jota on kätevin käyttää 

älypuhelimien avulla. Tällä sosiaalisen median alustalla käyttäjät voivat julkaista ku-

via ja videoita, joita muut voivat kommentoida. Tärkeässä roolissa on myös tykkäys-

toiminto ja hashtagien käyttö. (Kortesuo ym., 2014, s. 127.)  

 

Instagramin käyttäjämäärien kasvu on ollut viime vuosien aikana häikäisevää. Vuoden 

2013 alussa aktiivisia kuukausittaisia käyttäjiä oli 90 miljoonaa, kun taas vuoden 2018 

kesäkuussa käyttäjämäärät ylsivät jo miljardiin. (Tankovska, 2021c.)  Instagram kuu-

luukin arviolta miljardilla aktiivisella käyttäjällään yhdeksi maailman suosituimmista 

sosiaalisista verkostoista ja on erityisen suosittu varsinkin Yhdysvalloissa ja Intiassa, 

joissa kussakin aktiivisten käyttäjien määrät hipovat pilviä. On tutkittu, että yli kaksi 

kolmasosaa Instagramin käyttäjistä on iältään 34 vuotta tai alle (29,8% käyttäjistä on 

iältään 18-24 vuotiaita ja 33% 25-34 vuotiaita) ja kyseinen fakta nuoresta kohdeylei-

söstä vetoaakin tuntuvasti varsinkin markkinoijiin. (Tankovska, 2021a.) 

6.3.3  Twitter 

Mikroblogipalvelu Twitter saapui Suomeen vuonna 2006. Tämän sosiaalisen median 

alustan toiminta perustuu ”twiitteihin”, eli maksimissaan 140-merkin mittaisiin vies-

teihin. (Kormilainen ym., 2016, s. 82.) Tällainen ennalta rajattu merkkimäärä ajaa 

käyttäjänsä tiivistämään asiat tiukaksi paketiksi ja täten viestintä saakin aivan uusia 

ulottuvuuksia (Pääkkönen, 2017, s. 73). Twitter-yhteisöpalvelussa käyttäjät luovatkin 

siis omia twiittejään ja sinne luotu sisältö on lähtökohtaisesti aina julkista. Twitterin 

käyttäjät voivat seurata muita henkilöitä – niin julkisuudessa toimivia kuin tavallisia 

tallaajiakin. Toisten keskusteluun liittyminen ja keskinäinen vuorovaikutus ovat tär-

keässä asemassa. (Kortesuo ym., 2014, s. 127-128.)  
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Kyseinen sosiaalisen median alusta tarjoaakin suhteellisen helpon tavan keskustella 

omien asiakkaiden ja julkisuuden henkilöiden kanssa. Kanava vaatii kuitenkin alati 

toistuvaa aktiivisuutta huomion kerryttämiseksi. Twitterin luonteeseen kuuluu vah-

vasti informaation jakaminen, esimerkiksi uutisten ja mielipiteiden kautta. (Niininen, 

2018, s. 26.) Twitterillä oli vuoden 2020 loppupuolella noin 192 miljoonaa aktiivista 

käyttäjää maailmanlaajuisesti (STT-Yle, 2021). 

6.3.4  Youtube 

Youtube on maailman suosituin videopalvelu, jonka videosisältö nousee Googlen ha-

kutuloksissa hyvin esille (Niininen, 2018, s. 27). Youtube on oiva palvelu liikkuvan 

kuvan ja diaesitysten jakamiseen. Se on kuin hakukone, joka pitää sisällään jos jon-

kinlaista tietoa. (Kortesuo ym., 2014, s. 130-131.) Youtuben onkin sanottu olevan 

maailman toiseksi eniten käytetty hakukone heti Googlen jälkeen (Pääkkönen, 2017, 

s. 83). Videon pituus on ratkaisevassa roolissa Youtuben maailmassa – alle kahden 

minuutin mittaiset videotaltioinnit keräävät huomattavasti enemmän katsojia, ja siten 

samalla myös suosiota, kuin esimerkiksi kymmenen minuutin mittainen video. Vide-

oissa tulisi olla hyvä äänen ja kuvan laatu sekä informatiivinen otsikko. (Kortesuo ym., 

2014, s. 130-131.) Nykyisin videoiden taso on jo erittäin korkealaatuista suosittujen 

Youtubessa vaikuttajien, ”tubettajien”, keskuudessa. Mielenkiintoinen sisältö ja vi-

deon tekninen toimivuus ovatkin siis tärkeässä roolissa ja tähän kannattaa suosion saa-

miseksi panostaa. (Niininen, 2018, s. 27.)  

 

Youtuben suosio on ollut maailmanlaajuisesti kasvussa vuosien ajan, eikä merkkejä 

hiipumista ole havaittavissa edelleenkään. Vuonna 2016 Youtuben käyttäjämäärä oli 

1,35 miljardia kun taas vuonna 2021 käyttäjiä oli mitattu jo 1,86 miljardin verran. 

Käyttäjämäärä on siis kasvanut 0,5 miljardia viimeisen viiden vuoden aikana. (Tan-

kovska, 2021e.) 

6.3.5  Pinterest 

Pinterest on kuvien jakopalvelu, josta voi etsiä ideoita ja inspiraatiota (Niininen, 2018, 

s. 27). Pinterestin sisältö koostuu samaan paikkaan kerätyistä kiinnostavista kuvista ja 
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internetsivuista. Alustan käyttäjät voivat koota tauluja, jotka ovat ikään kuin kirjan-

merkkejä omaa itseä ja muita varten – saman aiheisia internetsivuja “pinnataan” eli 

tägätään samaan paikkaan. Pinnattavia aiheita on monia – ihan kaikkea maan ja taivaan 

väliltä: esimerkiksi reseptejä, askarteluvinkkejä, muotikuvia, matkakohteita sekä pal-

jon muuta. Visuaalisuus Pinterestin maailmassa on usein tärkeämmässä roolissa kuin 

itse nettisivustojen sisältö: käyttäjät pinnaavat etenkin kauniita kuvia omaavia sivus-

toja, vaikka tekstipohjaisia pinnauksiakin pystyy toteuttamaan. (Kortesuo ym., 2014, 

s. 127.)  

 

Vuoden 2020 loppupuolella Pinterestillä oli mitattu olevan 459 miljoonaa kuukausit-

taista aktiivista käyttäjää maailmanlaajuisesti. Suosion kasvu on ollut huimaa – käyt-

täjämäärä kasvoi vuonna 2016 mitatusta 128:sta aina 459:ään miljoonaan asti, mikä 

tarkoittaa yhteensä 331 miljoonaa  uutta käyttäjää vain neljässä vuodessa. (Tankovska, 

2021d.)  

6.4  Halonen sosiaalisessa mediassa 

Halonen käyttää markkinointiviestinnässään kahta eri sosiaalisen median kanavaa – 

Instagramia ja Facebookia. Instagramissa Halosen valtakunnallinen tili esiintyy ni-

mellä ”@halonenmuoti” ja eri kaupungeissa tai kauppakeskuksissa sijaitsevien myy-

mälöiden viralliset tilit ovat omina yksikköinään omien tiliensä ja nimiensä alla. Ha-

losen Instagram-tilejä on yhteensä 26 erilaista. Muodin ohella asusteet ovat tärkeässä 

roolissa tuotevalikoimaa tarkastellessa – Halosella on myös oma ”@halonenshoes” - 

Instagram-tili. (Halonen, 2021a.) 

 

Halonen esiintyy Facebookissa yksinkertaisesti nimellä ”Halonen”, vaatekauppa-kä-

sitteen alle lokeroituna. Halosen virallisella Facebook-sivulla oli 22.3.2021 24 107 yk-

silöllistä seuraajaa ja 23 886 tykkäystä. Sivulta löytyy yrityksen yhteystiedot sekä lin-

kit sen käyttämään Instagram-tiliin, verkkokauppaan ja myymälöiden omille Face-

book-sivuille. Yritysprofiili ja kuvaus heidän toiminnastaan ja liikeideastaan ovat 

myös esitettyinä. (Halonen, 2021d.) 
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Julkaisut ovat laadultaan virallisempia, kuin myymälöiden omien sivujensa julkaisut. 

Kuvat ovat katalogimaisia, virheettömiä ja viimeiseen asti huoliteltuja ja muokattuja. 

Kuvissa esiintyvät ammattimallit. Kuvat ovat raikkaita, laadukkaita ja tyylikkään 

edustavia. Julkaisuissa on tuotu esille Halosen valikoiman helmiä – vaatteita ja asus-

teita. Erilaisista kampanjoista on myös tiedotettu paljon. (Halonen, 2021d.) 

 

Myös tutkimukseni kohteena oleva myymälä, Halonen Pori, esiintyy molemmissa 

näistä Halosen käyttämistä sosiaalisen median alustoista. Seuraavaksi omaa analysoin-

tiani Halonen Porin markkinointiviestintäkäyttäytymisestä Instagramissa ja Faceboo-

kissa.  

6.4.1  Halonen Pori Instagramissa 

Halonen Porin virallinen Instagram-tili  kantaa nimeä ”@halonenpori”. Kyseinen tällä 

sosiaalisen median alustalla vaikuttava tili luotiin vuonna 2016 ja ensimmäinen tilillä 

tapahtunut julkaisu on julkaistu heti samaisesta alkuvuodesta, päivämäärällä 19. hel-

mikuuta 2016. (Halonen, 2021b.) 

 

Julkaisuissa esitellään laajasti muodin ja vapaa-ajan valikoiman tuotteita, esimerkiksi 

vaatteita, kenkiä, asusteita ja laukkuja. Halosen myyjät ja heidän tuttavansa esiintyvät 

kuvissa ja videoissa tuotteita ja myymälän tarjontaa esitellen. Osassa julkaisuista pel-

kät tuotteet ovat pääosassa. (Halonen, 2021b.) 

 

Instagram-julkaisut ovat sisällöltään monipuolisia ja niistä huokuu ideoita ja inspiraa-

tiota. Kuvat ovat värikkäitä, iloisia ja raikkaita. Aiheet vaihtelevat myös erilaisten tee-

mojen mukaan, muun muassa vuodenaikojen ja juhlapyhien läsnäolo on silloin tällöin 

edustettuna. Markkinointiviestinnässä ovat mukana myös niin Halosen omat keräily- 

ja alennuskampanjat kuin Kauppakeskus Puuvillankin omat ”Johan on markkinat” -

kampanjapäivätkin. Halonen pyrkii myös tiedottamaan poikkeavista aukioloajoistaan 

Instagram-markkinointinsa kautta. (Halonen, 2021b.) 

 

Halonen Porin Instagram-tilillä oli 22.3.2021 461 seuraajaa ja 406 tehtyä julkaisua. 

Halonen Pori käyttää useimmiten Instagramin tarjoamista mainosmuodoista joko 
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kuva- ja videojulkaisuja tai hyödyntää Instagram-tarinaa. Instagram-tarinoiden käyttö 

on aktiivisempaa tavallisiin julkaisuihin verrattuna. (Halonen, 2021b.) 

6.4.2  Halonen Pori Facebookissa 

22.3.2021 Halonen Porin Facebook-sivulla oli yhteensä 494 seuraajaa. Sivulta käy ilmi 

myymälän sijainti- ja yhteystiedot sekä näkyvissä on linkki, joka ohjaa heidän viralli-

selle Instagram-tililleen. (Halonen, 2021c.)  

 

Instagramissa tapahtuvaan markkinointiviestintään verrattuna Halonen Porin aktiivi-

suus Facebookissa on vähäisempää. Facebook-julkaisut käsittelevät lähinnä tiedotusta 

erilaisista kampanjoista tai poikkeavista aukioloajoista. Osissa julkaisuja esitellään uu-

tuustuotteita hintoineen sekä mahdollisia lahjaideoita teema- ja juhlapäiviä varten. Vi-

deoiden käyttö on vähäisempää ja täten myös markkinointiviestintä laadultaan passii-

visempaa. Facebook-julkaisuissa käytetyissä kuvissa esiintyy enemmän itse tuotteita 

ja myymälän valikoimaa, kuin esimerkiksi mallien itsensä päällä esiteltyjä vaatteita ja 

asusteita. Julkaisuissa esiintyvät mallit ovat Halosen myyjiä ja heidän tuttaviansa. Ku-

vat ovat yksityiskohtaisia, värikkäitä ja mielenkiintoisia. Julkaisuista huokuu positii-

visuus. (Halonen, 2021b; Halonen, 2021c.) 

6.5  Markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa 

Markkinointiviestintä on menekin edistämiseen tähtäävää viestintää. Esimerkkejä 

markkinointiviestinnän eri keinoista ovat esimerkiksi mainokset, markkinointitem-

paukset ja seminaariesitykset. Näiden ohella näkyvyys messuilla sekä sosiaalisessa 

mediassa  ovat tärkeässä roolissa. (Kortesuo ym., 2014, s. 100.) Perinteinen, ostetuissa 

kanavissa tapahtuva, markkinointi on useimmiten kalliimpaa verratessa digi- ja sosi-

aalisessa mediassa tapahtuvaan markkinointiin. Tällaisia ostettuja kanavia ovat esi-

merkiksi televisio ja radio, lehtimainokset, internetmainonta, esitteet ja flyerit sekä lo-

golliset tavarat. (Kortesuo ym., 2014, s. 101-110.) Digitaalinen viestintä pitää sisällään 

monia erilaisia termejä: virtuaalinen, tietokonevälitteinen, sähköinen, elektroninen, di-

gitaalinen sekä verkko ja mobiili (Helasvuo ym., 2014, s. 9). Internet-mainonta toimii 

vaikuttavana osana nykypäivän markkinointiviestintää. Sitä voi tehdä monellakin 
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tapaa – muun muassa klikattavien mainosbannerien, esiin nousevien pop-up-ikkunoi-

den, Googlen hakusanamainosten, Facebook- ja Twitter-mainonnan, bloggaajayhteis-

työn ja Youtube-alkumainosten kautta. (Kortesuo ym., 2014, s. 103-104.)  

 

Sosiaalisen median alkutaipaleella leimattiin se nuorison keskuudessa lymyäväksi hu-

vittelu- ja viihdekanavaksi. Ajateltiin, että nuoret puuhasivat siellä omiaan ja että aikaa 

kulutettiin kyseisillä alustoilla paljon, ehkä jopa päämäärättömästikin. Ajan kuluessa 

aatteesta päästiin kuitenkin yli, kun vihdoin ymmärrettiin sosiaalisen median koko tun-

tuva potentiaali, ihan kaiken ikäisten yksilöiden keskuudessa. Huomio sosiaalisessa 

mediassa vaikuttavista yksilöistä, jotka pystyivät ohjaamaan toisten kuluttajien mieli-

piteitä ja valintoja, oli markkinoijille merkittävä. Markkinoijat ymmärsivät vaikutta-

vissa yksilöissä piilevän vahvan voiman, joka mahdollisesti parantaisi heidän mahdol-

lisuuksiaan saavuttaa enemmän asiakkaita ja näkyvyyttä, tällä tavalla ulkoistetusti. 

Ajateltiin, että sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinoinnin kautta voitaisiin vai-

kuttaa kohdeyleisöön ehkä vahvemminkin kuin yritykset ennen itse olivat pystyneet. 

Sosiaalisen median voimasta ja vaikuttavuudesta kertoo se tosiasia, että jopa yksittäi-

nen kommenttikin saattaa muovata yksilön kulutusvalintoja ja ostopäätöksiä hetkessä, 

jos viesti saa tavoitettua vastaanottajansa oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja saamaan 

aikaan uskottavan kuvan markkinoitavasta tuotteesta tai palvelusta. (Ahonen & Luoto, 

2015, s. 27.) Sosiaalinen media näytteleekin suurta roolia sosiaalisen myynnin saralla. 

Se on mullistanut elämäämme niin henkilökohtaisella kuin yritystasollakin. Voidaan 

kuitenkin sanoa, että varsinkin yritysmaailma on lähtenyt sosiaalisen median mukana 

tuomiin markkinointi- ja myyntiprosessin rikastuttamismahdollisuuksiin täydellä tem-

polla mukaan. (Pääkkönen, 2017, s. 66.)  

 

Nykyajan pyrkimyksenä on, että sosiaalisessa mediassa vaikuttavan yrityksen tulee 

toimia yksilöllisesti ja lähes täydellisyyttä hipoen. Yrityksiltä odotetaan nopeaa rea-

gointia, keskustelevuutta ja vuorovaikutuksellisuutta, positiivista mielikuvaa ja viih-

dyttävyyttä sekä tietenkin tärkeimpänä, jaloa palvelualttiutta. Yritysten ei haluta luo-

van toimintansa kautta minkäänlaisia viitteitä vihaisuudesta, kärttyisyydestä, marttyy-

rimaisuudesta, ilkeydestä, korniudesta tai noloudesta. (Kortesuo ym., 2014, s. 124.) 

Kaikki positiivisuus nouseekin vahvasti negatiivisuuden edelle, mikä on yksilötasol-

lakin ajateltuna täysin ymmärrettävää.  
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On olemassa monia erilaisia markkinointitarkoitukseen soveltuvia sosiaalisen median 

alustoja, joista markkinoija voi itse valita omalle kohderyhmälleen sopivimman. Jo-

kainen niistä tarjoaa omat ominaisuutensa, yksityiskohtansa ja mahdollisuutensa. 

Markkinoijalle onkin kaikista tärkeintä tuntea omat asiakkaansa ja tiedostaa mikä ka-

nava on mahdollisesti juuri se paras maksimoimaan vuorovaikutuksen yrityksen ja ku-

luttajan välillä. On hyvä valita juuri ne kanavat, joissa kohdeyleisö liikkuu ja vaikuttaa 

eniten.  (Brenner, 2018.) 

 

Facebook on ilmainen sisältömedia, joten varsinkin yritysmaailmalle tämä on oiva vä-

line markkinointitarkoituksiin. Viestinnän ja markkinoinnin kohdistaminen on help-

poa, jos niin haluaa tehdä – erilaisten sisältöjen kohdennus onnistuu niin paikkakun-

nan, iän, sukupuolen kuin kiinnostuksen kohteidenkin mukaan. Toki Facebookin syö-

vereissä on tarjolla maksullisiakin markkinointiratkaisuja oman viestinnän tehostami-

seen, mikäli budjetti sallii. Kaikista tärkeimpänä seikkana pidetään kuitenkin kekse-

liästä ja käyttäjiä kiinnostavaa sisältöä. Visuaalisuus on noussut pinnalle: tekstintäytei-

set päivitykset ovat vähentyneet ja kuvien ja videoiden käyttö on lisääntynyt. Visuaa-

linen julkaisu koetaan nykyään kiinnostavammaksi. (Kormilainen ym., 2016, s. 76-

80.) 

 

Yrityksen Facebook-markkinointi vie melko paljon aikaa – suurta määrää seuraajia, 

faneja, ystäviä tai kiinnostuneiden kuluttajien joukkoa ei saavuteta yhdessä yössä. Fa-

cebook ei tee työtä yrityksen puolesta, vaan tarjoaa ainoastaan työkalut suosion raken-

tamiseen. Näkyvyyden kasvattaminen perustuukin siis yrityksen omaan luovaan sisäl-

lön tuottamiseen ja aktiivisuuteen. (Treadaway & Smith, 2010, s. 18.)  

 

Reaaliaikaisuus on Facebookin vahvuuksista tärkein asiakasviestintää ja suoramarkki-

nointia tarkastellessa. Asiakaspalveluakin voi tapahtua Facebookissa. Kun yritys saa 

itselleen seuraajia tai tykkääjiä, tulee siitä velvollinen kuunteluun, reagointiin ja täten 

myös viestimiseen. Onkin siis olennaisinta osoittaa kuluttajille, tykkääjille, että sivu-

jen takaa löytyy joku, joka kuuntelee ja on kiinnostunut. (Leino, 2011, s. 129-130.) 

 

Instagram on yksi maailman suosituimmista sosiaalisen median kanavista. Instagram-

markkinoinnin avulla brändit ja yritykset saavuttavat helposti kohdeyleisönsä, jolloin 

kysyntä ja tarjonta kohtaavat.  Viime aikoina yritykset ovat alkaneet yhä enemmän 
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käyttämään Instagramia oman toimintansa esittelyyn, uusien työntekijöiden rekrytoin-

tiin, yhteydenpitoon ja vuorovaikutukselliseen kanssakäymiseen asiakkaidensa kanssa 

sekä esittelemään tuotteitaan uudella tavalla, niin sanotusti ”uudessa valossa”. In-

stagram toimiikin lähes ihanteellisena markkinointiviestinnän kanavana sen suosion 

ollessa mahtipontista ja koko ajan lisääntyvää. Markkinoijaa varmasti ilahduttaa tieto 

siitä, että Instagramin käyttäjistä yli 60% kirjautuu sovellukseen päivittäin, mikä ker-

too paljolti sen aktiivisuudesta. On myös todettu, että aktiivisuus näkyy myös reagoin-

tina yritysmarkkinoinnissa – suuri osa kyseisen sovelluksen käyttäjistä ryhtyy jonkin-

laisiin toimenpiteisiin mainontaa nähdessään. He alkavat joko etsimään lisätietoa tuot-

teesta tai sen saatavuudesta, kertovat siitä ystävilleen tai ehkä jopa päätyvät ostamaan 

kyseisen tuotteen tai palvelun. Visuaalisuus on nyt pinnalla ja se vetoaa suuresti sosi-

aalisen median käyttäjiin – Instagram mahdollistaa monien ominaisuuksiensa ansiosta 

kuvien ja videoiden monenlaisen hyödyntämisen. Yksi hieno asia Instagramissa mark-

kinointiviestinnän näkökulmasta on myös se, että se mahdollistaa suoran sisällön ja-

kamisen helposti myös toisille yrityksen mahdollisesti käyttämille sosiaalisen median 

alustoille, esimerkiksi Facebookiin tai Twitteriin. (Brenner, 2018.) Instagram tarjoaa 

käyttäjälleen kuusi erilaista mainosmuotoa – kaksi Instagram-tarinoihin ja neljä muuta 

Instagramin syötteeseen liittyen. Nämä mainosmuodot koostuvat kuvasyötteestä, ku-

vatarinasta, videosyötteestä, videotarinasta, karusellisyötteestä sekä canvas-mainok-

sesta. (Raespuro, 2018, s. 192-195.) 

 

Instagram antaa erinomaisen mahdollisuuden henkilöbrändin vahvistamiseen ja ylei-

sön rakentamiseen. Mikäli tavoitteena on aiheuttaa paljon reagointia, kuten tykkäyk-

sien ja kommenttien saamista, on tärkeää käyttää laadukkaita, käsiteltyjä kuvia mietit-

tyjen aihetunnisteiden, eli hashtagien, kanssa. (Pääkkönen, 2017, s. 81.) Instagramia 

käytetään paljon liiketoiminnan edistämiseen, jolloin tavoitteena on usein yleisöstä 

yhteisöön-ajattelu. Passiivisesti viestejä ja tarinoita vastaanottavan yksipuolisen ylei-

sön sijaan yritetään muodostaa aktiivista yhteisöä, heimoa tai fanilaumaa, jonka kanssa 

aktiivinen vuoropuhelu on suuri mahdollisuus. Yhteisöjen luonti sosiaalisessa ja digi-

taalisessa ajassa on tuottanut monia inspiroivia ja erilaisia tarinoita Instagramin hyö-

dyntämisestä liiketoiminnan edistämisessä. (Pääkkönen, 2017, s. 81-82.) 

 

Kun yritys lähtee markkinoimaan omia tuotteitaan ja palveluitaan Instagramin kautta, 

on alun alkujaan erittäin tärkeää luoda toimiva ja selkeä suunnitelma siitä, mitä 
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ollaankaan tekemässä ja mihin halutaan oman toiminnan kautta pyrkiä. Yrityksen luo-

dessa omaa Instagram-markkinointistrategiaansa on hyvä tiedostaa omien tavoit-

teidensa keskeisimmät elementit. Markkinointistrategiaa luodessa olisi hyvä keskittyä 

muun muassa identifioimaan oma kohdeyleisö, määrittelemään brändin tai yrityksen 

tavoitteet ja päämäärät sekä rakentamaan sosiaalisen median markkinointia tulevai-

suudessa hoitava ryhmä, asettaen samalla jokaiselle kyseisen ryhmän jäsenelle omat 

roolinsa ja tehtävänsä. Kun nämä asiat on tehty, voidaan keskittyä havainnoimaan 

brändin tai yrityksen omia persoonallisuustekijöitä, suunnittelemaan Instagram-tilin 

teemaa sekä hyödyntämään Instagram-tarinoiden video-ominaisuuksien käyttöä. Yri-

tyksen sosiaalisen median markkinointiviestinnässä olisi hyvä käyttää apuvälineenä 

jonkinlaista itse luotua sosiaalisen median kalenteria, jolla pitää julkaistu sisältö jär-

jestelmällisenä. Instagramia yritystoiminnassa käytettäessä on myös tärkeää seurata 

oman tilin analytiikkaa. On olemassa ilmaisia tilastollisen datan seuraamiseen luotuja 

työkaluja, joista esimerkkinä mainittakoon ”Instagram Analytics”. Se on Instagramin 

yritystiliin yhdistetty tilastomittari, joka kerää tietoa muun muassa profiilissa vierail-

leiden yksilöiden määrästä, verkkosivustoklikkauksista, toimintasäteestä ja saavutta-

vaisuudesta sekä markkinoinnin vaikutuksesta ja tehokkuudesta. (Brenner, 2018.) 

7  TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tämän luvun aihepiiri rakentuu opinnäytetyössä käytettyjen tutkimusmenetelmien 

ympärille. Luvussa käydään läpi menetelmät, joita käytettiin aineiston keruussa ja 

myöhemmin sen analysoinnissa.  

 

Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus ja se toteutettiin kvalitatiivista tutkimusmene-

telmää käyttäen. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Aineisto 

kerättiin yksilöhaastatteluna viideltä henkilöltä, jotka kaikki olivat Halonen Porin In-

stagram-seuraajia. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Tämän jälkeen aineisto ana-

lysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.  
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7.1  Tutkimusmenetelmä 

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä tarkoittaa toisin sanoen laadullista tutkimusta. Sen 

lähtökohtana toimii todellisen elämän kuvaaminen ja ajatus todellisuuden monimuo-

toisuudesta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pääpaino on tutkimisen kokonaisvaltai-

suudessa ja pyrkimyksenä onkin löytää tai paljastaa tosiasioita, eikä paneutua jo ole-

massa oleviin väittämiin. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä pitää sisällään monia 

sille tyypillisiä piirteitä. Tutkimuksessa ja tämän tyyppisessä tiedon hankinnassa ai-

neisto kootaan todellisten luonnollisten tilanteiden kautta ja siinä suositaan yksilöitä, 

ihmisiä, tiedon keruun välineinä. Ihmisethän ovat sopeutuvia erilaisiin muuttuviin ti-

lanteisiin ja ilmiöihin nähden, ja siten heitä onkin jollain tapaa todellisempaa ja hel-

pommin lähestyttävää havainnoida tutkimuksen ohella. Ihmisten kanssa käytävien 

keskustelujen ja haastattelujen ohella tutkijat käyttävät apunaan myös muita tutki-

musta täydentäviä välineitä, kuten esimerkiksi erilaisia testejä ja lomakkeita. Tutkija 

ei tässä tapauksessa määrää sitä mikä on tärkeää, vaan induktiivisen analyysin kautta 

pyritään tässä tutkimusmenetelmässä monitahoiseen ja yksityiskohtaiseen aineiston 

tarkasteluun, jossa saattaa nousta esiin ehkä jopa odottamattomiakin seikkoja. (Hirs-

järvi ym., 2009, s. 160-164.) 

 

Laadullisten metodien harjoittaminen ja käyttö ovat oleellisessa osassa aineiston tar-

kastelun ja hankinnan saralla. Niitä ovat muun muassa ryhmä- ja teemahaastattelut, 

osallistuva havainnointi sekä diskursiiviset analyysit erilaisista dokumenteista ja teks-

teistä. Satunnaisotoksen menetelmää ei myöskään käytetä, vaan kohdejoukko valitaan 

tarkoituksenmukaisesti. Olosuhteiden muuttuessa tämän tyyppinen tutkimus on syytä 

aina toteuttaa joustavuutta vaalien, sillä tutkimussuunnitelmakin elää tutkimuksen ede-

tessä. Käsiteltävät tapaukset ovat aina ainutlaatuisia ja aineiston tulkintakin on sen 

mukaista. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 160-164.) 

7.2  Aineiston keruu 

Teemahaastattelua tarkastellessa voidaan käyttää myös termiä puolistrukturoitu haas-

tattelu. Teemahaastattelun tarkoituksena on edetä tiettyjen etukäteen valittujen ja kes-

keisten teemojen varassa ja valikoida näistä niihin liittyvät tarkentavat kysymykset itse 

haastattelutilanteeseen. Tämän tyylisen haastattelun etuna voidaan nähdä, että 
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kysymyksiä voidaan tarkentaa ja syventää haastateltavien vastauksiin perustuen. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2017, s. 121.)  

 

Tutkimusaineiston keruu tapahtui teemahaastattelun kautta. Opinnäytetyön teoria 

muodostaa monimuotoisuudessaan tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Teoriasta 

poimittujen teemojen mukaisesti laadittiin kysymykset, joista teemahaastattelurunko 

rakentui. Haastatteluissa käytetty teemahaastattelurunko liitettiin myös osaksi opin-

näytetyötä (LIITE 1). Teemahaastattelurungon myötä haastattelut toteutettiin jokai-

selle haastateltavalle samoissa olosuhteissa. Haastattelutilanteessa pyrittiin etenemään 

teemahaastattelurungon mukaisesti, mutta kyseisen laadullisen tutkimusmenetelmän 

luomien etujen mukaisesti myös lisäkysymyksiä pystyttiin tarpeen vaatiessa esittä-

mään. Näin myös tutkimuksen ohessa toimittiin. Haastattelut eivät olleet siis keske-

nään identtisiä, vaan jokseenkin uniikkeja ja keskustelunomaisia. Esitetyt lisäkysy-

mykset eivät kuitenkaan olleet laadultaan johdattelevia, vaan enemmänkin keskustelua 

synnyttäviä ja ajatuksia herättäviä.  

7.2.1  Haastateltavien valinta 

Haastateltavat valittiin tarkoituksenmukaisesti Halonen Porin virallisen Instagram-ti-

lin seuraajien joukosta. Haastateltavaksi valittiin yhteensä viisi henkilöä. Haastatte-

luun valittiin suomenkielen taidon omaavia henkilöitä, sillä opinnäytetyö kirjoitettiin 

suomeksi. Myös teemahaastattelurunko oli luotu suomenkielellä.  

 

Kriteeriksi haastateltavien valinnalle painotettiin aktiivisuutta sovelluksen käytössä. 

Haastateltavat valittiin viimeisen kolmen kuukauden ajalta päivityksiin vähintään kuu-

kausittain reagoineista yksilöistä. Reagointi on tapahtunut joko julkaisuista tykkää-

mällä tai kommentoinnin kautta. Tämä perustuu faktaan, että kyseiset yksilöt ovat ti-

lastollisesti tilin aktiivisia seuraajia ja täten myös yrityksen markkinointi on löytänyt 

tiensä heille sosiaalisen median kautta lähiaikoina. Tällä tavalla pyrittiin valitsemaan 

haastateltaviksi sellaiset ihmiset, joilta arveltiin saatavan parhaiten vastausaineistoa 

tutkimukseen liittyen. Reagoiminen on hyvä ja selkeä keino erottaa aktiivinen käyttäjä 

passiivisesta – Instagram-julkaisu on saavuttanut yksilön ja aiheuttanut tässä jonkin-

laisen reaktion, josta on jäänyt jälki.  
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7.2.2  Haastattelujen toteutus- ja dokumentointitapa 

Haastateltaville lähetettiin teemahaastattelurunko kysymyksineen tutustuttavaksi en-

nen tutkimusta. Näin heillä oli jo hyvät lähtökohdat tutustua ennalta aiheeseen ja poh-

tia mahdollisia vastauksiaan. Tutkimuskysymysten aihepiiri, sisältö ja jäsennys tulivat 

myös tätä kautta tutuksi.  

 

Haastattelut toteutettiin vallitsevan koronapandemian vuoksi etänä. Tämä oli turvalli-

sin keino hoitaa tutkimus, sillä pandemian mukana tullut maanlaajuinen poikkeustila 

suosituksineen pyrkii minimoimaan kontaktit ihmisten välillä. Haastattelut toteutettiin 

puhelimitse tai videopuhelun avulla. Haastattelut tapahtuivat viikkojen 12 ja 13 

(vuonna 2021) aikana. 

 

Käydyt tutkimushaastattelut nauhoitettiin materiaalin talteen saamiseksi. Nauhoitta-

miseen kysyttiin lupa ennalta. Tämän jälkeen aineisto litteroitiin, eli haastatteluista 

nauhoitettu äänitallenne kirjoitettiin puhtaaksi tekstimuotoon. Tämä oli aikaa vievää, 

mutta erittäin oleellista tutkimuksen työstämiselle. Haastattelun vastausmateriaalin 

puhtaaksikirjoittamisen jälkeen aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönana-

lyysillä.  

7.2.3  Aineiston analysointitapa 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, joka tarkoittaa laadullista aineiston ana-

lysointia, ja sen avulla voidaan tehdä monen tyyppistä tutkimusta. Sisällönanalyysiä 

voidaan pitää sekä yksittäisenä metodina että myös väljänä teoreettisena kehyksenä, 

joka on mahdollista liittää erityyppisiin analyysien kokonaisuuksiin. (Tuomi & Sara-

järvi, 2017, s. 145.) Menetelmä mahdollistaa dokumenttien systemaattisen ja objektii-

visen analysoinnin, ja pyrkii saamaan kuvauksen tutkittavasta ilmiöstä tiivistettyyn ja 

yleiseen muotoon – järjestettyä kerätyn aineiston johtopäätösten tekoa varten (Tuomi 

& Sarajärvi, 2017, s. 164). Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, joka tarkastelee inhi-

millisiä merkityksiä (Tuomi & Sarajärvi, 2017, s. 166). Pääajatuksena menetelmän 

tehtävä onkin siis pyrkiä kuvaamaan dokumenttien sisältöä sanallisesti (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2017, s. 169). 
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Haastatteluista saadun aineiston pohjalta pyrittiin sisällönanalyysin avulla luomaan 

selkeä sanallinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä.  Samalla pyrittiin lisäämään tutkimus-

aineiston informaatioarvoa. Raportointi tapahtui siis aineistolähtöisesti.  

 

Aineisto analysoitiin haastateltujen näkökulmasta. Tutkimustuloksien analysoinnissa 

teemahaastattelun kautta esille nostetut keskustelunomaiset avoimet vastaukset koot-

tiin yhteen aihealueittain. Kyseiset aihealueet olivat pääosin teemahaastattelunrungon 

teemojen mukaisia, mutta keskustelunomaisen haastattelutilanteen vuoksi muitakin ai-

heita nousi esiin. Tässä käytettiin apuna Microsoft Word-ohjelmaa, jotta aineiston kä-

sittely olisi mahdollisimman sujuvaa. Saman aihealueen mukaiset vastaukset koottiin 

omille Word-tiedostoilleen, joissa ne kiteytettiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Ana-

lysoinnissa oli tärkeää olla muuntelematta vastausaineistoa. Nousseet ajatukset ja mie-

lipiteet pyrittiin säilyttämään sellaisenaan ilman tutkijan omaa näkökulmaa. Kun yh-

tenäiset aihealueittaiset aineistokokonaisuudet olivat jäsennelty ja analysoitu, kirjoi-

tettiin ne puhtaaksi. Tutkimustulokset olivat syntyneet.  

 

Tutkija koki teemoittain toteutetuista haastatteluista saadun aineiston teemojen mukai-

sen analysoinnin suhteellisen helpoksi. Tutkittavan aiheen mukaisesti valitut käsitel-

tävät teemat, ja niistä johdetut kysymykset, edesauttoivat aineiston aihealueittaista 

analysointia ja näin myös tutkimustuloksien yhtenäistämistä. Haastatteluista kerättyä 

aineistoa analysoitaessa nousi esiin sekä haasteita että mahdollisuuksia tutkimuson-

gelmaan liittyen.  

8  TULOKSET JA ANALYSOINTI 

Haastateltaviksi valittiin yhteensä viisi henkilöä. Demografisia tekijöitä tiedusteltaessa 

haluttiin selvittää haastateltavan ikä ja sukupuoli. Haastatelluista neljä oli naisia ja yksi 

mies. Haastateltavien keski-ikä oli 36,2 (vaihteluvälinä 28-56). 

 

Teemahaastattelujen aihealueiden keskiössä tarkasteltiin kuluttajan ostokäyttäyty-

mistä, markkinointiviestintää sosiaalisessa mediassa sekä yleisellä tasolla että 
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Haloseenkin kohdistuen, Halonen Poria, sosiaalisen median vaikutusta ostokäyttäyty-

miseen sekä Halonen Porin käyttämiä sosiaalisen median alustoja, Instagramia ja Fa-

cebookia, ja niissä vallitsevaa markkinointiviestinnän laatua. Näiden teemojen myötä 

saatiin haastattelujen kautta kerättyä runsaasti aineistoa sosiaalisen median vaikutuk-

sesta yksilöiden elämään.  

8.1  Sosiaalinen media 

Sosiaalisen median käyttöön liittyviä syitä oli haastateltavien kesken monia. Käytön 

syyt yhtenivät kuvatessa sosiaalisen median käyttöä mukavana ajanvietteenä, maail-

man menossa mukana pysymisenä sekä ystävien ja tuttavien elämän seuraamisena. 

Sosiaalista mediaa kuvattiin myös erityisen tärkeäksi harrastustoiminnassa vaikutta-

misen saralla. Sosiaalisesta mediasta haetaan yleisimmin inspiraatiota ja viihdettä, ja 

erityisesti ajankohtaiset asiat kiinnostavat. Haastattelujen kautta ilmeni myös, että so-

siaalinen media antaa hyvät lähtökohdat helppoon ja reaaliaikaiseen yhteydenpitoon 

läheisten kanssa. Eräs haastatelluista kertoi, että varsinkin koronapandemian aikana 

sosiaalisen median merkitys yhteydenpidossa ystävien ja perheen kanssa on noussut 

merkittävänkin korkeaksi. Vastauksissa astui esiin eriäviäkin asian haaroja – eräs haas-

tatelluista kertoi suurimmaksi syyksi sosiaalisen median käyttöönsä oman ammattitai-

tonsa ylläpitämisen ja ajan tasalla pysymisen alati kehittyvällä työrintamalla. Pitäen 

kaikista tärkeimpänä teemana ammattitaitonäkökulmaa, koki hän kuitenkin myös mie-

lekkäänä vapaamuotoisemman sosiaalisen median käytön.  

 

Haastatteluissa käytiin läpi yksilöiden seuraamia sosiaalisen median alustoja. Jokainen 

haastateltu käytti sekä Instagramia että Facebookia. Instagram koettiin tällä hetkellä 

yksilöiden kesken merkityksellisimmäksi ja eniten käytetyimmäksi sosiaalisen median 

alustaksi. Esiin nousi ajatuksia sen trendikkyydestä ja mielekkyydestä. Ilmeni, että Fa-

cebook on lähivuosien aikana menettänyt niin sanotusti hohtoaan ja jäänyt siten myös 

passiivisemmaksi kanavaksi. Muista käytetyistä sosiaalisen median alustoista esiin 

nousivat Pinterest, Twitter, YouTube ja LinkedIn, joissa aktiivisuus oli laadultaan sa-

tunnaista.   
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Päivittäinen käytetty aika sosiaalisessa mediassa oli haastateltavien välillä melko sa-

moissa mittasuhteissa. Käyttöajaksi arvioitiin henkilökohtaisesti keskimäärin 1-2 tun-

tia päivässä, joskus enemmän ja joskus vähemmän. Osa vastaajista koki oman sosiaa-

lisessa mediassa vietetyn aikansa suureksi ja ehkä jopa liialliseksikin. Käyttöaikaan 

vaikuttavina tekijöinä mainittiin muun muassa työ- ja vapaapäivien eroavaisuus, mah-

dollinen ajoittainen kiire, koronapandemian mukana lisääntynyt kotona vietetty aika, 

yksinolo, vallitseva tylsyys päivien lomassa sekä ajanviete esimerkiksi linja-automat-

kustuksen aikana. Vastauksista ilmeni ajatuksia siitä, että sosiaalisessa mediassa vie-

tetty aika tuntui ajoittain turhalta – suhteutettuna käytettyyn aikaan sosiaalisen median 

eri alustoilla, siitä saatu informaatioarvo koettiin usein pienenä. Eräs haastatelluista 

kertoi esimerkkinsä kautta, että varsinkin Instagram-tarinoiden nopeatempoinen selaa-

minen tuntuu omakohtaisesti erikoiselta – asiaan ei edes keskity, mutta tekee sitä silti 

päivittäin automaatiomaisesti. Tapahtumaa ei siis koeta edes hyödylliseksi tai tärkeää 

informaatiota antavaksi, mutta vakiintuneen päivittäisen tavan kautta näin tulee silti 

toimittua. Pohdittaessa sosiaalisen median tärkeyttä omassa elämässä verrattuna siinä 

käytettyyn aikaan, haastateltavat jopa siis ihmettelivät omaa toimintaansa. Sosiaalinen 

media koetaan pääosin turhana ja tämä tosiasia on suuressa ristiriidassa omaan toimi-

miseensa nähden. Eräs haastateltu mainitsi, että jos saisi päättää mihin aikansa käyttää, 

ei se olisi sosiaalinen media, mutta jollain tapaa ei kuitenkaan voi päästää tavastaan 

irti. Hän oli myös monesti miettinyt, josko poistaisi kaikki sosiaalisen median tilinsä, 

muttei ole sitä vielä kuitenkaan tehnyt.  

 

Ajattelutapa muiden mielipiteiden merkityksestä oli haastateltavien kesken suurim-

maksi osaksi yhteneväinen. Kaikki kertoivat, että tuntuu mukavalta saada sosiaalisen 

median kautta tykkäyksiä, positiivisia reaktioita ja kommentteja omiin julkaisuihinsa 

kohdistuen. Eräs haastatelluista mainitsi oman Instagramissa toimimisensa ja julkai-

sujen tekemisensä pääsyyksi oman mielihyvän ja kuvasi tätä harrastuksena. Hän kertoi 

tekevänsä sitä oman itsensä vuoksi. Julkaistut kuvat toimivat hänen mielestään taval-

laan myös muistoina, joihin myöhemmin vielä palata. Keskustellessa muiden mielipi-

teiden tärkeydestä, tuttavien mielipiteitä pidettiin arvokkaina, kun taas tuntemattomien 

ajatuksilla ei ollut niinkään painoarvoa.  Haastatellut eivät niinkään kokeneet ottavansa 

mallia muista sosiaalisessa mediassa toimivista käyttäjistä, mutta hakeutuvat mielel-

lään saman henkisten seuraan.   
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Haastatellut kertoivat seuraavansa sosiaalisessa mediassa muutamia yrityksiä, mutta 

niiden yksittäinen erittely tuntui monesta jopa haastavaltakin. Hetken pohdinnan jäl-

keen mieleen kuitenkin juolahti näistä joitain esimerkkejä, näitä olivat muun muassa 

jotkin vaateliikkeet, ruoka- ja verkkokaupat. Kukaan haastatelluista ei ollut käyttänyt 

sosiaalista mediaa yritysten kanssa viestimiseen – ei myöskään Halonen Porin kanssa. 

Useimmiten sosiaalisessa mediassa seurattiin ”sitä sun tätä”, oman mielenkiinnon mu-

kaisia erilaisia tilejä, julkisuuden henkilöitä sekä tuttavia ja perhettä.  

8.2  Ostokäyttäytyminen ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät 

Ostokäyttäytymisestä keskustellessa vastaukset yhtenivät tarpeeseen ostamisen suh-

teen. Kaikki olivat sitä mieltä, että tärkeimpänä ostomotiivina toimi nimenomaan tarve 

johonkin tuotteeseen tai palveluun. Yleisesti heräteostoksiin suhtauduttiin kuitenkin 

suhteellisen positiivisesti ja niitä pidettiin mahdollisina aina silloin tällöin.  

 

Erään haastatellun vastauksissa ilmeni vallitsevan koronapandemian vaikutus omaan 

ostokäyttäytymiseen. Ostokäyttäytyminen on hänen kohdallaan muuttunut merkittä-

västi koronan myötä kääntäen ostamisen aiempaan määrään verrattuna minimiin. He-

räteostokset ovat jääneet pois ja tarve on nykyään avainasemassa. Haastateltu kuvasi 

tämän olevan herättävä havainto oman ostokäyttäytymisen tarkastelussa – suunta on 

muuttunut ehdottomasti parempaan päin rahan säästymisen ja turhan kuluttamisen 

poistumisen myötä. Kaksi haastateltavista mainitsi myös verkkokauppaostosten teke-

misen lisääntyneen korona-ajan myötä. Verkosta ostaminen koettiin turvalliseksi, no-

peaksi ja helpoksi. Kukaan haastatelluista ei kuitenkaan ollut käyttänyt Halosen omaa 

verkkokauppaa, kaksi henkilöä ei edes tiennyt sen olemassaolosta.  

 

Raha mainittiin yhtenä mittavasti ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä. Tuotteiden, 

joita ollaan ostamassa, tulee olla hinta-laatusuhteeltaan tasapainossa. Hinta vaikuttaa 

merkittävästi – hintatietoisuutta kun on nykypäivänä paljolti aistittavissa. Vastauksista 

ilmeni, että tuotteen etsimiseen ja hankkimiseen ollaan valmiita käyttämään enemmän 

aikaa, jotta yksilö saa sen itselleen edullisemmin. Hinnan ohella kuitenkin myös laa-

dukkuus pitää edelleen paikkansa avainasemassa ostopäätöksen tekemisessä. Halutaan 

ostaa hyvää laatua hyvään hintaan. Laadusta voidaan mahdollisesti joissain tilanteissa 
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maksaa paljon enemmänkin, kunhan ollaan varmoja, että sijoitus on järkevä tai henki-

lökohtaisesti erityisen mieluinen. Esiin nousi esimerkkeinä tietyt suosikkibrändit, de-

sign-esineet sekä merkkivaatteet, -laukut ja -kengät. Myös omat positiiviset kokemuk-

set aiemmin hankituista kalliimmista tuotteista saavat ostamaan niitä yhä uudelleen.  

 

Palvelun tulee olla myös laadultaan hyvää – sitä toivoi jokainen haastatelluista. Hyvä 

palvelu on osa ostokokemusta ja jättää positiivisen muistijäljen. Kaikin puolin onnis-

tunut ja asiantunteva palvelukokemus voi mahdollisesti sitouttaa asiakkaan tulevai-

suudessakin asioimaan kyseisessä myymälässä. Negatiiviset palvelukokemukset puo-

lestaan saavat karttamaan tiettyä yritystä tai myymälää tulevaisuudessa. Halonen Porin 

kerrottiin tarjonneen hyvän asiakaspalvelukokemuksen neljälle haastatellulle. Palve-

lutilanteesta ei ollut välttämättä jäänyt mieleen yksilöä palvellutta myyjää tai kaikkia 

ajan mittaan ostettuja tuotteita, mutta positiivinen mielikuva oli kuitenkin jäänyt elä-

mään vielä pitkään. Yksi haastatelluista kertoi asiointikokemuksensa sen sijaan olleen 

hyvin neutraali, sellainen, joka ei sen koommin jäänyt mieleen. Muita ostopäätökseen 

vaikuttavia tekijöitä olivat vuodenaikojen vaihtelut, mieliala, juhlat, juhlapyhät, mat-

kustelu ja tuttavien suositukset. Tuttavien suosituksia ei pidetty kovin suuressa arvossa 

– ne olivat kiva lisä, joka mahdollisesti tapauskohtaisesti vaikuttaa hieman, mutteivat 

itsessään ohjanneet ostopäätöksen tekemiseen. Kukin haastatelluista kertoi omien 

mieltymyksiensä ja oman halunsa ostaa olevan tärkeimmässä asemassa.  

8.3  Halosen markkinointiviestintä ja Halonen Pori 

Vastaukset yhtenivät Halosen markkinointiviestintää yleisesti tarkastellessa. Halosen 

markkinointiviestintä koettiin jollain tapaa ehkä vanhahtavanakin. Trendikkyyden sa-

nottiin loistavan poissaolollaan ja että kyseisen yrityksen markkinointiviestintä tulisi 

yleisesti ottaen hieman ”jälkijunassa”. Eräs haastateltava kertoi markkinointiviestin-

nän olevan laadultaan hyvin neutraalia. Hän ei kokenut sitä ”silmiinpistävänä” ja oli 

sitä mieltä, ettei se ole saavuttanut häntä, eikä täten ole herättänyt sen suurempia mie-

lipiteitä tai ajatuksia. Yksi vastaajista otti kantaa kampanjoihin ja mainitsi esimerkkinä 

Halosen ”Hinta haloo”-markkinointikampanjan. Kyseinen kampanja oli jäänyt tuntu-

vasti mieleen, muttei hän ottanut kantaa siihen, oliko mieltymä positiivinen vai 
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negatiivinen. Kuitenkin pääajatuksena nousi esiin, että ”Hinta haloo” oli herättänyt 

tunteita ja jättänyt muistijäljen.  

 

Konkreettiset asiointimäärät Halonen Porin myymälässä olivat haastateltujen kesken 

hyvinkin vaihtelevia. Eräs kertoi asioivansa myymälässä jopa viikoittain, kun taas toi-

sen henkilön toimesta liikkeessä tuli vierailtua vain pari kertaa vuodessa tai jopa har-

vemminkin. Asioinnin motiivina oli yleisimmin kaupoissa kiertely – Haloselle ei vält-

tämättä edes menty varta vasten. Halonen Porin sijainti Puuvillassa koettiin mielek-

kääksi, kauppakeskuksessa asioimisen myötä tuli useimmiten pyörähdettyä myös ky-

seisessä myymälässä. Tuotevalikoimasta kiinnostavimpana ja parhaana elementtinä 

mainittiin kengät. Pääosin mielikuva Halonen Porista oli vastaajien keskuudessa posi-

tiivinen.  

8.4  Instagram – Halonen Pori 

Kun tutkija pyysi haastateltuja kuvailemaan Halonen Porin Instagram-tiliä, keskuste-

luissa esiintyi jonkin verran sanottavaa yritystilin ”feediä” koskien. Instagram-feed 

tarkoittaa profiilin pääsivua ja kaikkia sinne julkaistujen kuvien ja videoiden yhte-

näistä kokonaisuutta (Hsiao, 2019). Halonen Porin Instagram-feediä kuvattiin iloiseksi 

ja helposti lähestyttäväksi. Kuvat koettiin enemmistön kesken laadultaan visuaalisesti 

hyväksi. Niitä kuvailtiin kauniiksi, kivoiksi ja onnistuneiksi. Kerrottiin, että yritystilin 

laadukkuus tuli kuvien myötä esille. Yksi haastattelun vastaajista kuvaili kuvien laatua 

”ihan hyväksi”, tyydyttäväksi. Kaksi kuviin liittyvää mielipidettä poikkesivat toisis-

taan: toiset pitivät selkeistä, yksittäisiä tuotteita esittelevistä ja yksityiskohtaisista ku-

vista, kun taas toisten mieltymykset kohdistuivat monipuolisempiin, enemmän infor-

maatiota sisältäviin kuviin. Tässä vastakkainasettelussa toimivat siis yksittäiset tuot-

teet ja kokonaisvaltainen valikoima. Erilaisten brändien esille tuominen koettiin posi-

tiiviseksi elementiksi. Esimerkiksi Guessin laukkujen markkinointi oli herättänyt kah-

den haastatellun huomion ja mielenkiinnon. Eräs haastateltu kertoi, että feediä selates-

saan huomasi yhtenäisyyden puuttumisen. Hän kommentoi kuvakollaasia jopa ehkä 

sekavaksikin ja vähäiseksi tiedonsaannin kannalta. Toinen haastateltu kommentoi fee-

diä melko tavanomaisena, sellaisena, joka ei herättänyt lähestulkoon mitään tunteita. 
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Kampanjoiden ja tarjousten esille tuominen koettiin aktiivisena. Kerrottiin, että ne 

osuivat usein hyvin silmään. 

 

Varsinkin videot ja Instagram-tarinat koettiin haastateltujen kesken erityisen mielui-

siksi. Videoita ja videotarinoita on heidän mielestään mukava katsella, sillä ne luovat 

positiivista ”fiilistä”. Varsinkin sellaiset videot, joissa myyjät itse esittelevät tuoteva-

likoimaa, koettiin hyviksi ja mieluisiksi. Kerrottiin, että videoiden käyttö toimii mu-

kavana piristysruiskeena sekä luo positiivista mielikuvaa ja positiivisuutta. Markki-

nointiviestinnän julkaisutahdista ilmeni haastateltujen keskuudessa eriäviä mielipi-

teitä. Toiset olivat sitä mieltä, että julkaisutahti oli lähiaikoina tihentynyt, kun taas yksi 

vastaajista ei ollut huomannut lähiaikoina tapahtunutta suurta sosiaalisen median mai-

nonnan aktiivisuutta kyseisellä yritystilillä. Videoista mainittiin hyvinä seikkoina an-

netut lisätiedot materiaaleista, kyvyn nähdä tuotteen konkreettinen istuvuus, värivali-

koiman esittelyn ja erilaiset pukeutumisideat.  

 

Yksi haastatelluista osoittautui Halosen henkilökuntaan kuuluvaksi. Hän kommentoi 

haastattelussa Instagram-markkinointia hieman myös tilin ylläpitäjän näkökulmasta. 

Kyseisen henkilön vastauksissa ilmeni, että pääsääntöisesti Halonen Porin virallisen 

Instagram-tilin seuraajat lähestyvät yritystä yhteydenotoissaan tuotteiden hinta- ja saa-

tavuustietoja koskien, muun muassa jäljellä olevien vaatekokojen tiedustelun kautta. 

Palautettakin annetaan Instagramin kautta jonkin verran – pääosin kuitenkin positii-

vista sellaista. Hän kuvasi Instagramin käyttöä kustannustehokkaana yrityksen mark-

kinointikeinona.  

8.5  Instagramin kehittäminen 

Haastatteluista saatiin jonkin verran aineistoa Halonen Porin Instagram-markkinoin-

nin kehittämiseen liittyen. Kehitysideat koskivat pääosin Instagram-tilin yhtenäisyyttä, 

julkaisutahtia, monipuolisuutta, eri teemojen esillä oloa ja kuvien tyyliä. Kaikista kes-

keisimpänä kehityskohteena mainittiin tilin yhtenäisyys, sillä samantyylisen ja kaikin 

puolin yhtenäisen feedin ylläpitäminen koettiin erittäin merkitykselliseksi seikaksi 

vastaajien keskuudessa. Tilin toivottiin keskustelevan itsensä kanssa ja ehdotettiin, että 

olisi hyvä valita yksi tietty tapa markkinoida ja pysyä siinä. Kuvien toivottiin olevan 
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teemaltaan saman tyyppisiä, eikä alati tyyliltään muuttuvia. Kuitenkin jo ajoittain ta-

pahtunut liiallinen toisto koettiin negatiivisessa valossa – samantyylisiä kuvia ja päi-

vityksiä oli pienen aikavälin sisään julkaistu monta kertaa peräkkäin, mikä oli aiheut-

tanut tylsistymistä ja turhauttavaa oloa. Koettiin, että ”tämähän on nähty jo moneen 

otteeseen”, eikä markkinointiviestinnän kautta enää saatu mitään uutta kiinnostavaa 

informaatiota. Esimerkkinä mainittiin muun muassa Ten Points-brändin kenkien mai-

nostaminen yrityksen Intagram-tilillä. Yhtenäisyyttä tulisi siis rakentaa tyylikkäästi ja 

sulavasti – tyylilleen uskollisesti. Vallitseva yhtenäisyys edesauttaisi laadukkaan mie-

likuvan syntyä ja poistaisi viitteitä arkisuudesta.  

 

Vastaajat kaipasivat enemmän monipuolisuutta julkaisujen sisältöön ajoittaisen tois-

ton sijaan. Monipuolisuus nähtiin positiivisena ja kiinnostavana – huomiohan herää 

usein nähdessä jotain uutta, erilaista ja vaihtelevaa. Monipuolista sisältöä voisivat olla 

esimerkiksi tuotevalikoiman erilaisten kategorioiden ja vaihtuvien sesonkien aktiivi-

sempi esilletuominen. Esimerkkinä sesongeista mainittiin muun muassa vuodenajat, 

juhlat ja juhlapyhät. Yksi haastatelluista toivoi, että jo kuvat itsessään voisivat tarjota 

enemmän informaatiota seuraajille. Hän ajatteli, että yksityiskohtainen kuva esimer-

kiksi ”puolikkaasta kengästä” ei välttämättä herätä sen koommin kiinnostusta tai ta-

voita suurta määrää ihmisiä ja heidän mielenkiintoaan. Kuvien olisikin hänen mieles-

tään hyvä olla tyyliltään laajemmin ja monipuolisemmin tuotevalikoimaa esitteleviä.  

 

Kuten jo aiemminkin mainittua, videoista pidettiin paljon, joten niitä toivottiin jatkos-

sakin nähtäväksi. Videoiden määrän toivottiin tulevaisuudessa kasvavan. Koettiin, että 

niissä esiintyi useimmiten vain yksi henkilö, joten toivomuksena oli, että ehkäpä muut-

kin myyjät voisivat esiintyä videotarinoissa aina silloin tällöin. Tällöin videosisältökin 

muuttuisi osittain monipuolisemmaksi ja vaihtelevammaksi. Sisältöön toivottiin vaih-

tuvia teemoja.  

 

Kehityksen kohteena nähtiin myös tasaisemman julkaisuvälin rakentaminen. Eräs 

haastatelluista mainitsi, että Instagram-tilillä vallitsi välillä pitkääkin hiljaiseloa ja jos-

sain vaiheessa esiintyi erittäin aktiivista toimintaa parin päivän ajan – säännöllisyys 

puuttui. Tasalaatuinen aktiivisuus mahdollistuisi, jos sosiaalisen median markkinoin-

tiin kehitettäisiin jonkinlainen julkaisusuunnitelma yrityksen toimesta. Julkaisuja olisi 

haastateltujen mielestä mukavaa nähdä säännöllisesti, esimerkiksi 2–3 kertaa 
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viikoittain. Säännölliseen tahtiin toivottiin samalla myös pientä yllätyksellisyyttä – 

seuraajat eivät toivo näkevänsä sosiaalisen median markkinointia välttämättä aina sa-

moina päivinä, esimerkiksi maanantaisin ja torstaisin, vaan vaihtelevasti.  

8.6  Facebook – Halonen Pori 

Kaksi viidestä haastatellusta seurasi Halonen Poria myös Facebookissa. Näiden kah-

den seuraajan mukaan Facebookissa tapahtuva markkinointiviestintä koettiin etäisenä 

ja passiivisena. Siihen ei tullut kiinnitettyä lähes minkäänlaista huomiota, sillä vies-

tintä oli laadultaan hiljaista ja jollain tapaa näkymätöntäkin. Facebook-markkinointi 

koettiin siis melko neutraalisti sen enempää mielipiteitä herättämättä.  

 

Eräs huomio toi esille sen, että Facebookin on hyvä olla olemassa, mutta on kuitenkin 

viisainta keskittää sosiaalisen median markkinointiviestintä Instagramiin. Jos Face-

bookista jotain tulisi etsittyä, olisi se vastaajan mukaan yhteystiedot tai palautelomake.  

 

Toinen Halonen Porin Facebookin seuraajista pohti yrityksen vanhemman asiakaskun-

nan sosiaalisen median käyttöä yleisesti – luultavasti moni Halosen kohderyhmään 

kuuluva ei ehkä käyttäisi mitään sosiaalisen median alustaa tälläkään hetkellä. Hän 

olikin myös sitä mieltä, että markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa olisi hyvä 

painottaa Instagramiin, jossa nuoremmat ikäluokat pyörivät. Näin markkinointivies-

tintä saavuttaisi edes osan yrityksen potentiaalisista asiakkaista.  

8.7  Markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa 

Sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan markkinointiviestintään suhtauduttiin haastateltu-

jen kesken positiivisin mielin.  Se koettiin kiinnostusta ja uteliaisuutta herättävänä, 

mielekkäänä asiana, johon huomio kiinnittyy suhteellisen helpostikin. Vastauksista 

nousi esiin ajatus siitä, että mitä suurempi ja tunnetumpi yritys on kyseessä, sitä laa-

dukkaampaa ja ajatellumpaa tarjottu markkinointiviestintäkin on. Huomattiin, että niin 

sanottujen isojen organisaatioiden sosiaalisen median alustat olivat loppuun hiottuja, 

tyylilleen tiukan uskollisia ja jopa täydellisyyttä hipovia, kun taas pienempien yritys-

ten alustoista huokui maanläheisempi ja arkisempi tunnelma. Markkinointiviestintä 
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sosiaalisessa mediassa nähtiin yleisesti helppona tapana saada näkyvyyttä sekä hyö-

dyllisenä ilmaisen markkinoinnin ja mainonnan välineenä. Eräs haastatelluista oli sitä 

mieltä, että mikäli yritys sosiaalisen median avulla onnistuu luomaan itsestään persoo-

nallisen kuvan, vaikuttaa se koko yrityksen mielenkiintoisuuteen ja mielekkyyteen. 

Hän ajattelee, että markkinointiviestintä sosiaalisen mediassa toimii vuorovaikutuk-

sena ostojoukon kanssa ja se on laadultaan joko etäistä tai läheistä riippuen yrityksestä.  

 

Markkinointiviestinnän määrä jakoi mielipiteitä haastateltujen kesken. Toiset olivat 

sitä mieltä, että ”liika on liikaa”, kun taas toisia ei aktiivisen luontoinen myyminen ja 

jatkuva tuotteiden esittely haitannut – tämä koettiin silloin neutraalisti sen koommin 

minkäänlaisia tunteita herättämättä. Yksi haastateltu koki joidenkin sosiaalisen median 

vaikuttajien, ”influencereiden”, toistuvan tuotteiden markkinoimisen ärsyttäväksi tyr-

kyttämiseksi, jopa tuputtamiseksi. Tämä ei kuitenkaan ole tuonut minkäänlaista inhoa 

markkinoitavia tuotteita kohtaan, vaan on jättänyt kyseisten mainostajien seuraamisen 

vähemmälle. Tässä tapauksessa sosiaalisen median kaupallisuus onkin siis nähty ne-

gatiivisessa valossa. Toinen haastateltava kuvasi osaa kaupallisesta sosiaalisessa me-

diassa tapahtuvasta markkinointiviestinnästä epäeettiseksi esimerkiksi kosmetiikan ja 

terveystuotteiden suhteen. Pohjalla vallitseekin ajatus siitä, että jotkin mainostajat 

myyvät lähes mitä vain hyötyäkseen siitä itse rahallisesti, ilman että markkinoitu tuote 

olisi tosiasiassa edes hyvä, jo aiemminkin testattu tai toimiva. Pääosin markkinointi-

viestinnän vaikutus oli kuitenkin positiivista ja se koettiin mielenkiintoiseksi mahdol-

lisuudeksi löytää jotain uutta ja erilaista.  Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markki-

nointiviestinnän roolin uskottiin kasvavan vielä tulevaisuudessa. 

 

Yritysten ja sosiaalisen median vaikuttajien tarjoamaan markkinointiviestintään sosi-

aalisessa mediassa kiinnitetään haastateltujen parissa toistuvaa huomiota. Se koetaan 

ajankohtaisena ilmiönä sekä oivana mahdollisuutena löytää uusia kiinnostavia asioita 

ja tuotteita omaan elämään. Oikein toteutettuna markkinointiviestintä koetaan infor-

matiivisena ja mielenkiintoisena – ostohalut herättävänä. Keskustellessa sosiaalisessa 

mediassa tapahtuvan markkinointiviestinnän vaikutuksesta omaan ostokäyttäytymi-

seen, tärkeimpänä seikkana nousi esiin yksilöllä vallitsevan tarpeen yhteys mainostet-

tavaan tuotteeseen tai palveluun. Eräs haastateltu esitti, että jos markkinointi löytää 

tiensä oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, on ostopäätöksen teko suhteellisen helppoa. 

Jos markkinoitu tuote on jotain sellaista, mitä hän tarvitsee ja on jo ennalta ajatellut 
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ostavansa, ja sen mainostaminen onnistuu herättämään myönteisen tunteen, voisi sen 

tilata vaikka saman tien itselleen. Mielenkiinto ja positiivinen mielikuva ovat avain-

asemassa markkinoinnissa – jos nämä puuttuvat, ei kiinnostus herää, eikä täten osto-

päätöstäkään kyseisen tuotteen osalta tehdä. Toisaalta toinen haastateltu kertoi saman-

tyylisen mielenkiinnon ja ostohalun heräämisen jälkeen kuitenkin vielä haluavansa 

selvittää mahdollisia kokemuksia ja arvosteluita kyseistä tuotetta koskien ennen osto-

tapahtumaa. Ostamiseen liittyvä impulsiivisuus vaihteli siis haastateltavien keskuu-

dessa.  

 

Vastaukset olivat yhteneväisiä, kun tarkastelu keskittyi nimenomaan Halonen Porin 

sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinointiviestinnän vaikutuksesta omaan osto-

käyttäytymiseen. Koettiin, että kyseisen yritystilin tarjoama mainonta vaikuttaisi lähes 

samoin tavoin kuin muidenkin yritysten. Vaikutusta oli haastateltavien kesken melko 

vaikea pukea sanoiksi, sillä koettiin, ettei sitä välttämättä edes ole. Koettiin, että Ha-

lonen Porin Instagramia on mukava seurata ja katsella, muttei se sen koommin vaikuta 

omaan ostokäyttäytymiseen lähes mitenkään. Kerrottiin, että julkaisut herättävät kyllä 

mielenkiintoa ja jäävät välillä mieleen, mutta muuten vaikutus on laadultaan erittäin 

neutraalia. Yrityksen Instagram-markkinointi ei altistanut haastateltuja heräteostok-

sien tekoon. Vastauksien kautta saadusta tiedosta siis ilmeni, että kyseisen yrityksen 

sosiaalisen median markkinointi ei vaikuta omaan toimintaan, mutta mahdollisuuksia 

siihen kuitenkin on olemassa. Kuten jo aiemmin todettua, yksilöiden ostokäyttäytymi-

seen merkittävästi vaikuttava vallitseva tarve on useimmiten tärkeimmässä roolissa, ja 

mikäli se puuttuu, ei ostopäätöstäkään välttämättä tehdä. Mikäli tämä mahdollinen 

tarve on jo olemassa ja Halonen Pori sattuisi juuri sinä samaisena hetkenä mainosta-

maan vastaavaa kyseistä tuotetta sosiaalisessa mediassa, olisi ostopäätökseen kohdis-

tuva myönteinen päätös mahdollista tehdä. Kukaan haastatelluista ei siis sulkenut pois 

mahdollisia vaikutuksia tulevaisuudessa. Sosiaalisessa mediassa tapahtuva markki-

nointiviestintä muiden yritysten toimesta oli jo aiemmin saanut haastateltuja ostamaan 

sosiaalisen median eri alustoilla mainostettuja tuotteita, joten lähtökohtaisesti Halonen 

Porillakin on tähän sama mahdollisuus – kuitenkin vain, jos onni antaa myöden ja 

ajoitus osuu kohdalleen. Erilaisten kampanjoiden ja alennusmyyntien mainostaminen 

koettiin yleisellä tasolla mielenkiintoa herättävänä. Kampanjamarkkinoinnissa kerrot-

tiin piilevän hyvä mahdollisuus saada yksilö vierailemaan myös myymälässä, mutta 

tätäkään ei ollut vielä tapahtunut sosiaalisen median vaikutuksen kautta.  
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9  YHTEENVETO 

Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus ja se toteutettiin kvalitatiivista tutkimusmene-

telmää käyttäen. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Opinnäy-

tetyön teoreettisen viitekehyksen pohjalta laadittu teemahaastattelurunko toimi poh-

jana haastatteluille. Haastateltaviksi valittiin viisi henkilöä, jotka kaikki olivat Halonen 

Porin aktiivisia Instagram-seuraajia. Haastattelut järjestettiin vallitsevan koronapan-

demian vuoksi etänä puhelimitse tai videopuhelun avulla. Haastattelut taltioitiin nau-

hoittamalla, johon oli pyydetty lupa ennalta. Nauhoitetut haastattelut litteroitiin aineis-

ton analysointia varten. Haastatteluista saatu aineisto analysoitiin sisällönanalyysin 

avulla. Sisällönanalyysin kautta tutkimusaineistosta luotiin selkeä sanallinen kuvaus 

tutkittavasta ilmiöstä.  

 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostui kuluttajan osto- ja asiakaskäyttäytymi-

sestä, ostoprosessista sekä ostokäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä. Viitekehyk-

seen liittyi myös vahvasti sosiaalinen media ja siinä tapahtuva markkinointiviestintä. 

Teoreettisessa osuudessa käytiin läpi tunnetuimmat sosiaalisen median alustat sekä 

Halosen ja Halonen Porin toimintaa Instagramissa ja Facebookissa.  

 

Aineiston keruuseen tähtääviä teemahaastatteluja toteutettiin viisi kappaletta haasta-

teltavaksi valittujen määrän mukaisesti. Viiden tehdyn haastattelun jälkeen tutkija 

huomasi, että vastaukset olivat pääosin yhteneviä ja saman tyylisiä ajatuksia ja koke-

muksia nousi esiin. Haastattelut alkoivat ikään kuin toistaa toisiaan, eikä täten enem-

pää haastateltavia tarvinnut enää tutkimukseen valita. Joitakin eriäväisyyksiä haasta-

teltujen yksilöiden välillä kuitenkin ilmeni.  

 

Tutkimustulosten yhteenvetona kerrottakoon, ettei Halonen Porin Instagramissa ta-

pahtuvan markkinointiviestinnän seurauksena ollut aistittavissa merkittävää vaiku-

tusta yksilöiden ostokäyttäytymiseen. Se ei inspiroinut haastateltuja muutokseen tai 

ajanut seuraajiaan myönteiseen ostopäätökseen. Kun tarkasteltiin tutkimuksen alaon-

gelmia, ilmeni, ettei Instagram-markkinointi saanut haastateltuja asioimaan myymä-

lässä useammin tai ostamaan määrällisesti enempää tuotteita. Koettiin, että 
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mahdollisuus tähän kuitenkin olisi olemassa tulevaisuudessa. Kukaan haastatelluista 

ei siis sulkenut pois esiin nousevien vaikutuksien syntymistä jatkoa ajatellen.  

 

Kokonaisvaltaisesti Halosen markkinointiviestintä ja imago koettiin yleisellä tasolla 

vanhahtavana. Yritys kuitenkin kuvaa itseään trendikkäänä, joten kuluttajien mielipide 

oli ristiriidassa yrityksen omaan näkemykseen verrattuna. Lähivuosina tapahtunut In-

stagramin suosion kasvu on syrjäyttänyt Facebookin, ja tämä ilmeni myös tutkimustu-

loksien kautta. Halonen Porin Instagram-tilin toiminta koettiin kiehtovampana, näky-

vämpänä ja tärkeämpänä, kuin Facebookin. Facebook-mainonta ja siellä julkaistu si-

sältö ei ollut tavoittanut, ja sen koommin myöskään kiinnostanut, haastateltuja lähes 

lainkaan. Näin ollen myöskään Facebookissa tapahtuva markkinointiviestintä Halonen 

Porin toimesta ei siis aiheuttanut vaikutuksia ostokäyttäytymiseen yksilötasolla.  

 

Tutkimuksesta saadun aineiston perusteella Halonen Porin sosiaalisessa mediassa ta-

pahtuvaa markkinointiviestintää tulisi tulevaisuudessa kehittää. Kehittäessä toimintaa 

yritystilin ylläpitäjien tulisi keskittyä pääosin Instagram-tilin yhtenäistämiseen. Tilistä 

tulisi rakentaa jatkossa yhtenäisesti etenevä, omalle tyylilleen uskollinen ja jouhevasti 

soljuva, lähes symbioosimainen, kokonaisuus. Kuvien, julkaisujen ja videoiden – koko 

kokonaisuuden, tulisi noudattaa samaa teemaa ja tarjota seuraajilleen monipuolisem-

paa sisältöä näissä puitteissa. Videot ja videotarinat nähtiin erityisesti positiivisessa 

valossa ja niitä toivottiin lisää. Videoita tulisi kehittää teemoiltaan monipuolisem-

maksi sekä saada niihin esiintymään satunnaisesti muitakin myyjiä vain yhden samai-

sen sijaan. Julkaisutahtiin tulisi kehittää säännöllisyyteen tähtäävä kaava ja luoda so-

siaalisessa mediassa tapahtuvan markkinointiviestinnän tueksi toimivaan tehokkuu-

teen pyrkivä sosiaalisen median markkinointistrategia.  

9.1  Johtopäätökset 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykseksi asetettiin: ”Miten Facebookissa ja In-

stagramissa julkaistu markkinointiviestintä vaikuttaa ostokäyttäytymiseen Halosen 

Porin yksikössä?”. Tutkimuskysymykseen pyrittiin vastaamaan toteutetun tutkimuk-

sen kautta. Tutkimuksen myötä haluttiin kerätä tietoa siitä, mitä vaikutuksia palvelu-

alan myymäläympäristössä sosiaalisen median parissa tapahtuvalla 
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markkinointiviestinnällä on, ja miten se vaikuttaa Halonen Porin sosiaalisen median 

seuraajien ostokäyttäytymiseen.  Tämän ohella pyrittiin selvittämään mahdolliset esiin 

nousevat kehitysehdotukset, jotka jatkossa voisivat parantaa yrityksen sosiaalisessa 

mediassa tapahtuvaa markkinointiviestintää ja sen laatua.  

 

Toimeksiantaja Halonen Pori sai opinnäytetyön myötä toteutetun tutkimuksen kautta 

tietoa aktiivisten Instagram-seuraajiensa mielipiteistä, ajatuksista, ja suhtautumisesta 

sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa markkinointiviestintäänsä kohtaan. Tietoa saatiin 

myös opinnäytetyön tutkimuskysymyksen mukaisesti markkinointiviestinnän vaiku-

tuksesta heidän ostokäyttäytymiseensä. Tietoa tästä saatiin niin yleisesti, kuin Halonen 

Porin omaan viralliseen Instagram-tiliinsä kohdistuenkin. Esiin nousi joitakin kehitys-

ehdotuksia, joista Halonen Pori mahdollisesti hyötyy tulevaisuudessa.  

 

Aineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla. Saadun aineiston perusteella voidaan to-

deta, ettei Halonen Porin Instagramissa ja Facebookissa tapahtuva markkinointivies-

tintä vaikuttanut ostokäyttäytymiseen yksilötasolla. Jokainen viidestä haastatellusta oli 

samaa mieltä asiasta. Kerätystä haastatteluaineistosta oli havaittavissa myös, ettei 

myymälässä asioimisen ja tuotteiden ostamisen määriin ollut markkinointiviestinnän 

vaikutuksesta tapahtunut muutosta. Tulevaisuus nähtiin kuitenkin valoisana haastatel-

tujen keskuudessa ja koettiin, että vaikutuksen mahdollisuus olisi olemassa tulevai-

suudessa. Tämän takia voisi päätellä, että aktiivisuuden ylläpitäminen Instagram-

markkinoinnissa ja sen toiminnan kehittäminen tutkimustuloksien kautta saatujen ke-

hitysehdotusten mukaisesti olisi otollista mahdollisten tulevaisuuden ostokäyttäyty-

mistä muokkaavien vaikutusten aikaansaamiseksi. 

 

Tuloksien laajempiskaalaiseen tulkintaan on syytä suhtautua varauksella tutkimuk-

sesta saadun aineiston pienehkön koon vuoksi. Kuitenkin teemahaastatteluista kerätty 

aineisto, ja näin ollen myös vastaukset, toistivat toisiaan, jolloin voidaan olettaa tässä 

tapauksessa tutkimustuloksen olevan luotettava.  

 

Jatkotutkimusehdotuksena tutkija esittää, että tällainen saman laatuinen tutkimus to-

teutettaisiin uudelleen jonkin tietyn aikavälin jälkeen. Silloin tutkimustuloksia voitaisi 

verrata toisiinsa ja tutkia syvemmin yrityksen tarjoaman sosiaalisen median markki-

nointiviestinnän vaikutuksia ostokäyttäytymiseen kohdistuen. Toiselta kantilta 
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ajateltuna tätä toteutettua tutkimusta, ja sen myötä saatuja tuloksia, voitaisi myös mah-

dollisesti verrata toisiin samasta aiheesta tehtyihin tutkimuksiin, jotka ovat kohdistu-

neet eri yrityksiin tai brändeihin.   

 

Toisena jatkotutkimusehdotuksena tutkija esittää Halonen Porin Instagramiin kohdis-

tuvaa sisällönarviointia. Tässä tutkimusasetelmana voisi olla määrällinen tutkimus, 

joka kohdistuisi sosiaalisen median julkaisujen pidettävyyteen. Tätä kautta yritys voisi 

saada arvokasta informaatiota siitä, millaista sosiaalisen median markkinointiviestin-

nän sisällön ja julkaisujen laadun ehkä pitäisi olla.  

 

Kolmas tutkijan esittämä jatkotutkimusehdotus olisi toiminnallinen. Toiminnallisena 

opinnäytetyönä voitaisi luoda yritykselle sosiaalisen median markkinointistrategia. 

Tämä markkinointistrategia tähtäisi markkinointiviestinnän säännöllistämiseen ja toi-

misi tehokkuuteen tähtäävän toiminnan tukena.   

9.2  Luotettavuustarkastelu 

Laadullisen aineiston tarkastelussa olennaisena osana voidaan pitää analyysin muo-

dostumista. Analyysi muodostuu tutkimusaineiston merkityksellisyyden, arvon ja pä-

tevyyden kriittisestä tarkastelusta tutkijan toimesta. (Anttila, 1998.) Tässä opinnäyte-

työssä tutkimuksen kautta saatu aineisto tuotti analysoinnin myötä tutkimustuloksia, 

joiden tutkija uskoo olevan myös jatkossa toistettavissa.  

 

”Laadullista tutkimusta arvioidaan ensisijaisesti sen validiteetin, mutta myös sen re-

liabiliteetin näkökulmista” (Anttila, 1998). Seuraavat alaluvut 9.2.1 ja 9.2.2 käsittele-

vät laadullisen tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia teorian kautta sekä arvioi-

malla näistä näkökulmista opinnäytetyön myötä toteutetun tutkimuksen luotettavuutta.  

9.2.1  Tutkimuksen validiteetti 

Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä ja luotettavuutta. Validiteetti tarkastelee 

tutkimusmenetelmän kykyä mitata tarkoituksen ja päämäärän mukaisesti mitattavaa 

asiaa ja sitä, miten siinä tutkimuksen kautta onnistutaan. Täydellinen validiteetti 
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syntyy silloin, kun sekä teoreettinen että operationaalinen määritelmä ovat yhtäpitävät. 

Puhuttaessa tutkimuksen pätevyydestä ja luotettavuudesta yleisellä tasolla, tutkimus-

aineiston, tutkimustuloksien ja tutkimuksen kokonaisuuden arvioidaan olevan mah-

dollisimman luotettavia, eli valideja. (Anttila, 1998.) 

 

Tutkimuksen validiutta toteutettiin tässä opinnäytetyössä valitsemalla sellaiset tutki-

musmenetelmät, jotka mahdollisimman hyvin vastaisivat sitä ilmiötä, jota haluttiin tut-

kia. Laadullinen tutkimusmenetelmä valittiin, koska haluttiin saada keskuste-

lunomaista ja henkilökohtaista informaatiota teemahaastattelujen kautta. Teemahaas-

tattelurunko pyrittiin rakentamaan mahdollisimman selkeäksi ja ajatuksia herättäväksi 

sekä validiin informaatioon johtavaksi. Kysymysasettelu ja kysymykset laadittiin kes-

kustelua ohjaaviksi ja sellaisiksi, joihin vastaaminen olisi vastaajien näkökulmasta 

suhteellisen helppoa. Teemahaastattelun kautta kerätystä aineistosta saatiin selkeä vas-

taus tutkimuksen tutkimuskysymykseen, joten näin ollen tutkimusaineistoa ja sen 

kautta saatuja tuloksia voidaan pitää kokonaisuudessaan valideina. Tutkimuskysy-

mykseen saatua vastausta, tutkimustulosta, voidaan pitää totuudenmukaisena ja luo-

tettavana, sillä se vastaa myös käsitystä todellisuudesta. Täten myös tutkimuksen stra-

tegia osoittautui validiksi.  

 

Aineisto oli koottavissa aidosti spontaanilla tavalla, eikä tutkijan pitänyt sen koommin 

ponnistella vastausmateriaalin saamiseksi. Joitain lisäkysymyksiä esitettiin teema-

haastattelurungon ohessa haastattelujen aikana, mutteivat ne olleet laadultaan johdat-

televia, vaan ainoastaan ajatuksia herättäviä. Näin ollen haastateltujen kesken spontaa-

nisti mieleen heränneet ajatukset ja vastaukset olivat aidompia ja siten myös tutkimuk-

sen valossa luotettavampia. Ulkopuoliset tekijät eivät vaikuttaneet aineistoon. Merk-

kejä vastausaineiston rakentajien, eli haastateltujen, kesken minkäänlaisesta liioitte-

lusta, tiedon muuntelusta tai kätkemisestä ei löytynyt haastattelujen lomassa. Tutkijan 

näkökulmasta totean, että tutkimuksen kautta saatu tieto oli laadultaan autenttista.  

9.2.2  Tutkimuksen reliabiliteetti 

Reliabiliteetti tarkoittaa luotettavuutta aineiston käsittelyn ja analysoinnin näkökul-

masta. Reliabiliteetin tarkastelu liittyy usein tutkimuksessa vaiheeseen, jossa 
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empiirisestä aineistosta siirrytään analysoinnin kautta tuloksien tulkintaan. Analyysin 

arvioitavuuteen ja uskottavuuteen tulisi kiinnittää huomiota tutkimusraporttia kirjoit-

taessa, sillä kyseiset kaksi kriteeriä liittyvät vahvasti tutkimuksen reliabiliteetin arvi-

ointiin. Arvioitavuus tarkoittaa mahdollisuutta tutkijan päättelyn seuraamiseen ja sen 

kritisoimiseen, kun taas uskottavuus viittaa tutkimuksessa kuvattujen tapojen kautta 

päätymistä esitettyihin tulkintoihin uskottavuuden näkökulmasta.  Kvalitatiivisen tut-

kimuksen reliabiliteettiin liittyy myös toistettavuuden kriteeri ja tätä kriteeriä voidaan-

kin kuvata lähinnä tutkimuksen ideaalina. Toistettavuudella tarkoitetaan samoihin tul-

kintoihin päätymistä esitettyjen tulkintasääntöjen ja saman aineiston pohjalta, oli tut-

kija sitten kuka tahansa. Mikäli tutkimustulokset ovat pysyviä ja samoja tuloksia eri 

kerroilla antavia, voidaan mittaustoimitusta kutsua reliaabeliksi. Näin ollen reliabili-

teetti kuvastaakin menetelmän toimivuutta aineiston analysoinnissa. (Anttila, 1998.)  

 

Tutkijan oman arvioinnin pohjalta opinnäytetyötä voidaan pitää melko reliaabelina, 

sillä tutkimuksen toistettavuuteen on olemassa hyvät lähtökohdat. Teemahaastattelun 

keskeisin elementti, opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen pohjalta laadittu teema-

haastattelurunko, esitettiin jokaiselle haastateltavalle ennen itse haastattelutilanteen to-

teuttamista. Tämä kyseinen kysymysrunko oli kaikille sama ja se sisälsi avoimia kes-

kustelun aiheita. Niin sanottuja kyllä vai ei –kysymyksiä ei ollut. Haastattelut toteutet-

tiin saman teemahaastattelurungon mukaisesti jokaiselle osallistujalle, jolloin haastat-

telutilanne oli helposti toistettavissa ja näin ollen myös laadultaan reliaabeli. Haastat-

telut eivät olleet identtisiä, sillä kyseessä ei ollut valmiiksi muotoiltu kyselymäinen 

kaavake, vaan keskustelunomainen haastattelutilaisuus aihepiireittäin edeten. Tutki-

tusasetelma, joka toteutettiin etänä koronapandemiasta johtuen, mahdollisti sen helpon 

toistettavuuden, joka tuki myös tutkimuksen luotettavuutta. Haastattelujen kautta ke-

rätty aineisto osoittautui pääosin saman luonteiseksi ja vastauksien toistoa oli havait-

tavissa. Näiden tekijöiden pohjalta tutkija uskaltaisikin väittää, että opinnäytetyön 

myötä saavutettu tutkimustulos olisi ollut samanlainen tutkijasta riippumatta. Voidaan 

siis puhua aidosti toistettavasta, reliaabelista, tutkimustavasta. 

 

Lähestymistapa, jossa tutkimusta tarkastellaan reliabiliteetin ja validiteetin näkökul-

masta, pitää sisällään monia yhtymäkohtia lähdekriittisyyteen (Anttila, 1998). Opin-

näytetyössä pyrittiin käyttämään mahdollisimman uutta saatavissa olevaa tietoa lähde-

materiaalia kerätessä, jotta tutkimuksen luotettavuutta ja validiutta pystyttiin 
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lisäämään. Opinnäytetyössä käytetty lähdeaineisto oli pääosin julkaistu vuoden 2010 

jälkeen, joten sitä voidaan pitää tuoreena ja ajankohtaisena. Myös teoriassa esitetyt 

sosiaalisen median statistiikkatiedot ovat vuodelta 2021, mitkä vastaavat todellista ti-

lannetta tällä hetkellä.  

9.3  Toimeksiantajan palaute 

”Opinnäytetyön laatimista ja kehittymistä oli mielenkiintoista seurata. Jasmiina 

Rahkonen on päämäärätietoisesti ja selkeästi jäsennellen tuottanut kattavan ku-

vauksen Porin Halosen markkinoinnista ja sosiaalisen median vaikutuksesta sii-

hen.  

 

Teemahaastattelurunko oli hyvin laadittu ja mielenkiintoista olikin huomata, 

kuinka yhteneväisiä tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden mielipiteet lo-

pulta olivat. Koronapandemia on tosiaan vaikuttanut ostokäyttäytymiseen ja he-

räteostosten sijaan harkitaan ja hankitaan enemmän juuri sitä, mitä oikeasti tar-

vitaan. Tämän olemme huomanneet myös sosiaalisessa mediassa tuotteita esi-

tellessä.  

 

Jasmiina Rahkosen opinnäytetyön tutkimustulokset herättivät runsaasti ideoita 

esimerkiksi brändin päivittämiseksi. Tietynlainen vanhoillisuus ja paikoilleen 

jääminen saivat miettimään muutos- ja kehitysideoita. Ilahduttavaa oli huomata, 

että Instagramin seuraajat olivat tyytyväisiä tarinaosioiden sisältöön, iloisuuteen 

ja positiivisuuteen. Jatkossa pitänee panostaa enemmän sesonkien ja eri katego-

rioiden sisällöntuottamiseen niin, että se olisi laadultaan tasaista ja säännölli-

sempää – yllätyksellisyyttä unohtamatta.  

 

Jasmiina Rahkosen ehdotukset mahdollisten jatkotutkimusten osalta otan ilolla 

vastaan – niiden myötä sosiaalisen median kehittämistyö saisi myymälässämme 

varmasti kannatusta ja lisäisi luovia ideariihiä. Tutkimustulokset tullaan tulosta-

maan koko Porin myymälän henkilökunnan luettavaksi ja mielenkiintoista sisäl-

töä tullaan varmasti hyödyntämään jatkossa. Kiitos!” (Peltomäki, 2021.) 
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9.4  Pohdinta 

Opinnäytetyöprosessi lähti liikkeelle jo vuonna 2016 työskennellessäni Halonen Porin 

myymälässä ammattikorkeakouluopintojeni ohella. Opintojen ja työelämän yhdistä-

minen on aina ollut minulle luontaista, joten oli hienoa saada työnantaja myös opin-

näytetyön toimeksiantajaksi. Aihe alkoi alkujaan rakentumaan henkilökohtaisesta 

kiinnostuksestani markkinointiviestintää kohtaan sekä Halonen Porin uudesta, samai-

sena vuonna käyttöön otetusta, markkinointiviestinnän kanavasta – Instagramista.  

 

Pohdinnan saatossa opinnäytetyön aihealue alkoi selkiytymään ja otsikoksi valikoitui 

”Markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa ja sen vaikutus ostokäyttäytymiseen 

Case: Halonen Pori”. Suunnitteluseminaarin ajankohta sijoittui kevääseen 2016, jol-

loin myös suuri osa teoriasta kirjoitettiin. Projekti jäi kuitenkin hetkeksi keskeneräi-

senä muhimaan, kunnes taas syksyllä 2020 opinnäytetyö herätettiin jälleen eloon. 

Työnteko jatkui siitä mihin viimeksi jäätiin, entistäkin suuremman motivaation voi-

min.  

 

Prosessi eteni syksystä lähtien hyvällä tempolla ja opinnäytetyö oli väliseminaarikel-

poinen huhtikuussa 2021. Tarkemmin ajateltuna opinnäytetyön aihe on entistäkin 

ajankohtaisempi nyt viiden vuoden jälkeisenä ajankohtana, sillä sosiaalisen median 

käyttö on yleistynyt vauhdikkaasti viime vuosien aikana. Markkinointiviestintä sosi-

aalisessa mediassa on vakiinnuttanut vahvasti asemaansa yritystoiminnassa ja muuttu-

nut selkeästi aktiivisempaan suuntaan. Myös Halonen Porin toteuttama markkinointi-

viestintä sosiaalisessa mediassa on kehittynyt huomattavasti verrattuna Instagramin 

käytön alkutaipaleeseen. Uskonkin siis vahvasti, että tutkimus on tänä päivänä entis-

täkin merkittävämpi.  

 

Opinnäytetyöprosessi oli kaikin puolin erittäin opettavainen. Prosessi opetti pitkäjän-

teisyyttä, ongelmanratkaisukykyä sekä lähdekriittistä suhtautumista aineiston hankin-

taan kohdistuen. Mielenkiintoista opinnäytetyön parissa työskentelemisestä teki oman 

osaamisen hyödyntäminen mahdollisimman monipuolisella tavalla. Paikoitellen haas-

tavaksi koin yhtenäisen kokonaisuuden rakentamisen – teorian ja tutkimuksen yhteen 

kiteyttämisen. Kuitenkin lopputulosta tarkastellessani koen, että onnistuin tässä varsin 

mallikkaasti. Olen tyytyväinen valmiiseen opinnäytetyöhön.  
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Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tietoa Halonen Porin sosiaalisen median aktiivis-

ten seuraajien suhtautumisesta sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan markkinointivies-

tintään ja siitä, miten se vaikuttaa heidän ostokäyttäytymiseensä. Tutkimuskysymyk-

seen sekä sen kautta muodostettuihin alaongelmiin saatiin vastaukset tutkimustulosten 

myötä, joten myös opinnäytetyön tavoite onnistuttiin mielestäni saavuttamaan.  

 

Tutkimustulokset kertoivat, kuten aiemminkin mainittua, ettei Halonen Porin sosiaa-

lisen median kautta tapahtuva markkinointiviestintä vaikuttanut yksilöiden ostokäyt-

täytymiseen tai liikkeessä asioimisen ja ostamisen määriin. Jollain tapaa tutkijan roo-

lissa jopa hämmästyin, kun kyseinen tutkimustulos saatiin selville. Tutkimuksen alku-

taipaleella ajattelin, että esiin saattaisi nousta merkittävämpiä vaikutuksia, jotka ohjai-

sivat sosiaalisen median seuraajia tekemään useammin myönteisiä ostopäätöksiä. Mi-

nulle heräsi ajatuksia siitä, että sosiaalisessa mediassa tapahtuva markkinointiviestintä 

mahdollisesti altistaisi useammin heräteostoksille ja tätä kautta myös tuotteiden osta-

minen olisi määrältään suurempaa. Toisin kuitenkin ilmeni. Ennakkoajatukseni tutki-

jana ja lopullinen tutkimustulos olivat siis toisistaan eriäviä.  

 

Tutkimuksesta saadun aineiston pohjalta kuitenkin havaittiin, että mahdollisuus vai-

kutuksien syntyyn saattaisi olla tulevaisuudessa. Tämä loi positiivista toivoa yrityksen 

sosiaalisen median markkinointia kohtaan ja uskon itsekin vahvasti, että joitain vaiku-

tuksia on jossain määrin jo ehkäpä syntynyt, vaikkei tutkimus niitä itsessään osoitta-

nutkaan. Näin ollen mieleeni heräsikin ajatuksia laadullisen tutkimusmenetelmän käy-

töstä tutkimuksessa. Mikäli tutkimus olisi vastaavasti toteutettukin määrällisenä, olisi 

tutkimustulos mahdollisesti voinut olla erilainen. Tällöin aineistoa olisi kerätty vain 

harvan tarkoituksenmukaisesti valitun haastateltavan sijaan määrällisesti suuremmalta 

osalta seuraajia. Olisivatko koko seuraajakunnan mielipiteet olleet eriäviä vain kysei-

seen viiteen haastateltavaan verrattuna, sitä ei voida tietää. Pohtia asiaa kuitenkin voi.  

 

Toteutettu tutkimus antoi lisätietoa Halonen Porin sosiaalisen median aktiivisten seu-

raajien ajatuksista ja mielipiteistä hieman syvällisemmin, kuten päämääränäkin oli. 

Tutkimuksen tärkeys korostui myös haastatteluista saatujen kehitysehdotusten myötä. 

Tutkijana uskon, että opinnäytetyön toimeksiantaja, Halonen Pori, hyötyy tutkimuk-

sen kautta saadusta aineistosta ja tuloksista tulevaisuutta ajatellen.  
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Teemahaastattelujen toteutus onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Haastatteluajankoh-

dat oli helppo sopia haastateltavien kesken. Haastatteluihin liittyvän tekniikan käyttö 

toimi myös moitteettomasti, joten minkäänlaisia ongelmia tähän liittyen ei ilmennyt.  

 

Tutkimuksen haastattelutilanne koettiin sekä tutkijan että haastateltujen näkökulmasta 

positiivisena ja mielekkäänä. Haastateltavat kokivat tutkimuksen aiheen tarkastelemi-

sen hyvänä mahdollisuutena pohtia omaa sosiaalisen median käyttöään, johon harvem-

min kiinnittää jokapäiväisessä elämässään sen enempää huomiota.  

 

Haastattelut sujuivat jouhevasti ja tutkittavasta aiheesta oli helppo puhua. Ajatuksia 

herättävää keskustelua syntyi runsaasti, mikä oli aineiston keräämisen kannalta tär-

keää. Haasteeksi kuitenkin osoittautui nimenomaan oleellisen aineiston hankinta. Tee-

mahaastattelun kautta saadusta aineistosta saatiin suhteessa melko niukanlaisesti vas-

tausmateriaalia itse tutkimuksen tutkimuskysymykseen liittyen. Saadun aineiston 

määrän perusteella olikin hieman haastavaa paneutua juuri sen aiheen keskiöön, joka 

toimi olennaisimpana tutkimuksen kannalta. Muista aihealueista saatiin haastattelujen 

myötä kerättyä runsaasti tietoa ja taltioitua haastateltujen keskuudessa vallinneita aja-

tuksia ja heidän omaa pohdintaansa. Tämä saikin minut tutkijana pohtimaan teema-

haastattelun kysymysrungon toimivuutta. Mieleeni tuli ajatus siitä, että olisiko kysy-

mysten asettelua tai jäsennystä ehkä mahdollisesti pitänyt toteuttaa eri tavalla. Pohdin 

myös sitä, että kysyinkö juuri niitä oikeita asioita ja mahdollisimman oikealla tavalla. 

Mikäli teemahaastattelurunko oli kuitenkin täysin oikeaoppisesti ja asianmukaisesti 

rakennettu ja jäsennelty, kysyen juuri ne oikeat tutkimuksen kannalta olennaiset kysy-

mykset, voi tutkimustulos ollakin täysin oikea ja paikkansapitävä.  

 

Suurinta sosiaalisen median käytön aktiivisuutta oli havaittavissa naisten keskuudessa, 

kun tutkin aktiivisuuskriteeriä haastateltavien henkilöiden valinnassa. Näin myös 

haastatteluihin valikoitiin enemmistön roolissa naisia, heitä oli neljä viidestä haasta-

tellusta, ja yksi oli mies. Ehkä jollain tapaa henkilökohtainen ennakko-oletukseni asi-

asta oli myös tämän mukainen. Yksi viidestä valitusta aktiivisesta seuraajasta osoit-

tautui yrityksen henkilökuntaan kuuluvaksi, muttei tämä seikka minua tutkijana kui-

tenkaan yllättänyt. Voihan loogisestikin ajatella, että henkilökunta seuraa omia 
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yritystilejään myös vapaa-ajalla. Tämä asia ei kuitenkaan tutkimuksen kokonaiskuvaa 

tarkastellessa vääristänyt tuloksia mihinkään suuntaan.  

 

Vallitsevan poikkeustilanteen, koronapandemian, vaikutus sosiaalisen median käyt-

töön yksilöiden kesken oli käsin kosketeltavissa. Käyttö oli yleistynyt ja se koettiin 

merkityksellisemmäksi kuin aiemmin. Yleisen kaupoissa ja ostoskeskuksissa kiertelyn 

jäädessä vähemmälle, on sosiaalisen median markkinointiviestinnän roolikin saanut 

mahdollisuuden vaikutusvaltaisemmalle näkyvyydelle ja tästä syystä se lisäsikin tut-

kimustuloksen merkityksellisyyttä.  

 

Sosiaalisen median tarjotessa markkinointiviestinnälle verraten mainiot ja kustannus-

tehokkaat, lähes rajattomat mahdollisuudet, koetaan se nykypäivänä pääosin hyvänä 

ja tehokkaana viestinnän välineenä. Kuitenkin esiin noussut ajatus siitä, että jos sosi-

aalisessa mediassa tapahtuvaa markkinointiviestintää vain selaillaan nopeatempoisesti 

läpi, tavanomaisen arkisen suorittamisen tyylin turvin, sai se pohtimaan sitä tosiasiaa, 

että onko se sittenkään itsessään niin vaikuttavaa. Tämä saikin minut miettimään, ja 

jopa kyseenalaistamaan, sosiaalisen median markkinoinnin tehokkuutta.  

 

Sosiaalisessa mediassa päivittäin käytettyä aikaa tarkastellessa haastateltavat pohtivat-

kin mielipidettään sosiaalisen median tärkeydestä. Omakohtaisesti sosiaalisen median 

parissa käytetty päivittäinen aika tuntui liialliselta ja turhalta, sillä sosiaalinen media 

ei henkilökohtaisesti tuntunut tärkeältä. Sosiaalinen media on juurtunut arkeemme 

toistuvana alati elämässämme läsnä olevana tapana, jonka otteesta on vaikea päästää 

irti. Tutkimuksen tuloksien analysoinnin kautta aloinkin pohtimaan, miksi jokin asia, 

jota emme koe ääneen sanottuna tärkeäksi, on vakiinnuttanut roolinsa osana niin mo-

nen ihmisen jokapäiväistä elämää. Mieleeni heräsi kysymys – oliko ennen kaikki pa-

remmin, ennen tätä niin sanottua digitalisaation mukana vyörynyttä sosiaalisen median 

aikakautta? Sosiaalinen media vie päivittäin ja toistuvasti tärkeää aikaamme, ja me 

annamme siihen luvan. Jollain tapaa asia on surullissävyinen, mutta tosi, ja se pistää 

pohtimaan. Miksi sosiaalisen median kahleista onkaan niin vaikea irrottaa? Uteliai-

suus, yhteenkuuluvuuden näkökulma, ryhmän paine, ryhmään kuulumisen tunne ja 

yhteiskunnan luomat uudet normit tulevat ensimmäisenä mieleeni. Toki todellisuu-

dessa syyt voivat olla myös jotain aivan muuta.  
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Sosiaalinen media on tätä päivää ja vahvasti läsnä nykyhetkisessä elämässämme – ha-

lusimme sitä tai emme. Vanhasta on päästettävä irti ja ponnistettava uuteen aikaan ja 

sen mukana tuleviin mahdollisuuksiin. Riippuu täysin meistä, onko tulevaisuus luon-

teeltaan meitä palveleva vai koukuttava. Onko sosiaalinen media tosiasiassa renki vai 

isäntä? 
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LIITE 1 

TEEMAHAASTATTELU 

 

1.   KULUTTAJAN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN 

-   Demografiset tekijät (sukupuoli, ikä) 

-   Kuvaile ostokäyttäytymistäsi. (tarpeet, motiivit, yksilöllisyys, harkinta) 

-   Minkälaiset asiat vaikuttavat ostopäätökseesi? 

2.   MARKKINOINTIVIESTINTÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA 

-   Miksi käytät sosiaalista mediaa? 

-   Mitä sosiaalisen median alustoja suosit? Minkä yhteisöjen jäsen olet? 

-   Käytetty aika sosiaalisessa mediassa. 

-   Koetko sosiaalisen median ja siellä vaikuttamisen itsellesi tärkeänä? 

3.   HALONEN PORI 

-   Kuinka usein asioit Halonen Porin myymälässä? Mistä syystä? 

-   Mitä tuotteita tai palveluita etsit liikkeestä? 

-   Koetko palvelun tärkeänä? 

-   Mitä mieltä olet Veljekset Halonen Oy:n markkinointiviestinnästä? 

-   Kokemukset / mielikuva.  

4.   SOSIAALISEN MEDIAN VAIKUTUS OSTOKÄYTTÄYTYMISEEN 

-   Millä tavalla koet yritysten markkinointiviestinnän sosiaalisessa mediassa? 

Miten se vaikuttaa sinuun? 

-   Kuvaile sosiaalisen median vaikutusta ostokäyttäytymiseesi. 

5.   HALONEN PORI – INSTAGRAM 

-   Mitä mieltä olet Halonen Porin markkinointiviestinnästä Instagramissa? 

(määrä, laatu, vaikutus) 

-   Kuvaile Halonen Porin Instagram-tiliä. 

-   Mitä mahdollista kehitettävää voisi olla? 

6.   HALONEN PORI – FACEBOOK 

-   Seuraatko Halonen Poria Facebookissa? Miksi / miksi et? 

-   Mitä mieltä olet Halonen Porin markkinointiviestinnästä Facebookissa? 

(määrä, laatu, vaikutus) 

-   Kuvaile Halonen Porin Facebook-sivua.  

-   Mitä mahdollista kehitettävää voisi olla? 


