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1 JOHDANTO 
 

Internetin käyttö on hyvin yleistä Suomessa. Tilastokeskuksen toteuttaman Väestön 

tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan jo peräti 86 prosenttia 16–89-

vuotiaista suomalaisista käytti Internetiä. Netin käytölle on luonteenomaista jokapäi-

väisyys eli se, että sitä käytetään säännöllisesti ja usein. Vuonna 2014 sosiaalisen me-

dian yhteisöpalveluita seurasi puolet suomalaisista ja myös muun sosiaalisen median 

kuten esimerkiksi blogien ja keskustelupalstojen käyttö yleistyy. Aktiivisuus kasvaa 

jatkuvasti ja suomalaiset ovatkin Euroopan kärkimaita Internetin käytössä. Internetin 

käyttömme muuttuu jatkuvasti sosiaalisemmaksi, mutta myös mobiilimmaksi: jo 60 

prosentilla on älypuhelin omassa käytössä ja sillä käytetään nettiä ahkerasti. Lähes 

puolet väestöstä oli myös suorittanut ostoksia verkossa. Verkosta ostetaan eniten mat-

kailupalveluita, matkalippuja ja pääsylippuja kulttuuritapahtumiin. (Suomen virallinen 

tilasto 2014.) 

 

Opinnäytetyöni aihe lähti liikkeelle omasta sosiaalisen median käyttöni huomioimises-

ta. Vielä viisi vuotta sitten en halunnut missään nimessä lähteä mukaan Suomen suosi-

tuimpaan sosiaalisen median kanavaan eli Facebookiin. Tällöin ajatus tuntui turhalta. 

Kun mukaan viimein lähti, alkoivat yhteisöllisen verkottumisen hyödyt aueta. Esimer-

kiksi vaihto-opiskeluvuottani ulkomailla helpotti suuresti Facebookin ryhmät kaupun-

gissa asuville ulkomaalaisille, joiden avulla sai apua ja tietoja uudesta paikkakunnasta. 

Sittemmin olen alkanut seurata useita muitakin sosiaalisen median kanavia. Blogeista 

olen löytänyt suosituksien kautta hyviä tuotteita ja palveluita. Kaikki uudet lempiruo-

kareseptinikin olen löytänyt blogeista. Matkustellessa suurena apuna ovat verkkoyh-

teisöt, joihin ihmiset jättävät arvosteluja hotelleista ja ravintoloista. Instagramin kautta 

olen ajautunut seuraamaan yrityksiä Indonesiasta ja Australiasta asti. Internet tuo kau-

kaisetkin asiat lähelle ja verkottuminen samanhenkisten ihmisten kanssa ei ole kos-

kaan ollut helpompaa. 

 

Kulttuurituottajana lähdin pohtimaan sosiaalisen median käyttöä kulttuuriorganisaati-

oiden kannalta. Kuinka vahvasti ne ovat lähteneet mukaan sosiaalisen median maail-

maan? Halusin selvittää tätä asiaa. Kiinnostuksen kohteenani ovat teatterit, joten pää-

tin asettaa tutkimuskohteekseni teatterien sosiaalisen median käytön. Aihe on tuore ja 

ajankohtainen, sillä siitä ei löytynyt suomenkielistä aiempaa tutkimustietoa. Muutamia 

aihetta sivuavia opinnäytetöitä on tehty, esimerkiksi Facebookin hyödyntämisestä 
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Kansallisteatterin markkinoinnissa (Vaverka 2010.) sekä tutkimus sosiaalisen median 

käytöstä kulttuurituottajien työvälineenä (Haltia-Holmberg 2013.). Suomenkielistä 

kirjallisuutta teatterien hallinnollisesta toiminnasta ja markkinoinnista on vähän, eikä 

niissä ole juurikaan mainintoja sosiaalisesta mediasta. Löysin muutamia englanninkie-

lisiä teoksia lähteeksi. Sosiaalisesta mediasta yleisesti on sen sijaan paljon kirjallisuut-

ta, ja huomasin että mielipiteitä niin sosiaalisen median määrittelystä kuin sen käyttö-

tavoistakin on monenlaisia kirjoittajasta riippuen. Sosiaalinen media on elävä ja koko 

ajan muutoksessa oleva verkosto, joka varmasti tuo hyötyjä, mutta myös haasteita 

kulttuuriorganisaatioille.  

 

Kun aiheekseni oli jäsentynyt teatterien sosiaalisen median käyttö, aloin pohtimaan 

miten työni rajaisin. Suomalainen teatterikenttä on laaja ja koko maan kattava. Suo-

messa on lähes 60 valtionosuusteatteria, joiden toimintaa tuetaan julkisista varoista. 

Lisäksi on teatteri- ja orkesterilain ulkopuolella olevia ammattiteattereita ja suuri mää-

rä harrastajateattereita. Kuinka valitsisin teatterit, joiden sosiaalisen median käyttöä 

lähtisin kartoittamaan? Tässä vaiheessa löysin Suomen Teatterit ry:n, joka on suoma-

laisten ammattiteattereiden edunvalvonta- ja työnantajajärjestö. Suomen Teatterit ry:n 

jäsenenä on 51 suomalaista ammattiteatteria. Järjestön jäsenteatterit muodostavat mo-

nipuolisen kuvan suomalaisesta teatteritaiteesta läpi koko maan. Jäseninä on kaupun-

ginteattereita, nukketeattereita ja lastenteattereita, tanssiteattereita, ruotsinkielisiä 

näyttämöitä, kiertue- ja alueteattereita, muita ammattiteattereita sekä Suomen Kansal-

listeatteri. Järjestö tuli mukaan opinnäytetyöhöni toimeksiantajan roolissa, joten lähdin 

tutkimaan sen jäsenteattereiden sosiaalisen median käyttöä. Näin sain rajattua tutki-

mukseni hyvään määrään suomalaisia ammattiteattereita eri puolilta Suomea. 

 

Opinnäytetyön alkuosa luo teoreettisen katsauksen sosiaalisen median maailmaan. 

Tämän jälkeen perehdytään teatterien ja sosiaalisen median suhteeseen: miksi teatteri-

en kannattaisi olla mukana sosiaalisessa mediassa? Millaisia näkemyksiä alan asian-

tuntijoilla on? Neljäs luku sisältää opinnäytetyön tutkimuksellisen osuuden, jossa ky-

selytutkimuksen avulla selvitin Suomen Teatterit ry:n jäsenteattereiden sosiaalisen 

median käyttöä. Lopuksi reflektoidaan opinnäytetyön tuloksia sekä pohditaan mahdol-

lisuuksia jatkotutkimuksiin. 

  

2 SOSIAALINEN MEDIA 
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Internet on muuttunut keskustelua ja tiedon avoimuutta painottavaksi verkostoksi, ja 

tätä muutosta on pidetty niin mullistavana, että uudelle kehitysvaiheelle on keksitty 

paljon erilaisia nimiä: Next Net, Live Web, sosiaalinen Internet, yhteisöllinen Internet 

ja tunnetuimpana Web 2.0. Ensimmäisenä Web 2.0 –termiä alkoi käyttää Tim 

O’Reilly  vuonna  2004.  (Salmenkivi & Nyman 2007, 36 - 37.) Termi vakiintui nopeas-

ti maailmalla, vaikka Suomeen se on rantautunut melko hitaasti. Omaksumista on 

osaltaan haitannut työläys määritellä, mitä ja millaisia toimintatapoja Web 2.0 varsi-

naisesti tarkoittaa. Tässä suhteessa haaste ei ole ainoastaan vain suomalaisten, vaan 

termin määrittelyyn on Internetissä uhrattu valtava määrä työtunteja. (Hintikka 2007, 

5.) Salmenkiven & Nymanin (2007, 36 - 37)  mukaan  O’Reillyn  visiossa on kyse ko-

koelmasta Internetiin syntyneitä uusia toiminta-, ajattelu- ja tuotantotapoja. Kaiken 

takana ovat aktiiviset käyttäjät, ja Internetin nähdään toimivan käyttäjien vuorovaiku-

tuksen, verkostoitumisen ja yhteistyön mahdollistavana ja niitä hyödyntävänä alusta-

na. Kaiken verkostoitumisen ei tarvitse olla henkilökohtaista käyttäjien välistä verkos-

toitumista, vaan yksilöt voivat hyötyä oman ja muiden käyttäjien verkkoon syöttämän 

tiedon automaattisesta yhteenvetämisestä.  

 

Web 2.0 on uusi ajattelutapa niin internetpalvelujen suunnittelussa, markkinoinnissa, 

ohjelmoinnissa, tuotannossa kuin strategiassakin. Web 2.0 on ensisijaisesti konsepti, 

joka kokoaa joukon Internetin uusia menestyksellisiä toimintatapoja ja -malleja. Se ei 

tarjoa yhtä mallia muutokseen ja menestykseen, vaan joukon piirteitä, joita jokainen 

toimija voi omaksua soveltuvin osin ja yhdistellä niitä uudeksi liiketoiminnaksi tai 

tehostaa monipuolisesti nykyistä toimintaa. Internetin eri välineitä on hyödynnetty 

sosiaaliseen kanssakäymiseen melkein sen keksimisestä alkaen. Uutta on kuitenkin, 

että teknisen kehityksen myötä ihmiset nykyään tekevät asioita Internetissä perinteisen 

keskustelun lisäksi. Web 2.0:n näkökulmasta puhutaankin sovelluksista, jotka parane-

vat sitä mukaa, mitä enemmän niillä on käyttäjiä. Tämä tarkoittaa sovellusten parane-

misen kannalta niin sisällöntarjonnan laatua ja määrää kuin esimerkiksi ihmisten ta-

voitettavuutta yksittäisen palvelun kautta, yhtenä esimerkkinä Skype nettipuhelinso-

vellus. (Hintikka 2007, 6.) 

 

Yhteisöllisyydellä on nykyään aiempaa monipuolisempia ilmenemismuotoja Interne-

tissä. Se voi perustua kollektiiviseen yhdessäoloon, jakamiseen, tiedon- tai muun si-

sällön tuottamiseen tai suoranaisen joukkovoiman käyttöön. Toisinaan näitä palveluita 

kutsutaan nimellä sosiaalinen media. Termi viittaa toisaalta informaation jakamiseen 
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ja toisaalta siihen liittyvään yhteisöllisyyteen ja kanssakäymiseen. Yksinkertaisimmil-

laan puhutaan esimerkiksi www-kirjanmerkkien jakamisesta ja itse otettujen valoku-

vien luokittelusta ja lajittelusta sekä tähän liittyen käyttäjien luomista sisällöistä. (Hin-

tikka 2007, 25.) Termi  ”sosiaalinen  media”  on  noussut  valtamedioiden  ja  joukkovies-

tinnän otsikoihin viimeisten vuosien aikana. Suomen kielitoimisto on suositellut sosi-

aalisen  median  tilalla  käytettäväksi  termiä  ”yhteisöllinen  media”.  Syyksi  annettiin  se,  

että sana sosiaalinen on tässä yhteydessä harhaanjohtava siinä merkityksessä, että 

kaikki toiminta, jossa vähintään kaksi henkilöä kommunikoi keskenään, on sosiaalista. 

Jo kahden ihmisen keskinäinen kommunikaatio muodostaa vielä hyvin harvoin medi-

aa tai yhteisöä. (Soininen ym. 2010, 36.) 

 

Soinisen ym. (2007, 14) mukaan monet kiinnittävät huomiota myös siihen tosiseik-

kaan, että sosiaalinen media tai yhteisöllinen media tulevat olemaan termeinä kohta 

vanhentuneita. Jo nyt näköpiirissä on tilanne, jossa suurin osa sähköisestä kommuni-

koinnistamme muuttuu yhteisölliseksi. Tästä puolestaan seuraa se, että erillistä rajaus-

ta perinteiseen viestintään tai yhteisölliseen viestintään ei enää tarvita. Organisaation 

ja sen asiakkaiden välisessä kommunikoinnissa se merkitsee sitä, että yhteisöllinen 

viestintä ei enää ole valinta, vaan pikemminkin väistämätön kehityskulku, joka haas-

taa yrityksen entistä laajempaan dialogiin sen asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. 

 

Tässä tutkimuksessa käytän itse termiä sosiaalinen media, lyhenteenä SoMe. Syynä 

tälle on se, että termi on puhekielessä tunnetumpi. Myös esimerkiksi Tilastokeskus on 

tutkinut  ”sosiaalisen  median”  käyttöä,  eli  termi  on  kansalle  tuttu.  Tärkein  syy  termin  

käyttöön tässä tutkimuksessa on kuitenkin se, että sosiaalinen media vaikuttaa olevan 

se termi, jota teatterit käyttävät. Tämä selvisi tutkimalla teatterien sosiaalisen median 

käyttöä teatterien kotisivujen kautta. Seppälä (2011, 17 - 18) tiivistää sosiaalisen me-

dian yksinkertaisesti olevan yhteisöllisesti tuotetun tiedon jakamista Internetissä. Sen 

lisäksi, että sosiaalisessa mediassa kuka tahansa voi julkaista lähes mitä tahansa, antaa 

se ihmisille myös aivan erilaiset mahdollisuudet verkostoitumiseen kuin perinteiset 

viestintäkanavat. Sosiaalinen media on juttelua, suosittelua, tiedonhakua ja tiedonja-

kamista. Ihmiset luovat verkossa suhteita ja sitä kautta verkostoja heitä kiinnostavien 

asioiden ympärille. 

  

Soininen ym. (2007, 14) muistuttavat, että sosiaalinen media ei ole vain uusi media. 

Kyseessä on paljon merkittävämpi muutos, joka vaikuttaa miljoonien ihmisten joka-
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päiväiseen käyttäytymiseen, ja sitä kautta sen vaikutukset tuntuvat myös organisaati-

oiden toiminnassa. Juslénin (2009, 116 - 117) mukaan sosiaalinen media on yleiskäsi-

te monille erilaisille internetissä toimiville palveluille, kuten esimerkiksi verkottumis-

palvelut, wikit, keskustelufoorumit, virtuaalimaailmat, sisällön julkaisu- ja jakopalve-

lut sekä tiedon luokittelu- ja arviointipalvelut.  

 

2.1 Sosiaalisen median työkalut 
 

Sosiaalisen median työkaluja on jo nyt tuhansia, eikä kehitys näytä olevan hidastu-

maan päin. Nämä palvelut voidaan jakaa lukuisiin eri alaluokkiin, jotka poikkeavat 

vahvastikin toisistaan. Kukin välineistä synnyttää omanlaisensa käyttökulttuurin. Osa 

niistä on vahvasti yhteisöllisiä, ja taas osassa yhteisöllistä rajapintaa on vain vähän. 

(Soininen ym. 2010, 50.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
KUVA 1. The Conversation Prism (Brian Solis & JESS3 2008) 
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Erityyppisiä palveluita voidaan luokitella omiin lokeroihinsa, esimerkiksi kuten kuvan 

1 Conversation Prism – kuviossa, jonka ovat luoneet yhdysvaltalainen sosiaalisen me-

dian ja viestinnän asiantuntija Brian Solis yhteistyössä digitaalisen median suunnitte-

lutoimisto JESS3:n kanssa. Monet kuvan palveluista ovat maailmanlaajuisia ilmiöitä, 

osa on vahvassa asemassa tietyllä alueella tai vain tietyn kohderyhmän keskuudessa. 

Vain harva on kuullut kaikista prismassa esillä olevista palveluista, eikä se ole tarpeel-

listakaan. Sen sijaan on tärkeää ymmärtää kentän monimuotoisuus ja laajuus. (Fors-

gård & Frey 2010, 30.) Yhteistä sosiaalisen median sovelluksille on se, että käyttäjät 

tuottavat sisältöä. Kaikki sosiaalisen median muodot sisältävät jossain määrin samoja 

periaatteita, kuten avoimuus, yhteisöjen muodostuminen ja verkottuminen, osallistu-

minen ja keskustelu. (Juslén 2009, 116 - 117.) 

 

Sosiaalisen median sovellusten suuresta lukumäärästä huolimatta on tiettyjä sovelluk-

sia, jotka ovat suosituimpia ylitse muiden. Tosin kannattaa pitää mielessä, että sovel-

lusten suosio myös vaihtelee eri maiden välillä. Koska tämä tutkimus selvittää suoma-

laisten teatterien sosiaalisen median käyttöä, keskityn vain Suomen tilanteeseen. Kos-

ka sovelluksia on olemassa arvioilta tuhansia, ei niiden kaikkien läpikäyminen opin-

näytetyössä ole mielekästä tai edes mahdollista. Seuraavaksi esittelen lyhyesti Suomen 

suosituimpia ja käytetyimpiä sovelluksia, eritoten organisaatioiden käytön näkökul-

masta: 

 

Facebook on globaalisti laajimmalle levinnyt yhteisöalusta yli 500 miljoonalla käyttä-

jällään ja se on myös Suomen suosituin yhteisöpalvelu, jossa voi jakaa omalle verkos-

tolleen tai koko maailmalle tilapäivityksiä, linkkejä, valokuvia ja videoita, sekä perus-

taa tapahtumia, ryhmiä ja sivuja. Facebook-sivuja on niin yksityisillä ihmisillä kuin 

organisaatioilla. Yleisesti ottaen Facebook tarjoaa organisaatioille jo pelkän käyttäjä-

määränsä vuoksi hyvän paikan toimia, markkinoida ja viestiä. Facebook tarjoaa mah-

dollisuuksia maksulliseen mainostamiseen, tämän voi tehdä joko Facebookin sisälle 

ohjaavilla mainoksilla tai Facebookin ulkopuolelle vievillä mainoksilla. (Seppälä 

2011, 30 - 31, 40.) 

 

Blogit tarjoavat organisaatioille erinomaisen kanavan vapaamuotoisempaan viestin-

tään haluamistaan aiheista sellaisella tarkkuudella, johon ei lehdistötiedote pysty eikä 

media julkaise. Niinikään blogeja voi olla useita eri kohderyhmille. Kirjoittajina voi 

olla organisaation johto, asiantuntijat tai koko työyhteisö. Innovatiiviset organisaatiot 
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voivat käyttää blogia myös tuote- ja palvelukehityksessä vaikkapa testaamalla uusia 

konsepteja ja keräämällä nopeaa palautetta blogin lukijoilta. (Seppälä 2011, 27-28.) 

Blogien olennaisena piirteenä on julkaistujen kirjoitusten kommentointimahdollisuus. 

Kuka hyvänsä voi lisätä huomautuksia kirjoituksiin, tarjota lisätietoa, kehua tai kriti-

soida kirjoittajaa tai liittää muita lukijoita kiinnostavia verkkolinkkejä. Tämän nopean 

vertaisarvioinnin vuoksi blogit ovat viime aikoina nousseet uutistoimistojen vertaisiksi 

tietolähteiksi. (Aalto & Yoe Uusisaari 2009, 62 - 63.) 

 

Twitter on mikrobloggauspalvelu, joka kehitettiin alun perin erityisesti tekstiviestillä 

käytettäväksi palveluksi. Tästä on peräisin viestin 140 merkin enimmäispituus: näin 

160-merkkiseen tekstiviestiin saatiin mahdutettua myös lähettäjän käyttäjänimi. Ly-

hyttä pituutta on ihmetelty ja kritisoitu, mutta Twitterin suuri suosio todistaa, ettei se 

ole rajoite.  Twitter eroaa muista sosiaalisen median palveluista juuri yksinkertaisuu-

dellaan. Twitterin vahvuus on siinä, miten vähän erilaisia toimintoja se tarjoaa. Twit-

teriä käytetään edelleen paljon mobiilisti ja jatkuva mukanaolo tekee siitä erittäin 

ajankohtaisen: uutisista ja tapahtumista voi raportoida välittömästi. Tästä syystä 

useimmat etusivun uutisetkin ehtivät Twitteriin ennen kuin uutistoimistot kertovat 

niistä. (Haavisto 2009, 10 - 11.) 

 

YouTube on vuonna 2005 perustettu Googlen omistama videopalvelu. Sivusto on käy-

tettävissä 25 eri kielellä, myös suomeksi. YouTuben kautta käyttäjä voi lisätä omia 

videoita tai katsoa sekä ladata muiden käyttäjien lisäämiä videoita. (Seppälä 2011, 

55.) Se on tunnetuin ja käytetyin videoiden jakamiseen keskittyvä verkkosivusto. 

Riippumattomat tuottajat ovat saaneet mahdollisuuden tavoittaa miljoonayleisöjä – 

kiinnostavuus ratkaisee. Suosituimmat videot saavat satojatuhansia katselijoita päivit-

täin, ja pitkään suositut videot ovat jo keränneet satojamiljoonia katselukertoja. You-

Tuben lisäksi on lukuisia muita videojulkaisupalveluita, esimerkiksi Vimeo. YouTu-

ben oleellinen piirre onkin videoiden katselun yhteisöllisyys: kuka hyvänsä voi nähdä 

videon, kommentoida sitä, jos videon julkaisija sallii kommentit, lähettää oman vi-

deovastauksensa ja jopa liittää videoon omia merkintöjään. (Aalto & Yoe Uusisaari 

2009, 55.) 

 

Flickr on verkkoyhteisö ja kuvanjakopalvelu, jossa on mahdollista hakea ja luokitella 

kuvia avainsanapohjaisesti. Muita samankaltaisia palveluita ovat esimerkiksi Picasa ja 

suomalainen kuvaboxi.fi. Kuvapalveluiden soveltaminen voi sopia hyvin organisaati-
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oiden viestintään, mutta moni yritys myös varoo kuvapalveluiden käyttöä turhaan. 

Kuvapalvelut mahdollistavat organisaation sähköisen materiaalin jakamisen ilmaisek-

si, ja samalla on mahdollisuus laajentaa omaa näkyvyyttään ja löydettävyyttään sosi-

aalisessa mediassa. (Soininen ym. 2010, 56 - 57.) Hieman erityylinen, mutta organi-

saatioiden kannalta kiinnostava kuvapalvelu on myös Pinterest. Sen osuus kaikesta 

sosiaalisen median tuottamasta verkkokaupasta on 23 prosenttia. Pinterestin kautta 

kulkee Facebookin jälkeen toiseksi eniten viittausliikennettä eri julkaisijoiden sivus-

toille. Palvelun idea on kuratoida visuaalista sisältöä verkon syvyyksistä teemoittain 

omiksi tauluikseen. Kuvat liitetään tauluille linkittämällä alkuperäiselle lähdesivustol-

le, jonne voi navigoida napista jokaisen kuvan yhteydessä. Käytännössä tämä tarkoit-

taa siis lisänäkyvyyttä ja mahdollista liikennettä omalle sivustolle. (Olander 2014.) 

 

LinkedIN – palvelu keskittyy palvelemaan ihmisiä, jotka haluavat verkostoitua liike-

elämässä. Palvelussa ihmiset esittelevät itsensä oman alansa ammattilaisena ja he voi-

vat esimerkiksi julkaista CV:nsä tai kirjoittaa osaamisestaan tai työkokemuksistaan. 

LinkedINissä käydään myös paljon keskusteluita liike-elämän eri osa-alueilta ja käyt-

täjät voivat liittyä jäseniksi ryhmiin, joissa he voivat olla kanssakäymisissä esimerkik-

si samalla alalla työskentelevien kanssa. Samankaltaisia palveluita, joista löytää myös 

suomalaisia käyttäjiä, ovat Plaxo ja Xing. Liike-elämän verkostoitumiseen keskitty-

neitä palveluita voidaan käyttää rekrytoimiseen. Palveluiden käyttäjien toisilleen jul-

kisesti jakamat suositukset saattavat auttaa organisaatioita kaikkein parhaimpien osaa-

jien löytämisessä. (Soininen ym. 2010, 55 - 56.) 

 

Soinisen ym (2010, 30,50) mukaan organisaatioiden on tärkeää ymmärtää se moni-

mutkainen, yhteisöllinen ja toiminnallinen kudos, joka syntyy erilaisia sosiaalisen 

median kanavia yhdistelemällä. Esimerkiksi videoiden jakamisesta (Youtube, Vimeo), 

valokuvien jakamisesta (Flickr), mikrobloggauksesta (Twitter) ja näiden kaikkien ris-

tiin linkittämisestä sekä sisältöjen virrasta välineestä ja yhteisöstä toiseen. Yhteisölli-

nen media on siis enemmänkin useiden välineiden ja yhteisöjen muodostama moni-

mutkainen ekosysteemi kuin yksittäinen tai muutama väline tai tapa toimia. Yhteisöl-

lisen median lainalaisuuksiin kuuluu myös se, että käyttäjät valitsevat mieleisensä 

työkalut, jolloin organisaatioiden kannattaa miettiä työkaluvalintaansa sen perusteella, 

mitkä työkalut sen asiakkaat ovat jo ottaneet käyttöönsä. 
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2.2 Sosiaalisen median käyttötavat ja hyödyt organisaatioille 
 

Sosiaalista mediaa voidaan käyttää organisaatioissa esimerkiksi asiakassuhdeviestin-

nässä, neuvontapalveluiden tarjoamisessa, maineenhallinnassa, markkinoinnissa ja 

viestinnässä. Sen avulla voidaan ohjailla liikennettä haluttuun web-osoitteeseen, esi-

merkiksi organisaation kotisivuille tai verkkokauppaan. Sosiaalista mediaa voidaan 

käyttää lisäksi yhteistyösuhteiden ylläpitoon, rekrytointiin ja tuotekehitykseen. (Aalto 

& Yoe 2010, 42.) Hintikka (2007, 7) muistuttaa, että sosiaalisen median laaja-alaisuus 

on hyödyllistä käyttäjän kannalta. Koska mitään yksittäistä mallia tai toimintatapaa ei 

ole – vaan joukko menestyneitä käytäntöjä – niin konsepti tarjoaa vapaasti yhdisteltä-

viä mahdollisuuksia yksittäiselle toimijalle aina yksittäiseen kuluttajaan asti. Myös 

epäkaupalliset toimijat voivat sovittaa liiketoimintamallit helposti omaan toimintaan-

sa. 

 

Salmenkivi & Nyman (2007, 136) ovat listanneet runsaasti hyötyjä, joita sosiaalisen 

median avulla voidaan saavuttaa: sosiaalinen median kanavat ovat nopeita ja kustan-

nustehokkaita tiedonvälitykseen organisaation asiakkaille, työntekijöille ja yhteistyö-

kumppaneille. Huomion arvoista on myös se, että kun organisaatio levittä itsestään 

koskevaa informaatiota rakentamansa sosiaalisen yhteisön välityksellä, tieto organi-

saatiosta tulee luotettavasta lähteestä. Sosiaalista mediaa voidaan käyttää tehostamaan 

ja parantamaan asiakaspalvelua ja tarkastelemalla sosiaalisen median yhteisöään orga-

nisaatio voi kerätä arvokasta tietoa asiakkaidensa tarpeista ja saada nopeaa palautetta 

palveluistaan. Yhteisön avulla voidaan löytää ja tavoittaa myös mielipidevaikuttajia, 

ja saada mahdollisesti jopa uusia ideoita organisaation toimintaan. 

 

Merisavolla ym. (2006, 35) on samankaltainen näkemys: erilaisilla sosiaalisen median 

kanavilla voidaan tehostaa organisaation toimintaa, viestintää ja prosesseja sekä tuot-

taa uudenlaista arvoa asiakkaille ja siten luoda entistä tiiviimpiä ja vuorovaikutteisem-

pia asiakassuhteita. Digitaaliset kanavat mahdollistavat vuorovaikutteisen väylän asi-

akkaan kuuntelemiseen ja tuotekehitykseen osallistumiseen sekä asiakaskohtaisen 

viestinnän, palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen. Tämä osaltaan lujittaa ja syventää 

asiakassuhdetta. Asiakassuhde voi vahvistua, jos asiakas kokee saavansa apua esimer-

kiksi tiedon etsimiseen, tuotteen tai palvelun käyttöön ja mahdollisiin kysymyksiin 

liittyen. Tärkeää on, että asiakas pääsee keskustelemaan ja antamaan palautetta sekä 

mahdollisesti osallistumaan tuotekehitykseen.  
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Mahdollisesti suurimman muutoshaasteen edessä on markkinointi, joka on koko histo-

riansa ajan lähes kokonaisuudessaan perustunut yksisuuntaisten viestintävälineiden 

käyttöön. Nykypäivän digitaalisella aikakaudella organisaatioilta kuluttajille tapahtuva 

markkinointi ei enää toimi: kuluttajat eivät enää odota organisaatioiden markkinointi-

viestejä, vaan he ovat ottaneet aloitteen itselleen ja keskittyvät nyt tuottamaan ja ja-

kamaan sisältöä itse Internetissä. Seurauksena on tietoon perustuvan vallan painopis-

teen siirtyminen markkinointia toteuttavista organisaatioista verkon sisäisiin käyttä-

jäyhteisöihin. (Juslén 2009, 16.) 

 

Myös Merisavon ym. (2006, 35, 37) mukaan tekninen kehitys ja erilaiset digitaaliset 

kanavat tarjoavat uuden keinon ja tavan kuunnella asiakasta ja saada asiakkaan ääni 

yrityksessä kuuluviin. Keskeistä digitalisoituvassa maailmassa ei ole enää pohtia, mi-

ten markkinoija voi uusien kanavien avulla lisätä kustannustehokkuutta suostutteluun-

sa, vaan markkinointi muutetaan kertomisesta ja myymisestä kuuntelemiseksi, oppi-

miseksi ja auttamiseksi. Soininen ym. (2010, 153) toteavat, että yhteisöllisen potenti-

aalinen lunastaminen haastaa organisaatiot muuttamaan toimintaansa monella tasolla. 

Ymmärrettävästi moni organisaatio päättää lähteä aluksi mukaan myynnin ja markki-

noinnin näkökulmasta, koska asiakkaiden tavoittaminen on luontevaa ja kustannuste-

hokasta uusien välineiden avulla. Yhteisöllisillä välineillä on kuitenkin suuri potenti-

aali myös muissa organisaation toiminnoissa, kuten asiakaspalvelun ja kanta-

asiakkuuden kehittämisessä. 

 

Suurta potentiaalia piilee myös kollektiivisen älyn hyödyntämisessä. Kollektiivinen 

äly on yhteisöllistä toimintaa, jota syntyy kun yksilöt tuovat yhteen omat tietonsa ja 

näkemyksensä esimerkiksi keskustelun, yhteistyön tai kilpailun puitteissa. Yhdessä 

suuret määrät ihmisiä muodostavat verkostoja, jotka pystyvät toteuttamaan monimut-

kaisia tehtäviä esimerkiksi avoimen lähdekoodin ohjelmointiprojekteista suuriin Wi-

kipedian kaltaisiin projekteihin. Wikipedia on usein käytetty esimerkki, ja se on suosi-

tuin joukkoälyä hyödyntävistä palveluista. (Salmenkivi & Nyman 2007, 94.) Wikipe-

dia on Internetissä julkaistava wiki-tekniikkaan, eli kaikkien muokattavissa oleviin 

verkkosivuihin, perustuva ilmainen vapaan sisällön tietosanakirja, eli kuka tahansa voi 

lisätä ja muokata sisältöä. Wikipediaan kirjoitetaan useilla kielillä, ja se on laajentunut 

lähes maailmanlaajuiseksi. Wikipedian sisältö on vapaaehtoisten osallistujien kirjoit-

tama, ja se on vapaa GNU Free Documentation – lisenssin mukaisesti. Wikipediaa 
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ylläpitää Wikimedia Foundation, mutta se ei kuitenkaan omista Wikipedian sisältöä. 

Wiki-tyyppisiä ratkaisuja on kokeiltu myös yrityksen intranet-sovellutuksina ja esi-

merkiksi asiakaspalvelussa organisaatioiden ja asiakkaiden välisenä dialogina, jossa 

sen etuna on myös se, että asiakaspalveluun ja ongelmanratkaisuun voi saada apua 

muilta käyttäjiltä. (Soininen ym. 2010, 58 - 59.) 

 

2.3 Sosiaalisen median haasteet ja riskit 
 

Organisaatioissa sosiaalisen median hyödyntäminen voi tuntua haastavalta. Salmenki-

ven & Nymanin (2007, 289) mukaan suomalainen toimintamalli Internetin suhteen 

onkin  ollut  perinteisesti  odottelu.  Organisaatioissa  on  jääty  helposti  ”katselemaan  mitä  

tapahtuu”,  minkä  jälkeen  on  jouduttu  usein  tekemään  nopeita  ja  harkitsemattomia  rat-

kaisuja esimerkiksi verkkopalvelun toteuttamiseksi, jotta pysyttäisiin edelläkävijöiden 

tai kilpailijoiden perässä. Koska yhä kasvava joukko käyttää sosiaalista mediaa ja 

”elää”  jo  digitaalisessa  ympäristössä,  vaaditaan  organisaatioilta  kykyä  sopeutua  ihmis-

ten alituisesti muokkaamaan toimintaympäristöön.  

 

Sosiaalisen median yhteisöjen rakentaminen ja ylläpito voi olla kallista ja aikaa vie-

vää. Yhteisön ylläpito vaatii resursseja myös rakentamisen jälkeen. Yhteisöjen ylläpi-

tämiseen tarvitaan oikeanlaista henkilöstöä, jolla on taitoa ja mielenkiintoa kommuni-

koida asiakkaiden kanssa. Kustannus-hyöty-suhteen laskeminen on hankalaa, koska 

iso osa kustannuksista kertyy pitkän ajan kuluessa työntekijöiden käyttämänä aikana, 

palvelun rakentumiskulujen jälkeen. Myös asiakkaiden houkuttelu palvelun käyttäjiksi 

voi olla haaste: yhteisöllisissä palveluissa varsinkin ensimmäisten käyttäjien hankinta 

on vaikeaa. Yhteisöllisiä palveluja täytyy markkinoida aktiivisesti, sillä lisäarvoa tuo-

vista kirjoituksista, linkeistä tai muista sisällöistä ei ole juurikaan hyötyä, jos yhtei-

söön kuuluu vain kourallinen ihmisiä. Käyttäjien tekemää, kirjoittamaa tai palveluun 

lataamaa sisältöä on vaikea kontrolloida. Voi olla hankalaa ohjata yhteisön jäsenten 

käyttäytymistä siten, että sisältö pysyy toivotussa aihepiirissä, eikä esimerkiksi riko 

tekijänoikeuksia. Ihmisten tuottama sisältö ei aina miellytä organisaatioita, mutta niitä 

ei voida myöskään liikaa sensuroida, tai yhteisön avoimuus ei säily ja keskustelu siir-

tyy muualle. Juuri sopeutuminen tähän hallitsemattomuuteen voi olla haaste useille 

organisaatioille. (Salmenkivi, Nyman 2007, 137.)  
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Forsgårdin & Freyn (2010, 116 - 117) mukaan sosiaalisen median käyttämiseen orga-

nisaation toiminnassa liittyy myös riskejä. Todennäköisimmät ja merkittävimmät ris-

kit kuitenkin liittyvät inhimilliseen toimintaan, eivätkä ne rajoitu pelkästään työkon-

tekstiin. Yksittäisten henkilöiden toimien kautta realisoituvat riskit ovat todellisia ja 

jopa todennäköisiä organisaatioille. Pystyäkseen hallitsemaan riskejä on organisaati-

oiden ymmärrettävä sosiaalisen median tuoma julkisuuspelin muutos. Riskien ennal-

taehkäisyä varten on tärkeää huolehtia henkilöstön riittävästä ohjeistuksesta ja koulu-

tuksesta sekä ulkoisissa että sisäisissä yhteyksissä.  Keskeisiä osa-alueita, joihin orga-

nisaatioiden tulisi kiinnittää huomiota, ovat muun muassa tekninen ja ei-tekninen tie-

toturva, ajanhukka, imagon hallinta, henkilöstöhallinta, oikeudelliset vastuut ja kilpai-

lu sisällöntuotannosta. 

 

2.4 Sosiaalisen median organisointi 
 

Blanchardin (2012, 127 - 188) mukaan organisaation mallista riippumatta sillä on ol-

tava vähintään yksi sosiaalisen median ohjelmasta vastaava johtaja, joka tekee yhteis-

työtä samassa linjassa organisaation muiden osastojen johdon kanssa. Hänen alleen 

voidaan joko keskittää tiimi joka vastaa kaikesta sosiaalisen median sisällöntuotannos-

ta ja yhteisön hallinnasta, tai hajauttaa tietty erityisosaaminen muiden osastojen alle. 

Keskitetyimmillään kaikki organisaation brändin nimissä tehty vuorovaikutus kulkee 

yhden keskuksen kautta, joka ohjaa ja hyväksyy niin markkinoinnin ja PR:n kuin 

asiakaspalvelun sosiaalisen median toimenpiteet. Hajautetuimmillaan eri osastot seu-

raavat yhteistä ohjelmaa, mutta ovat vastuussa omien sisältöjensä tuottamisesta.  

 

Kortesuolla (2014, 30) puolestaan on melko päinvastainen näkemys. Hänen mukaansa 

ison organisaation edustajan kannattaa muistaa, että sosiaalinen media on kaikkien 

työväline, samoin kuin puhelimet, tietokoneet tai kielitaito. Organisaatioon on turha 

perustaa erillistä sosiaalisen median osastoa tai hetken kestävää projektia. Sen sijaan 

sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää yhtä hyvin asiakaspalvelussa, myynnissä ja 

markkinoinnissa kuin tuotekehityksessä, johtoryhmässä ja HR-osastolla – ja koko ajan 

osana organisaation arkea. 

 

Sosiaalisen median organisoituminen voidaan tehdä monella eri tavalla, riippuen or-

ganisaatiossa vallitsevasta rakenteesta, koosta ja tavoitetilasta. Tutkimus- ja konsultti-

yhtiö Altimeter Groupin analyytikko Jeremiah Owyang (2010) on listannut olemassa 
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olevia organisoitumistapoja blogissaan. Hän on tunnistanut kuvan 2 mukaiset raken-

teet:  

Orgaaninen (Organic), jossa sosiaalista mediaa käytetään hajautetusti organisaation eri 

osissa. Tämä voi tuottaa ongelmia kun organisaation eri osissa ei tiedetä, mitä toisella 

puolen organisaatiota tapahtuu. Owyangin mielestä tästä mallista pyritään usein pois, 

kohti muita malleja.  

Keskitetty (Centralized), jossa kaikki tekeminen suodattuu yhden osaston, kuten vies-

tinnän, kautta. Käytetään yleensä tiukasti säädellyillä aloilla tai yhtiöissä, joiden jul-

kista näkyvyyttä kontrolloidaan tiukasti. 

Koordinoitu (Coordinated), jossa resurssit on keskitetty ja niitä jaetaan muille yksi-

köille. Keskiössä on moniosaava tiimi auttamassa ja ohjaamassa muiden yksiköiden 

toimintaa esimerkiksi koulutuksen ja muun tuen avulla. 

 

 
KUVA 2. Viisi sosiaalisen median organisoitumistapaa (Altimeter Group & 
Owyang 2010) 

 
Monikeskustainen (Dandelion), jossa yhtiön sisäiset yhtiöt toimivat lähes täydellisen 

itsenäisesti, kuitenkin saman kattoyhtiön alla. Usein iso monikansallinen toimija, jolla 

on useita eri tuotelinjoja.  

Holistinen (Honeycomb), jossa jokainen johtaja ja työntekijä osallistuu oman toimen-

kuvansa ja mielenkiintonsa puitteissa. Tämä malli vaatii johdolta kykyä näyttää esi-

merkkiä ja luopua kontrollista. Organisaatiota ei voi pakottaa tähän malliin, vaan se 

syntyy vain sisäisestä toimintakulttuurista.  
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Sosiaalisen median sovittamiseksi omaan organisaatioon on ensin yhdessä työnteki-

jöiden ja johdon kanssa tunnistettava missä mallissa tällä hetkellä ollaan ja mitä mallia 

kohti halutaan pyrkiä. Owyang muistuttaa, että kyse ei ole organisaatiokaavion uudel-

leenrakentamisesta vaan toimintakulttuurin muutoksesta. (Owyang 2010.) 

 

Yleisesti ottaen kaikessa sosiaalisen median alan kirjallisuudessa kehotetaan ainakin 

luomaan organisaatiolle yhteiset sosiaalisen median ohjeet, joissa käydään läpi työn-

tekijän oikeudet ja velvollisuudet, sekä yhtiön linjaukset. Blanchard (2012, 152 - 156) 

muistuttaa vastuunjaon merkityksellisyydestä: hänen mukaansa organisaation sisäisen 

kommunikointiringin piirissä täytyy olla käytännön toteuttajien lisäksi kaikista osa-

alueista vastaavat päätöksentekijät, jotta esimerkiksi uhkaavassa kriisitilanteessa pää-

tökset ja ratkaisut saadaan muodostettua mahdollisimman nopeasti. Siinä missä ennen 

vanhaan oli kaksi päivää aikaa muotoilla virallista vastinetta kytevään kriisiin, nyt 

kiihtyvän tiedonvälityksen aikakaudella puhutaan minuuteista ja tunneista. Nopea, 

avoin ja nöyrä reagointi on tänä päivänä välttämättömyys. Mitä tarkemmin sosiaali-

sessa mediassa käytävää keskustelua seuraa, sitä parempi mahdollisuus on ennakoida 

potentiaaliset kriisit ja reagoida niihin, tai jopa tukahduttaa ne ennen kuin savu muut-

tuu liekeiksi. Forsgård & Freyn (2010, 41 - 42) mukaan nopeus ei ole valttia pelkäs-

tään kriisiviestinnässä. Sosiaalisessa mediassa asiakaspalvelu on paitsi kuuntelua, no-

peutta ja reagointia, myös ennen kaikkea suhteiden ja luottamuksen rakentamista. Kun 

organisaatio vastaa, se kuuntelee. Kun se vastaa nopeasti, se välittää. 

 

2.5 Sosiaalisen median tulosten mitattavuus 
 

Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatiossa voi olla laaja kokonaisuus. Siksi 

sen kustannustehokkuuden ja hyödyn mittaamisen tulisi lähteä organisaatioin tavoit-

teista sekä oikeiden määrällisten ja laadullisten mittareiden käyttöön ottamisesta. 

Markkinoilta löytyy valtava määrä sosiaalista mediaa mittaavia työkaluja. Ala elää 

jatkuvassa ja vauhdiltaan nopeassa muutoksen tilassa. Yrityksiä syntyy, kuolee ja yh-

distyy vauhdilla, ja työkalujen kilpailukyky muuttuu nopeasti. Suomalaisten organi-

saatioiden kannattaa muistaa, että valtaosa sosiaalisen median mittaustyökaluista on 

kotoisin Yhdysvalloista, joten niiden kielellinen kattavuus ja kyky ymmärtää ja analy-

soida kieliä ei välttämättä riitä. Organisaatioiden on jatkuvasti arvioitava tiedon tarpei-

taan ja oikeiden työkalujen valjastamista käyttöön. Suomalaisille markkinoille on tar-

jolla valmiita ja jatkuvasti kehittyviä sosiaalisen median seurantaan erikoistuneita työ-
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kaluja, keskeisempiä tällä hetkellä ovat Witpik, Statsit, Cisionpoint, MeltWater Buzz, 

STT Amon ja Socialmonitor. (Forsgård & Frey 2010, 140 - 151.) 

 

Sosiaalinen media on erittäin tarkasti mitattavissa oleva median muoto (Soininen ym. 

2010, 154). Ennen mittaamisen aloittamista on organisaatioiden asetettava tavoitteita, 

ja näiden jälkeen päätettävä mitä tietoa halutaan seurata. Sosiaalinen media tuottaa 

valtavat määrät dataa, jonka käsittely on aikaa vievää ja organisaation kannalta jopa 

turhaa, jos ei tiedetä mitä halutaan mitata. Esimerkiksi asiakaspalvelussa sosiaalista 

mediaa voidaan hyödyntää asiakassuhteen rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Mitatta-

via tuloksia voidaan saada palvelukustannusten säästöillä, asiakastyytyväisyyden kas-

vamisella ja reklamaatioiden nopealla hoitamisella. Markkinoinnilla puolestaan voi-

daan hakea myynnin kasvua. Tällöin mittareiksi voidaan valita esimerkiksi tunnettuu-

den ja arvostuksen kasvu sekä tuotteiden kasvaneet suosittelut. (Forsgård & Frey 

2010, 140 - 151.) 

 

3 TEATTERIKÄVIJÖIDEN TAVOITTELUN UUDET KEINOT 
 

Teatteri on ajan ja paikan taidetta, ja riippuvuus yleisöstä on sekä päivittäinen haaste 

että osa taidemuodon erityistä voimaa (Koski 2010, 424). Vuokon (2010, 40 - 42) mu-

kaan teatterit keskittyvät toiminnassaan laadukkaiden esitysten tuottamiseen ja mah-

dollisimman miellyttävään katsojakokemukseen, mutta pelkästään sillä ei vielä saada 

potentiaalista uutta yleisöä liikkeelle. Hoivalalla (2003, 77) on samankaltainen näke-

mys. Kulttuurin tuottamisessa peruslähtökohtana on tehdä ja toteuttaa tietty produktio. 

Tekijöiden luovuus ja taiteellinen näkemys on kulttuurilajista riippumatta kiistatta se 

ydinasia, joka vaikuttaa eniten koko tuotteen lopulliseen laatuun. Hoivalan mukaan 

resursseja ei tulisi kuitenkaan keskittää pelkästään taiteelliseen puoleen, vaan myös 

markkinointiin. Markkinoinnin tehtävä on huolehtia siitä, että lopputulos saadaan 

myös tehokkaasti viestittyä eteenpäin siitä kiinnostuneelle kohderyhmälle. Vuokko 

(2010, 40 - 42) muotoilee asian niin, että taiteellinen toiminta eli ydintoiminta suh-

teessa tukitoimintoihin, kuten markkinointiin, tulee nähdä katkeamattomana ketjuna.  

 

Hytti (2005, 86) kirjoittaa Teatterituottajan oppaassa markkinoinnin saaneen huomat-

tavan roolin teatterien ulkoisessa viestinnässä. Hänen mukaansa teatterin markkinoin-

nin kulmakivi on katsojakeskeisyys. Tärkeintä on huolehtia katsojista, jotka käyvät 

säännöllisesti katsomassa teatterin esitykset. Tosin Hoivalan (2003, 80 - 83) mielestä 
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kulttuurin markkinointi on ehkä perinteisesti keskittynyt liikaa vanhojen asiakkaiden 

hoitamiseen. Toisaalta tämä on ollut markkinoinnillisesti järkevää, sillä tutun kohde-

ryhmän tavoittaminen on kustannuksiltaan tehokasta. Sen lisäksi pitäisi kuitenkin saa-

da myös uusia asiakkaita: teatterikävijöitä. Hoivalan mukaan kulttuurin tuottajien pii-

rissä on ollut pelkoa, että kulttuurille joudutaan hankkimaan asiakkaita toiminnalla, 

joka ei sovi kulttuurin statukseen. Mutta jokainen kulttuurin tuottaja voi – ja hänen 

täytyykin- pitää markkinointinsa sisältö ja toteutustapa omalle tyylilleen uskollisena. 

Markkinointi kulttuurin alalla ei ole sen helpompaa kuin muillakaan aloilla. Markki-

noinnin kilpailutekijät ja toteutusmallit pitää Hoivalan mukaan aina miettiä tapauskoh-

taisesti. 

 

Kulttuurin markkinointiin erikoistunut liiketoiminnan tutkija Bonita M. Kolb (2013, 

70) esittää suurimmaksi syyksi kulttuuritapahtumien yleisökatoon sen, että yhteiskun-

nan rakenne sekä maailmantalouden taantuma ovat asettaneet työikäisen väestön val-

tavan paineen alle. Töissä tehdään pitkää päivää ja huoli tulevaisuudesta sekä työpai-

kan menettämisestä on suuri. Tästä johtuen työikäiset kaatuvat mieluusti makaamaan 

sohvan pohjalle ja keskittyvät selviytymään paineiden alla, kun taas nuorempi, aktiivi-

sempi ja jaksavampi sukupolvi kaipaa elämyksiä, vuorovaikutusta sekä toimintaa. Sen 

sijaan, että kulttuuriorganisaatiot rakentaisivat uusia vuorovaikutteisia toimintamalle-

ja, niiden tarjonta on suurilta osin sellaista, mikä ei puhuttele tätä vuorovaikutteisuutta 

janoavaa, aktiivista sukupolvea. Kolbin ajatuksia soveltaen voitaisiin nähdä, että teat-

tereiden pahimpana kilpailijana onkin yllättäen ihmisten oma kotisohva eikä niinkään 

kilpailevat teatterit tai muut kulttuurilaitokset. Melko samoilla linjoilla ollaan myös 

kotimaassa. Helsingin Sanomat uutisoi elokuussa 2014 esittävien taiteiden yleisömää-

rien vähentyneen melkein kymmenen prosenttia vuonna 2013. Uutista kommentoi 

Teatterin tiedotuskeskuksen johtaja Hanna Helavuori, jonka näkemyksen mukaan ih-

misten ajankäyttö on muuttunut, eikä enää ajatella että sivistyneen ihmisen tulee käy-

dä teatterissa. Teatteri kilpailee hänen mukaansa muun kulttuuritarjonnan kanssa, mut-

ta nykyään myös kodin kanssa. "Ihmiset ovat yksityistyneet ja nauttivat kotisohvallaan 

räätälöidystä viihteestä älypuhelimillaan", Helavuori sanoo. (Helsingin Sanomat 

2013.) 

 

Teattereiden markkinointi on perustunut perinteiseen malliin, jonka suunta hajautuu 

ylhäältä alas. Tällainen markkinointimalli perustuu massamedioihin, ja se syö rahalli-

sesti hyvin paljon resursseja lupaamatta minkäänlaisia tuloksia. Mikäli tällainen malli 
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toimisi, se tarvitsisi tuekseen suhteellisen homogeenisen kohderyhmän, jota nykypäi-

vän ihmiset eivät ole. (Vuokko 2009, 72.) Kolbin (2013, 2 - 3) mukaan teknologiset ja 

sosiaaliset muutokset ovat tehneet yksisuuntaisesta markkinoinnista tehottoman. Vii-

meisen vuosikymmenen aikana viestintäteknologiassa on tapahtunut perustavanlaatui-

sia muutoksia, jotka eivät vaikuta vain ihmisten kommunikointiin. Mahdollisuus ra-

joittamattomaan tietomäärään sekä loputon tarjonta muiden mielipiteitä verkossa 

muuttavat myös ihmisten osto- ja kulutustottumuksia. Kolbin mielestä kulttuuriorga-

nisaatioiden ja asiakkaiden suhdetta tulisi miettiä uudelleen. Kulttuuriorganisaatiot 

eivät voi enää esittää taidetta passiivisena elämyksenä, jossa taiteilijat kommunikoivat 

visioitaan yleisölle, jonka tehtävänä on vain vastaanottaa. Tulisi kehittää keinoja joilla 

yleisö pystyy kommunikoimaan ideoitaan organisaatiolle ja jopa osallistumaan luoviin 

prosesseihin. Näin ollen organisaatioiden tulisi nyt käyttää teknologiaa saadakseen 

yleisö osaksi yhteisöään. Tätä varten organisaation tulee luoda oma verkkoyhteisönsä. 

Kolbin mukaan tämän ei pitäisi olla vaikeaa, sillä taiteet ovat aina muodostuneet yh-

teisöjä samanmielisten ihmisten kesken.  

 

4 SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖN TUTKIMUS 
 

4.1 Tutkimustehtävä 
 

Opinnäytetyön tutkimuksellinen osio selvittää Suomen Teatterit ry:n jäsenteatterien 

sosiaalisen median käyttöä. Jäsenteatterit muodostavat monipuolisen kuvan suomalai-

sesta teatteritaiteesta läpi maan. Jäseninä on kaupunginteattereita, pienempiä ammatti-

teattereita, lastenteattereita ja nukketeattereita, tanssiteattereita, ruotsinkielisiä näyttä-

möitä sekä Suomen Kansallisteatteri. Osa teattereista toimii myös alue- ja kiertueteat-

tereina. Jäsenteatterit saavat vakituista valtion tai kaupungin julkista tukea ja noudat-

tavat alan työehtosopimusta. (Suomen Teatterit ry 2015.) Tarkoituksena oli saada ra-

kennettua yleiskuvakuva jäsenteatterien tämänhetkisestä sosiaalisen median käytöstä. 

Tätä on selvitetty sosiaalisen median teoriaosuudesta johdetuilla kysymyksillä. 

 

4.2 Tutkimusmenetelmä 
 

Tämän kyselytutkimuksen tiedonkeruumenetelmäksi valitsin kyselylomakkeen (liite 

1), jolla Hirsjärven ym. (2007, 130, 192 – 193) mukaan voidaan kerätä tietoa muun 

muassa käyttäytymisestä, arvoista, asenteista ja mielipiteistä. Tutkimusstrategian ter-
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mein tätä tutkimusta voi kutsua survey-tutkimukseksi. Hirsjärven mukaan survey-

tutkimuksessa tietyltä kohderyhmältä kerätään aineistoa standardoidusti eli kaikilta 

vastaajilta tiedustellaan kysymyksiä täsmälleen samalla tavalla. Tyypillinen survey-

tutkimus suoritetaan kyselylomakkeella tai ohjatulla haastattelulla, ja aineiston avulla 

kuvaillaan, selitetään ja vertaillaan ilmiöitä. Tutkimuksessani Suomen Teatterit ry:n 

jäsenteatterit muodostavat tutkimuksen perusjoukon, jolta tiedusteltiin sosiaalisen me-

dian käytöstä. 

 

Hirsjärvi ym. (2007, 190) muistuttavat, että kyselytutkimus ei vaadi suuria taloudelli-

sia tai ajallisia resursseja ja yhdellä tutkimuksella voi tavoittaa suhteellisen laajan ja 

monipuolisen otannan. Toisaalta tällaisen tutkimuksen tulosten luotettavuuteen voivat 

vaikuttaa esimerkiksi väärinymmärretyt kysymykset tai vastaajien huolimattomuus. 

Valikoin tutkimusmenetelmäksi kyselytutkimuksen, sillä se oli mielestäni kaikkein 

paras vaihtoehto tutkimukseeni. Suomen Teatterit ry:llä on 51 jäsenteatteria, ja haas-

tattelun sopiminen 51 henkilön kanssa vaatisi suuria ajallisia resursseja, eikä näin ol-

len olisi tarkoituksenmukaista. 

 

Heikkilän (2008, 48 - 49) mukaan hyvä tutkimuslomake houkuttelee vastaajaa vas-

taamaan. Ulkonäöltään lomake ei saa ole liian täyteen ahdettu, vaan selkeä ja siisti. 

Vastausohjeiden täytyy myös olla selkeät. Erityisesti täytyy ottaa huomioon, että yh-

dessä kysymyksessä kysytään vain yhtä asiaa kerrallaan. Kysymykset kannattaa jo 

lomakkeen tekovaiheessa numeroida juoksevasti. Nämä asiat helpottavat niin vastaa-

mista kuin aineiston käsittelyäkin. Lomakkeen alussa olevat helpot kysymykset kan-

nustavat vastaajaa täyttämään lomakkeen. Jos lomake on liian pitkä, ei vastaaja jaksa 

täyttää koko lomaketta ajatuksen kanssa. Jokaisen kysymyksen tarpeellisuutta on siis 

pohdittava huolella. Hyvän lomakkeen tekeminen vie aikaa ja vaatii tutkijalta paljon 

kokemusta sekä tietoa niiden tekemisestä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 194 – 

195.) Ennen oman lomakkeeni viimeistelyä tutkin itse erilaisia kyselyitä ja aikaisem-

pia yleisötutkimuksia. Oma lomakkeeni oli suurimmaksi osaksi strukturoitu, mutta 

antoi osallistujalle myös mahdollisuuden vapaalle vastaamiselle joidenkin kysymysten 

kohdalla, ja lopuksi oli avoin kysymys teatterin ajatuksista sen sosiaalisen median 

käytöstä. 

 

Loin kyselyn virtuaalisesti Webropol -järjestelmällä. Kyselyn toimittamisessa jäsente-

attereille minua auttoi Suomen Teatterit ry:n viestinnän ja tiedotuksen vastaava, joka 
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toimitti linkin kyselyyn sähköpostitse kaikille jäsenteattereille. Uskon, että tutkimuk-

sen kannalta oli parempi että järjestön edustaja lähetti kyselyn toimeksiantajan roolis-

saan, ja näin ollen vastaajat saivat kyselyn henkilöltä, jonka he tunsivat entuudestaan. 

Uskoin tämän vaikuttavan myönteisesti vastausprosenttiin.  

 

4.3 Aineiston analyysi 
 

Laatimaani Webropol -kyselyyn vastasi yhteensä 44 teatteria. Suomen Teatterit ry:llä 

on 51 jäsenteatteria, joten vastausprosentti oli tällöin 86,3. Heikkilän (2004, 121 – 

123) mukaan tutkimusaineiston kerääminen, käsittely ja analyysi ovat perinteisesti 

erillisiä vaiheita, ja usein tiedonkeruun jälkeen aineisto syötetään tietokoneelle ja sitä 

analysoidaan. Aineiston käsittelyyn ja analyysiin on olemassa erilaisia ratkaisuja, ja 

tässä tapauksessa käytin aineiston käsittelyyn Excel -taulukkolaskentaohjelmaa. Tau-

lukoin ohjelmaan lomakkeiden vastaukset ja aineiston käsittelyssä pystyin laskemaan 

kysymyskohtaisesti eri vastausvaihtoehtojen prosenttiosuudet, jolloin vastausten ko-

konaiskuva oli helppo hahmottaa. Nämä prosenttitiedot laadin vielä graafisiksi taulu-

koiksi, jotka yhdessä tekstin kanssa havainnollistavat tutkimustuloksia. (Karjalainen & 

Karjalainen 2009, 7.) Tutkimustulokset esittelen seuraavassa luvussa. 

 

5 TUTKIMUSTULOKSET 
 

5.1 Sosiaalisen median työkalut 
 

Teattereissa eniten käytetty sosiaalisen median kanava on Facebook, jota käyttävät 

kaikki vastaajat. Toiseksi eniten käytetään YouTubea ja kolmanneksi Twitteriä. Vaih-

toehdoista ainoastaan Myspace ei saanut mainintoja, mikä ei sinällään yllätä sillä pal-

velu   ei   ole   Suomessa   saanut   suurta   suosiota.   Vastausvaihtoehtona   oli  myös   ”emme  

käytä  sosiaalista  mediaa”,  mutta   tähän  ei   tullut  yhtäkään  vastausta. Kyselyyn oli tar-

koitus laittaa vastausvaihtoehdoksi myös blogit, mutta tämä vaihtoehto oli jäänyt 

puuttumaan kyselystä. Virhe ei kuitenkaan ole kovin haitallinen tutkimuksen kannalta, 

sillä   ”muu,   mikä?”   vastausvaihtoehto   mahdollisti   muiden   palveluiden listauksen ja 

neljä teatteria ilmoittikin avoimessa vastauksessa käyttävänsä blogeja, ja yksi vastaaja 

tähdensi blogin olevan teatterin johtajan ylläpitämä. Taulukossa 1 on esitetty vastauk-

set prosentuaalisesti. 
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TAULUKKO 1. Sosiaalisen median palveluiden prosentuaalinen käyttö jäsente-
attereissa 

 

Facebook käytetyimpänä sosiaalisen median kanavana ei ole yllättävä, sillä Facebook 

on selkeästi Suomen suosituin yhteisöpalvelu (Seppälä 2011, 30). Kyselyn loppuosas-

sa  oli  avoin  kysymys  ”Vapaa  sana/Mietteitä teatterinne  sosiaalisen  median  käytöstä”.  

Tähän tuli pari vastausta jotka avasivat hieman kyseisten teatterien Facebookin käyt-

töä: 

 

”Käymme   keskustelua   siitä,   että   kannattaako   printissä   enää   mainostaa  

kun tavoittaa Facebookissa helposti tietyt kohderyhmät. Siis tottakai 

kannattaa, mutta missä määrin. Täällä hetkellä isoin osa markkinointi-

budjetista kuluu printtimainoksiin. Puolella summalla, tai jopa vähem-

mällä, voisi ehkä paremmin tavoittaa oikeat kohderyhmät esim. Face-

bookissa.” 

 

”Sosiaalinen  median  kaikkia mahdollisuuksiin ei ole toistaiseksi ollut re-

sursseja (lähinnä aikaa & työntekijöitä) paneutua. Tällä hetkellä kulkee 

yleisesti osana tiedotusta ja markkinointia. Maksullista facebook-

mainontaa  tehdään  tapauskohtaisesti  ja  aika  extempore.” 
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Suuren suosionsa myötä Facebookista on tullut markkinointikanava monille organi-

saatioille, ja Facebook mahdollistaakin erittäin tarkan kohderyhmämainonnan. Mai-

nosta luodessa voidaan määritellä muun muassa kohderyhmän ikä, sukupuoli, kau-

punki ja sitä ympäröivän alueen säde 80 kilometriin asti, kiinnostuksen kohteet Face-

bookissa, siviilisääty ja koulutustaso. Kätevää mainonnassa on myös se, että mainosta 

luotaessa Facebook laskee automaattisesti, kuinka monta kohderyhmään kuuluvaa 

henkilöä palvelusta löytyy. Mainosten kannattavuutta on hyvä seurata analyysityöka-

lulla, jonka mainoksen tekijä saa käyttöönsä mainoksen luotuaan. Tämän seurannan 

perusteella voidaan helposti nähdä, onko mainos toimiva vai ei. Seuranta kannattaa, ja 

mikäli haluttuja tuloksia ei saada aikaan, kannattaa mainosta muokata. Usein kuvan ja 

otsikon vaihtaminen auttaa. (Seppälä 2011, 42.) 

 

”Sosiaalisen  median  käyttöä  voisi  varmasti  tehostaa  ja  tehdä  sitä  suunni-

telmallisemmin. Käytössä kanavista vain Facebook ja Vimeo, koska ei 

oikein ole aikaa tutustua kunnolla muihin medioihin ja ideoida niiden 

hyödyntämistä.” 

 

Mikäli aika on vähissä, uskon että on hyvä taktiikka olla mukana edes Facebookissa 

sen suuren suosion vuoksi, ja panostaa sen käyttöön. Kankkunen & Österlund (2012, 

88 - 89) muistuttavat, että Facebook painottaa sisältöjään Edge rank -algoritmillaan ja 

tästä johtuen Facebookin käyttäjät näkevät uutisvirrassaan vain osan eivätkä kaikkia 

sisältöjä. Ne sisällöt, joiden Facebook arvelee kiinnostavan kutakin käyttäjää eniten, 

saavat näkyvyyttä. Sivun sisällöntuottajana pystyy vaikuttamaan algoritmiin valitse-

malla korkeasti rankattuja julkaisumuotoja: kuvat ja videot ovat tehokkaimpia, seu-

raavaksi linkit ja viimeisenä pelkät tekstipäivitykset. Myös vuorovaikutuksen tavoilla 

on merkitystä, sillä kommenteille annetaan enemmän painoarvoa kuin tykkäyksille. 

Keskustelun aktivointi kantaa siis enemmän hedelmää kuin pelkkien tykkäysten hank-

kiminen. Itse huomasin tätä opinnäytetyötä tehdessä, että jo pelkästään Facebookista 

ja markkinoinnista Facebookissa on olemassa kirjoja ja koulutuksia, myös verkko-

kursseina. Mikäli aikaa löytyy sen verran, voi näihin tutustuminen olla hyödyllistä, 

niin ei aikaa tule tuhlattua tehottomaan toimintaan Facebookissa. 

 

Bennett on ehdottanut teattereiden markkinoinnille vuorovaikutuksellisten keinojen 

käyttöönottoa, jolloin ihmiset törmäisivät pieniin teatterillisiin makupaloihin jokapäi-

väisessä arjessa. Ihmiset ovat tottuneet näkemään trailereita, mainoksia ja nettivideoita 
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päivittäin, ja tällaiset pienet teatterin makupalat voivat innostaa katsojia vierailemaan 

teatterin katsomoissa. (Bennett 1997, 121 – 122.) YouTube ja Vimeo ovat tässä oivat 

apuvälineet. Videot voidaan ladata palveluihin ja sieltä linkittää esimerkiksi kotisivuil-

le tai muihin sosiaalisen median kanaviin. YouTubea käyttää yli 80 prosenttia kyselyn 

vastaajista ja Vimeota melkein 30 prosenttia, joten voidaan olettaa lähes jokaisen teat-

terin käyttävän ainakin yhtä videopalvelua.  

 

Itselleni yllättävää oli Instagramin suuri suosio, jota käyttää yli puolet vastaajista. 

Vuonna 2010 perustettu ja Facebookin vuonna 2012 ostama Instagram on sosiaalinen 

kuvien jakopalvelu, jolla on noin 150 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää. 

Palvelu toimii älypuhelimissa, ja kuvien lataaminen onnistuukin vain mobiililaitteella. 

Palveluun ladattuja kuvia voi kuitenkin katsella myös verkkoselaimella. (Instagram 

2015.) Olanderin (2014) mukaan Some- markkinoinnin trendit 2014 -tutkimuksessa 

suomalaiset asiantuntijat nostivat Instagramin esiin tämän hetken kiinnostavimpana 

palveluna. Erityisesti nuoret ovat katoamassa Facebookista Instagramiin. Yrityksissä 

Instagram on kuitenkin Olanderin mielestä vielä täysin alihyödynnetty palvelu, var-

sinkin Suomessa. 

 

Muita mainittuja sosiaalisen median palveluita olivat Yammer, Spotify, Wikipedia, 

WhatsApp ja sivusto www.networkdance.com. Yammer on organisaatioiden käyttöä 

varten oleva yksityinen yhteisöpalvelu, jonka kautta voit olla yhteydessä muihin käyt-

täjiin, jakaa tietoja ryhmien välillä ja organisoida projekteja (Yammer 2015). Spotify 

on ruotsalainen musiikkipalvelu, jonka avulla käyttäjät voivat kuunnella musiikkia 

suoratoistona netistä. Palvelussa voi koota omia soittolistoja ja niitä voi myös jakaa 

muille käyttäjille. (Spotify 2015.) WhatsApp on älypuhelimissa toimiva pikaviestin-

palvelu, jolla pystyy lähettämään kuvia, videoita, ääniviestejä ja jakamaan oman si-

jaintinsa netin tai GPS:n kautta. Nymanin ja Salmenkiven mukaan pikaviestimet ovat 

tutkimusten mukaan pääasiallinen kommunikointiväline nuorten keskuudessa, ja ne 

ovat syrjäyttäneet tekstiviestin ja sähköpostien käytön. Organisaatioiden käytössä pi-

kaviestimien hyödyt tulevat puolestaan hyvin esiin ratkottaessa ongelmia puhe-

etäisyyttä kauempana olevien kollegoiden kanssa. Lyhyiden sähköpostien lähettämi-

nen edestakaisin on epäkäytännöllistä, ja tässä pikaviestimet voivat toimia hyvänä 

ratkaisuna, ja niiden avulla on helppoa tehdä myös tiedostojen siirtoa nopeasti. Ilmai-

set pikaviestinohjelmat ovat kuitenkin suunniteltu yksityiskäyttöön, joten ohjelmien 

tietoturva ei ole kaikkein parhaimmalla tasolla. Salatuilla yhteyksillä toimivia pika-
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viestimiä toki markkinoilta löytyy, mutta tuskin ilmaiseksi. (Nyman & Salmenkivi 89 

- 92.) 

 

Vaikka  yksikään  vastaajista  ei  valinnut  vaihtoehtoa  ”emme  käytä  sosiaalista  mediaa”,  

tuli seuraavaan monivalintakysymykseen   ”Mikäli   vastasitte   ’emme käytä sosiaalista 

mediaa’,  mistä  syystä  ette  ole  mukana  sosiaalisessa  mediassa?”  seuraavat  vastaukset:  

emme ole perehtyneet riittävästi, ei ole teknistä osaamista ja organisaatiosta puuttuvat 

linjaukset. Nämä kolme vastausta tulivat samalta vastaajalta. Ilmeisesti kuitenkin 

kaikki teatterit ovat mukana edes yhdessä sosiaalisen median kanavassa, sillä Face-

book sai 100 prosenttia vastauksista. Mutta todennäköisesti tällä vastauksella on halut-

tu kuvastaa niitä asioita, minkä takia sosiaalista mediaa ei käytetä paljoa kyseisessä 

teatterissa. Juuri osaamisen puute mainittiin myös useissa kyselyn loppuosan avoimis-

sa vastauksissa. Monet teatterit kaipasivat lisää koulutusta sosiaalisesta mediasta. 

Myös ongelmat vastuunjaon kanssa mainittiin, ja ne voivatkin olla vahvasti yhteydes-

sä organisaatiosta puuttuvien linjausten kanssa. Jos tehtävä ei virallisesti kuulu kenel-

lekään, se helposti jää hoitamatta. 

 

5.2 Sosiaalisen median käyttötarkoitukset ja – tavat 
 

Sosiaalisen median käyttötarkoituksia teattereissa olivat vahvasti markkinointi, tiedo-

tus ja ulkoinen viestintä sekä asiakassuhdeviestintä. Enemmistö vastaajista eli 70,5 

prosenttia vastasi käyttävänsä sosiaalista mediaa myös asiakaspalveluun. Kortesuon 

(2014, 85 - 86) mukaan sosiaalista mediaa monesti suositellaan yrityksille myös asia-

kaspalvelukanavaksi, koska se on tehokasta. Tehokkuus syntyy kolmella tapaa: Kun 

vastaa yhdelle kysyjälle verkossa, moni muukin samaa tietoa kaipaava asiakas näkee 

vastauksen. Sen sijaan puhelimessa tai sähköpostissa pystyy hoitamaan vain yhden 

asiakkaan kerrallaan. Jollain keskustelupalstoilla puolestaan asiakkaat vastaavat toisil-

leen. Organisaation työntekijät eivät siis joudu aina itse vastaamaan, koska yhteisön 

jäsenet jakavat vinkkejä ja ohjeita toisilleen. Useimmat sosiaalisen median sovellukset 

ovat ilmaisia, kun taas puhelinjärjestelmistä ja sähköposteista joutuu maksamaan.  

Kortesuo muistuttaa kuitenkin, että sosiaalisen median kautta tehtävässä asiakaspalve-

lussa on riskinsä. Se ei sovellu kaikkeen viestintään, ja se saattaa aiheuttaa myös vää-

rinkäsityksiä. Julkisesti ei luonnollisestikaan voi hoitaa asioita, jotka ovat arkaluontei-

sia tai sisältävät yksityisyydensuojan piiriin kuuluvaa tietoa. Sosiaalinen media ei tie-

tenkään sovellu sopimusta vaativiin toimintoihin kuten tilaamiseen, tilauksen perumi-
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seen tai palvelumuutoksiin. Sen sijaan se on hyvä kanava tuote- ja palveluneuvontaan, 

hintatiedusteluiden hoitoon, joidenkin reklamaatioiden käsittelyyn, kehitysideoiden ja 

palautteen vastaanottamiseen sekä jossain tapauksissa myös tekniseen tukeen. 

 

TAULUKKO 2. Sosiaalisen median käyttötarkoitukset prosentuaalisesti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuten taulukosta 2 käy ilmi, vastausten mukaan sosiaalisen median käyttötavat jäsen-

teattereissa ovat monipuoliset. Soinisen ym. (2010, 153) mukaan yhteisöllisen potenti-

aalinen lunastaminen haastaa organisaatiot muuttamaan toimintaansa monella tasolla. 

Useasti moni yritys päättää lähteä aluksi mukaan myynnin ja markkinoinnin näkökul-

masta, koska asiakkaat tavoittaa luontevasti ja kustannustehokkaasti uusien välineiden 

avulla. Sosiaalisen median välineillä on kuitenkin suuri potentiaali myös monissa 

muissa organisaation toiminnoissa. Erilaiset päämäärät luonnollisesti vaikuttavat sii-

hen, mitä sosiaalisessa mediassa kannattaa tehdä ja millä tavoin. 

 
5.3 Sosiaalisen median organisointi ja tavoitteellisuus 
 

Yli 80 prosenttia teattereista ei ole opastanut koko henkilökuntaa sosiaalisen median 

käyttöön, vaan sitä käyttää tietty henkilö tai tiimi. Kuten alaluvun 2.4 sosiaalisen me-

dian teoriaosuudessa ilmeni, suositellaan organisaatioita luomaan henkilöstölle sosiaa-

lisen median ohjeet, joissa käydään läpi työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, sekä 

yhtiön linjaukset. Suurin osa teattereista, 93 prosenttia, on kuitenkin nimennyt vastuu-

henkilön tai henkilöt sosiaalisen median käytölle, kuten taulukosta 3 käy esille. 
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TAULUKKO 3. Prosentuaaliset vastaukset sosiaalisen median organisointia kos-
keviin kysymyksiin 

 

43,2 prosenttia vastasi, että teatterissa on luotu sosiaalisen median suunnitelma. Yli 

puolet, eli 56,8 prosenttia ei ole luonut suunnitelmaa. Suurin osa, 63,6 prosenttia ei 

myöskään ole asettanut tavoitteita sosiaalisen median käytölle. Tästä huolimatta 55,8 

prosenttia ilmoitti mittaavansa sosiaalisen median tuloksia. Tämä on mielenkiintoinen 

ja melko ristiriitainen tulos: suurin osa vastaajista ei ole luonut suunnitelmaa eikä aset-

tanut tavoitteita, mutta kuitenkin he mittaavat tuloksia. Forsgård & Freyn (2010, 140 -

151) mukaan ennen kuin lähdetään mittaamaan, tulisi organisaatioiden asettaa tavoit-

teita. Tämän jälkeen on päätettävä mitä tietoa halutaan seurata. Sosiaalinen media 

tuottaa suuret määrät dataa ja sen käsittely on aikaa vievää ja jopa turhaa, jos ei tiedetä 

mitä halutaan mitata.  

 

Kysymykseen tavoitteista sisältyi avoin vastausmahdollisuus, ja tavoitteita asettaneet 

teatterit vastasivat suurimmaksi osaksi tavoitteiden koskevan seuraajamääriä. 

 

”Seuraajamäärien  kasvu” 

”Seuraajamäärät   konkreettisimpana,   repostaukset,   kommentoiti,   näky-

vyys” 
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Muita tavoitteita olivat palautteiden saaminen toiminnasta, kävijätavoitteet, myyntita-

voitteet,  viime  hetken  lipunmyynti  (”äkkilähdöt”),  tiedonjakajien  saanti,  teatterin  tun-

nettavuuden kasvu, kiinnostuksen lisääminen teatteria kohtaan ja Facebook-

tykkäysten määrä. 

 

Organisaation strategiaa tukeva sosiaalisen median käyttöönotto edellyttää tavoittei-

den asettamista ja tulosten mittaamista. Sosiaalinen media on kuitenkin niin uusi toi-

mintaympäristö, että organisaatioissa ei ole ehtinyt kertyä kokemusta siitä, millaiset 

tavoitteet ovat realistisia, miten paljon verkkoviestintään on varattava aikaa ja miten 

työntekijöitä kannattaa ohjeistaa. On vaikea laatia tarkkoja määrittelyjä siitä, millainen 

toiminta sen tavoitteiden kannalta on mielekästä. Kun faktoja päätöksenteon pohjaksi 

on vielä vähän, organisaation arvot ja työkulttuuri ratkaisevat sosiaalisen median käyt-

tötavat. (Aalto & Yoe 2010, 44 - 45.)  

 

Kyselyn   lopussa  oli  ”Vapaa  sana/Muita  mietteitä   teatterinne  sosiaalisen  median  käy-

töstä”  avoin  kysymys,  johon  tulleita  vastauksia esittelen seuraavaksi. 

 

”Teatterin, tai ainakin ison maakuntateatterin, kuten --- on, ns. ongelma 

on ikääntynyt käyttäjäkunta. Vain murto-osan tavoittaa somen kautta. 

Perinteinen mainonta ja markkinointi ovat edelleen pääosassa. 

Nuorisoa haluaisimme lisää mukaan ja siinä on tavoitetta ja haastetta!” 

 

Laura  Mäkelä   on   todennut   tutkimuksessaan   ”Teatterit   alueidensa   katalysaattoreina”,  

että teatterilla on hyvät lähtökohdat kasvattaa yleisöään etenkin nuorten suhteen, sillä 

teatteri tarjoaa elämyksiä ja kokemuksia, joita nuoret kaipaavat. Ongelman ytimeksi 

nousevat kuitenkin kiinnostavuus, markkinointi ja saavutettavuus. (Mäkelä 1997, 36.) 

Kuten Tilastokeskuksen tutkimus osoittaa, nuoret ovat ahkeria sosiaalisen median 

käyttäjiä; 93 prosenttia 16–24-vuotiaista ja 82 prosenttia 25–34-vuotiaista on seuran-

nut jotain sosiaalisen median yhteisöpalvelua. Huomionarvoista on myös se, että vaik-

ka ikääntyneemmät henkilöt eivät ole vielä mukana sosiaalisessa mediassa, saman 

tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan Internetin käytön kasvu tapahtui lähes yksin-

omaan vanhemmissa ikäryhmissä ja niissä yleistyminen onkin nopeaa. Internetin käyt-

täjien osuus 65–74-vuotiaista nousi 68 prosenttiin. Vastaava osuus 55–64-vuotiaista 

kasvoi jo 90 prosenttiin. Nuoremmissa ikäryhmissä internetin käyttö ei puolestaan 
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voinut enää yleistyä, koska niissä käytännössä kaikki jo käyttivät nettiä. (Tilastokes-

kus 2014.) Näin ollen sosiaalista mediaa voi käyttää avuksi nuorten saavutettavuuteen 

ja heille markkinointiin, ja vaikka sillä ei vielä tavoitetakaan vanhempaa yleisöä, voi 

asia tulevaisuudessa muuttua. 

 

Avoimista vastauksista tuli ilmi myös erilaiset näkemykset sosiaalisen median merki-

tyksestä.  Yksi   teatteri   vastasi   ”Olemme   erittäin   tyytyväisiä   sosiaalisen  median   käyt-

töön.  Koemme  sen  hyvänä  markkinointikanavana.”  ja  toinen  taas  ”Sosiaalinen media 

ei ole markkinointia varten vaan keskustelun herättämistä ja lisäarvon jakamista var-

ten  teatterin  ja  yleisön  välillä.”  Yleisesti  ottaen  kaikista  vastauksista  tulee  läpi  positii-

vinen suhtautuminen sosiaalista mediaa kohtaan siinä mielessä, että kaikki ovat siinä 

mukana tai haluavat olla mukana enemmän kuin nykyiset resurssit sallivat. Kukaan ei 

jättänyt avoimia vastauksia pohtien sosiaalisen median mahdollisia riskejä tai uhkate-

kijöitä. Yleisesti ottaen voidaan siis todeta että teatterit näkevät sosiaalisen median 

tuovan lisäarvoa.  

 

Avoimista vastauksista voi päätellä myös niin sanotun jakautuneisuuden siinä, missä 

vaiheessa sosiaalisen median mukaanottoa teatterit ovat. Osa vastauksista kuultaa 

ammattimaista otetta sosiaalisen median käytössä ja monissa teattereissa ollaan juuri 

päivittämässä sosiaalisen median käytänteitä. Toiset taas kaipaavat vielä lisää koulu-

tusta ja resursseja käyttöön. 

 

”Vaikka  teatterimme  onkin  nimennyt  some-vastuuhenkilöt, jotka päivit-

tävät "virallisesti", on koko henkilökunnalle luotu sosiaalisen median oh-

je  ja  heitä  rohkaistaan  sen  käyttöön.  ” 

 

”Meidän   sosiaalisen   median   suunnitelma   on   juuri   tekeillä   ja   samalla  

luodaan  tavoitteet  ja  tuloksien  seurantajärjestelmä” 

 

”Koko henkilöstön some-koulutus on tulossa. Olemme some-aktiivisia ja 

teatterissamme ymmärretään hyvin somen merkitys ja siihen laitettuja 

resursseja on joka vuosi lisätty.” 
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”Tämän   vuoden   markkinointimme   painotus   liittyy   internet-

markkinoinnin kehittämiseen ja näin ollen myös some-asioiden parem-

paan hyödyntämiseen.” 

 

Kanerva  &  Ruusuvirta  kirjoittavat  teatteriselvityksessään  ”Suomalaisen  teatterin  tule-

vaisuus  teatterintekijöiden  ja  kuntien  silmin”,  että  teattereiden  tiedottaminen  ja  mark-

kinointi on hyvin riippuvaista olemassa olevista resursseista ja markkinointibudjetin 

vähyys on yksi pienten teatteriryhmien ongelmista. Tiedottamista pystyy tekemään 

ilman   maksettua   mainontaakin,   mutta   myös   ”ilmainen”   tiedottaminen   vaatii   paljon  

aikaresursseja. (Kanerva & Ruusuvirta 2006, 74.) Tämä heijastuu myös oman tutki-

mukseni tuloksissa. Useissa vastauksissa tuli ilmi haasteita, joiden takia sosiaalisen 

median käyttö ei ole vielä toivotulla tasolla. Useat vastaajat toivoivat lisää koulutusta 

sosiaalisen median käytöstä. Sosiaalisen median tämänhetkisen käytön ei koettu ole-

van tarpeeksi suunniteltua ja säännöllistä. Puutetta oli ajasta ja resursseista. 

 

”Tarvitsisimme  enemmän  suunnittelua  sos.median  käyttöön.  Ja  varmasti  

koulutustakin. Itseoppineena tällä hetkellä pääsääntöisesti tehdään. On 

ollut vaikeuksia vastuunjaon kanssa, kuka viestii ja mitä viestii. Välillä 

on mennyt niin että se viestii joka ensiksi ehtii (ja parhaiten "työkalut" 

hallitsee)  ja  välillä  ohi  vastuuhenkilöiden.” 

 

”koulutusta  tarvitaan  lisää!” 

 

”ajankäyttö   rajoittaa,   myös   sopivan   sisällön   tuottamisen   resurssit ovat 

rajalliset” 

 

”Käytön  pitäisi  olla säännöllisempää.  Vielä  hieman  ”lapsenkengissä" ja 

fiilispohjalla  mennään.” 

 

”Sosiaalinen  media  ei  ole  enää  "erillinen  asia"  teatterin  tiedotuksessa  ja  

markkinoinnissa, vaan se kuuluu oleellisena osana päivittäisrutiineihin. 

Haasteita pienessä teatterissa tuo pieni henkilöstö ja ajan puute, jolloin 

viestinnän kehittämiseen sosiaalisessa mediassa ei voida perehtyä niin 

paljon kuin olisi tarpeellista. Koko ajan on tunne, että laahaamme pahas-

ti  jälkijunassa” 
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6 POHDINTA 
 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia Suomen Teatterit ry:n jäsenteattereiden sosiaa-

lisen median käyttöä. Suomalaisten teatterien yleisestä sosiaalisen median käytöstä ei 

oltu aiemmin tehty tutkimuksia. Tutkimustulokset osoittivat, että kaikki jäsenteatterit 

käyttävät sosiaalisen median palveluita, suurin osa teattereista käytti useita palveluita. 

Suosituimmat kanavat mukailevat yleisesti Suomessa käytetyimpiä kanavia: kärki-

päässä ovat Facebook, YouTube ja Twitter. Tutkimus osoitti myös, että syyt sosiaali-

sen median käytölle ovat monipuoliset. Markkinointi, tiedotus ja ulkoinen viestintä, 

asiakassuhdeviestintä ja asiakaspalvelu olivat tärkeimmät syyt sosiaalisen median 

käyttöön. Tutkimuksesta ei käy ilmi, miten teatterit hoitavat asiakaspalvelua sosiaali-

sen median kautta, ja tämä voisikin olla mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe.  

 

Tutkimustulokset osoittivat, että suurimassa osassa teattereita sosiaalinen media ei ole 

vielä kaikkien työntekijöiden työväline. Ristiriitaisena tuloksena voitaneen pitää sitä, 

että suurin osa vastaajista ei ole luonut sosiaalisen median suunnitelmaa eikä asettanut 

tavoitteita sosiaalisen median käytölle, mutta kuitenkin he mittaavat tuloksia. Yleisesti 

ottaen sosiaalisen median kirjallisuudessa suositellaan ensin asettamaan tavoitteet ja 

luomaan strategia, jonka jälkeen vasta kannattaa alkaa mitata tuloksia. Sosiaalisen 

median läsnäolo joissakin teattereissa onkin ilmeisesti vielä lähinnä markkinointitoi-

mintojen ja tiedottamisen puitteissa tapahtuvaa kokeilevaa pioneeritoimintaa, jota ei 

vielä tehdä järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti. 

 

Sosiaalisen median käyttö kuitenkin kasvaa, ja sen tuomat hyödyt saa käyttöönsä vain 

lähtemällä mukaan. Tavoitteellisempaa toimintaa varten teatterien olisi hyvä suunni-

tella sosiaalisen median toimia ja luoda strategia ja ohjeistus sosiaalisen median käyt-

töön henkilökunnalle. Sosiaalisen median käytäntöjä tulisi myös mitata ja arvioida, 

jotta nähdään mikä toimii ja mitä pitäisi tehdä toisella tapaa. Sosiaalisen median mer-

kitystä kannattaa pohtia osana muuta toimintaa. Tulisi miettiä, mitä sosiaalisen median 

läsnäololla haetaan ja mikä sen tarkoitus kyseiselle teatterille on. Onko ideana jutella 

ihmisten kanssa ja ikään kuin muistuttaa teatterin olemassaolosta, vai onko tarkoitus 

kenties pyrkiä selvittämään asiakkaiden mielipiteitä jostakin, tai jopa pidentää kävijä-

kokemuksia ennen ja jälkeen teatterikäynnin ja täten vahvistaa asiakkaan kokemusta? 

Erilaiset päämäärät luonnollisesti vaikuttavat siihen, mitä sosiaalisessa mediassa kan-

nattaa tehdä ja millä tavalla. Asiakasryhmiä on erilaisia ja kaikkia ei tavoita samoilla 
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välineillä, ja tämä olisi hyvä huomioida sosiaalisen median suunnitelmassa. Myöskään 

samaa informaatiota ei ole mielekästä jakaa kaikissa sosiaalisen median kanavissa, 

vaan tulisi harkita mitä viestitään, kenelle viestitään ja minkä välineen kautta. 

 

Tammikuussa 2011 Hämeenlinnan Teatterin johtaja Heikki Paavilainen kertoi YLEn 

uutisissa Ilimari Jauhiaanen näytelmästä. Lipunmyynti oli lähtenyt heikosti liikkeelle 

kuuluisista näytelmän tekijöistä huolimatta. Paavilaisen mukaan vasta ensi-illan jäl-

keen väki huomasi näytelmän tekijät ja sitten sana alkoi kiertää ja lippukauppa käydä. 

Nimenomaan jo näytelmän nähneet katsojat levittivät sanaa puskaradion kautta. Toi-

nen myyntiin vaikuttava tekijä oli Facebook, jonka Paavilainen kertoi olevan heille 

kokonaan uutta. Näytelmässä mukana olleella Aku Hirviniemellä oli hänen Marja 

Tyrni-hahmonsa profiilin kautta yli 80 000 kaveria, ja kun Marja Tyrni kehui näytel-

mää päivityksessään, se tuotti tuloksia. Paavilaisen mukaan löytyi uusi markkinointi-

väylä, joka ei ollut koskaan aiemmin ollut käytössä. (YLE 2011.) Opinnäytetyöni tu-

lokset kertovat, että vuodesta 2011 on jo edetty aimo harppaus eteenpäin. Teatterit 

tiedostavat sosiaalisen median mahdollisuudet ja vaikuttavat suhtautuvan siihen muu-

tenkin positiivisesti. Haasteina osalle ovat kuitenkin pula resursseista ja osaamisesta. 

 

Uskon että opinnäytetyön tulokset ovat jossain määrin yleistettävissä muihinkin Suo-

malaisiin teattereihin. Olisi mielenkiintoista toistaa tämä tutkimus jo vaikkapa kolmen 

vuoden päästä, sillä sosiaalinen media on koko ajan muutoksessa oleva verkosto, ja jo 

muutamassa vuodessa voi ilmetä suuriakin muutoksia. Uudessa tutkimuksessa voitai-

siin selvittää myös vastaajien taustatietoja moniulotteisemman analyysin avuksi. Vas-

taajat voitaisiin luokitella esimerkiksi teatterien kokoluokan tai muun vastaavan perus-

teen mukaan ja vertailla, onko vastaajaryhmien välillä eroja. Muita jatkotutkimuseh-

dotuksia ovat esimerkiksi tutkimus siitä, kuinka teatterikävijät kokevat teatterien 

kommunikoinnin sosiaalisessa mediassa, ja mitä he siltä toivoisivat. Toiminnalliseen 

opinnäytetyöhön voisi olla aiheena sosiaalisen median suunnitelman luominen toi-

meksiantajana toimivalle teatterille. 
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Sosiaalisen median käyttö Suomen Teatterit ry:n jäsenteattereissa 

Tämän kyselytutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa Suomen Teatterit ry:n  
jäsenteattereiden sosiaalisen median käyttöä.  
 
Tutkimus on osa Mikkelin ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman  
opinnäytetyötä, jonka on tarkoitus valmistua huhtikuussa 2015. Kyselyn täyttämiseen  
kuluu aikaa noin 5 minuuttia. Vastaukset antavat arvokasta materiaalia tutkimukseen.  
Vastaukset ovat luottamuksellisia ja niitä käytetään ainoastaan opinnäytetyön  
tutkimusaineistona. Kyselyyn on aikaa käydä vastaamassa 25.3.2015 asti. 
Opinnäytetyö julkaistaan sen valmistuttua Theseus palvelussa. 
 
Lisätietoa tutkimuksesta sähköpostitse: sara.hakkinen@edu.mamk.fi 
 
Suuri kiitos vastauksestanne! 

 
1. Mitä sosiaalisen median kanavia käytätte? * 

 Facebook 
 

 Twitter 
 

 Google+ 
 

 Instagram 
 

 Pinterest 
 

 LinkedIN 
 

 Youtube 
 

 Vimeo 
 

 Myspace 
 

 Flickr 
 

 Keskustelupalstat 
 

 
Muu, mikä? 

________________________________ 
 

 Emme käytä sosiaalista mediaa 
 

 

 

 

 
2. Mikäli  vastasitte  ”emme  käytä  sosiaalista  mediaa”,  mistä  syystä  ette  ole  mukana  sosiaalisessa  mediassa?  Voit-
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te valita yhden tai useamman vaihtoehdon.  

 Ei tuo lisäarvoa 
 

 Emme ole perehtyneet riittävästi 
 

 Ei ole teknistä osaamista 
 

 Perinteiset mediat sopivat paremmin 
 

 Organisaatiosta puuttuvat linjaukset 
 

 Ei ole ollut tapana talossa 
 

 Ei kuulu kenenkään työnkuvaan 
 

 Vie liikaa aikaa/ei ole henkilöstöresursseja 
 

 
Muu, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 
3. Mikäli käytätte sosiaalisen median palveluita, mikä on sosiaalisen median käyttönne tarkoitus? Voitte valita 
useamman vaihtoehdon.  

 Asiakassuhdeviestintä 
 

 Asiakaspalvelu 
 

 Tiedotus ja ulkoinen viestintä 
 

 Markkinointi 
 

 Liikenteen ohjaaminen tiettyyn web-osoitteeseen (esimerkiksi lipunmyyntiin) 
 

 Yhteydenpito yhteistyökumppaneihin 
 

 Sisäinen viestintä 
 

 Rekrytointi 
 

 Tiedonhankinta 
 

 
Muu, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 
4. Onko koko henkilökuntaa opastettu sosiaalisen median käyttöön?  

   Kyllä 
 

   Ei, sosiaalista mediaa käyttää tietty henkilö/tiimi 
 

 

 

 

 
5. Oletteko nimenneet vastuuhenkilöä/henkilöitä sosiaalisen median käytölle?  

   Kyllä 
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   Ei 
 

 

 

 

 
6. Oletteko luoneet sosiaalisen median suunnitelmaa?  

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

 
7. Oletteko asettaneet tavoitteita sosiaaliselle medialle? (esimerkiksi seuraajamääriä)  

   Ei 
 

   
Kyllä, millaisia? 

________________________________ 
 

 

 

 

 
8. Mittaatteko sosiaalisen median käyttönne tuloksia?  

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

 
9. Vapaa sana/Muita mietteitä teatterinne sosiaalisen median käytöstä  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 


