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Työssä tarkastellaan blogin hyödyntämistä yrityksen ulkoisessa viestinnässä. 

Tutkimuksen empiiriseen osaan on valittu viisi yritystä, joiden blogeja 

tarkastellaan lähemmin. Työlle asetettiin kolme tutkimuskysymystä: 1) Mitä 

hyötyä blogista voi olla yritykselle? 2) Mitkä ovat onnistuneen yritysblogin 

tunnuskriteerit? 3) Kuinka hyvin tarkasteltavat yritysblogit täyttävät onnistuneen 

yritysblogin tunnuskriteerit ja blogille asetetut viestinnälliset tavoitteet? Työ 

toteutettiin keräämällä kirjallisuudesta blogilta vaadittavia ominaisuuksia, ja 

näistä kriteereistä rakennettiin yritysblogien arviointikehys, jonka avulla voidaan 

tarkastella ja vertailla niiden sisältöä. Onnistuneen blogin tunnuskriteerit jaettiin 

blogin löydettävyyttä mittaaviin kriteereihin sekä blogilla saavutettavan hyödyn 

toteutumista määrittäviin tekijöihin. Tutkimuksen keskeiset tulokset osoittavat, 

että yritysblogilla voidaan saavuttaa kolme merkittävää hyötyä: 1) blogi soveltuu 

niin yrityksen brändin tunnettuuden kasvattamiseen, 2) asiakassuhteiden 

luomiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen kuin myös 3) yrityksen imagon 

hallintaan. Kaikki tutkimuksessa mukana olleet yritysblogit täyttivät hyvin 

arviointikehyksen kriteerit ja lisäksi neljä viidestä tutkitusta blogista täytti niille 

asetetut viestinnälliset tavoitteet. 
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The aim of this master’s thesis is to observe the possibilities of using corporate 

blogs in external communication. Five corporate blogs were chosen for closer 

examination. In this study, there were three research questions: 1) What kinds of 

benefits can a corporate blog produce? 2) What are the relevant features of a 

successful corporate blog? 3) How many of those features can be found in the five 

blogs chosen for this study, and how well those five blogs reach their 

communicational goals? The goal of the theoretical part of the study was to find 

the most important factors of good corporate blogging and use those factors to 

develop a framework for evaluating corporate blogs. The idea of the framework 

was to observe and compare the content and other relevant factors of corporate 

blogs. The framework was comprised of two parts: First, there are factors that 

measure the visibility of the blog and secondly, there are features that can be used 

to estimate the benefits of the blog. The research shows that blogging can produce 

three key benefits: Corporate blogs are useful in 1) increasing brand visibility, 2) 

developing customer relationships and 3) profiling corporate image. The results of 

the case study show that almost all of the relevant features of corporate blogs were 

found from the case blogs. Furthermore, four of the case blogs also reached their 

communicational goals. 



 

 

 

ALKUSANAT 

 

Idea tämän työn aiheeseen syntyi mielessäni keväällä 2009. Aiheen kehittelyn ja 

taustatyön sekä aineiston keräämisen jälkeen työn ensimmäiset rivit ilmestyivät 

heinäkuussa 2009. Nyt huhtikuussa 2010 työ on vihdoinkin valmis!  

 

Haluan kiittää diplomityötä ohjannutta professori Juha Väätästä kaikista 

saamistani neuvoista ja ohjeista ja erityisesti työn rakenteeseen liittyvästä 

ohjeistuksesta. 

 

Suurin kiitos kuuluu Matille: kiitos henkisestä tuesta ja kannustuksesta koko 

diplomityön tekoprosessin ajalta! Lisäksi haluan kiittää Simpeleen tukijoukkoja. 

 

”Se on siinä!”   

 

 

 

Lappeenrannassa 19.4.2010 

 

Heidi Lajunen  



 

 

 

Sisällysluettelo 
1 JOHDANTO .................................................................................................... 1 

1.1 Työn tausta ................................................................................................ 1 

1.2 Tavoitteet ja rajaus .................................................................................... 2 

1.3 Työn rakenne ja toteutus ........................................................................... 2 

2 VIESTINNÄN KÄSITE .................................................................................. 4 

2.1 Yritysviestintä ........................................................................................... 7 

2.1.1 Yritysviestinnän välittämät mielikuvat ............................................ 12 

2.2 Viestintäkanavat ja -keinot ..................................................................... 14 

2.2.1 Verkkoviestintä ................................................................................ 18 

3 BLOGIN MÄÄRITELMÄ ............................................................................ 23 

3.1 Blogit numeroina .................................................................................... 27 

3.2 Yritysblogit ............................................................................................. 31 

3.2.1 Yritysblogit globaalina ilmiönä ....................................................... 34 

3.2.2 Blogin hyödyntäminen yrityksen viestinnässä ................................ 37 

3.2.3 Bloggaamisen pelisäännöt ............................................................... 46 

3.2.4 Miten blogille saa näkyvyyttä? ........................................................ 49 

3.2.5 Yritysblogilla saavutetun hyödyn mittaaminen ............................... 52 

4 YRITYS- JA BLOGIESITTELYT ................................................................ 54 

4.1 Itella - Postiblogi ..................................................................................... 54 

4.2 Finnair - Kiitotie ..................................................................................... 56 

4.3 Delta Air Lines -  Delta Blog: Under the Wing ...................................... 59 

4.4 Bigelow Tea Company – Bigelow Tea Blog .......................................... 63 

4.5 Volvo Buses – Volvo Buses Environment Blog ..................................... 68 

5 TYÖKALU BLOGIEN ARVIOIMISEEN.................................................... 71 

6 TULOKSET ................................................................................................... 79 

6.1 Työn keskeiset tulokset ........................................................................... 85 

6.2 Tulosten arviointi sekä jatkotoimenpiteet ja suositukset ........................ 87 

7 YHTEENVETO ............................................................................................. 88 

LÄHDELUETTELO ............................................................................................. 91 

 



1 

 

 

 

1 JOHDANTO 

 

Viestintä on yksi yrityksen kilpailukeinoista. Jokainen yrityksestä lähtevä viesti 

rakentaa yrityskuvaa. Itse viestintäprosessissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, 

vaan suuret muutokset tapahtuvat viestintäkanavien ja – välineiden kehityksessä. 

Suurin muutos tapahtui 1990-luvun puolivälin jälkeen, kun Internet tuli yleiseen 

käyttöön ja alkoi verkkoviestinnän aikakausi. Verkkoviestinnän kehittyessä 2000-

luvulla alettiin puhua Internetin toisesta aallosta, Web 2.0:sta eli sosiaalisesta 

mediasta. Web 2.0:n sovellukset tarjoavat uusia viestintämahdollisuuksia kaikille, 

joilla on mahdollisuus käyttää Internet-yhteyttä. Yksi Web 2.0:n sovelluksista on 

blogi. Blogien suosio ihmisten keskuudessa ympäri maailman on kasvanut 

huimasti viime vuosina. Suomessa blogeja kirjoittavatkin nykyään niin poliitikot, 

kuten pääministeri Matti Vanhanen kuin myös rocktähdet. Blogi tarjoaa erilaisille 

ihmisille kanavan itsensä ilmaisuun. 

 

1.1 Työn tausta 

 

Tämän tutkimuksen taustalla on kiinnostus blogi-ilmiöön ja esille noussut 

kysymys siitä, mitä hyötyä blogeista voisi olla yrityksille? 

 

Lähempi tarkastelu toi esille, että yrityksillä todellakin on blogeja, joita nimetään 

yritysblogeiksi. Tosin Suomessa julkisia yritysblogeja on vielä arviolta vain alle 

50, mutta muualla maailmalla, kuten USA:ssa, yritysblogit ovat yleisiä. Blogit 

mahdollistavat kaksisuuntaisen viestinnän yrityksen ja asiakkaan välillä, ja ovat 

hyvin erilainen viestintäkanava kuin esimerkiksi perinteisemmät lehdistötiedotteet 

tai yrityksen kotisivut. Työn perusideana on tarkastella blogien soveltuvuutta 

yritysten ulkoiseen viestintään. Yritysblogeista on tehty aikaisemminkin 

tutkimuksia (esim. Lintula 2008). Haen tässä työssä hieman erilaista ja päivitettyä 

lähestymistapaa aiheeseen. 
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1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Tälle tutkimukselle on asetettu seuraavat tutkimuskysymykset: 

 

- Mitä hyötyä blogista voi olla yritykselle? 

- Mitkä ovat onnistuneen yritysblogin tunnuskriteerit? 

- Kuinka hyvin tarkasteltavat yritysblogit täyttävät onnistuneen 

yritysblogin tunnuskriteerit ja blogille asetetut viestinnälliset 

tavoitteet? 

 

Työn keskeisenä tavoitteena on etsiä uudenlaista näkökulmaa yritysviestintään 

tarkastelemalla blogien hyödyntämistä yritysten ulkoisessa viestinnässä ja 

selvittämällä mitkä ovat onnistuneen blogin tunnuskriteerit. Lisäksi tavoitteena on 

selvittää, ovatko blogit yrityksille varteenotettava viestintäkanava ja antaa 

kattavaa tietoa yritysblogin perustamiseen. Työssä tarkastellaan myös blogien 

tarjoamia mahdollisuuksia, mutta myös toisaalta etsitään tekijöitä, jotka voivat 

johtaa blogin epäonnistumiseen. Työn aihepiiri on rajattu niin, että se esittelee 

yrityksille uuden viestintäkanavan ja antaa vastauksia blogin perustamista 

harkitsevan yrityksen kysymyksiin.  

 

Työssä haetaan siis vastausta yritysblogien tarjoamiin mahdollisuuksiin ja siihen 

kuinka yritykset ovat hyödyntäneet tai voivat hyödyntää blogeja viestinnässään. 

Lisäksi tarkastellaan millaisia mielikuvia yrityksestä välittyy blogien kautta. 

Työssä myös vertaillaan perinteisiä viestintäkanavia ”uuden ajan” viestintään eli 

miten blogit voivat muuttaa viestintää. 

 

1.3 Työn rakenne ja toteutus 

 

Työn teoriaosuus muodostuu viestinnän käsitteestä ja tarkentuu verkkoviestintään 
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ja blogeihin yritysviestinnän uutena kanavana. Tavoitteena on kehittää teorian 

pohjalta työkalu blogien arvioimiseen ja valita viisi yritystä, joiden blogeja 

tarkastellaan kehitetyn arviointikehyksen pohjalta.  

 

Työssä on käytetty paljon kotimaista kirjallisuutta. Amerikkalainen kirjallisuus 

antaa toisenlaisen näkökulman yritysblogien tarkasteluun. Siinä missä blogeja 

käsittelevä kotimainen kirjallisuus vasta selittää lukijoille mikä blogi on, niin 

amerikkalaiset kirjoittajat antavat lukijoille jo vinkkejä miten blogeilla voi ansaita 

rahaa ja kertovat liudan esimerkkejä blogien menestystarinoista. Amerikkalaiselle 

blogeja tarkastelevalle kirjallisuudelle on hyvin tyypillistä, ettei blogeja tarkastella 

kriittisesti, vaan kirjoittajat ovat blogien puolestapuhujia ja näin ollen heidän 

näkökantansa on varsin subjektiivinen. Kotimainen lähdekirjallisuus tarjoaa 

objektiivisemman näkökulman asiaan. 
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2 VIESTINNÄN KÄSITE 

 

”Viestinnällä on aina ollut tehtävä (Suokko 2003, 22).”  

 

Viestintää on ollut aina. Ihmisen ja hänen taitojensa kehittyessä myös viestintä on 

kehittynyt ja muuttunut. Ihminen on laajentanut viestintää ja viestinnän välineitä 

koko olemassaolonsa ajan. Tämä kehitys jatkuu edelleen. Uusiin viestinnän 

välineisiin on aina liittynyt eräänlaista mystiikkaa, lupaus jostakin uudesta ja 

ennen kokemattomasta. Aikoinaan kirjoitustaidon kehittyminen oli todella 

mullistava viestinnän muutos. Tällä hetkellä elämme digitaalisessa ajassa, 

tietoyhteiskunnassa ja suurin osa viestinnästämme on digitaalista. Viestinnän 

perusidea on edelleen sama, mutta sitä välittävät välineet ja kanavat ovat 

muuttuneet. (Suokko 2003, 23–24) 

 

Viestintämuotojen kehityksessä on ollut viisi merkittävää käännekohtaa ihmisen 

historian aikana. Tiedonvälityksen historia on esitetty taulukossa yksi. 

(Nordenstreng & Starck 2002, 9-10) 

 

Taulukko 1. Viestintämuotojen kehitys (Nordenstreng & Starck 2002, 10). 

1.PUHE-

TAITO 

 

(välitön 

ajatustenvaihto) 

2.KIRJOITUS 

 

 

(tilinpito, lait, 

käsikirjoitukset) 

3.KIRJA-

PAINO 

 

(kirjat, 

lehdet, 

tiedotukset) 

4.SÄHKÖ-

VIESTINTÄ 

 

(lennätin, 

puhelin, 

elokuva, 

äänilevy, TV, 

radio) 

5.DIGITAALINEN 

VIESTINTÄ 

 

(tietokone, 

tietoliikenne) 

 

   

Viestinnän kantasana on latinan communicare eli tehdä yhdessä (Åberg 1989a, 

15). Suomen kielen viestintä-sana tulee venäjän sanasta весть (lausutaan ”vest”), 

joka tarkoittaa sanomaa, tietoa, huhua tai uutista (Meri 1991, Juholinin 2001, 18 
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mukaan). 

 

Åberg (2000, 54) määrittelee viestinnän prosessina tai tapahtumana, jossa 

annetaan merkityksiä, tulkitaan niitä ja lopulta saatetaan sanomat muiden 

tietoisuuteen verkostojen eli erilaisten viestintäkanavien kautta. Viestintä on 

sanomien välitystä eli vaihdantaa lähettäjän ja vastaanottajan välillä (Åberg 

1989a, 14). Viestinnässä sanomat kulkevat lähettäjältä vastaanottajalle ja toisinaan 

myös palautteen muodossa vastaanottajalta takaisin lähettäjälle. Syntyy 

mahdollisesti uusia sanomia ja palautetta, jotka synnyttävät toivottavasti 

vuorovaikutuksen ja tekevät viestinnästä kaksisuuntaista. (Siukosaari 1999, 11) 

Viestin vastaanottajan kiinnostus herätetään ärsykkeellä, joka on mikä tahansa 

aistein havaittava tekijä, ja jonka on oltava tarpeeksi voimakas, jotta se havaitaan. 

Lisäksi ärsykkeen tulee olla nopeasti muuttuva, jolloin saadaan vastaanottajan 

huomio. (Åberg 1989a, 15) Viestinnällä pyritään vaikuttamaan viestin 

vastaanottajan tietoihin, mielikuviin sekä mielipiteisiin viestin lähettäjästä 

(Siukosaari 1999, 11). 

 

Viestin lähettämiseen tarvitaan usein apuvälineitä, joita kutsutaan viestimiksi. 

Viestimiä ovat esimerkiksi puhelin ja tietokone. Viesti voidaan myös lähettää 

vastaanottajalle jonkun kolmannen osapuolen eli välittäjän kautta. Välittäjän 

mukaan tulo viestintätapahtumaan on aina riski, koska sanoma muuttuu sitä 

herkemmin mitä useamman välittäjän kautta se kulkee. (Kortetjärvi-Nurmi & 

Rosenström 2004, 7) Viesti voi muuttua matkalla lähettäjältä vastaanottajalle 

erilaisten häiriöiden ja välikäsien takia. Häiriöt voivat pahimmassa tapauksessa 

jopa estää viestin perille menon. Lehtonen (2000, 193) toteaakin, että ”mitä 

pitemmälle tieto kulkee, sitä enemmän se muuntuu matkalla, eli tiedon arvo 

vähenee porras portaalta.” Viestinnässä palaute on erittäin tärkeää. Tällöin 

tiedetään, että sanoma on kulkenut vastaanottajalle ja että vastaanottaja on 

reagoinut sanomaan (Åberg 1989a, 20). Siukosaaren (1999, 11) mukaan palaute 

on osoitus siitä, että sanoma on mennyt perille, se on tulkittu ja ymmärretty 

toivottavasti oikein. 
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Wiion (1978) mukaan yritykset kiinnittäisivät enemmän huomiota viestintäänsä, 

jos he ymmärtäisivät, miten helposti viestintä epäonnistuu. Hänen 

määrittelemissään Wiion laissa viestinnästä todetaan “Viestintä epäonnistuu 

yleensä ja onnistuu vain sattumalta. Jos sanoma voidaan tulkita eri tavoin, se 

tulkitaan tavalla, josta on eniten vahinkoa. On olemassa aina joku, joka tietää 

sinua itseäsi paremmin, mitä olet sanomallasi tarkoittanut (Wiio 1978, Lohtaja & 

Kaihovirta-Rapo 2007, 20 mukaan).” 

 

Viestinnässä on otettava huomioon kulttuurilliset tekijät. Lehtonen (1998, 301–

302) määrittelee kulttuurienvälisen viestinnän (engl. Intercultural 

Communication) viestinnäksi kahden tai useamman eri kulttuureja edustavan 

osapuolen välillä. Kulttuurienvälisessä viestinnässä kohtaavat eri kulttuureja 

edustavat, eri kieliä puhuvat ja eri uskontoja tunnustavat ihmiset. Kansainvälisen 

viestinnän määrettä hän käyttää kun on kysymys toiminnasta kahden tai 

useamman valtion alueella tai valtioiden kansallisia yhteisöjä edustavien 

osapuolten kesken. Kansainvälinen viestintä kattaa myös sellaisen viestinnän, 

jossa joukkoviestintä ja tiedonsiirtojärjestelmät ylittävät perinteiset 

valtakunnanrajat. Maailmanlaajuinen kanssakäyminen on lisääntynyt liikenne- ja 

tietoliikenneyhteyksien kehittymisen myötä. Lisäksi yritysten globalisaatio eli 

niiden toiminnan laajentuminen globaaliksi on lisännyt tarvetta 

kulttuurienväliseen viestintään. Lehtonen (1998, 315) toteaa, ”etteivät eri 

kulttuurien edustajat teoriassa voi koskaan ymmärtää toisiaan täysin, koska 

kumpikin käyttää viesteissään oman kulttuurinsa symboleja ja tulkitsee toisen 

viestejä oman kulttuurinsa viitekehyksessä.” 

 

Kulttuurienvälinen ja kansainvälinen viestintä voi kohdata monia ongelmia, jotka 

heijastuvat ihmisten erilaisesta taustasta. Ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi 

kielivaikeudet, erot puhuttelussa ja kohteliaisuusfraaseissa, erilainen suhde aikaan 

sekä kielteiset stereotyyppiset ennakkoluulot eri maiden ja kansallisuuksien 

asukkaista. Stereotypialla tarkoitetaan sellaista mielikuvayleistystä, joka liittää 

esimerkiksi tietyn kansakunnan tai etnisen ryhmän edustajiin samoja, kaikille 

ryhmän jäsenille yhteisiksi oletettuja ominaisuuksia. (Lehtonen 1998, 303–308) 
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Kulttuurienvälistä kanssakäymistä helpottaa se, jos kommunikoija omaa 

kommunikatiivista kompetenssia eli pystyy erottamaan toisistaan tilanteeseen 

sopivan ja siihen sopimattoman kielellisen toiminnan. Kommunikatiivinen 

kompetenssi on osa sosiaalista kompetenssia eli ihmisen taitoa hyödyntää niitä 

taitoja ja omaksuttaja toimintamalleja, joita hän on oppinut. Kompetenssi 

edellyttää kielitaitoa, sosiaalisia taitoja sekä tietoa kohdekulttuurista, sen 

sosiaalisista arvoista, tavoista, tottumuksista, laeista ja yhteiskunnallisista 

järjestelmistä. Kompetenssiin kuuluu myös sosiaalinen herkkyys eli kulttuurinen 

sensitiivisyys eli kyky havaita ympäristön noudattamia tapoja ja normeja ja 

tunnistaa siinä vallitsevia yhteisöllisiä rakenteita. Menestyminen kansainvälisessä 

viestinnässä ei edellytä pelkästään kohdekulttuurin tuntemista, vaan myös oman 

kulttuurin erityispiirteistä on hyvä olla selvillä. (Lehtonen 1998, 313–314) 

 

2.1 Yritysviestintä 

 

Viestintää pidetään yrityksen toimintana, jolla pyritään saamaan aikaan 

positiivista niin sanottua ei-maksettua julkisuutta (Sipilä 2008, 179). Yritys viestii, 

koska sillä on tarve kertoa itsestään ympäristölleen sekä tarve kuunnella, mitä 

ympäristö haluaa kertoa sille. Lisäksi yrityksellä on tarve keskustella ja olla 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Keskustelu ja vuorovaikutus voivat 

synnyttää jotakin sellaista, mitä yrityksen sisällä ei olisi keksitty. (Juholin 2001, 

29) 

 

Viestinnän perimmäinen tarkoitus on jakaa tietoa ja luoda tietoisuutta yrityksestä. 

Tämän lisäksi viestinnällä vahvistetaan tunnettuutta, kerrotaan erilaisista yrityksen 

toimintaan liittyvistä asioista, koordinoidaan toimintoja, johdetaan ja motivoidaan, 

luodaan ja vahvistetaan suhteita, perustellaan sekä vakuutetaan sidosryhmille 

yrityksen toimintaa ja tarjoamaa. Viestinnällä vaikutetaan mielikuviin, joita eri 

sidosryhmillä on yrityksestä ja sen tarjoamista tuotteista tai palveluista. 

Mielikuviin vaikuttaminen onkin viestinnän avainsana. Eri yritysten tarjoamat 
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tuotteet ja palvelut eivät juuri poikkea toisistaan. Viestintä on oiva kilpailukeino 

tehdä eroa kilpailijan vastaaviin hyödykkeisiin. (Isohookana 2007, 11) 

Viestinnällä voidaan saavuttaa julkisuutta, niin positiivista kuin negatiivistakin. 

Joskus pääasia on että yritys huomataan mediassa. Julkisuudella tarkoitetaan 

mediajulkisuutta, johon pyritään ostamalla mainos- tai mediatoimistojen tarjoamia 

kampanjoita ja mediatilaa eri viestimissä. Mediajulkisuutta voidaan mitata 

yrityksen saamalla palstatilalla lehdissä ja sen keräämillä maininnoilla sähköisissä 

kanavissa, kuten televisiossa ja Internetissä. (Kuvaja & Malmelin 2008, 38) 

Viestinnän tärkein tehtävä on tukea yrityksen liiketoimintaa. Yritysjohto vastaa 

ulkoista viestintää koskevista lopullisista päätöksistä. Vaikka yritysjohto 

haluaisikin yrityksen näkyvän julkisuudessa, on medialla kuitenkin lopullinen 

päätösvalta asiasta. Media täytyy saada kiinnostumaan yrityksestä, jotta se 

huomioitaisiin julkisuudessa. Median kiinnostus voidaan herättää kahdella eri 

tavalla. Yrityksessä täytyy tapahtua jotakin uutiskynnyksen ylittävää tai sitten 

yrityksen liiketoiminnan tai henkilöiden täytyy olla niin mielenkiintoisia, että 

media haluaa seurata niitä. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 91) 

 

Monissa lähdeteoksissa käytetään termejä yhteisöviestintä (esim. Siukosaari 1999 

tai Juholin 2001 tai Åberg 1989a) tai organisaatioviestintä (Wiio 1994) 

kuvaamaan yrityksen suunniteltua viestintää, jolla on tarkoitus ja tavoitteet. 

Yhteisö tai organisaatio voi olla yritys, kunta, maakunta, valtio, järjestö, liitto tai 

mikä tahansa yhteenliittymä (Juholin 2001, 18). Tässä työssä keskitytään 

ainoastaan yritysten viestintään ja käytetään hieman suppeampaa käsitettä 

yritysviestintä (engl. PR, Public Relations tai Corporate Communications, 

Isohookana 2007, 16), jolla kuvataan koko yrityksen toimintaa tukevaa viestintää. 

Kokonaisvaltainen viestintä muodostuu yrityksen sisäisestä viestinnästä ja 

ulkoisesta viestinnästä. Sisäinen viestintä tapahtuu yrityksen henkilöstön välillä ja 

sen tavoitteena on sitouttaa ja motivoida henkilöstöä tavoitteiden saavuttamiseen. 

Yrityksen ulkoinen viestintä voidaan jakaa markkinointiviestintään ja 

yritysviestintään.  

 

Yrityksen ulkoiseen viestintään sijoittuvalla markkinointiviestinnällä vaikutetaan 
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tuotteiden ja palveluiden tunnettuuteen ja tätä kautta lisätään myyntiä sekä 

asiakkaiden ja ostoprosessiin osallistuvien tahojen kiinnostusta hyödykkeistä. 

Markkinointiviestinnässä sanoman pääpaino on tuotteessa ja palvelussa, kun taas 

yritysviestinnässä viestinnän painopiste on yrityksessä ja tavoitteena luoda ja 

ylläpitää koko yrityksen tunnettuutta, eikä pelkästään yksittäisten tuotteiden tai 

palveluiden. (Isohookana 2007, 30) Kuvassa 1 on esitetty markkinointiviestinnän 

ja yritysviestinnän sisältämien sanomien painotukset. 

 

 

 

Kuva 1. Markkinointiviestinnän ja yritysviestinnän sisältämien sanomien painotukset (Isohookana 

2007, 17). 

 

Yritysviestintä muodostaa yhden osa-alueen yrityksen kokonaisvaltaisen 

viestinnän kentässä markkinointiviestinnän ja sisäisen viestinnän rinnalla. 

Yritysviestintä on yrityksen ulkoista viestintää, jossa lähetetään sanomia 

yrityksestä kaikille sidosryhmille. Tavoitteena on vaikuttaa yrityksen 

tunnettuuteen ja luoda tietynlainen yrityskuva sekä kehittää ja ylläpitää 

sidosryhmäsuhteita. Tätä kautta saavutetaan tunnettuuspääomaa (goodwill-arvo), 

joka tukee yrityksen toimintaa ja vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden kysyntään. 

Onnistunut yritysviestintä vaatii yritykseltä paljon ja tärkeintä on lunastaa annetut 

lupaukset. Näin saavutetaan luottamusta. Yritysviestintä tukee koko yrityksen 

toimintaa. Yrityksen kaikella viestinnällä tulisi olla tunnistettavissa oleva, sama 

“ääni” (engl. look alike, one voice), joka on helposti yhdistettävissä yritykseen. 
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Näin viestinnästä tulee yhdenmukaista ja se antaa samanhenkisen mielikuvan 

yrityksestä ja sen toiminnasta. (Isohookana 2007) 

 

Viestintä on yrityksen aineetonta pääomaa, joka pohjautuu ihmisten kykyyn 

rakentaa ja ylläpitää inhimillisiä vuorovaikutusverkkoja. Toimiva vuorovaikutus 

yrityksen kaikkien merkityksellisten osapuolten välillä on organisaation 

viestintäpääomaa. Lehtonen (2000, 188) toteaa: ”voidaan väittää, että 

organisaation todellinen näkymätön pääoma on sen kyvyssä rakentaa, ylläpitää ja 

vahvistaa vuorovaikutusverkkoja sekä sisällään että suhteessa 

toimintaympäristöönsä.” Menestyvät yritykset ovat kehittäneet itselleen toimivan 

viestintäkonseptin. Jotta viestinnästä tulee yksi kilpailukykyä rakentava osa 

yrityksen toimintaa, on se nähtävä yrityksessä kokonaisvaltaisesta näkökulmasta 

ja yhtenä strategisena voimavarana. Viestintää on johdettava, suunniteltava, 

toteutettava ja seurattava samalla tavalla kuin muita yrityksen toimintoja. 

Viestintä kuuluu jokaiselle yrityksen työntekijälle. (Isohookana 2007, 10) 

Onnistuneella viestinnällä yritys voi erottua markkinoilla kilpailijoistaan ja näin 

saavuttaa kilpailuetua (Kantor 2007, 14). 

 

Viestintä on sekä suunniteltua että suunnittelematonta, sillä viestintää tapahtuu 

kaikissa kohtaamisissa, eikä kaikki voi olla ennalta suunniteltua eli kontrolloitua. 

Yritys ei millään pysty kontrolloimaan kaikkea viestintää. Ihmiset viestivät 

keskenään esimerkiksi kokemuksistaan yrityksestä ja sen tuotteista ja palveluista. 

Internetin ja mobiiliviestinnän myötä on kontrolloimattoman viestintä lisääntynyt. 

Internetin keskustelupalstat ovat suosittuja paikkoja vertailla mielipiteitä ja 

kokemuksia yrityksestä ja sen tuotteista. Internetin kautta yrityksen huono maine 

voi levitä nopeasti ja sitä on vaikea myöhemmin korjata. Kun ihmiset ovat 

muodostaneet mielikuvan jostakin asiasta, on sitä vaikea enää muuttaa. Aikaansa 

seuraava yritys tarkkailee mitä heistä puhutaan Internetissä. Näin on mahdollista 

kehittää toimintaa ja korjata väärinkäsityksiä. Onkin tärkeää, että yrityksessä on 

yhdenmukainen linja sen suhteen miten, mistä ja kenelle viestitään. Yrityksen 

ulkoisen viestinnän suunnittelu on erittäin tärkeää, koska sen avulla ollaan 

yhteydessä toimintaympäristöön. (Isohookana 2007, 15–19) 
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Viestintä on onnistunutta silloin kun sille asetetut tavoitteet saavutetaan, ja 

viestintä saa tuloksen lisäksi aikaan tuottoa viestintään sijoitetulle panostukselle. 

Yleensä viestinnällä tavoitellaan jotakin uutta asiaa. Tavoitteena voi olla 

esimerkiksi yrityksen tunnettuuden, imagon tai markkinaosuuden parantaminen. 

Viestintä on silloin tehotonta kun tavoitteita ei saavuteta ja yritys ei saa vastinetta 

viestintään käytetylle panostukselle, jota voidaan mitata rahallisesti sekä 

ajallisesti. Huonoimmassa tapauksessa epäonnistuneella viestintäprosessilla voi 

olla tuhoisat vaikutukset. Tällöin yritys ei köyhdy pelkästään viestintäprosessiin 

käytettyjen panosten verran, vaan menettää myös markkina-asemansa. Markkina-

aseman heikentyminen voi johtua esimerkiksi viestinnän synnyttämästä 

vääränlaisesta, ei-toivotusta yrityskuvasta asiakkaiden mielissä eli yrityksen 

lähettämää viestiä ei siis ole tulkittu toivotulla tavalla. (Vuokko 2003, 82–83)   

 

Viestinnän merkitys korostuu yrityksen kohdatessa kriisin. 

Kriisiviestintätilanteessa yritys kohtaa erilaisia paineita eri tahoilta. Aikapaine, 

avoimuuden paine sekä useiden kohderyhmien epävarmuudesta ja jopa pelosta 

aiheutuvat paineet mittaavat yrityksen viestintäkykyä ja – halua. (Vuokko 2003, 

298–299) Henriksson ja Karhu (2002, 18) mainitsevat kriisiviestinnän 

perusperiaatteita olevan nopeus, avoimuus, rehellisyys, aloitteellisuus, 

vastuullisuus sekä inhimillisyys. Kriisiviestinnän tavoitteena on vähentää kriisin 

aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia yrityksen maineeseen. Yrityksen kohtaamat 

kriisit voivat olla itse aiheutettuja tai sitten liittyä laajempaan ulkoisten tekijöiden 

aiheuttamaan tapahtumasarjaan tai asiakokonaisuuteen, joka saa yrityksen tai sen 

edustajan kasvot. Nykyajan median toimintatapa on raaka, sillä kriisin yhteydessä 

lehtiin ja uutisiin halutaan kasvot ja nimi eli ihminen, jonka eroa voidaan vaatia. 

Nykyään yritystä koskevat kriisit ovat usein moraaliin, etiikkaan ja 

yhteiskunnalliseen vastuuseen liittyviä ja luonteeltaan mainetekijöitä. Yleensä 

suuret kriisit koskettavat suuryrityksiä eikä niinkään Pk-yrityksiä. Yritystä 

koskevia kriisejä voi olla esimerkiksi tuotevirheet, onnettomuudet ja läheltä piti-

tilanteet, johtoportaan kohua aiheuttavat lausunnot sekä niin sanotut huonot 

uutiset eli esimerkiksi äkilliset irtisanomiset. (Henriksson & Karhu 2002, 7-13)  
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2.1.1 Yritysviestinnän välittämät mielikuvat 

 

Viestintä on keino poistaa tietämättömyyden ja tuntemattomuuden aiheuttamia 

ongelmia. Tuntemattomaan yritykseen liitetään usein negatiivisia mielikuvia. 

Tiedon puute laittaa ihmiset luulemaan ja olettamaan jotakin kielteistä yrityksestä. 

Tunnettuun yritykseen ja sen tuotteisiin ja palveluihin puolestaan suhtaudutaan 

myönteisesti ja ennakkoluulottomasti.  (Siukosaari 1999, 30) 

 

Mielikuvat ohjaavat ajatuksiamme ja käyttäytymistämme ja vaikuttavat näin ollen 

tekoihimme ja valintoihimme. Mielikuvat syntyvät ihmisten mielissä ja niiden 

muodostumiseen vaikuttavat henkilön arvot, tiedot, havainnot, asenteet, 

ennakkoluulot ja kokemukset. Merkittävä osa mielikuvan sisällöstä on asenteita ja 

ennakkoluuloja. Kokemukset ovat yleensä mielikuvien vääristämiä ja tiedot 

asenteiden muuttamia. Mielikuva on aina sen muodostajalle totta. Näin ollen ei 

voi esimerkiksi sanoa, että kuluttajilla on yrityksen tuotteista väärä mielikuva. 

Jokin yrityksestä riippuva tekijä on luultavasti johtanut siihen, että kuluttajat 

muodostavat ei-toivotun mielikuvan yrityksestä tai sen tuotteista. (Isohookana 

2002, 19–20) 

 

Yrityksen viestintä välittää yrityksen asiakkaille, sidosryhmille ja kohderyhmille 

tietynlaista kuvaa itsestään. Asiakkaat, sidosryhmät ja kohderyhmät muodostavat 

oman käsityksen yrityksen todellisuudesta eli identiteetistä. Viestin 

vastaanottajien mielissä yrityksestä muodostuvaa kuvaa nimitetään yrityskuvaksi 

tai imagoksi tai laajemmin maineeksi. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 18–19) 

Åbergin (1989a, 72) mukaan “Imago on ulkopuolisen tai työyhteisön 

palveluksessa olevan henkilön työyhteisöön, sen tuotteisiin tai palveluihin 

liittyvien mielikuvien eli fasettien muodostama kokonaisuus.” Yrityskuva tai 

imago on subjektiivinen käsitys, joka kuuluu yleisölle, ei yritykselle itselleen 

(Vuokko 2003, 103). Yleensä imago ei täysin vastaa yrityksen tavoittelemaa 

kuvaa ja joskus se voi poiketa tästä melkoisesti (Kortetjärvi-Nurmi & Rosenström 
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2004, 10–11). Yritys luo itsestään kuvaa pelkästään olemalla olemassa. Kaikki 

yritykseen liittyvä, kuten toimitilat, työntekijöiden käytös tai Internet-sivut, luovat 

mielikuvaa tietynlaisesta yrityksestä. (Juholin 2001, 33) Mitä paremmin 

yhteisökuva vastaa todellisuutta, sitä paremmin yhteisö on onnistunut 

viestinnässään (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 18–19). 

 

Viestinnän avulla välittyvät mielikuvat voivat liittyä työyhteisöön, jolloin 

puhutaan yhteisökuvasta tai yrityskuvasta. Yrityksen imago voi myös rakentua 

yrityksen tuotteiden tai palveluiden varaan. Tällöin puhutaan tuote- tai 

palvelukuvasta. Paljon mediajulkisuutta saanut toimitusjohtaja voi tulla 

ensimmäisenä mieleen yrityksestä puhuttaessa. Tällaista mielikuvaa nimitetään 

johtajakuvaksi. (Åberg 1989a, 72–73) Yrityksen johtohenkilöiden näkyminen 

julkisuudessa on tehokas tapa luoda ja vahvistaa organisaation profiilia, mutta 

liika henkilöjulkisuus voi myös viedä pohjaa ja uskottavuutta yritykseltä. 

Yrityksen johtajaa ei kannata kuluttaa julkisuudessa loppuun, sillä tosiasia on, että 

ennemmin tai myöhemmin yleisön kiinnostus loppuu tai suuntautuu muualle. 

Suomalaiseen johtajakuvaan ei sovi kovin hyvin voimakas julkisuushakuisuus, 

vaan mieluummin julkisuutta vältellään. (Ikävalko 1996, 266) 

 

Mielikuvista puhuttaessa imagon lisäksi nousevat esiin termit profiili ja 

profilointi. Åberg (1989b, 42) määrittelee imagon ja profiilin eron seuraavasti: 

”mielikuvat, imagot, syntyvät, profiili luodaan.” Kirjallisuudessa profiilia on 

määritelty seuraavilla tavoilla: “Profiili on se kuva, jonka yhteisö lähettää 

itsestään (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 18–19).” “Profiloinnilla tarkoitetaan 

johdonmukaista ja tavoitteellista työtä, jonka tavoitteena on luoda ja vahvistaa 

yhteisöstä sille määriteltyä kuvaa (Juholin 2001, 147).” ”Profiloinnissa on kyse 

siitä, miten yritys itse ja omaehtoisesti haluaa kertoa itsestään (Juholin 2001, 34).” 

 

Profiili on yrityksen tavoitekuva (Siukosaari 1999, 41). Jokaiselle kohderyhmälle 

voidaan viestiä eri tavoin painotettua profiilia yhtenäisen yrityskuvan sijaan. 

Viestinnällä täytyy kuitenkin olla yhteinen punainen lanka, joka muodostuu 

profiloinnin perusviesteistä. Profilointi on jatkuvaa maineen hallintaa, jolla 
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pyritään vahvistamaan yrityksen tavoitekuvaa eli profiilia ja vaikuttamaan 

mielikuviin pitkällä tähtäyksellä. (Åberg 1989a, 70–72) Yritys ei voi saavuttaa 

hyvää ulkoista mainetta, ellei ensin ole hyvää organisaation sisäistä mainetta, sillä 

yrityksessä työskentelevät henkilöt heijastavat ulospäin organisaatiokulttuuria eli 

yrityksen arvoja, visioita, etiikkaa ja strategiaa (Karvonen 2000, 69). Yrityksen 

maineen rakentuminen on esitetty kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Yrityksen maineen rakentuminen (Karvonen 2000, 70). 

 

Profiloinnissa tuotteiden ja palvelujen sijaan viestinnän painopiste on koko 

yrityksessä. Profilointi on jatkuvaa ja sen tavoitteena ei ole suoraan lisätä myyntiä 

tai tiedottaa työyhteisön tapahtumista vaan vaikuttaa kuluttajien ja sidosryhmien 

mielikuviin pitkällä tähtäyksellä. Profiloinnissa viestitään organisaation 

olemuksesta, tavoitteista ja arvoista. (Åberg 1989a, 70–72)  

 

2.2 Viestintäkanavat ja -keinot 

 

Tässä työssä keskitytään yritysten käytössä olevien viestintäkanavien ja eri 

medioiden tarkasteluun. 

 

Yritys voi vaikuttaa viestinnän tehoon ja onnistumiseen päättämällä viestin 

sisällöstä ja valitsemalla sen levittämiseen parhaiten sopivan viestintäkanavan. 

Viestinnän sanomaa ja kanavaa nimitetään viestintäkeinoiksi, joilla aiheutetaan 

viestinnän ärsyke eli toisin sanoen ne ovat keinoja herättää vastaanottajan huomio. 

Lisäksi viestinnän tehoon vaikuttavat viestinnän kohderyhmä ja 
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viestintäympäristö. Näihin tekijöihin yritys ei pysty itse vaikuttamaan. Viestinnän 

kohderyhmän yritys voi valita, muttei kuitenkaan pysty kontrolloimaan sitä. 

Viestintäympäristöä yritys ei voi edes valita, koska sillä ei ole mahdollisuutta 

vaikuttaa vallitseviin ympäristötekijöihin kuten esimerkiksi taloudelliseen, 

sosiaaliseen tai kilpailulliseen tilanteeseen. Yrityksen on tunnettava 

kohderyhmänsä ja viestintäympäristönsä ja näiden tulisi olla viestinnän 

suunnittelun perustana. (Vuokko 2003, 131) 

 

Onnistuakseen viestintä vaatii oikeanlaisen viestintäkanavan valitsemisen. 

Kanavan tulee sopia viestille sekä kohderyhmälle. Tärkeintä on tavoittaa oikea 

kohderyhmä. Viestintäkanavaa mietittäessä on tärkeää huomioida seuraavat 

seikat: sopiiko kanava varmasti viestiin ja kohderyhmälle, säilyykö viesti 

muuttumattomana, saavatko ihmiset viestin sopivaan aikaan sekä edistääkö 

vuorovaikutus viestin perillemenoa. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 50–51) 

Viestintäkanavan tulee tukea yrityksen imagoa. Esimerkiksi yrityksen mainos 

tulee laittaa sellaiseen lehteen, joka sopii yrityksen arvomaailmaan ja jolla 

tavoitetaan yrityksen tuotteiden ja palveluiden kohderyhmä. (Vuokko 2003, 72) 

 

Viestintäkanavia tai – medioita voidaan jaotella eri tavoilla. Lisäksi on erilaisia 

viestintämenetelmiä. Vuokko (2003, 32–33) jakaa viestinnän kahdenkeskiseen 

viestintään ja joukkoviestintään. Kahdenkeskisen viestinnän etuja ovat 

mahdollisuus muotoilla sanoma vastaanottajakohtaisesti ja varmistaa sanoman 

perille meno. Kahdenkeskisen, asiakkaan ja yrityksen edustajan välisen 

viestintäprosessin ongelmana on suuri henkilöresurssien tarve. Joukkoviestinnällä 

puolestaan voidaan tavoittaa samanaikaisesti suuria ihmisjoukkoja. Tämän 

viestintämenetelmän ongelmaksi muodostuu sopivan ja sanomaa tehokkaasti 

levittävän kanavan valitseminen. Joukkoviestinnän suurin ongelma on kanavahäly 

eli samalla viestintäkanavalla olevat sanomat, jotka kilpailevat vastaanottajan 

huomiosta. Lisäksi kanavahälyä ovat viestintäkanavan epäselvä ääni, kuva tai 

painojälki, jotka yhdessä kilpailevien sanomien kanssa vaikeuttavat lähettäjän 

sanoman huomaamista. Käyttämällä sekä kahdenkeskistä viestintää että 

joukkoviestintää yritys voi kompensoida näiden viestintämenetelmien heikkouksia 
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ja hyötyä niiden parhaista piirteistä. Isohookana (2007, 189) määrittelee 

perinteisiksi joukkoviestintäkanaviksi lehdet, television ja radion. Lohtaja ja 

Kaihovirta-Rapo (2007, 51) esittävät, että viestintäkanavat voidaan jakaa 

kirjallisiin ja suullisiin. Kirjallisissa kanavissa viestit välitetään tekstin avulla ja 

suullisissa kasvokkain, usein keskustellen. Jotkin viestintäkanavat kuten Internet, 

mahdollistavat molempien kanavien yhdistämisen. Myös väline itsessään on 

viesti. Yrityksen viestintäkanavia ovat esimerkiksi tiedotteet, raportit, henkilöstö- 

ja asiakaslehdet, vuosikertomukset, kotisivut, kehityskeskustelut, kokoukset, 

neuvottelut, tiedotustilaisuudet.  

 

Kilpi (2006, 92–93) kritisoi yrityksen käytössä olevia perinteisiä viestintäkanavia 

kuten esimerkiksi lehdistötiedotetta. Lehdistötiedote, jossa kerrotaan yrityksen 

uudesta tuotteesta tai yritystä koskevasta merkittävästä asiasta on helppo lähettää 

sähköpostin kautta toimittajille. Lehdistötiedotteet ovat kuitenkin ”hajuttomia, 

mauttomia ja tylsiä” ja ne on kirjoitettu ammattikielellä ja sisältävät turhia 

yleistyksiä sekä yrityksestä luodaan usein liian positiivinen kuva. Kaikki 

lehdistötiedotteet ovat tyyliltään ja sisällöltään samanlaisia, joten ne hukkuvat 

massaan. Niistä puuttuu henkilökohtaisuus ja persoonallisuus. 

 

Vuokko (2003, 72) määrittää viestintäkanavan reitiksi, jota pitkin sanoma kulkee 

lähettäjältä vastaanottajalle. Laajemmin ajateltuna viestintäkanava voidaan ajatella 

paikkana, jossa vastaanottaja kohtaa viestinnän sanoman. Viestintäkanava voi olla 

esimerkiksi tietty lehti tai radiokanava, jossa yrityksen mainos julkaistaan tai 

vaikka tavaratalo, jossa pidetään yrityksen tuote-esittely. Wiio (1994, 142) käyttää 

termiä viestin kuvaamaan viestinnässä käytettävää välinettä, työkalua, joka on 

eräänlainen aistiemme jatke. Viestimen ja kanavan välinen ero on niiden olotila. 

Viestin on konkreettinen väline, jota käytetään viestin lähettämiseen kun taas 

viestintäkanava voidaan kokea enemmän paikkana, kuten Vuokko (2003, 72) 

esittää. Lisäksi viestintää käsittelevässä kirjallisuudessa (esimerkiksi Villi 2006, 

109) käytetään viestintäkanava-termin sijaan käsitettä media. Vuokko (2003, 227–

233) puhuu mediavalinnasta eli viestille sopivan median valitsemisesta. Vuokko 

käyttää media termin rinnalla myös termiä viestin. Medialla ja viestimellä hän 
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tarkoittaa sanoma- ja aikakauslehtiä, radiota, televisiota ja Internetiä. Mediaan 

liittyy olennaisesti mediavalinta. Mediavalinnassa on käytettävän median lisäksi 

päätettävä mitä yksittäistä viestintä käytetään eli mikä tietty radio- tai 

televisiokanava valitaan. Jokaisella viestimellä on sekä hyviä että huonoja puolia 

ja mediavalinnassa on kyse juuri siitä, että osaa valita omaan tarkoitukseensa 

parhaiten sopivan median. Kilpi (2006, 96) pitää perinteisen median vahvuutena, 

mutta samalla myös heikkoutena ennalta-arvattavuutta. Jokaisella meistä on 

käsitys siitä minkälaiset jutut ylittävät uutiskynnyksen ja millaista näkyvyyttä ne 

tulevat saamaan mediassa.  

 

Kuvassa kolme on esitetty aikajanoilla eri medioiden aikakaudet Yhdysvalloissa.  

  

Kuva 3. Eri medioiden aikakaudet Yhdysvalloissa (Neuman 2008, 6). 

 

Villi (2006, 101) kuvaa vanha media termillä televisiota, sanomalehtiä ja radiota, 

jotka verkkoviestinnän myötä ovat muuttuneet digitaaliseen muotoon. On 

tapahtunut eräänlainen vallankaappaus, jossa digitaalinen teknologia sulkee 

verkkoonsa vanhat mediat. Tavallaan vanhat mediat ovat edelleen olemassa, mutta 

niiden jakelukanava on nykyään Internet. Internet on meta-media, joka sulauttaa 
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itseensä vanhat mediat. 

 

Internetin sovellukset edustavat uutta mediaa, uusmediaa, jolle on yhteistä kolme 

piirrettä: digitaalisuus, verkkomaisuus ja tietokonevälitteisyys (Heinonen 2002, 

163). Lisäksi uuden median ominaispiirteitä ovat reaaliaikaisuus, 

kaksisuuntaisuus sekä interaktiivisuus kun vanhalle (massa)medialle on ominaista 

yksisuuntainen ja pääsääntöisesti samanaikainen viestintä, jossa kaikille tarjotaan 

sama, muuttumaton sisältö. Uusi media on laajempi käsite, sillä se voidaan 

käsittää viestintäkanavan lisäksi elinympäristöksi, jossa vietetään aikaa. (Hintikka 

1996, 3) 

 

2.2.1 Verkkoviestintä 

 

”Remember, on the Web, you are what you publish (Scott 2007, 132).” 

  

Tiedon digitalisoituminen sekä verkko- ja mobiiliviestintä ovat muuttaneet 

viestinnän täysin.  Viestinnän suuri murroskausi alkoi 1990-luvun puolivälissä 

kun Internet alkoi kehittyä. Internetin myötä viestintä on muuttunut nopeammaksi, 

helpommaksi ja se tavoittaa ihmisiä hetkessä ympäri maailman. Vuorovaikutus ei 

ole enää riippuvainen ajasta ja paikasta. (Isohookana 2007, 251–252) Ei ihme, että 

verkkoviestintää pidetään yhtä suurena mullistuksena kuin kirjapainotaidon 

keksimistä 1400-luvulla (Juholin 2001, 24). Internet on samanaikaisesti väline, 

tila sekä alusta, johon voidaan liittää eri viestimien sisältöjä (Aula, Matikainen & 

Villi 2006, 10). Internetin myötä yritykset ovat saaneet uusia kanavia viestintään 

kuten www-sivut, extranet ja intranet, sähköposti, verkkomainonta sekä 

uusimpana tulokkaana blogit (Isohookana 2007, 252–255).  

 

Scottin (2007, 5-6) mukaan yrityksillä oli kaksi eri keinoa tulla huomatuksi ennen 

Internetiä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Ensimmäinen vaihtoehto oli 

massiivinen ja kallis mainoskampanja ja toinen tapa oli saada keinolla millä 

hyvänsä media mainitsemaan yritys jossakin julkaisussa. Suurille, kansainvälisille 
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yrityksille, joilla on vahvoja brändejä, ovat nämä edellä mainitut keinot toimineet. 

Näillä yrityksillä on tarpeeksi suuret mainosbudjetit ja myös media on 

kiinnostunut niistä. Pienille ja keskisuurille yrityksille kaikki on hankalampaa, 

koska ne eivät saa median huomiota ja mainoskampanjoissa ei voida kilpailla 

suurempien kanssa. Scott mainitsee lisäksi, että mediajulkisuuden saaminen on 

ollut vaikeaa yrityksille, jotka tarjoavat paikallisia palveluita tai erikoistuotteita, 

joilla on kapea markkinasegmentti. Internetin myötä jokaisella yrityksellä on 

mahdollisuus päästä ihmisten tietoisuuteen pienin kustannuksin. Salmenkivi ja 

Nyman (2007, 74) toteavat, ettei pienten yritysten asiakkaiden hajanaisuudella ole 

Internetissä samanlaista merkitystä kuin sen ulkopuolella, koska heidän 

saavuttamiseen ei tarvita kallista massamarkkinointia. Internet tuo asiakkaat 

lähelle ja pienetkin yritykset voivat löytää asiakaskuntansa tai ainakin tehdä 

potentiaalisille asiakkaille mahdollisuuden löytää tarjoamansa tuotteet ja palvelut.  

 

Viestinnän ajankohtaisia haasteita ovat yrityksen näkyvyys Internetissä ja 

Internetin hyödyntäminen kaksisuuntaiseen viestintään. Yritys ei enää voi valita 

mitä ja missä siitä kirjoitetaan. Verkkojulkisuus on olemassa yrityksestä 

riippumatta. Vaikka yritys itse ei tuottaisi sisältöä verkkoon, niin joku muu saattaa 

tehdä sen. (Kuvaja & Malmelin 2008, 40–41) Verkkojulkisuus on 

mediajulkisuutta, joka on yritykselle mahdollisuus sekä uhka. Mediajulkisuus 

nähdään uhkana silloin, kun yritykselle haitalliset viestit leviävät Internetissä 

tehokkaasti ja laajasti ja toisaalta mahdollisuutena, jos yritys saa positiivista 

julkisuutta. (Ikävalko 1996, 170) 

 

Internetissä on oltava läsnä eli reagoitava yritystä koskeviin juttuihin ja näin 

osoittaa, että yrityksessä huomataan ja ollaan kiinnostuneita siitä mitä sen 

ulkopuolella puhutaan. Verkkoviestinnässä on tärkeää esiintyä omalla nimellään 

ja olla rehellinen. Mahdollisiin esille nouseviin epäkohtiin tulee reagoida nopeasti 

ja tiedottaa toimenpiteistä, joihin on tämän takia ryhdytty. (Kuvaja & Malmelin 

2008, 41–43) Kuvajan ja Malmelinin (2008, 41) mukaan Internetiin mennään 

ryvettymään ja asettumaan alttiiksi. Heidän mukaansa juuri tämä taito erottaa 

vanhan ja uuden viestintäajattelun sukupolvet toisistaan. Internetissä ryvettyminen 
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vaatii yrityksiltä asennemuutosta, jolla pystytään viestimään kiinnostuksesta 

asiakkaita ja heidän toiveita ja ajatuksia kohtaan. Internetin välityksellä yritys voi 

osoittaa empatiaa, tilannetajua ja jopa huumorintajua. Näin se voi näyttää 

inhimilliset kasvot ja päästä lähemmäksi asiakasta.  

 

Verkkoviestintä on avointa ja sitä on vaikea kontrolloida. Verkossa kohtaavat eri 

kulttuurit, eri arvot ja erilaiset viestintätyylit, joten viestit eivät välttämättä välity 

halutulla tavalla vastaanottajalle. (Isohookana 2007, 260–261) Internetin myötä 

tiedon määrä ja saatavuus ovat kasvaneet räjähdysmäisesti, mutta toisaalta myös 

tiedon vastaanottajan vastuu on kasvanut. Kaikki tieto ei enää ole luotettavaa. 

Yritysten viestinnän kontrolloitavuus vähenee, koska kuluttajilla on mahdollisuus 

keskustella verkossa kokemuksistaan ja jakaa keskenään mielipiteitään tuotteista 

ja palveluista. Näin ollen henkilöiden välisen suoran viestinnän (Word-of-mouth) 

merkitys kasvaa. Negatiivisten kokemuksien myötä yritys voi saada verkossa 

huonon maineen ja tämä leviää nopeasti eteenpäin. Verkkoviestintä muokkaa ja 

vahvistaa ihmisten mielikuvia yrityksestä sekä sen tuotteista ja palveluista. 

(Isohookana 2007, 252–255) Word-of-mouth-markkinoinnissa mainosviesti 

kulkee ihmiseltä toiselle ja leviää viruksenlailla. Word-of-mouth-markkinoinnista 

käytetään myös nimitystä viraalimarkkinointi sekä puskaradiomarkkinointi, jotka 

kuvaavat hyvin tiedon leviämistapaa ja nopeutta. Tämä maailman vanhin 

markkinointitapa on saavuttanut verkkoviestinnän myötä aivan uuden 

tehokkuuden. (Salmenkivi & Nyman 2007, 234–235)  

 

Verkkoviestinnän myötä yritysviestintä on menossa kohti dialogisuutta ja 

läpinäkyvyyttä (Kuvaja & Malmelin 2008, 48). Läpinäkyvyydellä mainetutkijat 

Fombrun ja Rindova (2000, Kuvaja & Malmelin 2008, 28 mukaan) tarkoittavat 

“tilaa, jossa yrityksen sisäinen identiteetti heijastaa myönteisesti keskeisten 

sidosryhmien odotuksia ja näiden sidosryhmien uskomukset yrityksestä 

kuvastavat asianmukaisesti sisäisesti ymmärrettyä identiteettiä.” Läpinäkyvä 

yritys jakaa tietoaan ja osaamistaan sidosryhmien kanssa ja vastaa heidän 

odotuksiinsa. Tärkeää ovat tiedon totuudellisuus ja tasapuolisuus. Läpinäkyvyys 

ei kuitenkaan tarkoita, että kaiken yritystä koskevan tiedon tulisi olla julkista. 
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(Kuvaja & Malmelin 2008, 29–30) Varsinkin suuret yritykset kohtaavat jatkuvasti 

paineita yhä suurempaan julkisuuteen ja läpinäkyvyyteen. Ympäristö odottaa ja 

jopa vaatii yrityksiltä syvällisempää tietoa niiden tekemistä ratkaisuista ja 

suunnitelmista. Avoimuutta arvostetaan. (Ikävalko 1996, 169) Runsas viestintä 

yrityksen ja sidosryhmien välillä on pohjana molemminpuoliselle luottamukselle. 

Mainonnallisella viestinnällä ei saavuteta luottamusta, koska siinä asioita 

kaunistellaan ja vaietaan hankalista kysymyksistä. (Kuvaja & Malmelin 2008, 29–

30)   

 

Vuoropuhelu eli dialogi nousi yritysviestinnässä uuteen arvoon 1980-luvulla. 

Vuoropuhelu rakentaa luottamusta yrityksen ja sen sidosryhmien välille ja tukee 

yrityksen tunnettuutta, tuo yritykseen ympäristöstä uutta tietoa ja kehittää 

yrityksen toimintaa. Yrityksen täytyy etsiä itselleen sopivia vuoropuhelun 

muotoja. Kuvajan ja Malmelinin (2008, 84–85) mukaan “yrityksen käymässä 

vuoropuhelussa ei valmistu yhtäkään paria lenkkitossuja, mutta siinä tuotetaan se 

luottamus ja uskottavuus, joiden varassa tuotanto ja tuotteen markkinat voivat 

toimia ennustettavalla tavalla.“   

 

Internet on ollut pitkään pääsääntöisesti yksisuuntainen viestintäkanava, joka on 

voitu jakaa tietoa tuottaviin julkaisijoihin ja sitä vastaanottavaan yleisöön. Vasta 

viimevuosina on tapahtunut muutos, joka on muuttanut verkkoviestinnän 

kaksisuuntaiseksi. Tämän on mahdollistanut verkkojulkaisemisen 

yksinkertaistuminen erilaisten teknisten palveluiden myötä. Tällä hetkellä 

puhutaan Web 2.0:sta eli Internetin toisesta aallosta tai vaiheesta. (Alasilta 2009, 

59–61) Web 2.0 ohella käytetään termejä yhteisöllinen media, osallistuva Internet, 

sosiaalinen Internet, sosiaalinen media ja yhteisöllinen Internet (Salmenkivi & 

Nyman 2007, 36). Näillä termeillä kuvataan Web 2.0 aiheuttaman muutoksen 

synnyttämiä uusia bisnesmalleja eli erilaisia sovelluksia, jotka perustuvat 

sosiaalisuuteen ja vuorovaikutukseen (Majava 2006, 87). Termi sosiaalinen media 

kuvastaa hyvin tämän uuden ilmiön luonnetta (Otala & Pöysti 2008).  

 

Kari A. Hintikka määrittelee Web 2.0:n seuraavasti: “Web 2.0 on ensisijaisesti 
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konsepti, joka kokoaa joukon Internetin uusia menestyksellisiä toimintatapoja ja – 

malleja (Hintikka 2007, Alasillan 2009, 59 mukaan).” Leif Åberg puolestaan 

toteaa, että “Web 2.0 on vakiintunut yleiskäsitteeksi kuvaamaan meneillään 

olevaa murrosta: entistä suurempi osa verkon sisällöistä on yksityisten ihmisten 

tuottamaa ja vuorovaikutteista (Åberg 2008, Alasillan 2009, 59 mukaan).” Web 

2.0:ssa käyttäjät luovat sisältöä ja sille on tunnusomaista yhteisöllisyys, tiedon 

jakaminen ja yhteisen tiedon synnyttäminen. Web 2.0:n sovelluksia eli 

työvälineitä ovat esimerkiksi blogit, syötteet, podcastit sekä verkossa jaetut 

linkkihakemistot ja hakusanapilvet. Yhteisöllisen median vahvimpia brändejä ovat 

tällä hetkellä esimerkiksi Facebook, MySpace, IRC-galleria, Wikipedia (avoin 

tietosanakirja) sekä YouTube (videoiden jakelualusta). (Alasilta 2009, 60–61) 

 

Salmenkivi & Nyman (2007, 29) kertovat vertauskuvallisesti kuinka Internet on 

kehittynyt kirjastosta ostoskeskukseksi ja edelleen kaupungiksi, jossa vietetään 

aikaa, tehdään ostoksia, tavataan ystäviä ja viihdytään ja jonka kehittämiseen 

osallistutaan aktiivisesti. Aula, Matikainen ja Villi (2006, 10–19) näkevät 

Internetin eroavan niin sanotuista perinteisistä viestintävälineistä juuri 

kohtaamispaikka-luonteensa vuoksi. Lisäksi olennainen ero Internetin ja 

vanhempien joukkoviestimien välillä on se, että kaikilla ihmisillä on 

yhdenvertainen mahdollisuus käyttää Internetiä viestintävälineenä. Internetin 

kautta voi siis viestiä kuka tahansa tavallinen ihminen, toisin kuin esimerkiksi 

television avulla. Kuitenkin on huomioitava, että globaalista luonteestaan 

huolimatta Internet ei ole kaikkien media. On ihmisiä, jotka eivät tiedä, mitä tai 

mikä Internet on ja näin ollen he jäävät verkkoviestinnän ulkopuolelle.  
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3 BLOGIN MÄÄRITELMÄ 

 

Blogit ovat osa Web 2.0:n nimellä tunnettua ilmiötä, josta käytetään myös 

nimitystä yhteisöllinen media tai sosiaalinen media (Alasilta 2009, 48). Blogi on 

yksi mikromedian muoto eli median, jota tuottavat ei-ammattimaisesti media-

ammattilaisten sijasta yksityiset ihmiset tai yritykset. Mikromedia on 

massamedian vastakohta ja sitä julkaistaan ilman välikäsiä. (Salmenkivi & Nyman 

2007, 76) 

 

Englannin sanan “blog” alkuperäinen muoto oli weblog. Se muodostuu sanoista 

“web” eli verkko ja “log” eli lokikirja. Tiettävästi ensimmäisen kerran weblog-

termiä käytti vuonna 1997 amerikkalainen ohjelmoija John Barger. Hän nimesi 

kiinnostaviin verkkopalveluihin linkkejä sisältävät Internet-sivustonsa weblogiksi. 

Aivan ensimmäiset weblogit olivat nimensä mukaisesti eräänlaisia webin 

lokikirjoja, jotka sisälsivät kommentoituja ja päivitettyjä linkkilistoja 

kiinnostavista verkkosivuista. Weblog muuntui muotoon ”we blog” eli me 

bloggaamme, kun vuonna 1999 Peter Merholz lisäsi omalla Internet-sivullaan 

weblog-sanaan välilyönnin. Hyvin nopeasti alettiin käyttää vain sanaa blog. (Kilpi 

2006, 11) Suomen kielessä käytetään sanaa blogi. Ensimmäiset blogit ilmestyivät 

maailmalla 1990-luvun puolivälissä. Blogi-ilmiö oli olemassa aikaisemmin kuin 

sitä määrittelevä sana, ja blogin aikaisempia muotoja kutsuttiinkin 

verkkopäiväkirjoiksi. (Alasilta 2009, 66–68)  

 

Blogit alkoivat yleistyä maailmalla 2000-luvun alussa, kun blogin perustaminen 

muuttui yksinkertaisemmaksi erilaisten verkkopalveluiden myötä, jotka 

mahdollistivat helpon julkaisemisen. Yhdysvalloissa vuonna 2004 pidetyt 

presidentinvaalit olivat käännekohta blogien historiassa, sillä vaalikampailun 

aikana blogit nousivat vakavasti otettavaksi mediaksi. (Kilpi 2006, 11–13) 

Suomessa blogi tuli suurelle yleisölle tutuksi viimeistään vuoden 2004 

Tapaninpäivän Kaakkois-Aasian tsunamikatastrofin aikana. Tuolloin 

viranomaisten tiedotus oli aluksi aivan luokattoman huonoa ja tietoa katastrofista 

saatiin katastrofialueella olleiden suomalaisten sukeltajien pitämästä blogista. 
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Sukellusharrastajien Sukellus.net-blogi nousi keskeisen tiedotusvälineen asemaan, 

koska sitä kautta pystyttiin lähettämään onnettomuusalueelta nopeasti päivitettyä 

ja ajan tasalla olevaa tietoa. Vuoden 2005 aikana useat suomalaiset 

tiedotusvälineet, kuten Helsingin Sanomat, MTV3 ja Yle, perustivat omia blogeja. 

Suomessa vuonna 2006 pidettyjen presidentinvaalien aikana 

presidenttiehdokkaiden blogeilla oli keskeinen asema kampanjointia ja ne 

nostettiin esille myös muissa tiedotusvälineissä. (Majava 2006b, 27) 

 

American Marketing Association (AMA) määrittelee blogin seuraavasti: “blogi 

viittaa säännöllisesti julkaistavaan eri aiheita käsittelevään artikkelien sarjaan, 

johon on lisätty linkkejä myös muihin tietolähteisiin (Isohookana 2007, 272)”.  

 

Robert Scoble ja Shel Israel (2006) kuvaavat blogia seuraavasti: “Blogi on 

oikeastaan aika yksinkertainen. Se ei ole sen kummempaa kuin henkilökohtainen 

nettisivu, jonka sisältö kirjautuu käänteisessä aikajärjestyksessä. Uudet viestit 

sijoittuvat ylälaitaan sen sijaan että ne näkyisivät viimeisenä alhaalla.” 

 

Yleisesti ja hieman harhaanjohtavasti blogi määritellään usein nettipäiväkirjaksi, 

vaikka se on paljon enemmän kuin perinteinen päiväkirja (Kilpi 2006, 5). Blogi 

on päiväkirjamainen Internetissä julkaistava sivusto, johon yksi tai useampi 

kirjoittaja lisää päivämäärällä varustettua ajankohtaista sisältöä eli postauksia 

säännöllisesti. Kirjoittajat esiintyvät joko omalla nimellään tai nimimerkillä. 

Blogia voi lukea kuka tahansa, ja halutessaan sitä voi myös kommentoida. Osa 

blogeista on suljettuja eli suojattu salasanalla. Tällaisia blogeja pääse lukemaan 

vain kirjoittajan luvalla. (Isohookana 2007, 272)   

 

Blogin vertaaminen perinteiseen päiväkirjaan on harhaanjohtavaa, sillä blogeille 

on tunnusomaista keskustelevuus ja yhteisöllisyys. Päiväkirjat ovat 

henkilökohtaisia kun taas blogeissa kirjoittajat haluavat jakaa kokemuksensa ja 

mielipiteensä kaikkien kanssa. He myös odottavat kommentteja ja keskustelua. 

Blogit ovat luonteeltaan ennen kaikkea vuorovaikutteisia ja sosiaalisia. (Kilpi 

2006, 5) Blogi on laajempi käsite kuin nettipäiväkirja. Alasillan (2009, 20–23) 
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mukaan nettipäiväkirjaa voidaan pitää blogin alalajina. Hän pitää blogia ja 

nettipäiväkirjaa rinnakkaisina julkaisumuotoina, jotka joissakin toteutuksissa 

muistuttavat suuresti toisiaan. Blogi ei myöskään ole sama kuin nettikolumni, 

vaikka näillä kahdella onkin yhtäläisiä piirteitä. Molemmissa otetaan kantaa 

asioihin. Nettikolumni on yleensä osana jotakin muuta sivustoa, kuten 

verkkolehteä, kun taas blogi on itsenäinen julkaisu. Nettikolumnin kieliasu on 

huoliteltua, kun taas blogit ovat kieleltään ja ulkoasultaan vapaamuotoisempia. 

Blogimerkinnät voivat vaihdella muutamasta rivistä pitkiinkin teksteihin.  

 

Blogiin kirjoittavia henkilöitä kutsutaan bloggaajiksi (engl. blogger) ja sivuston 

ylläpitoon liittyvää toimintaa nimitetään bloggaamiseksi (engl. blogging) (Majava 

2006, 3). Bloggaajaksi voi alkaa kuka tahansa ja saavuttaa jopa pienimuotoista 

julkisuutta bloginsa avulla (Alasilta 2009, 23). Samaa aihepiiriä edustavilla 

blogeille muodostuu yleensä oma sosiaalinen hierarkia, jossa suosituimpien 

blogien kirjoittajista tulee mielipidejohtajia, jotka osaltaan vaikuttavat 

blogimaailman aiheiden tärkeysjärjestykseen (Sirkkunen 2006, 149). 

 

Blogeissa tuorein merkintä on ensimmäisenä ja näin ollein sivuston muutokset ja 

uudet tekstit on helppo havaita. Vanhemmat blogimerkinnät säilyvät 

muuttumattomina arkistossa ja niitä on mahdollista lukea milloin vain. Blogin 

yhteydessä on yleensä lyhyt esittely kirjoittajasta ja hänen taustastaan. Kirjoittaja 

voi kertoa milloin ja miksi on perustanut blogin ja mitä aiheita siinä käsitellään. 

(Scott 2007, 208) Näissä tiedoissa kirkastetaan blogin visiota. On hyvä varmistaa, 

että ne tukevat blogin viestintätehtävää ja sävyä. (Alasilta 2009, 220) 

 

Blogit ovat sidoksissa toisiin samanaiheisiin blogeihin hyperlinkkien kautta. 

Blogeja sitovat toisiinsa linkit ja kommentit. Samoista aihepiireistä kiinnostuneet 

bloggaajat muodostavat linkkejä toistensa blogeihin ja kommentoivat toistensa 

kirjoituksia. Näin muodostuu valtava keskusteluyhteisö. Blogit muodostavat 

maailmanlaajuisen blogosfäärin (engl. blogosphere). (Scoble & Israel 2006, 42) 

Blogosfääriksi sanotaan kaikkien blogien muodostamaa yhteisöä, verkostoa. 

Blogosfääristä käytetään myös nimitystä blogimaailma. (Salmenkivi & Nyman 
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2007, 149) Suomessa blogosfäärin keskipiste on Blogilista (www.blogilista.fi), 

josta löytyy eri aihepiirien ympärille rakennettuja blogeja. Blogeista 

kiinnostuneen kannattaa aloittaa blogeihin tutustuminen Blogilistan avulla. Sieltä 

voi etsiä blogeja itseään kiinnostavien avainsanojen avulla. Blogilistan 

kansainvälisiä vastineita ovat esimerkiksi Technorati (www.technorati.com) ja 

Blogdigger (www.blogdigger.com). Lisäksi myös Google tarjoaa oman 

blogihakunsa (www.google.com/blogsearch). (Kilpi 2006, 18–19) 

 

Jos perinteisen median vahvuutena ja myös heikkoutena oli ennalta arvattavuus, 

niin vastakohtana perinteiselle medialle on blogien vahvuutena henkilökohtaisuus 

ja yllätyksellisyys (Kilpi 2006, 96). Kilven (2006, 3-4) mukaan blogia vastaavaa 

villitystä ei ole nähty 1990-luvun puolivälin jälkeen, jolloin Internetin suosion 

myötä sanavarastoomme tuli uusia sanoja kuten nettiselain, surffaaminen ja 

kotisivut. Erilaiset blogialustat (esim. Blogger ja suomalainen Vuodatus) sekä 

palvelut tekevät nettijulkaisemisen yhtä helpoksi kuin tekstinkäsittelyohjelman 

käyttö. Kuka tahansa voi siis halutessaan kirjoittaa blogia.   

 

Scoblen ja Israelin (2006, 61) mukaan blogien suosio perustuu ihmisten haluun 

keskustella ja kertoa tarinoita. Blogi antaa tällä synnynnäiselle vietille uuden 

kanavan. Myös Alasilta (2009, 27) on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa 

keskustelu yhdistää ihmisiä. Majava (2006b, 52) näkee blogit ”kahviloiden ja 

salonkien virtuaalisina perillisinä”. Blogi toimii kahviloiden tapaan paikkana, 

jossa voidaan nostaa yksityisiä kysymyksiä keskusteltaviksi ja tehdä yleisiksi.  

Sirkkunen (2006, 148) kutsuu osuvasti blogeja hybridiksi, koska ne yhdistävät 

kotisivujen henkilökohtaisuuden, verkkoyhteisöjen sosiaalisuuden sekä 

keskusteluryhmien ajankohtaisuuden ja nopeuden. Blogien suosio johtuu myös 

siitä, että ne ovat täyttäneet mediakentässä olevaa aukkoa (kuva 4). Perinteisten 

viestintävälineiden ulottuvuus ja vasteaika eivät ole olleet kattavia, sillä 

ajantasaisen eli reaaliaikaisen ja noin päivän kestävän vasteajan välillä on ollut 

selvä aukko. Vasteajalla tarkoitetaan kommunikaation tuottamisesta 

vastaanottajalle saapumiseen kulunutta aikaa. Blogien ja muiden Internetin 

keskustelevien kommunikaatiomuotojen vasteaika on sekunneista tunteihin ja 
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yleisön koko on yhdestä kymmeneen tuhatta ihmistä. (Salmenkivi & Nyman 

2007, 148–149)  

 

 

Kuva 4. Media-aukko (Neuman 1991, 10). 

 

3.1 Blogit numeroina 

 

Bloggaajia löytyy kaikista maissa, joissa on mahdollisuus Internet-yhteyden 

käyttöön. On mahdotonta sanoa tarkasti, kuinka monta blogia maailmassa tällä 

hetkellä on yhteensä, sillä niitä tulee jatkuvasti lisää ja blogien lukumääristä on 

mahdotonta pitää kattavaa tilastoa. Lisäksi toisiin blogeihin kirjoitetaan vain 

muutaman kerran ja sitten ne unohdetaan, kun taas toiset päivittävät blogiaan 

säännöllisesti ja aktiivisesti vuodesta toiseen. Näin ollen kaikki blogit eivät täytä 

yhtä blogimääritelmän kriteeriä eli säännöllistä päivittämistä. Kuitenkin niin 

säännöllisesti kuin epäsäännöllisesti päivitetyt blogit sisältyvät eri 

blogipalvelinten listaamiin tilastoihin. (Scoble & Israel 2006, 42)  

 

Tässä on joitakin suuntaa-antavia lukuja blogien lukumääristä. Tammikuussa 
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2009 kotimaisella Blogilistalla oli 20 000 suomalaista tai suomalaisiin aiheisiin 

liittyvää blogia (Alasilta 2009, 70) kun tammikuussa 2010 vastaava luku on jo 

30 000 (Blogilista 2010a). MediaCom, Online Researchin helmikuussa 2007 

tekemän tutkimuksen mukaan blogeja lukee tai niihin kirjoittaa 56 prosenttia 

suomalaisista Internetin käyttäjistä. Samassa tutkimuksessa selvitettiin myös, että 

blogikeskusteluita lukee tai niihin kirjoittaa 89 prosenttia suomalaisista Internetin 

käyttäjistä. (Salmenkivi & Nyman 2007, 150) 

 

Tilastokeskuksen Internetin käyttötarkoituksia Suomessa kartoittavassa 

tutkimuksessa on blogien lukemiseen käytetty prosentuaalinen osuus kasvanut 

vuosi vuodelta (Tilastokeskus). Taulukossa 2 on esitetty kuinka monta prosenttia 

Internetin käyttäjistä käyttää aikaa blogien lukemiseen vuosina 2006–2008 

(Alasilta 2009, 73) sekä vuonna 2009 (Tilastokeskus). Vertailun vuoksi 

taulukossa 3 on esitetty muiden Internetin käyttötarkoitusten prosentuaaliset 

osuudet vuonna 2009. Lisäksi taulukossa 3 on esitetty omien blogien luomiseen ja 

ylläpitoon käytetty osuus. 

 

Taulukko 2. Blogien lukijamäärät Internetin käyttäjistä Suomessa vuosina 2006–2009. 

 

Internetin 

käyttötarkoitus 

2006 2007 2008 2009 

Blogien lukeminen 15 % 26 % 31 % 41 % 

 

Taulukko 3. Internetin käyttötarkoitukset vuonna 2009. Luvut ovat esitetty prosentteina Internetin 

käyttäjistä (Tilastokeskus). 

Käyttötarkoitus % 

Sähköpostien lähettäminen tai vastaanotto 91 

Pankkiasiat 87 

Tavaroita ja palveluita koskeva tiedonetsintä 86 

Verkkolehtien lukeminen 77 

Matka- ja majoituspalvelujen selailu 68 

Etsinyt sairauksiin, ravitsemukseen tai terveyteen liittyvää tietoa 68 
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Tiedonhaku viranomaisten verkkosivuilta 55 

Internetradion kuuntelu tai internettelevision katselu 47 

Musiikin kuuntelu tai lataaminen verkosta tietokoneelle 42 

Blogien lukeminen 41 

Virallisten lomakkeiden lataaminen tietokoneelle 38 

Koulutus- ja kurssitarjonnan etsintä 38 

Pikaviestien käyttö 37 

Verkkokaupasta ostaminen 37 

Ohjelmien lataaminen omalle tietokoneelle 34 

Viestien kirjoittaminen keskustelupalstoille tai uutisryhmiin 33 

Työn etsiminen tai työpaikkahakemusten lähettäminen 29 

Itse tuotetun sisällön lataaminen mille tahansa sivustolle jakamista varten 22 

Käytettyjen tavaroiden ostaminen internetin tavarapörsseistä 20 

Internet-puhelut 17 

Omien tavaroiden, tuotteiden ja palvelujen myynti internetin tavarapörsseissä 16 

Verkko-opiskelu 16 

Pelien pelaaminen verkossa 14 

Jonkin verkkojulkaisun tai uutispalvelun vakituinen tilaaminen 12 

Videoneuvottelu 10 

Pelien lataaminen verkosta tietokoneelle 8 

Käyttänyt ns. vertaisverkkoa elokuvien tai musiikin yms. vaihtamiseen 8 

Oman blogien luominen tai ylläpito 5 

 

 

Eräiden selvitysten (Blog Heraldin suuntaa-antava selvitys) mukaan vuonna 2005 

maailmassa oli noin 70 miljoonaa blogia. Tuolloin Blogilistalle oli ilmoitettu noin 

3000 suomalaista blogia, mutta Blog Heraldin selvityksen mukaan Suomessa oli 

noin 100 000 blogia, mikä on yli 30 kertaa enemmän kuin blogilistalle oli tuolloin 

ilmoitettu. Tämä kertoo paljon siitä, kuinka vaikea blogien todellista määrää on 

arvioida. Vuonna 2008 Technoratin listoilla oli 133 miljoonaa blogia kun vuonna 

2007 niitä oli ollut 70 miljoonaa. Technoratin listoilla olevien blogien määrä on 

siis lähes tuplaantunut vuoden aikana. (Alasilta 2009, 70–71) 



30 

 

 

 

Technoratin (2008a) mukaan vuonna 2007 USA:ssa oli 22,6 miljoonaa 

bloggaajaa. Samana vuonna Kiinassa oli 47 miljoonaa bloggaajaa eli joka neljäs 

kiinalainen netinkäyttäjä kirjoitti blogia (Alasilta 2009, 72). Blogien lukumäärää 

eri valtioissa on vaikea arvioida, eikä luotettavia tilastoja ole paljoakaan 

saatavilla. Kuitenkin voidaan todeta, että USA on bloggaamisen edelläkävijämaa. 

 

Kuvassa 5 on esitetty bloggaajien maantieteellinen jakaantuminen vuonna 2008. 

Tulokset perustuvat Technoratin englanniksi tekemään kyselyyn, johon tuli 

vastauksia bloggaajilta kuudelta eri mantereelta, 66 eri maasta. Vastanneista 72 

prosenttia kirjoittaa blogiaan englanniksi. (Technorati 2008b) 

 

 

Kuva 5. Blogia kirjoittavien prosentuaalinen jakaantuminen maantieteellisesti (Technorati 2008b). 

 

Nielsen Global Online Consumer Surveyn (Alasilta 2009, 75) vuonna 2007 

tekemän selvityksen mukaan suomalaiset luottavat blogeihin ja muihin 

verkkolähteisiin vähiten maailmassa. Selvityksen mukaan 35 prosenttia 

suomalaisista kuluttajista luotti verkossa julkaistuihin mielipiteisiin, kun 

Yhdysvalloissa vastaava luku oli 62 prosenttia ja Aasiassa 66 prosenttia. Vuonna 

2008 Digitodayn tekemän Blogit kunniaan -kyselyn mukaan suomalaisten 

luottamus blogeihin on kasvanut ja niitä pidetään jo yhtä luotettavina kuin 

sanoma- tai verkkolehtiä. Kyselyyn osallistui 1000 suomalaista ja heistä 77 

prosenttia piti säännöllisesti seuraamiaan blogeja hyvin tai melko luotettavina.  
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3.2 Yritysblogit 

 

Yritysblogilla (engl. business blog tai corporate blog) tarkoitetaan organisaation 

julkaisemaa blogia, jolle on asetettu tietyt tavoitteet. Yritysblogi on työkalu 

yrityksen ja sen asiakkaiden tai työntekijöiden väliseen viestintään, kun viestinnän 

tavoitteena on jakaa tietoa ja kokemusta. Yritysblogi voi olla yrityksen sisäinen tai 

julkinen. Yritysblogeissa kirjoitetaan yrityksen toimintaan liittyvistä 

ajankohtaisista teemoista sekä sivutaan maailmanlaajuisia polttavia 

keskustelunaiheita ja tapahtumia, joilla on vaikutusta yritykseen ja sen 

sidosryhmiin. (Wikipedia 2010a) Virallisten yritysblogien lisäksi on paljon 

yksityishenkilöiden työpaikoillaan pitämiä blogeja, joissa kirjoitetaan 

yksityishenkilönä eikä yrityksen edustajana (Scoble & Israel 2006, 224). 

Yritysblogia voidaan käyttää niin kuluttajaviestintään, jossa yritys viestii 

”tavallisille” kuluttajille kuin myös b-to-b-viestintään. 

 

Alasilta (2009, 42) pyrkii ryhmittelemään työelämän blogit niiden tavoitteen tai 

tarkoituksen mukaan seuraavasti: johtaminen, strategian kirkastaminen, 

perustoimintojen tuki, profilointi, organisaation kannalta tärkeiden uutisten ja 

ilmiöiden tulkinta ja kommentointi, sosiaalisen vuorovaikutuksen lisääminen, 

uusien tuote- ja palveluideoiden testaus sekä vanhojen palautemuotojen 

täydentäminen. Esimerkiksi McDonald’s on perustanut blogin, ”Open for 

discussion”, jonka tarkoituksena on parantaa yrityskuvaa 

ympäristöystävällisempään suuntaan. Blogia kirjoittaa yrityksen yritysvastuun 

johtaja, Bob Langert. (Scott 2007, 58) 

 

Yritysblogit voidaan jakaa neljään eri luokkaan: yritysten yksittäisten 

työntekijöiden blogit, yritysten ryhmäblogit, yritysten mainosblogit ja yritysten 

sisäiset blogit. Yritysten sisäisten blogien määrää ei pysty arvioimaan. Lisäksi on 

olemassa faniblogeja, jotka kertovat jonkin organisaation asioista hyvin tarkasti, 

vaikkei kirjoittaja ole kyseisen organisaation palkkalistoilla. 
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Yksittäisten työntekijöiden blogeille on tyypillistä, että niissä kirjoitetaan 

asiantuntevasti omaan työhön liittyvistä asioista. (Teemu Arinan esipuhe Scoble 

& Israel 2006, 9-10) Jotkin yritykset haluavat, että organisaation blogiin 

kirjoittava työntekijä tekee selväksi, että blogi on henkilökohtainen ja kaikki 

ilmaistut mielipiteet edustavat kirjoittajan omaa ajatusmaailmaa, ei yrityksen 

(Scott 2007, 57). Yleensä luonteva valinta yritysblogin kirjoittajaksi on yrityksen 

toimitusjohtaja, sillä bloggaaminen vaatii kirjoittajaltaan alttiiksi asettumista, 

paksunahkaisuutta ja erityisesti oman yrityksen tuntemista. Johtajilla on 

hioutuneet viestintätaidot eivätkä he paljasta blogeissaan yrityksensä 

liikesalaisuuksia. Johdon blogeissa ei tarkastella kovinkaan syvällisesti 

yritystoimintaa. Yrityksen johdon pitämän blogin arvo perustuu siihen, että johto 

puhuu niissä vapaasti ja kertoo yritykselle tärkeimmistä yritysetiikan teemoista ja 

puheenaiheista. (Kuvaja & Malmelin 2008, 46–47) Karismaattinen johtaja 

herättää kiinnostusta ja antaa yritykselle kasvot. Yritys nähdään muunakin kuin 

pelkkänä voittoa tavoittelevana organisaationa ja näin blogi voi tuoda yrityksen 

lähemmäs kuluttajaa. Ihmiset innostuvat huomatessaan, että tunnettu yritysjohtaja 

vastaa heidän kysymyksiin ja kommentteihin. (Scoble & Israel 2006) Johdon 

blogia voidaan käyttää maineen hallintaan ja koko yrityksen imagon 

kohottamiseen (Alasilta 2009, 181). 

 

Alasilta (2009, 176–182) kaipaa johtajilta tekstiä, jossa välittyy heidän 

persoonallisuutensa. Pienet tarinanpätkät kirjoittajan elämästä piristävät blogia. 

On uskallettava irrottautua edes vähän kaikkein virallisimmasta roolistaan. 

Esimerkiksi työmatkoilla tapahtuneista asioista voi mainita blogissaan ja nämä 

näennäisesti merkityksettömät kertomukset tuovat johtamiseen uutta 

läpinäkyvyyttä. (Alasilta 2009) Yritysblogin kirjoittajan henkilökohtainen 

näkökulma lisää luottamusta ja vähentää asiatonta palautetta, koska lukijat 

kokevat blogin henkilökohtaisemmaksi kuin kasvottoman yrityksen nimissä 

olevat blogitekstit. Yritysblogin välityksellä voidaan antaa yritykselle inhimilliset 

kasvot, jotka herättävät ihmisissä luottamusta. (Salmenkivi & Nyman 2007, 176) 

Päälinjaltaan johdon blogitekstien tulee liittyä yritykseen ja kirjoittajan rooliin 
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johtajana. Postauksia voidaan värittää omaleimaisilla näkökulmilla. Johdon 

blogissa voi käsitellä esimerkiksi ympäristön uutisia ja muutoksia sekä perustella 

samalla organisaation omia ratkaisuja sekä ilmentää organisaation arvoja ja 

tarkentaa yrityksen strategiaa. Uudelle johtajalle blogi tarjoaa välineen esitellä 

itsensä sidosryhmille.  

 

Ryhmäblogilla on useampi kirjoittaja ja niille on tyypillistä, että kirjoittajien tyyli, 

aiheet ja kirjoitusahkeruus vaihtelevat. (Teemu Arinan esipuhe Scoble & Israel 

2006, 9-10) Ryhmäblogi on vaativa valinta, koska sitä kirjoittavat 

kirjoitustyyliltään erilaiset ihmiset. Yksi kirjoittajista saattaa kirjoittaa usein ja 

toinen taas harvoin ja muut tältä väliltä. Jonkun postaukset ovat pitkiä ja 

rönsyileviä, kun taas toinen kirjoittaa lyhyesti ja ytimekkäästi muutaman rivin 

mittaisia tekstejä. Aiheet saattavat poiketa melkoisesti toisistaan, mutta tämä voi 

olla myös ryhmäblogin rikkaus. Tärkeintä on, että kaikki kirjoittavat noudattavat 

teksteissään yrityksen linjaa, jotta lukijoille välittyy halutunlainen yrityskuva. 

(Alasilta 2009, 175)  

 

Mainosblogeja perustetaan yleensä jonkin kampanjan yhteyteen mainostamaan 

tuotetta. Kirjoittajana toimii mielikuvitushenkilö. Mainosblogit ovat bloggauksen 

perusperiaatteen vastaisia, koska ne on perustettu mainontaa varten. (Teemu 

Arinan esipuhe Scoble & Israel 2006, 9-10) Esimerkiksi Mazda yritti myydä uutta 

automalliaan perustamalla blogin, jota kirjoitti fiktiivinen, rentoa elämäntyyliä 

noudattava, kaupungissa asuva nuori autonomistaja eli juuri sellainen henkilö, 

jolle auto oli suunnattu. Lukijat eivät innostuneet tästä blogista. (Scoble & Israel 

2006, 182)  

 

Mainosblogeja kutsutaan myös hahmoblogeiksi (engl. character blog). Scoble ja 

Israel (2006, 184–188) kertovat Vichyn hahmoblogista, joka epäonnistui täysin. 

Vichy on osa kosmetiikkajätti L’Oréalia. Uuden, ikääntymistä hidastavan 

kasvovoiteen markkinointia haluttiin tehostaa blogin avulla. Mainostoimisto loi 

tekaistun, voiteen kohderyhmän ikäisen 35-vuotiaan Claire-nimisen hahmon, joka 

bloggasi elämästään ja siitä miten tarvitsi nykyään ikänsä takia enemmän unta 
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jaksaakseen juhlia. Kaikki Clairen kirjoittamat tekstit muistuttivat Vichyn 

mainoslauseita. Lisäksi blogissa oli kuva täysin rypyttömästä Clairesta. Vichyn 

saama palaute oli todella negatiivista. Blogi suljettiin hyvin nopeasti. Myöhemmin 

Vichy avasi uuden blogin, jota kirjoittivat tällä kertaa todelliset henkilöt. He 

kertoivat rehellisiä mielipiteitään tuotteesta. Blogi menestyi huomattavasti 

paremmin kuin ensimmäinen. Blogissa syntyneen keskustelun ja kysymysten 

avulla pystyttiin myös kehittämään yrityksen tuotetta edelleen.  

 

Faniblogit vaikeuttavat yritys- ja yksityisten blogien rajanvetoa. Faniblogeja 

pitävät henkilöt, jotka eivät ole yrityksessä töissä, mutta heillä on sen tasoista 

tietoa yrityksestä, että on syytä epäillä heillä olevan lähde yhtiön sisällä. 

Esimerkkejä faniblogeista ovat AppleInsider (www.appleinsider.com), joka seuraa 

tietokoneyhtiö Applen asioita sekä Starbucks Gossip 

(starbucksgossip.typepad.com), jossa seurataan Starbucks- kahvilaketjun asioita. 

(Kilpi 2006, 49) 

 

3.2.1 Yritysblogit globaalina ilmiönä 

 

Yritysblogien määristä ei ole saatavilla paljoakaan luotettavia tilastoja. 

Technoratin (kuva 6) tutkimuksen mukaan vuonna 2008 viralliseen yritysblogiin 

kirjoittavien osuus oli 12 prosenttia kaikista bloggaajista. Tutkimuksessa 

bloggaajat jaettiin kolmeen osaan heidän bloginsa tyypin mukaan: 

henkilökohtaisista asioista kirjoittavat, tietystä ammattialasta tai työstä 

yksityishenkilönä kirjoittavat, sekä yrityksen virallisesta toimeksiannosta 

bloggaavat. Kuva 4 osoittaa, että osittain nämä jaottelut menevät päällekkäin, 

koska sama henkilö saattaa kirjoittaa useampaan blogiin tai samassa blogissa 

saatetaan käsitellä esimerkiksi sekä henkilökohtaisia että ammatillisia asioita.  
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Kuva 6. Yritysblogiin kirjoittavien prosenttiosuus kaikista bloggaajista (Technorati 2008b). 

 

Yhdysvalloissa on yleistä, että yritys turvautuu blogin kirjoituksessa 

ammattilaisiin eli palkkaa ammattibloggaajan tuottamaan sisältöä yrityksen 

blogiin. Ammattibloggaajia on Yhdysvalloissa noin 450 000 ja yrityksen 

palveluksessa työskentelevät voivat ansaita 45 000-90 000 dollaria vuodessa. 

Parhaat ammattibloggaajat yltävät jopa 200 000 dollarin vuosituloihin. (Mannila 

2009) 

 

Scoble ja Israel (2006, 143–161) ovat kartoittaneet yritysblogeja, jotka on 

kirjoitettu jollakin muulla kielellä kuin englannilla. He olettivat, että yritysblogeja 

olisi eniten maissa, joissa on suuri väestö ja jossa omataan loistavaa osaamista 

insinööritaidoissa sekä tietotekniikassa. Saksa täyttää kaikki nämä kriteerit, mutta 

yllättäen esimerkiksi sen naapurimaassa Ranskassa yritysblogit ovat 

huomattavasti suositumpia. Samoin hieman yllättäen yritysblogit ovat Japanissa 

paljon yleisempiä kuin Kiinassa. Selitys löytyy kulttuurista. Kaikissa maissa 

näyttää pätevän vain yksi yhdenmukaisuus: mielenkiintoisimmat blogit löytyvät 

joko hyvin suurista tai hyvin pienistä yrityksistä.  

 

Laadukkaan blogin edellytys on avoimuus, joten kulttuuriin juurtuneet tekijät 
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voivat olla syynä blogien määrään ja erityisesti niiden sisältöön eri valtioissa. 

Esimerkiksi Kiinassa ei ole samanlaista sananvapautta kuin monissa muissa 

maissa. Hallituksella on tiukka ote mediasta, verkkosivut mukaan lukien. Näin 

ollen sensuuri voi vaikuttaa myös blogien sisältöön ja ylipäänsä innostukseen 

perustaa blogeja. Kiinassa suurin osa blogeista on yksityisiä, eivätkä yritykset 

kannusta henkilökuntaa yritysblogin kirjoittamiseen.  

 

Joissakin maissa suhtaudutaan myönteisesti avoimuuteen ja toisissa taas ei, eli 

kyse on kulttuurieroista. Yleistäen esimerkiksi ranskalaiset ovat yksilöinä 

tottuneet ilmaisemaan ajatuksiaan avoimesti kuten myös amerikkalaiset. 

Saksalaisilla on taipumusta olla hieman varautuneempia. Tämä voi osaltaan 

selittää sen, että ranskalaiset bloggaavat enemmän kuin saksalaiset. Vuoden 2005 

arvioidut blogimäärät Ranskassa olivat seuraavat: 10 000 yritysblogia ja kaikkiaan 

blogeja 3,5 miljoonaa. Saksassa oli 100 yritysblogia ja blogeja yhteensä 200 000, 

vaikka Saksassa on asukkaita 80 miljoonaa, mikä on kolmannes enemmän kuin 

Ranskassa. Kulttuurierot näkyvät blogeissa, sillä siinä missä Saksassa menestyy 

kaupallinen blogi, se ei koskaan menestyisi Yhdysvalloissa. Ranskalaiset ovat 

amerikkalaisten tapaan kärkkäitä ilmaisemaan mielipiteensä ja blogit ovat sopiva 

kanava siihen tarkoitukseen. Saksalaiset yrittäjät ovat tarkkoja julkisuuskuvastaan 

ja siitä mitä julkisuuteen päästetään, mikä voi osaltaan selittää yritysblogien 

alhaisen määrän.  

 

Espanjaksi kirjoitettuja blogeja on noin 50 000, joista yritysblogeja on hieman 

yllättäen vain noin 10, vaikka espanja on länsimaiden toiseksi puhutuin kieli. 

Myöskään Venäjällä bloggaaminen ei ole vielä kovin yleistä. Technoratin mukaan 

blogien käyttöönoton kasvu on nopeinta Aasiassa ja Lähi-Idässä. Japanissa 

erityisesti naiset ovat kiinnostuneita blogeista. Japanissa yritysten bloggaaminen 

on yleistymässä vauhdilla. Japanilaiset ovat tunnettuja kohteliaan muodollisista 

käytöstavoistaan. Kuitenkin suurin osa japanilaisista yritysblogeista on sävyltään 

varsin epämuodollisia. Niissä käytetään tuttavallista sävyä, jollaisella normaalisti 

keskustellaan vain ystäville. Suurimmassa osassa japanilaisia blogeja keskitytään 

pitkälti myymiseen. Esimerkiksi Nissan Motors-yhtiön blogilla yritetään myydä 
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uutta kaupunkiautoa Tiidaa. Se tehdään peittelyttömästi, ja teksti on hyvin 

myyntihenkistä.  

 

Englannissa bloggaaminen on suosittua. Toisin on Irlannissa, vaikka irlantilaisia 

pidetään tarinankertojina ja englantilaisia taas hiljaisempana kansana. Mikseivät 

irlantilaiset ole sitten innostuneet blogeista, vaikka ne ovat oiva kanava 

tarinankerronnalle? Aina syyt eivät olekaan kulttuurissa, vaan jossakin muualla, 

esimerkiksi teknologiassa. Irlannissa on huomattavasti vähemmän 

laajakaistayhteyksiä asukasta kohti kuin esimerkiksi Englannissa.  

 

Suomessa on muutamia bloggaavia toimitusjohtajia. Kun Jukka Hienosesta tuli 

Finnairin toimitusjohtaja 2006 hänen ensimmäisiä päätöksiään oli perustaa blogi 

yrityksen intranetiin. Myös Nokian Olli-Pekka Kallasvuo teki samanlaisen 

päätöksen. (Kilpi 2006, 45) Suomalaiset yritysblogit ovat kuitenkin vielä 

harvinaisia, etenkin suurissa yrityksissä. Alasilta (2009, 87) kertoo, että Suomea 

on moitittu bloggauksen takapajulaksi, kun kyseessä ovat yritysblogit. 

Tammikuussa 2010 suomalaisella Blogilistalla on 30 000 blogia, joista vain 49 on 

jonkin sortin yritysblogeja (Blogilista 2010b). Näin ollen julkista yritysblogia 

pitävä yhtiö saa Suomessa vielä edelläkävijän imagon (Salmenkivi & Nyman 

2007, 164). 

 

3.2.2 Blogin hyödyntäminen yrityksen viestinnässä 

 

”Kirjoitustyön tarkoitus ei ole saada aikaan teksti vaan vaikutus (Alasilta 1998).” 

 

Kilven (2006, 3) mukaan blogi on yritykselle muutostekijä, uusi kilpailutekijä, 

joka mahdollistaa uudenlaisen viestinnän nykyisten ja tulevien asiakkaiden, 

henkilöstön, sidosryhmien ja poliittisten päättäjien kanssa.  

 

Kilven (2006, 25) mielestä tärkein syy blogin perustamiseen voi olla 

yksinkertaisesti se, että kaikki muutkin tekevät niin. Jos kilpailijat ja asiakkaat 
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bloggaavat voi olla syytä itsekin harkita sitä. Lisäksi on tärkeää seurata mitä 

sinusta ja kiinnostuksen kohteista kirjoitetaan ja osallistua tähän keskusteluun. 

Toiseksi bloggaamalla saa julkisuutta ja näkyvyyttä sekä voi vaikuttaa yrityksen 

julkisuuskuvaan. Kilpi korostaa, että bloggaamalla voi tavoittaa hetkessä 

miljoonia ihmisiä ympäri maailman. Blogin parhaita etuja suhteessa muihin 

viestintäkanaviin ja välineisiin on nopeus (Salmenkivi & Nyman 2007, 161).  

 

Bloggaamisen tärkeyttä mietittäessä kannattaa pohtia menestyvän yritystoiminnan 

avainasioita eli niitä tekijöitä, joilla voidaan olennaisesti erottua kilpailijoista. 

Tuotantotilat ja laitteet ovat kaikilla samankaltaiset, työntekijät ovat tärkeitä, 

mutta eivät ole pysyvä voimavara eikä yrityksen valmistama tuote tai palvelu 

yleensä juurikaan poikkea kilpailijan vastaavasta. Asiakkaat ja brändit nousevat 

yritystoiminnan avaintekijöiksi. Ilman asiakkaita ei ole yritystä, joten on tärkeää 

tietää ketä asiakkaat ovat, mitä he haluavat ja miten heitä voidaan palvella entistä 

paremmin. Blogit ovat tähän oiva apuväline. (Kilpi 2006, 26) 

  

Bloggaamalla voidaan erottua kilpailijoista, tavoittaa sekä uusia että vanhoja 

asiakkaita ja vahvistaa asiakassuhteita. Blogit ovat tehokas työkalu juuri 

asiakassuhteiden luomisessa, ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä yrityksen 

brändien vahvistamisessa. Blogin avulla voidaan nimittäin viestiä uudella ja 

mielenkiintoisella tavalla jo olemassa oleville ja potentiaalisilla asiakkaille 

yrityksestä. (Kilpi 2006, 26) Salmenkivi ja Nyman (2007, 158) listaavat yrityksen 

prosesseja, jotka voidaan hoitaa blogin avulla. Tällaisia prosesseja ovat muun 

muassa yrityksen brändimarkkinointi, PR-toiminta, uusien tuotteiden tai 

palveluiden lanseeraus sekä tuoteinformaation jakaminen. 

 

Kilpi (2006) pitää kommenttien synnyttämää keskustelua blogien tärkeimpänä 

antina. Ei riitä, että odottaa toisten kommentoivan omia tekstejään vaan kannattaa 

vierailla itseään kiinnostavissa blogeissa ja jättää niihin asiallisia kommentteja. 

Näin tulee huomatuksi blogiyhteisössä. Blogeissa mahdollisesti syntyvän 

yrityksen ja asiakkaan välisen keskustelun myötä voidaan tarkentaa mitä asiakkaat 

todella haluavat ja miten heitä voidaan jatkossa palvella paremmin. Yritysblogi 
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tarjoaa mahdollisuuden suurempaan läpinäkyvyyteen. Blogi on yrityksen 

viestinnälle vuorovaikutteinen ja sosiaalinen kanava, jossa muodostuu keskustelua 

viestin lähettäjän ja vastaanottajan välille (kuva 7). 

 

 

Kuva 7. Blogi yrityksen kaksisuuntaisessa viestinnässä. 

 

Myös Salmenkivi ja Nyman (2007, 160) korostavat blogin mahdollistamaa uutta 

kommunikaatiomuotoa yrityksille, jotka etsivät käyttöönsä tehokkaampaa 

viestintäkanavaa. Heidän mukaansa blogi on yritykselle kustannustehokas kanava, 

jolla voidaan tavoittaa hyvin erityyppisiä kohderyhmiä. Blogin avulla voidaan 

syventää asiakassuhteita tarjoamalla asiakkaille olennaista ja ennen kaikkea 

kiinnostavaa sisältöä. Avoimuus ja syvällinen informaatio ovat avainasioita 

onnistuneelle blogisisällölle. Asiakkaiden yritystä kohtaan tuntemaa kiinnostusta 

voi lisätä kertomalla blogissa esimerkiksi tuotteiden valmistusprosesseista, 

yrityksen kohtaamista haasteista, miten laatua ja kilpailukykyä pidetään yllä sekä 

mistä tuotteiden hinta määrittyy. (Salmenkivi & Nyman 2007, 160) Yritysblogeja 

voidaan hyödyntää sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ulkoisessa 

viestinnässä blogit tuovat vuorovaikutusta yritysten ja asiakkaiden välille ja 

sisäisessä viestinnässä johdon ja henkilöstön välille. (Alasilta 2009, 78) 

 

Blogit mahdollistavat suoran dialogin yrityksen ja sen asiakkaiden ja 

sidosryhmien välille. Parhaassa tapauksessa tämä lisää yrityksen ja brändin 
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tuntemusta ja tekee yrityksen tarjoomasta kiinnostavamman kuin kilpailijan. 

Kaiken kaikkiaan blogit ovat oiva keino parantaa asiakaspalvelua ja herättää 

potentiaalisten asiakkaiden mielenkiinto. Dialogin kautta yritys voi saada tärkeää 

tietoa asiakkaistaan ja heidän tarpeistaan. Yritys voi kehittää tuotteitaan ja 

toimintaansa saamansa palautteen pohjalta. Blogia voi verrata 

tiedonkeruukanavana markkinointitutkimuksessa käytettyihin fokusryhmiin, 

joissa kerätään tavallisilta kuluttajilta mielipiteitä yrityksestä ja sen tuotteista. 

Fokusryhmätutkimukseen verrattuna blogikommenttien tutkiminen on lähes 

ilmaista. (Salmenkivi & Nyman 2007, 163) 

 

Bloggaamalla saadaan suora yhteys kohdeyleisöön ja sisällöltään halutunlaisia 

viestejä voidaan lähettää oman aikataulun mukaisesti. Viestin sisältö välittyy 

vastaanottajalle halutussa muodossa kun erilaiset häiriötekijät sekä välikädet tai 

portinvartijat jäävät pois (kuva 8). Tietysti on aina mahdollista, että viestin 

vastaanottaja ymmärtää viestin väärin, mutta ainakin se on välittynyt oikealla 

tavalla eteenpäin, jolloin on paremmat mahdollisuudet onnistua viestinnässä. 

(Scoble & Israel 2006)  

 

 

Kuva 8. Blogi vastaan perinteinen viestintäkanava. 

 

Alasilta (2009, 130) toteaa, että ”Blogien vahvuutena organisaatioiden 
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viestinnässä on se, että sanottavansa saa nopeasti julki siinä muodossa kuin 

haluaa.” Tällä hän viittaa toimittajien tapaan pistää juttuun omiaan tai jättää siitä 

jotain pois. Kuitenkin on huomioitava, että myös lukijat voivat ymmärtää sisällön 

toisin kuin on tarkoitettu. Viestinnässä on yksinkertaisesti hyväksyttävä se, ettei 

viesti koskaan välity täysin halutulla tavalla. Myös Scott (2007, 26–39) on 

samoilla linjoilla. Hänen mukaansa blogit mahdollistavat yrityksen suoran 

viestinnän ostajille halutussa muodossa ilman välikäsiä. Hänen mukaansa yritys 

voi blogin välityksellä kertoa ympäristölleen ymmärtävänsä hyvin markkinoita 

sekä olevansa yritys, jonka kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä.  

 

Scoble ja Israel (2006, 62) vertaavat blogeja valtavaan sanankierrätyskoneeseen. 

Blogit ovat kaksisuuntaisia viestintäkanavia, sillä niiden avulla voi kuunnella mitä 

ihmiset todella puhuvat yrityksestäsi, sen tuotteista tai kilpailijoista, mutta myös 

antavat mahdollisuuden olla yhteydessä uudenlaiseen verkostoon, jossa voi kertoa 

itsestään, ja jossa sana kiertää tehokkaasti. Scoblen (Scott 2007, esipuhe) mukaan 

blogit ja muut verkkosisällön muodot ovat mahdollistaneet suorat kontaktit 

ostajiin. Kiinnostavat ilmiöt nousevat nopeasti esille verkossa ja saavat asiakkaat 

ja tiedotusvälineet kiinnostumaan yrityksestä. Blogien myötä word-of-mouth 

verkostojen merkitys kasvaa ja tehostuu. Scott (2007, 30) sanoo, että nykyään 

verkkoviestinnän merkityksen kasvaessa yritykset löydetään yhä useammin word-

of-mouth- tiedon avulla. Hän jopa käyttää termiä word-of-blog eli tieto leviää 

blogien välityksellä. 

 

Ellei yrityksellä ole omaa blogia, on tärkeää seurata mitä yrityksestä keskustellaan 

blogeissa. Erilaisten hakukoneet, kuten esimerkiksi Technorati, tarjoavat 

palveluita blogitekstien etsimiseen. Niiden avulla on mahdollista löytää omaan 

yritykseen liittyviä kommentteja lähes reaaliajassa. Näin pääsee perille siitä, mitä 

positiivista tai negatiivista ihmiset keskustelevat yrityksestä. (Scoble & Israel 

2006, 63) Blogien kautta korostuu verkkoviestinnän yrityksille luoma haaste 

läsnäolosta eli nopeasta reagoinnista organisaatiota koskeviin kirjoituksiin.  

 

Blogien kautta yrityksestä saadut negatiiviset kokemukset voivat levitä hetkessä 
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ihmisten tietoisuuteen. Tämä tekee hallaa yrityskuvalle. Surullisen kuuluisa 

esimerkki on aktiivisen bloggaajan Herkko Hietasen ja helsinkiläisen ravintola 

Lehtovaaran välinen kiista. Tapaus sai alkunsa vuonna 2003 kun Hietanen halusi 

tarjota 12 hengen seurueelleen illallisen ravintola Lehtovaarassa. Kyseisenä iltana 

kaikki meni pieleen: tarjoilijan asiakaspalvelutaidot olivat surkeat, ruoka- ja 

viinilistoja jouduttiin kysymään monta kertaa, palvelu oli erittäin hidasta ja 

töykeää ja annokset vääriä. Kaiken kaikkiaan ravintolan palvelu ei vastannut 

Hietasen odotuksia.  

 

Hietanen lähetti ravintolalle asiallisen reklamaation, johon ei reagoitu millään 

tavalla. Myöhemmin hän julkaisi lyhyen kuvauksen tapahtumien kulusta 

blogissaan sekä julkaisi kirjoittamansa reklamaation sivuillaan. Tämän jälkeen 

ravintolan omistaja uhkasi haastaa Hietasen oikeuteen ja vaatii häneltä noin 

80 000 euron korvauksia. Tapaus nousi puheenaiheeksi monissa suomalaisissa 

blogeissa ja levisi tätä kautta sanomalehtiin ja muuhun mediaan. Ravintola 

Lehtovaaran maine kärsi melkoisesti saamastaan valtavasta määrästä negatiivista 

palautetta. Aiemmin ravintola oli tunnettu laadukkaana ravintolana, joka oli 

kuuluisa tunnelmastaan. Vielä nykyäänkin kun Googleen syöttää hakusanaksi 

“Lehtovaara“ saa hakutuloksena Hietasen reklamaation. (Kilpi 2006, 6-7)   

 

Toisena esimerkkinä blogien ja verkkoviestinnän voimasta Kilpi (2006, 7) kertoo 

amerikkalaisesta lukonvalmistajasta Kryptonite-yhtiöstä. Yhtiö valmistaa 

polkupyöränlukkoja, joita on mainostettu kilpailijoitaan turvallisempina. Vuonna 

2004 eräs amerikkalainen bloggaaja havaitsi, että Kryptonite-lukon pystyy 

avaamaan tavallisella kuulakärkikynällä, eikä tästä jää edes mitään murtojälkiä. 

Hän kirjoitti havainnosta blogissaan ja pian se levisi blogista toiseen ennen kuin 

yhtiö oli edes tietoinen asiasta. Blogeista asia levisi New York Timesiin ja muihin 

amerikkalaisiin valtalehtiin. Kuluttajat reagoivat nostamalla joukkokanteen 

yhtiötä vastaan ja aloittivat massiivisen lukkojen vaihto-operaation. Yhtiölle 

koitui miljoonien dollarien kustannukset ja Kryptonite-lukot saivat kyseenalaisen, 

ei-toivotun maineen.  
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On siis tärkeää tietää mitä yrityksestä puhutaan blogeissa, ja reagoida 

keskusteluihin ennen kuin tapahtuu korjaamatonta vahinkoa kuten Lehtovaaran ja 

Kryptoniten tapauksissa. 

 

Nopeuden ansiosta blogi soveltuu hyvin yrityksen normaalin viestinnän lisäksi 

myös kriisiviestintään. Kriisitilanteessa yrityksen kannalta on tärkeintä nopea 

reagointi ja tiedon levittäminen, jolloin voidaan ainakin pienentää yrityksen 

maineelle tapahtuvaa vahinkoa. Blogin kautta yritys pystyy kriisitilanteessa 

kuuntelemaan ja reagoimaan juuri sen kaksisuuntaisen ja vuorovaikutteisen 

luonteen ansiosta. Perinteisesti kriisiviestintään on käytetty yksisuuntaisia 

viestintäkanavia, kuten lehdistötiedotteet, Internet-sivut sekä yrityksen edustajat, 

joiden kautta yritys puhuu, muttei kuuntele. Edellä kerrotussa Kryptoniten 

tapauksessa yrityksen 30 vuoden aikana rakentama maine mureni hetkessä, koska 

se ei reagoinut tarpeeksi nopeasti sen tuotetta koskevaan kriisiin. Sosiaalinen 

media ja blogit luovat yritykselle paineen seurata yritystä koskevia keskusteluita. 

Vielä tänäkään päivänä moni ei tiedä, että Kryptonite-yhtiö hyvitti asiakkailleen 

vialliset lukot, koska yritys ei ole tiedottanut asiasta oikeita kanavia pitkin. 

(Scoble & Israel 2006, 235–237) 

 

Scoble ja Israel (2006, 84) pitävät blogia keinona saada yritykselle näkyvyyttä 

mediassa ja hankkia yritykselle julkisuutta ja tätä kautta saada potentiaalisten 

asiakkaiden huomion. Heidän mukaansa mediajulkisuuden saaminen on työlästä 

ja kallista. Erilaisiin PR-kampanjoihin käytetään vuosittain valtavia määriä rahaa 

ja palkkioksi saadaan noteeraus lehdessä tai TV:ssä. Usein joudutaan kuitenkin 

pettymään, koska sanomat muuttuvat helposti matkan varrella ja julkaisuissa 

saattaa esiintyä kiusallisia asiavirheitä. Harmittavan usein alkuperäinen sanoma 

vääristyy. Suuret ja maailmanlaajuisesti tunnetut yritykset ja niiden johtajat saavat 

tahtomattaankin mediajulkisuutta, mutta tilanne on aivan toinen pienille 

yrityksille. Scoblen ja Israelin (2006, 84) mukaan varsinkin niille blogit voivat 

antaa mahdollisuuden tunnettuuden lisäämiseen ja vieläpä vähäisin kustannuksin.  

 

Esimerkkinä blogin antamasta näkyvyydestä Scoble ja Israel (2006, 85–87) 
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kertovat lontoolaisesta räätälistä nimeltä Thomas Mahon, joka valmistaa 

mittatilauksesta laadukkaita ja erittäin hintavia miesten pukuja. Käsityönä tehdyn 

puvun hinta on jopa 4000 dollaria. Pukujen kysyntä oli kuitenkin kääntynyt 

huolestuttavasti laskuun. Mahonin tuttava ehdotti, että tämä voisi perustaa blogin, 

jossa kertoisi työstään ja siitä tekemisen vimmasta ja taidokkuudesta, jota 

vaaditaan maailman parhaiden pukujen valmistamisessa. Mahon ei siis yrittänyt 

myydä pukuja bloginsa kautta vaan kertoi vaan osaamisestaan ja alaa kohtaan 

tuntemastaan innostuksesta. Blogissaan hän kertoi puvun valmistuksen eri 

työvaiheista ja näin ollen perusteli mistä pukujen hinta muodostuu. Mahon aloitti 

bloginsa “English Cut“ (www.englishcut.com) kirjoittamisen tammikuussa 2005 

ja muutamassa kuukaudessa sadat bloggaajat olivat löytäneet hänen bloginsa ja 

luoneet siihen linkkejä. Mahonin yhden miehen yritys sai valtavasti lisää 

huomiota ja muukin media kiinnostui hänestä. Bloginsa ansiosta Thomas 

Mahonin myynti moninkertaistui muutamassa kuukaudessa. Tärkeintä on olla 

ensimmäinen. Toinen bloggaava huippuräätäli ei enää herättäisi samanlaista 

kiinnostusta.  

 

Yritysblogien tärkeimpiä tehtäviä on antaa kuluttajalle syvempää tietoa 

yrityksestä kuin muita viestintäkanavia pitkin on mahdollista antaa. Puhuttaessa 

onnistuneesta blogin käytöstä yritysviestinnässä Salmenkivi ja Nyman (2007, 

159–160) mainitsevat eteläafrikkalaisen Stormhoek-viinitarhan, joka on 

onnistunut bloginsa avulla moninkertaistamaan myyntinsä. Viinitarhan blogissa 

(stormhoek.com) kirjoitetaan esimerkiksi sään vaikutuksesta rypäleiden kasvuun, 

viinimarkkinoiden tilanteesta ja yrityksen markkinointiprojekteista. Lukijoiden 

kanssa halutaan muodostaa keskustelua pyytämällä heitä kommentoimaan 

esimerkiksi viinipullojen uusia etikettejä. 

 

Bloggaamisen suurin haaste on saada ihmiset kiinnostumaan blogista ja ylläpitää 

heidän kiinnostusta, niin että he palaavat lukemaan blogia uudelleen ja 

kiinnostuvat samalla yrityksestä. Lukijoiden mielenkiinnon ylläpitämisen lisäksi 

yritysblogin keskeisiä haasteita on blogille määritettyjen tavoitteiden edistäminen 

liikaa markkinoimatta sekä uuden ja kiinnostavan blogisisällön tuottaminen 
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paljastamatta liikaa. Pohjimmiltaan yritysblogin tarkoitus on kuitenkin 

markkinointi, esimerkiksi oman brändin kohennus, uusien tuotteiden esille 

tuominen tai jonkin muun yrityksen asian edistäminen. Yritysblogilla halutaan siis 

saavuttaa jonkinlaista rahassa mitattavaa arvoa, jotta blogiin käytetty aika tuottaisi 

jotakin konkreettista. Yritysblogin haasteena on tehdä markkinointi niin, että 

lukija ei sitä huomaa, vaan kokee saavansa blogin kautta itselleen arvokasta 

sisältöä. Myös blogimaailma suhtautuu yritysblogeihin epäilevästi olettaen niiden 

olevan pelkästään markkinointikanavia. Yritysblogin kirjoittajilla riittää haastetta 

tämän olettamuksen vääräksi osoittamisessa. (Salmenkivi & Nyman 2007, 158–

170) 

 

Yritysblogin perustamista harkitsevan kannattaa miettiä onko blogin 

kommenttipalstalle annetusta kielteisestä palautteesta haittaa yritykselle vai 

voidaanko siitä oppia (Scoble & Israel 2006). Salmenkivi ja Nyman (2007, 166) 

antavat ohjeeksi olla sensuroimatta lukijoiden kommentteja, koska avoimuus, 

rehellisyys sekä halukkuus ottaa vastaan kritiikkiä ovat blogin keskeisiä 

menestystekijöitä. Yritysblogiin tulee kirjoittaa rehellisesti ja myöntää yrityksen 

tekemät virheet, koska läpinäkyvyys ja aitous kuuluvat blogimaailmaan, eivätkä 

lukijat voi sietää totuuden kaunistelua. Blogin kommenttipalstalle ilmestyvät 

asiattomuudet kannattaa kuitenkin poistaa, mutta muuten kannattaa välttää 

sensurointia. Yritysblogin perustamista harkitsevan tulee tiedostaa tämä blogiin 

liittyvä osittainen hallitsemattomuus.  

 

Mahdolliset tietovuodot eli luottamuksellisten tietojen paljastuminen blogin kautta 

ovat mahdollisia. Tämä voi johtaa kilpailuedun menetykseen, kun kilpailijat 

saavat blogin kautta tietoonsa jotakin mitä voivat käyttää yritystä vastaan. Lisäksi 

on mahdollista, ettei bloggaamisella saavuteta mitään positiivista ja siihen 

kulutettu aika olisi voitu käyttää johonkin hyödyllisempään tehtävään. (Scoble & 

Israel 2006, 171–174) 
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3.2.3 Bloggaamisen pelisäännöt 

 

Kuten kaikkea muutakin yritystoimintaa ohjaavat erilaiset säännöt ja etiketit, niin 

myös blogimaailmassa vallitsevat omat, kirjoittamattomat säännöt, joita ei 

kannata rikkoa. Alussa blogille määritetyt selkeät tavoitteet ja blogistrategian 

luominen ovat pohjana onnistuneelle yritysblogille. Blogin tavoitteiden tulee olla 

kaikkien siihen kirjoittavien tiedossa. Lisäksi yritysblogille on hyvä valita jokin 

selkeä teema, jolla varmistetaan kohderyhmille mielenkiintoinen sisältö. 

(Salmenkivi & Nyman 2007, 170) 

 

Kaikki yritysblogit eivät ole menestystarinoita. Onnistuneelta blogilta vaaditaan 

tiettyjä asioita. Bloggaamisen tärkein sääntö on “puhu, älä myy”. Kuluttajat eivät 

pidä tyrkyttämisestä, joten blogissa ei yritetä myydä suoraan kenellekään mitään. 

Blogin tarkoitus on herättää ihmisissä kiinnostusta yritystä kohtaan ja tätä kautta 

saada heidät tutustumaan yrityksen tarjontaan. (Scoble & Israel 2006, 103–104) 

Myös Sipilän (2008, 162) mielestä myyminen ei sovi blogeihin. Jotkin yritykset 

ovat aloittaneet bloggaamisen markkinointilähtöisellä tarkoitusperällä. Lukijat 

ovat huomanneet tämän ja suhtautuvat tällaiseen vihamielisesti ja torjuvasti. 

Tällaiset blogit ovat kadonneet hyvin nopeasti tai sitten niitä on yritetty parantaa, 

huonolla menestyksellä. Lukijoiden ja asiakkaiden luottamusta ei enää saa 

takaisin. 

 

Toinen ratkaiseva tekijä matkalla kohti menestystä on luoda blogista kiinnostava 

kirjoittamalla usein aiheista, jotka kiinnostavat ihmisiä ja joiden tiimoilta haluaa 

itse tulla tunnetuksi. Hyvät blogit kirjoitetaan intohimolla ja niistä välittyy 

kirjoittajan asiantuntemus ja innostus. On olennaista kirjoittaa itselleen tärkeistä 

asioista, joista omaa paljon tietoa. Blogiin tulee kirjoittaa totuudenmukaisesti 

yrityksestä ja sen toiminnasta. Liika asioiden kaunistelu ja totuudenvääristely 

huomataan kyllä. Bloggaamisen perustana tulisi aina olla aito innostus jostakin 

asiasta, ja halu kertoa tästä muille. Lisäksi blogin tulee olla sävyltään yhtenäinen 

yrityskuvan kanssa. Scoble ja Israel (2006, 199) toteavat, että hyvä blogi ei ole 

neutraali, varovainen tai vaisu. Bloggaamisessa kultainen keskitie on helpoin ja 
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turvallisin ratkaisu, mutta kiinnostaako lukijoita tällainen? Alasilta (2009, 131) 

antaa ohjeeksi kirjoittaa niin rohkeasti, että hankkii itselleen lukijoita. Blogin 

sisältö on sen kaikkein tärkein menestystekijä. Sisällön täytyy olla niin 

mielenkiintoinen, että lukija haluaa käyttää aikaansa sen lukemiseen ja palaa yhä 

uudestaan blogiin. Mielenkiintoisen sisällön luomiseksi kannattaa vertailla omaa 

blogia muihin, mieluiten samalta alalta oleviin blogeihin. Kannattaa kuitenkin 

muistaa omaperäisyys. (Salmenkivi & Nyman 2007, 171) Blogeihin ei kuitenkaan 

voi kirjoittaa mitä tahansa. Yrityksessä on oltava selkeä linja siitä mistä voi 

kirjoittaa ja mistä ei. On tärkeää kunnioittaa yritystä, sen asiakkaita, 

henkilökuntaa, tuotteita ja palveluita, yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä. 

Luottamuksellista tai salaista tietoa ei saa levittää blogin kautta. (Isohookana 

2007, 277)  

 

Bloggaaminen vie paljon aikaa, eikä hyväksi bloggaajaksi opita hetkessä. 

Aloittelevan bloggaajan on tärkeää tutustua ensin jo olemassa oleviin blogeihin. 

(Scoble & Israel 2006, 103–104) Myös Scott (2007) ja Alasilta (2009, 208) ovat 

samoilla linjoilla. Heidän mielestään aloittelevan bloggaajan tulisi seurata toisten 

blogeja ja vähitellen alkaa kommentoida niitä. Näin henkilölle alkaa kehittyä 

tietynlainen tyyli. Vasta tämän jälkeen voi harkita omaan blogiin kirjoittamista. 

Varsinkin ryhmäblogissa on tärkeää seurata blogikirjoitusten äänensävyjä ja 

tyyliä, etteivät kirjoittajien tyylit poikkea liikaa toisistaan ja ennen kaikkea 

yrityksen yleisestä mielikuvasta. Blogin tulee tukea yrityksen muulla viestinnällä 

rakentamaa mielikuvaa. (Salmenkivi & Nyman 2007, 167) Scoble ja Israel (2006, 

168) korostavat, että bloggaajalla täytyy olla hyvät kommunikaatiokyvyt. 

Yritysblogiin ei kannata antaa kirjoittaa työntekijän, joka vihaa työtään ja yritystä, 

jossa työskentelee ja sen tuotteita. Kiireiset ammatti-ihmiset, jotka joutuvat 

kirjoittamaan yrityksensä blogiin muiden töidensä ohella kirjoittavat helposti 

ilottomaan ja viimeistelemättömään tyyliin ja kaikesta huomaa että he kirjoittavat 

vastahakoisesti ja ovat pakotettuja bloggaamaan.  

 

Blogit perustuvat vuorovaikutukseen, joten on tärkeää oppia kuuntelemaan 

ihmisiä ja reagoida heidän kommentteihinsa. Näin syntyvästä keskustelusta 
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voidaan oppia paljon molemmin puolin. Yritys voi saamansa palautteen pohjalta 

muuttaa toimintaansa ja kehittää tuotteitansa haluttuun suuntaan. Parhaassa 

tapauksessa asiakkaiden kuunteleminen synnyttää luottamusta asiakkaan ja 

yrityksen välille ja lisää kiinnostusta yritystä kohtaan. Blogien avulla voidaan 

saada mediajulkisuutta ja näin ollen säästää rahaa pienentämällä tuotteiden ja 

palveluiden mainostuksen tarvetta. (Scoble & Israel 2006, 103–104)  

 

Scott (2007, 33–36) kehottaa keskittymään asiakkaisiin ja heidän ongelmiinsa, sen 

sijaan, että itsekeskeisesti tuodaan esille yrityksen tuotteita ja palveluita. Hän 

kehottaa keskittymään lukijoiden tarpeisiin seuraavanlaisten kysymysten avulla. 

Ketkä ovat lukijoitani? Kuinka tavoitan heidät? Mitkä ovat heidän motivaatiot? 

Minkälaisissa ongelmissa pystyn auttamaan heitä? Kuinka voin viihdyttää ja 

informoida heitä samaan aikaan? Minkälainen sisältö saa heidät hankkimaan 

tarjoamiani tuotteita? Esimerkiksi paikallinen catering-yritys voi blogissaan 

käsitellä seuraavanlaisia asioita, joissa haetaan vastauksia asiakkaiden ongelmiin: 

”Suunnittele täydellinen häävastaanotto” tai ”Mitä sinun tulee tietää 12 hengen 

illallisten järjestämisestä”. Scott (2007, 141) kehottaa ymmärtämään asiakkaita ja 

kirjoittamaan heille tarinoita, joissa otetaan kantaa heidän ongelmiinsa ja tärkeäksi 

kokemiinsa asioihin. 

 

Kohderyhmät haluavat tietää mihin ongelmiin yrityksen tuote tarjoaa ratkaisuja ja 

todisteita tuotteen toimivuudesta. Vastaukset he haluavat lukea yksinkertaisella ja 

ymmärrettävällä kielellä. Blogatessa tulee käyttää kohderyhmän kieltä. 

Ammattikieltä ja – termejä sekä erilaisia fraaseja eli niin sanottua työelämän 

kapulakieltä kannattaa välttää. Scott (2007, 175) neuvoo yritysblogiin kirjoittavaa 

asettumaan asiakkaan tasolle, ajattelemaan ja kirjoittamaan kuten he. 

Bloggaamisessa kannattaa pitää mielessä Vuokon (2003, 15) korostama 

viestinnän tärkein periaate eli ”Puhua vastaanottajan kieltä”, joka on kaiken 

viestinnän onnistumisen edellytys. 

 

Blogeille tunnusomainen tuttavallisuus ei välttämättä sovi kaikkien yritysten 

julkisuuskuvaan eikä yrityskulttuuriin (Scoble & Israel 2006, 163). On paljon 
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yrityksiä, joiden työ on arkaluonteista ja jotka käsittelevät tietoa, jonka tulee 

pysyä salassa. Bloomberg Marketing-yhtiön perustajan ja pääjohtajan Toby 

Bloombergin (Scoble & Israel 2006, 121) mukaan “Jos yrityksessä on vallalla 

manipuloimaan pyrkivä kulttuuri, työntekijöitä ei kohdella kunnioittavasti ja 

asiakkaita pidetään pelkkinä hyödykkeinä, bloggaaminen kannattaa unohtaa.” 

Terveellä pohjalla oleva yritys, jolla ei ole kiusallisia salaisuuksia voi hyötyä 

bloggaamisesta. 

 

3.2.4 Miten blogille saa näkyvyyttä? 

 

Blogista ei ole yritykselle varmastikaan mitään hyötyä, elleivät kohderyhmät 

löydä sitä ja kiinnostu siitä. Ensimmäinen haaste on se, että lukijat löytävät 

blogin. 

 

Miten blogi sitten löytää lukijoita? Tärkeintä on kirjoittaa blogista lukemisen 

arvoinen. Huono blogi on tylsä, harvoin päivitetty, huonosti kirjoitettu, 

ulkoasultaan vaikeaselkoinen ja sen löytäminen on vaikeaa eikä sillä ole oikein 

mitään sanottavaa. Blogilla tulee olla näkyvä paikka yrityksen Internet-sivuilla. 

Yksi vaihtoehto on laittaa blogin tuoreimmat otsikot näkyville yrityksen 

kotisivuille. Niitä klikkaamalla lukija siirtyy blogisivulle. Näin herätetään 

kiinnostusta blogia kohtaan ja blogista tietämättömät ihmiset löytävät sen ja 

saattavat alkaa seurata sitä. (Kilpi 2006, 39–41) Blogi kannattaa lisätä eri 

palvelinten blogilistoille ja varmistaa, että linkki yrityksen blogiin löytyy 

yrityksen kotisivuilta sekä myös painetusta mediasta (Salmenkivi & Nyman 2007, 

176). Todennäköisimmin blogi löydetään hakukoneiden perusteella. Maailman 

käytetyin hakukone on Google, joten blogin olemamassaolosta kannattaa ilmoittaa 

Googlelle. (Kilpi 2006, 39–41)  

 

Scott (2007, 248) käyttää termiä Hakukoneoptimointi (engl. Search engine 

optimization, SEO), jolla varmistetaan että hakokoneet löytävät blogissa käytetyt 

avainsanat ja ohjaavat hakijan sivullesi parhaan mahdollisen hakutuloksen avulla. 
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Hakukoneoptimoinnissa blogin sisältö suunnitellaan mahdollisimman hyvin 

tarjoamaan sitä tietoa, josta hakusanaa käyttävä henkilö on kiinnostunut. Omaa 

blogia kehittäessä kannattaa miettiä millä hakusanoilla sinne tullaan. 

Hakukoneoptimointi aloitetaan määrittelemällä yrityksen liiketoimintaan liittyviä 

hakusanoja eli eräänlaisia avainsanoja. (Sipilä 2008, 159) Hakukoneet kiinnittävät 

huomiota myös hakusanojen löytymiseen otsikoissa ja Internet-sivujen 

osoitteessa. Juuri tämän takia blogit sijoittuvat hyvin hakukoneilla tehdyissä 

hauissa. Blogeissa on paljon tekstisisältöä ja jokaisella artikkelilla on oma otsikko. 

(Salmenkivi & Nyman 2007, 285–286) 

 

Tehokas tapa blogisivun löydettävyyden lisäämiseen on tagejen käyttö eli blogin 

sisällön jäsentäminen tagejen (engl. tags) avulla (Salmenkivi & Nyman 2007, 

183). Tagit ovat eräänlaisia avainsanoja, joilla voidaan kuvata henkilökohtaisia 

merkityksiä. Taggaamisessa on kyse blogin sisällön kuvaamisesta 

vapaamuotoisilla termeillä eli tageilla, jotka blogin kirjoittaja itse valitsee. 

Tageilla kuvataan blogin sisältöä ja parannetaan sen löydettävyyttä. Tagit 

muodostavat tagipilven (engl. tag cloud), jossa esitetään käytetyt tagit 

linkkilistana ja jossa tagien koko kertoo niiden suosion. Mitä suuremmilla 

kirjaimilla tagi on esitetty tagipilvessä sitä enemmän sen aihepiiriin kuuluvia 

merkintöjä löytyy käyttäjän blogista. (Majava 2006a, 91–92) Scoble ja Israel 

(2006, 266) vertaavat tagejen toimintaperiaatetta tiedostokansioiden nimeämiseen. 

Tagit lisätään blogimerkinnän perään kuvailemaan tekstin avainasioita. 

Esimerkiksi Finnair (2010c) on käyttänyt lentokoneen laskeutumista 

käsittelevässä blogimerkinnässä muun muassa seuraavia tageja: ”automaattinen 

laskeutuminen”, ”lentäminen”, ”näkyvyys” ja ”sumu”, jotka ilmaisevat tekstin 

avainsanat ja syötettäessä Googleen hakusanaksi ”automaattinen laskeutuminen” 

tai ”lentäminen ja näkyvyys”, löytyy kyseistä aihetta käsittelevä Finnairin 

blogimerkintä hakukoneen ensimmäisellä hakusivulla.  

 

Hyvä paikka Googlen sivuilla antaa yritykselle näkyvyyttä. Bloggaaminen on 

hyvä keino päästä näkyvälle paikalle Googlessa, koska Google etsii koko ajan 

muutoksia. Google havaitsee usein päivitetyn blogin ja tämä takaa näkyvyyden 
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verkossa. Sivuston suosio vaikuttaa siis sen listautumiseen hakutuloksissa. Näin 

ollen on tärkeää päivittää blogiaan usein. Google ja muut hakukoneet kiinnittävät 

huomiota myös linkkeihin eli toisiin sivustoihin, jotka ovat yhteydessä blogiin. 

Sivut, joihin linkitetään paljon muita sivuja näkyvät hakutuloksissa ylempänä. 

Omalle blogisivulle kannattaa siis lisätä linkkejä mielenkiintoisiin, samasta 

aihepiiristä kirjoitettuihin blogeihin, joita itse seuraa.  (Scoble & Israel 2006, 46) 

Myös Kilpi (17–19)  sekä Salmenkivi ja Nyman (2007, 285) pitävät linkittymistä 

tärkeimpänä hakukoneisiin vaikuttavana tekijänä, sillä hakukoneet päättelevät 

sivuston suosion sille tulevien linkkien määrästä. Linkittyminen eli 

verkostoituminen antaa blogille näkyvyyttä.  

 

Googlen PageRank työkalun avulla voi tarkistaa verkkosivun tärkeyden eli 

sijoittuvatko sivut todennäköisesti Google-haun kärkipäähän (Google). 

Järjestelmällä mitataan sivujen tärkeyttä niihin johtavien hyperlinkkien 

perusteella. PageRank laskee sivulle vieviä linkkejä ja niiden laatua. Tärkeiltä 

sivuilta tulevilla linkeillä on enemmän painoarvoa kuin vähemmän tärkeiden 

sivujen linkeillä. Mitä korkeamman PageRank arvon sivu saa, sitä paremmin se 

sijoittuu haussa. PageRank-arvot on ilmoitettu yhdestä kymmeneen. (Wikipedia 

2010)  

 

Blogin näkyvyyden kannalta on oleellista miettiä blogille annettavaa nimeä 

tarkasti. On tärkeää, että nimestä tulee esille millä toimialalla yritys on. Näin 

hakukoneet löytävät blogin paremmin. (Scoble & Israel 2006, 205) Blogin nimeä 

mietittäessä kannattaa varmistaa, että nimi tukee blogin viestintätehtävää, 

ilmentää blogin aihepiiriä, sopii yrityksen ja kirjoittajan tyyliin, erottuu muiden 

blogien nimistä, on mieleenpainuva sekä helppo lausua ja kirjoittaa. Lisäksi nimi 

voi olla oivaltava, jonkinlainen sanaleikki. Blogin nimi ei yleensä sisällä sanoja 

blogi, blog, weblog tai nettipäiväkirja. (Alasilta 2009, 219) 
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3.2.5 Yritysblogilla saavutetun hyödyn mittaaminen 

 

Blogin perustaminen ei maksa mitään. Blogin aiheuttamat kustannukset 

muodostuvat ajasta, joka on käytetty blogin kirjoittamiseen sekä kommentteihin ja 

keskusteluihin vastaamiseen. (Salmenkivi & Nyman 2007, 161) Blogia voidaan 

arvioida seuraamalla sen sisällön määrän kasvua, uuden tiedon päivitysnopeutta 

sekä hyödyllisten kommenttien määrää (Otala & Pöysti 2008, 142). 

 

Scott (2007, 44) kertoo, että yritysblogin perustamista harkitsevat ihmiset 

haluavat tietää bloggaamisen ROI:n (the Return on Investment) eli mitata 

sijoituksen tuoton. Sen määrittäminen on hänen mukaansa kuitenkin vaikeaa. 

Blogin arvon määrittämiseksi Scott kehottaa kysymään asiakkailta kuinka he 

löysivät yrityksen. Jos vastaus on blogin kautta, on selvää, ettei bloggaamiseen 

käytetty aika ole mennyt hukkaan. Tämä menetelmä sopii kuitenkin vain pienille, 

melko tuntemattomille yrityksille. Lisäksi blogiin voi liittää kävijälaskurin, joka 

laskee sivuilla vierailleet ihmiset. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei tuhansista 

blogissa vierailleista ole hyötyä, elleivät he enää uudelleen palaa blogiin tai 

muuten kiinnostu yrityksestä. Näin ollen kävijämittarit ovat väärä tapa mitata 

blogin arvoa. (Scott 2007, 114) 

 

Salmenkivi ja Nyman (2007, 173) esittelevät Forrester Instituutin (2007) 

kehittämän mittariston, jonka avulla voidaan määrittää ROI blogille. ROI:lla 

tarkistetaan, millaisia tuloja investointi tuo yritykselle ja vaikuttaako tehty 

investointi myyntiin. Yritysblogille voidaan määritellä ROI, jos mittaristo 

työstetään etukäteen ja määritellään selkeät tavoitteet. ROI:n määrittämiseksi 

listataan bloggaamisen hyödyt ja verrataan niitä aiheutuneisiin kustannuksiin. 

Haastavinta on kohdentaa epäsuorat hyödyt, kuten asiakkaiden kokeman 

yrityskuvan parantuminen tai myynnin lisääntyminen muissa kanavissa, blogin 

tuottamiksi hyödyiksi.  

 

Kuvassa 9 on esitetty bloggaamisen ROI:n määrittäminen. Blogin tuottamat 

hyödyt ovat brändin tunnettavuuden kasvu, asiakastietojen saaminen kommenttien 
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muodossa sekä myynnin tehostuminen. Kuvassa on määritetty mittaristo, jossa 

tietyillä kriteereillä määritellään bloggaamisen arvo. (Forrester 2007)  

 

 

Kuva 9. ROI bloggaamiselle (Forrester 2007, Salmenkivi & Nyman 2007, 173 mukaan). 

 

Blogin sisältö, ulkoasua sekä toteutus tulisi suunnitella siten, että ne 

mahdollistavat blogille asetettujen tavoitteiden toteutumisen. Blogin tavoitteiden 

ja toteutuksen tulisi myös olla samansuuntaiset kuin yrityksen brändille asetetut 

tavoitteet. On tärkeää, että yrityksessä määritetään blogille selkeä käyttötarkoitus. 

Blogin käyttötarkoituksia voivat olla esimerkiksi tuotteiden ominaisuuksista 

viestiminen, uuden tuotteen lanseeraus, uuden kohderyhmän tavoittelu tai 

yrityksen brändin hallinta ja sen vieminen uuteen suuntaan. Yritysblogille ei 

kannata asettaa liian suurta yleisötavoitetta eikä kannata odottaa tuote- tai 

palvelumyynnin välitöntä kasvua. Kiinnostavalla sisällöllä ovat jotkin yritysblogit 

Yhdysvalloissa saavuttaneet suuriakin yleisöitä. Yhdysvalloissa sadasta 

suosituimmasta mediasivustosta yli 20 prosenttia on blogeja. (Salmenkivi & 

Nyman 2007, 159–160) 
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4 YRITYS- JA BLOGIESITTELYT 

 

Työn empiiristä tutkimusta varten valittiin viisi yritystä, joiden blogeja arvioidaan 

arviointikehyksen avulla. Valitut yritykset edustavat neljää eri toimialaa. Yritysten 

valinnan ykköskriteerinä oli, että niillä on virallinen blogi. Työhön ei haluttu ottaa 

fani- tai mainosblogeja. Valitut yritykset käyttävät blogejaan kuluttajille 

suuntautuneeseen viestintään. Tarkasteltavien blogien joukossa on niin 

ryhmäblogeja kuin yksittäisen henkilön pitämä blogi. Valituista yrityksistä 

kotimaisia ovat Itella ja Finnair ja kansainvälistä näkökulmaa tutkimukselle 

antavat Delta Air Lines, Bigelow Tea Company sekä Volvo Buses. Yritykset ja 

niiden blogit on esitelty lyhyesti seuraavissa kappaleissa.  

 

4.1 Itella - Postiblogi 

 

Itella Oyj, entinen Suomen Posti Oyj, on palveluyritys, jonka ydinosaamista on 

asiakkaiden tieto- ja tuotevirtojen hallinta. Suomessa yrityksen tärkein ja näkyvin 

tehtävä on tarjota koko maan kattavat päivittäiset postipalvelut. Yhtiö on 

perustettu vuonna 1638. Yritys aloitti kansainvälisen toiminnan vuonna 2002 ja 

toimii nyt Pohjois-Euroopassa, Keski-Euroopassa ja Venäjällä. Toimintaa on 

yhteensä 15 eri maassa. Yhtiön kaikki osakkeet omistaa Suomen valtio. Vuoden 

2008 liikevaihto oli 1953 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 96 prosenttia tulee 

yritysasiakkailta ja lähes kolmannes kansainvälisestä toiminnasta. Työntekijöitä 

yhtiöllä on yli 31 000. (Itella 2009a) 

 

Yhtiö vaihtoi nimensä kesäkuussa 2007 Itella Oyj:ksi. Kuitenkin kuluttaja-

asiakkaille se toimii edelleen Posti-nimellä. (Itella 2009a) Yhtiön tavoitteena on 

omistaa kaksi vahvaa brändiä, Itella ja Posti. Yrityksen visio vuosille 2010–2014 

on olla Pohjois-Euroopan johtava yritys informaatio- ja palvelulogistiikan 

markkinoilla. (Itella 2009b) 
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Ensimmäinen Itellan Postiblogin merkintä löytyy lokakuulta 2008. Postiblogin 

nimi kertoo, että se on suunnattu kuluttaja-asiakkaille, eikä yritysasiakkaille. 

Blogin visiona on tarkastella postin palvelua ja toimintaa Suomessa ja tavoitteena 

on saada aikaan asiakkaiden kanssa keskustelua Postin nykytilasta ja 

tulevaisuudesta. Blogin avulla halutaan kuulostella mitä mieltä asiakkaat ovat 

yrityksen toiminnasta ja miten toimintaa voitaisiin kehittää. (Postiblogi 2010a) 

 

Postiblogin sisältöä ei ole jaettu eri kategorioihin. Postiblogi on ryhmäblogi ja 

kirjoittajia on yhteensä 23, tosin suurin osa heistä on kirjoittanut blogiin vain 

kerran. Enemmistö blogiin kirjoittavista on Itellan ylempiä toimihenkilöitä, mutta 

Itella on myös pyytänyt postityöntekijöitä ja postinjakajia kirjoittamaan blogiin.  

(Postiblogi 2010b) Postiblogissa kerrotaan Postin asiakaspalvelupisteiden ja 

myymälöiden toiminnasta, lajittelukeskuksissa tapahtuvista työvaiheista ja 

postinjakelusta. Suosittuja aiheita kirjoittajien keskuudessa ovat uudet postimerkit 

sekä Postin tärkeimpiin sesonkeihin kuuluvat Joulu ja Ystävänpäivä ja niihin 

liittyvät asiat. Postiblogissa esitellään Postin tarjoamia eri palveluita ja lisäksi 

esimerkiksi perustellaan Postin hinnastoa kertomalla kirjelähetyksen läpikäymistä 

eri työvaiheista matkalla lähettäjältä vastaanottajalle. Postiblogissa on käytetty 

kuvia tekstin tehostamiseksi. 

 

Suurin osa Postiblogiin kirjoittavista käyttää huoliteltua kirjakieltä, mutta 

muutamien kirjoittajien teksteistä paistaa heidän murteensa läpi. Joillakin 

kirjoittajilla teksteissä pilkahtaa huumori. Moni kirjoittaja sivuaa teksteissään 

ympäristöasioita kuten ympäristövastuuta ja ekologisuutta. Suurin osa 

kirjoittajista sivuaa blogimerkinnöissään myös yksityiselämäänsä. Kirjoittajat ovat 

tyyliltään varsin samanlaisia. Poikkeuksena on eräs jakelun esimies, jonka 

kirjoitustyyli on häiritsevän erilainen toisiin kirjoittajiin verrattuna. Kyseinen 

bloggaaja kirjoittaa huomattavasti lyhyempiä tekstejä kuin muut ja hänen 

käyttämänsä kieli poikkeaa muista. Hänen tekstinsä rikkovat Postiblogin muuten 

yhtenäisen tyylin, ja hän on saanut kielteistä palautetta yrityskuvaan 

sopimattomasta tyylistä. 
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Postiblogi palvelee Postin toiminnasta kiinnostuneita asiakkaita antamalla tietoa 

yrityksestä ja sen tuotteista ja palveluista, mutta erityisesti se toimii rekrytoinnissa 

antamalla tietoa yritykseen töihin pyrkiville tai sitä harkitseville kuvaamalla 

Postin erilaisten työtehtävien arkea. 

 

4.2 Finnair - Kiitotie 

 

Finnair on yksi maailman vanhimmista edelleen toimivista lentoyhtiöistä. Yhtiö 

on perustettu vuonna 1923. Finnair tarjoaa lentoja Euroopan ja Aasian välillä, 

Helsingin kautta. Suomessa yhtiö tarjoaa lentoja 12 kohteeseen. Vuoden 2008 

aikana Finnair-konsernin lentoyhtiöt kuljettivat lähes 8,3 miljoonaa matkustajaa, 

joista lähes 1,5 oli kotimaan liikenteen matkustajia. Henkilöstöä Finnairilla on 

9500. Suomen valtio omistaa 55,8 prosenttia Finnair Oyj:n osakkeista. (Finnair 

2009a) 

 

”Finnairin tavoitteena on tulla laatu- ja ympäristötietoisen lentomatkustajan 

halutuimmaksi vaihtoehdoksi pohjoisen pallonpuoliskon mannertenvälisessä 

liikenteessä (Finnair 2009b).” 

 

Finnairin Kiitotie-blogin ensimmäinen kirjoitus on tammikuulta 2009. Finnair 

määrittelee bloginsa kanavaksi, jossa käydään vuorovaikutusta asiakkaiden, 

suuren yleisön sekä sidosryhmien kanssa. Finnairilla blogi nähdään uutena 

vuorovaikutteisena, modernina ja avoimena kanavana, jolla on mahdollisuus 

vaikuttaa yhtiön tulevaisuuteen ja avata toiminnan kannalta olennaisia 

kysymyksiä, jotka auttavat yritystä menestymään. (Finnairin Kiitotie 2010a) 

 

Finnair julkaisee blogiaan niin suomeksi kuin englanniksi. Molemmissa blogeissa 

on sama sisältö, mutta englanninkielistä blogia kommentoivat kansainväliset 

asiakkaat, kun taas suomeksi kirjoitettu blogi toimii luonnollisesti 

vuorovaikutuskanavana suomalaisiin asiakkaisiin. Tässä tutkimuksessa keskityn 
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tarkastelemaan suomeksi kirjoitettua versiota Finnairin blogista.  

 

Kiitotie-blogin sisältö on jaettu seuraaviin aihealueisiin: liikenteenohjaus, palvelu, 

tekniikka, toimitusjohtaja, turvallisuus, viestintä, ympäristö sekä muut aihealueet. 

Kiitotie on ryhmäblogi. Blogin etusivulla on lyhyesti esitelty säännöllisesti blogiin 

kirjoittavat seitsemän Finnairin työntekijää, jotka edustavat seuraavia tehtäviä: 

sidosryhmäsuhde- ja viestintävastaava, lentoemäntä, liikennelentäjä, 

ympäristöjohtaja, asiakaskokemuksen kehittäjä, moottori- ja laitehuoltovastaava 

sekä tuotanto-ohjausvastaava. Heidän lisäkseen toimitusjohtaja Jukka Hienonen 

on kirjoittanut blogiin. Lisäksi Kiitotie-blogilla on vierailevia kirjoittajia. 

(Finnairin Kiitotie 2010b) 

 

Blogin kirjoittajilla on hyvin yhtenäinen ja asiallinen kirjoitustyyli. Kaikki 

blogitekstit ovat melko pitkiä. Tekstit ovat kirjoitettu hyvin ymmärrettävällä 

yleiskielellä ja vaikeammatkin aiheet on selitetty yksinkertaisesti. Aiheet ovat 

lentoliikenteeseen liittyviä, mutta joukossa on myös muutama postaus hieman 

rennommasta aiheesta. Blogissa esitellään esimerkiksi maailman parhaat kala- ja 

ostospaikat ja lisäksi on annettu vinkkejä tinkimiseen. Blogimerkinnöissä on 

hyödynnetty tekstiä sekä kuvaa. 

 

Kiitotie-blogissa on käsitelty muun muassa seuraavia aiheita: sään kuten 

esimerkiksi lumimyrskyn vaikutus palvelutasoon, uusien lentokoneiden sisustus, 

lentoturvallisuus, lentopelko sekä annettu matkalaukkuvinkkejä ja kerrottu 

lentokoneessa tarjoiltavan ruoan taustoista. Lisäksi monipuolisuutta antaa 

lentoemännän kertomat työpäivän aikana sekä vapaa-ajalla sattuneet tapahtumat ja 

tilanteet. Nämä kirjoitukset ovat erityisesti saaneet lukijoilta kiitosta. Kiitotie-

blogissa on paljon ekologisuutta käsitteleviä kirjoituksia, jotka on kirjoittanut 

Finnairin ympäristöjohtaja. Hän käsittelee muun muassa ekologisuutta ja 

reittivalintoja, lentoliikenteen päästöjä ja lentämisen ympäristövaikutuksia. 

Ympäristöaiheisia blogikirjoituksia on ehkä jopa liikaa suhteessa muihin aiheisiin.   

 

Lentäjien sopimusneuvotteluita käsitellyt kirjoitus tammikuussa 2009 oli Kiitotie-
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blogin ensimmäisiä ja toimitusjohtaja Jukka Hienosen kirjoittama. Kirjoitus sai 

runsaasti kommentteja. Kommentteja oli yli 40 ja ne olivat vaikeasta aiheesta 

huolimatta sävyltään todella positiivisia. Muiden kirjoitukset eivät ole saaneet niin 

paljon huomiota. Onkin sääli, että Jukka Hienonen on kirjoittanut blogiin vain 

kerran. 

 

Blogissa on reagoitu ympäristön ajankohtaisiin aiheisiin ja kirjoitettu niitä 

sivuavia merkintöjä kuten litutörmäyksen vaaroista lentoliikenteelle sen jälkeen 

kun US Airwaysin lentokone teki lintutörmäyksen jälkeen hätälaskun Hudson-

jokeen tammikuussa 2009. Lisäksi on kirjoitettu Finnairin ja lentoasemien 

varautumisesta sikainfluenssaan ja keinoista sen leviämisen estämiseksi 

toukokuussa 2009. Myös laman vaikutuksista lentoyhtiöiden toimintaan on 

kirjoitettu. Kyseistä aihetta käsittelevässä blogimerkinnässä kirjoitettiin, että 

Finnair on valmis tinkimään kaikesta muusta paitsi laadusta ja asiakaspalvelusta. 

Blogissa kerrottiin myös Finnairin avustuslennosta Haitin maanjäristysalueelle 

helmikuussa 2010. 

 

Kiitotie-blogin olemassa olon aikana on ollut kaksi Finnairia koskevaa kriisiä: 

lentäjien lakko sekä matkalaukkuongelmat, jotka aiheutuivat Finnairin 

matkatavarapalveluiden ulkoistamisesta loppuvuodesta 2009. Blogissa selvitettiin 

tekijöitä, jotka johtivat matkalaukkuongelmiin: ei palvelun ulkoistus yksin vaan 

Euroopan lumimyräkät, Joulun ja Uuden vuoden suuret matkustajamäärät sekä 

Helsinki-Vantaan lentoaseman muutostyöt. Blogissa käsiteltiin marraskuun 2009 

puolivälissä olleen lentäjien lakon taustoja eli työehtosopimuskiistaan johtaneita 

tekijöitä. Näitä ajankohtaisia kriisejä käsitelleet blogikirjoitukset synnyttivät 

runsaasti keskustelua kommenttipalstalla.  

 

Näyttäisi, että Finnairin blogi on täyttänyt yrityksen viestinnän media-aukkoa. 

Blogin kommenttipalstalle on tullut jopa tuotekehitys- ja 

palvelunparannusvinkkejä. Yhtiön edustaja kirjoitti marraskuussa 2009 blogissa 

seuraavasti: ”Vajaa vuosi sitten aloitettu yritysblogi on myös osoittanut 

tarpeellisuutensa. Blogien kautta voimme avata toimintamme kannalta olennaisia 
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kysymyksiä. Finnairista kiinnostuneet sidosryhmät saavat enemmän ja 

syvällisempää tietoa kuin mitä perinteisessä mediassa on rajoitetun tilan ja ajan 

takia mahdollista antaa. Yritysblogimme on itse asiassa jo lunastanut paikkansa 

uusien medioiden joukossa, sillä lukijoita on jo noin 300 000. Jatkamme 

suorapuheisuutta yrityksemme kannalta mielenkiintoisista asioista ja arvostamme 

kovasti kaikkia kommentteja, joita olemme saaneet. (Finnairin Kiitotie 2010d)” 

 

4.3 Delta Air Lines -  Delta Blog: Under the Wing 

 

Delta Air Lines on yhdysvaltalainen lentoyhtiö, joka on perustettu vuonna 1924. 

Delta Air Linesin pääkonttori on Atlantassa. (Wikipedia 2009a) Delta Air Lines ja 

sen tytäryhtiöt tarjoavat lentoja 567 kohteeseen 112 eri maassa ja kuudelle eri 

mantereelle. Matkustajia on vuodessa noin 170 miljoonaa. (Delta 2009) Deltan 

palveluksessa on noin 75 000 työntekijää. Delta Air Lines viimeisteli syyskuussa 

2008 yritysfuusion Northwest Airlinesin kanssa muodostaen maailman 

suurimman lentoyhtiön. (Wikipedia 2009a) 

 

Delta Air Linesin aloitti bloginsa ”Under the Wing” elokuussa 2007. Blogi lupaa 

viedä lukijan ”siiven alle” ja kulissien taakse kertoen heille yhtiötä koskevista 

muutoksista ja uusista ideoista sekä työntekijöistä ja heidän työpäivistään. 

Blogissa pyydetään myös yleisöä antamaan juttuvinkkejä. (Delta Blog 2010a) 

Delta Blogille on asetettu tavoitteiksi lisätä kävijäliikennettä yrityksen 

kotisivuille, kasvattaa brändin tunnettuutta ja asiakkaiden lojaalisuutta brändiä 

kohtaan, kertoa yhtiön tapahtumista, jotka heijastavat sen persoonallisuutta sekä 

käydä blogin välityksellä dialogia asiakkaiden kanssa ja näin saada tietoa 

asiakkaiden tarpeista. (Delta Blog 2010d) 

 

Blogin kautta yritys haluaa olla uudella tavalla yhteydessä asiakkaisiinsa. Blogin 

pohjana ovat asiakkaiden lähettämät tuhannet ideat, joilla yritys voi parantaa 

asiakkaiden matkustuskokemusta. Blogin tarkoituksena on toimia 

viestintäkanavana asiakkaan ja yrityksen välillä niin, että asiakas kuulee suoraan 
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johtotasolta uusista ideoista ja tulevista muutoksista. Lisäksi blogin kautta 

yrityksen työntekijät kertovat työnsä hauskoista, erikoisista ja viihdyttävistä 

yksityiskohdista. (Delta Blog 2010b) Delta Air Linesilla blogi (2010d) nähdään 

tehokkaana mediana avoimen ja suoran keskustelun ylläpitämiseen tavoiteyleisön 

kanssa. Blogin kohdeyleisönä ovat Deltalla säännöllisesti lentävät asiakkaat, 

maailmanlaajuiset asiakkaat sekä lentoliikenneteollisuudesta kiinnostuneet. 

 

Blogin sisältö on jaettu muun muassa seuraaviin aihealueisiin: asiakaspalvelu, 

henkilökunta, lentäjät, lentokenttä, lentokoneet, matkakohteet, matkustusvinkit, 

matkapuhelinten hyödyntäminen, musiikki, turvallisuus, sponsorointi, ympäristö 

sekä yrityksen historia ja toiminta. Delta Blog on ryhmäblogi, johon kirjoittaa 

useita kymmeniä Delta Airlinesin eri yksiköiden johtajia sekä työntekijöitä ja 

lisäksi blogissa on myös vierailevia kirjoittajia. (Delta Blog 2010a) Blogiin 

kirjoittavilla on hyvin yhtenäinen tyyli, joka tukee Delta Air Linesin imagoa. 

Suurin osa kirjoittajista on Atlantasta, josta yritys on lähtöisin. Myös muualta 

Yhdysvaltoja löytyy kirjoittajia ja tästä huolimatta tyyli säilyy yhtenäisenä.  Osa 

kirjoittajista kirjoittaa säännöllisemmin, kun taas toiset ovat kirjoittaneet vain 

muutaman kerran blogiin sen olemassa olon aikana. Blogiin kirjoittavista 

henkilöistä kaipaisi tarkempaa yleisesittelyä kuten kotimaisissa Itellan ja Finnairin 

blogeissa on tehty. Kukin postaus on niin rakenteeltaan että kielellisesti 

samantyylinen. Esimerkiksi lähes poikkeuksetta kunkin blogimerkinnän lopuksi 

kysytään asiakkaiden mielipidettä esitettyyn asiaan liittyen. Matkustusvinkkejä 

käsitelleessä kirjoituksessa kysytään lopuksi asiakkaiden matkustusvinkkejä ja 

luvataan julkaista niistä parhaita blogissa. Näin yritetään aktiivisesti saada 

asiakkaita mukaan keskusteluun ja rakentaa vuorovaikutusta yrityksen ja 

asiakkaiden välille. 

 

Delta Air Linesin blogin sisältö on monipuolinen, mielenkiintoinen ja viihdyttävä. 

Blogissa on runsaasti linkkejä yrityksen kotisivuihin ja muihin käytössä oleviin 

medioihin. Blogi tarjoaa etenkin säännöllisesti yhtiön palveluita käyttäville 

asiakkaille ajankohtaista tietoa yrityksen uusista palveluista, matkakohteista ja 

koneista sekä antaa asiakkaille mahdollisuuden vaikuttaa tehtäviin päätöksiin ja 
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kertoa ideoita toiminnankehittämiseksi. Asiakkaille on esimerkiksi blogin kautta 

annettu mahdollisuus äänestää mitä uusia makeisia yhtiön lennoilla tarjotaan tai 

minkä makuisia Pringles-perunalastuja lennolla tulevaisuudessa tarjotaan. 

Asiakkaiden pyynnöstä blogissa esitellään Delta Air Linesin lentokoneissa 

soitettavaa musiikkia joka kuukausi ilmestyvän soittolistan muodossa. Blogissa 

annetaan runsaasti vinkkejä hyvistä matkakohteista ja esitellään maailman 

parhaita rantoja ja sukelluspaikkoja sekä kerrotaan lasten kanssa matkustamisesta 

ja kysytään mitä ihmiset tekevät lennon aikana. Matkakohdesuosituksia antavat 

esimerkiksi Deltan työntekijät sekä vierailevat kirjoittajat. Blogissa pyydetään 

myös asiakkaita kommentoimaan ja kertomaan omista suosikki matkakohteistaan. 

Blogissa annetaan käytännön matkustusneuvoja, kuten neuvotaan miten jet lagista 

eli aikaerorasituksesta selviää parhaiten ja miten pakataan kevyesti. Blogi sisältää 

työntekijöiden kertomia tarinoita lentokentältä. 

 

Delta Air Lines hyödyntää blogiaan kertoessaan asiakkaille uudistuksista. Blogin 

kautta kerrotaan uusista työasuista, kotisivujen uudistuksista ja päivityksistä, sekä 

esitellään yrityksen SkyMiles-kanta-asiakasohjelmaa ja sitä koskevia uudistuksia. 

Lisäksi viikoittain raportoidaan uusimmat Wi-Fi-päivityksistä eli kerrotaan missä 

yhtiön lentokoneissa on jo tarjolla langaton lähiverkko. Blogin kautta Delta Air 

Lines antaa päivitettyä tietoa uusista lentokoneista ja lentokoneiden parannellusta 

varustuksesta. Asiakkaat otetaan mukaan keskusteluun kysymällä heiltä mitä he 

haluavat katsoa uusista näytöistä lennon aikana ja minkälaisista elokuvista he 

pitävät. Blogissa esitellään usein yhtiön pitkää historiaa blogin vakiopalstalla 

”viikon historiallinen kuva”, jossa arkistoista otetaan esille jokin yhtiötä koskeva 

vanha kuva ja kerrotaan siihen liittyviä taustoja. Blogissa on runsaasti kirjoituksia, 

jotka käsittelevät yrityksen osallistumisesta hyväntekeväisyyteen ja erilaisiin 

kampanjoihin kuten verenluovutukseen tai kansallisten juhlapäivien viettoon. 

Blogimerkinnät käsittelevät muun muassa yrityksen edustajien osallistumista 

Habitat for Humanity-järjestön organisoimaan talon rakennusprojektiin 

Thaimaassa sekä rintasyöpätutkimuksen tukemiseen ja kampanjointiin. 

Rintasyövän vastaisen taistelun kansainvälinen tunnus on vaaleanpunainen 

silkkinauha ja kampanjointi on näkyvintä lokakuussa, jolloin kerätään varoja 
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rintasyöpätutkimukseen. Tuolloin Delta Air Linesin työntekijät ovat antaneet 

tutkimukselle näkyvyyttä pukeutumalla vaaleanpunaisiin vaatteisiin ja yhtiöllä on 

jopa vaaleanpunainen lentokone, jonka kuvia on ollut blogissa. Toisin kuin muissa 

blogeissa, Delta Blogissa käsitellään ympäristöasioita hyvin maltillisesti. Aiheina 

on ollut esimerkiksi kierrätys ja ilmastonmuutos. 

 

Delta Blogissa kerrotaan usein yhteistyöstä sponsoroinnin kohteiden kanssa. Delta 

Air Lines sponsoroi useita urheilujoukkueita. Sen sponsoroimia ovat esimerkiksi 

baseball-joukkueet Atlanta Braves, New York Yankees ja New York Mets. New 

York Metsin pelaaja Jeff Francoeur kirjoittaa säännöllisesti Delta Blogiin 

elämästään, matkustelusta, ajankohtaisista tapahtumista ja aiheista sekä kertoo 

myös Delta Air Linesin palveluista. Francoeur on osallistunut Delta Air Linesin 

järjestämiin tilaisuuksiin ja on ollut esimerkiksi lentokentällä tervehtimässä Delta 

Airlinesin asiakkaita. Bloginsa kautta Delta Air Lines on havainnut, että lukijat 

ovat erittäin kiinnostuneita Deltan ja New York Yankeesin ja Metsin yhteistyöstä. 

Kun Delta päätti tavoitella johtoasemaa New Yorkin markkinoilla, hyödynsi se 

blogin kautta saatua tietoa asiakkaiden kiinnostuksesta New Yorkin baseball-

joukkueita kohtaan. Delta alkoi markkinoida itseään ”New Yorkin baseballin 

virallisena lentoyhtiönä” ja herätti markkinoiden kiinnostuksen. (Delta 2010d).  

 

Kuvat ja videot lisäävät blogin mielenkiintoa. Delta Blogissa on runsaasti videoita 

ja niissä neuvotaan esimerkiksi miten matkalaukku kannattaa pakata ja esitellään 

Boeing 777–lentokoneen jarrujen vaihto. Yrityksen uusimmat lentokoneessa 

näytettävät turvallisuusvideot on myös esitetty blogissa. Blogia sävyttää huumori 

ja tietynlainen kepeys. Blogissa on esimerkiksi Planeguage-niminen osio, jossa 

esitetään lyhyitä animaatiovideoita lentokoneessa syntyvistä erilaisista tilanteista. 

Nämä videot ovat maustettu huumorilla. Planeguage muodostuu sanoista ”plane” 

ja ”language”. Blogin tärkeimpänä tehtävänä keskustelun synnyttämisen lisäksi 

tuntuu olevan asiakkaiden viihdyttäminen. Tämä on ominaisuus, joka 

suomalaisista yritysblogeista yleensä puuttuu. 

 

Delta Blogissa on reagoitu joihinkin yhtiötä koskeviin ajankohtaisiin aiheisiin. 
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Blogissa on kerrottu fuusiosta Nortwest-lentoyhtiön kanssa ja mitä vaikutuksia ja 

seurauksia sillä on. Fuusio on suurin muutos, joka on tapahtunut blogin olemassa 

olon aikana. Aihetta käsiteltiin muun muassa kertomalla Nortwest-lentoyhtiön 

historiasta ja fuusion vaikutuksesta terminaalien yleisilmeeseen. Fuusion myötä 

ne piti muuttaa vastaamaan Deltan brändiä, ja blogin kautta asiakkaille esiteltiin 

ennen ja jälkeen kuvia terminaaleista. Blogin sävy on positiivinen ja innostunut ja 

nämä ovat kulttuurillisia, hyvin amerikkalaisia piirteitä. Alaa koskeviin 

negatiivisiin uutisiin, kuten Hudson-joen pakkolaskuun, ei ole reagoitu blogissa. 

Muutekin blogin turvallisuuskategoriassa on lähinnä postauksia lentokoneessa 

näytettävistä turvallisuusvideoista. Vaikeista asioista halutaan varmaan tietoisesti 

vaieta, koska ne eivät sovi tämän blogin tyyliin. Esimerkiksi 25.12.2009 Delta Air 

Linesin omistama Nortwestin lentokone joutui terroriteon yrityksen kohteeksi, 

kun tunnettuun terroristijärjestöön yhteyksissä oleva mies yritti räjäyttää koneessa 

pommin (BBC 2010). Tapausta ei käsitelty millään tavalla blogissa.  

 

Delta Blogissa tarkasteltiin blogin 2-vuotispäivillä elokuussa 2009, miten 

bloggauksessa on onnistuttu ja tarkennettiin sen tavoitteita. Lisäksi haluttiin tietää 

mihin suuntaan asiakkaat toivovat blogin kehittyvän ja korostettiin, että blogin 

menestys on asiakkaiden ja heidän rakentavan palautteen ja näkökulmien ansiota. 

Delta Air Lines yrittää parhaansa mukaan toteuttaa asiakkaiden ehdotuksia. (Delta 

Blog 2010c) Delta Blog on löytänyt lukijansa. Blogisivuilla on kuukausittain noin 

30 000 kävijää. Kommentteja on tullut koko blogin olemassa olon aikana yhteensä 

noin 3500. Blogimerkinnät ovat melko lyhyitä ja tiivistettyjä ja tämä näyttäisi 

olevan blogille hyvä valinta, sillä blogisivuilla vierailleet käyttävät keskimäärin 

yhdestä kolmeen minuuttia sivulla vierailuun. (Delta Blog 2010d)  

 

4.4 Bigelow Tea Company – Bigelow Tea Blog 

 

Bigelow Tea Company, joka tunnetaan myös nimellä R. C. Bigelow, Inc. on 

yhdysvaltalainen vuonna 1945 Fairfieldissä, Connecticutissa perustettu 

perheyritys, joka tarjoaa yli 50 erilaista teetuotetta. Yritys omistaa oman, Etelä-
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Carolinassa sijaitsevan teeviljelmän, joka on ainoa laatuaan Pohjois-Amerikassa. 

Bigelow Tea Companyn tunnetuin tuote on Constant Comment-niminen 

teesekoitus, jossa on mustaa teetä, appelsiinin kuoria ja erilaisia mausteita. Tästä 

tuotteesta yrityksen toiminta sai aikoinaan alkunsa Ruth Campbell Bigelown 

toimesta. Yritys on edelleen 100 prosenttisesti perheomistuksessa. (Wikipedia 

2009b) Yhtiön palveluksessa on 330 työntekijää (Bigelow Tea Blog 2010d). 

Bigelow Tea Companyn tuotteita myydään lähes kaikissa yhdysvaltalaisissa 

marketeissa. Vuodessa yhtiön teetä myydään noin miljoona kuppia. Yhtiön 

tavoitteena on tarjota asiakkaalle niin hyvää teetä kuin vain mahdollista. (Bigelow 

2009b)  

 

Bigelown missiona on olla erittäin hienolaatuisten teelajikkeiden johtava 

pakkaaja. Yhtiö noudattaa neljää toimintaperiaatetta. Yhtiölle tyytyväinen asiakas 

on tärkein eli he haluavat tarjota korkealaatuisia tuotteita, jotka antavat asiakkaille 

ainutlaatuisen kokemuksen. Yhtiö haluaa rakentaa vahvaa yhteistyötä 

toimittajiensa ja asiakkaiden kanssa. Lujaa suhdetta ylläpidetään ja vahvistetaan 

toimivalla viestinnällä ja keskinäisellä kunnioituksella. Työntekijöilleen yhtiö 

haluaa tarjota haastavan ja positiivisen työympäristön. Lisäksi yhtiö haluaa 

noudattaa vastuullisen yritystoiminnan periaatteita kuten ympäristövastuuta ja 

paikallisten toimijoiden tukemista. (Bigelow 2009a)  

 

Bigelow Tea Blogin ensimmäinen merkintä on marraskuulta 2006. Bigelow Tea 

Blogia kuvataan blogiksi, jossa keskustellaan teestä ja jota ”on maustettu uutisilla, 

neuvoilla ja resepteillä”. (Bigelow Tea Blog 2010a) Bigelow Tea Company 

(Bigelow Tea Blog 2010b) korostaa, että blogi on asiakkaiden kanava ja odottaa 

heiltä kommentteja. Bigelow Tea Blogin kautta toivotaan saavan tietoa 

asiakkaiden mielipiteistä ja ajatuksista koskien yrityksen tuotteita (Bigelow Tea 

Blog 2010c). Blogin sisältö on jaettu eri aihealueisiin. Aihealueita ovat 

esimerkiksi uutiset, teen ystävät, teetutkimukset ja – kyselyt, julkkikset ja tee, 

blogin kirjoittajien viestit, kestävä kehitys, teetietoa ja historiaa, teelahjoja, teen 

terveysvaikutukset, teereseptit ja teevideot. Nämä aihealueet kuvastavat hyvin 

blogin sisältöä. Uutisissa käsitellään muun muassa Bigelow Tea Companyn 
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teeplantaasin tapahtumia sekä seurataan painonpudotusryhmää. Teen ystävissä 

julkaistaan asiakkaiden kertomia teehen liittyviä tarinoita. (Bigelow Tea Blog 

2010a) 

 

Bigelow Tea Blog on ryhmäblogi ja siihen kirjoittaa säännöllisesti neljä yrityksen 

johtotason henkilöä ja heidän taustansa on esitelty blogissa. He kirjoittavat välillä 

jopa henkilökohtaisista asioista kuten viettämistään lomista ja työmatkoista. 

Välillä puheenvuoro annetaan yrityksen työntekijöille, jotka kertovat millaista on 

työskennellä yrityksen palveluksessa. Blogin päivittämiseen osallistuu myös 

Bigelow Tea Companyn palkkaama konsultointiyritys, jonka seitsemän henkilön 

tiimi auttaa blogin teknisessä toteutuksessa ja kirjoittamisessa. Heistä suurin osa 

on ammattimaisia yritybloggaajia, jotka tuottavat sisältöä yritysten blogeihin. 

(Bigelow Tea Blog 2010c) Kaikkien Bigelow Tea Blogiin kirjoittavien 

kirjoittajien tyyli on melko yhdenmukainen ja yrityksen arvoja esille tuova. 

 

Bigelow Tea Blogissa on runsaasti eri juhlapyhiin liittyviä juoma- ja 

ruokareseptejä, joiden yhtenä raaka-aineena käytetään teetä. Blogissa annetaan 

suosituksia eri vuodenaikoihin ja juhliin sopivista yrityksen tuotteista ja esitellään 

myös uusia tuotteita ja kerrotaan teehen ja sen valmistukseen liittyviä faktoja. 

Blogissa annetaan myös yrityksen tuotteista koostuvia lahjavinkkejä eri 

juhlapyhiin. Lisäksi blogissa on paljon teen terveyttä ja hyvinvointia edistävistä 

vaikutuksista kertovia kirjoituksia, jotka liittyvät esimerkiksi diabeteksen 

torjumiseen teen avulla tai teen vaikutuksista näköön ja hampaiden hyvinvointiin 

tai stressin ehkäisyyn. Blogin kautta esitellään erilaisia terveyskampanjoita, kuten 

esimerkiksi sydämen hyvinvointikuukausi ja seurataan Bigelow Tea Companyn 

henkilöstön osallistumista painonpudotuskampanjaan. Lisäksi kerrotaan yrityksen 

järjestämistä tapahtumista ja miten niihin pääsee osallistumaan. Terveyttä ja 

ruokaa käsittelevät blogimerkinnät ovat ammattibloggaajien kirjoittamia ja 

terveyteen liittyvät kirjoitusten aiheet toistavat itseään vuodesta toiseen. 

Esimerkiksi vihreän teen hyödyllisistä vaikutuksista terveydelle on kirjoitettu 

parikin kertaa saman vuoden aikana. Vakituisesti blogia seuraavaa henkilöä 

jatkuvasti toistuva aihe ei varmastikaan enää kiinnosta.  
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Blogissa on säännöllisesti ilmestyvä palsta, jossa eri julkisuuden henkilöt toimivat 

teen puolestapuhujina. Osiossa kerrotaan esimerkiksi julkkiksista, jotka ovat 

vaihtaneet kahvin teehen. Lisäksi kerrotaan julkkisten suosimista eri teelaaduista 

ja teen juontitavoista. Tässä osiossa mainitaan muun muassa suomalaisen 

Nightwish-yhtyeen laulaja Anette Olzon ja hänen teenjuontitottumuksensa. 

Osiossa mainostetaan Bigelow Tea Companyn omia teetuotteita suosittelemalla 

eri julkkiksille sopivia makuja. Blogissa esitellään lukuisia urheilijoita, jotka ovat 

Bigelow Tea Companyn tuotteiden puolestapuhujia, kuten esimerkiksi 

kanadalainen jääkiekkolegenda Wayne Gretzky. Blogissa on Press Releases-

niminen osio, johon on kerätty eri medioissa olleita Bigelow Tea Companya tai 

sen tuotteita käsitelleitä juttuja. Lisäksi osiossa on linkkejä teetä ja sen vaikutuksia 

ja ominaisuuksia käsitteleviin juttuihin.  

 

Bigelow Tea Blogissa kerrotaan yrityksen osallistumisesta hyväntekeväisyyteen 

kuten esimerkiksi Habitat for Humanity-talonrakennusprojektiin. 

Ympäristöasioissa kerrotaan muun muassa teepussien kierrätyksestä ja 

kompostoinnista sekä neuvotaan kuinka lapsia voi opettaa tekemään kestävää 

kehitystä tukevia valintoja. Blogin kautta kerrotaan säännöllisesti yrityksen 

Charlestonissa sijaitsevan teeplantaasin tuoreimmat kuulumiset, välillä jopa 

videon muodossa. Blogissa tuodaan esille eri maiden teekulttuureita ja esitellään 

esimerkiksi japanilainen teeseremonia. 

 

Jokaisen blogikirjoituksen jälkeen on linkit kolmeen samaa aihepiiriä 

käsittelevään blogikirjoitukseen, joita suositellaan lukijalle. Blogissa on tekstin 

lisäksi runsaasti videoita. Tekstit sisältävät runsaasti linkityksiä omiin kotisivuihin 

ja tuotteisiin. Blogin kautta järjestetään kilpailuja, joihin lukijat voivat osallistua 

ja jaossa on erilaisia palkintoja. Bigelow Tea Blogista puuttuu blogeille 

tyypillinen kuukausittain jaettu arkisto, joka helpottaa vanhempien blogitekstien 

lukemista. Kaikissa muissa tutkituissa blogeissa on blogin kirjoittamiskuukauden 

ja -vuoden perusteella jaettu arkisto. (Bigelow Tea Blog 2010a) 
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Bigelow Tea Companyn johtotason innostunut ja työlleen ja teelle omistautunut 

lämmin sävy välittyy lukijalle blogin kautta. Blogin sävy on hyvin positiivinen ja 

se tukee hyvin yrityksen perhekeskeistä brändiä. Perheyrityksen arvot näkyvät 

blogissa, sillä perheeseen liittyvät ajankohtaiset juhlapyhät, kuten Isänpäivä, 

Äitienpäivä ja Isovanhempien päivä, huomioidaan aina blogikirjoituksissa. 

Yrityksen toimitusjohtaja Cindi Bigelow on blogissa näkyvästi esillä, sillä hän 

päivittää aktiivisesti yritystä ja itseään koskevia kuulumisia blogiin. Hän kertoo 

muun muassa yrityksen pitkästä historiasta ja yrityksen perustajasta, isoäidistään 

Ruth Campbell Bigelowsta, sekä johtamisen haasteista, työmatkoistaan, 

tapaamistaan ihmisistä ja esittelee blogiin lisätyillä videoilla teenvalmistusta. 

Blogin kommenttipalstalla Cindi Bigelow on saanut runsaasti kiitosta rennosta, 

kuluttajaläheisestä asenteestaan ja siitä että osallistuu itse niin aktiivisesti blogin 

ylläpitoon. Bigelow Tea Blogissa on muun muassa video, jossa Cindi Bigelow 

haastattelee ihmisiä New Yorkin kadulla ja kyselee juovatko nämä Bigelown teetä 

(Bigelow Tea Blog 2010e). Cindi Bigelow antaa blogin kautta yritykselle kasvot. 

 

Bigelow Tea Companyn pitkä historia, perheomisteisuus ja sitä tukevat arvot 

luovat yritykselle tietynlaisen brändin. Bigelow Tea Company sai runsaasti 

negatiivista julkisuutta huhtikuussa 2007, kun sen sponsoroimassa Imus in the 

Morning Showssa esitettiin naisia halventavia kommentteja. Yritys reagoi asiaan 

ja teki blogissaan selväksi, etteivät ohjelmassa esitetyt kommentit edusta Bigelow 

Tea Companyn ja sen omistajasuvun näkemystä tai arvoja, ja että 

sponsorointisuhteen purkamista harkitaan vakavasti. Tilanteen kehittymisestä 

tiedotettiin blogin kautta. Aihetta käsiteltiin blogissa toimitusjohtajan toimesta 

usean postauksen verran ja ne saivat kommentteja yli kaksisataa kappaletta. 

(Bigelow Tea Blog 2010g) 

Bigelow Tea Blog on suunnattu niille, jotka haluavat oppia enemmän teestä. 

Blogissa ei niinkään esitellä Bigelown yrityskulttuuria vaan pääpaino on teessä ja 

sen ominaisuuksissa ja valmistuksessa. Nimensä mukaisesti se todellakin on ”Tea 

Blog”. Bigelow Tea Company on ollut tyytyväinen blogiin viestintäkanavana. 

Yritystä johtava Cindi Bigelow on elokuussa 2009 blogissa verrannut sosiaalisen 
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median tarjoamia etuja suhteessa perinteiseen mainontaan: ”With traditional 

advertising, it is very hard to make a real connection with the consumer. Social 

media truly allows you to talk to the consumer. We can let them know who we are, 

what our company is all about and how much our brand means to us as a family 

company. Social media has also allowed us to listen and understand more about 

our tea drinkers and tea drinkers in general. I think traditional media has real 

value but for our company that does not have tons of money to spend in this area, 

we would have a very hard time establishing a better connection with the 

consumer without being able to spend a large sum of money in that traditional 

form. Social media has really worked for Bigelow Tea. (Bigelow Tea Blog 

2010f)” 

 

4.5 Volvo Buses – Volvo Buses Environment Blog 

 

Volvo Groupin toiminta sai alkunsa vuonna 1927, kun ensimmäinen Volvon 

nimeä kantava auto valmistui Ruotsissa. Alusta alkaen Volvo on keskittynyt 

autojen sekä muiden valmistamiensa moottoriajoneuvojen turvallisuuteen, 

kestävyyteen ja laatuun. Varsinkin turvallisuus on ollut ja on edelleen 

suunnittelun lähtökohtana. (Volvo Group 2010) 

 

Volvo Buses on yksi maailman toiseksi suurin bussien valmistaja. Volvo on 

valmistanut busseja vuodesta 1928 lähtien ja vuonna 1968 Volvo Buses muodosti 

erillisen itsenäisen yksikön Volvo Groupissa. (Volvo Buses 2010a) Volvo Buses 

tuoteryhmä muodostuu kaupunkibusseista, lähiliikenteenbusseista sekä pitkän 

matkan turistibusseista. Yksikkö tarjoaa esimerkiksi rahoitus-, huolto- ja 

vianmäärityspalveluita. Lisäksi yhtiöllä on laaja jälkimarkkinointiverkosto. Volvo 

Buses-yksiköllä on maailmanlaajuisesti 7 900 työntekijää ja sillä on tuotantoa 

Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa sekä Afrikassa. Pääkonttori 

sijaitsee Ruotsissa, minne on keskitetty Volvon tuotesuunnittelu ja – kehitys. 

Volvon valmistamista busseista pyritään tekemään mahdollisimman 

ympäristöystävällisiä. (Volvo Buses 2010b)  
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Volvo Buses Environment Blog on tässä diplomityössä tutkituista blogeista ainoa, 

johon kirjoittaa vain yksi henkilö. Blogi on aloitettu tammikuussa 2008 ja sen 

kielenä on englanti. Blogia päivittää Ruotsista käsin ruotsalainen Volvo Buses-

yksikön ympäristöjohtaja Edward Jobson. Blogiin on muutaman kerran 

kirjoittanut myös Jobsonin kollegat. Jobson määrittää blogin kanavaksi, jonka 

kautta hän voi kertoa, mitä ympäristösektorilla tapahtuu juuri nyt. Blogin sisällön 

pääpaino on alan konferensseissa, kirjoittajan sähköpostitse saamissa 

mielenkiintoisissa aiheissa ja arkipäivien tapahtumien havainnoinnissa. Blogin 

tavoitteena on antaa lukijoille käsitys siitä mitä ympäristötoimia Volvo Bus- 

yhtiössä tehdään. Edward Jobsonin tavoitteena on päivittää blogia kerran viikossa. 

(Volvo Buses Environment Blog 2010a) Blogin aloittamista perustellaan ihmisten 

kasvavalla kiinnostuksella ympäristöalaa kohtaan. Blogin kirjoittaja Edward 

Jobson määrittää blogin tavoitteet seuraavasti: “I want to paint a picture of how 

we at Volvo Buses think and work in the area of the environment. I will also 

reflect on how important political proposals and decisions affect us in the 

automotive industry and offer my assessment of the environmental effects of these 

decisions (Volvo Buses 2010c).” 

 

Blogissa käsitellään laajasti joukkoliikennettä ja sen aiheuttamien päästöjen 

vaikutuksia ympäristölle ja esitellään vaihtoehtoisia matkustustapoja. Jobson 

vertailee bussien energian kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä muihin 

joukkoliikenteen kulkuvälineisiin. Hän kertoo myös fossiilisista polttoaineista ja 

biopolttoaineista ja esittelee Volvon valmistamien uusien bussimallien 

polttoaineen kulutusta. Lisäksi hän seuraa öljyn hinnan kehittymistä. Blogissa 

etsitään ratkaisuja ja keinoja bussien ympäristölle aiheuttamien haitallisten 

vaikutusten minimointiin. Jobson kertoo Volvon lanseeraamista uusista busseista 

kuten yhtiön valmistamista hybridibusseista ja niiden ominaisuuksista.  

 

Jobson kertoo blogissa usein työmatkoistaan ja osallistumisestaan seminaareihin 

ja konferensseihin ympäri maailman. Hän kuvailee vierailemiensa 

suurkaupunkien liikenneratkaisuja sekä – kulttuuria ja tarkastelee, miten niissä on 



70 

 

 

ratkaistu julkisen liikenteen toimivisuus ja mikä vaikutus valinnoilla on 

ympäristöön. Jobson esittelee muun muassa Shanghain ladattavia sähkökäyttöisiä 

busseja sekä Volvon bussitehdasta Intiassa. Jobson kuvailee myös perheensä 

kanssa viettämiään lomia. Henkilökohtaisten lomien kohdalla Jobson kertoo mitä 

julkisia kulkuvälineitä perhe matkustaessaan suosii ja mitä ympäristövaikutuksia 

niillä on. Jobson perheineen matkustaa usein bussilla ja hän ei voi olla 

vertailematta matkoillaan käyttämiään busseja Volvon bussien ominaisuuksiin. 

Jobson kertoo kotikaupunkinsa Göteborgin bussiliikenteestä sekä Ruotsin 

kylmästä talvesta ja kotitalouksien sähkönkulutuksesta. Jobson lisää blogiin 

henkilökohtaisuutta ja tuo itseään lähemmäs lukijaa esittelemällä 

liikuntaharrastuksiaan. 

 

Blogin sisällön jäsentelyyn on käytetty muutamaa avainsanaa, kuten 

ilmastokaasut, polttoaineen kulutus ja haitalliset päästöt. Blogissa on linkkilista, 

mutta siihen on lisätty linkki vain yrityksen kotisivuille. Blogin sisältämät tekstit 

ovat todella asiapitoista ja niistä heijastuu kirjoittajan asiantuntemus ja 

henkilökohtainen kiinnostus ympäristöä ja alaa kohtaan. Blogissa on tekstin 

lisäksi kuvia sekä tilastoja ja statiikkaa. Sisältö on suunnattu henkilöille, jotka 

ovat todella kiinnostuneet alasta. Blogissa ei niinkään keskitytä Volvon bussien 

valmistukseen vaan yleensäkin busseihin ja niiden ympäristövaikutuksiin. (Volvo 

Buses Environment Blog 2010b) 
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5 TYÖKALU BLOGIEN ARVIOIMISEEN 

 

Edellisten viestintää ja blogeja käsittelevien teoriakappaleiden pohjalta 

rakennetaan työkalu blogien arvioimiseen. Työkalu on eräänlainen viitekehys, 

jolla tutkitaan hyvän yritysblogin tunnuskriteerejä ja niiden toteutumista valituissa 

yritysblogeissa. Arviointikehyksen ensimmäinen osa muodostuu blogin 

löydettävyyden arvioimisesta, koska blogista ei ole yritykselle varmastikaan 

mitään hyötyä, elleivät kohderyhmät löydä sitä ja kiinnostu siitä. Ensimmäinen 

haaste on se, että lukijat löytävät blogin, joten löydettävyyttä voidaan pitää 

ykköskriteerinä onnistuneelle yritysblogille. 

 

Seuraavaksi määritellään blogin tuottamat hyödyt ja niitä määrittelevä mittaristo. 

Arviointikehyksessä hyödynnetään osin Forresterin (2007) esittämää taulukkoa 

bloggaamisen ROI:n määrittämisestä. Tähän yhdistetään yritysviestinnän 

tavoitteet eli yrityksen tunnettuuteen vaikuttaminen, tietynlaisen yrityskuvan 

luominen sekä asiakassuhteiden luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen 

(Isohookana 2007, 15–17). Lisäksi viitekehyksen eri kriteereitä voi painottaa sen 

mukaan mitä on asetettu yritysblogin päätavoitteeksi. Jos esimerkiksi blogille on 

asetettu päätavoitteeksi keskustelun synnyttäminen asiakkaan ja yrityksen välille, 

niin tällöin arviointikehyksen pääkriteerinä tarkastellaan ensisijaisesti tämän 

kyseisen kriteerin toteutumista. 

 

Taulukossa 4 on esitetty arviointikehys yritysblogeille. Taulukon kohdat a, b ja c 

ovat blogin tuottamia hyötyjä ja niiden alakohdat ovat hyötyjen toteutumista 

määrittäviä mittareita. 
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Taulukko 4. Arviointikehys yritysblogeille. 

 Itellan 

Postiblogi 

(ryhmä- 

blogi) 

Finnairin 

Kiitotie 

(ryhmä- 

blogi) 

Delta Blog: 

Under the 

Wing 

(ryhmä- 

blogi) 

Bigelow 

Tea Blog 

(ryhmä- 

blogi) 

Volvo Buses 

Environme

nt Blog 

(yhden 

henkilön 

päivittämä 

blogi) 

1.LÖYDETTÄVYYS 

Kuinka usein 

blogia on 

päivitetty 

viimeisen 

vuoden aikana 

(maaliskuu 

2009-helmikuu 

2010)? 

6 kertaa 

kuukau-

dessa 

6 kertaa 

kuukau-

dessa 

17 kertaa 

kuukau-

dessa 

22 kertaa 

kuukau-

dessa 

3 kertaa 

kuukau-

dessa 

Kertooko 

blogin nimi 

yrityksen 

toimialasta 

mitään? 

Kyllä Kyllä Kyllä, 

mutta ei 

kovin 

selvästi. 

Kyllä Kyllä 

Onko 

yrityksen 

kotisivuilla 

linkki blogiin? 

On, 

näkyvällä 

paikalla. 

Lisäksi 

näkyvissä 

uusimman 

postauksen 

otsikko. 

On, mutta 

linkki on 

huomaa- 

mattomalla 

paikalla 

sivun 

alareunassa. 

On, mutta 

linkki on 

huomaa- 

mattomalla 

paikalla 

sivun 

alareunassa. 

On, 

näkyvällä 

paikalla. 

Lisäksi 

näkyvissä 

uusimpien 

postausten 

otsikot. 

On, 

näkyvällä 

paikalla. 

Lisäksi 

näkyvissä 

uusimman 

postauksen 

otsikko. 

Onko blogissa 

linkkejä 

muihin 

blogeihin 

(blogilista, 

blog roll)? 

Ei Ei On. 

Yhteensä 

20 linkkiä. 

Linkkejä 

kilpailevien 

lento- 

yhtiöiden 

blogeihin 

sekä 

matkusta- 

miseen 

liittyviin 

blogeihin. 

On. 

Yhteensä 

26 linkkiä 

tee- sekä 

hyvinvoin

tiaiheisiin 

blogeihin. 

Ei 

Onko blogin 

sisältö 

jäsennelty 

tagejen eli 

avainsanojen 

avulla?  

On On Ei On On 

2.BLOGIN TUOTTAMA HYÖTY 

a) Yrityksen brändin tunnettuus eli huomioarvo 
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Kommentoi-

jien määrä 

yhtä postausta 

kohden 

viimeisen 

vuoden aikana 

(maaliskuu 

2009-helmikuu 

2010)? 

1 2 6 1 0 

Blogin 

etusivun 

PageRank-

arvo? 

6/10 6/10 6/10 4/10 5/10 

b) Asiakassuhteiden luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen 

Syntyykö 

kommenttien 

pohjalta 

keskustelua eli 

vastaako yritys 

aktiivisesti 

asiakkaiden 

jättämiin 

kysymyksiin 

(dialogi)? 

Kyllä, 

yrityksestä 

vastataan 

aktiivisesti  

kysymyk- 

siin ja 

keskuste- 

lua syntyy. 

Kyllä, 

yrityksestä 

vastataan 

aktiivisesti 

kysymyk- 

siin. 

Kyllä, 

yrityksestä 

vastataan 

melko 

aktiivisesti 

kysymyk- 

siin. 

Kyllä, 

kysymyk- 

siin 

vastataan 

aktiivises- 

ti ja 

välillä 

jopa 

johtajan 

toimesta. 

Kyllä. 

Komment- 

teja ja 

kysymyksiä 

on vähän, 

mutta niihin 

vastataan 

aina. 

Pyydetäänkö 

blogin 

lukijoita 

osallistumaan 

blogin tekoon 

eli kannuste-

taanko heitä 

vuoro- 

vaikutukseen 

yrityksen 

kanssa? 

Lukijoiden 

mielipidet- 

tä 

kysytään 

silloin 

tällöin ja 

pyydetään 

palautetta. 

Lukijoilta 

pyydetään 

palautetta 

silloin 

tällöin. 

Lukijoita 

rohkaistaan 

todella 

aktiivisesti 

osallistu- 

maan: 

kysytään 

heidän 

mielipitei- 

tään, 

matkustus- 

neuvoja ja 

kertomuk- 

sia sekä 

pyydetään 

vaikutta- 

maan 

tehtäviin 

päätöksiin. 

Lukijoita 

pyydetään 

osallistu- 

maan 

blogissa 

järjestettä- 

viin 

kilpailui- 

hin sekä 

halutaan 

julkaista 

heidän 

teeaiheisia 

kertomuk- 

siaan. 

Ei 

Onko blogin 

sisällön 

pääpaino 

asiakkaissa ja 

heidän 

ongelmissaan 

vai yrityksen 

tuotteissa ja 

palveluissa? 

Pääpaino 

asiakkaille 

tarjotta- 

vien 

palvelui- 

den sekä 

Itellan/Pos

tin 

toiminnan 

Pääpaino 

asiakkaille 

hyödyllisen 

tiedon 

kertomises- 

sa, mutta 

myös 

yrityksen 

imagon 

Pääpaino 

uudistuk- 

sista ja 

muutok- 

sista 

kertomi- 

sessa 

asiakkaille 

sekä heidän 

Suuri 

paino 

yrityksen 

tuotteilla, 

mutta 

asiakkail- 

le 

tarjotaan 

myös 

Pääpaino 

alaa 

koskevassa 

uudessa 

tiedossa ja 

sen 

välittämi- 

sessä 

asiakkaille. 
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esittelyssä. kiillotuk- 

sessa. 

viihdyttä- 

misensä.  

hyödyllis- 

tä tietoa. 

c) Mahdollisuus vaikuttaa yrityksen imagoon (profilointi) 

Kirjoittaako 

yrityksen 

johtotaso 

blogiin? 

Kyllä, 

konserni- 

johtaja 

Jukka 

Alho. 

Kyllä, 

toimitus- 

johtaja 

Jukka 

Hienonen, 

tosin vain 

yhden 

kerran. 

Kyllä, eri 

liike- 

toiminta- 

yksiköiden 

johtajat. 

Kyllä, 

hallituk- 

sen 

puheen- 

johtaja 

Cindi 

Bigelow. 

Kyllä, 

blogin ainoa 

kirjoittaja on 

ympäristö- 

johtaja 

Edward 

Jobson. 

Antaako blogi 

yrityksestä ja 

sen 

henkilöstöstä 

syvällisempää 

tietoa kuin 

muut viestintä-

kanavat (läpi -

näkyvyys)? 

Kyllä, 

blogin 

kautta 

tulee esille 

yrityksen 

henkilös- 

tön 

persoonal- 

lisuus sekä 

kerrotaan 

yksityis-

kohtaisesti 

yrityksen 

toiminnas- 

ta. 

Kyllä, 

blogin 

kautta tulee 

esille 

yrityksen 

henkilöstön 

persoonal- 

lisuus sekä 

kerrotaan 

yksityis-

kohtaisesti 

yrityksen 

toiminnas-

ta. 

Kyllä, 

blogin 

kautta tulee 

esille 

yrityksen 

henkilöstön 

persoonal- 

lisuus sekä 

erilaiset 

tapahtumat, 

joissa yritys 

on mukana. 

Yrityskult- 

tuurista ei 

syvällistä 

tietoa. 

Kyllä, 

antaa 

tietoa 

yrityksen 

johtajasta 

ja hänen 

persoonal- 

lisuudes- 

taan ja 

osallistu- 

misestaan 

yrityksen 

toimin- 

taan. 

Muuten 

tarjoaa 

melko 

pinnallista 

tietoa. 

Kyllä, 

blogin 

kautta tulee 

esille ympä- 

ristöjohtajan

persoonal- 

lisuus sekä 

alaan 

liittyvät 

tuoreimmat 

tiedot. 

Yrityksen 

toiminnasta 

ei kerrota 

juuri mitään. 

Reagoidaanko 

blogissa 

yritystä 

koskeviin 

ajankohtaisiin 

kriiseihin, 

joilla on 

vaikutusta 

asiakkaisiin? 

- Kyllä, 

blogissa 

käsitelty 

esim. 

lentäjien 

lakko sekä 

matka- 

laukku- 

ongelmat. 

Ei 

reagointia 

terroristi- 

järjestön 

pommin 

räjäytys- 

yritykseen. 

Kyllä, 

blogissa 

reagoitiin 

yrityksen 

imagon 

vaaranta- 

neeseen 

sponso- 

rointisopi- 

mukseen.  

- 

 

Yritysblogien arviointikehys on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa 

arvioidaan blogin löydettävyyttä viiden eri kriteerin avulla. Tämän jälkeen 

arviointikehyksen toisessa osassa tutkitaan blogin yritykselle tuottamaa hyötyä ja 

hyödyn mittaamiseen asetettujen kriteereiden toteutumista tutkittavaksi valituissa 

viidessä yritysblogissa. Tarkoitus on selvittää, kuinka hyvin valituissa yrityksissä 

on osattu hyödyntää blogia. Blogin hyödyntämistä yritysviestinnässä mittaavat 
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kriteerit on jaoteltu Isohookanan (2007, 15–17) määrittämien yritysviestinnän 

tavoitteiden mukaisesti. Tarkasteltavia tavoitteita on kolme: a) yrityksen brändin 

tunnettuuteen eli huomioarvoon vaikuttaminen, b) asiakassuhteiden luominen, 

ylläpitäminen ja kehittäminen sekä c) mahdollisuus vaikuttaa yrityksen imagoon. 

Jokaisen hyödyn arviointiin on asetettu omat mittarit. 

 

Jotta yritysblogi pääsisi tavoitteisiinsa, on ensimmäisenä ehtona se, että lukijat 

löytävät sen. Näin ollen yrityksen tulee erityisesti kiinnittää huomiota blogin 

löydettävyyteen. Löydettävyys kuvaa tekijöitä, joilla voidaan parantaa blogin 

näkyvyyttä. Löydettävyyden kriteereinä arviointikehyksessä tarkastellaan viittä eri 

tekijää. Tarkasteltaviksi kriteereiksi on valittu blogin päivitysaktiivisuus sekä 

blogin nimi. Lisäksi tutkitaan linkityksiä sekä blogin sisällön jäsentelyä tagejen 

avulla.  

 

Löydettävyyden helpottamiseksi on blogia päivitettävä mahdollisimman usein ja 

säännöllisesti. Harvoin päivitetty blogi unohdetaan nopeasti. On tärkeää pitää 

lukijoiden mielenkiintoa yllä. Blogin nimellä on suuri vaikutus blogin 

löydettävyyteen. Yrityksen tulisi valita blogilleen nimi, josta tulee esille millä 

toimialalla yritys on. Näin hakukoneet löytävät blogin paremmin. (Scoble & Israel 

2006, 205) Yrityksen kotisivuille kannattaa laittaa näkyvälle paikalle linkki 

yrityksen blogiin ja kotisivuilla vierailevien kiinnostuksen herättämiseksi lisätä 

myös blogin uusimmat otsikot linkin yhteyteen (Kilpi 2006, 39–41). Blogi, johon 

linkitetään paljon muita samantyylisiä blogeja saa paremman näkyvyyden 

hakutuloksissa. Linkittyminen on tärkein hakukoneisiin vaikuttava tekijä, sillä 

hakukoneet päättelevät sivuston suosion sille tulevien linkkien määrästä. 

Yrityksen blogisivulle kannattaa siis lisätä linkkejä mielenkiintoisiin, samasta 

aihepiiristä kirjoitettuihin blogeihin, joita itse seuraa.  (Scoble & Israel 2006, 46) 

Linkittyminen antaa blogille ja näin ollen koko yritykselle näkyvyyttä Internetissä 

ja parantaa yritysblogin löydettävyyttä. Verkostoituminen lisää blogin 

löydettävyyttä informaatiotulvan keskeltä, joten blogilistan (engl. blog roll) 

lisääminen yritysblogiin kannattaa. (Salmenkivi & Nyman 2007, 160–161) Blogin 

jäsentelyyn suositellaan käytettäväksi tageja, joiden ansiosta blogi saa paremman 
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näkyvyyden hakukoneilla tehdyissä hauissa. Tagit ovat merkittävä tekijä blogin 

löydettävyydelle. (Majava 2006a, 91–92) Kaikki löydettävyyden kriteerit ovat 

erittäin tärkeitä ja ennen blogin perustamista yrityksessä kannattaa huolehtia, että 

ne ovat kunnossa. Löydettävyyden kriteerit ovat pohjana blogin menestymiselle. 

 

Yrityksen tunnettuuteen vaikuttamista blogin avulla tarkastellaan 

arviointikehyksessä kahdella eri mittarilla. Ensin lasketaan kommentoijien määrä 

yhtä postausta kohden. Näin nähdään, onko ihmisten mielenkiinto pystytty 

herättämään. Forrester-instituutti (2007) mainitsee kommentoijien määrän 

mittariksi, jolla voidaan arvioida blogin avulla saatua huomioarvoa. 

Arviointikehykseen laskettuihin keskimääräisiin kommenttimääriin sisältyvät sekä 

lukijoiden lähettämät kommentit että yrityksen mahdolliset vastaukset esitettyihin 

kysymyksiin. Kommentit on laskettu viimeisen vuoden ajalta eli aikajaksolta 

maaliskuu 2009-helmikuu 2010. Kommenttien määrät ovat keksiarvoja ja ne on 

saatu jakamalla valitun aikavälin yhteiskommenttimäärä vastaavan ajan yhteen 

lasketulla postausmäärällä. Todellisuudessa kommentit jakautuvat määrällisesti 

epätasaisemmin postauksia kohden. 

 

Blogin suosion ja sen sisältämien linkitysten ja tätä kautta saaman huomioarvon 

arviointiin valittiin Googlen Internet-sivulle antamien PageRank-arvojen vertailu. 

Googlen PageRank työkalun avulla voi tarkistaa verkkosivun tärkeyden eli 

sijoittuvatko sivut todennäköisesti Google-haun kärkipäähän (Google). 

Järjestelmällä mitataan sivujen tärkeyttä niihin johtavien hyperlinkkien 

perusteella. PageRank laskee sivulle vieviä linkkejä ja niiden laatua. Tärkeiltä 

sivuilta tulevilla linkeillä on enemmän painoarvoa kuin vähemmän tärkeiden 

sivujen linkeillä. Mitä korkeamman PageRank arvon sivu saa, sitä paremmin se 

todennäköisesti sijoittuu haussa. (Wikipedia 2010) PageRank ei varmaankaan ole 

paras mahdollinen tapa blogisivuston suosion mittaamiseen. PageRank-arvo 

otettiin kuitenkin työkaluun mukaan, jotta saataisiin edes jollakin tasolla vertailtua 

blogin tuottamaa huomioarvoa toisiinsa. 

 

Yrityksen onnistumista asiakassuhteiden luomisessa, ylläpitämisessä ja 
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kehittämisessä blogin kautta tutkitaan kahden eri kriteerin avulla. Ensiksi 

tarkastellaan yrityksen aktiivisuutta vastata asiakkaiden blogiin jättämiin 

kysymyksiin. Kommenttien synnyttämä keskustelu on blogien tärkeintä antia, sillä 

blogeissa mahdollisesti syntyvän yrityksen ja asiakkaan välisen keskustelun 

myötä voidaan tarkentaa, mitä asiakkaat todella haluavat ja miten heitä voidaan 

jatkossa palvella paremmin (Kilpi (2006). Syntyvästä keskustelusta voidaan oppia 

paljon molemmin puolin. Yritys voi saamansa palautteen pohjalta muuttaa 

toimintaansa ja kehittää tuotteitansa haluttuun suuntaan. Parhaassa tapauksessa 

asiakkaiden kuunteleminen synnyttää luottamusta asiakkaan ja yrityksen välille ja 

lisää kiinnostusta yritystä kohtaan. (Scoble & Israel 2006, 103–104) Yrityksessä 

voidaan myös blogin kautta hakea vuorovaikutusta asiakkaisiin rohkaisemalla 

heitä osallistumaan keskusteluun. Yhteyttä asiakkaisiin voidaan hakea esimerkiksi 

tarjoamalla erilaisia kyselyitä ja kilpailuita, joihin heitä pyydetään osallistumaan. 

 

Blogin sisällöllä on suuri merkitys, kun halutaan vaikuttaa asiakassuhteisiin. 

Yhdeksi kriteeriksi onkin valittu blogin sisällön pääpainon tarkastelu. Pääpainoon 

vaikuttaa blogille asetetut tavoitteet, mutta pääsääntöisesti kaikkien ulkoiseen 

viestintään käytettävien yritysblogien sisällön pääpainon tulisi olla asiakkaissa ja 

heidän ongelmissaan eikä yrityksen tuotteissa ja palveluissa. Yritysblogissa tulisi 

keskittyä asiakkaisiin ja heidän ongelmiinsa, sen sijaan, että tuo esille yrityksen 

tuotteita ja palveluita. On tärkeää ottaa kantaa asiakkaiden ongelmiin ja heidän 

tärkeäksi kokemiin asioihin. (Scott 2007) 

 

Lopuksi tutkitaan, miten yritysblogin avulla on onnistuttu toteuttamaan yrityksen 

imagoon vaikuttavia tekijöitä. Ensiksi tarkastellaan, kirjoittaako yrityksen 

johtotaso blogiin. Monet suuryritykset ovat tunnettuja johtajistaan ja paljon 

mediajulkisuutta saanut toimitusjohtaja voi tulla ensimmäisenä mieleen 

yrityksestä puhuttaessa. Karismaattinen johtaja herättää kiinnostusta ja antaa 

yritykselle kasvot. Yrityksen johtohenkilöiden näkyminen julkisuudessa on 

tehokas tapa luoda ja vahvistaa organisaation profiilia. Yrityksen johdon pitämän 

blogin arvo perustuu siihen, että johto puhuu siinä vapaasti ja kertoo yritykselle 

tärkeimmistä yritysetiikan teemoista ja puheenaiheista. Lukijat kokevat 
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pääsevänsä lähemmäs johtajaa ihmisenä sekä hänen edustamaansa yritystä ja 

innostuvat huomatessaan, että tunnettu yritysjohtaja vastaa heidän kysymyksiin ja 

kommentteihin. (Kuvaja & Malmelin 2008, 46–47) Kaikki tutkimuksen kohteiksi 

valitut yritykset ovat suuryrityksiä, joten johtajakuvalla on merkitystä. 

 

Imagoon vaikuttavana tekijänä tarkastellaan blogin tarjoamaa tiedon laatua, sillä 

yksi yritysblogien tärkeimmistä tehtävistä on tarjota kuluttajalle syvempää tietoa 

yrityksestä kuin muita viestintäkanavia pitkin on mahdollista antaa. Yritysblogin 

kirjoittajien henkilökohtaiset näkökulmat ja heidän persoonallisuutensa esille 

tuominen lisäävät luottamusta ja kiinnostusta yritystä kohtaan. Yritysblogin 

välityksellä voidaan antaa yritykselle inhimilliset kasvot, jotka herättävät 

ihmisissä luottamusta. (Salmenkivi & Nyman 2007)  

 

Yrityksen imago on vaarassa yrityksen tai toimialan kohdatessa kriisejä ja 

viestinnän merkitys korostuu näissä tilanteissa. Kriisiviestinnän tavoitteena on 

vähentää kriisin aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia yrityksen maineeseen. 

(Henriksson & Karhu 2002, 7-13) Kriisiviestinnässä nopea reagointi on tärkeää, ja 

nopeuden ansiosta blogi soveltuu hyvin yrityksen kriisiviestinnän kanavaksi. 

Blogin kautta yritys pystyy kriisitilanteessa kuuntelemaan ja reagoimaan juuri sen 

kaksisuuntaisen ja vuorovaikutteisen luonteen ansiosta. (Scoble & Israel 2006, 

235) Tämän takia yritysblogien arviointikehykseen on lisätty yhdeksi kriteeriksi 

yrityksen reagointi ajankohtaisiin kriiseihin blogin kautta.  

 

Kun edellä mainitut kohdat on kunkin yrityksen kohdalla arvioitu, voidaan 

tuloksia verrata keskenään ja saada yleiskuva siitä, miten hyvin blogit ovat 

onnistuneet viestintätehtävässään. Tulosten kannalta on tärkeää verrata yrityksen 

blogille asettamien tavoitteiden toteutumista. Arviointikehyksen eri kriteereitä 

painotetaan sen mukaan, mitä on asetettu yritysblogin päätavoitteeksi.  
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6 TULOKSET 

 

Tuloksissa käydään aluksi läpi keskeisiä havaintoja, joita nousi esille 

tutkimukseen valittuihin blogeihin tutustuttaessa. Arviointi tehdään 

tarkastelemalla laadullisesti tutkimuksen kohteina olleiden blogien ominaisuuksia. 

Tämän jälkeen tarkastellaan yritysblogien arviointikehyksen tuloksia vertaillen 

blogeja toisiinsa sekä tutkitaan, miten hyvin valitut blogit täyttävät asetetut 

kriteerit. Lopuksi arvioidaan, miten hyvin blogit ovat täyttäneet niille asetetut 

viestinnälliset tavoitteet. Tämän jälkeen työn keskeisissä tuloksissa esitetään 

vastaukset alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

 

Tutkituista viidestä blogista kahden kirjoituskieli on suomi ja loput on kirjoitettu 

englanniksi. Englanniksi kirjoitetuista blogeista Delta Air Linesin ja Bigelow Tea 

Companyn blogeja päivitetään Yhdysvalloista käsin ja Volvo Busesin 

ympäristöblogiin kirjoittaa ruotsalainen Edward Jobson. Englanniksi kirjoitetuilla 

ryhmäblogeilla on selvästi yhtenäisempi sävy kuin suomeksi kirjoitetuilla.  

Suomenkielisissä blogeissa kirjoittajien eri murteet ja joidenkin kirjoittajien 

käyttämä kirjakieli tekevät tekstistä ei-niin-yhtenäisen. Englanniksi kirjoitetuilla 

blogeilla on vahvempi ”one voice”, joka tekee viestinnästä yhdenmukaista ja 

antaa samanhenkisen mielikuvan yrityksestä ja sen toiminnasta. Englanniksi 

kirjoitetut blogit olivat kirjoitustyyliltään ja – sävyltään yhdenmukaisempia, mutta 

toki englantia äidinkielenään puhuva voi havaita niissä selkeämmin 

eroavaisuuksia. Suomalaisten blogien yksittäiset kirjoitukset ovat huomattavasti 

pitempiä kuin vertailukohteena olleiden kansainvälisten blogien kirjoitukset. 

Suomalaisten blogien sävy on huomattavasti totisempi ja vakavampi kuin 

vertailukohteina olleiden yhdysvaltalaisten blogien sävy. Tutkimuksen kohteina 

olleet pohjoismaalaiset blogit eli Postiblogi, Finnairin Kiitotie ja Volvo Buses 

Environment Blog, ovat sävyltään todella asiallisia ja niiden sisältö perustuu 

faktoihin. Yhdysvaltalaisten blogien suurin tehtävä tuntuu olevan lukijoiden 

viihdyttäminen. Yhteistä kaikille blogeille on se, että jokaisessa käsitellään melko 

säännöllisesti ympäristöön liittyviä asioita. Suosituin aihe blogeissa tuntuu olevan 

ekologisuus, ilmastonmuutos ja yrityksen ympäristöarvot. Näyttää kuitenkin, ettei 
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tämä aihealue kiinnosta yleisöä, johtuen osaltaan siitä, että 2000-luvulla on 

kaikissa medioissa puhuttu kyllästymiseen asti juuri edellä mainituista aiheista. 

Blogien lukeminen perustuu pelkästään mielenkiintoon aihetta tai kirjoittajaa 

kohtaan, joten voi olla, että liialla ympäristöasioista kirjoittamisella ei saada 

pidetty yllä lukijoiden mielenkiintoa.  

 

Tutkittavana olleista blogeista ja niitä kirjoittavista yrityksistä Finnair ja Delta Air 

Lines edustavat samaa toimialaa. Delta Air Linesin blogi on aloitettu vuonna 

2007, kun Finnair aloitti oman bloginsa vuonna 2009. Näiden blogien sisällön 

vertailussa tulee hyvin esille kahden eri kulttuurin erot. Delta Air Linesin blogi on 

sisällöltään ja sävyltään rento ja viihdyttävä eikä asioihin suhtauduta niin 

vakavasti. Finnairin blogi on hyvin asiapitoinen ja yhtä kirjoittajaa lukuun 

ottamatta sen sävy on vakava. Finnairin blogissa huokuu kirjoittajien 

asiantuntemus, kun Delta Air Linesin blogin kautta välittyy kirjoittajien innostus 

alaa kohtaan. Finnairin ympäristöjohtaja tuo blogissa jatkuvasti esille ympäristöön 

liittyviä asioita, kun Delta Air Linesin blogissa on aihetta käsitteleviä kirjoituksia 

todella harvoin. Näiden kahden blogin erona on myös se, että Finnair ottaa 

bloginsa kautta kantaa vaikeisiinkin aiheisiin, joilla voisi olla haitallista vaikutusta 

yrityksen imagolle. Delta Air Linesin blogin sävy on kauttaaltaan positiivinen 

eikä yritystä tai toimialaa koskeviin vakaviin aiheisiin tartuta.  

 

Arviointikehyksen ensimmäisessä osassa tutkittiin löydettävyyden kriteereiden 

täyttymistä valituissa blogeissa. Kaikkia blogeja päivitetään säännöllisesti. 

Tutkituilla ryhmäblogeilla ei ollut kovin suuria eroja kirjoittajamäärissä. 

Suomalaisten blogien hieman harvempi päivitystiheys selittyy osaltaan sillä, että 

kerralla kirjoitetaan pitempiä tekstejä. Lisäksi on huomioitava, että Bigelow Tea 

Company on palkannut bloginsa päivittämiseen ja sisällön tuottamiseen yrityksen 

ulkopuolisia ammattibloggaajia. Volvo Buses Environment Blogia on päivitetty 

harvemmin kuin muita, mutta tämä johtuu siitä, että blogiin kirjoittaa vain yksi 

henkilö. Kaikki yritykset ovat valinneet blogeille nimen, joka liittyy jollakin 

tavalla toimialaan ja osasta tulee esille jopa yrityksen nimi. Jokainen yritys on 

lisännyt kotisivuilleen linkin blogiin, tosin Finnairin ja Delta Air Linesin sivuilla 
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linkit on sijoitettu huomaamattomalle paikalle aivan sivun alareunaan. 

Yritysblogeissa ei suosita blogilistoja eli muihin samanaiheisiin blogeihin 

linkittämistä. Blogilista löytyy ainoastaan amerikkalaisista Delta Air Linesin ja 

Bigelow Tea Companyn blogeista. Kaikkien blogien sisällöt on jäsennelty tagejen 

avulla, lukuun ottamatta Delta Blogia. Ainoastaan Bigelow Tea Companyn blogi 

täytti kaikki löydettävyyden kriteerit. 

 

Yrityksen saaman huomioarvon kriteereistä ensimmäiseksi tarkasteltiin yhden 

blogimerkinnän saamia keskimääräisiä kommenttimääriä. Eniten kommentteja on 

saanut Delta Air Linesin blogi. Se on kerännyt keskimäärin kuusi kommenttia 

jokaista postausta kohden. Täytyy muistaa, että maailman suurimpana 

lentoyhtiönä on sen kohdeyleisökin suuri. Muut blogit ovat saaneet kommentteja 

keskimäärin nollasta kahteen kappaletta postausta kohden. Kun 

kommentointimäärät suhteutetaan blogin päivitysmääriin, voidaan havaita, että 

Bigelow Tea Companyn blogi on herättänyt vähiten huomiota, sillä blogia 

päivitetään 22 kertaa kuukaudessa eli lähes päivittäin ja kommentoijia on vain 

yksi postausta kohden. Blogien etusivujen PageRank-arvo otettiin suuntaa 

antavaksi mittariksi, jolla arvioidaan blogin sisältämiä linkityksiä ja näkyvyyttä 

hakutuloksissa. Tutkimuksen kohteina olleiden blogien PageRank-arvoissa ei ollut 

suuria eroja. 

 

Asiakassuhteiden luomista, ylläpitämistä ja kehittämistä arvioitiin kolmen 

kriteerin avulla. Ensin tarkasteltiin yrityksen aktiivisuutta asiakkaiden blogiin 

jättämien kysymysten vastaamisessa. Blogien kommenttipalstojen lähemmän 

tarkastelun jälkeen voidaan todeta, että kaikki yritykset vastaavat jätettyihin 

kysymyksiin ja välillä syntyy jopa keskustelua. Yhdysvaltalaiset yritykset, Delta 

Air Lines ja Bigelow Tea Company, hakevat blogin kautta aktiivisesti 

vuorovaikutusta asiakkaisiin ja yrittävät saada heidät mukaan blogin tekoon.  

Johtuen eri liiketoiminta-alueista, blogien sisällöt luonnollisesti poikkesivat 

toisistaan. Arviointikehyksessä tarkasteltiin blogin sisällön pääpainoa: onko se 

asiakkaissa vai yrityksen tuotteissa ja palveluissa? Neljä viidestä tutkitusta 

blogista noudatti hyvin bloggauksen perusperiaatetta ”puhu, älä myy”. Ainoastaan 
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Bigelow Tea Companyn blogissa mainostettiin omia tuotteita lähes jokaisen 

postauksen yhteydessä. 

 

Viimeisenä kohtana arviointikehyksessä on yrityksen imagoon vaikuttaminen 

blogin kautta. Kaikkiin tutkimukseen valittuihin viiteen blogiin kirjoittaa 

yrityksen johtotaso ja jokainen blogi antaa jollakin tasolla yrityksestä ja sen 

henkilöstöstä syvällisempää tietoa kuin muut viestintäkanavat. Blogeissa on 

sellaista infoa yrityksistä ja niiden toiminnasta, jota ei voi saada esimerkiksi 

lehdistötiedotteista, lehtihaastatteluista tai yrityksen Internet-sivuilta. 

Tutkimukseen valituista yrityksistä kolmea on kohdannut niiden blogin olemassa 

olon aikana tapahtuma, jolla on vaikutusta yrityksen asiakkaisiin, ja jolla voi olla 

negatiivisia vaikutuksia yritykseen ja sen imagoon. Näistä yrityksistä Finnair ja 

Bigelow Tea Company ovat reagoineet tapahtumiin blogissa, kun taas Delta Air 

Lines ei. 

 

Kaiken kaikkiaan yritysblogien arviointikehyksen tulosten pohjalta voidaan 

todeta, että kaikissa tutkituissa yrityksissä blogia on osattu hyödyntää hyvin eikä 

blogien välillä ollut merkittäviä eroja. Erot löytyvät lähinnä blogeissa käsitellyistä 

aihealueista ja kirjoitustyyleistä. 

 

Seuraavaksi tutkitaan yritysblogeille asetettujen tavoitteiden toteutumista 

arviointikehyksen pohjalta. Kaikille tutkimuksen kohteina olleille yritysblogeille 

on esitetty selkeät tavoitteet ja ne on myös kerrottu blogeissa.  

 

”Itellan Postiblogin tavoitteena on tarkastella postin palvelua ja toimintaa 

Suomessa ja tavoitteena on saada aikaan asiakkaiden kanssa keskustelua Postin 

nykytilasta ja tulevaisuudesta. Blogin avulla halutaan kuulostella mitä mieltä 

asiakkaat ovat yrityksen toiminnasta ja miten toimintaa voitaisiin kehittää.” 

Postiblogilla tavoiteltava hyöty on keskittynyt asiakassuhteiden luomiseen, 

ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Postiblogissa on saatu aikaan jonkin verran 

keskustelua yrityksen nykytilasta ja tulevaisuudessa. Arviointikehyksessä on 

keskimääräinen kommenttien määrä postausta kohden yksi. Todellisuudessa 
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kommentit ovat jakautuneet epätasaisemmin ja mielenkiintoa herättäneitä 

blogimerkintöjä on parhaillaan kommentoinut 4-7 ihmistä. Yritys vastaa 

aktiivisesti saamiinsa kysymyksiin. Voidaan todeta, että aika ajoin keskustelua on 

syntynyt. Blogin avulla yritys haluaa myös kuulostella mitä mieltä asiakkaat ovat 

sen toiminnasta ja miten toimintaa voitaisiin kehittää eli asiakkailta halutaan 

palautetta blogin kautta. Yritys ei kuitenkaan ole kovin aktiivisesti hakenut 

vuorovaikutusta asiakkaisiin ja kannustanut heitä palautteen antamiseen. 

Postiblogin sisällön pääpaino on tavoitteiden mukaisesti palveluiden ja toiminnan 

tarkastelussa. Kaiken kaikkiaan Postiblogi on onnistunut melko hyvin asetetuissa 

tavoitteissa, vain keskustelua pitäisi saada lisään. 

 

”Finnair määrittelee Kiitotie-bloginsa kanavaksi, jossa käydään vuorovaikutusta 

asiakkaiden, suuren yleisön sekä sidosryhmien kanssa. Finnairilla blogi nähdään 

uutena vuorovaikutteisena, modernina ja avoimena kanavana, jolla on 

mahdollisuus vaikuttaa yhtiön tulevaisuuteen ja avata toiminnan kannalta 

olennaisia kysymyksiä, jotka auttavat yritystä menestymään.” Myös Finnairin 

blogin tavoitteena on asiakassuhteiden luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen. 

Blogin avulla halutaan erityisesti avata toiminnan kannalta olennaisia 

kysymyksiä, joiden avulla yritys voi kehittää toimintaansa. Arviointikehyksen 

mukaan blogin postaukset ovat saaneet keskimäärin kaksi kommenttia ja yritys 

vastaa aktiivisesti saamiinsa kysymyksiin. Blogin kautta ei kuitenkaan kovin 

aktiivisesti haeta vuorovaikutusta lukijoihin. Vuorovaikutusta lisäämällä yritys 

saattaisi päästä paremmin blogin päätavoitteeseen.   

 

”Delta Air Linesin Delta blogille on asetettu tavoitteiksi lisätä kävijäliikennettä 

yrityksen kotisivuille, kasvattaa brändin tunnettuutta ja asiakkaiden lojaalisuutta 

brändiä kohtaan, kertoa yhtiön tapahtumista, jotka heijastavat sen 

persoonallisuutta sekä käydä blogin välityksellä dialogia asiakkaiden kanssa ja 

näin saada tietoa asiakkaiden tarpeista.” Delta Air Linesin blogilla tavoitellaan 

niin yrityksen brändin tunnettuuden lisäämistä kuin asiakassuhteiden luomista, 

ylläpitämistä ja kehittämistä sekä lisäksi halutaan vaikuttaa yrityksen imagoon. 

Delta Air Lines on tutkituista yrityksistä ainoa, joka mainitsee tavoitteekseen 
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blogin kaikki kolme eri hyötyä. Yritys on onnistunut saamaan blogin kautta 

huomiota, sillä jokaista postausta kohden on keskimäärin kuusi kommenttia, mikä 

on vertailussa olleiden blogien korkein arvo. Lisäksi blogin PageRank-arvo on 

6/10 eli hyvä. Blogin kautta on onnistuttu luomaan vuoropuhelua asiakkaiden ja 

yrityksen välille, vastaamalla aktiivisesti asiakkaiden kysymyksiin sekä 

rohkaisemalla heitä dialogiin ja vuorovaikutukseen erilaisten kilpailujen ja 

kyselyiden kautta sekä pyytämällä heiltä jatkuvasti palautetta ja mielipiteitä. 

Blogin sisällön pääpaino on luotu sellaiseksi, että se pitää asiakkaiden 

kiinnostusta yllä ja tarjoaa heille hyödyllistä tietoa. Profiloinnissa on myös 

onnistuttu hyvin ja blogi täyttää myös sen kriteerit. Yrityksen eri 

liiketoimintayksiköiden johtajien persoonallisissa blogikirjoituksissa tuodaan 

esille yhtiön osallistumista erilaisiin tapahtumiin ja näin vahvistetaan tietynlaista 

yrityskuvaa. Ainoa kriteeri, joka ei täyty on yhtiön reagoiminen yritystä ja 

toimialaa koskeviin kriiseihin. Imagon hallinnassa kriiseihin reagoinnilla on suuri 

merkitys. Muuten Delta Air Lines pääsee blogilleen asettamiinsa tavoitteisiin. 

 

”Bigelow Tea Company toivoo saavansa Bigelow Tea bloginsa kautta tietoa 

asiakkaiden mielipiteistä ja ajatuksista koskien yrityksen tuotteita.” Bigelow Tea 

Company hyödyntää blogia asiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen ja 

kehittämiseen ja päätavoite on arvokkaan asiakastiedon saaminen blogin 

välityksellä.  Yritys ei kuitenkaan ole onnistunut tavoitteessaan kovin hyvin, sillä 

22 postausta kohden on vain yksi kommentti. Yritys kuitenkin yrittää saada 

aktiivisesti asiakkaita kertomaan mielipiteitään. Vuorovaikutukseen pyritään 

järjestämällä esimerkiksi erilaisia kilpailuja blogissa. Lisäksi asiakkaiden 

lähettämiin kysymyksiin vastaa johtaja Cindi Bigelow, joka on myös yksi 

perheyrityksen omistajista. 

 

”Volvo Buses Environment blogin tavoitteena on antaa ihmisille kuva siitä, miten 

yrityksessä suhtaudutaan ympäristöön ja miten se otetaan huomioon 

työskentelyssä. Blogin kautta halutaan tuoda esille myös poliittisten päätösten 

merkitystä ja niiden vaikutuksia autoteollisuuteen ja ympäristöön.” Volvo Buses 

Environment Blogilla halutaan vaikuttaa yrityksen imagoon tuomalla esiin 
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yrityksen ympäristöarvoja. Blogin päätavoitteena on profilointi ja 

arviointikehyksessä tätä mitataan Volvo Busesin kohdalla kahdella kriteerillä, 

jotka blogi täyttää hyvin. Ensinnäkin blogin kirjoittaja, Volvo Buses-yksikön 

ympäristöjohtaja Edward Jobson tuo asiantuntevasti blogin kautta esille omia ja 

Volvon ympäristöarvoja. Lisäksi blogi tarjoaa syvällistä ja osin persoonallista 

tietoa yrityksen toiminnasta. Volvo Buses Environment blogi täyttää hyvin sille 

asetetut tavoitteet. 

 

6.1 Työn keskeiset tulokset 

 

Tässä kappaleessa vastataan johdannossa asetettuihin kolmeen 

tutkimuskysymykseen, jotka olivat seuraavanlaiset: 

 

- Mitä hyötyä blogista voi olla yritykselle? 

- Mitkä ovat onnistuneen yritysblogin tunnuskriteerit? 

- Kuinka hyvin tarkasteltavat yritysblogit täyttävät onnistuneen yritysblogin 

tunnuskriteerit ja blogille asetetut viestinnälliset tavoitteet? 

 

Tutkimus osoittaa, että yritysblogilla voidaan saavuttaa kolme merkittävää hyötyä: 

yritysblogi soveltuu niin yrityksen brändin tunnettuuden kasvattamiseen, 

asiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen kuin myös 

profilointiin eli yrityksen imagon hallintaan. Bloggaamisen pelisääntöjä 

noudattavasta blogin pidosta ei voi olla yritykselle ainakaan haittaa, vaan 

päinvastoin bloggaamiseen käytetty aika voi maksaa itsensä moninkertaisesti 

takaisin, kun esimerkiksi mainostukseen ja markkinatutkimuksiin käytettäviä 

kustannuksia voidaan karsia. Bloggaaminen tuo yrityksen viestintää aivan uuden 

ulottuvuuden, sillä blogi on muihin yrityksen ulkoisiin viestintäkanaviin 

verrattuna kaksisuuntainen ja perustuu vuorovaikutukseen. Blogilla voidaan siis 

parhaassa tapauksessa täydentää yrityksen viestinnän media-aukkoa.  

 

Yritysblogin onnistumista mittaavia tunnuskriteereitä löytyi useita. Blogin 
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löydettävyys on sen tärkein tekijä, sillä blogista ei voi olla yritykselle mitään 

hyötyä, jos se ei saa lukijoita. Blogin löydettävyyttä voidaan mitata seuraavilla 

kriteereillä: blogin päivitysaktiivisuudella, blogin näkyvyyttä lisäävän nimen 

valinnalla, yrityksen Internet-sivuille lisättävällä blogilinkillä, blogiin lisättävällä 

blogilinkkilistalla sekä blogin sisällön jäsentelyllä tagejen eli avainsanojen avulla. 

Blogin tuottamaa hyötyä voidaan arvioida useiden eri kriteereiden avulla. 

Blogimerkintöjen saamien keskimääräisten kommenttimäärien sekä Googlen 

PageRank-arvon avulla voidaan hahmottaa yrityksen blogin kautta saamaa 

huomioarvoa. Dialogin muodostumisen ja siihen kannustamisen avulla arvioidaan 

blogin onnistumista asiakassuhteiden luomisessa, ylläpitämisessä sekä 

kehittämisessä. Lisäksi arviointikriteerinä käytetään myös blogin sisällön 

pääpainoa, jonka tulisi olla yrityksen tuotteiden ja palveluiden sijaan asiakkaissa. 

Viimeisinä kriteereinä ovat tarkastelun alla yrityksen johtotason osallistuminen 

blogin kirjoittamiseen, blogin kautta välittyvä syvällisempi tieto yrityksestä 

verrattuna muihin viestintäkanaviin sekä blogin hyödyntäminen kriisiviestinnässä. 

Näiden kriteereiden avulla tarkastellaan yrityksen mahdollisuutta vaikuttaa blogin 

kautta yrityksen imagoon. 

 

Kaikki viisi tarkastelun kohteina ollutta yritysblogia täyttävät hyvin yritysblogin 

tunnuskriteerit sekä blogeille asetetut viestinnälliset tavoitteet. Tutkimuksen 

kohteina olleiden blogien välillä ei ollut suuria eroja ja kaikki blogit täyttivät 

keskimäärin 11 kriteeriä arviointikehyksen 13 kriteeristä. Tutkimuksen kohteina 

olleita viittä blogia voidaan pitää esimerkkeinä onnistuneista yritysblogeista ja 

tutkimuksessa mukana olleita kahta suomalaista yritysblogia voidaan pitää 

maassamme edelläkävijöinä. Blogeille asetettuja kriteereitä täytyy tarkastella 

kullekin blogille asetettujen tavoitteiden kautta. Kaikki blogit onnistuivat melko 

hyvin toteuttamaan niille asetetut päätavoitteet. Ainoastaan Bigelow Tea 

Companyn blogissa ei ole syntynyt keskustelua toivotulla tavalla. Neljä viidestä 

tutkimukseen valitusta yrityksestä tavoittelee blogin kautta arvokkaita 

asiakastietoja, joiden pohjalta toimintaa voitaisiin kehittää ja yritykset ovat 

saaneetkin blogiensa ansiosta aikaan toimintaa kehittävää keskustelua, jota ei 

mitään muuta viestintäkanavaa pitkin olisi saatu. Ainoastaan Volvo Buses 
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Environment blogin tavoitteet olivat muualla kuin asiakassuhteiden luomisessa, 

ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Vaikka yritysblogilla voidaan vaikuttaa niin 

yrityksen brändin tunnettuuteen kuin myös luoda tietynlaista yrityskuvaa, niin 

eniten blogia käytetään juuri asiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen ja 

kehittämiseen. Yritysblogien tärkein tehtävä on muodostaa vuorovaikutusta 

asiakkaiden ja yrityksen välille ja dialogin kautta toivotaan saavan asiakastietoja, 

joilla voidaan kehittää yrityksen toimintaa. 

 

6.2 Tulosten arviointi sekä jatkotoimenpiteet ja suositukset 

 

Tutkimuksen tulokset olisivat varmasti olleet toisenlaiset, mikäli olisi valittu 

tarkasteltavaksi jotkin muut yritysblogit. Kuitenkin tuntui mielekkäältä tarkastella 

suhteellisen usein päivitettyjä blogeja. Tutkimusmateriaalin etsinnän yhteydessä 

tuli vastaan myös yritysblogeja, joiden edellisestä päivittämisestä oli kulunut jo 

puoli vuotta tai enemmän ja näytti siltä, että innostus blogiin oli lakannut heti 

alkuunsa. Kaikki tutkimuksessa mukana olleet yritykset ovat suuryrityksiä ja 

tulokset olisivat voineet olla toisenlaiset, jos tutkittavaksi olisi valittu pieniä ja 

hyvin kapealle markkinasektorille keskittyneitä yrityksiä. Lisäksi tutkimuksen 

tuloksiin vaikuttaa myös tutkijan muodostama näkemys koskien esimerkiksi 

blogien sisällön painottumisen arvioimista ja muita tekijöitä, joita mitataan 

laadullisesti.  

 

Mielenkiintoisia jatkotutkimuksen aiheita on useita. Esimerkiksi blogiin jätettäviä 

kommentteja ja niistä syntyvää keskustelua yrityksen ja asiakkaan välillä olisi 

mielenkiintoista tutkia enemmän. Kommenttipalstat ja niillä käytävä keskustelu 

osoittautuivat yritysblogien mielenkiintoisimmaksi anniksi. Kommenttipalstojen 

sisällön tarkempi tutkimus jätettiin kuitenkin työn aiheen rajauksen ulkopuolelle, 

koska sen tutkiminen asetetussa aikataulussa olisi ollut mahdotonta. 
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7 YHTEENVETO  

 

Viestintä on yksi yrityksen kilpailukeinoista ja menestyvältä yritykseltä vaaditaan 

oikeanlaisten viestintävälineiden ja -kanavien valintaa. Aikaansa seuraavassa 

yrityksessä otetaan selvää uusista viestintäkeinoista ja niiden tarjoamista 

mahdollisuuksista. Yritys voi vaikuttaa viestinnän tehoon ja onnistumiseen 

päättämällä viestin sisällöstä ja valitsemalla sen levittämiseen parhaiten sopivan 

viestintäkanavan. Viestintäkanava tulisi valita sen mukaan, millaisia viestejä 

halutaan lähettää ja mitkä ovat kohderyhmät. Verkkoviestintä ja sosiaalisen 

median sovellukset tarjoavat yrityksille aivan uudenlaisen tavan viestiä. Uudessa 

mediassa korostuu erityisesti mahdollisuus kaksisuuntaiseen viestintään eli viestin 

lähettäjän ja vastaanottajan väliseen vuorovaikutukseen, jossa parhaassa 

tapauksessa muodostuu kumpaakin osapuolta hyödyttävää keskustelua.  

 

Blogi on yksi sosiaalisen median sovelluksista ja se eroaa perinteisistä 

viestintäkanavista juuri vuorovaikutteisen ja sosiaalisen luonteensa ansiosta. 

Blogit mahdollistavat vaivattoman dialogin yrityksen ja ympäristön välillä. Blogi 

voidaan nähdä yrityksen ulkoisena viestintäkanavana, jossa se kertoo itsestään 

asiakkailleen ja sidosryhmille, mutta myös kanavana, jonka kautta se saa tietoa 

asiakkailta ja sidosryhmiltä. Blogin kautta tietoa lähtee yrityksestä, mutta myös 

saapuu yritykseen. Kaksisuuntainen viestintä on keskeinen ominaisuus blogeille. 

Blogeja käsittelevässä kirjallisuudessa nostettiin esille keskustelu ja sen merkitys 

blogien tärkeimpänä antina. Viestintäkanavana blogi yhdistää tavallaan 

kahdenkeskistä viestintää ja joukkoviestintää: se on samanaikaisesti kanava, jossa 

kerrotaan ihmisjoukoille yrityksestä sekä toisaalta kommenttien ja keskustelun 

myötä avautuu mahdollisuus myös kahdenkeskiseen viestintään. 

 

Työssä tarkasteltiin blogeja yrityksen ulkoisessa viestinnässä ja löydettiin kolme 

blogien yritykselle tarjoamaa merkittävää hyötyä: yritysblogi soveltuu niin 

yrityksen brändin tunnettuuden kasvattamiseen, asiakassuhteiden luomiseen, 

ylläpitämiseen ja kehittämiseen kuin myös profilointiin eli yrityksen imagon 

hallintaan. Kyseisten blogin tuottamien hyötyjen saavuttaminen vaatii blogilta 
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tiettyjä ominaisuuksia. Teorian pohjalta etsittiin joukko onnistuneen blogin 

tunnuskriteereitä, jotka koottiin yritysblogien arviointikehykseen. Yritysblogin 

onnistumista mittaavia tunnuskriteereitä löytyi useita. Blogin löydettävyys on sen 

tärkein tekijä, sillä blogista ei voi olla yritykselle mitään hyötyä, jos se ei saa 

lukijoita. Blogin löydettävyyttä voidaan mitata seuraavilla kriteereillä: blogin 

päivitysaktiivisuudella, blogin näkyvyyttä lisäävän nimen valinnalla, yrityksen 

Internet-sivuille lisättävällä blogilinkillä, blogiin lisättävällä blogilinkkilistalla 

sekä blogin sisällön jäsentelyllä tagejen eli avainsanojen avulla. Blogin tuottamaa 

hyötyä voidaan arvioida useiden eri kriteereiden avulla. Blogimerkintöjen saamien 

keskimääräisten kommenttimäärien sekä Googlen PageRank-arvon avulla voidaan 

hahmottaa yrityksen blogin kautta saamaa huomioarvoa. Dialogin muodostumisen 

ja siihen kannustamisen avulla arvioidaan blogin onnistumista asiakassuhteiden 

luomisessa, ylläpitämisessä sekä kehittämisessä. Lisäksi asiakassuhteiden 

hallinnan arviointikriteerinä käytetään blogin sisällön pääpainoa, jonka tulisi olla 

yrityksen tuotteiden ja palveluiden sijaan asiakkaissa. Yritysblogin hyödyntämistä 

profilointiin voidaan arvioida käyttämällä kriteereinä yrityksen johtotason 

osallistumista blogin kirjoittamiseen, blogin kautta välittyvää syvällisempää tietoa 

yrityksestä verrattuna muihin viestintäkanaviin sekä blogin hyödyntämistä 

yrityksen kriisiviestinnässä.  

 

Työn empiiristä osuutta varten valittiin viisi yritystä, joiden blogeja tarkasteltiin 

kehitetyn arviointikehyksen avulla. Valitut yritykset olivat Itella, Finnair, Delta 

Air Lines, Bigelow Tea Company ja Volvo Buses. Kaiken kaikkiaan yritysblogien 

arviointikehyksen tulosten pohjalta voidaan todeta, että kaikissa tutkituissa 

yrityksissä blogia on osattu hyödyntää hyvin eikä blogien välillä ollut merkittäviä 

eroja. Erot löytyivät lähinnä blogeissa käsitellyistä aihealueista ja 

kirjoitustyyleistä. Tutkimuksen kohteina olleita viittä yritysblogia voidaan pitää 

esimerkkeinä onnistuneista yritysten blogeista ja tutkimuksessa mukana olleita 

kahta suomalaista yritysblogia voidaan pitää maassamme edelläkävijöinä. 

Tunnuskriteerien täyttämisen lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin yritysblogeille 

asetettujen viestinnällisten tavoitteiden toteutumista. Kaikki tutkitut blogit 

onnistuivat melko hyvin toteuttamaan niille asetetut päätavoitteet, sillä neljä 
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viidestä tutkitusta yritysblogista pääsi lähelle niille asetettuja tavoitteita. 

Tutkimuksessa selvisi myös, että neljässä viidestä tutkitusta yrityksestä blogia 

käytetään asiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 

 

Työn keskeisenä tuloksena saatiin rakennettua yritysblogien arviointikehys, jota 

voidaan käyttää yritysten blogien ominaisuuksien ja sisällön arvioimiseen. 

Blogityökalu soveltuu niin blogin tunnuskriteereiden toteutumisen tutkimiseen 

kuin myös blogille asetettujen viestinnällisten tavoitteiden toteutumisen 

tarkasteluun. Työn haastavin osuus oli teoriaan tarvittavan aineiston kerääminen, 

sillä yritysblogit ovat melko uusi ja vähän tutkittu ilmiö. 
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