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Tässä kandidaatintyössä käsitellään sosiaalista mediaa yritysten sisäisessä 

viestinnässä. Määritellään mitä sosiaalinen media on, tutkitaan sen käyttäjäryhmiä 
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This bachelor’s thesis is about social media in internal communication. It defines 

what social media is, examines its user groups and classes, introduces the concept 

of WEB 2.0 and social network services and compares these to the traditional 
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In conclusions the characteristics of social media are highlighted, what are the best 

applications and how they should be applied in companies. The problems of the 

use of social media are examined and solutions are offered. 
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1. Johdanto  
Sosiaalisten medioiden saama huomio on lisääntynyt viime vuosina, kuten 

niiden laajuus ja kirjo. Sosiaalinen media on nopea ja helppoa kanava esittää 

mielipiteitään ja pitää yhteyttä tärkeisiin ihmisiin ja organisaatioihin. Se on 

uusi kanava, jolla kuluttajat ja yritykset voivat keskustella ja vaihtaa ajatuksia 

oppien enemmän toisistaan. Yritykset ovat huomanneet kehittyvän trendin ja 

janoavat siivuaan tästä ilmiöstä, mutta miettivät kuinka se käytännössä oikein 

tapahtuu. Sosiaalisia medioita on jo opittu hyödyntämään alustavasti, niiden 

käyttötarkoituksia ja mahdollisuuksia tutkitaan monissa instituutioissa ja 

yrityksissä. Sosiaalisen median hyödyntämisen mahdollisuudet ovat lähes 

rajattomat ja niiden tuoma lisäarvo yritysten sisäiseen viestintään on 

kiistämätön.   

Työn toisessa kappaleessa käsitellään aluksi sosiaalista mediaa, sen 

käyttäjäryhmiä ja luokkia, tutustutaan Web 2.0 käsitteeseen, esitellään 

verkostopalveluita ja lopulta verrataan näitä perinteisiin medioihin. Seuraavat 

kappaleet käsittelevät yritysten sisäistä viestintää sekä sen rakentamista 

sosiaalisen median avulla, keskittyen lopulta verkostopalveluiden tarjontaan. 

Ohessa esitellään nykypäivän suhtautumista dataan, informaatioon ja tietoon 

sekä niiden kehitystä ja käsittelyä uudistetulla teorialla.  

Johtopäätöksissä tuodaan esille sosiaalisen median luonnetta, käyttökohteita 

ja ratkaisuja yrityksessä, parhaita sovelluksia sekä suositellaan niiden 

käyttötapoja. Mietitään mitkä ovat yrityksille toimivimmat verkostopalvelut 

ja kuinka niitä hyödynnetään tehokkaasti. Lopuksi käsitellään sosiaalisen 

median käytön ongelmia ja tarjotaan niihin ratkaisuja.  
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1.1 Työn tarkoitus 
Työn tarkoituksena on selvittää mitä sosiaalisella medialla tarkoitetaan, 

millaisissa muodoissa sitä esiintyy sekä miten sosiaalisia medioita pystyy 

hyödyntämään yritysten sisäisessä viestinnässä. Yritysten sisäisen viestinnän 

osuudessa keskitytään tutkimaan internetin sosiaalisia verkostopalveluita sekä 

kuinka niitä pystytään käyttämään hyödyksi tehostaessa yrityksen sisäistä 

viestintää ja tiedonkulkua. 

Toinen päätarkoitus on työn kirjoittajien kouluttaminen ja harjoituttaminen 

tieteellisessä- ja prosessikirjoittamisessa sekä kehittää kirjoittajien valmiuksia 

tieteelliseen ajatteluun ja valmistaa heitä diplomityön tekemiseen. 

   

1.2 Tutkimuskysymykset 
Tutkimuskysymyksissä keskitytään selvittämään mitä sosiaalinen media on ja 

mitkä sen käyttömahdollisuudet ovat yrityksen sisäisessä viestinnässä. 

Sosiaalinen media on aiheena hyvin laaja, joten työssä keskitytään internet-

pohjaisiin sovelluksiin ja etenkin verkostopalveluihin. Sosiaalisen median 

hyödyntäminen yrityksissä on vielä lapsenkengissä, mutta mahdollisuudet 

ovat huomattavat. Rajauksella haetaan vastapainoa ensimmäisen kysymyksen 

laajuudelle keskittymällä sen yhteen osa-alueeseen. 

1. Mitä on sosiaalinen media? 

2. Miten sosiaalisia medioita voi käyttää yrityksien sisäisessä viestinnässä? 

3. Mitä sosiaalisia verkostopalveluita voi käyttää yrityksen sisäisessä 

viestinnässä?
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2. Mediat 
”Media” tarkoittaa määritelmän mukaisesti tärkeimpiä keinoja 

massakommunikointiin ja siinä käytettäviä uutislehtiä, radiota ja televisiota 

sekä median edustajia kuten reporttereita. Näin oli ennen; nykyään median 

käsite on laajentunut huomattavasti internetin tulon myötä. Yritykset eivät 

enää kommunikoi asiakkaille pelkästään vanhan median kautta, vaan suoraan 

asiakkaille itse hallitsemiensa kanavien kautta, mukaan lukien sosiaalisen 

median. (Oxford english dictionary 2009, Scott 2009) 

 

2.1 Median historiaa 
Media on käynyt läpi Euroopassa neljä suurta mullistusta. 1400-luvulla 

kirjapainotaito koki muutoksia irtokirjasimien keksimisen myötä. Samaa 

kirjasinta voitiin käyttää yhä uudestaan erilaisten kirjapainotuotteiden 

tekemiseen, tämä nopeutti painotyötä huomattavasti ja lukumateriaali virtasi 

rahvaan keskuuteen muuttaen Eurooppaa sivistyksen kasvaessa. Sanomalehdet 

alkoivat ilmestyä 1600-luvulla, mutta kesti 1900-luvun alkuun saakka ennen 

kuin ne alkoivat yleistyä ja saavuttaa suurempaa suosiota. (Shirky 2009) 

1800-luvun alussa alkoi telegrafien eli sähkeiden kehittäminen. Alunperin 

sähkeet kulkivat lennätinlinjoja pitkin, joista ne kehittyivät vielä langattomaan 

muotoon käyttäen radioaaltoja. Tämä oli ensimmäinen kehitetty hidas 

pitkänmatkan tekstipohjainen keskustelutapa, joka mahdollisti viestien 

välittämisen ja lähes reaaliaikaisen kommunikoinnin. Sähkeiden kehityksen 

myötä 1800-luvun puolivälin jälkeen myös ensimmäiset reaaliaikaiseen 

puhepohjaiseen keskustelumuotoon, puhelimeen, liittyvät keksinnöt alkoivat 

ilmaantua markkinoille. (Shirky 2009) 

1800-luvun lopussa muutos tapahtui nauhoitettavan median alalla kun ääni ja 

kuva pystyttiin tallentamaan fyysisille medioille ja laittamaan laajempaan 

jakeluun. Ensimmäiset radiolähetykset alkoivat vuosisadan vaihteen jälkeen, 
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samalla kun langattomia lennättimiä alettiin kehittää. Kun 1940-luvulla 

aloitettiin ensimmäiset mustavalkoiset televisiolähetykset 

Kansallissosialistisessa Saksassa, massamedian valtakausi oli alkanut. Tähän 

suurin osa meistä on kasvanut ja tottunut. Näiden uusien medioiden kautta oli 

mahdollista viestittää kansoille paljon tietoa, mutta mahdotonta luoda ryhmiä 

tai vuorovaikutteista keskustelua mediaa seuraavien ihmisten välille. (Shirky 

2009)  

Internetin synnyn myötä tilanne on muuttunut tasapainoisemmaksi. Internet 

oli ensimmäinen media, joka tuki yhtaikaisesti erilaisten ryhmien luomista 

sekä keskustelua näiden välillä luoden mahdollisuudet täysin uudenlaiseen 

realiaikaiseen, säätelemättömään kommunikaatioon.  Enää valtamedian 

omistajat eivät pystyneet määräämään viestien sisältöä vaan tavallisesta 

kuluttajasta tuli itsenäinen tuottaja, jolla oli sama laitteisto ja mahdollisuudet 

käytössään tuoda ideoitaan ja ajatuksiaan esille. (Shirky 2009, Wright 2009) 

Internetin myötä muutos tapahtui tiedon ja median digitalisoitumisessa, jolloin 

kaikki vanhatkin mediat siirtyivät hiljalleen internettiin ja ovat kaikkien 

tavoitettavissa. Internetin luonne muuttuu jatkuvasti ja sen tarjoama media on 

muuttunut entistä sosiaalisempaa suuntaan tavoittaen valtaosan maapallon 

väestöstä. (Shirky 2009, Wright 2009) 

 

2.2 Sosiaalinen media  
Sosiaalista mediaa on yritetty määritellä monella tavalla. Yksi käytetyimmistä 

muodoista on: “Sosiaalinen media on ryhmä internet -pohjaisia ohjelmistoja, 

jotka rakentuvat Web 2.0 ideologiselle ja teknologiselle perustalle, ja jotka 

mahdollistavat käyttäjien tuottaman ja heidän välisen tiedon vaihdon.” 

(Kaplan & Haenlein 2009). Toisaalta sosiaalisia medioita on myös perinteisen 

määritelmän mukaan muitakin kuin internet -pohjaisia, kuten sanomalehtien 

lukijapalstat ja mielipidekirjoitukset tai käyttäjien tuottama tieto jota jaetaan 

foorumeilla toisille käyttäjille kommentoitavaksi (Kalliala & Toikkanen 2009 

Hiltusen 2009 mukaan). Myös televisiossa ja radiossa on toteutettu sosiaalisen 
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median muodoksi määriteltäviä ohjelmia. Nopeus ei tietenkään vastaa 

internetissä olevia sosiaalisen median palveluita, mutta pääpiirteiltään myös 

tämänkaltainen viestintä on sosiaalista mediaa. (Kaplan & Haenlein 2009, 

Kalliala & Toikkanen 2009) 

Sosiaalisen median päämääritelmä on siis käyttäjien tuottaman sisällön 

jakaminen muille käyttäjille ja voidaankin puhua median 

demokratisoitumisesta. Demokratisoitumisella viitataan perinteisen teollisen 

median sisällöntuotannon siirtymistä käyttäjille eli yhden sijasta monelle 

(diktatuuri -> demokratia). Jari Juslén (2009) tiivistää tämän kaiken 

seuraavalla tavalla: ”Keskeistä sosiaalisessa mediassa on se, että käyttäjät 

tuottavat sisällön. Sosiaalinen media voidaan väljästi määritellä Web 2.0 -

teknologioiden avulla toteutetuksi palveluiksi, joiden sisällöntuottamisesta 

vastaavat näiden palveluiden käyttäjät. Sosiaaliset mediat ovat luonteeltaan 

avoimia, osallistumiseen perustuvia, ja tyypillinen sosiaalisen median ratkaisu 

on eräänlainen kohtaamispaikka, jossa sen käyttäjät voivat tuottaa, julkaista, 

arvioida ja jakaa erilaista sisältöä”. Mikä pätee varsin hyvin sosiaalisen 

median yleismääritelmänä.  

 

2.2.1 WEB 2.0   

Internetin kehityksen myötä ja sen muuttuessa yhä sosiaalisemmaksi mediaksi 

alettiin puhua Web 2.0 termistä, jolla viitataan World Wide Webin konseptin 

asiakaskeskeiseen kehitykseen. Termillä ei viitata niinkään teknilliseen 

kehitykseen vaan verkon sovellukset ovat muuttuneet toiminnallisemmiksi: 

käyttäjät luovat ja muokkaavat keskenään ison osan materiaalista pelkän 

julkaistun sijaan. Sosiaalinen lähestymistapa tuo mukanaan uudenlaisen 

sisällöntuotannon, jossa korostetaan avointa kommunikointia, 

uudelleenkäyttöä ja vapaata jakamista. Tämä on mahdollisuus rakentaa 

uudenlaista kansojenvälistä yhteisymmärrystä ja keskustelua, sanomaa 

ihmiseltä ihmiselle ilman muokkaavia, sensuroivia ja vääristeleviä välikäsiä. 

Web 2.0 voidaan pitää jopa uudenlaisena liiketoimintamallina, jossa tuotetaan 

ja tarjotaan palveluita. Ansaintamallit perustuvat yleensä mainontaan ja 
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sivujen kävijämääriin. Ilman kritiikkiä termi ei ole kuitenkaan selvinnyt, osa 

pitää sitä teennäisenä vaikka se ei oikein vanhoihin malleihin asetukkaan. 

(Smith & Mounter 2008, Koskela et al. 2007) 

Esimerkkejä Web 2.0 luokitellusta sisällöstä ovat sosiaaliset verkkopohjaiset 

yhteisöt, wikit, weblogit eli blogit, podcastit, keskustelufoorumit sekä sivustot, 

jotka ovat keskittyneet kuva- ja videomateriaalin jakamiseen. Nämä sivustot 

yleensä mahdollistavat reaaliaikaisen kanssakäymisen käyttäjien välillä sekä 

sivustojen materiaalin muuttamisen tai uuden luomisen passiivisen 

seuraamisen sijasta. (Smith & Mounter 2008, Koskela et al. 2007) 

 

2.2.2 Käyttäjäryhmät 

Internetin käyttö on kasvanut viime vuosina huomattavasti ympäri maailman. 

Globaalit käyttäjämäärät ovat nelinkertaistuneet ja Afrikassa sekä Lähi-Idässä 

jopa lähes 20-kertaistuneet. Tällä hetkellä maailman ihmisistä reilu neljäsosa 

käyttää internetiä. Taulukossa 2 on listattu internetin käytön kärkimaat 

maittain, Suomi on toisena tässä taulukossa heti Norjan jälkeen. (Internet 

World Stats 2009) 
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Taulukko 2 Internetin penetraatio eri maiden demografeihin (Internet World 

Stats 2010) 
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sosiaalisen median. Vanhempien ihmisten yksi suurimmista 
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uudelleen.  (Lenhart 2009, Universal McCann 2009) 
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Taulukko 3 Nuorten aikuisten sähköisten viestimien käyttö (Lenhart 2009) 
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Taulukko 4 Aktiivisten internetin käyttäjien (16 – 54 vuotiaat) kuuluminen 

sosiaalisen verkostopalveluun (Universal McCann 2009) 
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2.2.4 Sosiaaliset verkostopalvelut  

Sosiaaliset verkostopalvelut voidaan periaatteessa jakaa kahteen 

pääkategoriaan toimintaperiaatteen mukaisesti. Ensimmäisen ryhmän 

muodostavat yleiset verkostopalvelut, kuten Facebook, LinkedIn ja Twitter. 

Näihin verkostopalveluihin ei ole liitetty mitään erityistä teemaa. Liittymisen 

päätarkoituksena on ystäviin ja/tai työkavereihin yhteydenpito sekä 

verkostojen luominen. Ensimmäisen kategorian verkostopalvelut ovat 

suosituimpia sosiaalisen median palveluita. Facebookkiin rekisteröityneitä 

käyttäjiä oli huhtikuussa 2010 n. 400 miljoonaa. (Juslén 2009, Facebook 

2010) 

Toinen pääkategoria rajautuu jonkin tietyn teeman ympärille muodostuneista 

palveluista keskittyen sen eri aihealueiseen. Verkottuminen muiden käyttäjien 

kanssa tapahtuu yhteisten mielenkiinnon kohteiden pohjalta sekä sisällön ja 

sen jakamisen kautta. Tähän kategoriaan lukeutuvat esimerkiksi Flickr 

(valokuvaus), Dogster (koirat) ja deviantART (taide/grafiikka). (Juslén 2009) 

Facebook 

Facebook on maailman suurin sosiaalinen verkostopalvelu, ja se on myös 

suomalaisille hyvin tuttu. Facebookilla on tällä hetkellä yli 400 miljoonaa 

aktiivista käyttäjää (kirjautunut sivuille viimeisen kuukauden aikana). 

Facebook rakentuu jokaisen käyttäjän yksilöimän henkilökuvan eli profiilin 

(Kuva 1) ympärille, sekä näiden välille muodostettujen verkostojen varaan. 

(Juslén 2009, Facebook 2010) 

Organisaatiot ja brändit voivat luoda omia Facebook-sivuja. Monet suuret 

brandit ovatkin jo avanneet sivunsa tai fanisivunsa Facebookkiin, ja sitä kautta 

vahvistavat omaa brandiaan maailmanmarkkinoilla. Myös yksittäiset ihmiset 

voivat käyttää Facebookkia hyväkseen esimerkiksi vaalikampanjassa. Hyvä 

esimerkki tästä on yhdysvaltojen nykyinen presidentti Barack Obama, jonka 

Facebook fani sivusto keräsi 4 miljoonaa fania hänen vaalikampanjansa 

aikana. (Juslén 2009, Facebook 2010) 
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Tämä ei kumminkaan aseta Facebookkia pienten yritysten ulottumattomiin, 

vaan yritys päinvastoin tarjoaa tehokkaita markkinointikeinoja kohtuullisen 

halpaan hintaan. Yksi Facebook -mainostuksen valtteja on käyttäjäpalautteen 

saaminen reaaliaikaisesti ja hyvin kattavana. Toinen valteista on mahdollisuus 

kohdistaa mainonta juuri yrityksen haluamalle kohderyhmälle. (Juslén 2009, 

Facebook 2010) 

 

Kuva 1 Facebookin käyttöliittymä (Facebook 2010) 

 

LinkedIn 

LinkedIn on profiloitunut vahvasti työ ja urapainotteisen verkostoitumisen 

verkostopalveluksi. LinkedIn –profiili on eräänlainen luojansa laajennettu 

sähköinen ansioluettelo internetissä. LinkedIn –verkosto muodostuu aina 

jonkun käyttäjän kutsumana tai kutsuttuna. Myös ryhmien perustajat voivat 

kutsua ihmisiä ryhmäänsä tai ihmiset voivat anoa liittymistä. Yritykset voivat 

perustaa myös oman profiilinsa, joka on sekoitus yksityistä profiilia ja 

ryhmäsivustoa (kuva 2). Jonkun on kuitenkin aina hyväksyttävä kyseinen 

henkilö verkostoon. LinkedInillä on maailmassa noin 60 miljoonaa käyttäjää 

yli 200 maassa ympäri maailmaa. Kaikista Fortune 500 –listan yrityksistä on 

johtoportaan jäseniä rekisteröitynä LinkedInissä. (Juslén 2009, Hiltunen 2009, 

LinkedIn 2010) 
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LinkedInin tärkein anti on rajaton omien erityistaitojen esittely. Tämä 

onnistuu helposti erilaisten sivuston sisällä olevien pienohjelmien avulla. 

Näiden avulla käyttäjä pystyy jakamaan tekemiään esityksiä, esitellä blogi –

tekstejä ja julkaista erinäköisiä taidonnäytteitä. (Juslén 2009, Hiltunen 2009, 

LinkedIn 2010) 

 

Kuva 2 LinkedInin yritysprofiili (LinkedIn 2010) 
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Twitter 

”Twitter on reaaliaikainen informaatio verkosto, jonka käyttövoimana 

toimivat ihmiset ympäri maailman. Maailman joka antaa sinun jakaa ja 

selvittää mitä tapahtuu juuri nyt”. (Twitter 2010) Twitterin omakuvaus kertoo 

tärkeimmän osan sen tarjoamasta palvelusta. Olkoon sitten tärkeimpiä uutisia, 

paikallinen liikenneruuhka, alennusmyynti lempikaupassasi tai hauska viesti 

ystävältäsi, Twitter pitää sinut informoituna siitä mikä on sinulle tärkeintä 

juuri tänään tai huomenna. Palvelu keskittyy selvästi itse viestien sisältöön, 

eikä kilpaile hienoilla pienohjelmilla tai muilla kikoilla, kuten kuvasta 3 

näkee. (Twitter 2010) 

”Muista, se miten käytät Twitteriä on sinusta kiinni. Seuraa satoja ihmisä. 

Seuraa tusinaa. Julkaise joka tunti. Älä julkaise koskaan. Etsi lempi aiheitasi 

tai luo listoja. Tai älä. Sinä hallitset Twitteriä.” (Twitter 2010) Tämä lause 

kertoo paljon Twitteristä, mutta samalla myös koko sosiaalisen median 

maailmasta. Käyttäjät luovat sisällön ja hallitsevat sen käyttöä, ylläpitäjät 

yrittävät hallita tietovirtaa, mutta eivät pysty sitä pakottamaan. (Twitter 2010, 

Juslén 2009) 
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Kuva 3 Twitterin käyttöliittymä (Twitter 2010) 

 

2.2.5 Käytetyimmät sosiaalisen median muodot yrityksissä 

Yrityksillä on internetin kasvun myötä tarjolla lukuisia mahdollisuuksia 

teknologian ja prosessien suhteen, joita ne voivat käyttää hyödykseen. Vain 

osaa näistä pystytään kontrolloimaan yrityksen taholta, mutta kaikki tulisi 

huomioida sosiaalista mediaa implementoitaessa. Tällä hetkellä käytetyimmät 

sosiaalisen median muodot yrityksissä pyörivät intranetin ja sen tarjoamien 

sovellusten ympärille. Näistä yleisimpiä ovat foorumit, weblogit, wikit, RSS-

syötteet ja pikaviestit.  (Wright 2009)  

 



11.11.2010 
 

15 
 

Intranet 

Intranet on yrityksen sisäinen Internet, jota säädellään ja valvotaan 

organisaation tarpeiden mukaan. Se sisältää normaalisti web-käyttöliittymän, 

sähköpostit, keskustelufoorumin, blogeja, rss-syötteen, pikaviestityksen ja 

muita yrityksen tarvitsemia toimintoja. Ennen intranetin implementointia 

organisaation onkin mietittävä, kenelle kaikille tarjotaan pääsy intranettiin ja 

millä oikeuksilla. Myös tarvittavat osaset tulee kartoittaa etukäteen yrityksen 

tarpeiden mukaan. Hyvin suunnitellun intranetin avulla pystytään 

vaikuttamaan työn tuottavuuteen nopeuttamalla prosesseja ja helpottamalla 

oikeiden ihmisten löytämistä organisaatiosta. Vaikka intranet voikin olla 

vahva työkalu, sillä ei voida kuitenkaan hoitaa kaikkea yrityksessä tarvittavaa 

kommunikaatiota. (Holtz 2004, Smith & Mounter 2008) 

Intranetin suurimpia hyötyjä on sen kyky parantaa yrityksen tietojen 

saatavuutta ja hakunopeutta tuomalla ne keskitetysti työvoiman saatavilla. 

Yrityksissä yleisimpiä valituksen aiheita ovat ongelmat löytää oikeata tietoa 

nopeasti ja jäsennellysti sekä uutisten kulkeutuminen liian hitaasti työväelle. 

Intranet helpottaa yrityksen globaalia toimintaa eliminoimalla kuljetus- ja 

matkakuluja, se tarjoaa työkalut yhteydenottoihin ja työskentelyyn 

pidempienkin välimatkojen päästä. Olettaen että yrityksen verkossa riittää 

tarpeeksi kaistaa, onnistuu intranetissä myös multimedian välittäminen. (Holtz 

2004, Smith & Mounter 2008)  

Intranetistä tulee kuitenkin muistaa, että kaikkeen se ei pysty. Se ei tule 

koskaan täysin korvaamaan ihmisten välistä keskustelua tai printattua mediaa. 

Ihmisten välisessä keskustelussa välittyy paljon enemmän eleitä ja viestejä, 

joten väärinkäsitysten määrä on huomattavasti pienempi kuin verkon 

välityksellä. Printattu materiaali on vielä useimmista huomattavasti 

helpompaa, miellyttävämpää ja nopeampaa luettavaa kuin digitaalisen median 

tarjoamat vaihtoehdot monitoreista matkapuhelimiin tai 

kämmentietokoneisiin. Työväkeä on myös mahdoton pakottaa intranetin 

käyttöön, tietoa ei voida tyrkyttää vaikka se onkin haettavissa.  (Holtz 2004, 

Smith & Mounter 2008) 
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Foorumit  

Foorumit eli keskustelukanavat ovat verkkopohjaisia ratkaisuja, joilla ihmiset 

voivat keskustella eri aihepiireistä, esittää kysymyksiä tai mielipiteitä ja saada 

vastauksia muilta käyttäjiltä. Keskustelut jakautuvat aiheittain 

aikajärjestyksessä hakemistoihin ja viestiketjuihin. Niitä ei yleensä käydä 

reaaliaikaisesti vaan ihmiset vastaavat ajallaan. Foorumeita kutsutaan myös 

välillä uutisryhmiksi. (Wright 2009) 

Weblogit / Blogit 

Weblogit eli blogit ovat avoimia verkkopäiväkirjoja, joita kaikki voivat 

kirjoittaa ja julkaista verkossa. Blogien lukijat pääsevät yleensä 

kommentoimaan tekstejä ja pystyvät näin keskustelemaan kirjoittajien kanssa. 

Tämän median kautta yksi voi puhua ja viestiä ajatuksiaan useille tarjoten 

mahdollisuuden vastata. Tekstit säilyvät luettavina ja ovat yleensä 

aikajärjestyksessä. Blogeja voi seurata myös kohta käsiteltävien RSS-

syötteiden avulla ja pysyä ajan tasalla uusista julkaisuista.  Etenkin yritysten 

markkinointiosastot (Taulukko 1) ovat huomanneet blogien merkityksen ja 

hyödyn yritys- ja tuotekuvan rakentamisessa. (Wright 2009) 

Wikit 

Wikit ovat verkkosivustoja, jotka tarjoavat käyttäjilleen mahdollisuuden luoda 

avoimesti muokattavia, toisiinsa linkitettäviä dokumentteja jonkin aihealueen 

ympärille. Wikipedian (www.wikipedia.org) kautta wikit ovat tulleet tutuiksi 

useimmille internetin käyttäjille. Yritysten kannalta wiki on verkkosivusto, 

jolle kootaan sen sisäinen tietokanta ja kirjasto yrityksen projekteista. 

Projektikokonaisuus kootaan wikiin ja jokaiselle osa-alueelle löytyvät omat 

sivunsa linkitettynä tarvittaviin tietoihin ja lisäsivuihin. Wikit tarjoavat 

henkilöstölle mahdollisuuden tehdä yhteistyötä, keskustella ja jakaa tietoa 

projekteista luoden tehokkaan työkalun yhteisölliseen kirjoittamiseen ja 

ongelmanratkaisuun. Etenkin asiakaspalvelijat (Taulukko1) ovat huomanneet 

wikien hyödyllisyyden vastauksia etsiessään.  (Wright 2009) 
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RSS 

RSS:t (Really Simple Syndication)  ovat verkkosyötemuotoja, joita käytetään 

usein päivitettävien digitaalisten viestien (blogit, uutiset ja podcastit) sisällön 

tiivistelmän julkaisemisessa. Käyttäjä tilaa seuraamiensa medioiden RSS-

syötteen lukijaohjelmalla, joka ilmoittaa käyttäjälle uusista viesteistä otsikon 

ja tarjoaa linkin tarkempaan sisältöön. (Wright 2009) 

Pikaviestit 

Pikaviestit ovat uudempia työkaluja sosiaalisen mediassa. Pikaviesteillä 

otetaan intranetin kautta yhteys suoraan kontaktihenkilöön, jolloin tämän 

ruudulle ilmestyy lähetetty viesti. Ero sähköposteihin on, että keskustelut 

käydään reaaliajassa, ne ovat spontaanimpia, säästävät aikaa ja tuovat 

vahvemman kokemuksen ihmisten välisestä keskustelusta. Pikaviestien avulla 

pystytään vähentämään yrityksen sähköpostiliikennettä jopa 40%. 

Viestienlähetyksen lisäksi ohjelmat tarjoavat yleensä mahdollisuuden 

käyttäjilleen merkata informaatiota paikkaolostaan statuksen avulla. Useat 

yritykset eivät ole vielä ymmärtäneet pikaviestien tarjoamaa hyötyä ja 

tehokkuutta. (Wright 2009) 

Sosiaalinen media on tuonut paljon uudenlaisia työkaluja yrityksiin. 

Työntekijät voivat sen avulla kysyä, vastata, etsiä ja löytää tietoa sekä 

henkilöitä huomattavasti nopeammin organisaation sisältä. Epäformaalimmat 

keskustelukanavat tarjoavat erilaista hyötyä haastaen työpaikan ja sen rajat 

avoimempaan keskusteluun, johon sosiaalinen media kannustaakin. (Smith & 

Mounter 2008) 
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Taulukko 1: Sosiaalisen median sovellusten käyttäminen yritysten eri 

osastoilla ja miten yritykset voivat hyödyntää sosiaalista mediaa 

tavoitteiden saavuttamiseksi (Bernoff & Li 2008 Antikainen et al. 2008 

mukaan) 

Osasto Asiakkaan	   tai	  

yrityksen	  tarve	  

Käyttökelpoinen	  

sosiaalisen	   median	  

sovellus	  

Menestyksen	  

mittarit	  

	  

Tutkimus-‐	   ja	  

kehitys	  

Kuuntelu:	  oivallusten	  

saaminen	  asiakkailta	  ja	  

niiden	  hyödyntäminen	  

innovaatioprosessissa	  

Brandin	  valvonta	  

Tutkimusyhteisöt	  

Innovaatioyhteisöt	  

Oivallusten	  määrä	  

Käyttökelpoisten	  

tuoteideoiden	  

määrä	  

Nopeutunut	  

kehitysprosessi	  

Markkinointi	   Keskustelu:	  vuoropuhelu	  

asiakkaiden	  kanssa	  ja	  

sen	  hyödyntäminen	  

tuotteiden	  ja	  

palveluiden	  

myynninedistämisessä	  

Blogit	  

Yhteisöt	  

Videoiden	  tarjoaminen	  

käyttäjien	  omille	  

verkkosivuille	  

Parempi	  

markkinoiden	  

tuntemus	  

Online-‐pörinän	  

synnyttäminen	  

Myynnin	  kasvu	  

Myynti	   Innostaminen:	  

innokkaiden	  asiakkaiden	  

löytäminen	  ja	  heidän	  

vaikutuksensa	  muihin	  

asiakkaisiin	  

Verkostoitumispalvelut	  

Brandin	  puolestapuhujat	  

–	  ohjelmat	  

Yhteisöt	  

Muissa	  verkkopalveluissa	  

käytettävät	  widgetit	  

Yhteisön	  jäsenyyden	  

tarjoaminen	  

Online-‐pörinän	  

synnyttäminen	  

Myynnin	  kasvu	  

Asiakaspalvelu	   Tukeminen:	  tarjota	  

asiakkaille	  

mahdollisuudet	  

ongelmatilanteissa	  

olevien	  asiakkaiden	  

auttamiseen	  

Tukifoorumit	  

Wikit	  

Osallistuvien	  

käyttäjien	  määrä	  

Vastattujen	  

kysymysten	  

lukumäärä	  

Vähentyneiden	  

tukipuhelujen	  määrä	  

Toiminto	   Johtaminen:	  työkalujen	  

tarjoaminen	  

työntekijöille,	  jotta	  he	  

voivat	  auttaa	  toisiaan	  ja	  

löytää	  tehokkaampia	  

Sisäiset	  sosiaaliset	  

verkostot	  

Wikit	  

Osallistuvien	  

käyttäjien	  määrä	  

Toiminnan	  

tehostuminen	  

Vähentyneen	  
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toimintatapoja	   sähköpostin	  määrä	  

2.3 Sosiaalinen media verrattuna muihin medioihin  
Perinteinen media käsittää pidemmän aikaa käytetyt median muodot: televisio, 

radio, elokuvat, painettu media jne. Sen päämääritelmänä pidetään yhden 

käyttäjän luoman sisällön jakamista monelle ja se on tällä hetkellä vallassa 

oleva mediatyyppi, johon yritykset panostavat suurimman osan 

markkinoinnistaan. Perinteinen media on tietyissä käyttötarkoituksissa tehokas 

markkinointi- ja informointiväline, esimerkiksi yhtiökokouksista tulee 

pääsääntöisesti ilmoittaa painetussa valtakunnallisessa mediassa. Se on myös 

tietyille käyttäjäryhmille ainoa seurannassa oleva media ja sitä kautta ainoa 

markkinointikanava näille ryhmille. (Smith 2009, Juslén 2009)  

Sosiaaliseen mediaan voi taas luokitella pääsääntöisesti internet -pohjaiset 

ohjelmistot ja sivustot. Aikaisemmin luettelimme myös perinteisen median 

välineissä esiintyvää sosiaalista kommunikointia, mutta pääsääntöisesti sekin 

on sensuroitua tai hyvin valikoitua itse teollisen median puolelta. Sitä ei voida 

tämän vuoksi laskea mukaan vapaaseen sosiaaliseen mediaan. Sosiaalinen 

media palvelee yrityksiä monilla eri tavoilla, sen käyttötarkoitukset ovat oman 

käyttäjäryhmänsä piirissä melkein rajattomat. Uuden ja uudentyyppisen 

sisällön tuottaminen on kiinni vain sisällöntuottajien, eli käyttäjien 

osaamisesta ja innovointikyvyistä. (Smith 2009, Juslén 2009) 

Miten päättää siis kumpaa mediaa käyttää mihinkin käyttötarkoitukseen? 

Sosiaalisen median yhdeksi päävahvuuksista voidaan lukea käytön helppous ja 

käytön aloittamisen yksinkertaisuus. Toinen vahvuus on sisällön 

ajantasaisuus, koska päivitykset ja muut sisällön uudistukset näkyvät 

välittömästi. Hyvä esimerkki tästä on lentokoneen tekemä pakkolasku Hudson 

-jokeen New Yorkissa, siitä raportoitiin huomattavasti nopeammin sosiaalisen 

median palveluissa kuten Twitterissä. Arvostettu New York Times sai oman 

uutisensa ulos vasta puoli tuntia myöhemmin. Teollisen media tuottaja vastaa 

pääsääntöisesti median laadusta ja sisällöstä, kun taas sosiaalinen media on 

pitkälti vapaata ja sensuroimatonta. Sosiaalisen median voi omistaa yksilö tai 

yritys, kun taas teollisen median käyttö ja hallinnointi pääsääntöisesti maksaa 
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paljon ja on aikaa vievää hallinnoida. Myös erilaiset oheiskulut 

sisällöntuottamisen saralta ovat teollisessa mediassa moninkertaiset verrattuna 

sosiaaliseen mediaan. Teollisen median valintaominaisuuksiksi voi lukea 

tiettyjen laajojen käyttäjäryhmien saavuttamisen, virallisten ilmoituksien 

tekemisen ja lakisääteisten kutsujen esittämisen virallisesti. (Smith 2009, 

Juslén 2009) 
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3. Sisäinen viestintä  
Sisäisellä viestinnällä käsitetään tiedonkulkua ja vuorovaikutusta, jota 

tapahtuu yrityksen sisäisen organisaation henkilöiden välillä. Se sisältää 

päivittäisten tietojen lähettämistä, vastaanottamista ja käsittelyä, mutta myös 

strategisia tavoitteita. Sisäinen viestintä on suhdetoimintaa, jolla pyritään 

luomaan ja ylläpitämään luottamusta organisaation eri henkilöstöryhmien 

välillä.  Se on yrityksen ajatusten, arvojen, sekä periaatteiden saattamista 

kaikkien organisaatiossa toimivien tietoon ja keskusteltavaksi. (Gillis 2006) 

Toimiva viestintä on välttämätöntä laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Tarkoituksena on rakentaa yhteisö ja työpaikka, joka panostaa laatuun ja 

toiminnan tuloksellisuuteen vahvistamalla myönteisiä arvoja ja ehkäisee 

mahdollisia konflikteja keskustelemalla niistä. Yrityksen kasvaessa myös 

sisäisen viestinnän tarve kasvaa, jotta toiminta säilyisi synkronisoituna. (Gillis 

2006) 

Vielä 20 vuotta sitten kirjallinen kommunikaatio oli jotakuinkin ainoa tapa 

jolla tieto liikkui organisaatioiden sisällä hyvin pienien ryhmien toimesta. 

Teknologian ja sosiaalisen median kehittyminen on tuonut mahdollisuudet 

suurempien joukkojen reaaliaikaiseen kommunikaatioon ja dokumenttien 

jakamiseen kaikkien kesken. Verkottuminen, tehokkuus ja luovuus ovat 

saaneet vapautta ja luoneet uudenlaisia mahdollisuuksia kilpailla. (Wright 

2009)  

Yrityksen tulee aloittaa tutustuttamalla ja kannustamalla henkilökuntaansa 

käyttämään uusia sosiaalisen median tarjoamia työkaluja. Tämän jälkeen voi 

muutos alkaa yrityksen sisäisen tiedon etsimisessä, löytämisessä, luomisessa 

ja siirtämisessä. Mahdollisuus löytää projektissa kaivattu henkilö yrityksen 

intranetistä ja keskustella hänen kanssaan saman tien parantaa tehokkuutta 

huomattavasti. ”Tieto on valtaa” –sanonta saa aivan uuden merkityksen - 

ennen tietoa pidettiin salassa ja vain harvojen tiedossa, nyt koko organisaatio 

yritetään saattaa sen äärelle. (Wright 2009) 
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Uudet sukupolvet ovat jo kasvaneet reaaliaikaiseen kommunikaatioon verkon 

välityksellä, eikä vanhemmilla ole varaa jäädä kehityksestä jälkeen. 

Tulevaisuuden osaajat ovat tottuneet ja vaativat mahdollisuuksia toimivaan 

viestintään, ja valitsevat jopa työpaikkansa sen mukaan. Yritykset jotka 

sitoutuvat parantamaan tätä sosiaalisen median tarjoamaa ympäristöä saavat 

siitä eniten irti ja ovat valmiimpia valjastamaan sen potentiaalin hyötyjen 

saavuttamiseen. (Smith & Mounter 2008) 

 

3.1 Data, informaatio & tieto 
Braganzan (2004) mukaan tutkimukset ovat osoittaneet, että nykyjohtajat 

hukkuvat datan määrän ja todellinen tarve on oikeanlaisessa informaatiossa 

jota yrityksissä ei osata tuottaa ja erotella tehokkaasti. Käytännöllisen tiedon 

erotteleminen informaatiosta on tärkeä osa yrityksen strategisen edun 

rakentamista.   Useat yritykset yrittävät yhä käyttää vanhentunutta, heikkoa 

data-informaatio-tieto (D-I-T) hierarkiaa (Kuva 4) pohjana tiedonkeruussaan. 

Tämä perustuu vanhentuneisiin IT-alan käytäntöihin alkaen tarpeiden 

tunnistamisesta. Tunnistamisen jälkeen aletaan keräämään dataa, faktoja ja 

huomioita, jotka sopivassa kontekstissa muuttuvat informaatioksi. Valittu ja 

käytetty informaatiota muuttuu kokemusten myötä tiedoksi. Suurin ongelma 

tässä hierarkiassa on kuinka tieto luodaan vain empiiristen kokemusten 

pohjalta ja se rajoittuu yleensä yksittäistapauksiin eikä ole sovellettavissa 

muihin kohteisiin. Tallennettua informaatiota voi olla paljon, mutta se 

rajoittuu vain tiettyjen tutkimuskohteiden ja töiden edistämiseen. ’Data’ 

terminä tässä yhteydessä kuvaa lähinnä informaation pääosasia.  

Kirjallisuuden ja tutkimustensa pohjalta Braganza (2004) tarjoaa nykypäivään 

paremmin soveltuvaa, uudenlaista hierarkiaa näiden konseptien 

hahmottamiseen.  Uudessa tieto-informaatio-data hierarkiassa (Kuva 4) 

järjestys käännetään ympäri ja data tuotetaankin tietoon perustuvan 

informaation pohjalta.  
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Kuva 4 Vanhentunut D-I-T hieararkia ja uudistettu T-I-D hierarkia    

(Braganza 2004) 

 

Uudessa tieto-informaatio-data (T-I-D) hierarkiassa ”tieto” -termillä 

tarkoitetaan yritysten eksplisiittistä, teoriapohjaista, tietoa, jolla on selvä 

rakenne ja jota on helppo kommunikoida. Eksplisiittistä tietoa käytetään 

organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi ja sillä pyritään luomaan 

valmiuksia kestävämmälle, sovellettavalle hyödylle. Tietoa työstetään ja 

jaetaan koko organisaatiota varten, eikä vain perinteisille arvoketjuille. 

Avoimuus ja saatavana oleva teoriatieto muuttavat rutiinien myötä koko 

yrityksen käyttäytymistä ja ajattelutapaa vaikuttaen syvälle yrityksen 

rakenteisiin positiivisella tavalla. (Braganza 2004) 

Ihmiset ja systeemit vaativat informaatiota suoriutuakseen tehtävistään. 

Informaatio on organisoitua, analysoitua ja valmiiksi tulkittu tehtävien 

vaatimaan muotoon. Sen tärkeys korostuu työtehtävissä, joissa tarvitsee ratkoa 

ongelmia tai hyödyntää mahdollisuuksia. Informaation tehokas jakaminen eri 

työkäytäntöjen ja –yhteisöjen välillä vaatii yritykseltä läpinäkyvyyttä ja 

yhteisten tietokantojen rakentamista. Uuden hierarkian mukaan data on 

mieluummin johdettu informaatiosta kuin informaatio tuotettu pelkän datan 

pohjalta. (Braganza 2004)  
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3.2 Sisäisen viestinnän rakentaminen 
Yrityksen sisäisen viestinnän rakentaminen on haasteellinen ja moniosainen 

tehtävä. On tärkeätä miettiä mistä aloittaa, mikä on yritykselle tärkeää ja mitkä 

ovat sen todelliset tarpeet. Yrityksen sisäisen viestinnän strategian tulee 

pohjautua hyvin suunniteltuun liiketoimintasuunnitelmaan, ja sen 

tarkoituksena on esittää yrityksen toiminta-ajatus avoimesti ja kannustavana 

omalle henkilökunnalle. Sisäisen viestinnän tavoitteena onkin luoda 

lähentynyt ja hyvin kommunikoiva työyhteisö. Nykypäivän yrityksissä on 

lähtökohtaisesti jo tietokoneet ja multimedialaitteet, joten sisäisen viestinnän 

implementoinnin hinnan sosiaalisen median avulla ei pitäisi olla ongelma. 

(Smith & Mounter 2008, Wright 2009)  

Sisäistä viestintää suunniteltaessa tulee panostaa mieluummin useamman 

median käyttöön, kun vain yhteen kommunikaatiokanavaan. On kuitenkin 

muistettava että liika on liikaa ja nykypäivänä informaatiota lähetetään e-

mailien, satelliittitelevision, lehtien ja internetin kautta enemmän kuin ihmiset 

ehtivät tai pystyvät käsittelemään. Monet työntekijät sanovatkin että 

informaatiosaaste ja sen ylivuoto ovat suurimpia esteitä ymmärtämiseen ja 

oikean tiedon löytämiseen. (Smith & Mounter 2008) 

 

3.2.1 Sisältö ja kommunikaatio 

Sisäisessä viestinnässä tulee huomioida myös sosiaalisen median tarjoama 

mahdollisuus kaksisuuntaiseen palautejärjestelmään ja keskusteluun. 

Aktiivisen järjestelmän avulla nähdään ketkä viestintää seuraavat tarjoten 

mahdollisuus kanssakäymiseen ja palautteen käsittelyyn. Monet vanhemmat 

mediat kannustavat passiivisuuteen, jolloin työntekijä on ainoastaan 

vastaanottajana ja kiinnostus seurata viestejä kärsii. (Smith & Mounter 2008) 

Lyhyet, asiasisältöiset viestit sisäisessä viestinnässä riittävät, olivat ne sitten 

sähköposteja tai pikakyselyitä intranetin kautta. Tarkoitus on aktivoida 

työväkeä ja saada ihmiset keskustelemaan asioista. Viestinnässä sisältö on 

tärkeintä, joten tulee varmista että se on myös hyödyllistä kohdeyleisölle. 
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Henkilöstö tulee muistaa kouluttaa ja ohjeistaa uuden teknologian käyttöön. 

Sosiaalinen media ja sen implementointi organisaatioon saattaa kokea 

vastustusta etenkin vanhemmalta työväeltä, vähän kuten vielä 70-luvulla 

kauhisteltiin ajatusta yksittäisistä PC-koneista jokaisella työpöydällä. (Wright 

2009, Smith & Mounter 2008) 

 

3.2.2 Helpoimmin implementoitavat sosiaalisen median työkalut 

Mikäli organisaatio on kovin vastahakoinen sosiaalisen median 

implementoinnin suhteen, niin yritys voi aloittaa neljän yksinkertaisemman 

”troijalaisen” sisäänajamisella pehmittämään ilmapiiriä. Rakennetaan 

yritykselle intranet, johon päivitetään henkilöhakemistot nykyaikaan, luodaan 

organisaatiolle käyttäjäfoorumit ja (projekti)wiki sekä tarjotaan käyttöön 

multimediakirjasto. Näillä uudistuksilla yrityksen tulisi päästä hyvään alkuun 

ilman suurempaa vastustelua. (Wright 2009) 

Henkilöhakemistot 

Henkilöhakemistot ovat yleensä yrityksissä tylsiä mustavalkoisia listoja 

nimellä, puhelinnumerolla ja arvonimellä varustettuna, sekä auttamatta 

päivittämättä. Tämän vanhentuneen ja heikon lähestymistavan sijaan 

organisaation tulisi tarjota intranettiinsä muokattavat, ajan tasalla olevat 

henkilöstön kuvat, henkilötiedot, työkohteet, CV:t, erikoisosaamiset, missä 

projektissa he ovat työskennelleet tai ovat parhaillaan. Ihmiset ovat 

kiinnostuneita miten edustavilta vaikuttavat ja miten asettuvat organisaatiossa 

päivittäen aktiivisesti tietojaan. Näiden avulla oikeat ihmiset ovat helpommin 

löydettävissä, projektitiimejä on helpompi kasata ja ongelmissa osataan löytää 

organisaatiosta oikea ihminen, jolla on kokemusta samankaltaisista 

ongelmista. Henkilöhakemisto-ohjelmistoille löytyy lukuisia valmiita pohjia, 

ne ovat kohtuullisen halpoja ja helppoja implementoida yrityksen intranettiin. 

Suurin osa ihmisistä saattaa olla jo Facebookin kaltaisissa yhteisöissä, mutta 

nämä eivät sovi yrityksen sisäisten asioiden käsittelyyn. (Wright 2009, Smith 

& Mounter 2008) 
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Käyttäjäfoorumit 

Käyttäjäfoorumit ovat käytännöllisiä etenkin organisaation myynti- ja 

markkinointiosastoille. Foorumeiden kautta asiakkaat saavat interaktiivisen 

kanavan hyvän ja huonon palautteen tarjoamiseen, sekä mahdollisuuden 

vastata siihen. Palautteen kerääminen, asiakaskartoitus ja vastaaminen 

foorumeilla on huomattavasti halvempi vaihtoehto kuin perinteiset 

käyttäjätutkimukset, joissa kohderyhmä kutsutaan vieraaksi, ruokitaan, 

juotetaan ja mahdollisesti maksetaan vielä majoitus- ja matkakulut. 

Hankalimmat asiakkaat saavat luultavasti palautetta ja kommentteja suoraan 

tyytyväisiltä asiakkailta, mikä on huomattavasti vahvempi lähestymistapa kuin 

organisaation yritys itse paikkailla. Asiakas ei ole aina oikeassa, mutta yleensä 

sen kertomiseen tarvitaan toinen asiakas yrityksen sijasta. Käyttäjäfoorumit 

ovat yksinkertaista teknologiaa, helppoja implementoida ja mikäli organisaatio 

ei itse sitä tarjoa, keskustelu siirtyy toiselle foorumille ja mahdollisesti 

tärkeäkin informaatio jää saamatta. (Smith & Mounter 2008, Wright 2009) 

Wikit 

Projektiwikit ovat yleensä kohtuullisen yksinkertaisia verkkosivuja, joita 

työntekijät pääsevät muokkaamaan ja kommentoimaan. Wikit mahdollistavat 

tehokkaan yhteistyön organisaation sisällä, dokumentit ovat aina ajan tasalla ja 

virheet voidaan korjata huomattaessa välittömästi. Korjaukset ja kommentit 

pystytään jäljittämään suoraan käyttäjään, joten tarvittavat ihmiset löytyvät 

helposti. Nykypäivän informaatiosuossa projektiwiki voi tarjota tärkeän, ajan 

tasalla olevan ankkurin koko projektista telekonfferensseja ja palavereita 

varten. Wikien luominen on kohtuullisen halpaa eikä käyttö vaadi juurikaan 

koulutusta. (Wright 2009) 

Wikien osana ja rinnalla kulkevat yritysten multimediakirjastot, sisältäen 

kaiken yrityksen videoista tekstiin ja valokuviin. Tärkeätäkin tietoa saattaa 

kadota unohduksiin organisaatioiden arkistoihin, mikäli ne ovat vain 

paperimuodossa. VHS, CD ja DVD -julkaisut alkavat hiljalleen kadota 

organisaatioiden sisäisestä viestinnästä, sillä kaikki on helpommin ja 
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nopeammin saatavilla suoraan sähköisistä arkistoista. Wikit voidaan rakentaa 

omien servereiden varaan tai ostaa sopivalta toimittajalta, ylläpidosta sovitaan 

joko toimittajan kanssa tai hoidetaan organisaation sisällä. (Wright 2009) 

Kun organisaatio on edellä mainittujen parannusten kautta totuttautunut 

sosiaaliseen mediaan, voidaan harkita siirtymistä monipuolisempiin 

ohjelmistoihin. Työntekijät huomaavat ja oppivat ymmärtämään sosiaalisen 

median hyödyt alkaen vaatia itse lisää. Tässäkin vaiheessa tulee muistaa että 

teknologian kanssa saa silti innostua liikaa, organisaatiossa kaikki eivät ole 

hetkessä valmiita siihen. Koulutus ja tutustuttaminen tulee hoitaa huolellisesti, 

jotta uusista sovelluksista saadaan hyöty irti.  (Smith & Mounter 2008) 

 

3.3 Tietoturva 

Tietoturvaan liittyvät ongelmat ovat suuri huolenaihe yrityksille liittyen 

sosiaaliseen mediaan. Johdon huolena sosiaalisten medioiden käyttöön on 

yrityksen salaisuuksien, maineen ja brandin säilyminen. Työntekijät voivat 

jopa osittain vahingossa julkaista sosiaalisessa mediassa tärkeitä 

yrityssalaisuuksia tai kirjoituksia jotka vahingoittavat yrityksen mainetta tai 

brandia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kaksi työntekijää sai potkut julkaistuaan 

sosiaalisessa mediassa yhtiön brandia ja uskottavuutta vahingoittavan videon. 

(Security Director's Report 2010, Smith & Mounter 2008) 

Tämä ongelma huomioonottaen on ehkä kummallista, että suurimmalta osalta 

yrityksistä puuttuu kirjallinen ohjeistus sosiaalisten medioiden käyttöön 

(Taulukko 5). Pankit ja rahoituspalvelut ovat selvästi heränneet sosiaalisten 

medioiden mahdollisiin vaaroihin, mutta muut toimialat ovat suurimmaksi 

osaksi vielä varjossa. Jälleenmyyntisektorilla vain kolmasosalla yrityksistä on 

kirjallinen ohjeistus. (Security Director's Report 2010) 
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Taulukko 5 Kirjallisen sosiaalisen median ohjeistuksen omaavat yritykset 

toimialoittain 

 

 

Toinen iso ongelma on datahyökkäykset. Niitä ei ole vielä sosiaalisessa 

mediassa paljoa esiintynyt, mutta aihe on listattu esimerkiksi McAfee labsin 

(Tietoturvayrityksen tuotekehitys ja tutkimusosasto) turvallisuusbarometrin 

pahimmissa uhissa vuodelle 2010. Ihmiset tulevat osittain sokeiksi, jos joku 

heidän ystävistään tai tutuistaan lähettää heille linkin. Tuntemattomalta 

lähetettynä he suhtautuisivat siihen varauksella, mutta luotto ystäviin ja 

tuttuihin on normaalisti niin suuri, että linkki tuntuu turvalliselta ja se avataan. 

Verkostopalveluiden tulevana ja osittain jo nykyään näkyvänä ongelmana on 

pienohjelmien huomattava levittäminen ja leviäminen. Ihmiset kutsuvat 

ystäviään huolettomasti erinäköisten pienohjelmien käyttäjiksi ja tämä tarjoaa 

mahdollisuuden henkilötietojen ja datan kaappaukseen tarkoitettujen 

ohjelmien levittäjille ujuttaa omat ohjelmansa sekaan. (Security Director's 

Report 2010) 
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4. Sosiaaliset verkostopalvelut yrityksen sisäisessä viestinnässä 
Sosiaalisten verkostopalveluiden käyttö on nykyisin yrityksissä hyvin pientä. 

Verkostopalveluiden arvo on jäänyt wikien, RSS:n ja blogien varjoon. 

Yritykset ovat löytäneet nämä yksinkertaiset ja helposti kontrolloitavat 

sosiaalisen median muodot, mutta pelkäävät vielä verkostopalveluita niiden 

hallitsemattomuuden ja käyttäjälähtöisen sisällöntuotannon takia. Muiden 

sosiaalisten medioiden käyttö yrityksissä on taas todella runsasta, suurin osa 

yrityksistä käyttää vähintään blogeja ja wikejä jossain muodossa. (Smith &  

Mounter 2008, Wright 2009) 

Työntekijät eivät välttämättä käytä sosiaalisia medioita oikein, ja työaikana 

yksityisasioiden hoitaminen sosiaalisissa verkostopalveluissa onkin hyvin 

yleistä. Työnantajatkaan eivät ole kunnostautuneet verkostopalveluiden oikein 

käytössä,  jotkut ovat tutkineet hakijoidensa taustoja sosiaalisia 

verkostopalveluita hyväksikäyttäen ja jopa vetäneet työtarjouksia pois 

löytämänsä tietojen perusteella. Yritykset ovat myös luoneet omia ”saariaan” 

sosiaalisten verkostopalveluiden maailmaan, joiden kautta he rohkaisevat 

ihmisiä sosialisoitumaan ja pitämään jopa virtuaalikokouksia, perinteisten 

kalliiden videoneuvotteluiden sijaan. (Smith &  Mounter 2008, Gillis 2006) 

Yritysten kanta sosiaalisiin medioihin on kuitenkin ymmärrettävissä. Smith & 

Mounterin (2008) mukaan 70 % yrityksistä ei ole ohjeistusta työntekijöille 

miten käyttää tai miten käyttäytyä sosiaalisien medioiden kanssa ja 26 %:lla ei 

ole tietoa kuinka seurata henkilökunnan kirjoituksia yrityksestä sosiaalisissa 

medioissa. Toisaalta taas kolmasosalla yrityksistä sosiaaliset mediat ovat 

prioriteettilistalla todella korkealla. (Smith & Mounter 2008, Gillis 2006) 
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5. Johtopäätökset ja suositukset  
Johtopäätökset ja suositukset kappaleessa vastataan alussa esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin sekä annetaan suosituksia miten yrityksien tulisi käyttää 

sosiaalista mediaa sisäisessä viestinnässään. 

 

5.1 Sosiaalisen median muodot 
Sosiaalinen media on täydellinen mullistus verrattuna perinteisiin medioihin. 

Se on yksi selkeimpiä 2000–luvun muutoksia kommunikaatiossa, yhteisöjen 

muodostamisessa, informaation hankkimisessa ja jakamisessa. Perinteisen 

median malli on, että yksi taho tuottaa tiedon ja jakaa sen jonkun valtamedian 

kautta monelle taholle tiukan säätelyn läpi. Tämä on sosiaalisessa mediassa 

monipuolistunut tiedon jakamisen ja hankkimisen osalta sekä kyvyllä vastata 

että keskustella asioista. (Kuva 5).  

 

 

    

 

 

 

 

              

       Kuva 5 Perinteinen media ja sosiaalinen media 

Perinteinen 

media 

Sosiaalinen 

media 
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Sosiaalisia medioita on monia erilaisia ja ne on parasta luokitella 

ominaisuuksiensa pohjalta eri kategorioihin. Kategoriat ovat 

sisällöntuottaminen, julkaiseminen ja jakaminen (blogit, podcastit, vodcastit); 

sosiaaliset verkostopalvelut (LinkedIn, Facebook, Twitter); yhteistuotanto 

(Wikit, projektit) ja virtuaalimaailmat. Kaikissa näissä on yhteistä sosiaalisten 

medioiden perusperiaatteet eli käyttäjien tuottama sisältö, hyvin vähäinen 

sensuuri ja tiedonkulun välitön luonne.  

Sisällöntuottamiseen, -julkaisemiseen ja -jakamiseen on suhtauduttu 

myönteisimmin kaikkialla yhteiskunnassa, koska se on mahdollista suorittaa 

anonyymisti ja se on helposti kontrolloitavissa ylläpitäjän taholta. Ihmisten 

tarve ilmaista itseään on saavuttanut uusia mahdollisuuksia sosiaalisen median 

myötä, se tarjoaa helpot ja yksinkertaiset työkalut itse tuottamien videoiden, 

kuvien sekä äänen julkaisemiseen ja levittämiseen.  

Sosiaaliset verkostopalvelut ovat saavuttaneet yksityishenkilöiden 

keskuudessa kiistattoman kärkiaseman. Verkostopalveluiden kautta ihmiset 

pystyvät pitämään jatkuvasti yhteyttä toisiinsa, tyydyttäen yhden ihmisen 

perustarpeista. Myös vanhojen ystävien ja tuttavuuksien uudelleen löytäminen 

on helpottunut verkostopalveluiden avulla. 

Sosiaalisten medioiden suosio on kasvanut dramaattisesti koko 2000–luvun ja 

tasoittunut vasta viime vuosina. Sosiaalisten medioiden käytön helppous on 

yksi niiden parhaista puolista. Kuka tahansa pystyy pienellä opastuksella 

aloittamaan käytön ja jo muutaman kuukauden palveluita käyttäneet henkilöt 

hallitsevat ne hyvin. 

 

5.2 Sosiaalinen media yrityksien käytössä 
Yritykset ovat löytäneet sosiaalisen median ja pyrkivät hyödyntämään niitä 

parhaimpansa mukaan. Yrityksien eniten hyödyntämiä sosiaalisen median 

muotoja ovat intranet, wikit, foorumit, blogit ja pikaviestimet. Yrityksien 
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markkinointisektorit ovat oppineet parhaiten hyödyntämään sosiaalisen 

median verkostopalveluita. Sosiaalisen median potentiaali on kumminkin vielä 

yrityksille osittain hämärän peitossa ja eikä siihen panosteta tarpeeksi 

kohtuullisista kustannuksista huolimatta.  

Tärkein ominaisuus sosiaalisessa mediassa yrityksien kannalta on sen hinta. 

Sosiaalisen median kustannukset ovat marginaaliset verrattuna muihin 

vastaaviin ratkaisuihin. Markkinoinnin näkökulmasta sosiaalinen media antaa 

mahdollisuuden luoda kontakteja tarkasti tietyn segmentin asiakkaista. 

Sisäisessä viestinnässä wikejä vastaavien tietokantojen luominen tai 

ostaminen on monin verroin kalliimpaa. Johtamisen kannalta katsottuna koko 

yrityksen henkilökunnalle viestiminen ajatustasolla ei olisi kannattavaa 

esimerkiksi tulostetussa uutiskirjeessä. 

Sosiaalinen media on mediaseksikästä. Se antaa yrityksestä dynaamisen ja 

nykyaikaisen kuvan ulospäin. Sosiaalisessa mediassa näkyminen viestii 

ihmisille, että kyseinen organisaatio ei pelkää muutosta eikä uusia tekniikoita, 

vaan ottaa ne vastaan ja käyttää niitä hyödykseen. Kustannustehokkuutta 

ajatellen sosiaalista mediaa ei ole vaikea implementoida yrityksiin, sillä se on 

helppoa ja nopeata kouluttaa työntekijöille.  

Yksi hyödyistä on henkilökunnan avunsaamisen helpottuminen, työntekijöillä 

on yleensä kynnys kysyä apua triviaaleilta tuntuviin tai muuten aikaa vieviin 

ongelmiin. Pikaviestimet tarjoavat tähän oivan avun, työntekijä voi omalta 

työpisteeltään kysyä suoraan apua osaavalta henkilöltä, vaikka henkilö olisikin 

eri osastolla tai toisella puolella maailmaa. Projektiwikeistä voi löytää suoraan 

henkilön, joka on tietyltä osastolta osoitettu projektiin vastaamaan esimerkiksi 

IT-asioiden hoitamiseen. Projektitiimiä kootessa yrityksen sisäisestä 

henkilötietokannasta voi löytää projektiin ideaalin henkilön tutustuttuaan 

tämän tietoihin yrityksen henkilöhakemistojen kautta. Uusien työntekijöiden 

kouluttaminen helpottuu uuden henkilön kyetessä kysymään kouluttajaltaan 

suoraan ja nopeasti pikaviestimellä miten kyseinen asia menee 

ongelmatapauksissa.  
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Tärkeää huomioitavaa sosiaalisen median implementoinnissa yrityksen 

kulttuuriin ja toimintaan on huomioida koko organisaatio. Mukaan tulee ottaa 

kaikki yrityksen työntekijät puhelinmyyjästä lakimiehien kautta 

toimitusjohtajaan. Tällöin yritys saa enemmän irti sosiaalisesta mediasta, 

koska se hyödyntää koko yrityksen henkiset voimavarat ja saa erilaisia 

näkökulmia keskusteluihin. Innovatiivisia uusia ideoita saattaa tulla todella 

yllättäviltä tahoilta.  

Sosiaalisen median tarve ja käyttötarkoitus tulee määrätä ennen siihen 

käytettävän tekniikan valitsemista. Tekniikan kanssa taiteilu voi johtaa 

ylihintaisten ja tarpeettomia ominaisuuksia sisältävien ohjelmistojen 

hankkimiseen. Hyvä puoli sosiaalisessa mediassa on myös ekologisuus. 

Kommunikoinnin siirtyminen sähköiseen maailman vähentää yrityksien 

paperinkulutusta huomattavasti. 

 

5.3 Sosiaalisen median työkalut yrityksissä 
Intranet on tänä päivänä yrityksien yksi tärkeimmistä sisäisen viestinnän 

välineistä. Se on nimensä mukaisesti (intra – sisäinen, net – verkko) yrityksen 

sisäinen tietoverkko, jossa voidaan toteuttaa samanlaisia toimintoja kuin 

internetissä. Etuna julkiseen internettiin nähden on sen sijainti yrityksen 

sisäisessä verkossa ja tätä kautta parempi tietoturvan taso ja hallittavuus. 

Intranet on 1990 –luvun yleistymisen jälkeen levinnyt melkein kaikkiin 

yrityksiin. Se toimii pääasiallisena viestintäkanavana henkilökunnan suuntaan 

ja välillä monessa yrityksessä. Intranetin kautta yritykset pääsääntöisesti 

julkaisevat ja jakavat muita sosiaalisen median muotoja, kuten johtajien 

työntekijöille tarkoitettuja blogeja ja uutisia. 

 

5.3.1 Wikit 

Wikien käyttö yrityksissä on tänä päivänä runsasta varsinkin projektien 

yhteydessä. Niiden avulla on helppo luoda ajan tasalla pysyvä 

projektitietokanta, jota organisaation jäsenet pääsevät muokkaamaan ja 
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kommentoimaan. Avoimuus ja jatkuva päivittäminen tehostavat eri osastoilta 

valituista ihmisistä koostuvan projektitiimin ja koko organisaation 

kommunikaatiota, yhteistyötä, tiedonjakoa ja ongelmanratkaisua.  

Wikit ovat korvaamassa perinteisiä arkistointimenetelmiä; koottu sähköinen 

tietokanta on halvempi ja nopeampi käyttää, tiedonhaku helpottuu ja 

asiayhteydet löytyvät kätevästi linkkien takaa. Wikien käyttö vähentää tiedon 

moninkertaista etsintää, projektien kokonaisuuden hahmottaminen helpottuu 

ja yritysten hiljainen tieto siirtyy paremmin eteenpäin kommenttien sekä 

keskusteluiden yhteydessä. Työkaluna wikit ovat nousemassa 

korvaamattomaan asemaan projektien ankkureina ja ajantasaisina 

tiedonlähteinä. 

 

5.3.2 Blogit 

Blogit ovat löytäneet tiensä vahvasti yrityksien työkaluvalikoimaan. Niitä 

käytetään pääsääntöisesti markkinointiin, johtamiseen ja yleiseen informaation 

levitykseen. Markkinoinnin näkökannalta blogit ovat hyvä 

ajatusmarkkinointityökalu, niiden avulla ihmiset saadaan ajattelemaan 

nykyistä tai tulevaa tuotetta ja kommentoimaan mielipiteitään. 

Esimerkiksi yrityksen tuotekehitysyksikkö voisi julkaista blogissaan 

kirjoituksen, jossa se pohtii mahdollisia tulevaisuuden teknologioita 

käytettäväksi puhelimissaan. Tätä kautta ihmiset jäävät miettimään aihetta ja 

koska tällainen puhelin mahdollisesti ilmestyisi. Blogikirjoituksesta käytäisiin 

luultavasti runsaasti keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa. Muutaman 

kuukauden päästä yritys julkaisee puhelimen, jossa on ainakin osa blogissa 

esitellyistä ominaisuuksista. Tällä saavutetaan toivottu asiakashuomio ja 

blogin seuraajamäärän lisääntyminen.  

Johtamisen työkaluna blogit tarjoavat nopean ja suoran tavan lähestyä 

henkilökuntaa. Blogien avulla yritys pystyy pitämään koko henkilökunnan 

ajan tasalla kiireellisistä uutisista, asioista mitä yritys tekee ja mihin se on 

suuntamassa toimintaansa. Tämä voi tapahtua ajatuksenjuoksumaisesti 
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toimitusjohtajan sanoin luoden välittömän luonteen viestille. Blogien 

luonteeseen kuuluu jatkuva päivittäminen, organisaation mielenkiinto tulee 

kuitenkin pitää yllä ja välttää kirjoittamasta tyhjänpäiväisistä asioista.   

 

5.3.3 Foorumit 

Foorumit toimivat parhaiten asiakasrajapinnassa, mutta luovat myös 

henkilöstölle luontevan keskustelualustan. Yrityksen luoma käyttäjäfoorumi 

tuotteille saavuttaa varmasti nopeasti hyvän käyttäjämäärän, johtuen myös 

osittain internetin välillä epäilyttävästä luonteesta. Virallisen tahon foorumi 

luo tietyn turvallisuuden tunteen käyttäjälle tiedon oikeellisuudesta ja 

foorumin valvojan johdosta, myös pelkästään rekisteröityneille asiakkaille 

tarkoitettu foorumi ei varmasti huononna keskustelupalstan uskottavuutta.  

Asiakasfoorumeiden vahvuutena ovat kysyjien ja vastaajien vertaistilanne. 

Tietyt asiakkaat epäilevät aina myyjäyrityksen sanaa, mutta kun saman 

vastauksen antavat myös muut asiakkaat niin epäileväisemmätkin taipuvat 

uskomaan vastaukseen.  

Henkilöstölle foorumit luovat paikan puida erinäköisiä työhön liittyviä 

sosiaalisia asioita. Yritykseen liittyviä asioita ei kovin moni työntekijä 

mielellään avoimesti pui yrityksen omilla foorumeilla. Aiheita voivat 

esimerkiksi olla työpaikkaruokalan taso, työpaikan urheiluseuran aktiviteetit 

tai osta/myy palsta. 

 

5.4 Verkostopalveluiden hyödyntäminen yrityksissä 
Verkostopalvelut ovat osittain yrityksien käytössä, mutta niiden potentiaali on 

vielä hyödyntämättä. Pääsääntöisesti ne ovat käytössä yrityksien markkinointi- 

ja rekrytointisektoreilla. Verkkopalveluitten kautta tehty mainonta tavoittaa 

välittömästi tuhansia ihmisiä ja sen pystyy tarkasti kohdentamaan tietylle 

segmentille. Tämä on myös huomattavan edullista verraten perinteisiin 
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medioihin. Verkostopalveluiden kautta yritykset pystyvät myös vahvistamaan 

brändiään haluamalleen segmentille.  

Yrityksen sisäisen verkostopalvelun vahvuutena on henkisen pääoman 

hyödyntämisen helppous. Oletetaan, että yritys on luonut omaan intranettiinsä 

verkostopalvelun, jossa on kaikkien yrityksen työntekijöiden profiilit. 

Työntekijöiden profiilit voisivat olla LinkedInin profiilien kaltaisia, joissa 

kaikilla olisi omat CV:nsä, erityistaidot, yrityksen projektit mihin ovat 

osallistuneet ja muut oleelliset tiedot. Tämänlaisen työkalun avulla projektien 

henkilövalinnat helpottuisivat oleellisesti. 

Verkostopalvelut toimisivat myös henkilökunnan sosiaalisena 

kohtauspaikkana. Varmasti tämä veisi jonkun verran työaikaa, mutta 

henkilökunnan vireystaso pysyisi parempana, ihmiset loisivat uusia kontakteja 

yrityksen sisällä ja ylläpitäisivät entisiä. 

Ulkoisten esiteltyjen verkostopalveluiden (Facebook, Twitter, LinkedIn) 

käyttö jää pääsääntöisesti yrityksen markkinointi- ja HR –sektoreiden 

harteille. LinkedIn tarjoaa HR-sektorille tehokkaan työkalun rekrytoinnin 

tehostamiseen. Potentiaalisten työntekijöiden etsiminen ei helpompaa voisi 

olla. Muiden yritysten henkilöstöstä kykyjen etsintä onnistuu omalta 

työpisteeltä. Facebook ja Twitter luovat HR-sektorille uuden 

rekrytointikanavan joka vetoaa varsinkin nuorempiin sukupolviin. 

Markkinointisektorin työkaluina verkostopalvelut antavat mahdollisuudet 

tehokkaaseen mainostamiseen pienillä kuluilla.  

 

5.5 Ongelmat sosiaalisen median käytössä yrityksissä 

Suurimmat ongelmat sosiaalisten medioiden käytössä liittyvät tietoturvaan ja 

tietosuojaan. Yritykset ovat huolissaan salaisten tietojensa, brändinsä ja 

julkisuuskuvansa puolesta. Työntekijöiden vapaa-ajan käyttäytymistä 

verkostopalveluissa, blogeissa ja foorumeilla on lakienkin mukaan mahdoton 

valvoa. Suurimmalta osalta yrityksistä puuttuu silti kirjallinen ohjeistus kuinka 

työntekijöiden tulisi suhtautua sosiaaliseen mediaan yritykseen liittyvissä 
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asioissa. Sosiaalisen median valvominen työaikana on myös jäänyt osalta 

yrityksistä huomioimatta. Keskustelua aiheesta on runsaasti, mutta 

konkreettiset teot valvonnan eteen ovat jääneet vähäisiksi.  

Sosiaalisen median verkostopalveluiden käyttöön yrityksien intranettien 

ulkopuolella liittyy myös ongelmia palveluiden omistussuhteiden suunnasta. 

Pääsääntöisesti verkostopalveluiden omistajat varaavat kaikki oikeudet 

palveluihin syötettyihin tietoihin, joten tehokkaaseen käyttöön täysin 

ulkopuoliset palvelut eivät sovellu.  

 

5.6 Suositukset sosiaalisen median käyttöön yrityksissä 
Ensimmäisenä tehtävälistalla jokaiselle yritykselle tänä päivän on luoda selkeä 

ja kattava ohjeistus suhtautumisesta sosiaaliseen mediaan niin kotona kuin 

työpaikallakin. Tällä tavalla yritys pystyy välttämään vaikeat yhtiölle 

haitalliset mustamaalaustilanteet ja mahdolliset irtisanomiset yritystä vastaan 

suunnatun materiaalin julkaisemisesta johtuen. Ohjeistuksen luomisessa 

kannattaa kumminkin pitää mielessä että työntekijöiden vapaa-ajan 

aktiviteettien rajoittaminen ei kuulu työnantajalle. Pitää muistaa myös että 

selkeys tarkoittaa myös asioiden auki selittämistä, eikä vain suoria kieltoja. 

Tarkoitus on selittää mahdolliset ja vaarat sekä väärinkäytöksien seuraukset.  

Toisena tehtävänä on selvittää miten sosiaalista mediaa pystyy valvomaan 

työaikana. Suurimmalla osalla yrityksistä on jo kovan luokan laitteistot ja 

ohjelmistot tietoturvan ja –suojan varmistamiseksi. Näillä samoilla laitteilla ja 

ohjelmistoilla on täysin mahdollista valvoa myös sosiaalisen median liikenne. 

Tämä ei välttämättä ole kumminkaan tehokas tapa, koska pääsääntöisesti 

työpaikalta tapahtuva liikenne on ystävien kanssa jutustelua. Joka taas pieninä 

annoksina lisää työntekijän vireyttä ja sitä kautta myös työtehoa. 

Johtopäätösten pohjalta ja näiden kriittisten toimenpiteiden jälkeen yritykset 

voivat luoda itselleen aikataulun sosiaalisten medioiden implementointiin ja 

tehokkaaseen käyttöön. 
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