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Facebookissa käydään keskustelua kuntien asioista, ja muodostetaan mielikuvia kunnista 
riippumatta siitä, ovatko kunnat Facebookissa vai eivät. Kunnat voivat kuitenkin myös itse omalla 
Facebook-toiminnallaan vaikuttaa niistä muodostettaviin mielikuviin. Tässä tutkielmassa 
tarkastellaan kuntien ja kaupunkien Facebook-sivuilla tapahtuvaa brändäämistä. Tutkielman 
tutkimustehtävä mahdollistaa myös sosiaalisen median kuntien toiminnalle tarjoamien 
mahdollisuuksien ja haasteiden tarkastelun.  

Tutkielman teoreettiseen viitekehykseen on koottu eri bränditeoreettisissa lähteissä esiteltyjä, 
tutkielman tekijän valitsemia brändäämisen keskeisiä käsitteitä ja keinoja brändiassosiaatioiden 
hallitsemiseksi.  

Tutkimusaineistoa varten haastateltiin puolistrukturoitua haastattelua käyttäen kuuden, 
asukasluvultaan 17 000 – 30 000:n asukkaan välille asettuvan eri kunnan ja kaupungin Facebook-
toimintaan osallistuvia henkilöitä. Puolistrukturoidut haastattelut antoivat tutkielman tarpeisiin 
vastaavaa yksityiskohtaista tietoa kuntien ja kaupunkien Facebookin käyttötavoista. 
Tutkimusaineistoa analysoitiin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin avulla. Aineistosta analysoitiin 
niitä tekijöitä, jotka määrittävät kuntien ja kaupunkien toimintaa Facebookissa, sekä keinoja, joita 
kunnat ja kaupungit käyttävät Facebookissa vaikuttaakseen niistä muodostettaviin mielikuviin. 
Aineistosta nousseita huomioita peilattiin bränditeoreettisen viitekehyksen käsitteistöön, minkä 
perusteella muodostettiin johtopäätökset siitä, miltä kuntien ja kaupunkien Facebook-toiminta 
näyttää bränditeoreettisesta näkökulmasta tarkasteltuna.  

Tutkimustulosten perusteella Facebookin tai sosiaalisen median käyttötarkoitusta ole vielä 
strategisesti määritelty kovin tarkasti. Facebookia käytetään pääosin oman toiminnan, 
palvelutarjonnan sekä muiden paikallisten toimijoiden toiminnan esittelemiseen. Yritysmaailman 
näkyminen virallisilla Facebook-sivuilla vaihteli tutkimuskohteiden osalta. Facebookin kautta 
halutaan näyttäytyä helpommin lähestyttävältä, ja Facebookin käyttöä kuvaillaan arkikäytön ja 
asukasviestinnän termeillä. Facebookissa tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta halutaan myös 
luoda ”asiakaslähtöisiä” positiivisia mielikuvia, vaikkakin vuorovaikutuksen on koettu jäävän 
kovin yksisuuntaiseksi. Facebook-toiminta tehdään pääosin omista lähtökohdista, ja muista 
kunnista erottautuminen tapahtuu myös lähinnä oman toiminnan esittelemisellä sen sijaan, että 
erottautuminen tapahtuisi vertaamalla omaa toimintaa muiden kuntien toimintaan. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkielman taustaa 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten kunnat ja kaupungit käyttävät Facebookia 

brändäämisessään. Kuntien brändäämisen tarpeellisuus ja merkitys on luonnollisesti 

subjektiivinen kysymys. Brändäämisellä voi kuitenkin olla suuri vaikutus siihen, millaisena 

eri sidosryhmät näkevät kunnan ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Se, millaisena kunta 

näyttäytyy sidosryhmilleen, voi vaikuttaa puolestaan siihen valitsevatko ne kunnan 

asuinpaikakseen tai perustavatko ne esimerkiksi liiketoimintansa kuntaan. Asukkaat ja 

liiketoiminta, ja niiden tuottamat resurssit ovat yksi kuntien selviytymisen elinehdoista. Jos 

kunta ei herätä mielikuvia sidosryhmissään, tulevat sidosryhmät valitsemaan 

todennäköisesti jonkin toisen kunnan asemapaikakseen (vrt. Halonen 2016, 14). 

Brändääminen ei tietenkään ole avaintekijä esimerkiksi asuinpaikkaa valitessa, mutta 

brändäämisen avulla voidaan antaa signaalia siitä, miksi kunta sopisi potentiaalisten uusien 

asukkaiden ja toimijoiden tarpeisiin.  

Brändäämisellä tarkoitetaan lyhyesti tiivistettynä tuotteen, palvelun, henkilön tai 

organisaation ominaispiirteiden korostamista, jonka tarkoituksena on erottautua muista 

saman toimialan toimijoista (Aula & Heinonen 2002, 53). Brändi rakennetaan ja 

kohdistetaan asiakkaille ja muille sidosryhmille, eli esimerkiksi kunnan tapauksessa 

nykyisille kuntalaisille sekä potentiaalisille uusille kuntalaisille, matkailijoille, yrityksille, 

yhteistyökumppaneille ja rahoittajille yms. Tavoitteellisesti tehtynä brändäämisen tarkoitus 

on lisätä kunnan houkuttavuutta tuoden sen erityispiirteet esiin muihin saman toimialan 

toimijoihin verrattuna.  
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Kunnan tai kaupungin käsite on monimutkainen ja monitulkintainen riippuen siitä, missä 

yhteydessä sitä käytetään. Käsitteellä voidaan tarkoittaa esimerkiksi aluetta, kokonaisuutta 

tai poliittista instituutiota (Wæraas ym. 2014, 2). Tässä tutkielmassa kunnalla tai kaupungilla 

tarkoitetaan kuntaa tai kaupunkia hallinnollisena organisaationa ja toimijana. 

Kunnat ja kaupungit poikkeavat organisaatioina yksityisistä yrityksistä, eikä niiden tarvitse 

kilpailla samalla tavalla markkinajohtajan asemasta selviytyäkseen. Ihmiset muodostavat 

joka tapauksessa mielikuvia kunnista ja kaupungeista, ja näihin mielikuviin voidaan 

vaikuttaa joko tarkoituksellisesti tai haluamattakin (ks. esim. Halonen 2016). Brändääminen 

on keino vaikuttaa siihen kokonaisuuteen, millaisena kunta tai kaupunki näyttäytyy sen 

sidosryhmilleen. Brändäämisen tarkoituksena ei ole tuottaa vain yhdenlaiseen toimivaan 

malliin johtavaa lopputulosta, vaan brändääminen tehdään aina brändääjän lähtökohdista 

käsin. Tarkoituksena on luoda omannäköinen, tunnistettava ja muista toimialan kilpailijoista 

erottuva, mielikuvia herättävä kokonaisuus. Muun muassa Halosen (2016, 14) mukaan 

mielikuvia synnyttämätön kaupunkiseutu ei ole olemassa ulkoisille sidosryhmille, eikä 

loppujen lopuksi sisäisillekään. Myös Raunion (2000, 197) huomio kiinnittyy 

mediayhteiskunnan vaikutukseen kaupunkisuunnittelussa, ja siihen että konkreettisen 

kaupunkisuunnittelun lisäksi myös mielikuvatodellisuutta tulisi rakentaa. Kunnilla on 

tietynlaisia paineita siitä, miten ne voivat erottua edukseen muista ”saman toimialan 

kilpailijoista”. Houkuttelevia mielikuvia tarvitaan uusien asukkaiden, yritysten ja 

matkailijoiden hankkimiseksi, elinkeinojen ylläpitämiseksi sekä kunnan jatkuvuuden 

säilymiseksi (Wæraas 2015, 281). Brändäämisen ja mielikuvatyön avulla julkisen sektorin 

toimijat voidaan saada esimerkiksi näyttäytymään helpommin lähestyttävämpänä, ja murtaa 

mielikuvia byrokraattisesta ja hallitsijamaisesta julkisen sektorin koneistosta. Tietynlaisen 

brändäämisen myötä myös toiminnan avoimuus ja vuorovaikutus kansalaisten kanssa voi 

parantua (Colyer 2006). Se, millaisena kunta tai kaupunki haluaa muiden näkevän itsensä, 

liittyy täysin siihen, millaisia mielikuvia se antaa itsestään.  

Sosiaalinen media on nykypäivänä asia, jolta ei käytännössä voi välttyä. Sen lisäksi, että 

hyvin suuri osa ihmisistä on jollain tavalla tekemisissä sosiaalisen median kanssa, ovat 

sosiaalisen median monimuotoisuus ja käyttöominaisuudet kehittyneet jatkuvasti. Kun 

sosiaalinen media aikaisemmin miellettiin lähinnä ystävysten keskeiseksi 

verkostoitumispaikaksi, on se nyt sekä ominaisuuksiltaan, mahdollisuuksiltaan, että 

uhkiltaan erilainen kokonaisuus. Ominaisuuksien, mahdollisuuksien ja uhkien ilmeneminen 
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on luonnollisesti riippuvaista siitä, miten sosiaalisen median käyttäjä käyttää sosiaalisen 

median kanavia, tai vaihtoehtoisesti jättää käyttämättä. Kuitenkin on selvää, että sosiaalisen 

median kautta voidaan tuottaa tietoa ja mielipiteitä lähes mistä tahansa. Se, halutaanko tai 

voidaanko niihin vaikuttaa, on kiinni siitä, miten sosiaalista mediaa käytetään. (Kaplan & 

Haenlein, 2010.) 

Sosiaalisen median kanavia on useita, ja oikeastaan voisi sanoa, että sosiaalisen median 

kautta tavoittaa lähes kaikenlaisia ihmisiä. Kanavien käyttötarkoitus poikkeaa osittain 

sisällöltään sekä sisältömuodoltaan. Se, miten sosiaalista mediaa käytetään, riippuu myös 

osaltaan siitä, onko käyttäjä yksityinen henkilö, julkisuuden henkilö, politiikan henkilö, 

yksityinen yritys tai julkishallinnollinen toimija. Sosiaalisen median käyttötarkoituksia ja -

tapoja on loppujen lopuksi luultavasti yhtä paljon kuin sosiaalisen median käyttäjiä, ja juuri 

monimuotoisuuden takia sosiaalisen median käytölle on vaikeaa antaa yksiselitteistä 

kuvausta.  

Facebookilla oli vuoden 2017 kolmannella kvartaalilla yli 2 miljardia aktiivista käyttäjää 

(AudienceProject 2017), joten Facebookin tavoittavuus on laaja. Suomessa Facebookin 

käyttäjiä oli vuonna 2016 noin 2,5 miljoonaa, ja 15-64 vuotiaiden suomalaisten ikäryhmissä 

Facebookia käyttävien osuus vaihtelee 50-70% välillä (DNA 2017). Vuoden 2016 

neljännellä kvartaalilla Facebook oli suomalaisten keskuudessa Whatsapp-viestisovelluksen 

kanssa suosituin sosiaalisen median kanava kaikissa ikäryhmissä (AudienceProject 2017). 

Facebook valikoitui tutkielmaani sosiaalisen median kanavaksi, koska Facebook näyttäytyy 

tutkielman tekijän silmiin käyttöominaisuuksiltaan monipuolisimpana sosiaalisen median 

kanavana. Kuten aiemmin todettiin, käyttäjällä on useita sosiaalisen median kanavia 

valittavanaan, joten tutkielmani tutkimustulokset pätevät vain Facebookissa tapahtuvaan 

kuntien ja kaupunkien toimintaan. Facebook myös muuttuu ominaisuuksiltaan jatkuvasti, 

joten tutkimustulokset pätevät myös vain tutkielman tekohetkellä. 

Tässä vaiheessa on tutkielman sujuvamman lukemisen ja tutkielman rakenteen 

muodostumisen ymmärtämiseksi syytä käydä tutkielman runko nopeasti läpi. Johdannossa 

(luku 1) esittelen tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen keskeiset 

käsitteet, jotka toimivat pohjana analyysille ja määrittävät sen, miten ja mihin kysymyksiin 

aineiston pohjalta halutaan vastaus. Teoreettisen viitekehyksen kappaleissa (luku 2 ja luku 

3) käydään läpi ne brändäämiseen ja kuntien ja kaupunkien sosiaalisen median käyttöön 
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liittyvät teoreettiset taustat, joita vasten aineistoa reflektoidaan ja joiden avulla tutkielmassa 

tehdään tulkinta siitä, miten brändääminen tapahtuu. Teoreettisen viitekehyksen jälkeen 

esitellään tutkimusaineisto (luku 4), jonka pohjalta tulkinta tehdään, tutkimusmenetelmä 

jolla tulkinnat aineistosta luodaan, sekä huomiot tutkimuksen eettisyydestä. 

Tutkimusaineiston esittelyn jälkeen siirrytään varsinaiseen aineiston analyysiin (luku 5), 

jossa aineistona toimivia litteroituja haastatteluja käsitellään reflektoiden niitä jatkuvasti 

teoriaan. Jatkuva peilaaminen teoriaan mahdollistaa tulkinnat siitä, miten brändääminen 

tapahtuu nimenomaan tähän tutkielmaan muodostetussa brändäämisen teoreettisessa 

viitekehyksessä. Analyysiluvun jälkeen seuraavat tutkimustulosten esittely (luku 6), sekä 

johtopäätökset (luku 7), joissa aineistosta tehtyjen huomioiden perusteella tehdään 

lopullinen tulkinta siitä, miten kaupungit käyttävät Facebookia brändäämisen teoreettisessa 

viitekehyksessä.  

1.2 Tutkimustehtävä 

Tässä luvussa käydään läpi ne asiat, jotka ovat vaikuttaneet tämän tutkimuksen 

muodostumiseen, sekä ne tutkimuskysymykset, joihin tutkielmassa halutaan vastata.  

Tutkielman tutkimustehtävänä on tarkastella sitä, miten kunnat käyttävät sosiaalista mediaa 

ja Facebookia brändäämiseensä. Ilmiötä tutkitaan tarkastelemalla kuntien ja kaupunkien 

toimintaa bränditeoreettisen viitekehyksen läpi. Toisin sanoen kuntien toimintaa 

Facebookissa reflektoidaan brändäämisen teoreettiseen viitekehykseen, ja näin ollen 

muodostetaan käsitys siitä, miten kunnat ja kaupungit käyttävät Facebookia brändäämiseen. 

Samalla tutkimusaineiston kautta voidaan nostaa esiin ja tarkastella sitä, mitä 

mahdollisuuksia ja toisaalta myös haasteita sosiaalinen media luo kuntien brändäämiselle, 

ja miten tutkimuskohteena toimivat kunnat ja kaupungit ovat näitä mahdollisuuksia 

toiminnassaan käyttäneet, tai mitä ne ovat nähneet haasteena sosiaalisen median kautta 

tapahtuvalle mielikuvatyölleen. 

Tutkimuskohteina toimii kuusi kuntaa tai kaupunkia, joiden asukasmäärä asettuu 17 000 – 

30 000 asukkaan välille. Tutkimuskohteiksi valittujen kuntien ja kaupunkien kriteerinä oli 

mahdollisimman samansuuruinen asukasmäärä, sillä tekee kunnat ja kaupungit helpommin 

keskenään vertailukelpoisiksi. Toisaalta on kuitenkin otettava huomioon, että 

tutkimuskohteiden määrän ollessa vähäinen Suomen kuntien kokonaismäärän nähden, eivät 

tutkimuksen tulokset ole välttämättä kovin yleispäteviä, ja niiden voidaan katsoa 
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koskettavan vain tutkimuskohteena toimivia kuntia ja kaupunkeja. Tutkimustulokset 

kuitenkin antavat vertailukelpoisia tuloksia ja lähtökohtia muille samaa aihepiiriä sivuaville 

tutkimuksille tulevaisuudessa. 

Tutkimuksen tarkoituksena ei ole arvostella sitä, miten kunnat ovat onnistuneet 

brändäämisessään Facebookissa. Tutkimuskohteena olevien kaupunkien Facebook-

toiminnan tarkoituksena ei välttämättä edes ole brändääminen. Toimimalla Facebookissa ne 

kuitenkin luovat mielikuvia, ja tästä syystä niiden toimintaa tarkkaillaan brändäämisenä 

tässä tutkimuksessa. 

Tämän tutkielman tarkoituksena on siis tarkastella sitä, miten kunnat ja kaupungit 

brändäävät Facebookissa brändäämisen keinojen näkökulmasta. Tutkielman teoreettinen 

viitekehys muodostaa sen taustan, jota vasten aineistoa peilaamalla voidaan saada vastaus 

tutkielman pääkysymykseen: 

Miten kuntien ja kaupunkien toiminta Facebookissa näyttäytyy brändäämisen 

viitekehyksessä.? 

Kuntien ja kaupunkien toimintaa tarkastellaan niiden virallisten Facebook-sivujen ja siellä 

tehdyn viestinnän ja sisällöntuotannon kautta. Tällöin kuntien ja kaupunkien toiminnasta 

vastaavat ne henkilöt, jotka tuottavat sisältöä Facebook-sivuille. Kuntien ja kaupunkien 

toiminta on tämän tutkimuksen tapauksessa yhtä kuin kuntien ja kaupunkien Facebook-

viestintää tekevien henkilöiden toiminta. Edellä olevaa lausetta voidaan perustella siten, että 

viestinnästä vastaavat henkilöt ovat niitä, jotka toteuttavat tätä tehtävää. Tutkimusaineisto 

perustuu näiden toimintaa tekevien henkilöiden näkemyksiin kuntien ja kaupunkien 

Facebook-toiminnasta. 

Koska kysymyksenasettelu tällaisenaan on suhteellisen laaja, voidaan siihen vastata 

helpommin jakamalla se kolmeen alakysymykseen. Alakysymykset jäsentävät 

pääkysymyksen kolmeen suppeampaan kategoriaan, jotka yhdistettynä kuitenkin vastaavat 

pääkysymykseen. Näitä alakysymyksiä ovat  

1) minkälaista sisältöä kunnat ja kaupungit tuottavat Facebookiin, sekä 

2) minkälaisia tarkoituksia kunnat ja kaupungit ovat antaneet Facebook-toiminnalleen, 

sekä 
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3) millainen rooli Facebookilla on kuntien ja kaupunkien toiminnassa. 

Ensimmäisen alakysymyksen avulla voidaan tarkastella sitä, mitä kunnat ja kaupungit 

konkreettisesti tekevät Facebookissa. Facebookiin tuotettu sisältö on se tuote, joka välittää 

signaalia kuluttajille siitä, minkälainen kunta tai kaupunki on. Alakysymyksen avulla 

selvitetään tuotettua sisältöä konkretiassa, eli millaista se on, kenelle se on, mitkä asiat siihen 

vaikuttavat. 

Toisen kysymyksen avulla täsmennetään sitä, mitä kunnat ja kaupungit tietoisesti pyrkivät 

tuottamallaan sisällöllä tekemään. Tällä alakysymyksellä pyritään puolestaan selvittämään 

syitä sille, mitä sisällöntuotannolla haetaan, eli miksi sisältö on tuotettu näin. 

Kolmannella alakysymyksellä kartoitetaan Facebookin roolia kuntien ja kaupunkien 

toiminnassa. Facebookin rooli ja merkitys vaikuttavat todennäköisesti myös siihen, miten 

Facebookia käytetään. 

Tutkielman aihe, kuntien brändääminen Facebookissa, valikoitui ensisijaisesti sen 

ajankohtaisuuden perusteella. Sosiaalinen media on yleistymisensä myötä vahvistanut 

jalansijaansa viestinnän ja tiedotuksen kanavana, ja Kuntaliiton vuonna 2017 teettämän 

kuntalaiskyselyn mukaan yhä useampi kuntalainen seuraa kotiseutunsa asioita nimenomaan 

sosiaalisen median kanavista (Kuntaliitto 2017). Jos kehitys jatkuu samanlaisena, tulee 

sosiaalinen media ohittamaan kunnan virallisen Internet-sivun digitaalisten 

viestintäkanavien osalta lähivuosina. Siksi esimerkiksi onnistuneen sähköisen viestinnän 

osalta sosiaalisen median oikeanlainen käyttö on tärkeää. 

Sosiaalinen media kasvattaa käyttäjäkuntaansa jatkuvasti, ja myös käyttäjien, kuntalaisten, 

tuottama tieto alueensa palveluista ja palveluntarjoajista tulee lisääntymään sosiaalisessa 

mediassa. Tämä tieto voi vaikuttaa osaltaan alueista ja kunnista syntyviin mielikuviin. Tästä 

syystä myös kuntien tulee julkisten palvelujen tuottajina olla myös siellä, missä 

kuntalaisetkin ovat (vrt. Mergel 2010 siteerattuna Syväjärvi ym. 2017, 24). Brändääminen 

on tietoista vaikuttamista mielikuvien syntymiseen, ja kunnat voivat pyrkiä vaikuttamaan 

niistä syntyviin mielikuviin myös sosiaalisen median kautta. Haluan tässä tutkielmassani 

selvittää sitä, missä määrin ja miten kunnat pyrkivät tarkoituksellisesti vaikuttamaan niistä 

syntyviin mielikuviin sosiaalisen median suurimmassa kanavassa, Facebookissa.  
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Facebookissa tapahtuvasta suomalaisten kuntien brändäämisestä ei olla tehty juuri aiempaa 

laadullista tutkimusta, mutta esimerkiksi kuntien Facebookin käyttömahdollisuuksista 

(Soljansaari 2013) ja kunnanjohtajien sosiaalisen median käytöstä (Syväjärvi ym. 2017) on 

tehty tutkimusta.  Sosiaalista mediaa kuntakontekstissa on tutkittu erityisesti siitä 

näkökulmasta, mitä mahdollisuuksia sosiaalinen media ja siihen liitettävät digitaaliset 

teknologiat tarjoavat julkishallinnolle, ja mitä näiden mahdollisuuksien käyttöönotto 

kunnilta vaatii. Tutkimuksissa on tarkasteltu sosiaalisen median mahdollisuuksia 

esimerkiksi hallinnon läpinäkyvyyttä, sekä kansalaisten ja hallinnon välistä vuorovaikutusta 

lisäävänä alustana (esim. Mergel 2010 & 2013; Bryer & Zavattaro 2011; Larsson 2013; 

Larsson & Kalsnes 2014; Jalonen 2014; Sauri 2015; Leinonen ym. 2016; Syväjärvi & 

Kivivirta 2017; Syväjärvi ym. 2017). Tutkimuskohteina ovat olleet sekä julkishallinto, 

poliittiset päättäjät että julkiset johtajat, ja näiden tosiasiallinen sosiaalisen median käyttö. 

Sosiaalista mediaa on tutkittu myös rivikuntalaisten näkökulmasta, eli sosiaalisen median 

demokratiaa edistävien mahdollisuuksien kautta (ks. esim. Loader & Mercea 2011). Tällöin 

tutkimuskohteita ovat olleet esimerkiksi perinteisen median, sekä hallinnon tuottaman tiedon 

lisäksi syntyvä kansalaisten kansalaisille tuottama ja välittämä tieto (Loader & Mercea 2011, 

759-762). 

Brändäämistä käsitteleviä tutkimuksia on puolestaan erittäin runsaasti. Julkishallinnollisten 

organisaatioiden brändäämisestä, sekä mielikuvatyöstä ja sen merkityksestä myös julkiselle 

toimijalle on tarkasteltu suomalaisessa kontekstissa esimerkiksi Rainiston (2004; 2005) sekä 

Halosen (2016) julkaisuissa. Kuntien mahdollisuuksia brändäämiseen, ja tarvetta erottua 

toisista kunnista käsitellään muun muassa Wæraasin (2015) norjalaisten kuntien 

brändäämisen tutkimuksessa. Wæraasin mukaan kuntien brändäämisessä on osaltaan 

ongelmallista erottua muista kunnista, ja samalla toteuttaa kaikille ”toimialan kilpailijoille” 

yhteistä ydintehtävää, eli valtion niille asettamia tehtäviä. Wæraasin tutkimuksessa 

tarkasteltiin myös sitä, missä määrin kuntien kannattaa pyrkiä erottautumaan muista saman 

alueen kunnista, sekä alueen jo valmiiksi muodostuneesta profiilista.   Julkisen organisaation 

brändäämistä käsitellään tarkemmin teoreettisessa viitekehyksessä. 

 



8 
 

2 BRÄNDÄÄMINEN 

2.1 Brändi ja brändääminen 

Brändäämisellä tarkoitetaan tuotteen, palvelun, henkilön tai organisaation ominaispiirteiden 

korostamista, jonka tarkoituksena on erottautua muista saman toimialan toimijoista (Aula & 

Heinonen 2002, 53). Brändi rakennetaan ja kohdistetaan asiakkaille ja muille sidosryhmille, 

eli esimerkiksi kunnan tapauksessa nykyisille kuntalaisille sekä potentiaalisille uusille 

kuntalaisille, matkailijoille, yrityksille, yhteistyökumppaneille ja rahoittajille yms. 

Tavoitteena on lisätä kunnan houkuttavuutta tuoden sen erityispiirteet esiin muihin saman 

toimialan toimijoihin verrattuna.  

Brändääminen eroaa mielikuvien hallinnasta ja tuottamisesta pääosin siinä, että mielikuvien 

tuottamisella pyritään luomaan tietty imago organisaatiosta sen jokaiselle sidosryhmälle. 

Brändääminen kohdistetaan puolestaan organisaation asiakkaille (Heinonen 2008, 66). 

Brändi ei synny itsestään, ja kaikki markkinointi ja viestintä eivät itsessään synnytä brändiä. 

Brändin voidaan katsoa syntyneen, kun brändäämisen kohteena olevaan asiaan onnistutaan 

liittämään tekijöitä, jotka herättävät mielikuvia ja reaktioita kohderyhmissä (Adamson 2006, 

3-4).  

Brändin käsitteen avaamisessa voidaan käyttää apuna esimerkiksi Salinaksen (2011, 35-36) 

havainnollistamaa kolmea erilaista brändiä kuvaavaa konseptia. Suppeimmillaan brändi 

käsittää nimen, logon ja näihin liittyvät visuaaliset elementit, kuten esimerkiksi sloganin. 

Laajempaan käsitykseen sisältyy myös brändin muotoiluun ja brändiin liitettävissä olevien 

äänien ulottuvuudet. Kaikista laajimmassa käsityksessä brändiä luonnehditaan holistisena 

yritys- tai organisaatiobrändinä. Tällöin brändin määritelmä sisältää kaiken sen 

intellektuaalisen pääoman eli brändipääoman, joka vaikuttaa asiakkaan 

brändikokemukseen, eli siihen miten asiakas kokee brändin.  

Yhteisön maineelle laskettua arvoa puolestaan kutsutaan mainepääomaksi. Mainepääomalla 

tarkoitetaan tunnettuuden, eri sidosryhmien luottamuksen, tavoitteisiin sitoutumisen ja 

myönteisten mielikuvien tuottamaa lisäarvoa organisaatiolle. Aineeton pääoma tuo 

merkittävää kilpailuetua organisaatiolle, ja siksi organisaation tulisikin kiinnittää tähän 

huomiota. (Eskelinen 2002, 51.) 
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2.2 Brändäämisen keskeisiä käsitteitä 

Brändäämisen perimmäinen tarkoitus on erottua muista saman toimialan toimijoista 

luomalla kuluttajissa ainutlaatuisia mielikuvia (Aula & Heinonen 2002, 53). Laajassa 

merkityksessään brändin määritelmä sisältää kaiken organisaation brändipääoman, eli 

kaiken sen, mikä vaikuttaa siihen, miten asiakas kokee brändin (Salinas 2011, 35-36). 

Brändi voidaan käsitteenä jakaa myös organisaation omaan näkemykseen itsestään, eli 

brändi-identiteettiin, sekä sidosryhmien mielikuviin ja näkemykseen siitä, millaisena he 

organisaation ja brändin näkevät, eli brändi-imagoon (Lindberg-Repo 2005, 268). Brändistä 

syntyvän mielikuvan muodostumiseen vaikuttavat monet asiat, joista kaikkiin brändääjä ei 

välttämättä voi edes itse vaikuttaa. Mielikuvaan vaikuttavia asioita ovat esimerkiksi 

yrityksen tuottaman tuotteen tai palvelun käyttökokemus, markkinointiviestintä, 

potentiaaliset asiakaskontaktit, ostokokemukset ja muiden mielipiteet. Onnistunut 

brändääminen vaatii huomion kiinnittämistä useampaan kuin yhteen edellä mainituista 

tekijöistä, ja siksi brändäämisen tulisi olla osa organisaation kokonaisstrategiaa. (Mäkinen, 

Kahri & Kahri 2010, 78-79.) 

Kotlerin & Kotlerin (2013) 3i -mallin (Integrity, Identity, Image) avulla organisaatio voi 

tarkastella sitä, miten se pyrkii itseään brändäämään, ja millaisia mahdollisuuksia ja 

lähtökohtia sillä on brändäämiseen. Integrity (eheys) -käsitteellä arvioidaan sitä, mitä 

organisaatio pystyy tuottamaan ja mitä annettuja lupauksia täyttämään. Toisin sanoen, sillä 

pyritään hankkimaan sidosryhmien luottamusta. Identity (identiteetti) -käsitteellä puolestaan 

tarkastellaan sitä, miten organisaatio eroaa kilpailijoistaan / muista saman toimialan 

organisaatioista. Tällöin organisaatio pyrkii asettamaan itsensä erityiseen asemaan 

verrattuna muihin saman toimialan toimijoihin. Image (mielikuva) -käsitteellä tarkastellaan 

sitä, mitä organisaatio on ja miten se näyttäytyy sidosryhmille ja muille saman toimialan 

organisaatioille. 

Identiteettijärjestelmänä brändi rakentuu Kapfererin (1992) mukaan kulttuurin, 

persoonallisuuden, itsensä projisoimisen, fyysisen, reflektoimisen ja suhteiden 

ulottuvuuksista. Fyysinen ulottuvuus kattaa tuotteen tai palvelun ominaisuudet ja symbolit, 



10 
 

persoonallisuus edustaa yrityksen luonnetta ja asennetta, suhteiden ulottuvuus koostuu 

uskomuksista ja assosiaatioista, kulttuuriin kuuluvat arvot, reflektointi edustaa kuluttajan 

näkemystä brändistä ja itsensä projisoiminen yrityksen sisäistä näkemystä kuluttajasta 

brändin kokijana (Kapferer 1992 teoksessa Maurya & Mishra 2012, 125). Myös Aaker 

(1996) korostaa identiteetin merkitystä brändin asettelussa, sillä identiteettilähtöinen 

brändääminen tuo esiin yrityksen perusolemuksen sidosryhmille. 

Brändi näyttäytyy kuluttajan mielikuvana kaikkena mihin kuluttajat yhdistävät brändin. 

Käytännössä brändi tarkoittaa tällöin kuluttajan ideaa brändistä, ja kaikki organisaation 

toiminta heijastaa tällöin brändiä (Maurya & Mishra 2012, 125; Laakso 2004, 160; Hakala 

& Malmelin 2011). Kuluttajan mielikuvaan vaikuttaminen on brändäämisen ydintarkoitus, 

joten assosiaatioita voidaan pitää samalla myös eräänlaisena yläkäsitteenä brändipääomalle.  

2.3 Brändin hallitseminen 

Brändiassosiaatiot ovat mielikuvia brändääjästä, ja assosiaatiot sekä laatutekijät ovatkin 

voimakkaasti yhteydessä siihen tuleeko kuluttaja käyttämään brändiä myös jatkossa. 

Käytännössä brändin imago koostuu assosiaatioiden nipusta, joka on organisoitu 

tarkoituksellisella tavalla. Niput voidaan olla jaettu esimerkiksi kategorisesti siten, että ne 

korostavat brändääjän laatua eri asioissa (esim. tuotteet, asiakaspalvelu, tilat, ekologisuus ja 

muut arvot jne.). Brändääjä voi myös asemoitua siten, että sen asema jonakin (esim. 

paikallisena) luo positiivisia assosiaatioita kohderyhmässä. (Aaker 1991, 109-110; Keller 

1993, 3.)  

Assosiaation tuottama lisäarvo syntyy silloin, kun brändiin liitettävä assosiaatio auttaa 

brändiä erottumaan muista saman toimialan kilpailijoista. Kuluttaja usein valitsee brändin 

jonka hän tunnistaa, ja joka erottuu selkeästi muista saman toimialan brändeistä. Lisäksi 

assosiaatiot vaikuttavat kuluttajiin myös alitajuisesti, jolloin kuluttaja voi tietyn asian 

nähdessään ajatella brändiä assosiaation kautta. (Aaker 1991, 111-112.)   

Brändiassosiaatiot ovat lähtöisin organisaation brändi-identiteetistä, ja ne ovat osa kuluttajan 

muodostamaa brändi-imagoa. Organisaation tulee kuitenkin huomioida assosiaatioita 

luodessaan se, etteivät kuluttajat välttämättä tulkitse niitä samalla tavalla kuin brändääjä itse 

(De Chernatony 2002, 38-39). 
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Kapfererin (2004, 99) mukaan brändi-imagoon vaikuttavat brändiassosiaatiot voivat 

muodostua kuluttajalle mistä vain brändääjän lähettämästä signaalista, kuten tuotteista, 

palveluista, ihmisistä tai viestinnästä. 

Seuraavissa luvuissa käydään läpi keinoja brändiassosiaatioiden valitsemiseksi, luomiseksi 

sekä ylläpitämiseksi (ks. myös Aaker 1991, 157-179).  

Brändiassosiaatioiden valitseminen 

Brändääjän on tärkeää asemoida brändinsä suhteessa itseensä, kuluttajista koostuvaan 

kohderyhmäänsä sekä kilpailijoihinsa. Assosiaatiot vaikuttavat brändin asemointiin, ja 

brändääjän tuleekin ottaa huomioon se, ettei brändi voi yksinkertaisesti miellyttää kaikkia 

eikä se voi vastata kaikkien kuluttajien toiveisiin.  

Brändääjä ei myöskään voi vaikuttaa kaikkiin siitä muodostuviin brändiassosiaatioihin. Osa 

assosiaatioista muodostuu esimerkiksi ihmisten kokemusten ja muilta kuultujen 

mielipiteiden kautta. Lisäksi assosiaatioiden muodostumiseen vaikuttavat kuluttajien 

henkilökohtaiset ominaisuudet, kulttuuri sekä sosiaaliset ja tilanteelliset tekijät (Keller 2003, 

70). 

Brändääjän tulee arvioida itsensä, eli selvittää mitä se on ja mihin se kykenee. Jos yritys 

brändää itseään kykeneväisempänä kuin mitä se oikeasti on, voivat kuluttajat menettää 

luottamuksensa yritykseen. Brändääjän tulee myös mieluiten pysyttäytyä jo rakennetussa 

imagossaan ja rakentaa brändäämistä sen päälle pikemmin kuin muuttaa imagonsa ydintä. 

(Aaker 1991, 157.)  

Brändääjän tulee myös kiinnittää huomiota niiden kilpailijoihin yhdistettäviin 

assosiaatioihin, ja pyrkiä luomaan poikkeavia assosiaatioita verrattuna niihin. 

Samankaltaisuus saman toimialan kilpailijoihin ei edistä brändin valikoitumista, ja brändin 

menestymisen kannalta on tärkeää, että sillä on jokin kilpailijoistaan erottava tekijä. 

Täydellinen erottautuminen saman toimialan toimijoista on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, 

mutta vähäisetkin erottavat piirteet lisäävät yksittäisten brändien näkyvyyttä. Erottuvuuden 

merkitys vähenee sitä mukaa kun markkina-asema paranee, ja markkinajohtajan asemassa 
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olevien brändien ei enää tarvitse kiinnittää yhtä paljon huomiota erottavien piirteiden 

etsimiseen. (Aaker 1991, 158-159.) 

Brändin kohderyhmälle osoitetuissa assosiaatioissa tulee kilpailijoista erottautumisen lisäksi 

löytää ja luoda ostopäätökseen vaikuttavia ja arvoa tuottavia assosiaatioita. Ostopäätökseen 

vaikuttavat assosiaatiot ovat niitä houkutustekijöitä, jotka saavat kuluttajan valitsemaan 

tuotteen rationaalisesta syystä. Arvoa lisäävät assosiaatiot ovat niitä tekijöitä, jotka vetoavat 

kuluttajan tunteisiin ja psykologisiin tarpeisiin, eli esimerkiksi kuluttajan haluun ilmentää 

omaa yhteiskunnallista statustaan, taloudellista hyvinvointiaan tai yleistä arvomaailmaansa. 

(Aaker 1991, 159-163.) Ihmiset esimerkiksi etsivät virtuaalisista yhteisöistä käytännöllistä, 

sosiaalista sekä viihdearvoa. Käytännöllistä arvoa tuovat tieto ja ohjeet, sosiaalista arvoa 

tuottaa sosiaalinen vuorovaikutus ja viihdearvoa puolestaan kaikki se hauska ja rentouttava, 

jota yksilö saa osallistuessaan yhteisöihin (Bushelon 2012, 8). Organisaatioiden tulisi 

huomioida eri arvoa etsivät käyttäjät Facebook-sisällöntuotannossaan. 

Aaker (1991, 115) listaa brändiin liitettäviä assosiaatioita sen perusteella, 

mihin brändääjä haluaa kuluttajan kiinnittävän huomiota. Brändääjä valitsee yleensä näistä 

tekijöistä ne, joiden se uskoo tuottavan eniten arvoa brändille. Toisin sanoen yrittäjän ei siis 

kannata kohdistaa resurssejaan kaikkiin Aakerin listaamiin tekijöihin, vaan valita ne tekijät 

jotka auttavat korostamaan brändin ainutlaatuisuutta. Näitä tekijöitä ovat tuotteen 

ominaisuudet, aineettoman tekijät, kuluttajalle tarjotut hyödyt, hinta, käytettävyys, käyttäjä, 

henkilöityminen, persoonallisuus, tuotteen tasokkuus, kilpailijat, sekä valmistusmaa / 

maantieteellinen alue.   

Keller (1993) puolestaan jakaa brändiin liittyvät assosiaatiot brändin ominaisuuksiin, 

hyötyihin ja asenteisiin. Ominaisuuksista syntyvät assosiaatiot ovat tuotteeseen suoraan 

liittyviä (esim. suorituskyky), sekä tuotteeseen epäsuorasti liittyviä (esim. hinta, ulkonäkö, 

assosiaatiot käyttäjästä). Aakerin (1991, 114-115) mukaan tuotteen ominaisuuksissa tuleekin 

keskittyä juuri niihin erityispiirteisiin, jotka erottavat sen kilpailijoistaan. Jos brändi on 

nimenomaan tunnettu jostain tietystä asiasta, eli tuotteesta, palvelusta tai ominaispiirteestä, 

kuvastaa tämä asia koko brändiä ja sen edustamia arvoja. Assosiaatioiden luominen 

suhteessa kilpailijoihin kannattaa Aakerin mukaan tehdä siten, että yritys eroaa 

kilpailijoistaan. Aaker kuitenkin korostaa, ettei kilpailijoihin kannata välttämättä tehdä liian 

suurta pesäeroa, ja joskus kanssakilpailijoita kunnioittavien assosiaatioiden luominen saattaa 
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auttaa myös oman brändin menestystä. Kuitenkin, brändin omien vahvuuksien korostaminen 

suhteessa kilpailijaan edesauttaa brändin tuotteiden tai palveluiden vahvuuksien 

esiintuomista. (Aaker 1991, 127-128.) 

Hinnan kautta voidaan luoda assosiaatioita laadusta, tai esimerkiksi brändin tavoittelemasta 

kohderyhmästä, ja hinta toimiikin tuotteen ominaisuuksien lisäksi henkilökohtaisia ja 

symbolisia arvoja tuottavana assosiaatiotekijänä (Aaker 1991, 120-122; vrt. Keller 1993, 4). 

Käytettävyyden assosiaatiolla brändääjä yrittää liittää tuotteeseen tai palveluun 

assosiaatioita siitä, miten, missä tilanteissa ja milloin yrityksen tuotteita tai palveluita pitäisi 

käyttää. (Aaker 1991, 122-123.) Tuotteen luokitteluun liittyvät assosiaatiot auttavat 

tarkentamaan tuotteen kategorisointia kuluttajan mielikuvissa (Aaker 1991, 126-127). Tällä 

tavoin kuluttajat saavat selkeämmän kuvan siitä, mihin brändin tuotteita tai palveluita tulisi 

käyttää suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin ja palveluihin. Tuotteen luokittelu eroaa tuotteen 

käytettävyydestä siinä, että käytettävyyden assosiaatioilla halutaan kohdentaa tuotteen 

käyttämiseen liittyviä assosiaatioita, kun taas tuotteen luokittelulla tuote halutaan sijoittaa 

tiettyyn tuotekategoriaan. 

Yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden laadulla on suurin merkitys siihen, valitseeko 

kuluttaja brändin tuotteita. Laatu usein määrittää myös muita brändiin liitettäviä mielikuvia 

sekä brändin identiteettiä kuluttajan silmissä. Siksi laadukkaita tuotteita ja palveluita 

tarjoavat yritykset nähdään usein hyvinä myös muissa brändäämisen ulottuvuuksissa. Laatu 

on moniulotteinen käsite siinä mielessä, että se vaihtelee kokijansa mukaan: ihmiset 

arvostavat eri attribuutteja laadukkaana, ja korostavat myös eri asioita laadun mittareina. 

Laadun kokemiseen vaikuttavat myös esimerkiksi aiemmat kokemukset sekä se vastaavatko 

tuotteen hinta ja laatu toisiaan. (Aaker 1991, 85-86; Aaker 1996, 17-19.) 

Brändin laadun kokemiseen vaikuttavat sekä brändin tarjoaman tuotteen että palvelun 

laadukkuus. Tuotteen laatua voidaan tarkastella sen suorituskyvyn, ominaisuuksien, 

virheiden vähäisyyden, käyttöajan, kestävyyden, huollettavuuden sekä sopivuuden 

käsitteiden avulla. Palvelun laatua voidaan puolestaan tarkastella nähtävissä olevien 

ominaisuuksien (tilat, välineet, ihmiset), palvelun laadukkuuden yhtenäisyyden, 

henkilökunnan ammattitaidon ja asiakkaiden huomioonottamisen kautta. (Aaker 1991, 90-

94.) 
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Brändin hyötyyn liittyvät assosiaatiot peilaavat kuluttajan henkilökohtaisia arvoja ja 

merkityksiä suhteessa brändiin (Keller 2003, 71). Keller jakaa hyödyt toiminnallisiin, 

kokemuksellisiin ja symbolisiin hyötyihin (Keller 1993, 4). Toiminnalliset hyödyt liittyvät 

tuotteen tai palvelun konkreettisesti antamaan hyötyyn. Kokemuksellinen hyöty on brändin 

kuluttajalleen antama tuntemus siitä, miltä brändin käyttäminen tuntuu. Symboliset hyödyt 

liittyvät kuluttajan itsensä ilmaisun, itsetunnon kohottamisen sekä sosiaalisen hyväksymisen 

tarpeisiin (Keller 1993, 4). Aaker (1991, 118) jakaa asiakkaille tarjottavat hyödyt 

rationaaliseen hyötyyn sekä psykologiseen hyötyyn. Rationaalinen hyöty on tuotteen 

tarjoama konkreettinen ja asiakasta ”järkevästi” hyödyttävä tekijä siinä missä psykologinen 

hyöty täyttää asiakkaan tuotteelta haettavan psykologisen tarpeen (vrt. esim. Maslowin 

tarvehierarkia 1943).  

Brändiä on kuvailtu myös arvojärjestelmänä, jossa kuluttajan valitseman brändin valintaan 

vaikuttaa viisi arvoluokitusta, joita vasten kuluttaja peilaa brändin tarjoamia hyötyjä: 1) 

käytännöllinen arvo, eli mikä tuotteen käytännöllisyys verrattuna vaihtoehtoisiin tuotteisiin, 

2) sosiaalinen arvo, eli mikä on brändin arvo sosiaalisessa kontekstissa, 3) tunnearvo, eli 

miten tunneperäisyys ja esteettisyys vaikuttavat valintaan, 4) episteemiset arvot, eli miten 

tuote tarjoaa uutta tietoa jostakin ja millaiset mahdollisuudet uutta tietoa on levittää 

eteenpäin, sekä 5) tilanteellisten tekijöiden (ajankohta, sekä yksilön omat sosioekonomiset 

ja fyysiset tarpeet tilanteessa) vaikutus ostopäätökseen (Sheth ym. 1991 teoksessa Maurya 

& Mishra 2012, 125-126.) 

Käyttäjään liittyvät assosiaatiot kuvaavat sitä, millaisena brändin käyttäjät näkevät itsensä 

ja muut brändin käyttäjät. Jos brändin käyttäjään liittyy tietynlaisia assosiaatioita, voidaan 

näitä havaitsemalla ja tulkitsemalla oikein tarkentaa brändin kohderyhmää, tai 

vaihtoehtoisesti pyrkiä leventämään segmentointia, mikäli kohderyhmä uhkaa jäädä liian 

pieneksi. Käyttäjään liittyvät assosiaatiot myös tuovat esiin niitä ominaisuuksia, joita 

käyttäjät etsivät valitessaan brändin tuotteita (Aaker 1991, 123-124).  

Elämäntyyliin tai persoonallisuuteen liittyvät assosiaatiot eroavat käyttäjään liittyvistä 

assosiaatioista siten, että niillä pyritään vetoamaan käyttäjien sisäisiin arvoihin sekä itsensä 

toteuttamista edustaviin arvoihin. Assosiaatioita pyritään luomaan yhdistämällä brändi 

käyttäjien luonteenpiirteisiin sekä kuluttajalle tärkeisiin asioihin (Aaker 1991, 126). Brändin 

persoonallisuudella pyritään erottautumaan kilpailijoista keskittymällä kuluttajien 
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psykologisiin arvoihin, luovaan kommunikaatioon ja pakkauksiin. Brändin arvo määräytyy 

sen mukaan, miten brändin persoonallisuus yhdistyy kuluttajan persoonallisuuteen. 

Kommunikoinnilla ja viestinnällä on suuri merkitys siinä, millaiseksi brändin 

persoonallisuus muodostuu kuluttajan mielikuvissa. Brändin persoonallisuuden ja 

identiteetin määritelmät ovat osittain päällekkäisiä, mutta Aaker on pyrkinyt erottamaan 

persoonallisuuden psykologisesti vastaanotettaviksi inhimillisiksi piirteiksi, ja identiteetin 

yrityksen sisimmäksi toimintaa ohjaavaksi elementiksi. 

Aineettomat tekijät kertovat kuluttajalle siitä, miten brändi asemoituu suhteessa muihin 

saman toimialan kilpailijoihin. Tällöin brändääminen keskittyy niihin tekijöihin jotka 

tekevät brändistä alansa parhaan, mutta jotka eivät käytännössä ole konkreettisesti 

todettavissa itse tuotteesta tai palvelusta (Aaker 1991, 116-118). Kuluttaja voi itse luoda 

tiettyjä assosiaatioita kokemuksen kautta, mutta jos brändi esimerkiksi mainostaa itseään 

”teknologia-alan kärkinimenä”, ei kuluttaja voi tätä varmuudella tietää. Aineettomien 

tekijöiden brändäämisessä tuleekin ottaa huomioon se, ettei brändääminen ole ns. 

yliampuvaa, ja että markkinoinnille löytyy aina totuudenmukainen pohja. Valheellinen ja 

faktoihin perustumaton brändääminen voi murentaa koko organisaation uskottavuuden.  

Assosiaatiota voidaan myös pyrkiä synnyttämään henkilöllistämällä brändi. Tällöin brändiin 

ja sen tuotteiden tai palveluiden käyttämiseen liitetään julkisuuden henkilöitä tai muita 

brändiä kuvastavia henkilöitä. Assosiaatiot brändin hyvyydestä syntyvät erityisesti silloin, 

kun julkisuuden henkilö on pidetty ja menestynyt. Kuluttajat saattavat myös yhdistää 

henkilön tulevaisuudessa brändiin. (Aaker 1991, 124-125.) 

Valmistusmaahan tai alueeseen liittyvät assosiaatiot voivat korostaa brändin piirteitä tai 

luonnetta. Monilla henkilöillä on valmiita assosiaatioita liittyen tiettyihin valtioihin, ja 

näiden assosiaatioiden yhdistäminen brändiin voi tuoda lisäarvoa. (Aaker 1991, 128-129.) 

Brändiin liittyvä asenne muodostuu brändin ominaisuuksista ja hyödyistä muodostuneiden 

assosiaatioiden perusteella, ja asenne on ratkaisevassa asemassa silloin, kun kuluttaja miettii 

brändin valitsemista (Keller 1993, 4-5).  

Brändiassosiaatioiden luominen 
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Assosiaatioita voidaan luoda itse tuotteiden ja palveluiden, logon, symbolien ja sloganien 

kautta. Markkinointi ja näkyvyys auttavat brändin julkisuuden lisääntymisessä, ja yrityksen 

täytyykin huomioida niissä oikeanlaisten signaalien lähettäminen kuluttajille. (Aaker 1991, 

164.) 

Pelkkiin numeroihin ja faktatietoihin perustuvaan, brändin erinomaisuutta kuvaavaan 

numeraaliseen ja sanalliseen informaatioon perustuva brändääminen ei välttämättä riitä 

luomaan kuluttajaa vakuuttavia assosiaatioita. Siksi esimerkiksi tuotteen tai palvelun laatua 

kuvaavat signaalit tulee esittää myös muutoin kuin ns. teknisiä yksityiskohtia esiintuomalla. 

Tekniset yksityiskohdat antavat luonnollisesti yksityiskohtaista tietoa tuotteesta, mutta eivät 

esimerkiksi lähetä kuluttajalle signaalia tuotteen tai palvelun käyttökokemuksesta. Ilman 

kokemuksellista puolta kuluttajat eivät voi muodostaa assosiaatioita esimerkiksi siitä, 

millaisia tuntemuksia tuotteen tai palvelun käyttäminen antaa kuluttajalle. Kuluttajat voivat 

myös tulkita yrityksen lähettämät signaalit väärin, joten brändääjän tulee kiinnittää huomiota 

siihen, miten signaalit vastaanotetaan. (Aaker 1991, 164-167.) 

Julkisuudessa näkyminen edesauttaa assosiaatioiden syntymistä. Julkisuus ei välttämättä 

tarkoita ns. perinteistä markkinointia, sillä joskus poikkeavat tavat voivat luoda 

positiivisempia assosiaatioita pienemmillä resursseilla. (Aaker 1991, 171.) Facebookin 

sisällöntuotannon tulisi olla jatkuvaa, visuaalista, persoonallista, käyttäjää hyödyttävää, ja 

osallistavaa. Seuraajia tulee huomioida, ja sisällöntuotannosta tulisi huokua halu tehdä 

viihdyttävää sisältöä (Scherer 2018).  

Brändin nimen tunnettuus toimii kaikkien brändiin liittyvien assosiaatioiden ankkurina, ja 

tekee brändistä tuttavallisen. Tuttavallisuus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kuluttaja 

muistaa olleensa aiemmin tekemisissä brändin kanssa. Pelkästään muistaminen voi luoda 

kuluttajalle positiivisia mielleyhtymiä, ja näin ollen vaikuttaa ostopäätökseen. Tuttavallisuus 

ja brändin muistaminen voivat myös näyttäytyä kuluttajan mielessä merkkinä siitä, että 

yritys käyttää resurssejaan yrityksen ylläpitoon, mikä puolestaan toimii signaalina yrityksen 

panostamisesta itseensä. Aaker esittelee myös mielenkiintoisen hautausmaamallin 

(graveyard model, ks. Aaker 1996, 13-15) brändin tunnettuudesta tilanteessa, jossa kuluttajat 

tunnistavat brändin merkin, mutta eivät tiedä brändistä muuta. Brändin tunnettuus ei tällöin 

ole voimavara yritykselle, sillä se ei edistä yrityksen myyntiä. Tunnettuuden tulisikin 

Aakerin mukaan aina sisältää myös tietoisuuden siitä, mitä brändillä on tarjota kuluttajille. 
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Tällöin brändi on mahdollista erottaa kilpailijoistaan. Brändi ei ole siis pelkkää ihmisten 

tietoisuutta yrityksestä; se on tietoisuutta organisaation haluamista ja ennen kaikkea 

strategisesti valitsemista asioista. (Aaker 1991, 61-71; Aaker 1996, 10-17.) 

Aaker (1991, 72-76) esittelee yhdeksän tapaa kasvattaa brändin nimen tunnettuutta: 1) 

brändin tulee olla erilainen ja muistettava, 2) brändillä tulee olla iskulause, 3) brändillä tulee 

olla tunnistettava symboli, 4) brändin tulee olla näkyvillä julkisuudessa, 5) brändin tulee olla 

esillä tapahtumissa (sponsorina), 6) brändin nimi tulee yhdistää useampaan tuotteeseen, 7) 

brändiin tulee sisältyä vihjeitä (psykologisia assosiaatioita) jotka ovat yhdistettävissä 

brändiin, 8) brändin mainostamisen tulee olla toistuvaa ja jatkuvaa, sekä 9) brändin tulee 

olla jatkuvasti esillä, mikä estää muiden kilpailijoiden brändin näkyvyyttä. 

Nimillä, symboleilla ja sloganeilla on oma osansa mielikuvien muodostumisessa. Se, miten 

yrityksen nimi ja esimerkiksi logo ovat yhdistettävissä yrityksen identiteettiin, voivat 

vaikuttaa yrityksestä muodostettaviin assosiaatioihin. Brändin kannalta logo toimii 

signaalina palvelun tai tuotteen tuottavasta yrityksestä (Maurya & Mishra 2012, 123). Logon 

merkitystä ei tule kuitenkaan korostaa liikaa, sillä logo on vain yksi tapa kilpailijoista 

erottumiseen.  

Logoja ja symboleja käytetään myös laillisen välineen käyttötarkoituksessa. Brändin 

toiminta laillisena välineenä tarkoittaa sitä, että brändi suojelee yrityksen laillista 

omistusoikeutta sen tavaramerkeiksi muodostuneisiin ominaisuuksiin. Yritys pyrkii brändin 

laillisella omistuksella estämään sen maineelle mahdollisesti haitallisia toimintoja. (Maurya 

& Mishra 2012, 123-124.) 

Sloganit ovat nimistä ja symboleista kenties ne, joihin kunnat voivat eniten vaikuttaa. 

Sloganeilla voidaan vaikuttaa yrityksestä syntyviin assosiaatioihin tuomalla esiin brändin 

erityispiirteitä ja korostamalla brändin erinomaisuutta. Nimet ja logot eivät välttämättä riitä 

kuluttajalle muodostamaan tarpeeksi vahvoja assosiaatioita siitä mitä ja millaisia tuotteita ja 

palveluita yritys tarjoaa. (Aaker 1991, 204-205.) 

Logojen, symbolien ja sloganien ohella voidaan sosiaalisessa mediassa brändäämisessä 

käyttää myös nyt jo vakiintunutta käsitettä hashtag. Hashtagilla tarkoitetaan aihetunnistetta, 

eli niin sanottua risuaitamerkkiä, joka jäsentää tuotetun sisällön aihepiirejä (Valtari 2017). 
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Hashtagin avulla brändääjä voi yhdistää tuottamansa sisällön niiden aihepiirien alle, joihin 

hän haluaa sisällön yhdistää. Asiasta kiinnostuneet käyttäjät voivat hashtagia klikkaamalla 

löytää sekä brändääjän, että muiden samaa hashtagia käyttäneiden henkilöiden tuottamat 

aihepiiriin liittyvät sisällöt. 

Assosiaatioiden tarkoituksenmukainen vaihtaminen tai uusiminen on monesti haasteellista 

brändistä jo olemassa olevien assosiaatioiden takia. Jos brändääjä pyrkii muuttamaan 

brändistä muodostettavia assosiaatioita, vaarana on myös vanhan kohderyhmän 

menettäminen. Siksi assosiaatioiden uusiminen tulisi tehdä jo olemassa olevien 

assosiaatioiden mukaisesti ja niiden ehdoilla. Tällöin myös kuluttajille, jotka ovat jo 

assosiaatioita muodostaneet, annetaan aikaa ”totutella” brändin imagonmuutokseen. (Aaker 

1991, 172.) 

Brändiassosiaatioiden ylläpitäminen 

Assosiaatioiden ylläpitämisessä Aaker ohjeistaa brändääjää pysyvyyteen, sekä epäsuotuisien 

tilanteiden hallitsemiseen. Jos brändillä on jo siihen yhdistettyjä assosiaatioita ja niitä 

vahvistavia markkinointimenetelmiä, on brändääjän hyvä pysytellä niissä. Assosiaatioiden 

tarkoituksenmukainen muuttaminen vaatii aina resursseja ja on riskialtista. Jos yrityksellä 

on hyväksi koettuja tuotteita ja palveluita, voivat muutokset tuotannossa aiheuttaa 

kiinnostuksen loppumista vakiintuneessa asiakaskunnassa sekä tavoitellussa 

kohderyhmässä. (Aaker 1991, 172-176.) 

Epäsuotuisat tilanteen aiheuttavat brändille monesti haittaa assosiaatioiden muuttuessa 

negatiiviseksi. Yritykset voivat yrittää välttää tilanteita, joissa ne esitetään negatiivisessa 

valossa, mutta nykyisessä yhteiskunnassa (ja varsinkin sosiaalisessa mediassa) tilanteiden 

hallinta voi olla hankalaa ja resursseja vaativaa. Brändääjät voivat valmistautua 

epäsuotuisiin tilanteisiin erilaisilla suunnitelmilla ja etukäteisvalmisteluilla. Jos tilanne 

etenee reagoimista vaativaksi, on brändin imagon säilymisen kannalta tärkeää puuttua ja 

reagoida tilanteeseen mahdollisimman aikaisin. Yrityksen ei kannata käyttää aikaa 

syyttelyyn tai hyökätä vastaan, vaan pikemminkin koittaa rauhoittaa tilanne 

mahdollisimman äkkiä, ja korjata imagovauriot tämän jälkeen. (Aaker 1991, 176-179.) 
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Brändiuskollisuus vähentää yrityksen markkinointikustannuksia, antaa vipuvoimaa 

liikevaihdolle, houkuttelee uusia asiakkaita (brändiuskollisuuden takana on oltava 

myönteisiä kokemuksia), ja antaa aikaa vastata kilpailussa syntyviin muutoksiin ja uhkiin. 

Brändiuskollisuuden arvo ja vaikutus ovat osittain kiisteltyjä menestystekijöitä, mutta niiden 

arvoa voidaan mitata esimerkiksi arvioitaessa yrityksen arvoa tilanteessa, jossa yritystä 

ollaan myymässä. Jos yrityksellä on vakiintunut, yritykselle uskollinen käyttäjäkunta, nostaa 

tämä luonnollisesti brändin arvoa. (Aaker 1991, 39-43; Aaker 1996, 21-25; De Chernatony 

& MacDonald 1992.) 

Yritys voi Aakerin mukaan tarkastella kuluttajiensa brändiuskollisuutta jakamalla heidät 

viiteen kategoriaan: ei-asiakkaisiin (noncustomers), hintaseuraajiin (price switchers), 

passiivisesti uskollisiin (passively loyal), kahden brändin välillä arpojiin (fence sitters) ja 

brändiin sitoutuneihin (committed). Yrityksen tulee kiinnittää huomiota etenkin passiivisesti 

uskollisiin ja brändiin sitoutuneisiin asiakkaisiin, eikä pitää heitä itsestäänselvyytenä. 

Jatkuva kehittäminen ja palvelutarjonta ovat keinoja ylläpitää asiakkaiden 

brändiuskollisuutta. (Aaker 1991, 39-41; Aaker 1996, 22-23.) Asiakkaat pysyvät usein 

brändille uskollisena, mikäli he kokevat brändin antavan heille jotain mitä he etsivät. 

Yrityksen kannattaakin pitää asiakkaansa tyytyväisenä, eikä ajaa heitä pois esimerkiksi 

kiinnittämällä huomiota vain uusien asiakkaiden hankkimiseen. Aaker esittelee 

brändiuskollisuuden ylläpitämisen keinoiksi asiakkaan kunnioittamisen ja hyvän 

kohtelemisen, yrityksen ja asiakkaan läheisen suhteen, asiakastyytyväisyyden mittaamisen, 

hintojen vaihtelun ja etujärjestelmät, sekä ylimääräiset palvelut (Aaker 1991, 49-52). 

Asiakkaiden sisällyttäminen prosesseihin on vahvimpia assosiaatioita luova keino. Jos 

kohderyhmälle tarjotaan ensikäden kosketuspintaa brändääjään, ovat nämä kokemukset 

monesti ensimmäisiä assosiaatioita joita kuluttaja tekee brändistä myös tulevaisuudessa. 

Nämä assosiaatiot voivat lisäksi ohjailla muihin tekijöihin liittyviä assosiaatioita. (Aaker 

1991, 171.) 

Pelkät tuotteet ja palvelut eivät riitä erottamaan brändejä kilpailijoistaan, sillä erilaiset 

liikeideat ovat helposti kopioitavissa, eivätkä kuluttajat välttämättä perusta ostopäätöksiään 

pelkästään tuotteisiin ja palveluihin.  



20 
 

Organisaation omaksuessa ja ottaessa osaksi toimintaansa tietyt arvot ja kulttuurin, saadaan 

kuluttajat luomaan assosiaatioita suoraan organisaatioon sen tuottamien tuotteiden ja 

palveluiden sijaan. (Aaker 1996, 115-116.) 

Brändiassosiaatioiden mittaaminen 

Yritys voi mitata ja yrittää ymmärtää sitä, mitä assosiaatioita kuluttajilla on brändistä ja 

miten ne ovat syntyneet. Aakerin (1991, 136-137) mukaan kuluttajat eivät välttämättä ole 

halukkaita ilmaisemaan varsinaisia syitä brändin valitsemiseen, sillä syyt voivat olla liian 

yksityisiä tai jopa noloja. Kuluttajien voi myös olla vaikeaa ilmaista brändin tuotteiden 

valintaan johtaneita syitä, sillä syyt voivat olla alitajuisia tai muutoin kuluttajan 

havaitsemattomissa. Aaker esitteleekin ns. epäsuoria tapoja selvittää kuluttajilta kysymällä 

niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat kuluttajien ostopäätökseen. Lyhyesti esiteltynä nämä keinot 

ovat vapaiden sana-assosiaatioiden muodostaminen, kuvan tulkitseminen, brändin 

henkilöllistäminen, brändin muuttaminen joksikin tutuksi asiaksi/ilmiöksi, 

käyttäjäkokemusten kerääminen, ostopäätösprosessin avaaminen, brändin tyypillisen 

käyttäjän kuvaileminen, eri brändien eroavaisuuksien kuvaileminen, sekä henkilökohtaisten 

arvojen syy-seuraussuhde brändin valinnassa (Aaker 1991, 137-146). 

Selvittämällä tekijät, jotka ohjaavat kuluttajien brändivalintoja voi brändääjä muuttaa 

markkinointitapojaan tai vaikuttaa tarjoamiensa tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksiin. 

Assosiaatioiden mittaaminen muistuttaa markkinointitutkimusta, ja se vaatii yrityksiltä 

resursseja. Assosiaatioita ja niiden syntytapoja arvioimalla voidaan kuitenkin selvittää niitä 

tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen erottautumiseen kilpailijoistaan. Kuluttajien 

arvomaailman selvittäminen voi myös edesauttaa yritystä sopeutumaan kilpailuympäristöön, 

ja kehittää niitä tekijöitä jotka vaikuttavat positiivisesti yrityksen imagoon. 

 

2.4 Facebook brändäämisen alustana 

Facebook on vuonna 2004 perustettu sosiaalisen median ja verkostoitumisen yhteisöpalvelu. 

Facebook perustettiin alkuperäisesti Harvardin yliopiston opiskelijoille, ja se toimi 

eräänlaisena sähköisenä vuosikirjana. Myöhemmin se levisi muihin Yhdysvaltojen alueella 
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oleviin yliopistoihin, kunnes se avautui myös muille kuin yliopistossa opiskeleville 

käyttäjille.  Suomessa Facebook nousi ihmisten tietoisuuteen vuonna 2007, ja jo seuraavana 

vuonna sen suosio lähti räjähdysmäiseen kasvuun suomenkielisen käännöksen myötä 

(Haasio 2009, 13).  

Facebookin käyttötarkoitus yksittäisille käyttäjille on Facebookin itsensä mukaan ihmisten 

linkittäminen ystäviinsä ja muihin ihmisiin käyttäjäprofiilien välityksellä. Samalla 

Facebookin liikeidea on myydä mainostajille ja yrityksille mahdollisuutta mainostaa 

organisaatioitaan, tuotteitaan ja palvelujaan Facebook-käyttäjille kohdennetusti (Facebook 

2017). Kohdennettu mainostaminen tarkoittaa Facebookin tapauksessa kahta asiaa: 

Facebook kerää tietoja käyttäjistään, ja kerättyjen tietojen perusteella Facebook mainostaa 

heille heitä mahdollisesti kiinnostavien yritysten tuotteita ja palveluita (Sokala 2010). 

Käyttäjät antavat Facebookiin liittyessä suostumuksen Facebookiin laittamiensa tietojen 

edelleen luovuttamisesta kolmansille osapuolille, mikä käytännössä tarkoittaa 

henkilötietojen, kiinnostuksen kohteiden, selaushistorian sekä Facebook-käyttäytymisen 

tietojen siirtymisen mainostaville yrityksille.  

Vaihtoehtoisesti käyttäjät voivat itse linkittää käyttäjäprofiilinsa heitä kiinnostaviin ryhmiin, 

sivuihin tai organisaatioiden käyttäjäprofiileihin, joiden kautta he saavat mainoksia 

mainostajilta itseltään. Tämä poikkeaa Facebookin mainostusrobottien mainonnasta siten, 

että käyttäjillä on tällöin mahdollisuus interaktiiviseen viestintään suoraan mainostajan sekä 

mainostajaa seuraavien muiden käyttäjien kanssa. Tämän kaltaisessa markkinoinnissa 

korostuvat Erkkolan (2008) mainitsemat sosiaalisen median vuorovaikutuksen ja 

yhteisöllisyyden ulottuvuudet, kun markkinoinnin kohteet voivat itse reagoida heille 

tuotettuun mainontaan.  

Sosiaalisessa mediassa markkinointi on strategisesta näkökulmasta katsottuna haastavaa 

siksi, että sosiaalisen median sovellukset muuttuvat jatkuvasti uusien päivitysten myötä. 

Sisällöntuotantoon on kuitenkin annettu yleispäteviä ohjeita, joiden mukaan tuotettavan 

sisällön tulisi olla aiheeltaan tunnettua/suosittua, sisällön vastaanottavan kohderyhmän 

kannalta relevanttia ja brändääjään liittyvää, sekä mahdollisimman tuoreista aihepiireistä 

(Parkinson 2018; Lachance 2018). Lisäksi esimerkiksi linkitykset pysyville sivustoille 

(esim. organisaation kotisivuille) auttavat ohjaamaan käyttäjiä staattisille, pysyvämmille 

tietolähteille alati muuttuvan sosiaalisen median alustoilta. Sisällöntuotannolle on annettu 
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myös määrämittaisia ohjeita, ja sisällöntuotannon tulisi olla 80 % käyttäjää hyödyttävää 

sisältöä, ja maksimissaan 20 % myymiseen pyrkivää (Lachance 2018). 

Brändääjän kannattaa keskittyä Facebook-sivuillaan tuotettavan sisällön laatuun varsinkin 

ryhmän elinkaaren alkuvaiheessa. Facebook-seuraajien määrän lisääntyessä myös 

puheenaiheet sivulla yleensä lisääntyvät, mutta alkuvaiheessa vastuu vuorovaikutuksesta on 

usein sivua ylläpitävällä brändääjällä. Sisällön tulee sekä houkutella uusia käyttäjiä sivuille, 

mutta myös pitää jo sivuja seuraavat käyttäjät mukana mielenkiintoisen sisällön avulla. 

Facebook-sivuille tuotettu sisältö ei myöskään saisi keskittyä pelkästään markkinointiin, 

vaan sisällön tulee olla monipuolista, ja sivun seuraajien tulisi kokea, että sivuilla tuotettu 

tieto on jotenkin eksklusiivista muuhun brändin tuottamaan viestintään verrattuna. (Barnett 

2017.) 

Sisällöntuotannon tulisi olla jatkuvaa, visuaalista, persoonallista, käyttäjää hyödyttävää, ja 

osallistavaa. Seuraajia tulee huomioida, ja sisällöntuotannosta tulisi huokua halu tehdä 

viihdyttävää sisältöä (Scherer 2018). Sosiaalisessa mediassa markkinointi on strategisesta 

näkökulmasta katsottuna haastavaa siksi, että sosiaalisen median sovellukset muuttuvat 

jatkuvasti uusien päivitysten myötä. Sisällöntuotantoon on kuitenkin annettu yleispäteviä 

ohjeita, joiden mukaan tuotettavan sisällön tulisi olla aiheeltaan tunnettua/suosittua, sisällön 

vastaanottavan kohderyhmän kannalta relevanttia ja brändääjään liittyvää, sekä 

mahdollisimman tuoreista aihepiireistä (Parkinson 2018; Lachance 2018). Lisäksi 

esimerkiksi linkitykset pysyville sivustoille (esim. organisaation kotisivuille) auttavat 

ohjaamaan käyttäjiä staattisille, pysyvämmille tietolähteille alati muuttuvan sosiaalisen 

median alustoilta. Sisällöntuotannolle on annettu myös määrämittaisia ohjeita, joiden 

mukaan sisällöntuotannossa tulisi olla 80 % käyttäjää hyödyttävää sisältöä, ja maksimissaan 

20 % myymiseen pyrkivää (Lachance 2018).  

Visuaalisesti monipuolinen sisältö, eli kuvat ja etenkin videot, kiinnittävät Facebook-

käyttäjien huomiota moninkertaisesti verrattuna pelkkiin tekstimuotoisiin päivityksiin. 

Myös kohdennetuilla, ja brändääjän mieleisekseen räätälöidyillä mainoksilla voidaan 

normaalia sisällöntuotantoa tehokkaammin tavoitella haluttua kohderyhmää (Parkinson 

2018). Kohdennettu mainonta kuitenkin vaatii Facebook-brändäämiseltä strategisuutta, sillä 

kohdennettu mainonta on yleensä varsin tulostavoitteellista ja maksullista.  
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Facebook ei yksin ole välttämättä riittävä alusta kertomaan brändin laadusta, vaan sitä tulisi 

ajatella lisänä varsinaisille nettisivuille. Facebook kuitenkin sopii erityisesti brändin 

persoonallisuuden esittelemiseen, sekä inhimillistämään organisaatiota esimerkiksi 

henkilökuntaa esittelemällä. Lisäksi se on tavoittava väylä asiakaskohtaamisten 

näkökulmasta, ja se toimii myös hyvänä alustana asiakaslähtöiselle kehittämiselle. 

Vuorovaikutusta herättäviä keinoja ovat erityisesti ihmisten tunteisiin vetoavat sisällöt; asiat 

joita rakastetaan, vihataan, ja joita halutaan kehittää. Myös asiakkaisiin itseensä liittyvillä 

kysymyksillä voidaan saada aikaiseksi vuorovaikutusta. Kielellisesti Facebookiin laitettava 

sisältö voi olla rennompaa ja epävirallisempaa ja yksinkertaisempaa, mutta myös 

Facebookissa uskottavan kielenkäytön pohjana on kieliopillisesti oikein kirjoitettu teksti. 

(Scherer 2018; Walton 2018.) 

Yhteisöllisyys on voimavara Facebookissa toteutuvassa brändäämisessä, jos brändiin liittyy 

käyttäjiä yhdistäviä tekijöitä, ja käyttäjien sekä yrityksen välillä on jonkinlainen 

brändiuskollisuus. Kenties paras esimerkki yhteisöllisyyden lisäarvosta tapahtuukin silloin, 

kun käyttäjät jakavat keskenään positiivisia mielikuvia brändäävästä organisaatiosta. Juslén 

(2011, 222) täydentää Facebookissa tapahtuvan yhteisöllisyyden tuottamaa lisäarvoa 

tuomalla esiin myös käyttäjien keskinäisen avun ja tietojen tarjoamisen. Jos organisaatio ei 

itse pysty vastaamaan sille esitettyihin kysymyksiin, voivat muut käyttäjät tuottaa tarvittavat 

vastaukset kysyjille.  

Yhteisöllisyyttä voidaan tarkastella myös sosiaalisessa mediassa muodostuvien ”yhteisöjen” 

pohjalta. Näiden yhteisöjen muodostumista voidaan lähestyä mm. niiden karkeasti 

jaoteltujen tarkoitusperien pohjalta, eli käytännössä tarkastelemalla sitä, mitä tarkoitusta 

varten nämä yhteisöt ovat muodostuneet. Yhteisöt muodostuvat esimerkiksi sosiaalisen 

vuorovaikutuksen hakemisen, yhteisten mielenkiinnon kohteiden, kaupallisten toimintojen, 

sekä fantasiamaailmojen ympärille (Serrat 2010, 4). Brändäämisen näkökulmasta yhteisöjen 

muodostumisen pohjana toimivien tarkoitusperien tunteminen antaa lisäarvoa 

organisaatioille silloin, kun yhteisöjen tuottamaa tietoa käytetään esimerkiksi tarpeiden 

kartoittamisen, palveluiden kehittämisen ja kohderyhmien määrittämisen kehittämiseen. 

Brändin ympärille syntyneiden yhteisöjen merkitys brändille ilmenee varsinkin siinä, että 

yhteisöt toimivat monesti myös palautetta ja mielikuvia keräävänä paikkana. Siksi näiden 

yhteisöjen huomiointi voi lisätä brändiuskollisuutta (Bushelon 2012, 8; Wilimzig 2011; 

Punjumiemi 2009; Lee 2009). 
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Organisaation tulee olla myös osallistava ja pyrkiä vuorovaikutukseen Facebook-

seuraajiensa kanssa (Lin & Lu, 2011). Vuorovaikutus lisää henkilökohtaisten suhteiden 

luomista asiakkaan ja brändin välille, ja herättää asiakkaissa luottamusta brändin toimintaa 

kohtaan. Aitous, rehellisyys ja läpinäkyvyys korostuvat menestyvän Facebook-brändin 

avaintekijöinä myös Kerpenin (2011, ks. myös Bushelon 2012, s.7) mukaan. Organisaation 

tulisi esiintyä inhimillisenä ja aitona, jotta asiakkaille syntyy mielikuva mahdollisimman 

aidosta vuorovaikutuksesta. Facebook-päivittäjän tulisikin aina tuoda ilmi se, kenen puolesta 

hän puhuu, mitä hän oikeasti ajattelee sekä kuka hän oikeasti on. 

Brändiuskollisuuden näkökulmasta Facebook tarjoaa väylän, josta brändääjä voi saada 

suoraa tietoa siitä millaisena organisaatio näyttäytyy sen kohderyhmille tai muille ihmisille. 

Hyvin toteutetussa brändäämisessä organisaatio on perillä siitä, millaisia ihmisiä sen 

kohderyhmään kuuluu. Esimerkiksi Juslén (2013, 66) ohjeistaa Facebookissa mainostavaa 

yritystä perehtymään kohderyhmänsä rakkauden ja arvostuksen, sekä vihan ja pelon 

kohteisiin, sekä siihen millaisina ihmiset haluavat muiden ihmisten heidät näkevän. 

Organisaatio voi esimerkiksi tuottaa Facebookiin keskustelunavauksia tai keskustelua 

herättävää sisältöä, jonka avulla se voi kartoittaa kohderyhmäänsä ja sen tarpeita. 

Vuorovaikutus toteutuu parhaiten silloin, kun myös brändääjä osallistuu keskusteluun 

kohderyhmänsä kanssa.  

Brändääjällä on mahdollisuus esimerkiksi puuttua käytännössä reaaliajassa niihin 

negatiivisiin asioihin, joita siitä nousee esille. Organisaatioiden kannattaakin huomioida 

Facebook-ryhmissä brändäämisessä myös se, että organisaatio voi kohdata myös kritiikkiä 

ja negatiivisia kommentteja. Kritiikki ja negatiiviset kommentit kuuluvat sosiaalisen median 

luonteeseen ja toisaalta myös luovat mielikuvia organisaation läpinäkyvyydestä. Liiallinen 

ja henkilökohtaisuuksiin menevä negatiivisuus, laittomuudet ja kiusaaminen (kohdistuen 

joko Facebook-seuraajiin tai brändiin itseensä) täytyy moderoida pois. Moderointi voi 

osoittautua hyvin työlääksi, ja organisaation kannattaa miettiä sosiaalisen median 

moderoinnin kuormittavuutta toiminnassaan. (Loomer 2012; Lachance 2013; Barnett 2017.) 

Tässä luvussa esiteltiin bränditeoreettisessa tutkimuksessa ja kirjallisuudessa esitettyjä 

käsitteitä, joita vasten voidaan peilata brändin rakentamista ja rakentumista. Brändi-

identiteetti se organisaation pohja, josta brändääminen lähtee. Brändi-identiteetin tulisi 

heijastaa organisaation ydintä mahdollisimman sellaisena, kuin organisaatio todellisuudessa 
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on. Brändi-imago on se ”julkisivu”, jonka kuluttajat näkevät brändistä. Brändääjä voi itse 

pyrkiä vaikuttamaan brändi-imagoonsa luomalla ja muuttamalla brändistä muodostettavia 

brändiassosiaatioita. Kaikkiin assosiaatioihin ja kuluttajien luomiin mielikuviin ei 

kuitenkaan voida vaikuttaa. Luvun lopussa käsiteltiin vielä keinoja, joilla voidaan hallita 

assosiaatioiden ja mielikuvien syntymistä nimenomaan Facebookissa. 

Brändi-identiteettiä ja brändi-imagon muodostamista kartoitetaan analyysivaiheessa 

etsimällä aineistosta niitä tekijöitä, joiden pohjalta tutkimuskohteena toimivat kunnat ja 

kaupungit luovat Facebook-toimintaansa. Lisäksi aineistosta etsitään niitä keinoja, joilla 

kunnat ja kaupungit pyrkivät vaikuttamaan niistä muodostettaviin brändiassosiaatioihin.  

Seuraavassa luvussa käydään läpi julkisen sektorin toimijan, erityisesti kunnan tai 

kaupungin, brändäämistä. Kuntien brändääminen poikkeaa hieman markkinoilla kilpailevan 

yksityisen ja voittoa tavoittelevan yrityksen brändäämisestä, ja julkisen sektorin luonne 

itsessään muuttaa kuntien ja kaupunkien kilpailuasetelmaa. 
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3 JULKISHALLINNOLLISEN ORGANISAATION 
BRÄNDÄÄMINEN JA SOSIAALINEN MEDIA 

3.1 Julkishallinnollisen organisaation brändäämisestä 

Brändin ja brändäämisen käsitteet liitetään vahvasti yksityiselle sektorille, sekä siellä 

toimiviin liikevoittoa tavoitteleviin yrityksiin ja heidän tuotteisiinsa. Brändi voidaan 

kuitenkin nykyään liittää myös julkisen sektorin toimintaan, sillä julkisen sektorin toimijat 

joutuvat yhtä lailla kilpailemaan keskenään niin resursseista, rahoituksesta sekä esimerkiksi 

asukkaista. Esimerkiksi Rainiston (2008, 36-37) mukaan kaupungeista on mahdollista luoda 

merkkituote yksityisen sektorin toimijoiden tapaan. Mielikuvien syntymiseen ja 

muodostumiseen kannattaa myös pyrkiä vaikuttamaan, sillä yleisölle syntyy mielikuvia 

asioista joka tapauksessa riippumatta siitä, pyrkiikö kaupunki niihin tietoisesti vaikuttamaan 

vai ei. Tämän takia myös julkisessa toiminnassa tulee huomioida sen kohderyhmillensä 

luomat mielikuvat. Halosen (2016, 14) mukaan kaupunkien olisi olemassaolonsa takia 

synnytettävä mielikuvia, sillä ilman mielikuvia niitä ei ole olemassa niiden sidosryhmille, 

eikä välttämättä niiden sisäisille toimijoillekaan. Vaikuttamalla mielikuviin voidaan 

mielikuvien syntymistä ohjata kaupungin kannalta parhaaseen suuntaan. Vaikka suuri osa 

julkisesta toiminnasta on lakisääteistä ja niiden toiminnan jatkuvuus on käytännössä lakien 

avulla suojattua, voivat ne brändäämisen avulla parantaa houkuttelevuuttaan ja lisätä sitä 

kautta resurssejaan (ks. esim. Rainisto 2004, 9-11, 14-15). 

Julkisen organisaation brändäämisen voidaan katsoa olevan seurausta New Public 

Managementista, jossa julkinen sektori ottaa mallia yksityisen sektorin toimintamalleista 

(ks. esim. Zavattaro 2010). Yksityisen sektorin toimintamallien soveltuvuutta julkiselle 

sektorille on kritisoitu esimerkiksi siitä, että liiallinen painotus markkinatalouden malleihin 

vie huomion pois julkisen sektorin ydintehtävistä ja arvoista (lainmukaisuus, luottamus, 

tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, jatkuvuus jne.), antaa liikaa painoarvoa ”asiakkaalle” ja ei 

huomioi tarpeeksi julkisen sektorin poliittista luonnetta. (ks. esim. Brewer 2007, Hood 1995, 

Gromark & Melin 2013.) Julkisten organisaatioiden brändäämisen haasteena voi olla myös 

epäjohdonmukaisuus, varsinkin jos organisaatiot sisältävät useita eri toimialoilla toimivia 

haaroja. Useisiin toimialoihin jakautuva organisaatio voi olla myös identiteeteiltään 

jakautunut (Wæraas 2008, 210). 
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Epäjohdonmukaisuus näyttäytyy myös julkisen sektorin kohtaamissa yhteiskunnallisissa 

haasteissa, joihin julkisen sektorin on toiminnassaan vastattava. Näitä haasteita ovat mm. 

lakisääteiset palvelut joita julkisen sektorin on tuotettava, sekä yhteiskunnalliset ongelmat 

joihin julkisen sektorin on vastattava. Yksityisen sektorin toimijat voivat sivuuttaa nämä 

haasteet ja ongelmat, eivätkä ne suurimmaksi osaksi vaikuta heidän toimintaansa. Julkiset 

organisaatiot ovat myös vastuussa kulloisellekin poliittiselle päätöksenteolle, mutta samalla 

myös yhteisesti kaikille kansalaisille. Suurien julkisten organisaatioiden, kuten kuntien ja 

kaupunkien, alaisuuteen kuuluu useita eri toimijoita, joiden toimialat poikkeavat toisistaan. 

Eri toimialat saattavat muokata näiden organisaatiohaarojen identiteettiä, jolloin ne eivät 

vastaa täysin toisiaan. (Wæraas 2008, 210-212.) 

Kunnat ja kaupungit ovat valtion ohella suurimpia julkisia toimijoita. Niiden brändääminen 

eroaa kokonaiskuvassa yksittäisen organisaation brändäämisestä siinä, että ne koostuvat 

useasta eri ”alabrändistä”. Siksi niiden imago muodostuu esimerkiksi niiden alueella 

olevista, niin kunnan itsensä tuottamista kuin kunnan alueella olevien yritysten tuottamista 

palveluista. Kunnat brändäävät itseään myös maantieteellisillä, kulttuuriin ja historiaan 

liittyvillä sekä luontoon ja muihin, perinteisesti ”brändättävien” asioiden ulkopuolisilla 

seikoilla. (Rainisto 2004; Jyrämä & Kajalo 2014.)  

Organisaation brändäämisessä ei aina tarvitse pyrkiä luomaan assosiaatioita itse 

korporaatioon, vaan brändäämistä voidaan tehdä jonkin korporaation ”alaosastossa” (Aaker 

1996, 117-118). Kuntien tapauksessa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi brändäämistä kuntien 

sisällä ja vaikutuspiirissä sijaitsevia yrityksiä esittelemällä. Assosiaatio kuntiin voidaan 

rakentaa esimerkiksi kunnissa toimivien yritysten kautta luomalla positiivinen mielikuva 

siitä, miksi yritykset ovat valinneet kunnan toimintaympäristökseen.  

Mauryan & Mishran (2012, 124) mukaan brändi yrityksenä tarkoittaa yrityksen jo 

saavutetun hyvän maineen käyttämistä laadun takuuna. Tällöin brändääminen tapahtuu 

yrityksestä aiemmin muodostettujen (positiivisten) mielikuvien kautta. Brändäämisen 

pohjaksi tarvitaan siis onnistunutta toimintaa ja hyviä kokemuksia. Brändääjä voi ”lainata” 

brändipääomaa esimerkiksi sen läheisiltä yhteistyökumppaneilta, tai muilta sen 

tuotantolinjalta löytyviltä organisaatioilta, joilla on jo valmiiksi hyvä maine. Aiemmin 

mainittu Aakerin huomio siitä, että organisaatio voi pyrkiä brändäämään itseään jonkin sen 
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alajaoston kautta toimii myös toisin päin, ja alajaostot voivat pyrkiä lainamaan 

brändipääomaa myös emo-organisaatioltaan.  

Koska kunnat ja kaupungit toteuttavat pääosin niiden lakisääteiseksi katsottavissa olevia 

tehtäviä (esim. sote-palvelut, infran palvelut jne.), eivät ne voi täysin hallita alueensa 

palvelutuotantoa itsenäisesti. Jyrämä & Kajalo (2014) esittävät tällaiseen tapaukseen 

ratkaisuksi brändiarkkitehtuuristrategian käyttämistä. Tällöin kaupungit voivat rakentaa 

brändiään niiden alaisuudessa toimivien toimijoiden sekä niiden toimintapiirissä olevien 

itsenäisten toimijoiden kautta. Jyrämän ja Kajalon mukaan kaupunkien ei välttämättä 

kannata lähteä rakentamaan brändistään ”yhtä suurta tiukkaa bränditaloa”, vaan jaotella 

niiden omien konserniyritysten brändejä kaupungin alabrändeiksi, ja vastaavasti pyrkiä 

liittämään kunnan haluamia ominaisuuksia korostavia yksityisen sektorin yrityksiä osaksi 

kunnan brändiä.  

Kuntien tulee myös brändiarkkitehtuuriajattelussa ottaa huomioon ne ulottuvuudet, joita se 

haluaa brändiinsä liitettävän. Tällaisia ulottuvuuksia ovat esimerkiksi kulttuurin, sivistyksen 

ja koulutuksen, elintason, ja vaikkapa hyvinvoinnin ulottuvuudet. Kaupungit voivat siis 

brändäämisessään korostaa alueellansa olevia näiden toimialojen yrityksiä, ja pyrkiä sitä 

kautta luomaan mielikuvia siitä millainen kaupunki on. (Jyrämä & Kajalo 2014.) 

Kunnat ja kaupungit voivat pyrkiä erottautumaan kilpailijoistaan, ja näin ollen 

houkuttelemaan uusia asukkaita tai vaikuttamaan jo olemassa olevien asukkaidensa 

mielikuvaan kunnasta. Kunnalle tulevan positiivisen mielikuvan hyötyä tulee arvioida myös 

muilla kuin liiketaloudellista voittoa arvioivilla mittareilla. Mielikuvien avulla voidaan 

rakentaa esimerkiksi kuntaidentiteettiä (Anttiroiko 1991, 109; ks. myös Niemelä 2017), ja 

sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet kuntaidentiteetin kollektiiviseen 

rakentamiseen ja rakentumiseen kannattaa siksi kartoittaa. 

3.2 Sosiaalisen median käytöstä kunnissa 

Sosiaalisen median käsitteellä tarkoitetaan yksinkertaistetusti perinteisten medioiden 

rinnalle muodostunutta vaihtoehtoisen julkisuuden muotoa. Siinä missä perinteisen median 

sisältöä tuotetaan keskitetysti, yksisuuntaisesti ja kontrolloidusti, voidaan sosiaalisen median 

luonnetta kuvata termeillä hajautuneisuus, vuorovaikutteisuus ja avoimuus. Sosiaalisesta 
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mediasta on käytetty myös nimityksiä, kuten web 2.0, vertaismedia, vertaisverkko, 

sosiaalinen web sekä osallistumismedia, mutta nimenomaan sosiaalinen media on 

vakiinnuttanut paikkansa yleiskielessä. (Matikainen 2012, 133-135.)  

Sosiaalisen median käsitettä voidaan kuvailla myös yhteisöllisyyden ja sosiaalisuuden 

termeillä. Sosiaalisen median käyttäjät sekä tuottavat että jakavat tietoa keskenään, ja tieto 

saavuttaa muut käyttäjät monin eri keinoin. Käyttäjät voivat luoda itselleen profiilin, ja 

tuottaa tai jakaa tietoja joita he haluavat liittää osaksi sosiaalisen median persoonaansa. 

Sosiaalinen media voidaankin jakaa sen käyttötarkoituksensa perusteella esimerkiksi 

sisällöntuotanto- ja julkaisemispalveluihin, sisällönjakopalveluihin, sosiaalisiin 

verkostoihin, yhteisötuotantoihin, virtuaalimaailmoihin sekä lisiin (Lietsala & Sirkkunen 

2008, 24). Jos käyttäjä haluaa esimerkiksi profiloitua tiettyihin arvoihin, voi hän joko tuottaa 

tätä arvonäkökulmaa tukevaa sisältöä tai jakaa muiden samoja arvoja korostavia sisältöjä. 

Laaksonen ym. (2013, 13-14) kiteyttävät sosiaalisen median teknologian, sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ja käyttäjäsisällön yhdistäväksi sateenvarjokäsitteeksi. Väite kuvailee 

hyvin sosiaalisen median olemassaoloon vaikuttavat tekijät, eikä ilman näitä kolmea tekijää 

sosiaalista mediaa voisi käytännössä olla. Teknologia (erityisesti Internet) yhdistää käyttäjät 

riippumatta heidän olinpaikastaan. Sosiaalinen vuorovaikutus edistää tiedon leviämistä 

käyttäjien välillä, ja tiedon on mahdollista tavoittaa ihmisiä jotka eivät välttämättä itse ole 

suorassa kontaktissa sisällöntuottajaan. Käyttäjäsisältö puolestaan luo kenties sosiaaliselle 

medialle sen ominaisimman piirteen: kuka vain voi tuottaa tai jakaa sisältöä muiden 

nähtäväksi (ks. esim. Matikainen 2012,135).  

Sosiaalisen median ja perinteisen median väliset erottavat piirteet korostuvat sosiaalisen 

median vuorovaikutteisuudessa, kaksisuuntaisuudessa, avoimuudessa sekä demokraattisessa 

luonteessa (Erkkola 2008). Sosiaalista mediaa voidaan myös pitää käyttäjälähtöisenä, ja 

siten alhaalta ylöspäin suuntautuneena mediana, jossa sisällöntuottajat tuottavat tietoa 

useista erilaisista näkökulmista (Matikainen 2012, 137). Sisällöntuotantoa ei käytännössä 

valvota, jolloin sosiaaliseen mediaan tuotettu sisältö on vaikeasti kontrolloitavissa ja 

ennustettavissa. Nämä piirteet on hyvä huomioida sosiaalista mediaa tarkasteltaessa.  

Yleisön ja käyttäjien rooli poikkeaa sosiaalisessa mediassa perinteisen median yleisön 

roolista. Axel Bruns (2007) on esittänyt sosiaaliselle medialle ominaisen käyttäjätuotannon 

(produsage) käsitteen, joka korostaa yhteisöllistä tiedon tuottamista ja jalostamista. Käsitettä 
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voidaan avata vertaamalla sosiaalisessa mediassa tuotetun tiedon tuottamisprosessia jonkin 

konkreettisen tuotteen tuottamisprosessiin. Konkreettisten tuotteiden kohdalla voidaan 

katsoa olevan tietynlainen arvoketju, jossa tuottaja, jakelija ja kuluttaja ovat lineaarisessa 

järjestyksessä. Tuottajan rooli on valmistaa tuote ominaisuuksineen, jakelijan roolina on 

toimittaa tuote kuluttajien ulottuville, ja kuluttajan roolina on toimia tuotteen 

loppukäyttäjänä. Tuote pysyy suhteellisen muuttumattomana koko prosessiketjun läpi. 

Verkossa ja sosiaalisessa mediassa tuotettu tieto ei puolestaan noudata tätä arvoketjua, vaan 

tietoa voivat tuottaa ja jakaa ketkä vain käyttäjistä, ja tieto saattaa muuttua sen liikkumisen 

yhteydessä. Tällöin tuote, sosiaaliseen mediaan tuotettu sisältö, on jatkuvasti kehittyvä 

prosessi. (Matikainen 2012, 142.) 

Janne Matikaisen (2012, 144) mukaan sosiaalinen media ja sen palvelut yhdistävät ja 

sekoittavat virallisen ja epävirallisen, sekä julkisen ja yksityisen ulottuvuudet. Viralliseksi 

tarkoitettuihin sisältöihin voidaan yhdistää epävirallista keskustelua. Yksityiset keskustelut 

voivat muuttua julkiseksi, joko tahattomasti tai tahallisesti. Sosiaaliseen mediaan tuotettu 

tieto on kuitenkin tarkoitettu lähtökohtaisesti julkiseksi, ja yhä useammin sillä pyritään 

saavuttamaan jotain. Peter Dahlgrenin (2005) mukaan verkkopohjaiset julkaisut ovat 

eroteltavissa viiteen ulottuvuuteen: 1) kansalaisten ja hallinnon väliseen vuorovaikutukseen 

pyrkivään E-hallintoon, 2) ryhmien ja ryhmittymien vaikuttamiseen pyrkivään aktivismiin 

ja vaikuttamiseen, 3) kansalaiskeskusteluja sisältäviin kansalaisfoorumeihin, 4) yhteisten 

intressien käsittelyyn ja kollektiivisten identiteettien tuottamiseen pyrkivään esipoliittiseen 

julkisuuteen, sekä 5) valtamedian, vaihtoehtomedioiden ja pienmedioiden journalistiseen 

julkisuuteen (Dahlgren 2005 teoksessa Matikainen 2012, 144). Näistä kuntien sosiaalisessa 

mediassa brändäämiseen liittyvät erityisesti E-hallinto, sekä osittain esipoliittinen julkisuus 

ja kansalaisfoorumit. 

Julkisen hallinnon sosiaalisen median käyttöä on tutkittu paljon (ks. esim. Jalonen 2014; 

Sauri 2015; Leinonen ym. 2016; Syväjärvi & Kivivirta 2017; Syväjärvi ym. 2017). Suuri osa 

julkisen hallinnon some-tutkimuksesta tarkastelee sosiaalisen median käyttöä viestinnän 

strategisuuden näkökulmasta, ja myös tässä tutkielmassa sosiaalisen median strategisuus on 

käytännössä läsnä, vaikkei se varsinaisesti ole tutkimukseni päätarkoitus. Brändääminen on 

kuitenkin aina strategista toimintaa, jos sen avulla pyritään tarkoituksellisesti luomaan 

tietynlaisia mielikuvia kohdeyleisössä ja sidosryhmissä. 
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Viestintä sosiaalisen median kautta poikkeaa normaalista ulkoisesta viestinnästä siinä, että 

se osallistaa myös viestin vastaanottajia viestinnän ollessa keskustelevaa ja 

vuorovaikutteista. Sosiaalisen median kokonaisvaltainen hyödyntäminen vaatii 

organisaatioilta tietynlaisia toimintakulttuurin muutoksia, osaamista ja avoimuutta 

(Nieminen-Sundell 2008, 4). Reaktioaika (aika, joka voi olla esimerkiksi julkisuuskuvan 

muokkautumisessa kriittinen) sosiaalisessa mediassa on lyhyt ja nopea, ja tämä aiheuttaa 

sosiaalisessa mediassa tapahtuvalle viestinnälle sekä haasteita että riskejä. Sosiaalinen media 

on myös käyttöympäristönä poikkeava ns. perinteisestä valtamediasta, ja tämä asettaa 

osaltaan vaatimuksia sosiaalisen median netiketin osaamisesta. Sosiaalisen median 

osaamisessa on myös huomattavia eroja sukupolvien välillä. Nieminen-Sundell (2008, 4) 

toteaa nuorten ja nuorten aikuisten omaavan vanhempaa sukupolvea huomattavasti 

sujuvamman osaamisen sosiaalisen median ja muiden Internetin dynaamisten 

toimintamallien soveltamisessa.  

Sosiaalisen median rooli organisaation imagon muotoutumisessa ei ole suinkaan vähäinen. 

Vaikka varsinkin julkisten organisaatioiden imago on muotoutunut usein niiden 

ydintehtäviensä perusteella eikä niillä välttämättä ole tarvetta muokata julkisuuskuvaansa, 

voi sosiaalisen median sivuuttaminen näyttäytyä ulkopuolisille toimijoille ja asiakkaille 

vanhanaikaisena. Sosiaalinen media on vaikuttava ja laajasti eri käyttäjäkuntia tavoittava 

viestintäväylä.  

Sosiaalinen media tuo hyötyä ja lisäarvoa julkiselle hallinnolle usealla eri tavalla. 

Sosiaalinen media muun muassa luo vuorovaikutusta kansalaisten ja sidosryhmien kanssa, 

auttaa kehittämään palvelujen laatua, kehittää kansalaisten luottamusta ja sitoutumista 

julkiseen hallintoon, auttaa tavoittamaan erilaisia kohderyhmiä, sekä parantaa sisäistä 

viestintää ja yhteydenpitoa ja auttaa tietopääoman keräämisessä (Aalto 2010, 7). 

Konkreettisia, välittömästi mitattavissa olevia hyötyjä organisaatiolle ovat mm. 

käyttäjäpalautteen hankinta, asiakastyytyväisyyden kartoitus, HR/rekrytointi, 

työnantajamielikuvan rakentaminen, ja neuvontapalvelujen tarjoaminen (Aalto 2010, 7-8).  

Tavoitteellisen brändäämisen kannalta organisaatioiden tulee huomioida sosiaalinen media 

myös strategiassaan. Julkisen hallinnon some-viestinnän strategisuutta on ohjeistettu 

esimerkiksi Oikeusministeriön taholta. Organisaatioiden tulee luoda some-viestinnän 

käytännöt omista lähtökohdistaan, toiminnastaan ja tavoitteistaan. Some-viestinnän tulee 
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tukea organisaation ydintoimintaa ja siihen liittyviä tehtäviä. Organisaatioiden tulee 

kartoittaa some-viestintään liittyvät esteet, riskit, toiminnan seuraukset, tietoturva ja -suoja-

asiat sekä ohjeet, tavoitteet, sekä menetelmät. Jos some-viestintää tekevät työntekijät joiden 

ydintehtävä organisaatiossa ei ole viestintä, tulee heidän osaltaan sopia toimintamallien 

sisällyttämisestä työsopimukseen sekä tarvittavista muutoksista työtehtävien suhteen. (Aalto 

2010, 10-11.)  

Brändäävän organisaation tulee olla tietoinen siitä, miksi hän on Facebookissa, ja mitkä ovat 

sen tavoitteet Facebookin suhteen. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi ihmisten tietouden 

kasvattaminen, yhteisöllisyyden rakentaminen, tavoittavuuden ja näkyvyyden 

parantaminen, ohjaaminen varsinaisille verkkosivuille, asiakaspalvelun lisääminen tai 

uusien kumppanuuksien etsiminen. Lisäksi brändääjän tulee olla tietoinen siitä, ketä se 

Facebook-toiminnallaan haluaa tavoitella. Näiden asioiden ratkaisemisen tueksi Facebook-

toiminnan tulisi olla strategista, ja toimintaa tulisi mitata säännöllisesti. (Lachance 2013.) 

Serrat (2010, 5-6) esittelee kolme syytä, miksi julkisen sektorin toimijoiden tulisi olla 

sosiaalisessa mediassa. Ensinnäkin, julkisen sektorin tulisi toimia osaltaan 

suunnannäyttäjänä, tai ainakin olla mukana ajallensa tyypillisessä kehityksessä. Toiseksi, 

sosiaalinen media toimii alustana sekä organisaatioiden toiminnan arvostelulle, että sille 

miltä organisaation toiminta näyttää myös niille joilla ei vielä ole mielikuvaa organisaatiosta. 

Kolmanneksi, Web 2.0 tarjoaa mahdollisuuksia yksinkertaisille, käyttäjälähtöisille, 

läpinäkyville, osallistaville, responsiivisille, verkostoituneille, ja tehokkaille 

hallintotavoille.  

Sosiaalisen median tehokkaan hyödyntämisen lisäksi organisaatioiden tulee omaksua 

sosiaalinen media osaksi toimintakulttuuriaan, luoda sille tavoitteita ja strategioita 

tavoitteiden saavuttamiseksi, luoda toimivia verkostoja ja yhteistoimintaa, sekä mitata ja 

tarkastella toimintaansa sosiaalisessa mediassa. (Serrat 2010, 6-7.) 

Syväjärven ym. (2017, 24-45; Mergel 2010) mukaan sosiaalinen media vaatii organisaatiolta 

myös sille otollisen toimintaympäristön, mikä tarkoittaa entistä vuorovaikutteisempien 

toimintakäytäntöjen käyttöönottoa. Kuntaorganisaatioiden toimintaan sosiaalisessa 

mediassa vaikuttavat myös kuntalaisten odotukset kunnan sosiaalisen median käytöltä. 

Näihin odotuksiin puolestaan vaikuttavat kunnan sosiodemografinen rakenne, kuntalaisten 
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oma sosiaalisen median käytön laajuus ja osaaminen, kuntalaisten kiinnostuneisuus kuntaa 

koskevista asioista sekä vallitseva ilmapiiri ja vuorovaikutus kuntalaisten, kuntahallinnon 

ja päätöksentekijöiden kesken eli osallistumisen kulttuuri (Syväjärvi ym. 2017, 24-25). 

Syväjärvi ym. (2017, 25-26) esittelevät myös kuntien sosiaalisen median käyttöä ohjaavat 

kuntaorganisaation sisäiset, rakenteelliset ja toiminnalliset tekijät, jotka määrittävät sen, 

millaisen roolin sosiaalinen media saa kunnan viestinnässä, ja miten sosiaalisen median 

käyttöä ohjeistetaan. Näitä tekijöitä ovat kuntaorganisaation koko, sosiaalisen median 

tarkoituksenmukainen käyttö, sekä kuntaorganisaation toimintakulttuuri.  

Kuntaorganisaation koon merkitys on tutkimuksesta riippuen vaihdellut. Toisaalta on nähty, 

että suurilla kunnilla on paremmat resurssit tehdä ammattimaista someviestintää ja 

hyödyntää sosiaalisen median kokeiluja (Syväjärvi ym. 2017, 25; ks. myös Reddick & Norris 

2013; Larsson 2013), mutta toisaalta taas omalaatuinen ja erottuva sosiaalisen median käyttö 

ei välttämättä tarvitse suuria resursseja (Syväjärvi ym. 2017, 25; ks. myös Oliveira & Welch 

2013; Jalonen 2014).  

Sosiaalisen median tarkoituksenmukaisella käytöllä tarkoitetaan sosiaalisen median selkeää 

roolia ja käyttötarkoitusta kuntaorganisaation viestinnässä. Sosiaalisen median käytön 

soveltaminen tulee olla kirjattuna strategiaan (Mergel 2013). Sosiaalisen median käytöstä 

tulee laatia toimintaohjeet, joista ilmenevät sosiaalisen median käyttötarkoitus, tavoitteet, 

käytettävät kanavat, sekä kartoitetut mahdollisuudet ja riskit. (Syväjärvi ym. 2017, 26.) 

Esimerkiksi Bryer & Zavattaro (2011, 328) esittävät mielenkiintoisen ja 

tarkoituksenmukaisen käytön käsitettä konkretisoivan huomion siitä, ettei pelkkä 

sisällöntuotanto sosiaalisen median alustalla riitä täyttämään sosiaalisuuden aspektia, vaan 

sosiaalinen media tarvitsee ”syntyäkseen” nimenomaan käyttäjien välisen 

vuorovaikutuksen. Vaikka kyseinen huomio on tehty vuonna 2011, ja sosiaalisen median 

kanavat ovat tuosta hetkestä kehittyneetkin runsaasti, pitää huomio silti edelleen paikkansa. 

Jos sosiaalisen median ydintä, sosiaalista vuorovaikutusta, ei huomioida toiminnassa, jää 

sosiaalisen median potentiaali valjastamatta. 

Kolmantena kuntien sosiaalisen median käyttöönottoon vaikuttavana tekijänä Syväjärvi ym. 

(2017, 26) esittävät kuntaorganisaatiossa vallitsevan toimintakulttuurin, ja erityisesti 

henkilöstön, viranhaltijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden tuen. Syväjärven ym. 
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tutkimus koskee erityisesti kuntajohtajien sosiaalisen median käyttöä, mutta samat 

sosiaalisen median toimintaa ohjaavat tekijät koskevat osaltaan myös kokonaisia 

kuntaorganisaatioita ja niiden toimintaa. 

Tässä luvussa käsiteltiin niitä erityislaatuisia tekijöitä, jotka on huomioitava kuntien ja 

kaupunkien brändäämisessä. Kuntien ja kaupunkien brändäämiseen vaikuttavia tekijöitä 

ovat julkisen sektorin erilainen luonne, sekä osittain epäselvät, monialaiset 

organisaatiorakenteet. Lisäksi yhteiskunnalliset haasteet ja lakisääteisten tehtävien 

täyttäminen, sekä jatkuvasti muutoksille alttiina oleva poliittinen johtaminen vaikuttavat 

siihen, millainen esimerkiksi kunnan syvin identiteetti on. Monialaisuus ja erilaiset 

organisaatiohaarat voivat tuottaa päänvaivaa yhtenäisen brändin rakentamisessa. Kunnat 

voivat rakentaa brändiään myös alueellaan toimivien, kaupunkiorganisaation ulkopuolisten 

toimijoiden brändejä hyväksikäyttäen.  

Alaluvussa 3.2 tarkasteltiin sosiaalisen median käsitettä, sekä sosiaalisen median 

tarkoituksenmukaista käyttöä kuntaorganisaatiossa. Sosiaalinen media on yhteisöllinen 

viestintäkanava, joka sekoittaa virallisen ja epävirallisen viestinnän. Viestintään tulee 

käyttäjälähtöisyyden ulottuvuus, joka tarkoittaa viestinnän näkökulmasta sitä, että kuka vain 

voi tuottaa tietoa haluamastaan asiasta. Tämä tuo osaltaan haasteita mielikuvien 

muodostumisen hallintaan, sillä käytännössä kuka tahansa voi vaikuttaa brändääjästä 

syntyviin mielikuviin. Sosiaalinen media tarjoaa kuitenkin myös mahdollisuuksia ja tuo 

lisäarvoa luomalla vuorovaikutusta kansalaisten ja sidosryhmien kanssa, auttamalla 

kehittämään palvelujen laatua, kehittämällä kansalaisten luottamusta ja sitoutumista 

julkiseen hallintoon, auttamalla tavoittamaan erilaisia kohderyhmiä, sekä parantamalla 

sisäistä viestintää ja yhteydenpitoa sekä auttamalla tietopääoman keräämisessä. Näiden 

mahdollisuuksien valjastaminen tarvitsee organisaatiolta suunnitelmallisuutta, tavoitteita 

sekä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Seuraavassa alaluvussa käydään vielä pääpiirteittäin läpi ne teoreettisen viitekehyksen 

kohdat, joita vasten aineiston analyysi tehdään. 
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3.3 Yhteenveto teoreettisesta viitekehyksestä 

Brändäämisen lähtökohtainen tavoite on erottautua muista saman toimialan kilpailijoista, ja 

hankkia kilpailuetua erottumisen kautta. Julkinen sektori ja kunnat poikkeavat luonteeltaan 

yksityisen sektorin kilpailuasetelmasta, mutta julkisen sektorin toimijat joutuvat yhtä lailla 

kilpailemaan keskenään niin resursseista, rahoituksesta kuin esimerkiksi asukkaista. Lisäksi 

kuluttajat synnyttävät mielikuvia kaupungeista joka tapauksessa, tekivätpä kaupungit 

brändäämistä tai eivät (Rainisto 2008, 36-37; Halonen 2016, 14). Analyysiosiossa kuntien 

ja kaupunkien Facebook-toimintaa tarkastellaan teoreettisesta viitekehyksestä nousseiden 

käsitteiden ja ajatusten kautta.  

Analyysiosiossa aineistosta pyritään etsimään vastauksia ensinnäkin siihen, millaisen 

brändi-identiteetin pohjalta kunnat ja kaupungit rakentavat Facebook-toimintaansa. Brändi-

identiteetti on brändääjän lähtökohta brändäämiselle, ja sillä tarkoitetaan brändääjän 

käsitystä itsestään. Brändi-imago on puolestaan se julkisivu, jota brändääjä toiminnallaan 

pyrkii luomaan itsestään muille (Lindberg-Repo 2005, 268; Kotler & Kotler 2013). Brändi 

on loppujen lopuksi kuitenkin yhtä kuin kaikki ne mielikuvat, joihin kuluttajat liittävät 

brändin (Maurya & Mishra 2012, 125; Laakso 2004, 160).  

Aineiston kautta voidaan myös kartoittaa niitä keinoja, joilla kunnat ja kaupungit pyrkivät 

vaikuttamaan niistä muodostettaviin mielikuviin. Brändääjä voi itse luoda mielikuvia 

toiminnallaan, mutta ei täysin pysty vaikuttamaan siihen, millaisia mielikuvat loppujen 

lopuksi ovat kuluttajien mielissä. Mielikuvien muodostumiseen vaikuttavat esimerkiksi 

brändääjän tuottaman tuotteen tai palvelun käyttökokemus, markkinointiviestintä, 

potentiaaliset asiakaskontaktit, ostokokemukset ja muiden mielipiteet. (De Chernatony 

2002, 38-39; Keller 2003, 70; Mäkinen, Kahri & Kahri 2010, 78-79.)   

Analyysiosiossa tarkastellaan sitä, miten kunnat ja kaupungit luovat assosiaatioita, ja miten 

ne tulkitsevat niistä jo tehtyjä assosiaatioita. Brändiassosiaatiot ja niiden muodostaminen, 

sekä tieto siitä, miten ne muodostuvat, ovat keino hallita brändistä syntyviä mielikuvia. 

Brändiassosiaatiot voivat muodostua kuluttajalle mistä vain brändääjän lähettämästä 

signaalista, kuten tuotteista, palveluista, ihmisistä tai viestinnästä (Kapferer 2004, 99). 

Lähtökohtaisesti brändääjän tulee muodostaa assosiaatiot brändi-identiteettinsä pohjalta, eli 
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sen perusteella, mihin organisaatio pystyy ja kykenee, ja millainen se oikeasti on (Aaker 

1991, 157). Tällöin brändääjä pystyy lunastamaan kuluttajille antamansa lupaukset.  

Kunnat ja kaupungit voivat sisällöntuotannossaan valita ne assosiaatiot, joiden avulla ne 

pyrkivät vaikuttamaan yleisöönsä. Brändiassosiaatioita voidaan luoda mm. brändin 

tarjoamien ominaisuuksien ja hyötyjen kautta. Ominaisuuksien osalta brändääjän tulisi luoda 

assosiaatioita niihin tekijöihin jotka erottavat sen tarjoamat tuotteet tai palvelut muiden 

saman toimialan kilpailijoiden tuotteista ja palveluista. Tällöin assosiaatioita luodaan 

brändin laadusta (palvelut, tilat, ihmiset, ammattitaito, asiakkaan huomiointi), sekä 

käytettävyydestä (miten, missä ja milloin brändiä tulisi käyttää). Ominaisuuksien kautta 

pyritään vetoamaan kuluttajan rationaalisiin syihin valita brändi (Aaker 1991; Keller 1993; 

Aaker 1996).  

Hyötyjen kautta luodut assosiaatiot puolestaan vetoavat kuluttajien psykologisiin arvoihin 

ja tunteisiin. Tällöin assosiaatioita luodaan brändin persoonallisuuden, käyttäjien (millaiset 

ihmiset käyttävät brändiä) sekä muiden arvoihin vetoavien tekijöiden kautta. Tässä suhteessa 

brändääjän olisi tärkeä myös tunnistaa kohderyhmänsä, eli ne keiden mielikuviin 

assosiaatioilla halutaan vaikuttaa. Lisäksi brändäämisessä tulee huomioida sekä jo olemassa 

olevat, että potentiaaliset uudet asiakkaat ja sidosryhmät. (Aaker 1991 & 1996; Keller 1993 

& 2003; Maurya & Mishra 2012, 125-126.) 

Brändäämistä voidaan rakentaa myös ”alaorganisaatioiden” tai ”yläorganisaatioiden” kautta, 

jolloin brändäämistä tehdään lainaten muiden toimijoiden hyvää mainetta, eli 

brändipääomaa (Aaker 1996; Maurya & Mishran 2012; Jyrämä & Kajalo 2014). 

Brändipääoman lainaamista kuntien ja kaupunkien Facebook-toiminnassa voidaan 

tarkastella katsomalla sitä, miten kunnat ja kaupungit rakentavat mielikuvia itsestään 

suhteessa esimerkiksi alueella sijaitseviin yrityksiin, tai muihin toimijoihin. 

Se, miten kunnat ja kaupungit ovat roolittaneet sosiaalisen median osaksi toimintaansa 

vaikuttaa luonnollisesti siihen, miten Facebookia käytetään. Peilaamalla aineistoa 

teoreettiseen viitekehykseen voidaan tarkastella sitä, millaisia merkityksiä sosiaalisella 

medialla ja Facebookilla on kuntien ja kaupunkien toiminnassa. Sosiaalinen media tarjoaa 

kunnille ja kaupungeille väylän mielikuvien luomiselle. Sosiaalisen median kautta voidaan 

luoda vuorovaikutusta brändääjän ja kuluttajien sekä muiden sidosryhmien välille, kehittää 
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palveluita, tavoittaa uusia kohderyhmiä, parantaa viestintää ja yhteydenpitoa, sekä kerätä 

tietopääomaa. Sosiaalinen media toimii myös alustana organisaation toiminnan arvostelulle, 

ja mielipiteille organisaation toiminnasta. Tarkoituksenmukainen sosiaalisen median 

käyttäminen edellyttää brändääjältä sosiaalisen median huomiointia strategiassaan. 

Sosiaaliselle medialle tulisi asettaa toimintaohjeita ja tavoitteita, ja luoda sille otollinen 

toimintaympäristö. Sosiaalisen median käytön aiheuttama kuormitus tulee myös ottaa 

huomioon toiminnan järjestämisessä. (Nieminen-Sundell 2008; Aalto 2010; Serrat 2010; 

Mergel 2013; Syväjärvi ym. 2017.) 

Facebookin kautta tapahtuvan tarkoituksenmukaisen brändäämisen edellytyksenä on 

aktiivinen sisällöntuotanto. Aktiivinen näkyminen ja omaperäinen viestintä Facebookissa 

edesauttavat brändin nimen tunnettuutta. Tuotetun sisällön tulee olla visuaalisesti 

mahdollisimman monipuolista. Sisällöntuotannossa ei saa keskittyä pelkkään 

markkinointiin, vaan sisällön tulee suurimmaksi osaksi olla käyttäjiä hyödyttävää, ja 

lisäarvoa tarjoavaa. Sisällön tulee olla aiheeltaan mahdollisimman ajankohtaista, 

kohderyhmän kannalta relevanttia ja brändääjään liittyvää, sekä muihin viestintäkanaviin 

verrattuna eksklusiivista. (Aaker 1991; Barnett 2017; Scherer 2018; Parkinson 2018; 

Lachance 2018.) 

Facebookia voidaan käyttää erityisesti brändin persoonallisuuden esittelemiseen, sekä 

vuorovaikutusperustaiseen asiakaskohtaamiseen. Facebookin kautta brändääjä voi osallistaa 

kuluttajia osaksi brändin toimintaa. Tämä ja aito vuorovaikutus käyttäjien ja brändääjän 

välillä edesauttavat puolestaan brändiuskollisuuden syntymistä. Facebook tarjoaa 

brändääjälle myös väylän reagoida miltei reaaliajassa niihin asioihin, jotka siitä nousevat 

esille. Facebookia ei käytännössä suositella käytettäväksi ainoana brändäämisen kanavana, 

vaan sen tulisi olla ennemminkin lisä kaikille muille kanaville ja brändäämisen tavoille. 

(Aaker 1991; Juslén 2011; Bushelon 2012; Scherer 2018; Walton 2018.) 

Kuntien ja kaupunkien toimintaa tarkastellaan peilaamalla haastattelujen avulla kerättyä 

aineistoa teoreettista viitekehystä vasten. Aineistossa esiin tulleita huomioita verrataan 

teoreettiseen viitekehykseen, josta voidaan tehdä johtopäätös siitä, miten toiminta näyttäytyy 

brändäämisen viitekehyksessä. 
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3.4 Teoreettisen viitekehyksen vahvuudet ja heikkoudet 

Tähän tutkielmaan kerätty aikaisempi brändäämisen tutkimus keskittyy paljon siihen, miten 

mielikuvien hallintaa tehdään brändääjälähtöisesti (mm. Aaker 1991; Keller 1993). Tämän 

tutkielman analyysissa aineistosta etsitään nimenomaan niitä keinoja, joilla kunnat ja 

kaupungit, eli brändääjät, pyrkivät hallitsemaan mielikuvien syntymistä Facebookissa. 

Aiemman tutkimuksen avulla voidaan kartoittaa hyvin keinoja, joilla brändäävä organisaatio 

pystyy vaikuttamaan kuluttajiin. Teoreettiseen viitekehykseen kerätyn käsitteistön avulla 

voidaan tarkastella sitä, keskittyvätkö kunnat ja kaupungit hallitsemaan mielikuvien 

muodostumista esimerkiksi vetoamalla kuluttajien rationaalisiin hyötyihin, vai perustuuko 

Facebookissa tapahtuva brändääminen psykologisiin hyötyihin ja arvoperustaiseen 

brändäämiseen. Aiempi tutkimus antaa myös lähtökohtia tarkastella sellaisia tekijöitä, jotka 

edesauttavat brändin julkisuutta sekä positiivisten mielikuvien syntymistä.  

Tutkielmassa käsitelty sosiaalisen median aiempi tutkimus (Aalto 2010, Syväjärvi ym. 2017; 

Syväjärvi & Kivivirta 2017) antaa puolestaan perusteltuja lähtökohtia sille, miten sosiaalisen 

median toiminta tulisi kunnissa järjestää, sekä miten ja miksi sitä tulisi käyttää hyötyjen 

maksimoimiseksi. Kun tähän lisätään Facebookissa tapahtuvalle brändäämiselle esitetyt 

ohjeistukset, voidaan niiden avulla tarkastella puolestaan sitä, käytetäänkö Facebookia 

organisaatiossa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. 

Teoreettiseen viitekehykseen kerätyn aiemman tutkimuksen heikkoudet ovat lähinnä siinä, 

ettei niissä käsitellä esimerkiksi kuntaidentiteetin merkitystä brändäämisen lähtökohtana. 

Toisaalta tämä on lähinnä tutkijan omista valinnoista johtuva puute. Lisäksi teoria ei ole 

täysin tuoretta, ja osaltaan esimerkiksi 90-luvun alkupuolella laadittu tutkimus ei välttämättä 

täysin vastaa nykyhetken toimintaympäristöä.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1 Tutkimusaineisto 

Aineiston kerääminen 

Tutkimusaineisto muodostuu puolistrukturoiduilla haastatteluilla kerätystä aineistosta. 

Tutkielmaa varten haastateltiin etähaastattelujen kautta yhteensä kuutta eri henkilöä 

kuudesta eri kaupungista tai kunnasta. Haastattelut rajattiin koskemaan sellaisia henkilöitä, 

jotka konkreettisesti osallistuvat Facebook-toimintaan. Näin henkilöt voivat antaa tietoa 

siitä, miten brändääminen konkreettisesti toteutuu kaupunkien Facebook-toiminnassa, sillä 

he ovat mukana tekemässä sisällöntuotantoa, ja osaavat todennäköisesti vastata paremmin 

kysymyksiin siitä, miksi sisällöntuotanto on tehty näin. Yhteistä haastatelluilla henkilöillä 

oli se, että kaikki heistä toimivat kaupunkinsa tai kuntansa markkinoinnin tai viestinnän 

parissa. Jokainen heistä on mukana sekä suunnittelemassa, että toteuttamassa kaupunkinsa 

tai kuntansa Facebook-viestintää. Haastattelujen avulla kerätyn aineiston etu on se, että se 

antaa suhteellisen laajat vastaukset kysymyksiin. Puolistrukturoituun haastattelutapaan 

kuuluu tietystä teemasta tai aihepiiristä muodostetut, teemahaastattelukysymyksiä 

spesifimmät kysymykset, joiden avulla halutaan saada tietoa juuri jostakin tietystä 

aihepiiriin kuuluvasta asiasta. Kysymykset esitetään haastatelluille samassa järjestyksessä, 

jolloin myös vastausten muodostumiseen vaikuttavat käytännössä samat säännöt kuin muilla 

haastatelluilla. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47.)  

Toisin sanoen siis haastattelukysymysten esittämisessä pyritään muodostamaan 

samankaltainen ajatuksenjuoksu, jolloin haastattelut etenevät samassa linjassa. Katson 

puolistrukturoidun haastattelutavan sopivan teemahaastattelua paremmin tutkielmani 

analyysia varten, koska analyysissa brändäämistä tarkastellaan yksityiskohtaisesti teoriasta 

lähtöisin olevien käsitteiden ja termien kautta. Tämä puolestaan vaatii yksityiskohtaista 

tietoa tietyistä kaupunkien ja kuntien Facebook-toimintaan liittyvistä asioista, ja 

puolistrukturoitu haastattelu antaa näihin kysymyksiin kattavia vastauksia teemahaastattelua 

paremmin.  

Vaikka haastattelukysymykset oli muodostettu teoreettisen viitekehyksen pohjalta, ei niissä 

kuitenkaan käytetty teoreettisessa viitekehyksessä esitettyjä, brändäämiseen liittyviä 

spesifejä termejä. Spesifien termien muuttaminen yksinkertaisempaan 
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kysymyksenasetteluun on perusteltua siksi, etteivät haastateltavat olleet päässeet 

aikaisemmin perehtymään tutkielman kirjoittajan kasaamaan teoreettiseen viitekehykseen. 

Yksinkertaistettu kysymyksenasettelu mahdollistaa myös sen, että haastateltavat henkilöt 

antavat hieman laajempia vastauksia yksityiskohtaisten termien aihepiireihin liittyen. 

Analyysivaiheessa aihepiiriin kuulumattomat tai muutoin irrelevantit asiat on jätetty pois 

analyysista. 

Haastattelussa käytetyt kysymykset löytyvät tämän tutkielman lopusta erillisenä liitteenä 

(liite 1). 

Tutkijalla ei ollut hyvin paljoa olemassa olevaa tietoa siitä, miten kuntien ja kaupunkien 

Facebook-toiminta on käytännössä järjestetty, mitä sillä tavoitellaan ja mitä keinoja 

käytetään. Haastattelujen avulla oli mahdollista kerätä tutkielman tavoitteisiin vastaavat ja  

kattavat vastaukset sellaisilta ihmisiltä, joilla oli käytännön tietoa tutkittavasta asiasta. 

Haastattelujen avulla oli myös mahdollista auttaa haastateltavia kysymystenasettelun 

suhteen, jos nämä olivat epävarmoja siitä, mitä tietoa kysymyksillä haettiin.  

Haastattelukysymyksillä haluttiin tietoa siitä, kuinka paljon ja miten Facebookia käytetään, 

miten Facebookin käyttöä on ohjeistettu, millaista Facebookin laitettu sisältö on, kenelle se 

on tehty, ja ketkä kaikki osallistuvat sisällöntuotantoon. 

Aineistosta tehtyjen johtopäätösten yleistettävyys 

Kaupungit ja kunnat, joita tutkielmassani käsittelen, valikoituivat niiden asukasmäärän 

perusteella, ja asukasmäärä niissä asettuu 17 000 – 30 000 asukkaan välille. Asukasmäärää 

tutkimuskohteiden valinnan perusteena voidaan perustella esimerkiksi sillä, että saman 

kokoluokan kaupunkien ja kuntien toiminta ja esimerkiksi kaupunkien tehtävien organisointi 

on huomattavasti samankaltaisempaa verrattuna pienen ja keskikokoisen, tai keskikokoisen 

ja suuren kaupunkien toimintojen välillä olevaan eroon. Kunnat ja kaupungit sijaitsevat 

maantieteellisesti eri puolilla Suomea viiden eri maakunnan alueella. Kaupungeista kaksi 

sijaitsee saman maakunnan alueella, mutta ne eivät ole rajanaapureita keskenään. Kuntien 

maantieteellisten sijaintien voidaan katsoa vaikuttavan osaltaan niiden elinkeinoihin sekä 

niiden rakenteisiin.  

Kaupunkien ja kuntien, sekä henkilöiden nimet on muutettu haastateltavien anonymiteetin 

säilyttämiseksi. Lisäksi analyysivaiheessa ja lopputuloksissa tutkimukseen osallistuneista 
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kaupungeista ja kunnista käytetään yhtenäisesti termiä kaupunki riippumatta siitä, onko 

tutkittava kohde kunta vai kaupunki. Tämä on tehty puhtaasti kirjoitetun tekstin ulko- ja 

lukuasun selkeyttämiseksi. Analyysia varten kaupungit ja kunnat on nimetty Kaupunki A:ksi, 

Kaupunki B:ksi, Kaupunki C:ksi, Kaupunki D:ksi, Kaupunki E:ksi ja Kaupunki F:ksi. 

Haastatellut henkilöt on puolestaan nimetty sen mukaan, minkä kaupungin puolesta he ovat 

haastattelunsa antaneet, eli Henkilö A (Kaupunki A), Henkilö B (Kaupunki B), Henkilö C 

(Kaupunki C), Henkilö D (Kaupunki D), Henkilö E (Kaupunki E), sekä Henkilö F (Kaupunki 

F). Anonymiteetin säilymiseksi myös helposti kaupunkeihin tai kuntiin liitoksissa olevat 

asiat on kerrottu tavalla, jolla asioita ei voida yhdistää suoraan näihin kaupunkeihin. Tällaisia 

asioita ovat esimerkiksi kaupunkien ja kuntien sloganit, tunnistettavat symbolit ja muut 

helposti kaupunkeihin johdettavissa olevat asiat.  

Brändääminen on tavoitteellista toimintaa, ja siksi anonymiteetin vaaliminen vaikuttaa 

osaltaan tutkimustulosten laatuun. Esimerkiksi kuntien ja kaupunkien tavoitteita ja muita 

valintoja voi olla vaikea selittää tai ymmärtää tietämättä niiden alueellisia tai rakenteellisia 

lähtökohtia toiminnalle. Tutkielmani keskittyy käsittelemään brändäämisen keinoja lähinnä 

menetelmällisestä näkökulmasta, eli siitä mitä keinoja kunnat ja kaupungit käyttävät 

Facebook-toiminnassaan. Tutkielmassa näitä keinoja käsitellään yleisellä tasolla, ja 

brändäämisen yksityiskohtaisempi sisältö jää analyysin ulkopuolelle. Yksityiskohtaisen 

brändäämisen ja sisältöjen analysointi vaatisi huomattavasti tarkempaa perehtymistä 

tutkimuskohteiden lähtökohtiin ja tavoitteisiin yleisellä, Facebook-toiminnan ulkopuolisella 

tasolla.  

Haastatteluaineistosta tehtyjen johtopäätöksen tulkitsemisessa on myös otettava huomioon, 

että johtopäätökset perustuvat kuuden haastatellun henkilön subjektiivisiin näkemyksiin 

kysymyksenasettelun ja haastattelujen teeman rajaamassa kontekstissa (Hirsjärvi ym. 2004, 

194-196). Tutkimustulokset pätevät siltä osin vain kyseisten henkilöiden antamiin 

näkemyksiin kaupunkien ja kuntien Facebook-toiminnasta. Haastatteluissa nousi kyllä esiin 

siinä mielessä objektiivista tietoa, että esimerkiksi jotkin haastatteluissa esille nousseet asiat 

eivät ole riippuvaisia haastateltujen subjektiivisista näkemyksistä (esimerkiksi kuntien ja 

kaupunkien strategioihin kirjatut asiat, luvut). Haastattelun ympärille rakennettu 

brändäämisen teema, sekä kysymyksenasettelut ovat kuitenkin omalta osaltaan rajoittaneet 

haastateltavien omien näkemysten esiintuomista, sillä ne ovat ohjanneet haastattelua 

brändäämisen aihepiiriin (vrt. Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1997, 217). 
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4.2 Analyysin toteutus 

Tutkielmani tutkimuksen on tarkoitus vastata kysymykseen miten kuntien ja kaupunkien 

toiminta Facebookissa näyttäytyy brändäämisen viitekehyksessä. Tähän kysymykseen 

etsitään vastausta puolistrukturoidulla haastattelutavalla kerätyistä haastatteluaineistoista. 

Koska tarkoituksena on tutkia ilmiötä (kuntien ja kaupunkien toimintaa Facebookissa) 

reflektoiden sitä teoreettiseen viitekehykseen yhteyksien löytämiseksi (miten kuntien ja 

kaupunkien toiminta näyttäytyy brändäämisen teoreettisessa viitekehyksessä), sekä lopulta 

liittää ne suurempaan kontekstiin, on tähän tarkoitukseen paras menetelmä sisällönanalyysi 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 105).  

Teoreettinen viitekehys ohjaa hyvin paljon tutkimuksen muodostumista jo 

haastattelukysymysten muodostamisen vaiheessa (haastattelumenetelmästä lisää 

tutkimusaineiston kappaleessa), jonka lisäksi aineistoa reflektoidaan jatkuvasti teoriaan 

ilmiöiden havainnollistamiseksi sekä niiden liittämiseksi osaksi suurempaa ilmiötä. 

Tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole testata ilmiön toimivuutta teoriassa, vaan 

tarkastella pikemminkin toiminnan laatua teoreettisen viitekehyksen asettamissa raameissa. 

Empirian vastaavuutta teoriaan voidaan myös käsitellä (esimerkiksi se, noudattavatko 

käytetyt keinot brändäämisen teoriassa esiintyviä keinoja), mutta tällä ei ole lähtökohtaisesti 

tarkoitus sulkea ilmiön tapahtumista teoreettisessa viitekehyksessä. Edellä mainituista 

seikoista johtuen täsmentyy tutkielmani tutkimusmenetelmäksi teoriasidonnainen 

sisällönanalyysi. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 99.) 

Tutkielmaa lähdettiin rakentamaan koostamalla ensin teoreettinen viitekehys. Teoreettisen 

viitekehykseen kerättiin brändäämisen kannalta tutkijan mielestä olennaisia käsitteitä, 

ajatuksia ja näkökulmia aiemmista tutkimuksista, sekä markkinoinnin ammattilaisten 

laatimista ohjeista brändäämiseen. Teoreettisen viitekehyksen muodostamisen jälkeen 

laadittiin haastattelukysymykset (ks. liite 1), jotka oli muodostettu puolistrukturoidulle 

haastattelulle ominaisesti teoriasta käsin. Haastattelut tehtiin valituille henkilöille, ja 

haastattelut litteroitiin kirjalliseksi aineistoksi. Analyysivaiheessa litteroitua empiriaa 

jäsenneltiin tutkielman tutkimuskysymysten mukaisesti, jonka jälkeen empiriaa tarkasteltiin 

ja analysoitiin vertailemalla sitä teoreettiseen viitekehykseen. Empiriasta esiin nousseita 

huomioita peilattiin teoreettisen viitekehyksen käsitteisiin, jonka pohjalta muodostettiin 
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käsitys siitä, miten ilmiö näyttäytyy teoreettisen viitekehyksen näkökulmasta. Näiden 

käsitysten perusteella muodostettiin johtopäätökset siitä, miten ilmiö, eli kuntien ja 

kaupunkien toiminta Facebookissa, näyttäytyy teoreettisessa viitekehyksessä. 

Tutkimuksen analyysi ei perustu suoraan mihinkään teorian luomaan valmiiseen malliin, 

sillä tutkielman teoria ei ole yksi yhtenäinen teoria, vaan useista bränditeoreettisista lähteistä 

kerätty kokonaisuus. Teoreettista viitekehystä varten on etsitty brändäämisen keinoja 

erittelevää tutkimuskirjallisuutta. Tutkimuskirjallisuudesta esiin nousseiden käsitteiden 

pohjalta on luotu teoreettinen runko siitä, mitä tekijöitä tarkoituksenmukaisessa 

brändäämisessä tulisi ottaa huomioon. Brändäämisen keinojen tarkastelu pohjautuu tässä 

tutkielmassa vahvasti David Aakerin ja Kevin Lane Kellerin ajatuksiin brändin 

hallitsemisesta. Aakerin ja Kellerin ajatukset antavat tutkielman tekijän silmiin kattavan 

kokonaisuuden, jota vasten tuotteiden, palveluiden tai organisaation brändäämistä voidaan 

peilata. Tämän lisäksi teoreettista viitekehystä täydentämään on etsitty muiden brändäämistä 

tutkineiden ajatuksia brändin rakentamisesta ja hallitsemisesta. Bränditeoreettinen 

viitekehys koostuu pitkälti yksityisten organisaatioiden brändäämiseen kiinnittyvästä 

teoriasta, mutta koen tämän ”alkuperäiselle” alustalle, eli yksityisen sektorin brändäämiselle 

keskittyneen teoreettisen keskustelun sopivan paremmin tutkimuksen tarkoitukselle. 

Itsemuodostetun teoreettisen viitekehyksen heikkoutena voidaan kuitenkin pitää sitä, että se 

nojaa vahvasti tutkijan subjektiiviseen näkemykseen asiasta. Tämä luonnollisesti vaikuttaa 

myös tutkimuksen johtopäätöksiin, sekä niiden yleistettävyyteen. Analyysiosiossa kuntien 

ja kaupunkien toimintaa Facebookissa katsotaan juuri tätä tutkielmaa varten luodun 

bränditeoreettisen kehyksen läpi, eli toimintaa tarkastellaan tämän tutkielman teoriasta 

nousevien käsitteiden kautta, ja luodaan kokonaiskuva siitä, miltä Facebook-toiminta 

näyttää tässä tutkielmassa määritellyn brändäämisen näkökulmasta. Johtopäätökset siitä, 

miten Facebook-toiminta näyttäytyy bränditeoreettisessa viitekehyksessä ovat siis 

johtopäätöksiä siitä, miltä toiminta näyttää juuri tätä tutkielmaa varten kerätyssä 

bränditeoreettisessa viitekehyksessä. Eri tavoin kerätty teoreettinen viitekehys antaisi 

luonnollisesti erilaisia johtopäätöksiä, ja esimerkiksi aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla 

teoria olisi saattanut olla täysin erilainen.  

Tutkielma käsittelee lähinnä sitä, millä keinoilla brändäämistä toteutetaan Facebookin 

kautta, eli mistä lähtökohdista Facebookia käytetään, mitä Facebook-toiminnalla haetaan ja 

mitä keinoja käytetään. Itse sisältöjen tutkimus, sekä se mitä mielikuvia halutaan herättää ja 
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miksi, tulisi kiinnittää ehkä enemmän paikan brändäämisen teoriaan. Tällöin oltaisiin kenties 

voitu kiinnittää enemmän huomiota niihin asioihin, jotka loppupeleissä vaikuttavat 

nimenomaan tuotetun sisällön muodostamiseen.  

4.3 Tutkimuksen eettisyys 

Tämän tutkielman eettisyyttä voidaan tarkastella siinä toteutuneen tutkimusaineen 

luottamuksellisuuden ja anonymiteetin, tutkimusaiheen, aineistonkeruumenetelmän sekä 

analyysin ja raportoinnin näkökulmasta. Myös tutkijapositiota on tarpeen avata, jota lukija 

voi arvioida tutkimuksen eettisyyttä. 

Luottamuksellisuus ja anonymiteetti toteutuvat tämän tutkielman osalta siten, ettei 

tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden nimiä, tai heidän edustamansa organisaation nimiä 

julkaista missään vaiheessa tutkimusta. Myös kuntiin tai kaupunkeihin liitettävissä olevat 

selkeät asiayhteydet on pyritty ilmaisemaan sellaisessa muodossa, ettei yhteyksiä kyseisiin 

organisaatioihin tai henkilöihin voida synnyttää. Haastatteluissa annetut tiedot eivät ole 

sinällään arkaluontoisia, mutta koska tutkielmassa käsitellään virassa olevien henkilöiden 

henkilökohtaisia näkemyksiä ja kokemuksia siitä, miten asiat toimivat tai eivät toimi, tulee 

luottamuksellisuutta ja anonymiteettia noudattaa parhaimmalla tavalla. Tutkimusaineistoa, 

eli litteroituja haastatteluja ei tulla julkaisemaan tutkielman liitteenä, vaan ne jäävät 

tutkielman tekijän haltuun. Tarvittaessa tutkimusaineistot voidaan luovuttaa myös 

tutkimuskohteena toimivan henkilön tai organisaation haltuun niiltä osin kuin ne 

asianomaista koskettavat. (Ks. esim. Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

Tutkimusaiheen, aineistonkeruumenetelmän sekä analyysin ja raportoinnin eettistä 

oikeutusta tarkasteltaessa tulee pohtia sitä, miksi juuri kyseistä aihetta on perusteltua tutkia, 

miten tutkimusmenetelmä soveltuu tavoitellun tiedon keräämiseen, sekä miltä osin 

tutkimuskohteiden anonymiteetin suojaaminen onnistuu samalla tuottaen mahdollisimman 

rehellistä ja tarkkaa tutkimustietoa (Kylmä, Pietilä & Vehviläinen-Julkunen 2002, 70-73).  

Tutkimusaihe valikoitui osittain sen ajankohtaisuuden takia, sillä sosiaalisen median 

merkitystä ihmisten mielikuvien muodostumisessa ei voi vähätellä. Viime aikoina 

sosiaalisessa mediassa tapahtuvat ilmiöt, esimerkiksi kantaaottavat kampanjat sekä 

pyrkimykset yleiseen mielipiteeseen vaikuttamiseen, ovat saaneet palstatilaa myös 

valtamedioissa. Sosiaalisessa mediassa tapahtuva julkishallinnollisten organisaatioiden 



45 
 

toiminta voi sisältää sekä mahdollisuuksia että uhkia. Niiden toimintaa tarkastelemalla 

voidaan kartoittaa sitä, millaisia mielikuvia kyseiset organisaatiot Facebookissa luovat. 

Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan käyttää esimerkiksi organisaatioiden oman toiminnan 

kehittämiseen niiltä osin, kun niissä nähdään kehitettävää.  

Aineistonkeruumenetelminä toimivat edellisessä alaluvussa esitetty teoriasidonnainen 

sisällönanalyysi, sekä haastatteluvaiheessa käytetty puolistrukturoitu haastattelutapa. 

Tutkimuksen kannalta nämä menetelmät soveltuvat parhaiten olennaisen tiedon 

keräämiseen. Puolistrukturoidun haastattelutavan avulla saadaan kerättyä brändäämisen 

viitekehyksen osalta spesifiä tietoa, jota voidaan analyysivaiheessa reflektoida teoreettiseen 

viitekehykseen. Reflektoinnin ja analyysin perusteella saadaan tietoa, joka vastaa tutkielman 

johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin.  

Analyysin ja raportoinnin vaiheissa tutkittavien kohteiden, henkilöiden ja organisaatioiden, 

anonymiteetti on siltä osin suojattu, ettei tuotetusta tekstistä ilmene heihin yhdistettävissä 

olevia tekijöitä. Nimien pois jättäminen ei vaikuta tutkimustulokseen, sillä tutkimus tuottaa 

relevanttia tietoa ilman yksityiskohtaisten nimien tai muiden tunnusomaisten piirteiden 

esilletuomista.  

Tutkijapositiota tarkastellessa lukijan tulee tiedostaa se, että tutkimuksen tekijä seuraa 

aktiivisesti erilaisia poliittisia henkilöitä sekä heidän tapaansa toimia ja herättää 

vuorovaikutusta sosiaalisen median kanavissa. Yksityishenkilöiden tapa synnyttää 

mielikuvia voi olla välillä hyvinkin kärjistettyä, eikä julkishallinnollisen toimijan voi edes 

olettaa toimivan samalla tavalla sosiaalisessa mediassa. Olen pyrkinyt tarkastelemaan 

kuntien ja kaupunkien toimintaa mahdollisimman neutraalisti, ilman ennakko-oletuksia siitä, 

millaista niiden toiminta Facebookissa voisi olla, ja mistä lähtökohdista sitä on tehty. 
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5 KAUPUNKIEN TOIMINTA FACEBOOKISSA 

Analyysiluku on jäsennelty kolmen alatutkimuskysymyksen mukaan otsikoituun alalukuun. 

Tutkimusaineisto on järjestelty sitä parhaiten vastaavan otsikon alaiseen alalukuun. 

Aineistoa tarkastellaan kuitenkin jokaisessa alaluvussa kaikkien tutkimuskysymysten 

valossa, eli otsikointi ei rajaa ilmiöiden sijoittumista muiden tutkimuskysymysten alle. 

Nämä kolme alakysymystä (ja samalla analyysiluvun alaotsikot) ovat 1) minkälaista sisältöä 

kunnat ja kaupungit tuottavat Facebookiin, 2) minkälaisia tarkoituksia kunnat ja kaupungit 

ovat antaneet Facebook-toiminnalleen, sekä 3) millainen rooli Facebookilla on kuntien ja 

kaupunkien toiminnassa.  

Ensimmäisessä alaluvussa (5.1) aineistosta tarkastellaan tutkimuskohteena toimivien 

kuntien ja kaupunkien Facebookiin tuottamaa sisältöä, sekä niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

sisällöntuotantoon. 

Toisessa alaluvussa (5.2) tarkastelun kohteena ovat tutkimuskohteena toimivien kuntien ja 

kaupunkien Facebook-toiminnan kohderyhmät, sekä Facebook-seuraajien rooli ja merkitys. 

Kolmannessa alaluvussa (5.3) tarkastellaan Facebookin roolia tutkimuskohteena toimivien 

kuntien ja kaupunkien viestinnässä. Tarkastelun kohteena on Facebookin käytön määrä, 

käytön ohjeistus sekä Facebookin strateginen rooli. Luvun lopussa käsitellään lisäksi 

haastateltujen henkilöiden henkilökohtaisia näkemyksiä ja mielipiteitä Facebookin roolista, 

sekä käytöstä kaupunkien viestintäkanavana. 

Jokainen alaluku loppuu yhteenvetoon, jossa myös osaltaan käydään empiriasta esiin 

nousseiden huomioiden ja teorian välistä keskustelua. 

 

5.1 Minkälaista sisältöä kunnat ja kaupungit tuottavat Facebookiin 

Tässä analyysin alaluvussa tarkastellaan sitä, mistä asioista tutkimuskohteena toimivat 

kunnat ja kaupungit tuottavat sisältöä Facebookiin, miten kuntamarkkinointi sekä muut 

alueelliset markkinointistrategiat vaikuttavat Facebook-toimintaan, miten muiden 

kaupunkien Facebook-toiminta vaikuttaa tutkimuskohteiden Facebook-toimintaan, sekä 

miten kaupunkien omat toimialat ja muut alueelliset toimijat näkyvät tutkimuskohteiden 
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Facebook-toiminnassa. Alaluvun lopussa tarkastellaan Facebookin sisällöntuotannon 

muotoja ja visuaalisuutta. 

Alaluvun päättää yhteenveto, jossa analyysissa nousseita asioita tarkastellaan kootusti. 

 

Facebookiin tuotettava sisältö 

Facebookiin tuotettavan sisällön aiheet olivat jokaisella tutkimuskohteella laajat, ja 

käytännössä kaikkien vastaajien sisältöjä yhdisti se, että aiheet ovat liitoksissa kaupunkien 

toimintaan, sekä kaupunkien tarjoamiin palveluihin. Sisältöjen halutaan kertovan 

monipuolisesti kaupungin toiminnasta sekä alueilla olevista ajankohtaisista tapahtumista. 

Kaupunkien Facebook-toiminnassa korostuvat erityisesti brändin valitsemiseen johtavat 

rationaaliset syyt (vrt. Aaker 1991, 159-163) kuntien ja kaupunkien tarjoamien palveluiden 

ominaisuudet ja toiminnalliset hyödyt (vrt. Keller 1993, 4), sekä käytännölliset arvot (vrt. 

Bushelon 2012, 8). Tämä tulee ilmi varsinkin siinä, että kunnat ja kaupungit esittelevät 

lähinnä omia palvelujaan sekä tehtäväalueeseensa liittyviä tekijöitä.  

Suurimmalla osalla kaupungeista Facebookin sisällöntuotanto on jakautunut useamman 

henkilön vastuulle, ja monessa tapauksessa Facebookin viestintävastuu on jaettu eri 

toimialoilla toimiville ihmisille. Ratkaisua on selitetty esimerkiksi asiantuntevimman tiedon, 

sisällön monipuolisemman kirjon, sekä kaupungin lähestyttävämpänä esittämisen kautta. 

Tällaiset ratkaisut heijastelevat osaltaan pyrkimystä brändin laadun korostamiseen (vrt. 

Aaker 1991, 85-86; Aaker 1996, 17-19). 

Sisällön kautta halutaan myös osallistaa sivujen seuraajia kaupungin toimintaan, sekä 

kerrotaan esimerkiksi vaikutusmahdollisuuksista, sekä ajankohtaisista tapahtumista. Vaikka 

tieto ei kenties ole eksklusiivista (samat tiedot voidaan löytää myös muista lähteistä), 

keräävät tutkimuskohteina olevat kunnat ja kaupungit tiedot samaan paikkaan. Siksi 

Facebookin kautta saatavaa informaatiotarjontaa voidaan kenties pitää hiukan muita väyliä 

eksklusiivisempana (vrt. Barnett 2017). 

Facebookissa tehty viestintä on rennompaa ja vapaampaa, kuin muussa kaupunkien 

käyttämässä viestinnässä. Kirjoitetun tekstin tai viestin tulee kuitenkin olla kieliopillisesti 

oikein ja selvästi ilmaistu. Kahden kaupungin kohdalla tehtiin myös huomio 

sisällöntuotannon esteettömyydestä. Tutkimuskohteena olevat kunnat ja kaupungit 

pyrkivätkin esiintymään helpommin lähestyttävinä (vrt. Colyer 2006; Scherer 2018; Walton 

2018). 
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Kaupunki A tuottaa sisältöä kaikesta kunnan tai kaupungin tehtäviin liittyvistä asioista, ja 

sitten että mitkä on prioriteetteja siinä. Sisällöntuotannossa pyritään myös siihen, ettei 

uutisvirtaa tulisi liikaa. Päivitettävän asian ajankohtaisuus määrittelee sitä, mistä asioista 

päivityksiä tehdään. Viestintäohjeen linjauksen mukaan päivityksen tekee tai asiasta 

tiedottaa se henkilö, jolla on asiasta paras tieto. Kaupunki A on jakanut verkkoviestinnän 

vastuuta toimialoittain, yksiköittäin tai vastuualoittain, ja verkkoviestintävastaavilla on 

sitten se oma arvostelunsa, että mistä asioista he haluavat erityisesti sinne someen laittaa 

tietoa tai osallistaa siellä, tai minkälaisista vaikutusmahdollisuuksista he haluavat kertoa.  

Kaupunki A käyttää virallista Facebook-sivuaan asukasviestintään, ja varsinainen 

markkinointipuolen toiminta tapahtuu erillisellä sivulla. Markkinointitarkoitukseen 

käytettävällä sivulla Kaupunki A tekee yritys- ja brändiyhteistyötä Facebookin 

sisällöntuotannossa. Markkinointiin käytetään maksettua mainontaa, ja toiminnalle on 

asetettu hyvin tarkat vuosisuunnitelmat ja tavoitteet ja mittarit. Henkilö A:n mukaan 

markkinointisivujen toiminta on jo vähän isomman mittakaavan sisältösuunnittelua 

verrattuna Kaupunki A:n virallisiin Facebook-sivuihin. 

Kaupunki B:n Facebook-päivityksiä tehdään oikeastaan ihan kaikesta. Päivityksiä tuottaa 

some-tiimi, joka koostuu viidestä kuudesta eri toimialojen henkilöstä. Eri toimialojen 

henkilöiden mukanaolo osana Facebook-sisällöntuotantoa on Kaupunki B:lle tärkeää, koska 

muutoin päivitykset olisivat aika tylsiä ja yksipuolisia. Kaupunki B haluaa saada laajasti 

kaupungin eri toimialat ja niiden ajankohtaiset asiat näkyviin Facebook-sivuillaan. 

Kaupunki B myös esittelee Facebook-sivuillaan kunnan uusia viranhaltijoita 

tarkoituksenaan tehdä heitä tutuiksi kuntalaisille, eli Facebook-sivujen tarkoituksena on 

tehdä kaupunkia tehtävineen ja henkilöineen tuttavallisemmaksi Facebook-seuraajille. 

Facebook-viestinnässä ei korostu mitään tiettyä teemaa, asiaa tai ominaisuutta. Kuitenkin, 

jos alueella on jokin tietty ”suurta yleisöä” kiinnostava tapahtuma, tehdään tapahtumaan 

liittyen useampia päivityksiä Kaupunki B:n Facebook-sivulle. Henkilö B:n mukaan teema, 

joka korostuu kaupungin Facebook-päivityksissä, pyörii kyseisen viikon tai kuukauden 

tapahtumissa. Lisäksi tapahtumia korostetaan esimerkiksi tapahtumasta tehdyillä valokuva-

albumeilla. Teemojen muodostuminen tapahtuu siis tapahtumien ympärille, mutta se 

melkein niinku etukäteen sitten ei ole kauhean suunnitelmallista, vaan samalla sovitaan, että 

kuka sen sitten tekee. 
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Kaupunki B:n Facebook-päivitysten ominaispiirteinä ovat keveys ja ystävällismielisyys, sekä 

merkittävimpänä totuudessa pysyminen. Totuudessa pysymisestä voidaan luistaa ainoastaan 

aprillipäivän leikkimielisissä päivityksissä, jotka ovat tehty pilke silmäkulmassa. Keveyteen 

pyritään käyttämällä letkeämpää kieltä ja välttämällä virkakieltä. Päivitykset tehdään aina 

Kaupunki B:n nimellä, ja päivittäneiden henkilöiden nimet tuodaan esiin vain silloin kun 

kaupungille esitetään spesifi tiettyyn aihealueeseen liittyvä kysymys, ja kysymykseen 

vastattaessa halutaan korostaa vastaajan asemaa asiassa. Muussa tapauksessa kaikki 

kaupungin Facebook-sivujen päivittäjät on yhtä kuin Kaupunki B.   

Kaupunki C tuottaa sisältöä tällä hetkellä oikeastaan melkein mistä vain mikä liittyy 

kaupunkiin, kaupunkiorganisaatioon, meidän konserniin, tytäryhtiöihin. Kaupunki C:n 

suunnitelmissa on tarkentaa sisältöä ja sisällöntuotantoa myöhemmin, eli sitä, mitä sisältöä 

tuotetaan missäkin sosiaalisen median kanavassa. 

Kaupunki C:n Facebook-toiminnassa ei ole vielä tässä vaiheessa selkeää teemaa. 

Päivittämistä ohjaa kaupunkiorganisaation vuosikello, jossa olevista tapahtumista ja 

ajankohtaisista asioista päivitetään Facebookiin. Sosiaalisen median kanavien (Facebook, 

Twitter, Instagram, LinkedIn) teemoittaminen tulee tapahtumaan myöhemmässä vaiheessa, 

eli Henkilö C:n mukaan siinä vaiheessa, kun on tykkääjämassaa saatu vakiinnutettua tänne.  

Facebook-päivityksiin liitetään aina kuva, mutta muita säännönmukaisuuksia ei 

sisällöllisesti ole. Tekstityyli tai päivitysten kieli on vapaata, kunhan se on äidinkielellisesti, 

suomenkielisesti oikeaa viestiä. Palveluasumisen asiakkaille tarkoitetuissa viesteissä nousee 

esille huomio siitä, että viestien ydinasia tulisi tuoda mahdollisimman selkeästi esiin. Tässä 

yhteydessä Kaupunki C:n toiminnassa on yhtäläisyyksiä Kaupunki A:n huomioihin 

esteettömyydestä. 

Kaupunki D:n Facebook-sisältö kattaa asioita aika laidasta laitaan. Käytännössä sisältöä 

tuotetaan kaikista kunnassa tapahtuvista asioista, kunnan eri palvelualoja koskevista 

uutisista, teiden nimeämisistä ja valtuuston seminaareista. Päivityksiä tehdään myös 

kaupungin omasta toiminnasta, sekä paikallisten yhdistysten, yhteisöjen ja järjestöjen 

tapahtumista. Facebookin kautta kerrotaan erilaisista osallistumismahdollisuuksista, 

avustuksista, venepaikoista ja uimavesien kunnosta. Facebook-sivuille linkitetään paljon eri 

medioissa julkaistuja uutisia, jotka käsittelevät Kaupunki D:tä. Myös Kaupunki D:n 

asukkaita käsitteleviä, myönteistä näkyvyyttä lisääviä uutisia linkitetään ja esitellään 

kaupungin Facebook-sivuilla. 
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Kaupunki D:n Facebook-toiminnassa ei korostu tällä hetkellä mitään tiettyä teemaa. Henkilö 

D:n mukaan Facebook-toiminnassa kuitenkin korostuvat henkilökohtaisuuden ja 

tuttavallisuuden ominaisuudet. Henkilö D kuvailee näitä ominaisuuksia kutsuluonteen 

termiä käyttäen, eli viestinnän tarkoituksena on herättää viestin vastaanottaja kiinnostumaan 

päivitettävästä asiasta. Viesteillä pyritään myös korostamaan osallistumisen matalaa 

kynnystä, ja osallistamaan viestien vastaanottajia mukaan asioihin ja päätöksentekoon.  

Henkilö D uskoo, että viestinnästä tullaan tulevaisuudessa tekemään enemmän Kaupunki 

D:lle ominaisen näköistä. Henkilö D on haastattelun tekohetkeen mennessä toiminut 

Facebook-viestinnästä vastaavana henkilönä parin kuukauden ajan, ja kertoo lähteneensä 

aika rohkeasti kokeilemaan vähän erityyppistäkin viestintää. 

Henkilö D:n virkaa ei ole aikaisemmin ollut Kaupunki D:ssä. Viestinnän organisointi on 

muuttunut Henkilö D:n astuessa virkaan, ja tämä on vaikuttanut myös toimintaan 

Facebookissa. Aiemmin vastuu Facebookin käytöstä on jakautunut palvelualojen ja eri 

yksiköiden välille, ja tämä vastuu on vaihtunut tietyin väliajoin. Henkilö D:n mukaan voi 

olla mahdollista, että viestinnän vastuun ollessa vain yhdellä palvelualalla kerrallaan, on 

tämä voinut vaikuttaa siihen, että Facebookiin tuotettu sisältö on tällöin painottunut 

koskemaan kyseisen palvelualan asioita. Facebookin sisällöntuottajia on kuitenkin 

ohjeistettu heidän vastuustaan seurata kunnan uutisia ja tuottaa Facebookiin monipuolista 

sisältöä. Nykytilanteessa Kaupunki D:n Facebookin päivittämistä hoitaa viestintätiimi. 

Henkilö D:n mukaan Facebook-päivityksien tyylille, sisällölle tai kirjoitusasulle ei olla 

asetettu tiettyjä raameja tai linjauksia, ja Henkilö D:n mukaan kaikilla kaupungin Facebook-

sisällöntuottajilla on oma tyylinsä. Facebook-viestinnän ei haluta olevan yksiäänistä, ja 

personallinen tapa viestiä sallitaan. Facebook-sisällöntuottajat eivät kuitenkaan toimi 

Kaupunki D:n sivuilla omilla nimillään tai kasvoillaan, vaan persoonallisuus välittyy lähinnä 

viestien sisältöjen ja kirjoitusmuotojen välityksellä. 

Facebookiin laitettu sisältö on kerrontamuodoltaan uutisoinnin tyylistä, ja esimerkiksi 

uusien henkilöiden tullessa töihin kaupunkiorganisaatioon saatetaan Facebookiin tehdä 

päivitys muotoa tämmöinen tyyppi on tullut taloon ja häntä voi tässä asiassa lähestyä. 

Muutoin henkilöt mainitaan pääosin jonkin asian yhteydessä, ja ns. henkilökuvia ei 

Facebookiin tehdä. 

Henkilö D:n mukaan sosiaalisen median ja vuorovaikutteisen median hyvä puoli on se, että 

sisällöntuottaja samalla oppii tehdessään. Hän korostaa yhteisön reagoinnin vaikuttavan 
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sisällöntuotantoon siten, että jos viestintä on vastoin sosiaalisen median niin kuin tämmöistä 

etikettiä, niin yhteisö reagoi siihen ja viestintää voidaan reaktioiden perusteella muuttaa.  

Kaupunki E:n sisältö on pääosin ajankohtaisten tapahtumien esittelyä, tiedotteita esimerkiksi 

päätöksenteosta ennakkoon sekä jälkikäteen. Virallisia kuulutuksia Kaupunki E ei 

Facebookissa julkaise, ja Henkilö E näkee virallisten kuulutusten julkaisupaikan olevan 

kaupungin virallinen Internet-sivu Facebookin sijaan. 

Kaupunki E:n päivitysten ei tarvitse noudattaa mitään tiettyä teemaa, eikä niille oikeastaan 

ole asetettu muuta sapluunaa, kuin että siellä saa olla rento mutta asiallinen. Kielenkäyttö 

saa olla vapaata, mutta esimerkiksi Kaupunki E:n some-ohje opastaa Facebookin käyttäjiä 

käyttämään selkeää, fiksua ja ymmärrettävää kieltä. Lisäksi some-ohjeessa oleva kohta 

tsemppaa tarkoittaa Henkilö E:n mukaan innostavaa ja kannustavaa kielenkäyttöä, jonka 

kautta luodaan yhdessä myönteistä kuvaa Kaupunki E:stä. Myös lojaliteettivelvoite ohjaa 

osaltaan Kaupunki E:n sosiaalisen median päivittäjien sisällöntuotantoa. 

Myös Kaupunki F:n Facebookin sisältö käsittelee käytännössä vähän kaikkea, ja 

Facebookissa esitellään ajankohtaisia tapahtumia ja tempauksia, sekä kaupungin asioita aina 

aurauksesta ja hiekoituksesta kaupungin henkilöstön työntekijöiden esittelyihin. 

Kielenkäyttö Kaupunki F:n Facebook-sisällössä saa olla rentoa, mutta ns. kieliopillisesti 

oikeata. Facebook on tarkoitettu arkikäyttöön, eli se ei käytännössä toimi yhtä virallisena 

viestintäkanavana kuin esimerkiksi kaupungin Internet-sivu 

Sisällöntuotannossa ei oikeastaan korostu mitään säännönmukaista asiaa, teemaa tai 

ominaisuutta, johtuen Facebookia päivittävän moninaisen Facebook-päivittäjien joukon 

takia. Kaupunki F:n Facebookia päivittää n. 60 henkinen joukko, joten yhtenäisen teeman 

päivittäminen voi Henkilö F:n mukaan olla vaikeaa. Lisäksi kaupungin markkinointia 

hoitava erillinen taho tekee päivityksiä, eivätkä heidän tekemänsä sisällölliset linjaukset 

mene välttämättä täysin samassa linjassa Kaupunki F:n viestinnän kanssa. 

 

Kuntamarkkinoinnin vaikutus kaupunkien toimintaan Facebookissa 

Kaikkien kuntamarkkinointia tekevien kaupunkien kohdalla kaupungeissa tehtävä 

kuntamarkkinointi vaikuttaa Facebook-toimintaan ainakin jossain määrin. Lisäksi 

esimerkiksi maakuntastrategia vaikuttaa yhden kaupungin kohdalla Facebookiin 
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tuotettavaan sisältöön, tosin ruohonjuuritasolla. Aineiston perusteella kuntamarkkinoinnin 

vaikutuksesta ei kuitenkaan voida tehdä kovin tarkkoja johtopäätöksiä. 

Kaupunki A tekee kaupunkimarkkinointia. Facebook-sivuilla ei Henkilö A:n mukaan 

kuitenkaan haluta tehdä yksinomaan markkinointisisältöä, ja Henkilö A sanookin, että 

sisällöntuotannossa pyritään pitämään huolta siitä, ettei se jättäisi se markkinointisisältö 

jalkoihinsa tämmöiset kuntalaisten arkea koskettavat asiat. Kaupunki A haluaa Facebook-

sisällöntuotannollaan osallistaa kuntalaisia löytämään se kotiseuturakkaus ja pieni 

kotiseutuylpeyskin. Kuntalaiset halutaan myös tulemaan mukaan siihen yhteiseen aidoista 

tarinoista syntyvään kuntamarkkinoinnin viestintään.  

Kaupunki B tekee myös perinteistä kuntamarkkinointia, joskin sitä voitaisiin Henkilö B:n 

mukaan tehdä myös enemmänkin. Kaupunki B:n kuntamarkkinointi vaikuttaa myös 

Facebook-toimintaan siten, että se jakaa sivuillaan linkkejä ja tietoa paperi- ja 

verkkojulkaisuihin sekä esittelee niiden teemoja sivuillaan. 

Kaupunki C:ssä tehdään kuntamarkkinointia, ja kuntamarkkinointi vaikuttaa myös 

kaupungin toimintaan Facebookissa.  

Kaupunki D:n kuntamarkkinointi on ostettu suuremmalta alueelliselta seutumarkkinointia 

tekevältä yritykseltä. Kaupunki D ei vielä tee omaa ohjelmallista kuntamarkkinointia, vaan 

kuntamarkkinointi on lähinnä esitteiden jakamista Kaupunki D:n omilla asiointipisteillä. 

Kaupunki D:n Facebook-toimintaan vaikuttaa ruohonjuuritasolla kuitenkin alueen 

maakuntastrategia, joka määrittää ne asiat joista maakunnan alueella olevat paikkakunnat 

ovat tuttuja. Kaupunki D korostaa näitä asioita Facebook-toiminnassaan. 

Kaupunki E:n kuntamarkkinointi on haastatteluvaiheessa vielä suunnittelutasolla, ja 

kaupungissa on tarkoituksena toteuttaa perusteellisempaa markkinointityötä 

lähitulevaisuudessa osana uutta kaupunkistrategiaa. Osana markkinointityötä on 

tarkoituksena muodostaa yhtenäisempää brändiä, joka tulee Henkilö E:n mukaan 

todennäköisesti vaikuttamaan myös Facebook-toimintaan. 

Kaupunki F tekee kuntamarkkinointia ja kunnan markkinointia tehdään myös esimerkiksi 

kehitysyhtiön ja ulkopuolisen markkinointiyrityksen kautta. Kuntamarkkinointi osaltaan 

kyllä vaikuttaa myös kaupungin toimintaan Facebookissa, mutta Henkilö F ei vielä tässä 

vaiheessa osaa sanoa täysin, miten vaikutukset tulevat näkymään Facebook-kanavalla 

tulevaisuudessa. Esimerkiksi brändityö on aikaisemmin näkynyt hiukan irrallisena 
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kaupungin varsinaisesta tekemisestä Facebookissa. Lisäksi useat kaupungin alaisuudessa 

toimivista toimijoista tekevät myös omaa, erillistä brändi- ja markkinointityötänsä. 

 

Muiden kuntien Facebook-toiminnan vaikutus kaupunkien toimintaan Facebookissa 

Muiden kuntien Facebook-toimintaa seurataan jossain määrin, tosin vain yksi kaupungeista 

käyttää asiaan sosiaalisen median työkaluja.  

Vaikutteita toisten kuntien Facebook-toiminnasta voidaan ottaa silloin, jos ne koetaan 

hyviksi. Vaikutteiden ottaminen on joko tietoista tai tiedostamatonta. Pääosin 

tutkimuskohteena toimivat kunnat ja kaupungit kuitenkin perustavat Facebook-toimintansa 

omiin lähtökohtiinsa, eikä pesäeroa tehdä niinkään vilkuilemalla muiden toimintaa (vrt. 

Aaker 1991, 158-159). 

Yksi vastaajista kokee kuntien Facebook-toiminnan aika tasapaksuksi, ja kaipaa siihen 

uskallusta ja räväkkyyttä. Toisen vastaajan mukaan erityisen aktiiviset ja omalaatuiset 

Facebook-toimijat tulevat kyllä huomatuksi. 

Henkilö A seuraa muiden kuntien ja kaupunkien Facebook-toimintaa jonkun verran, ja pitää 

kikynä (kilpailukykynä) sitä, että eri kuntien toiminta poikkeaa toisistaan Facebookissa. 

Henkilö A:n mukaan Facebookin sisällöntuottamiseen ihan tietoisesti tai tiedostamatta 

jotakin vaikutteita varmasti tulee muiden kuntien ja Facebookin sisällöntuottajien 

toiminnasta.  

Kaupunki B seuraa muiden kuntien ja kaupunkien toimintaa Facebookissa resurssien 

puitteissa, ja seurantaan käytetään myös sosiaalisen median seurantatyökaluja. Omien 

kaupungin Facebook-sivujen kautta seuranta on nähty hiukan vaikeammaksi, sillä muiden 

kaupunkien julkaisut eivät nouse tällöin Facebook-sivun uutisvirtaan, ja Henkilö B 

mainitseekin Twitterin olevan helpompi uutisvirran seurattavuuden näkökulmasta. Muiden 

kaupunkien Facebook-toiminnasta otetaan vaikutteita oikeastaan aika harvoin, eli pääosin 

tilanteissa joissa nähdään että nämä kaupungit olisivat päivittäneet Facebookiin jotain hyvää 

ja myös Kaupunki B:n Facebook-sivuilla toteutettavaa. Muutoin Kaupunki B tuottaa 

Facebookiin omanlaista sisältöä, omia [-] arkipäivän juttuja mitä kunnassa tai kaupungissa 

tapahtuu ja tässä matkailun piirissä.  

Myös Kaupunki C seuraa muiden kaupunkien toimintaa Facebookissa, mutta siitä ei oteta 

sellaisenaan vaikutteita Kaupunki C:n Facebook-toimintaan. Kuitenkin jos Kaupunki C:n 
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sisällöntuottajat näkevät hyviä vinkkejä ja ideoita, jotka saattaisivat olla toteuttamiskelpoisia 

myös Kaupunki C:n Facebook-toiminnassa, voidaan näitä vinkkejä ja ideoita hyödyntää. 

Henkilö C:n mukaan kuntien toiminta sosiaalisessa mediassa on kuitenkin aika tasapaksua, 

ja hän toivoisi kuntasektorilta uskallusta ja räväkkyyttä sitten siihen puoleen. 

Kaupunki D:n Facebook-päivittäjät seuraavat jonkun verran muiden kaupunkien ja kuntien 

Facebook-toimintaa, ja vaikutteiden ottaminen näiden toimijoiden toiminnasta on Henkilö 

D:n mukaan ihan selvää. Vaikutteita otetaan sekä muilta julkishallinnon organisaatioilta, 

yksityisiltä yrityksiltä että yksittäisiltä Facebook-toimijoilta. Esimerkkinä vaikutteita 

antavasta toimijasta Henkilö D mainitsee infra- ja tierakennusyritys Destian.  

Henkilö E ei aktiivisesti seuraa muita Facebook-toimijoita, mutta muiden kuntien toimintaa 

tarkkaillaan satunnaisesti. Henkilö E korostaa, että vielä tässä vaiheessa Kaupunki E:n 

virallisen sivun Facebook-toimintaa on tehty ikään kuin sivutoimisesti muihin työtehtäviin 

verrattuna. 

Muiden toiminnasta otetaan vaikutteita sekä huomaamattaan, että kokeilumielessä 

tarkoituksellisestikin. Toisaalta Henkilö E:n mukaan vaikutteiden hakeminen ei ole kovin 

suunnitelmallista. 

Henkilö F sanoo joskus vilkuilevansa muiden kuntien toimintaa, mutta muutoin hänen 

tekemänsä seuranta ei ole kovin aktiivista tai tavoitteellista. Henkilö F kuitenkin sanoo, että 

on pistänyt merkille joidenkin tiettyjen kaupunkien erityisen aktiivisen ja omalaatuisen 

toimintatavan. 

 

Muiden paikallisten toimijoiden näkyminen kaupunkien Facebook-toiminnassa 

Muut toimijat näkyvät kaupunkien Facebook-toiminnassa esimerkiksi yhteistyössä tehtyjen 

päivitysten kautta, sekä kaupungin sisäisen organisaation välisten toimijoiden välillä. Suurin 

osa vastanneista pitää kuitenkin sisällöntuotannon kokonaan kaupungin henkilöstön 

hallussa.  

Osa tutkimukseen osallistuneista kaupungeista esittelee alueellaan olevien yritysten 

toimintaa jopa suhteellisen paljon, kun taas osa on rauhoittanut Facebook-sivunsa kokonaan 

yritysten mainostamiselta. Käytännössä sivuilla mainostetaan eniten kaupunkien omia 

palveluja, sekä toimialojen toimintaa, sekä alueilla olevia tapahtumia. 
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Kaupunkien sivuilla esitellään myös kolmannen sektorin toimintaa. Yksi kaupungeista myös 

esittelee ulkomailla vaikuttavien asukkaidensa toimintaa. Jokaisen tutkimuskohteena 

toimivan kaupungin kohdalla kuitenkin tapahtuu jossain määrin brändipääoman 

lainaamiseen verrattavissa olevaa toimintaa (vrt. Aaker 1996, 117-118; Maurya & Mishra 

2012, 124; Jyrämä & Kajalo 2014). 

Kaupunki A:n Facebook-päivityksiä tehdään yhteistyössä sekä kaupungin sisäisten 

toimijoiden kanssa, ja erityisesti kuntamarkkinoinnin puolella ulkopuolisen 

mediakumppanin kanssa. Kaupungin sisäisten toimijoiden kanssa yhteistyö on esimerkiksi 

tiedotteiden yhtäaikaista ja koordinoitua jakamista.  

Henkilö A:n mukaan noin puolet Kaupunki A:n päivityksistä käsittelee kaupungin 

yhteistyökumppaneiden, alueellisten toimijoiden, yhdistysten, yritysten tai joidenkin muiden 

sidosryhmien toimintaa. 

Kaupunki B myös jakaa paikallisten yritysten Facebook-päivityksiä varsinkin silloin, kun 

kyseessä on esimerkiksi yleisötapahtumia tai festareita. Facebook-päivityksiä tehdään myös 

yhteistyössä alueen matkailuyrityksien kanssa, ja Kaupunki B esittelee paikallisten yritysten 

toimintaa Facebook-sivuillaan pääosin jakamalla sivuillaan näiden yritysten tuottamaa 

sisältöä. 

Kaupunki B tuo Facebook-toiminnassaan usein esille paikallisia yrityksiä. Yritysten lisäksi 

myös yhdistysten toimintaa halutaan tuoda esille, ja Henkilö B pitääkin kolmatta sektoria ja 

sen kanssa tehtyä yhteistyötä tärkeänä. Myös paikallislehden uutisointia jaetaan Kaupunki 

B:n Facebook-sivulla. 

Kaupunki C:n Facebook-yhteistyö on pääosin kaupunkiorganisaation sisäistä, eli 

kaupunkiorganisaation eri palvelualojen ja yksiköiden henkilöt toimivat Facebookin 

sisällöntuottajina. Yhteistyötä ei tehdä ulkopuolisten tahojen kanssa, paitsi esimerkiksi 

yhteistapahtumien järjestämisessä. Tällöinkin yhteistyö on lähinnä yhteistyökumppaneiden 

mainitsemista tapahtuman sivuilla.  

Paikalliset yritykset ja yritysmaailma näkyvät Henkilö C:n mukaan Kaupunki C:n Facebook-

sivuilla aika vähän. Sen sijaan Kaupunki C esittelee ja jakaa kolmannen sektorin ja 

järjestöjen järjestämiä tilaisuuksia ja tapahtumia sivuillaan. Henkilö C:n mukaan kaupungin 

Facebook-sivua pidetään enemmänkin kaupungin oman toiminnan viestintäkanavana.  
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Kaupunki D:n Facebook-päivitysten laatiminen tapahtuu kaupungin viestintätyöryhmän 

sisällä, eikä päivityksiä laadita yhteistyössä ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Kaupunki D kuitenkin esittelee paikallisista yrityksistä kirjoitettuja uutisia sekä paikallisia 

tapahtumia, jotka eivät ole kaupunkiorganisaation järjestämiä. Yrityksiä seurataan 

mediaseurannan kautta, ja tieto esimerkiksi paikallisissa yrityksissä tapahtuneista 

muutoksista tai uusista kiinnostavista toimijoista tuodaan Facebook-sivun kautta sivun 

seuraajien tietoon. 

Muista toimijoista kertovat päivitykset tehdään itse, sillä Kaupunki D haluaa eriyttää itsensä 

asiasta, ilmiöstä tai toimijasta, ja toimia ikään kuin kolmannesta persoonasta olevana 

kertojana. Henkilö D selittää toimintaa sillä, että Facebookissa he toimivat nimenomaan 

Kaupunki D:nä. Paikallisten yritysten päivityksiä linkitetään Kaupunki D:n Facebook-

sivuille, mutta usein Henkilö D joutuu lisäämään linkkiin myös itse kuvia ja tekstiä, sillä 

Facebookin Jaa -toiminto tuottaa Henkilö D:n mukaan vähän tylsän näköisiä päivityksiä. 

Yritykset eivät oikeastaan näy Kaupunki E:n Facebook-toiminnassa, eikä niitä Henkilö E:n 

mukaan tulla virallisella Facebook-sivulla esittelemäänkään. Instituutiot näkyvät puolestaan 

esimerkiksi tapauksissa, joissa ne esiintyvät liitoksissa Kaupunki E:n toimintaan. Henkilö 

E:n mukaan instituutiot näkyvät Kaupunki E:n Facebookissa välillisesti, epäsuorasti ja 

sattumanvaraisesti.  

Myöskään Kaupunki F:n virallisella Facebook-sivuilla yritykset eivät juurikaan näy, vaan 

ne näkyvät Henkilö F:n mukaan enemmän kehitysyhtiön ja yrityksiä varten erikseen 

perustetuilla yksityisten toimijoiden hallinnoimilla sivuilla.  

Kaupunki F:n sivuilla kuitenkin näkyvät esimerkiksi kaupungin rahoittamat henkilöt, jotka 

ikään kuin toimintansa kautta edustavat Kaupunki F:ä maailmalla. Nämä henkilöt tuottavat 

sisältöä Kaupunki F:n sivuille toimiessaan kaupungin rajojen ulkopuolella. 

 

Kaupunkien toimi- ja palvelualojen esiintyminen kaupunkien Facebookissa 

Tutkimuskohteena toimivien kuntien ja kaupunkien Facebook-sivut toimivat ikään kuin 

ankkureina toimialojen palveluiden esittelemiseen. Toimialat esiintyvät tutkimuskohteesta 

riippuen joko omien Facebook-sivujensa kautta, tai vaihtoehtoisesti toimialojen 

viestintävastaavat tekevät sisältöä suoraan virallisille Facebook-sivuille. 
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Toimialojen esiintyminen pyritään tekemään mahdollisimman tasapuolisesti, eikä 

tarkoituksena ole nostaa esiin mitään ”kärkeä”. Toisaalta toimialojen esiintyminen on 

riippuvaista myös toimialojen ja viestintävastaavien omasta aktiivisuudesta.  

Yhtenäisen brändin, ja epäjohdonmukaisuuden (Wæraas 2008, 210-212) näkökulmasta 

tarkasteltuna voidaan jaetun viestintävastuun nähdä tuovan joitakin ongelmia brändin 

hallitsemiseen. Toimialoille on annettu myös monessa tapauksessa vapaus tehdä oman 

toimialansa päivityksiä ja brändäämistä, jolloin kaupunkien virallinen Facebook-sivu on 

toiminut juurikin toimialojen palveluita yhteen kokoavana kokonaisuutena. 

Kaupunki A:n eri toimialoilla on omat Facebook-sivunsa, ja näillä sivuilla toimialat tekevät 

tiedotteita ja päivityksiä oman alansa asioista niille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet 

nimenomaan näiden toimialojen asioista ja palveluista.  Toimialojen Facebook-sivuilta 

tehdään linkityksiä mahdollisimman tasapuolisesti Kaupunki A:n varsinaiselle Facebook-

sivulle. 

Kaupunki B:n toimialat esiintyvät Facebook-sivuilla siten, että kullakin toimialalla on oma 

viestintävastaavansa, joka osallistuu Facebook-julkaisujen tekoon. Viestintävastaavien 

tehtävänä on nostaa nimenomaan oman toimialansa asioita ja ilmiöitä esiin Kaupunki B:n 

Facebook-sivulla, mutta heillä on myös vapaus tehdä päivityksiä muista aiheista kuin omaan 

toimialaansa liittyvistä asioista. Henkilö B kokee tämän toimivaksi ratkaisuksi. Lisäksi hän 

korostaa, että lähtökohtaisesti se henkilö jolla on paras tieto päivitettävästä asiasta, tekee 

päivityksen. 

Kaupungin alaiset toimialat ja toimijat ovat esillä myös omilla Facebook-sivuillaan, ja niiden 

näkyvyys on siis riippuvainen kunkin toimijan viestintävastaavan aktiivisuudesta. Vaikka 

Henkilö B mainitsee sivistystoimen toimijoiden olevan näiden omilla Facebook-sivuillaan 

kenties eniten esillä oleva toimiala, ei heidän toimialansa kuitenkaan nouse Kaupunki B:n 

virallisella Facebook-sivulla muita toimialoja enempää esiin.  

Yhteistyötä Facebook-toiminnassa toimialojen viestintävastaavien kanssa koordinoidaan 

yhteisillä kokoontumisilla ja niissä käydyillä vapaamuotoisilla keskusteluilla. Mitään 

tuloksia tai tavoitteita ei näissä keskusteluissa siis käydä. Viestintäpäällikkö hallinnoi viime 

kädessä toimintaa siten, että hän käy läpi päivitykset ja tarvittaessa voi poistaa niitä. Henkilö 

B muistelee, ettei päivitysten poistamista ole tarvinnut tehdä, tai jos on niin kertoja olisi ollut 

ehkä yksi. Henkilö B:n mielestä tiukkojen sääntöjen laatiminen Facebookin 

sisällöntuottamiseen tukahduttaa halun tehdä viestintää sosiaalisessa mediassa.  
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Kaupunki C teki brändiuudistuksen vuoden 2017 vuodenvaihteessa, ja Kaupunki C:n 

palvelualojen ja yksiköiden Facebook-päivittelyä pyritään suitsimaan siten, että kaikkien 

kaupunkiorganisaation toimijoiden tuottama sisältö olisi kaupungin brändin mukaista. 

Brändin noudattaminen unohtuu toisinaan joiltain toimijoilta, mutta pääsääntöisesti 

sisällöntuottajia ohjeistetaan noudattamaan tuottamaan Kaupunki C:lle oman näköistä, 

brändin mukaista sisältöä.  

Kaikkia kaupungin toimialojen viestinnästä vastaavia kannustetaan tuottamaan sisältöä 

Facebookiin. Henkilö C:n mukaan viestinnän organisointi Kaupunki C:ssä on verrattain uusi 

ilmiö, ja hän kokee, ettei Kaupunki C:n organisaatiossa oikein vieläkään ymmärretä sitä, 

että se viestintä kuuluu kaikille. Kaupunki C:ssä on jalkautettu viestintävastuuta siten, että 

jokainen joka istuu tiedon päällä niin on oman asiansa tiedottaja. Henkilö C:n mukaan 

sosiaalisen median ja Facebookin rooli on tämän päivän viestinnässä merkittävä, ja että 

kaupunkiorganisaation toimijoiden tulisi hyväksyä nykyaikaisen viestinnän ehdot, se miten 

ja missä kanavissa viestintää tehdään ja kenen vastuulla viestintä on. Tämän ajatusmallin 

selittämisen ja läpiviemisen organisaatioon Henkilö C on kokenut työlääksi.  

Vastuu Facebookin päivittämisestä on jaettu Kaupunki D:n kaupunkiorganisaation 

palvelualoille. Palvelualojen viestintävastaavat päivittävät Kaupunki D:n sivuille omien 

toimialojensa asioista. Myös kaupungin tiedottaja voi tehdä päivityksiä toimialojen puolesta 

joko itsenäisesti, tai viestintävastaavat voivat pyytää tiedottajaa tekemään päivityksen 

heidän puolestaan. Kaupunki D:n Facebookin käytöstä päävastuussa on kaupungin 

tiedottajana toimiva Henkilö D. Myös muilla Kaupunki D:n Facebook-sivujen 

käyttöoikeudet omaavilla on mahdollisuus päivittää sivuja, ja Henkilö D pitää tätä hyvänä 

ratkaisuna, koska näin ollen vastuu ei jää vain yhden henkilön harteille.  

Kaupungin eri palvelualat näkyvät Kaupunki D:n Facebook-toiminnassa suht tasaisesti, 

mutta liikunnan, elinvoiman ja kasvatuksen palvelualan asioista päivitetään kenties 

useimmiten. Facebookiin päivitetään tietoa tapahtumista, asioista ja ilmiöistä aina kun 

päivittäjillä on tieto jostain Facebook-seuraajia mahdollisesti kiinnostavasta asiasta. Henkilö 

D esimerkiksi sanoo, että Kaupunki D:n Facebook-sivujen seuraajia kiinnostaa 

valmistelussa olevat asiat enemmän kuin ne, mistä on jo päätökset tehty. Lisäksi Henkilö D 

pitää ongelmallisena tilannetta, jossa tiedottamisen arvoinen tieto ei tavoita Facebook-

sisällöntuottajia, tai että asioista ei tiedoteta muissa kanavissa, joista Facebookia käyttävät 

henkilöt voisivat välittää tiedon eteenpäin. Henkilö D:n mukaan kuitenkin niistä asioista 
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tiedotetaan, joista tieto on saatavilla. Jos palvelualojen henkilöt eivät tee päivityksiä, tekee 

Kaupunki D:n viestinnän henkilökunta päivitykset. 

Kaupunki E:n toimialat näkyvät Kaupunki E:n Facebook-sivuilla niiden omilta Facebook-

sivuilta tehtyjen linkitysten kautta. Linkitykset eivät ole Henkilö E:n mukaan säännöllisiä, 

ja päivityksiä linkitetään lähinnä silloin kun virallisen Facebook-sivun päivittäjä näkee 

toimialojen päivitykset sellaisiksi, että ne voisivat kiinnostaa myös virallisen kanavan 

seuraajia. Eri toimialojen Facebook-viestinnästä vastaavat henkilöt eivät kuitenkaan itse 

päivitä kaupungin virallista sivua, eikä heillä ole siihen ylläpitäjän käyttöoikeuksia. 

Kaupunki E:n virallisen Facebook-sivun päivitykset ovat pääsääntöisesti Henkilö E:n 

tekemiä. Päivityksiä ei tehdä yhteistyössä kenenkään ulkopuolisen toimijan kanssa. 

Kaupungin eri toimialojen Facebook-sivujen päivittämisestä vastaavat toimialojen henkilöt, 

jotka voivat Henkilö E:n mukaan suunnitella päivityksiä oman ryhmänsä kesken. 

Toimialat ovat olleet Facebookissa pidempään kuin kaupungin virallinen Facebook-sivu, ja 

toimialoilla on hyvin vapaat kädet Facebook-toimintansa suunnittelussa. Vasta Henkilö E:n 

aloitettua virassaan aloitettiin sosiaalisen median toiminnan koordinointi. Henkilö E:n 

mukaan toimialojen omalle toiminnalle Facebookissa ei välttämättä ole kuitenkaan tarvetta 

asettaa täysin yhtenäistä linjaa kaupungin virallisen Facebook-sivun toiminnan kanssa, sillä 

toimialoilla saattaa esimerkiksi olla omaa brändityötänsä, johon kaupunki ei sinällään puutu. 

Facebookin käyttöä Kaupunki E:n viestintäkanavana on tarkoitus pikkuisen laajentaa 

nykyisestään, ja tavoitteena on laajemmin kaupungin eri asioista tietävä/kertova 

kokonaisuus.  

Kaupungin toimialat esiintyvät tasapuolisesti, eikä yksikään toimiala korostu virallisella 

sivulla enempää kuin toiset. Henkilö E kuitenkin myös mainitsee, että toimialojen 

näkyminen virallisilla Facebook-sivuilla on liitoksissa siihen, miten aktiivisesti toimialat 

päivittävät omia sivujaan. 

Kaupungin Facebook-yhteistyön koordinointi alkoi vasta syksyllä 2017, kun kaupunki laati 

some-ohjeen luonnosversiota. Henkilö E:n mukaan Facebookia päivittävät ovat 

kerääntyneet tällöin yhteen, mutta tämän jälkeen tällaisia kokoontumisia ei ole ollut. 

Myöhemmät kokoontumiset ovat kuitenkin Henkilö E:n mukaan suunnitteilla, mutta tässä 

vaiheessa kiireellisemmät työtehtävät ajavat Facebookin ohitse.  
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Henkilö F:n mukaan kaupunki ei varsinaisesti esitä mitään toimialaansa kärkiyksikkönä, 

vaan tarkoitus on tuottaa tietoa kaupungin toiminnasta mahdollisimman laajasti. Tapahtumat 

ja ajankohtaiset asiat saavat pääroolin Facebook-päivityksissä. 

Koordinointi on tällä hetkellä lähinnä valvontaa, eli varsinaiselle Facebook-sivulle laitetun 

sisällön ja sen määrän seuraamista. Henkilö F:n mukaan valvontaa ei varsinaisesti tarvittaisi, 

mutta perustelee sen käyttöä esimerkiksi monipäisen päivittäjäjoukon takia, ja esimerkiksi 

”turhan vilkkaan” päivitystulvan hallitsemiseksi. 

 

Facebookiin tuotettavan sisällön monimuotoisuus 

Kaikki kaupungeista käyttävät päivityksissään nykyaikaisen sosiaaliselle medialle ominaisia 

visuaalisia tiedostomuotoja, eli kuvia, videoita sekä esimerkiksi linkityksiä toisiin Internet-

sivustoihin. Yksi tutkimuskohteista mainitsee sisällöntuotantokeinokseen myös 

reaaliaikaiset videolähetykset esimerkiksi päätöksenteosta, tosin lähetysten alustana ei enää 

toimi Facebook. Sloganeita ei käytetä niinkään ”viljeltynä”, ja logotkin toimivat lähinnä 

merkkinä siitä, kuka toimija Facebook-sivuilla on kyseessä. Hashtageja käytetään sisältöjen 

niputtamiseen sekä tunnistautumiseen, mutta osa tutkimuskohteista kokee hashtagien 

kuuluvan ennemmin muihin sosiaalisen median kanaviin.  

Jos tutkimuskohteiden sisällön monimuotoisuutta peilataan teoreettisessa viitekehyksessä 

esitettyihin ajatuksiin siitä, millaista tuotetun sisällön tulisi olla visuaalisesta näkökulmasta 

(esim. Parkinson 2018), niin tutkimuskohteena toimivien kuntien voidaan katsoa käyttävän 

Facebookia ”oikealla” tavalla, eli sosiaaliselle medialle ominaisia keinoja käyttäen. 

Tutkimuskohteena toimivat kaupungit myös tavallaan tiedostavat Facebookin luonteen, ja 

sen eroavaisuudet muihin sosiaalisen median kanaviin suhteutettuna.  

Kaupunki A:n Facebookiin laitettavien päivitysten muotoon ja sisältöön vaikuttavat Henkilö 

A:n mukaan kanavan ehdot, eli toisin sanoen se minkälaiset sisällöt siellä toimii. Henkilö A 

tekee seurantaa siitä, minkälaiset sisällöt kiinnostavat kuluttajaa tai kuntalaisia, ja sisältöä 

sekä päivitysten muotoa pyritään luomaan sen pohjalta. Sisältöön sekä päivitysten muotoon 

vaikuttavat myös saavutettavuus ja esteettömyys, joka Henkilö A:n mukaan tarkoittaa sitä, 

että Facebookiin laitetaan kaikille erilaisille viestinnän vastaanottajille – toimivaa ja 

helposti ymmärrettävää sisältöä. Päivityksiä tehdään sosiaaliselle medialle ominaisissa 

muodoissa, eli tekstinä, kuvina, videoina sekä linkityksinä. Kaikkiin päivityksiin pyritään 

aina liittämään jokin kuva. 
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Kuntamarkkinoinnin osalta Kaupunki A:n päivitysten sisältö ja muoto noudattavat 

normaaleja ja tämän päivän markkinoinnin tämmöisiä tutkittuja asioita. Kaupunki A on 

käyttänyt sisältönsä suunnitteluun myös rahaa. Kaupunki A myös julkaisee sivuillaan myös 

esimerkiksi Internet-sivuillaan julkaistuja uutisia, sekä paikallislehtien uutisia. 

Kaupunki B:n Facebook-päivitysten muoto seuraa yleisiä sosiaalisen median toimintatapoja, 

eli Facebook-viestinnässä käytetään sekä tekstiä, kuvia, mainoksia että linkkejä 

alkuperäisiin julkaisuihin. Facebook-sivulle julkaistut viralliset tiedotteet ”sanoitetaan” eri 

tavalla kuin alkuperäisessä virkakielisessä muodossa julkaistut tiedotteet kaupungin 

nettisivuilla. Päivityksiin pyritään aina lisäämään joko kuva tai mainos, jotta päivitykset 

huomioitaisiin käyttäjien uutisvirrassa paremmin. 

Kaupunki C:n Facebook-päivitysten muoto on monipuolista, ja Kaupunki C käyttää 

sisältömuotoinaan kuvia, videoita, tekstimuotoisia päivityksiä, sekä linkityksiä muihin 

sosiaalisen median päivityksiin ja verkkojulkaisuihin. Linkityksiä on tehty esimerkiksi 

erilaisiin sosiaalisen median rekrytointisivustoihin sekä Internetistä löytyviin 

rekrytointisivustoihin. Kaupunki C jakaa myös kaupunkikonserniin kuuluvien 

organisaatioiden päivityksiä, ja tarkoituksena on saada myös näiden organisaatioiden 

seuraajat seuraamaan Kaupunki C:n virallista Facebook sivua. Kilpailua muiden Kaupunki 

C:n vaikutuspiiriin kuuluvien organisaatioiden kanssa halutaan välttää yhteistyötä 

tekemällä.  

Kaupunki D:n Facebook-päivitysten muoto noudattaa sosiaaliselle medialle ominaisia 

muotoja, eli päivityksiä tehdään tekstimuotoisena, kuvina ja joskus videoina. Pelkästään 

tekstimuotoisia päivityksiä pyritään välttämään, ja niihin pyritään aina lisäämään kuva tai 

useampia kuvia. Kaupunki D:n sivuille myös linkitetään mediasyötteestä aika paljon uutisia.  

Kaupunki E käyttää sisällöntuotannossaan sekä tekstiä, kuvia, videoita että jakoja toisten 

kaupungin toimialojen sivuilta. Pääosin viestintää tehdään tekstin ja kuvien muodossa. 

Videoita käytetään vähemmän. 

Kaupunki F liittää päivityksiinsä aina kuvatiedoston. Kaupunki F on aikaisemmin tuottanut 

sisältöä myös livevideoiden, eli reaaliaikaisesti lähetettävien videoiden muodossa 

Facebookissa. Livevideoita on tuotettu esimerkiksi päätöksentekotilanteista. Sittemmin 

livevideoiden lähettäminen on siirretty muihin sosiaalisen median alustoille. 
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Sloganien käytössä oli eroja tutkikseen osallistuneiden kaupunkien välillä. Yleisimpänä 

keinona tunnistautumisessa käytetään hashtagia, tai kaupungin logoa tai vaakunaa. Yksi 

kaupungeista käyttää sisällöntuotannossaan myös omaperäistä, kaupunkiin liitettävissä 

olevaa symbolia, joka toistuu sisällöntuotannossa.  

Yhden kaupungin kohdalla nousi esiin myös huomio siitä, että Facebook ei ole luonteeltaan 

samanlainen muihin sosiaalisen median kanaviin nähden, vaan Facebook on enemmän 

tarinankerrontapaikka. Hashtagin käyttöä Facebookissa kyseenalaisti myös toinenkin 

tutkimukseen osallistunut vastaaja. 

Kaupunki A käyttää Facebook-päivityksissään kaupungin sloganeita, sekä päivitysten 

sisältöä kuvailevia hashtageja.  

Kaupunki B käyttää Facebook-viestinnässään kunnan sanallista slogania, joskaan ei 

säännönmukaisesti. Kaupunki B:n viestinnässä nousee kuitenkin esiin eräs erityinen, 

kaupungin persoonallisuutta ja omalaatuisuutta lisäävä symboli, jota kaupunki käyttää 

viestinnässään. Lisäksi Kaupunki B käyttää julkaisujen sisältöä niputtavaa hashtagia, jonka 

käyttöä Kaupunki B perustelee sillä, että päivitykset saavat enemmän näkyvyyttä hashtagin 

käytön myötä.  

Myös Kaupunki C käyttää päivitystensä yhteydessä viestien asiasisältöä niputtavia 

hashtageja. Hashtagien käyttö ei tosin ole järjestelmällistä, ja Henkilö C joutuu välillä 

muistuttamaan Facebook-sisällöntuottajia hashtagin käytöstä.  

Kaupunki D:n logo esiintyy kaupungin Facebook-sivun profiilikuvassa, mutta muutoin 

logoa ei ”viljellä” esimerkiksi Facebook-sivuille laitetuissa kuvissa. 

Kaupunki E ei käytä sisällöntuotannossaan mitenkään markkinointimielessä kuntaan 

liitettäviä tunnussymboleja. Ainoa tämän kaltainen viittaus on Kaupunki E:n profiilikuvana 

toimiva kaupungin vaakuna. Sloganeita tai jotakin tämmöisiä muita asioita ei käytetä 

Facebook-toiminnassa. Tosin Henkilö E kertoo kunnan aloittavan markkinointityön 

suunnittelun lähiaikoina, jonka myötä hän uskoo myös Facebook-toiminnan ulkoasun 

muuttuvan. 

Myöskään hashtageja ei käytetä puhtaasti Facebookiin tehdyssä sisällössä, mutta muista 

sosiaalisen median kanavista tehdyissä linkityksissä hashtagit tulevat ikään kuin kylkiäisinä 

Facebookiin. Hashtagit ovat liitoksissa Kaupunki E:hen, ja sen tunnuspiirteisiin. 
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Kaupunki F:n Facebook-päivityksissä käytetään joskus sloganeita, mutta niitä ei ole koettu 

Henkilö F:n mukaan kuitenkaan viljelyn arvoiseksi, sillä ne eivät kuitenkaan tartu seuraajiin, 

joten niillä ei nähdä olevan sinällään lisäarvoa. Hashtagien käyttö on aktiivisempaa muissa 

some-kanavissa, esim Instagramissa ja Twitterissä. Facebook on Henkilö F:n enemmän 

tarinankerrontapaikka kuin muut some-kanavat, ja tämä vaikuttaa osaltaan sekä sisällön 

kerrontamuotoon, sekä sosiaalisen median toimintatapoihin. 

 

Yhteenveto Facebookiin tuotetusta sisällöstä 

Tutkimuskohteena olevien kaupunkien ja kuntien brändi-identiteetti näyttäisi rakentuvan 

vahvasti julkisen sektorin toimijan ja erityisesti paikallisen palveluntarjoajan ja asiantuntijan 

roolin pohjalta.  Kunnat ja kaupungit ovat yleensä niitä toimijoita, joilla on suurin tieto 

alueellaan tapahtuvasta palvelutarjonnasta sekä muusta toiminnasta, ja niiden velvoitteena 

on jakaa ja tiedottaa tätä tietoa myös asukkailleen. Identiteetin rakentuminen paikallisena 

palveluntarjoajana korostuu erityisesti siinä, että kaupunkien sivuilla esitellään sekä oman 

kaupungin toimintaa, että paikallisia tapahtumia sekä muiden paikallisten toimijoiden 

asioita. Brändin hallitsemisen näkökulmasta assosiaatioiden nippua rakennetaan siis 

paikallisuuden ja paikallisen palvelutarjonnan varaan (vrt. Aaker 1991, 109-110; Keller 

1993, 3), sekä lähinnä toiminnalliset ja käytännölliset, rationaaliset hyödyt (Aaker 1991, 

159-163; Keller 1993, 4; Bushelon 2012, 8. 

Aika laidasta laitaan. Että kaikesta siis meidän kunnassa tapahtuvista asioista ihan eri 

palvelualoilta olevista uutisista, varhaiskasvatuksesta, teiden nimeämisestä, valtuuston 

seminaareista. Tietenkin omista hommista tehdään päivityksiä. Tiedotetaan tietenkin myös 

osallistumismahdollisuuksista, avustuksista, venepaikoista, uimavesien kunnosta. (Henkilö D, 

Kaupunki D.) 

Tällä hetkellä oikeastaan melkein mistä vain mikä liittyy kaupunkiin, kaupunkiorganisaatioon, 

meidän konserniin, tytäryhtiöihin. (Henkilö C, Kaupunki C.) 

Siis just näitä ajankohtaisia tapahtumia, tiedotteita, jonkun verran päätöksenteosta ennakkoon ja 

jälkikäteen. (Henkilö E, Kaupunki E.) 

Facebookissa halutaan näyttää helposti lähestyttävältä ja tuttavalliselta, eli luoda 

läheisempää suhdetta kuluttajiin (vrt. Colyer 2006; Scherer 2018; Walton 2018). Tähän 
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pyritään välttämällä jäykkää virkakieltä, sekä pyrkimällä aitoon vuorovaikutukseen 

Facebook-seuraajien kanssa. Omaa organisaatiota pyritään inhimillistämään esimerkiksi 

esittelemällä Facebookissa kaupungin uusia työntekijöitä, vaikka varsinaisia henkilökuvia ei 

tehdäkään. 

Niin me esitellään myöskin ihmisiä. Uusia niin kuin viranhaltijoita, uusia toimijoita mitä on 

kaupungille tullut. Etenkin heitä, jotka jollakin tavalla hyvin läheisesti toimivat kuntalaisten kanssa 

- ihan kuvan kanssa esitellään lyhyesti, että mitä henkilö tekee, ja mistä hän on tullut ja niin 

edelleen. (Henkilö B, Kaupunki B.) 

Tämmöinen ”näin käyttäydyt sosiaalisessa mediassa (Kaupunki E):n kaupungin edustajana”, niin 

täällä on tämmöiset kohdat, kuin että ole selkeä, ole tavoitettavissa, käyttäydy fiksusti, ole 

ymmärrettävä, tsemppaa, ja sitten tässä on muistutus lojaliteettivelvoitteesta. Mutta tuo tsemppaa 

kohta, niin innosta ja kannusta, luomme yhdessä myönteistä kuvaa (Kaupunki E):stä. (Henkilö E, 

Kaupunki E.) 

Brändipääoman lainaamista (Aaker 1996, 117-118; Maurya & Mishra 2012, 124; Jyrämä & 

Kajalo 2014) tapahtuu pääosin muiden paikallisten toimijoiden palveluiden esittelemisenä. 

Tutkimuskohteiden välillä esiintyy kuitenkin eroja, sillä osa tutkimuskohteista on halunnut 

rauhoittaa virallisen Facebook-sivunsa kokonaan yritysmaailman esittelyltä. 

Kuntamarkkinointi, ja esimerkiksi alueellinen maakuntastrategia vaikuttavat osaltaan siihen, 

mitä sisältöä Facebookiin tuotetaan, mutta vaikutus joko jää ruohonjuuritasolle, tai 

vaikutusta ei osata täysin arvioida. Osa vastaajista toi esiin huomioita siitä, ettei 

markkinointisisältö ja yritysten esitteleminen saa jättää jalkoihinsa asukasviestintää.  

Muista kaupungeista erottuminen tapahtuu pääosin omista lähtökohdista tuotetun sisällön 

kautta, mutta Facebook-toiminnassa ei pääosin tarkoituksella haeta muiden kaupunkien 

Facebook-toiminnasta erottuvia toimintakäytänteitä (vrt. Aaker 1991, 158-159). Muista 

saman toimialan kilpailijoista eroavat assosiaatiot syntyvät lähinnä oman palvelutarjonnan 

ja muiden kaupunkien palvelutarjonnan eroavaisuuksien perusteella. Myös 

tutkimuskohteiden omat lähtökohdat, sekä esimerkiksi Facebookin kautta välittyvä 

persoonallisuus toimii erottuvien assosiaatioiden lähteenä (vrt. Aaker 1991, 126). 

Tutkimuskohteet pyrkivät tasapuoliseen toimi- ja palvelualojen esiintymiseen Facebook-

sivuillaan, ja viralliset Facebook-sivut toimivat toimialojen palveluita yhteen kokoavana 
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alustana. Toimialojen näkyminen on toisaalta riippuvaista siitä, miten aktiivisia ne itse ovat, 

tai miten Facebookin sisällöntuotanto on kaupungeissa järjestetty. Viestintävastuun 

jakautumisella varsinaisten viestinnästä vastaavien henkilöiden ulkopuolelle on osittain 

aiheuttanut myös haasteita brändin yhtenäisyydelle (vrt. Wæraas 2008, 210-212), eikä 

toimialojen omaa brändäämistä olla kaikkien tutkimuskohteiden kohdalla haluttu täysin 

valjastaa kaupungin oman brändityön alle. 

Sisällöntuotannossa pyritään visuaalisuuteen ja erottuvuuteen välttämällä pelkästään 

tekstimuotoisia päivityksiä, eli toiminta noudattaa sikäli esim. Parkinsonin (2018) ajatuksia 

siitä, millaista sisällöntuotannon tulisi olla. Muutoin tutkimuskohteiden käyttämät keinot 

eivät ole mitenkään poikkeuksellisen omaperäisiä. Aineiston pohjalta vain yksi kaupungeista 

käyttää muista erottuvaa, hieman omalaatuisempaa tapaa sisällöntuotannossaan. Osa 

kaupungeista on käyttänyt Facebook-markkinointiinsa rahaa, kun taas osa ei. Lisäksi 

Facebook-sivua käytetään ankkuroimaan useissa muissa lähteissä (esim. paikallis- ja muu 

media, kotisivut) julkaistuja, kaupunkia ja sen ilmiöitä koskevia julkaisuja. 

 

5.2 Minkälaisia tarkoituksia Facebook-toiminnalla on 

Tässä alaluvussa tarkastellaan tutkimuskohteena toimivien kuntien ja kaupunkien Facebook-

toiminnan kohderyhmiä, sekä Facebook-seuraajien roolia ja merkitystä. Kohderyhmät 

määrittävät osaltaan sen, kenelle Facebook-viestintää tehdään ja mitä sillä haetaan.  

Alaluvun päättää yhteenveto, jossa analyysissa nousseita asioita tarkastellaan kootusti. 

 

Facebook-toiminnan kohderyhmä 

Kaupungit eivät ole rajanneet kohderyhmiä Facebook-toiminnalleen, ja moni vastanneista 

pitääkin kohderyhmänä lähinnä sellaisia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita kaupungista ja 

sen palveluista. Kohderyhmien voidaan katsoa muodostuvan kaupungin toimialojen omien 

tilien kautta, mutta kaupunkien virallisilla sivuilla pyritään mahdollisimman tasapuoliseen 

ja monipuoliseen sisällöntuotantoon: 

Ei tietenkään voi ketään rajata ulkopuolelle, eli täytyy olla ne päivitykset semmoisia, että ne on 

kaikille sopivia. (Henkilö E, Kaupunki E.) 
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Toisaalta kuitenkin osa vastanneista sanoo sisällöntuottajien olevan tietoisia siitä, millaiset 

ihmiset Facebookia käyttävät ja millaiset henkilöt kaupunkien sivuista mahdollisesti ovat 

kiinnostuneita. Kohderyhmän rajaamattomuuden merkitystä kuitenkin pitää myös pohtia 

tutkimuskohteiden Facebookiin laittaman sisällön kautta, sillä sisältö koostuu käytännössä 

tutkimuskohteisiin tavalla tai toisella liitoksissa olevasta materiaalista, ja assosiaatioiden 

luominen tapahtuu pääosin paikallisuuden perusteella (vrt. Aaker 1991, 109-110; Keller 

1993, 3).  

Kaupunki A:n Facebook-toiminta jakautuu kaupungin yleiselle tilille, joka nostaa sivuille 

päivityksiä kaupungin toimijoiden alatileiltä. Kaupungin eri toimialoilla on omat Facebook-

sivunsa, ja näillä sivuilla toimialat tekevät tiedotteita ja päivityksiä oman alansa asioista 

niille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet nimenomaan näiden toimialojen asioista ja 

palveluista.  

Henkilö A:n mukaan jakamisen avulla tietoa kaupungin eri palveluista saadaan esiin 

tasapuolisemmin, ja sidosryhmiä ei haluta jättää syrjään. Alatileiltä joskus aina nostetaan 

niitä tärkeimpiä sinne yhteiseen (Kaupungin viralliselle Facebook-sivulle). Virallisen 

Facebook-sivun kohderyhmä on hyvin laaja, ja mainontaa pyritään alatilien avulla 

kohdentamaan tarkemmin.  

Henkilö B näkee sosiaalisen median kohderyhmän määrittämisen vähän kyseenalaisena 

juttuna. Päivityksiä tehdään kuitenkin lähtökohtaisesti alueen asukkaille ja alueesta 

kiinnostuneille matkailijoille. Lisäksi Kaupunki B:n kehitysyhtiöllä on omat Facebook-

sivunsa, jossa viestintä kohdistetaan lähinnä yrityksille. Kaupunki B jakaa kehitysyhtiön 

päivityksiä omilla virallisilla sivuillaan, eli myös yritykset voidaan lukea osaksi 

kohderyhmää. 

Kaupunki C:n Facebook-toiminnalla ei ole oikeastaan määriteltyä kohderyhmää, ja Henkilö 

C sanoo Facebook-päivitysten olevan tehty ympäripyöreästi [-] kaikille. Sisältönsä puolesta 

Facebook-päivitykset ovat kuitenkin tehty kaupungin asukkaita ja kaupungista 

kiinnostuneita varten. Ryhmään kuuluvia henkilöitä ovat Henkilö C:n mukaan asukkaat, 

matkailijat, opiskelijat ja potentiaaliset tulevat kuntalaiset. 

Kaupunki D ei varsinaisesti ole määrittänyt Facebook-viestinnän kohderyhmää, mutta 

Henkilö D sanoo Facebook-viestinnästä vastaavien henkilöiden tiedostavan sen, että 

Facebookia käyttää tietyn ikäiset ihmiset, tietyssä vaiheessa käyttää aika aktiivisesti. 

Pääosin viestintä on tehty Kaupunki D:n asukkaille ja palvelujen käyttäjille.  
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Kaupunki E ei ole rajannut tiettyä kohderyhmää sisällöntuotannolleen. Henkilö E:n mukaan 

jokainen kaupungin toimiala, jolla on Facebook-sivu, on voinut määritellä omaksi 

kohderyhmäkseen toimialan palveluja käyttävät henkilöt. Sen sijaan kaupungin virallisen 

Facebook-sivun kohdalla ei tietenkään voi ketään rajata ulkopuolelle, eli täytyy olla ne 

päivitykset semmoisia, että ne on kaikille sopivia. Pääosin sisältö on suunnattu kaupungista 

ja kaupungin asioista kiinnostuneille. 

Kaupunki F:n Facebook-toiminnalla ei sinällään ole valikoitua kohderyhmää, mutta 

Facebook-päivityksiä tekevät henkilöt tietävät seuraajiensa koostuvan tietyn ikäisistä 

henkilöistä. Myös seuraajien sukupuoli on tiedossa. Tiettyjen palveluiden kohdalla myös 

Facebookin sisältö on muotoiltu palveluita käyttävien henkilöiden ”näköiseksi”, mutta tämä 

koskee lähinnä vain näiden palveluiden omia Facebook-sivuja.  

 

Facebook-seuraajien rooli 

Jokainen tutkimuskohteista korostaa kaupunkinsa Facebook-toiminnan pyrkimystä 

vuorovaikutukseen. Facebookin kautta haetaan yhteisöllisesti muodostunutta tietoa, 

kehitysideoita, sekä kuntalaisten kanssa kohtaamisien kautta syntynyttä positiivista 

mielikuvaa:  

Mutta sitten me halutaan myöskin osallistaa kuntalaisia huomaamaan, niin kuin löytämään se 

kotiseuturakkaus ja pieni kotiseutuylpeyskin, ja niin kuin tulemaan heitä mukaan siihen yhteiseen 

niinku aidoista tarinoista syntyvään kuntamarkkinoinnin viestintään. (Henkilö A, Kaupunki A.) 

Seuraajia on kannustettu vuorovaikutukseen esimerkiksi kysymyksillä, 

vaikutusmahdollisuuksia esittelemällä, palkitsemalla, sekä yhteisillä muisteluhetkillä. 

Facebook-seuraajia askarruttaviin kysymyksiin on haettu vastauksia eri alojen 

asiantuntijoilta, ja joskus jopa johtoportaalta saakka. 

Seuraajien reaktioita ja palautetta käytetään osittain oman toiminnan mittarina, ja omaa 

toimintaa voidaan peilata vastaanottajien reaktioita tarkastelemalla.  

Vuorovaikutuksen ei kuitenkaan nähdä onnistuvan toivotulla tavalla:  

Aika vähän sinne ihmiset kirjoittaa sinne meidän (Kaupunki A:n) Facebook-sivulle. (Henkilö A, 

Kaupunki A.) 

Laidasta laitaan erilaista vuorovaikutteisuutta siellä on haettu, mutta että aika nihkeätä on. 

(Henkilö C, Kaupunki C.) 
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Ei ihan hirveä kommenttimagneetti ole. (Henkilö D, Kaupunki D.) 

Myös Facebookin algoritmien vaikutus sisällöntuotannon näkyvyyteen on nähty 

ongelmaksi. 

Jos Facebookia ajatellaan yhteisöllisen tiedon, käyttäjäkokemusten keräämisen sekä 

vuorovaikutuksellisesti syntyneiden mielikuvien alustana (vrt. Aalto 2010; Serrat 2010; 

Juslén 2011 & 2013; Lin & Lu, 2011; Lachance 2013), voi vuorovaikutuksen puute aiheuttaa 

sen, ettei sosiaalisen median tuomaa lisäarvoa saavuteta. Vaikka tutkimuskohteet selvästi 

pyrkivät herättämään vuorovaikutusta, käydään keskustelu kuitenkin vastaajien mukaan 

muissa Facebookin yhteisöissä, jotka ovat kuntaorganisaatioiden hallinnan ulkopuolella. 

Henkilö A:n mukaan aika vähän sinne ihmiset kirjoittaa sinne meidän (Kaupunki A:n) 

Facebook-sivulle. Seuraajia ja Facebook-käyttäjiä kannustetaan kommentoimaan, ja 

käyttäjiä on ohjeistettu yleisesti, esimerkiksi ettei kirjoituksillaan saa loukata ketään. 

Kaupunki A on järjestänyt myös kilpailuja ja arvontoja kommentoinnin kannustimeksi, ja 

tätä on tehty yhteistyössäkin muiden toimijoiden kanssa. Henkilö A kertoo, että 

pyrkimyksenä on yhteisöllisyys ja se jaetun tiedon idea mikä siinä sosiaalisessa mediassa 

on ollut alun alkaenkin, yhteisöllinen tieto ja sen rakentuminen, ja että Facebook-toiminta ei 

olisi yksisuuntaista viestintää. 

Henkilö A:n mukaan keskustelu kaupungin virallisella sivulla on siis ehkä vähän 

valitettavankin vähäistä, ja keskustelu käydään hänen mukaansa selkeästi useammin 

paikkakuntien epävirallisissa puskaradio-ryhmissä.  

Seuraajia kommentointiin kannustavia arvontoja on tehty myös Kaupunki A:n 

kaupunkibrändin kehittäminen mielessä, ja niiden avulla pyritään myös kannustamaan 

paikallisten palvelujen käyttämiseen. 

Kaupunki B:n Facebook-sivun päivitysoikeudet on annettu vain kaupungin varsinaisille 

some-päivittäjille, eli some-tiimille. Kaupungin päivityksiin voi kuitenkin vastata ja niitä voi 

kommentoida kuka tahansa. Kaupunki B vastaa sille Facebookissa esitettyihin kysymyksiin 

ja kommentteihin. Facebook-sivujen seuraajia kannustetaan vuorovaikutteisuuteen 

tarkoituksellisesti esimerkiksi kysymyksillä, ja tarkoituksena on saada sekä seuraajien ja 

kaupungin välistä kuin myös pelkästään seuraajien kesken tapahtuvaa vuorovaikutteisuutta. 

Seuraajien huomiointi tapahtuu Kaupunki B:n Facebook-toiminnassa siten, että kaikkiin 

kaupungille esitettyihin kysymyksiin, niin kommenttiosiossa tapahtuviin kuin yksityisellä 
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viestillä tuleviin, vastataan, ja kysymyksiin etsitään vastaukset aina. Facebook-sivujen 

perustamisvaiheessa näkyvyyttä ja seuraajia on hankittu järjestämällä kilpailuja, joissa 

vastaajien ja tykkääjien kesken on arvottu jokin palkinto. Kuitenkin arvontojen tekeminen 

on lopetettu, sillä ne ovat osoittautuneet liian työläiksi. Seuraajia on joka tapauksessa pyritty 

aktivoimaan esimerkiksi yhteisillä muisteluhetkillä menneistä vuosikymmenistä vanhojen 

valokuvien julkaisemisen avulla. 

Henkilö C:n mukaan Kaupunki C:n Facebook-seuraajien aktiivisuus voisi olla suurempaa, 

ja seuraajien ei nähdä reagoivan päivityksiin halutulla tavalla. Henkilö C näkee asukkaiden 

keskustelevan Kaupunki C:n virallisen Facebook-sivun sijaan epävirallisessa puskaradio-

ryhmässä. Keskustelun sävy epävirallisessa ryhmässä on kuitenkin Henkilö C:n mukaan 

hirveän negatiivispainotteinen. Kaupunki C pyrkii etsimään ratkaisua siihen, miten seuraajia 

saataisiin aktivoitua vuorovaikutteisuuteen. Laidasta laitaan erilaista vuorovaikutteisuutta 

siellä on haettu, mutta että aika nihkeätä on. Konkreettisia keinoja seuraajien aktivoimiseen 

ovat esimerkiksi kehitys- ja nimi-ideoiden pyytäminen. Henkilö C epäilee, että eräs 

epäaktiivisuutta aiheuttava tekijä voi olla seuraajien esiintyminen omalla nimellään ja 

kasvoillaan, eli että käyttäjät voitaisiin tunnistaa. 

Kaupunki C näkee ongelmallisena Facebookin algoritmien logiikan, jolla päivitykset 

nousevat käyttäjien uutisvirtaan. Ongelmallisuus nousee Henkilö C:n mukaan erityisesti 

silloin, kun Kaupunki C:n Facebook-sivujen seuraajat eivät reagoi (tykkää tai kommentoi) 

Kaupunki C:n tuottamaan sisältöön. Algoritmien takia Kaupunki C:n päivitykset eivät 

tällöin välttämättä tavoita edes sivun seuraajia. Tämän takia Kaupunki C on joutunut 

pohtimaan Facebookin asemaa esimerkiksi kriisiviestinnän kanavana, sillä tällöin viestinnän 

tavoitettavuus nousee korostettuun asemaan. 

Kaupungin Facebook-sivuille kommentoivien käyttäjien rooli on Henkilö D:n mukaan 

samanlainen kuin sosiaalisessa mediassa, että se voi kommentoida siitä omasta kuntalaisen 

näkökulmastaan. Henkilö D:n mukaan Kaupunki D:n Facebook-sivu ei ihan hirveä 

kommenttimagneetti ole, mutta kommentointia tulee sivuille kuitenkin joskus. Henkilö D 

nostaa esiin, että kommentointia tulee varsinkin silloin, jos Facebook-sivuille tuotetussa 

sisällössä on jotakin pielessä tai virheellistä. 

Henkilö D:n mukaan hän pyrkii omalta osaltaan aina vastaamaan sivulle tulevaan 

kommentointiin ja kysymyksiin. Kaupunki D:lle tulee myös jonkin verran kysymyksiä 

Facebook-sivun henkilökohtaisen viestitoiminnon kautta. Tällöin viestit ohjataan 
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kaupunkiorganisaation aihepiiristä vastaavalle asiantuntijalle. Itse Facebook-sivua Henkilö 

D pitää yhteisöllisenä kanavana, jossa käyttäjät voivat nähdä toistensa kommentit ja 

Facebook-sivu toimii ikään kuin alustana keskustelulle ja vuorovaikutukselle. Henkilö D:n 

mukaan sivulla pyritään monen keskeiseen vuorovaikutukseen, ja vastuu Facebookiin 

laitetusta sisällöstä ulottuu myös Kaupunki D:n ulkopuolelle, Facebook-yhteisöön. 

Kaupunki D:n Facebook-sivun seuraajia kannustetaan kommentoimaan ja tuomaan ilmi 

näkemyksiään, ja Henkilö D:n mielestä Facebook-sivujen käyttämisessä ei siinä [Facebook-

sivujen käyttämisessä] sit kai muuten ihan hirveästi mieltä olekaan. Ihmisten innostaminen 

vuorovaikutukseen on hänen mukaansa sosiaalisessa mediassa toimimisen lähtökohta. 

Kaupunki D:n Facebook-sivun seuraajille esitetään esimerkiksi kuvia paikallisista alueista, 

ja heiltä kysytään esimerkiksi mielipiteitä kannattaisiko jollekin tietylle alueelle kaavoittaa 

tontteja.  

Henkilö D:n mukaan Facebookia ei kuitenkaan tulisi käyttää varsinaisen demokratiatyön 

välineenä, sillä osallistaminen ja osallisuus kattavat Facebookin kautta vain mikroprosentin 

kuntalaisista vielä tässä vaiheessa. Tämän vuoksi Kaupunki D käyttää Facebookia 

enemmänkin asioista tiedottamiseen ja osallistumiseen innostamiseen.  

Facebookissa tehty viestintä on tehty vapaamuotoisesti ja rohkeasti ja pelkäämättä, ja eräs 

Kaupunki D:n hallituksen jäsenistä on maininnut, että Facebook-toimintaa tulisi tehdä tukka 

putkella. Henkilö D kuitenkin korostaa sitä, että Kaupunki D:n Facebook-sivuilla mainitaan 

kyseessä olevan julkishallinnollinen organisaatio, joka on toiminnassa ja tavoitettavissa 

arkiaikoina, ja Facebookissa ei olla läsnä ympärivuorokautisesti tai viikonloppuisin. 

Henkilö E:n mukaan Kaupunki E:n Facebook-seuraajat eivät ole olleet kovin aktiivisia 

keskustelemaan ja kommentoimaan kaupungin Facebook-sivuilla, ainakaan tässä vaiheessa. 

Kaupunki E ei Henkilö E:n mukaan ole kyllä vielä hirveästi huomioinut sivunsa seuraajia. 

Suunnitteilla on ollut erilaisten arvontojen tekeminen tykkääjämäärän kasvaessa. Henkilö E 

kertoo kaupungin Facebook-toiminnan olevan virallisen sivun osalta vielä alkuvaiheessa, ja 

seuraajien huomiointi on tapahtunut lähinnä kiittämällä olemassa olevia seuraajia, sekä 

kannustamalla heitä välittämään kaupungin päivityksiä eteenpäin. Henkilö E on myös 

kokeillut herättää keskustelua kysymällä Facebook-seuraajien mielipiteitä kaupungin 

nettisivujen uudistamiseen. Hän kokee kuitenkin seuraajien aktiivisuuden olevan aika 

hiljaista. Henkilö E uskoo vuorovaikutuksen vilkastuvan ajan myötä seuraajamäärän 

kasvaessa, ja omaa aktiivisuutta kasvattamalla. 
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Kaupunki F:n Facebook-sivuille kommentoivien rooli on sinällään toimia toimintaa 

arvioivina tekijöinä. Kaupunki F tarkastelee sivustolle kommentoivien käyttäjien reaktioita 

myös ostettujen seurantatyökalujen avulla, ja tarkoituksena on esimerkiksi kartoittaa 

sivustolle tehtyjen kommenttien sävyä, ja käytettyjä asiasanoja sanapilvien avulla.  

Kaupunki F:n Facebook-sivun tykkääjille on annettu esimerkiksi palkintoja tietyn 

seuraajamäärän täyttyessä. Lisäksi sivuilla on järjestetty kilpailuja, kysytty mielipiteitä, sekä 

pyydetty seuraajia osallistumaan toisilla alustoilla tehtyihin kehityskyselyihin. Henkilö F:n 

mukaan Facebook on välillä toiminut jopa yllättävän tehokkaana palvelualustana, kun 

seuraajien esittämiin kysymyksiin ollaan kaupungin toimesta vastattu jopa johtajaportaan 

osalta. 

Käyttäjiä kannustetaan kommentoimaan sivuille, ja vuorovaikutus on toivottavaa. Henkilö 

F:n mukaan seuraajat saattavat esimerkiksi kysyä kaupungin Facebook-sivuilla syitä 

vaikkapa sille, miksi jokin tie on jätetty hiekoittamatta/auraamatta. Kun asia on kaupungin 

osalta hoidettu, saadaan päivitykseen reagoimalla luotua positiivista huomiota ja mielikuvaa 

kaupungin palvelujen hyvästä laadusta. Henkilö F:n mukaan tämä on hyvää ja aitoa 

markkinointia kaupungille, kun markkinointi on tavallaan lähtöisin palvelujen käyttäjiltä 

itseltään. 

 

Seuraajien reaktioiden vaikutus kaupunkien toimintaan 

Asiakkaiden sisällyttäminen prosesseihin on yksi tehokkaimmista keinoista luoda 

assosiaatioita (Aaker 1991, 171). Lisäksi reaktioiden merkitystä voidaan tarkastella 

epäsuotuisten tilanteiden ja niiden hallinnan näkökulmasta (Aaker 1991, 176-179; Loomer 

2012; Lachance 2013; Barnett 2017). Facebookissa saadut reaktiot ja palaute eivät pääosin 

vaikuta kaupunkien toimintaan isommassa mittakaavassa, mutta sillä voi olla vaikutusta 

kaupunkien sisällöntuotantoon, tai esimerkiksi yksittäisten toimialojen palveluihin.  

Seuraajien reaktioiden vaikutusta on käytetty oman toiminnan kehittämiseen, ja osa 

tutkimuskohteista seuraa Facebook-seuraajien reaktioita erillisten työkalujen avulla.  

Reaktioiden vaikutus on osittain riippuvaista siitä, missä vaiheessa kaupunki on Facebook-

toiminnassaan. Esimerkiksi Facebook-toimintansa alkuvaiheessa oleva Kaupunki C pyrkii 

systemaattisesti haalimaan lisää seuraajia ja näkyvyyttä. Seuraajamassan ollessa tarpeeksi 

suuri, aloitetaan kaupungin viestinnässä viestinnän terävöittäminen.  
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Lisäksi sisällöntuotannossa halutaan pyrkiä tasapuoliseen asioista tiedottamiseen, jolloin 

tykkäyksien määrä ei voi määrittää Facebookiin tuotettavan sisällön asioita.  

Facebook-seuraajien reaktiot Kaupunki A:n päivityksiin vaikuttavat Henkilö A:n mukaan 

siten, että jos on huonosti viestitty joku asia niin siitä pitää oppia. Tosin sama sääntö pätee 

Henkilö A:n mukaan kaikkeen viestintään. Henkilö A kuitenkin sanoo, että kaupungin 

sisällöntuotantolinjaukset ja sisällöt ovat sellaisia, että reaktiot eivät kuitenkaan lannista 

sisällöntuottajia, vaan sisällöntuotannossa keskitytään isompaan kuvaan. Viestien 

vastaanottajien reaktiot ovat myös monesti ennalta-arvattavia.  

Kaupunki B seuraa Facebook-toimintansa vaikutuksia, näkyvyyttä ja tavoitettavuutta 

erilaisten sosiaalisen median seurantaan tarkoitettujen työkalujen avulla. Käytössä on sekä 

Facebookin oma seurantatyökalu, että yksityisen tuottajan valmistama työkalu. Oman 

toiminnan seurannan lisäksi Kaupunki B vertailee ja seuraa valittujen vertailukuntien 

toimintaa. Vertailun tueksi Kaupunki B tekee työkalujen avulla luotuja graafeja. Päivitysten 

ja viestien vastaanottoa arvioidaan keskustellen some-tiimissä, ja viestinnän linjaa voidaan 

näiden keskustelujen perusteella muuttaa, jos esimerkiksi huomataan että jonkinlainen 

sisältö tehoaa yleisöön paremmin kuin aiemmin tehty sisältö. Vastaanottajien tai seuraajien 

reaktiot Facebookiin laitettuun sisältöön voivat vaikuttaa Kaupunki B:n toimintaan 

Facebookissa, mutta Henkilö B:n mukaan ne eivät voi suuremmassa kokonaisuudessa ohjata 

niinku kaupungin tai kunnan toimintaa. 

Kaupunki C:n Facebook-sivujen seuraajien reaktiot ja reagointi Kaupunki C:n tuottamaan 

sisältöön vaikuttaa kaupungin toimintaan Facebookissa varsinkin tässä vaiheessa, kun 

Kaupunki C:n suurimpana tarkoituksena on systemaattisesti tehostaa näkyvyyttään ja 

hankkia Facebook-seuraajia. Tarpeeksi suuren seuraajamäärän täyttyessä aloitetaan 

Kaupunki C:n sosiaalisen median sisällöntuottajien kesken terävöittämään Facebookiin 

laitettavaa sisältöä, eli tarkastelemaan sitä minkälainen sisältö siellä puree.  

Kaupunki D:n Facebookia päivittää monijäseninen päivityskoneisto, joka Henkilö D:n 

mukaan voi johtaa siihen, että Facebookiin tuotetun sisällön ja kohdeyleisön reaktioiden 

arviointi voi kohdistua vain kunkin päivittäjän itse tuottamiin sisältöihin. Facebookin 

päivittäjät tietävät Henkilö D:n mukaan millaisella sisällöllä saadaan tykkäyksiä, eli mitkä 

ovat menestyksen avaimet, mutta Kaupunki D haluaa silti viestiä myös asioista jotka ovat 

puisevampia.  

Facebookissa saatu palaute ja kommentointi ei Henkilö D:n mukaan vaikuta suoraan 
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kaupungin päätöksentekoon, eikä hän pidä sitä tällaiseen vaikuttamiseen sopivana kanavana. 

Mielipiteiden ja ajatusten esittäminen Facebookissa on kuitenkin tervetullutta ja siihen 

kannustetaan. 

Henkilö E kokee, että Kaupunki E:n Facebookissa tapahtuva toiminta on vielä tässä 

vaiheessa sen verran vähäistä, ettei Facebookissa saatu palaute tai responssi vaikuta 

kaupungin toimintaan mitenkään. Vaikka Henkilö E käytännössä tietää, minkälaisella 

sisällöllä saadaan eniten tykkäyksiä, ei tykkäysten määrää keräävä sisältö voi kuitenkaan 

määrittää koko kanavan sisältöä. Kaupunki E tuottaakin sisältöä tasapuolisesti, ja kertoo 

sivuillaan ajankohtaisista asioista ja päätöksenteosta, vaikka se ei tykkäyksiä kerääkään. 

Henkilö E:n mukaan myös Facebook-viestinnän tulee antaa kuvaa uskottavasta kaupungin 

Facebook-sivusta, ja tämä osaltaan vaikuttaa myös sisällöntuotannon linjaan. 

Kaupunki F:n toimintaan Facebook-seuraajien reaktiot ei vielä hirveästi vaikuta suuressa 

kuvassa, mutta sisältöä arvioidaan seuraajien reaktioiden perusteella. Kuitenkin, Henkilö F:n 

mukaan Facebookissa saatua palautetta ei voida jättää huomioimatta, ja se voi vaikuttaa 

myös esimerkiksi yksittäisiin palveluiden parissa toimiviin työntekijöihin. 

 

Seuraajien määrän merkitys ja seuranta 

Osa tutkimukseen osallistuneista kaupungeista seuraa Facebook-seuraajiensa määrää 

aktiivisemmin kuin toiset. Tykkääjien määrällä ei kuitenkaan ole oikeastaan kovin suurta 

merkitystä kuin yhden kaupungin kohdalla. Tykkääjien määrää pidetään tärkeänä lähinnä 

viestien tavoittavuuden näkökulmasta, sekä leikkimielisessä naapurikaupunkien välisessä 

kilpailussa. 

Kaupunki A:n Facebook-seuraajien määrää seurataan niin kuin kaikkia muitakin 

tietoverkosta tulevia tämmöisiä mittaristoja. Henkilö A:n mukaan seuraajien määrä ei 

kuitenkaan ole itsetarkoitus, eikä Kaupunki A ole niin kuin kikka kolmosella ihan puhtaasti 

niitä tykkääjiä sinne haalittu. Kaupunki A:n tarkoituksena on tuottaa mielenkiintoista 

sisältöä, joka tuo tullessaan seuraajia kaupungin Facebook-sivuille. 

Tykkääjien ja seuraajien määrällä on merkitystä Kaupunki B:lle, mutta Henkilö B korostaa 

tavoitettavuuden olevan seuraajien ja tykkääjien määrää merkittävämpää. Tavoitettavuutta 

ja seuraajien määrää seurataan Kaupunki B:ssä aktiivisesti sosiaalisen median seurantaan 

tarkoitettujen työkalujen ansiosta. Näkyvyys Facebookissa on koettu tärkeäksi Kaupunki 
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B:n markkinoinnissa, etenkin tunnettavuuden ja mielikuvien luomisessa. Lisäksi 

markkinointi Facebookissa nähdään helppona, ja jopa ei kauhean suuria kustannuksia synny 

tämäntyyppisestä markkinoinnista.  

Kaupunki C seuraa Facebook-seuraajiensa määrää, ja seuraajien määrää yritetään myös 

systemaattisesti kasvattaa. Facebook-seuraajien määrä on Kaupunki C:n sivuilla tällä 

hetkellä n. 6% kaupungin asukasmäärään verrattuna, ja Henkilö C pitää tätä määrää aika 

hyvänä. Kaupunki C on myös pohtinut Facebookin käyttötarkoitusta ja merkitystä 

viestintäkanavana seurannan perusteella, ja siksi juuri esimerkiksi Facebookin käyttö 

kriisiviestinnän kanavana on menettänyt merkitystään Henkilö C:n mukaan. Kaupunki C on 

myös ostanut mainostilaa, eli ns. maksettuja päivityksiä viestintänsä tavoittavuuden ja 

kohdentamisen parantamiseksi. 

Kaupunki D:n Facebook-seuraajien määrää on seurailtu epävirallisesti vielä toistaiseksi. 

Henkilö D:n mukaan seuranta ei ole järjestelmällistä, sillä Kaupunki D:n Facebook-sivut 

ovat vielä verrattain uudet, ja haastatteluhetkellä ne ovat olleet aktiivisessa käytössä alle 

vuoden. Henkilö D sanoo kaupungin Facebook-sivujen seuraajien määrän kasvavan noin 

seitsemällä käyttäjällä viikoittain, ja Henkilö D pitääkin kasvavaa käyttäjämäärää merkkinä 

siitä, että Facebookin rooli Kaupunki D:n viestinnässä korostuu. Facebook tavoittaa aika 

laidasta laitaan semmoista yhteisöä jotka nauttii paljon näistä palveluista ja käyttää niitä. 

Kaupunki D:n Facebook-toiminnasta vastaavat henkilöt ovat arvioineet Facebookin olevan 

niin kuin äitien ja isien kanava, ja että kaupungin Facebook-sivujen seuraajat ovat pääosin 

vanhempia ja sellaisia kiireisiä ihmisiä. Facebookin laitettavan sisällön halutaan olevan 

pidettyä, ja Henkilö D sanookin sosiaalisen median perustuvan pikkuisen sellaiselle 

narsismille, että totta kai kaikkihan haluaa että päivityksistä tykätään ja se niin kuin 

kannustaa tekemään niistä parempia. Niin sanottu tykkäysten kalastelu ei kuitenkaan saa 

Henkilö D:n mukaan määrittää sitä, mitä Kaupunki D:n Facebook-sivuilla julkaistaan, vaan 

hänen mukaansa kaikista asioista kerrotaan tasapuolisesti.  

Henkilö E seuraa Kaupunki E:n Facebook-sivun seuraajien määrää, ja sanoo leikkimielisesti 

tavoitteeksi, että vähintään samaan pitää pystyä kuin naapurikaupunki. Henkilö E kuitenkin 

mainitsee, ettei Kaupunki E:n viestintä ja toiminta tapahdu Facebook-edellä, vaan niin kuin 

asiat edellä. Facebook toimii Kaupunki E:n viestinnässä täydentävänä kanavana, ja 

tärkeimmäksi viestintäkanavaksi Henkilö E mainitsee kaupungin varsinaiset nettisivut. 
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Kuitenkin Facebook-seuraajien määrää tarkkaillaan, ja omaa toimintaa voidaan kehittää sen 

pohjalta, halutaanko määrän lisääntyvän. 

Kaupunki F:lle Facebook-sivun seuraajilla ja tykkääjillä on vähän merkitystä, mutta 

tykkääjien määrä ei Henkilö F:n mukaan kuitenkaan esimerkiksi kerro viestien 

tavoittavuudesta. Henkilö F sanoo, että esimerkiksi tavoittavuusluvut ovat laskeneet viime 

aikoina, vaikka tykkääjämäärä kaupungin Facebook-sivulla on pysynyt ennallaan.  

Henkilö F:n mukaan Kaupunki F:n Facebook-toimintaa ei myöskään tehdä tykkääjien 

määrän perusteella, vaan toiminnalla halutaan kertoa monipuolisesti ja tasapuolisesti 

kaupungin asioista. Toisaalta Henkilö F myös humoristisesti sanoo, että tuntuuhan se 

hyvältä, että tykkääjiä on enemmän kuin naapurikaupungissa. 

 

Yhteenveto Facebookin käyttötarkoituksista 

Facebook-toiminnan kohderyhmien perusteella voidaan ajatella, että brändi-imagoa 

rakennetaan niille sidosryhmille, jotka ovat mahdollisesti kiinnostuneita kunnasta ja sen 

asioista. Tutkimuskohteena toimineista kaupungeista ja kunnista yksikään ei ollut tehnyt 

tarkkaa rajausta kohderyhmästään, mutta ne kuitenkin tiedostivat, että ”mahdollisesti 

kiinnostuneita henkilöitä” ovat asukkaat, matkailijat, sekä potentiaaliset uudet asukkaat.  

Tämä sosiaalisen median kohderyhmän määrittäminen on mun mielestä vähän kyseenalainen juttu, 

mutta lähtökohtaisesti tietenkin asukkaille ja matkailijoille joita (Kaupunki B):n seudulla on 

paljon. Mutta ensisijaisesti Facebook – siis sosiaalisen median tili on tarkoitettu kaikille jotka on 

kiinnostuneita (Kaupunki B):stä tai sen alueella tapahtuvasta. (Henkilö B, Kaupunki B.) 

Tuohonkin voisi ympäripyöreästi vastata, että kaikille. Mutta siis kuntalaisille, totta kai -  niille 

jotka on (Kaupunki C):stä kiinnostuneita. Ketkä nyt sitten voisi olla (Kaupunki C):stä 

kiinnostuneita, matkustajat tai matkailijat, opiskelijat, potentiaalisia tulevia kuntalaisia totta kai. 

(Henkilö C, Kaupunki C.) 

Osaltaan tiedostettiin myös se, minkä ikäiset ja minkälaiset ihmiset käyttävät Facebookia, ja 

esimerkiksi se, että nuorison tavoittamiseksi tulisi mahdollisesti käyttää joitakin muita 

sosiaalisen median kanavia.  
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Facebook on eniten semmoinen kunnalle niinkun ominainen, että se tavoittaa aika laidasta laitaan 

semmoista yhteisöä jotka nauttii paljon näistä palveluista ja käyttää niitä. Ja vanhempia ja 

sellaisia kiireisiä ihmisiä, sehän on niinkun äitien ja isien kanava nykyään. (Henkilö D, Kaupunki 

D.) 

Jos mietitään tuota strategisuutta ja kohderyhmää, niin kyllä me tiedetään, että meidän Facebook-

sivuja seuraa semmoiset yli kolmekymppiset. (Henkilö F, Kaupunki F.) 

Tämänkaltainen tiedostaminen voi osaltaan vaikuttaa siihen, minkälaista sisältöä 

Facebookiin tuotetaan, ja ketä viestinnällä toisaalta yritetään tavoittaa. Toisaalta monet 

vastanneista sanoivat, että esimerkiksi tiettyjen palvelujen kohderyhmien mainonta tapahtuu 

näiden palvelujen ja toimialojen omilla sivuilla, ja että virallisella Facebook-sivulla 

sisällöntuotanto pyrkii tasapuolisuuteen ja monipuolisuuteen. Kohderyhmän 

määrittelemättömyys voi johtaa sekavaan ja hajanaiseen brändäämiseen, jos assosiaatioita ei 

rakenneta tiettyä kohderyhmää ajatellen (vrt. Aaker 1991, 109-110; Keller 1993, 3). 

Kuitenkin, sisällöntuotanto on rajattu kaikissa kaupungeissa koskemaan pääosin oman 

kaupungin asioita. Siksi kohderyhmän määrittelemättömyys ei sinänsä tee kaupunkien 

sisällöntuotannosta hajanaista ja sekavaa, vaan assosiaatiot rakentuvat joka tapauksessa 

paikallisuuden sekä paikallisen palvelutarjonnan ominaisuuksien perusteella. 

Vuorovaikutuksen hakeminen Facebook-seuraajien kanssa on jokaisen tutkimuskohteen 

kohdalla yksi Facebook-toiminnan suurimmista tavoitteista, eli kuluttajia halutaan osallistaa 

mukaan brändin rakentamiseen (Aaker 1991, 171). Tutkimuskohteet myös tiedostavat sen, 

mitä ne hakevat Facebook-toiminnallaan (vrt. Aalto 2010; Serrat 2010). Kaupungit pyrkivät 

luomaan vuorovaikutusta monilla keinoilla, ja vuorovaikutusta käytetään yhteisöllisen 

tiedon rakentamiseen, suhteiden lähentämiseen, sekä aidoista tarinoista syntyvään 

markkinointiin.  

Mutta sitten me halutaan myöskin osallistaa kuntalaisia huomaamaan, niin kuin löytämään se 

kotiseuturakkaus ja pieni kotiseutuylpeyskin, ja niin kuin tulemaan heitä mukaan siihen yhteiseen 

niinku aidoista tarinoista syntyvään kuntamarkkinoinnin viestintään. (Henkilö A, Kaupunki A.) 

Suurin osa tutkimuskohteista ei anna Facebookissa saadun palautteen vaikuttaa 

organisaationsa toimintaan suuressa mittakaavassa, mutta Facebookissa saatu palaute voi 

vaikuttaa toimintaan Facebookissa tai jonkin yksittäisen palvelun toimintaan. Facebookin 
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käyttöä vaikutuskanavana kuitenkin kyseenalaistettiin, sillä sen tavoittavuuden nähdään 

olevan kuitenkin hyvin pieni suhteutettuna kuntien ja kaupunkien asukasmääriin. Tästä 

syystä Facebook ei esimerkiksi sovellu demokratiatyökaluksi yhden haastatellun mukaan.  

Facebookia käytetään myös asiakaspalvelukanavana. Kaupungit ja kunnat ottavat 

Facebookissa vastaan palautetta, kysymyksiä sekä muita tiedusteluja. Facebookissa tuleviin 

kontakteihin suhtaudutaan sinänsä vakavasti, että niihin vastataan aina kun tiedustelut 

nähdään asiallisina. Samalla luodaan mielikuvia ammattitaidosta ja laadusta; usein vastaus 

kysymyksiin hankitaan kysytyn aihepiirin (kaupunkiorganisaation sisällä olevilta) 

asiantuntijoilta, joskus jopa johtajatasolta. Yksi vastaaja esitti huomion siitä, että julkisesti 

Facebookissa esitettyyn kysymykseen tai epäkohtaan vastaamalla ja hoitamalla asian saa 

kaupunki osakseen positiivista huomiota. Palveluiden laatu heijastaa usein myös mielikuviin 

koko brändin laadusta (Aaker 1991, 90-94), joten tältä osin myös tutkimuskohteet haluavat 

osaltaan viestiä kaupunkiorganisaationsa laadukkuudesta, ja hyvästä palvelualttiudestaan.  

Facebook-seuraajien ja tykkääjien määrä ei ole tutkimuskohteille niin merkityksellistä, kuin 

esimerkiksi Facebook-viestinnän tavoittavuus tai palveluiden tasapuolinen esittely. 

Facebookin seuraajamäärää seurataan enemmän tai vähemmän aktiivisesti, ja riippuen siitä, 

missä vaiheessa Facebook-toiminta on. 

Toinen aineistosta esiin noussut suuri huomio Facebookin kautta tapahtuvalle 

brändäämiselle liittyy vuorovaikutukseen. Vaikka kaikkien tutkimuskohteiden tavoitteena 

on vuorovaikutuksen hakeminen, ei vuorovaikutus toteudu kuitenkaan halutulla tavalla. 

Melkein jokainen haastatelluista nosti esiin sen, etteivät sivuja seuraavat Facebook-käyttäjät 

juurikaan osallistu vuorovaikutukseen. Facebook-toiminnassa on käytetty monenlaisia 

keinoja keskustelun synnyttämiseksi, mutta vuorovaikutuksen syntyminen on silti ollut aika 

nihkeää. Jos vuorovaikutusta ei synny, voi esimerkiksi kuntalaisten tarinoista lähtöisin oleva 

markkinointi olla vaikeaa. Tällöin Facebookin kautta ei välttämättä saada muitakaan 

hyötyjä, esim. tietopääoman keräämistä tai asiakaskontakteja, irti. Lisäksi osa vastaajista 

nosti esiin huomion siitä, että kaupunkien asukkaat käyvät keskustelua enemmän kaupungin 

asioita käsittelevissä epävirallisissa Facebook-ryhmissä ja -yhteisöissä. Keskustelun sävy 

näissä ryhmissä on nähty negatiivisena. Toisaalta monien kaupunkien kohdalla Facebookin 

aktiivinen käyttö on aloitettu vasta viime aikoina. Esimerkiksi Barnett (2017) huomauttaa, 

että Facebookin sisällöntuotanto on monesti yhteisöjen alkuvaiheessa yksin brändääjän 
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vastuulla. Vuorovaikutus ja keskustelu kaupunkien Facebook-sivuilla voi siis parantua 

kaupunkien Facebook-sivujen vakiinnuttaessa paikkaansa. 

Vuorovaikutuksen vähäisyyden suhdetta mielikuvien syntymiseen ei voida kuitenkaan kovin 

luotettavasti tämän tutkimuksen puitteissa arvioida, sillä se vaatisi nimenomaan Facebook-

seuraajista tehtyä syväluotaavampaa tutkimusta. 

 

5.3 Millainen rooli Facebookilla on kuntien ja kaupunkien toiminnassa 

Tässä alaluvussa tarkastellaan Facebookin roolia tutkimuskohteena toimivien kuntien ja 

kaupunkien viestinnässä. Tarkastelun kohteena on Facebookin käytön määrä, käytön 

ohjeistus sekä Facebookin strateginen rooli. Alaluvun lopussa tarkastellaan tutkimukseen 

osallistuneiden henkilöiden henkilökohtaisia näkemyksiä Facebookin roolista kuntien 

viestinnässä. 

Alaluvun päättää yhteenveto, jossa analyysissa nousseita asioita tarkastellaan kootusti. 

 

Facebookin käytön määrä 

Facebookin käytön määrä määrittelee osaltaan sen asemaa kunnan viestinnän strategisena 

välineenä (vrt. Mergel 2013; Syväjärvi ym. 2017). Näkyminen Facebookissa vaikuttaa myös 

brändin nimen tunnettuuteen (Aaker 1991, 61-76; Aaker 1996, 10-17). Tutkimuskohteena 

toimivat kunnat ja kaupungit käyttävät Facebookia suhteellisen runsaasti viestinnässään, ja 

tämä osaltaan viestii siitä, että Facebookilla on vakiintunut rooli kuntien ja kaupunkien 

viestinnässä.  

Päivitysten määrä vaihteli kaupunkikohtaisesti. Jokainen tutkimukseen osallistuneista 

kaupungeista päivitti Facebookia vähintään kerran viikossa, ja suurin osa päivittäin tai lähes 

päivittäin, mutta eroavaisuuksia syntyi esimerkiksi päiväkohtaisessa aktiivisuudessa. Myös 

sosiaalisen median erilainen luonne muuhun viestintään verrattuna tunnistetaan: 

Sosiaalinen media on kuitenkin ihmisillä arjessa vähän niin kuin 24/7 käytössä, niin sitten halutaan 

siellä olla läsnä mahdollisimman sellaisena aikana jolloin ihmisetkin käyttää sitten näitä medioita. 

(Henkilö A, Kaupunki A.) 
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Monista muista sosiaalisen median käyttäjistä, esimerkiksi yksityishenkilöistä, poiketen 

kaupunkien Facebook-toiminnalle ominaiseksi piirteeksi muodostuu se, että Facebookin 

käyttö on usein sidottu sitä päivittävien toimijoiden työ- ja virka-aikoihin. Facebook-

toimintaa voidaan tehdä kuitenkin myös virastojen työaikojen ulkopuolisesti, jos alueella on 

esimerkiksi jokin tapahtuma.  

Varsinaisten kaupungin omien Facebook-sivujen lisäksi kaupungeilla A ja B on käytössään 

markkinointiviestintään tarkoitetut erilliset Facebook-sivut.  

Kaupunki A käyttää Facebookia kaupungin viestinnässä ja markkinointiviestinnässä ihan 

päivittäin, joskin Facebookin käyttäminen on sidottu kaupunkiorganisaation työntekijöiden 

työaikoihin. Facebookia voidaan päivittää myös ns. virastoaikojen ulkopuolella, esimerkiksi 

tapahtumien aikana. Henkilö A:n mukaan Facebook-toiminnassa halutaan välttää 

katveaikoja, eli päivityksiä pyritään tuottamaan siten, ettei toiminnassa esiinny pitempiä 

ajanjaksoja ilman Facebookin päivittämistä.  

Kaupunki B:n viestinnässä Facebookia käytetään runsaasti, ja julkaisuja tehdään päivittäin 

kolmesta viiteen kappaletta. Myös kaikki kunnan tiedotteet laitetaan lähtökohtaisesti 

Facebookiin, mikäli niissä on kuntalaisia tai alueesta kiinnostuneita matkailijoita 

kiinnostavaa sisältöä. 

Kaupunki C:llä on ollut Facebook-sivut jo vuosien ajan, mutta vasta vuosi sitten Henkilö 

C:n aloitettua virassaan niiden käyttötarkoitusta on tarkennettu. Aiemmin sivut ovat olleet 

geneerisen yhteisen käyttäjän kautta, eli sivustoa on päivitetty usean eri toimijan toimesta 

kuitenkin saman käyttäjätilin kautta. Kaupunki C alkoi panostaa systemaattisesti viestintään 

Henkilö C:n myötä, ja Facebookista muodostui Kaupunki C:lle yksi tärkeimmistä 

viestintäkanavista ja ensisijainen some-kanava. Kaupunki C:n Facebook-tykkääjien määrä 

on noussut hänen virassaoloaikanaan n. 600:lla tykkääjällä. Kaupunki C:n tämän hetken 

Facebook-toiminnan tarkoituksena on tykittää Facebookiin sisältöä, jotta kaupungin 

Facebook-sivut saisivat lisää seuraajia. Sisältöä tuotetaan monta kertaa viikossa, joskus jopa 

useita kertoja päivässä. 

Kaupunki D:ssä Facebookia käytetään jos ei päivittäin, niin ainakin useamman kerran 

viikossa. Facebookissa viestitään sekä viraston asioissa, että alueella tapahtuvista, 

muidenkin kuin julkishallinnollisen organisaation järjestämistä paikallisista tapahtumista. 
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Facebook-viestinnästä vastaa Kaupunki D:n viestintätiimi, joka on sitoutunut tekemään 

viestintää siten, kuin se on tuolla kunnanhallituksessa päätetty. Henkilö D kuitenkin 

korostaa sitä, että Kaupunki D:n Facebook-sivuilla mainitaan kyseessä olevan 

julkishallinnollinen organisaatio, joka on toiminnassa ja tavoitettavissa arkiaikoina, ja 

Facebookissa ei olla läsnä ympärivuorokautisesti tai viikonloppuisin. 

Kaupunki E käyttää virallista Facebook-sivuaan viestinnässään päivittäin. Kaupungin 

toimialoilla on omat Facebook-sivunsa, ja heillä on vapaat kädet omien sivujensa toiminnan 

määrittämisessä. Kaupungin virallisen Facebook-sivun perustaminen on Henkilö E:n 

mukaan ollut monen vuoden ajan odotettua, ja virallinen sivu perustettiin syksyllä 2017. 

Tällä hetkellä Facebook-toiminta on vielä haeskelua, että mikä siellä toimii ja mikä siellä ei 

toimi, ja minkälainen porukka sitä rupeaa pitämään. Facebook-sivuilla on noin 900 

seuraajaa, mikä on Henkilö E:n mukaan tosi vähän.  

Facebook-toiminnan kehittämistä on osaltaan hidastanut meneillään oleva Kaupunki E:n 

nettisivujen uudistaminen, joka on Henkilö E:n mukaan aiheuttanut sen, ettei Facebookissa 

ehdi olemaan niin kekseliäs, aktiivinen, luova ja vuorovaikutteinen kuin voisi olla.  

Myös Kaupunki F:ssä kaupungin virallista Facebook-sivua käytetään runsaasti, ja 

päivittäin. 

 

Facebookin käytön ohjeistaminen 

Sosiaalisen median tarkoituksenmukainen hyödyntäminen vaatii käyttäjältään 

suunnitelmallisuutta. Suunnitelmallisuutta edesauttavat tavoitteiden ja käytäntöjen 

kirjaaminen, mahdollisuuksien ja riskien kartoittaminen, tietoturva-asioiden kartoittaminen, 

sekä tarpeen vaatiessa toiminnan sovittaminen muihin työtehtäviin. Kaikkien 

sisällöntuotantoon osallistuvien tulisi olla tietoisia siitä, miksi sosiaalisessa mediassa ollaan, 

ja mitä tavoitteita sille on asetettu. Myös organisaation sisäinen, sosiaalisen median käytölle 

”suotuisa” ilmapiiri edesauttaa tarkoituksenmukaisuutta. (Aalto 2010; Mergel 2010; Serrat 

2010; Syväjärvi ym. 2017.)  

Facebook-toiminta ei vielä tutkimuksentekohetkellä ole kaikilta osin yllämainittuja 

ohjenuoria noudattavaa, mutta toisaalta tilanne tulee todennäköisesti muuttumaan 

viestintästrategioiden uusimisten myötä. Näiltä osin tämän tutkimuksen tulokset voivat olla 

varsin pian vanhentuneita.  
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Kaupunkien sosiaalisen median käyttöä on ohjeistettu tiedotussäännöillä, some-ohjeilla, 

viestintäohjeilla sekä muilla yleispätevillä viestintää koskevilla ohjeilla ja säännöillä. 

Ohjeistus on myös riippuvaista siitä, miten kaupunki on järjestänyt sosiaalisen median 

päivittämisen. Facebookia päivittävät henkilöt on koulutettu pääsääntöisesti kaupungin 

omien työntekijöiden toimesta, mutta osa kaupungeista on kouluttanut sosiaalisen median 

sisällöntuottajiaan myös ulkopuolisten konsulttien avulla. Lisäksi Facebookia päivittävien 

henkilöiden henkilökohtainen osaaminen korostuu: 

Henkilöt kyllä tietävät miten siellä (sosiaalisessa mediassa) toimitaan. (Henkilö F, Kaupunki F.) 

Sosiaalista mediaa varten ei olla tehty omaa suoranaista strategiaansa missään kaupungeista, 

mutta sosiaalinen media on sisällytetty kaupunkistrategiaan yhden kaupungin kohdalla, ja 

viestintä- ja markkinointistrategiaan toisen kaupungin kohdalla. Useimmilla 

tutkimuskohteista on tarkoituksena täsmentää viestintäsuunnitelmiaan tai 

viestintästrategioitaan lähitulevaisuudessa, ja sosiaalinen media tullaan ottamaan 

tarkempaan käsittelyyn viestintää jäsentävissä suunnitelmissa. 

Sosiaalisen median ohjeistuksissa on esimerkiksi huomioitu sosiaalisen median erot 

perinteisemmistä viestintäkanavista:  

Miten se (sosiaalinen media) vähän niin kuin eroaa luonteeltaan kanavana vaikkapa 

virallisemmasta kanavasta. (Henkilö D, Kaupunki D.) 

Kaupunki A:n sosiaalisen median strategiasta vastaa kaupungin markkinointi- ja 

viestintäyksikkö. Viestinnän päällikkönä toimii kaupungin elinkeinojohtaja, ja viestinnän 

kokonaiskuvasta vastaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Facebookin sisällöntuotantoa 

ohjaa Kaupunki A:n tiedotussääntö, jonka mukaan se tiedottaa kuka asiasta parhaiten tietää. 

Kaupunki A:n Facebook-sivuja päivittävät verkkoviestintävastaavat, joille on annettu 

käyttöoikeudet kaupungin Facebook-käyttäjätilille. Verkkoviestintävastaavia on kannustettu 

tekemään sinne tämmöistä uuden kuntalainkin mukaista viestintää, eli osallistavaa ja 

vaikutusmahdollisuuksia tarjoavaa viestintää niistä ihan päivittäisistä asioista mitä siellä 

sitten onkaan milloinkin ajankohtaista.  

Vaikka vastuuta Facebookin päivittämisestä ollaan jaettu verkkoviestintävastaaville, tekee 

viestinnän tukena oleva kaupungin markkinointi- ja viestintäyksikkö Henkilö A:n mukaan 

kuitenkin useammin sosiaalisen median päivittämisen. Kaupunki A:n markkinointi- ja 

viestintäyksikön tavoitteena on kuitenkin opettaa myös muita kuin viestinnän ammattilaisia 
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olemaan vuorovaikutteisia siellä somessa eri kanavissa ihan suoraankin ilman että me 

(markkinointi- ja viestintäyksikkö) ollaan välikätenä siinä.  

Itse kaupunkimarkkinointi ja elinvoimatyöhön liittyvä viestintä ovat pelkästään 

markkinointi- ja viestintäyksikön vastuulla, ja em. verkkoviestintävastaavat eivät osallistu 

siihen. 

Kaupunki A:lla on meneillään kaupunkistrategian valmistelu, ja osana uutta 

kaupunkistrategiaa tullaan tekemään uusi viestintäsuunnitelma. Uudessa 

viestintäsuunnitelmassa tullaan Henkilö A:n mukaan päivittämään sosiaaliselle medialle 

asetettuja linjauksia.  

Henkilö A on toiminut nykyisessä työtehtävässään haastatteluhetkellä alle vuoden, joten hän 

ei osaa tarkkaan sanoa miten Facebookin käyttöä ja sisällöntuotantoa on ennen hänen 

aloittamishetkeään ohjeistettu. Ohjeistusta Facebookin käyttämiseen on Kaupunki A:ssa 

hankittu koulutuksilla, sekä Facebook-päivittäjien omien kokemusten kautta. Myös 

kaupungin omat toimintatavat ja yleinen viestintälinjaus ohjeistavat Facebookin käyttöä 

osaltaan. 

Kaupunki B:n Facebookin käyttöä ohjaavat kaupungin some-ohjeet. Henkilö B on vastuussa 

kaupungin virallisesta tilistä. Virallisen tilin lisäksi kaupungilla on myös toimialojen ja 

yksiköiden omia Facebook-käyttäjätilejä, joiden käytöstä vastaavat kulloisenkin toimialan 

henkilöt. Kaupungin hallinto ei puutu näiden tilien käyttöön, vaan Kaupunki B:n hallinto 

odottaa myös näiden henkilöiden noudattavan kaupungin some-ohjetta. Nämä some-ohjeet 

koskevat siis kaupungin virallista sosiaalisen median päivittämistä, eivät henkilöiden vapaa-

ajan profiileita. Kaupunki B myös rohkaisee epävirallisesti työntekijöitään jakamaan 

kaupungin julkaisuja silloin kun ne ovat henkilön läheisiä, tai hän kokee sen niin kuin 

hyväksi. Kaupunki B odottaa, etteivät sen työntekijät tuo kaupunkia negatiivisessa valossa 

julkisuuteen, mutta Henkilö B korostaa tämän olevan työsuhdeperustaista, eikä tämä 

ohjeistus siis sisälly some-ohjeeseen sellaisenaan. Vaikka Kaupunki B antaa kohtuullisen 

vapaat kädet sosiaalisen median päivittäjilleen Facebook-toiminnassa, kerääntyvät kaikki 

kaupungin sosiaalisen median päivittäjät ajoittain yhteen käymään läpi yhteisiä pelisääntöjä 

ja toimintatapoja. Tarkoituksena on muistuttaa yhteisten pelisääntöjen koskevan kaikkia 

Kaupunki B:n alaisuuteen kuuluvia toimijoita. 

Facebookin käytön ohjeistus on laadittu Kaupunki B:n sisäisten toimijoiden kesken. Ohjeet 

perustuvat Facebookia käyttävien työntekijöiden sosiaalisen median käyttökokemukseen, ja 
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lisäksi ohjeiden laadintaan on otettu mallia suuremman kaupungin some-ohjeesta. Henkilö 

B kuitenkin näkee, että vuonna 2012 laaditut ohjeet olisivat uudistamisen tarpeessa. 

Sosiaalisen median käyttö on sisällytetty Kaupunki B:n kaupunkistrategiaan, jossa strategian 

eräänä kulmakivenä on näkyminen ja aktiivisuus sosiaalisessa mediassa, sekä erilaisten 

digitaalisten työvälineiden käyttöönotto ja sähköisten palvelujen edistäminen. 

Kaupunki C:n Facebookia käyttävä viestintäverkko on koulutettu Henkilö C:n toimesta, eli 

ohjeet Facebookin käyttöön on laadittu kaupungin sisällä. Ohjeistus koskee tässä 

alkuvaiheessa lähinnä päivitysten julkaisukelpoisuutta, ja sitä minkälaisia viestejä 

Facebookin seinälle laitetaan. Esimerkiksi päivitysten ajoitukseen ei olla vielä laadittu 

ohjeita. Tällä hetkellä Kaupunki C:n suurin tavoite on kasvattaa Facebook-tykkääjien 

määrää. Facebookin päivittämistä ohjaa kaupungin vuosikello, johon on aikataulutettu 

kaupunkiorganisaatiossa tapahtuvia tapahtumia. Facebook-sivun päivittäjät laativat 

päivityksiä vuosikellon mukaisesti ajankohtaisista tapahtumista oman toimialansa mukaan. 

Kaupunki C:llä ei ole varsinaista sosiaalisen median strategiaa, mutta sosiaalinen media on 

sidottu strategiaan markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta. Henkilö C:n mukaan 

sosiaalisen median käytön täytyy olla niin vahvasti sitä joka päiväistä viestintää osa, ja 

sosiaalista mediaa ei olla haluttu eriyttää – omaksi linnakkeekseen. Siksi sosiaalinen median 

täytyy Henkilö C:n mukaan olla sisällytettynä siihen niin sanotussa tavallisessa 

markkinointi- ja viestintästrategiassa. 

Facebookin ja sosiaalisen median käyttöä ohjeistetaan Kaupunki D:n erinäisissä 

viestintäohjeissa. Viestinnän tulee myös noudattaa kunnanhallituksen päätöksiä. Sosiaalisen 

median käyttäjiä ohjeistetaan mm. käyttäytymään hyvin ja kertomaan asioista. Henkilö D 

mainitsee ohjeistuksen olevan tällä hetkellä hyvin yleispätevä, ja Kaupunki D on tällä 

hetkellä tarkastelemassa viestintäänsä, jonka pohjalta luodaan uusi viestintäsuunnitelma. 

Uudessa viestintäsuunnitelmassa tullaan Henkilö D:n mukaan erottelemaan sitä, miten 

Facebookia käytetään ja miten se vähän niin kuin eroaa luonteeltaan kanavana vaikkapa 

virallisemmasta kanavasta.  

Facebookin käyttöön on haettu Henkilö D:n mukaan ohjeistusta ammattikorkeakoulun 

viestintäpuolen opiskelijoilta. Henkilö D ei itse ole ollut mukana Kaupunki D:n Facebook-

toiminnassa pitkään, ja hän ei ole aivan varma kuinka paljon ja millaisia ohjeita Facebookin 

käyttöön on saatu, ja miten Facebook-sivujen asetukset on määritetty.  
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Kaupunki D ei vielä ole sisällyttänyt sosiaalista mediaa viestintäsuunnitelmaansa, mutta 

viestintäsuunnitelma on tarkoitus uudistaa syksyn aikana. Nykyisessä viestintäohjeessa ei 

ole tarkempia ”strategisia linjauksia” sosiaalista mediaa varten, mutta Henkilö D on 

kirjannut sinne asioita sosiaalisen median luonteesta ja että minkä näköistä viestintää siellä. 

Henkilö D:n mukaan uudistettu viestintäsuunnitelma voi sisältää kuntamarkkinointia ja 

ehkä tämän sosiaalisen median. Tällä hetkellä Kaupunki D:n toimintaa Facebookissa 

määrittää kaupungin yleinen viestintäpolitiikka. 

Kaupunki E:llä on kaupungin sisäinen sosiaalisen median käytön ohjeistus, joka on jaettu 

niille kaupungin toimihenkilöille, jotka päivittävät sosiaalista mediaa. Ohjeistus siis koskee 

kaikkia kaupungin toimialoja, jotka ovat Facebookissa, ja tuottavat Facebookiin sisältöä 

Kaupunki E:n työntekijöinä. Kaupunki on käymässä läpi intra-uudistusta, jonka jälkeen 

sosiaalisen median ohjeet tulevat kaikkien saataville. 

Ohjeistus ei käytännössä kosketa Kaupunki E:n Facebookiin tuottamaa sisältöä muilta osin, 

kuin että se kertoo somepäivittäjille sen, miksi kaupunki on Facebookissa. Lisäksi 

ohjeistuksessa kerrotaan, miksi ja minkälaisissa tapauksissa Facebookia käytetään, eli 

Kaupunki E:n tapauksessa tiedottamiseen ja mielikuvien vahvistamiseen… Semmoiseen 

vuorovaikutukseen. 

Kaupunki E aloittaa parhaillaan viestintäohjeen päivittämistä, ja edellinen viestintäohje on 

vuodelta 2006. Viestintäohjeen on tarkoitus olla valmis yhtäaikaisesti kaupunkistrategian 

valmistumisen aikaan. Henkilö E:n mukaan uudessa viestintäohjeessa (tai mahdollisesti 

viestintäsuunnitelmassa tai viestintä- ja markkinointisuunnitelmassa) sosiaalinen media 

tulee näkymään paljon, paljon paremmin.  

Kaupunki E:n virallista Facebook-sivua ylläpitää kolme henkilöä. Henkilöille ei sinällään 

ole jaettu erilaisia rooleja, mutta Henkilö E uskoo, että tällaista jakoa saatetaan tehdä kunhan 

Facebookin käyttö on vähän vakiintuneempaa kaupungin toiminnassa.  

Kaupunki F:n Facebookin käyttöä ohjeistettu sekä kunnan sisällä, että ulkopuolisilta 

konsulteilta hankitun koulutuksen pohjalta. Osa Facebookia käyttävistä henkilöistä on myös 

käynyt erillisissä sosiaalisen median koulutuksissa. Muutoin Facebookia käyttäviä 

henkilöitä on ohjeistettu esimerkiksi toimimaan asiantuntevasti.  
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Kaupunki nojaa vahvasti myös Facebookia päivittävien henkilöiden henkilökohtaiseen 

osaamiseen Facebookin käytössä, ja Henkilö F:n mukaan henkilöt kyllä tietävät miten siellä 

(sosiaalisessa mediassa) toimitaan.   

Varsinaiseen Kaupunki F:n Facebookiin tuottamaan sisältöön ei ole annettu ohjeita, ja 

Henkilö F sanookin toivovansa ja kannustavansa kaikkia Facebookin-päivittäjiä 

päivittämään mahdollisimman paljon ja laajasti kaupungin asioista. Tavoitteena on 

mahdollisimman laaja kattaus kaupungin asioista kokonaisuutena. Ohjeistus koskee myös 

osittain henkilöiden omien yksityisten Facebook-tilien käyttöä. 

Sosiaalista mediaa ei ole kirjattu Kaupunki F:n strategiaan omana erillisenä 

kokonaisuutenaan, vaan se on sisällytetty osaksi viestintää. 

 

Facebookia käyttävien henkilöiden näkemyksiä Facebookista kaupungin viestinnässä 

Facebookia pidetään pääsääntöisesti tärkeänä kuntaviestinnän kanavana, joka on toisaalta 

koettu sekä halvaksi markkinointikanavaksi ja toisaalta resursseja ja työtä vaativaksi. 

Facebook on nähty yleiskanavana, sekä kanavana jolle ei tällä hetkellä ole vaihtoehtoja.  

Tutkimukseen haastatellut henkilöt näkevät Facebookin roolin tulevaisuudessa hiukan 

ristiriitaisena. Yhtäältä sitä pidetään tavoittavuutensa takia hyvänä vaihtoehtona viestinnälle, 

mutta toisaalta sen käyttäjäkunnassa tapahtuvat muutokset viestittävät kunnille myös toisiin 

kanaviin siirtymistä. Haastatteluissa kuitenkin nousi usein esiin se, että Facebookin luonne 

poikkeaa muista some-kanavista, ja tämän tiedostaminen auttaa osaltaan viestinnän 

kehittämisessä. Osa vastaajista myös tuo esiin huomion siitä, ettei sosiaalista mediaa pidetä 

kovin vakavasti otettavana mediana kuntaorganisaatioiden johtoportaassa.  

Henkilö A:n mukaan Facebookin käyttämisen voi olla haasteellista riippuen siitä, 

minkälaisia asenteita esimerkiksi kaupungin johtohenkilöillä on sosiaalisen median suhteen. 

Hänen mukaansa usein sosiaalista mediaa saatetaan pitää vähemmän työläänä viestinnän 

kanavana kuin mitä se sisältöä tuottaville on. Lisäksi esimerkiksi johtotason henkilöt eivät 

välttämättä ymmärrä, miten paljon sosiaalisen median viestintä vaatii resursseja. Asenne 

saattaa johtua siitä, että sosiaalista mediaa pidetään kevyenä ja kenties vähäpätöisenä 

verrattuna muihin viestinnän kanaviin. Henkilö A:n mukaan sosiaalisen median 

päivittämisen jatkuvuus voi kärsiä henkilövaihdosten takia, ja tällöin sosiaaliselle medialle 

asetetut suunnitelmat ja persoona, jonka halutaan välittyvän, eivät välttämättä toteudu 
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halutulla tavalla. Henkilö A kuitenkin Facebook on tosi tärkeä osa tämän päivän 

kuntaviestintää ja -markkinointia.  

Facebook on Henkilö A:n mukaan yleiskohderyhmän kanava, mutta nuorten kohdalla täytyy 

lukea tietysti jotakin signaaleja tulevaisuuteen. Nuorten käyttämät kanavat ovat erilaisia ja 

moninaisempia, ja esimerkiksi viestinnän tavoittavuuden kannalta on tämä hyvä ottaa 

huomioon. Henkilö A ei kuitenkaan ole ennustamassa Facebookin roolin suurta laskua.  

Henkilö B:n hämmästelee sitä, ettei kaikilla kunnilla ole virallista Facebook-sivua, tai ne 

eivät aktiivisesti toimi sosiaalisessa mediassa. Hänen mielestään kuntien pitää olla siellä 

missä ovat kuntalaisetkin, missä ovat se suuri yleisö keitä varten se kunta tai kaupunki on, 

ja korostaa kuntien ja kaupunkien tehtävää palvella alueensa asukkaita ja tuottaa palveluja 

heille. Henkilö B perustelee aktiivisen toiminnan tärkeyttä Facebookissa sillä, että sen avulla 

voidaan entistä paremmin noudattaa kuntalain uudistuksen myötä asetettuja viestinnän 

linjauksia ja avoimuutta. 

Henkilö B näkee Facebookin roolin pysyvän vähintään yhtä tärkeänä myös tulevaisuudessa, 

sillä sille ei (ainakaan tämän tutkielman teon hetkellä) ole löydettävissä vaihtoehtoista 

kanavaa. Henkilö B:n mukaan Facebookin ja Twitterin välinen ero on pääosin näiden 

kanavien kohderyhmissä, ja Twitter toimii enemmänkin asiantuntijapohjaisena 

viestintäkanavana ja sopivampana esimerkiksi luottamushenkilöiden 

vuorovaikutuskanavaksi. Lisäksi Twitterin heikkous suhteessa Facebookiin on sen viestien 

lyhyt pituus. Twitterin vahvuutena Henkilö B kuitenkin näkee laajemman näkyvyyden 

mahdollisuuden. 

Henkilö C kokee, että Facebookin ja sosiaalisen median rooli koetaan Kaupunki C:n 

organisaatiossa enemmänkin niin kuin Suomi24-palstana. Suomi24-palvelu on Internetistä 

löytyvä keskustelufoorumi, jossa anonyymit käyttäjät voivat keskustella eri aiheista, ja usein 

paikkakuntien aiheista käytäville keskusteluille löytyy sivustolta omat palstansa. 

Anonymiteetin takia keskustelu saattaa usein olla asiatonta ja hallitsematonta.  Siksi 

vertausta Suomi24-palstaan voidaan pitää sarkastisena ilmauksena siitä, ettei sosiaalisella 

medialla nähdä olevan paljoa lisäarvoa. Mielipiteet sosiaalisesta mediasta ovat olleet hyvin 

kärjistettyjä myös Kaupunki C:n johtotasolla, eikä sosiaalisessa mediassa mukana olemiseen 

olla esitetty erityisen positiivisia mielipiteitä. Henkilö C:n on kokenut 

kaupunkiorganisaation johtotason toimijoiden vakuuttamisen sosiaalisen median hyvistä 

puolista ajoittain hankalaksikin, ja vertaa vakuuttamistyötä tuulimyllyjä vastaan 
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taistelemiseksi. Henkilö C mainitseekin tavoitteekseen saada Kaupunki C:n 

kaupunginjohtajan someen – olemaan niin kuin läsnä omana itsenään siellä. Tällä hetkellä 

kaupungin sosiaalisen median sisällöntuottajat eivät näy Facebook-sivujen seuraajille omina 

persooninaan, paitsi tilanteissa joissa esitettyyn kysymykseen halutaan antaa vastaus ja 

vastaajana toimii kyseisen alan asiantuntija. Kysymyksiin pyritään aina vastaamaan 

mahdollisimman pian tai ainakin ilmoittamaan kysyjälle, että viesti on vastaanotettu ja siihen 

etsitään vastaus mahdollisimman pian. 

Henkilö C näkee Facebookin roolin menettäneen merkitystään vahvastikin muihin 

sosiaalisen median kanaviin verrattuna. Syitä tähän ovat Henkilö C:n mukaan Facebookin 

kaupallistuminen ja nuorten käyttäjien siirtyminen muihin sosiaalisen median kanaviin, 

esimerkiksi Instagramiin ja Snapchatiin. Siksi Henkilö C:n mukaan Kaupunki C:n viestintää 

tullaan terävöittämään siten, että viestintä tavoittaa oikeat kohderyhmät oikeissa kanavissa 

oikeanlaisesti suunnitellulla viestinnällä. 

Henkilö D pitää Facebookia tavoittavana kanavana, ja kokee Kaupunki D:n Facebookin 

seurantatyökalun osoittamien lukujen näyttävän positiiviselta viestinnän tavoittavuuden 

kannalta. Tosin Henkilö D myös mainitsee, etteivät Kaupunki D:n Facebook-käyttäjät 

ymmärrä seurantatyökalun lukemia niin kuin siinä kontekstissa missä niitä pitäis ymmärtää 

ja sitoutumisia julkaisuun ja näin. Henkilö D:n mukaan Facebook on kuitenkin 

helppokäyttöinen ja hauska, ja kokee sosiaalisen median jopa koukuttavana. Hän näkee, että 

Kaupunki D voi Facebookin kautta toteuttaa kuntamarkkinointia ja tonttimarkkinointia, ja 

että otolliset tontin hankkijat saattaisi löytyä tätä kautta pienelläkin markkinointirahalla, ja 

siksi tää (Facebook) on niin kuin sillä lailla houkutteleva kanava ja väline.  

Henkilö D kokee Facebookin roolin verrattomana kanavana. Facebook on hänen mukaansa 

osa ihmisten arkipäivää, ja siksi siellä kyllä pitää olla ja saa olla mukana. Henkilö D näkee 

Facebookin roolin tulevaisuudessa enemmän palvelukanavana, eli että ihmiset tsekkaa sieltä 

asioita ja saa tietoa. Facebookin rooli asioista tiedottamisena on kuitenkin Henkilö D:n 

mukaan myös joissain määrin ongelmallinen verrattuna esimerkiksi perinteisiin Internet-

kotisivuihin, sillä Facebookin uutisvirtaan laitetut viestit tavoittavat ihmisiä nopeammin ja 

kenties kattavammin, mutta niissä ei ole samaa pysyvyyttä kuin kotisivuille laitetussa 

tiedotteessa. Siksi Facebook-viestinnän aitoa tavoittavuutta on vaikea seurata.  

Kaupunki D käyttää sosiaalisen median kanavista Facebookin lisäksi Twitteriä, ja 

tarkoituksena on myös perustaa YouTube-käyttäjätili. Henkilö D:n mukaan uusiin 
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sosiaalisen median kanaviin liitytään silloin, jos ne koetaan tarpeellisiksi. Kaupunki D 

käyttää esimerkiksi Twitteriä live-twiittaukseen valtuuston seminaareista, ja että Twitteriä 

käytetään Facebookia enemmän päätöksenteon viestinnän välineenä siinä missä Facebook 

on antaa kaikkien kukkien kukkia vaan -väline. 

Tällä hetkellä Facebookin rooli Kaupunki E:n viestinnässä on toimia vuorovaikutus- ja 

tiedotuskanavana. Tarkoituksena on Henkilö E:n mukaan luoda elävä keskusteluyhteisö, 

joka parantaa vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa, ja jossa voidaan sekä tiedottaa 

kuntalaisia, että kysyä heiltä mielipiteitä ja ehdotuksia. Pelkkään yksisuuntaiseen 

tiedottamiseen perustuva kanava on Henkilö E:n mukaan jotenkin niin kuin mennyttä aikaa.  

Henkilö E myös kokee, että Facebook-sivujen päivittäminen ja ylläpitäminen olisi selkeästi 

useamman henkilön voimin hoidettava tehtävä. Henkilö E:n suunnitelmissa on yhdistää 

epäaktiivisia toimialojen sivuja osaksi kaupungin virallista Facebook-sivua, sillä 

epäaktiivisten toimialojen sivujen nähdään aiheuttavan enemmänkin hallaa aktiivisen 

toimijan mielikuvalle. Yhdistämisten myötä kyseisten toimialojen päivittäjät voitaisiin 

siirtää osaksi kaupungin virallisen sivun päivittäjien joukkoa.  

Myös Henkilö F kokee Facebookin käytön vaativan paljon työtä. Hänen mukaansa 

Facebookin rooli on sinällään kuntaviestinnässä hyvä, että se tavoittaa kattavasti sellaiset 

henkilöt, jotka ovat mahdollisesti kiinnostuneita kuntien ja kaupunkien asioista. Henkilö F 

jaottelee tällaiset henkilöt iän perusteella noin 30-vuotiaista ylöspäin. Siksi tätä 

ikähaarukkaa voi osaltaan pitää Facebook-viestinnän kohderyhmänä, vaikka tällaista 

kohderyhmän rajausta ei varsinaisesti olla Facebook-viestinnälle tehty. 

 

Yhteenveto Facebookin roolista tutkimuskohteiden toiminnassa 

Kaikki tutkimuskohteet käyttävät Facebookia toiminnassaan, ja suurin osa vähintään kerran 

päivässä. Aktiivinen päivittäminen kertoo osaltaan siitä, että Facebookissa halutaan olla, ja 

näyttäytyä aktiivisena, aikaansa seuraavana toimijana. Onnistuneen brändäämisen 

edellytyksenä on, että organisaation on aktiivisesti esillä julkisuudessa, ja Facebookin 

sisällöntuotannon tulee olla jatkuvaa (Aaker 1991, 72-76; Scherer 2018).  

Yksi suurimmista huomioista Facebookin tavoitteellisen ja tarkoituksenmukaisen käytön 

osalta on se, ettei Facebookia oltu huomioitu strategisesti kovin tarkasti (vrt. (Aalto 2010; 

Mergel 2010; Serrat 2010; Syväjärvi ym. 2017). Facebookin käyttöä ohjasi usein yleiset 
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viestintäohjeet. Organisaatioiden Facebook-käyttäjät oli koulutettu, osa lyhyesti, kun taas 

osa paremmin. Toisaalta kouluttaminen on riippuvaista myös siitä, miten Facebook-toiminta 

on järjestetty; osalla Facebook-sisällöntuotannosta vastaavat viestinnästä muutenkin 

vastaavat henkilöt, osalla sisällöntuotantoon osallistuvat myös eri toimialoilta valitut 

henkilöt. Monen kaupungin kohdalla Facebookin sisällöntuottajien aikaisempi kokemus ja 

osaaminen toimivat sisällöntuotannon ja Facebook-toiminnan pohjana.  

Koulutusten ja sitten tämmöisen ihan aikaisemman oman kunnan toimintatapojen ja yleisen 

viestintälinjauksen ja näiden muualta tulleiden tekijöiden… Yhdessä ollaan tehty semmoista oman 

näköistä kehittyvää somea. (Henkilö A, Kaupunki A.) 

Niin tuota, tässä ei ole siis sen enempää ohje – kauheesti siis mulle tullut henkilökohtaisesti 

ohjeistusta. Meillä on sitten erinäisiä viestintäohjeita, ja siinä somesta mainitaan kyllä sitä. En 

kyllä muista semmoista yleistä, yleisesti tuttua että käyttäydytään hyvin ja kerrotaan asioista. 

(Henkilö D, Kaupunki D.) 

Henkilöt (sosiaalisen median päivittäjät) kyllä tietävät miten siellä (sosiaalisessa mediassa) 

toimitaan. (Henkilö F, Kaupunki F.) 

Osa tutkimuskohteista oli luonut sosiaaliselle medialle omat ohjeensa, ja näiden kaupunkien 

osalta sosiaalisen median käytön voidaan katsoa olevan tavoitteellisempaa tai ainakin 

tarkoituksenmukaisempaa. Toisaalta useat kaupungeista olivat vasta Facebook-toimintansa 

alkutaipaleella, ja oikeastaan kaikki vastanneet sanoivat sosiaalisen median roolin tulevan 

tarkemmin avatuksi ja roolitetuksi tulevissa viestintäsuunnitelmissa.  

Siinä kun se valmistuu tämä kaupunkistrategia, niin sitten toki siihen sitten tehdään uutta 

viestintäsuunnitelmaa, ja some-linjauksia myöskin sitten päivitetään sitä myötä. Tällä hetkellä 

niinku ehkä tuo some-strategiasta puhe on niinku – että se alkaa olla jo päivittämisen tarpeessa. 

(Henkilö A, Kaupunki A.) 

No semmoista ohjetta ei ole, että mitä sisältöä pitää laittaa. Enemmänkin sitä, että miksi me 

somessa ollaan. Ja että miksi sitä käytetään, minkälaisissa tapauksissa, eli se on niinku 

tiedottamiseen ja mielikuvien vahvistamiseen. Semmoiseen vuorovaikutukseen. (Henkilö E, 

Kaupunki E.) 
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Tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta haastatteluissa nousi esiin myös organisaatioissa 

esiintyvien asenteiden vaikutus Facebook-toiminnan järjestämiseen. Osa vastaajista näki, 

ettei viestinnän organisointi ole täysin selvää kaupunkiorganisaatiossa, tai ettei organisaation 

johdossa ymmärretä, miten paljon sosiaalinen media vaatii resursseja.  

Se (Facebook) on semmoinen aina vähän haasteellinen, ja varmaan niinku riippuu hirveän paljon 

siitä että ketkä sitä on tekemässä, minkä tyyppiset ihmiset. Että löytyykö johdolta niinku semmoisia 

tyyppejä, persoonia tai muuten, jotka on kiinnostuneita tai käyttääkö ne somea, ymmärtääkö ne sitä 

myöten kuinka paljon se vaatii myös resursseja siellä tekijätasolla. (Henkilö A, Kaupunki A.) 

Niin täällä ei oikein vieläkään ymmärretä sitä, että se viestintä kuuluu kaikille - Että ennen oot 

saattanut viestiä vaikka niillä savumerkeillä, mutta nykyisin kun ne viestintäkanavat, se some ja 

Facebook on yks niistä tärkeistä, niin täytyy vaan niinkun elää siinä ajan mukana. (Henkilö C, 

Kaupunki C.) 

Yksi vastaajista koki myös, että kaupunkiorganisaation huipulla sosiaalisen median rooli 

nähdään jopa täysin toissijaisena.  

No se on ehkä enemmänkin niin kuin Suomi24 -palstana. Että meillä on hyvin ollut kärjistettyjä ne 

mielipiteet ihan johtoryhmässäkin, että siellä on sitten ollut ”me ei someen lähdetä, että se on sitä 

Suomi24:sta”. Niin että sitäkin mä olen pyrkinyt murtamaan sitä ajatusmallia, niin voin kertoa että 

aika lailla tuulimyllyjä vastaan oon välillä saanut taistella. (Henkilö C, Kaupunki C.) 

Jos sosiaalisen median kautta halutaan brändätä yhtenäisesti ja tavoitteellisesti, tulisi 

sosiaaliselle medialle asettaa siis huomattavasti tarkemmat strategiset lähtökohdat, tavoitteet 

ja strategiat niiden saavuttamiseksi (Aalto 2010; Serrat 2010, 6-7; Syväjärvi ym. 2017, 25-

26).  

Facebook-toiminnan organisointi oli järjestetty kaupungista riippuen hieman eri tavoin, ja 

joillain kaupungeilla Facebookia päivitti jopa monikymmenpäinen sisällöntuotantojoukko. 

Moniääninen Facebook-päivittäminen oli toisaalta nähty hyvänä asiana; Facebook-sisältö on 

monipuolista ja palvelut tulevat monipuolisemmin esiin.  
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He (sisällöntuottajat) ovat kaikki eri toimialoilta. Ja se on ollut meille tärkeätä alusta saakka, että 

ei missään nimessä voi olla hallinnon juttu, koska silloin ne meidän postaukset tai päivitykset olisi 

aika tylsiä ja varmastikin aika yksipuolisia. (Henkilö B, Kaupunki B.) 

Kyllä heiltä toivotaan, ja kannustetaan heitä kirjoittamaan mahdollisimman paljon ja laajasti 

kaupungin asioista, ja antamaan mahdollisimman laajan kattauksen kaupungin asioista 

kokonaisuutena. (Henkilö F, Kaupunki F.) 

Toisaalta moniäänisyys oli nähty myös huonona asiana; Facebookin kautta haluttu 

yhtenäinen persoona ei näy, ja viestintä ei muutenkaan ole kovin yhtenäistä. Jos Facebook-

toiminnasta halutaan yhtenäisen brändin mukaista, tulisi kaikelle Facebook-toiminnalle 

asettaa joku linjaus, jossa jokaisen Facebook-sisällöntuottajan tulisi pysyä.  

Totta kai yritetään suitsia sitten sitä, että se kaikki tuotettu materiaali olisi sen brändin, uuden 

brändin tai nykyisen brändimme näköistä. Mutta sitten että se aina välillä unohtuu, jos siellä on 

joku kesätyöntekijä. (Henkilö C, Kaupunki C.) 

Melkein sitten vaikka olisi hyvät suunnitelmat ja muutkin, niin jos sitten tulee semmoisia 

henkilöstövaihdoksia joissa ei sitten jostain syystä se semmoinen sama persoona mitä on sinne 

ajateltu, niin se ei sitten välity. (Henkilö A, Kaupunki A.) 

Facebook-toiminnasta puhutaan asukasviestinnän ja arkikäytön kontekstissa, mikä osaltaan 

viestii siitä, että virallisten Facebook-sivujen käyttötarkoitus ei ole välttämättä toimia 

varsinaisesti brändäämisen ja markkinoinnin välineenä. Samaa ajatusta puoltavat myös 

huomiot siitä, että useissa tutkimuskohteena toimivissa kaupungeissa ja kunnissa 

varsinainen markkinointityö hoidetaan kehitysyhtiön tai jonkun muun 

markkinointitarkoituksiin perustetun sivun kautta. Virallinen Facebook-sivu on näissä 

tapauksissa omistettu oman kunnan asioiden ja palvelujen tasapuoliseen esittelyyn. 

Facebook-sivu toimii ikään kuin nopeana tiedotuskanavana, ja lisänä kaupunkien 

varsinaisille tiedotuskanaville, esimerkiksi Internet-kotisivuille. Facebookin 

tarkoituksenmukainen käyttö edellyttää siis suunnitelmallisuutta, otollista 

toimintaympäristöä ja -kulttuuria sekä tavoitteita (Aalto 2010; Serrat 2010, 6-7; Syväjärvi 

ym. 2017, 25-26). Se, mihin tarkoitukseen kunnat ja kaupungit haluavat Facebookia 

loppupeleissä käyttää, on heidän itsensä päätettävissä. Tarkoituksenmukaisuuden 
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edellytyksenä kuitenkin on, että jokainen joka Facebookiin tuottaa sisältöä myös noudattaa 

tätä yhteistä linjaa, olkoon tavoitteet mitä ovat.  



93 
 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimusaineiston perusteella voidaan sanoa, että Facebookin tavoitteellisempi ja 

tarkoituksenmukaisempi käyttö vaatisi Facebookin tarkempaa huomioimista strategisesti. 

Yhtenäisemmät linjat tuotettavan sisällön suhteen edesauttaisivat yhtenäisempänä brändinä 

näyttäytymistä. Myös vuorovaikutuksen herättäminen auttaisi brändäämisen kehittämistä, 

kun brändin käyttäjät saataisiin paremmin mukaan toiminnan kehittämiseen. Nyt 

vuorovaikutus oli kovin yksipuolista, mutta toisaalta myös tutkimuskohteena olevat 

kaupungit tiedostivat tämän ongelmaksi, ja pyrkivät etsimään siihen ratkaisua. 

Tutkimuskohteiden toiminnassa korostuvat vahvasti brändin ominaisuuksien, eli 

palveluiden, esittely, siinä missä psykologisiin tekijöihin ja arvoihin vetoaminen jäi 

vähäisemmäksi.  

Ylempänä esitettyyn johtopäätökseen päästiin tarkastelemalla aineistoa kolmen 

alakysymyksen kautta. Ensimmäisen alakysymyksen kautta tarkasteltiin sitä, minkälaista 

sisältöä kunnat ja kaupungit Facebookiin laittavat. Teoreettisessa viitekehyksessä esitettyjen 

sosiaalisen median brändäämisen keinojen näkökulmasta tutkimuskohteena olevat kunnat 

käyttävät Facebookia käytännössä ”oikein”; ne pyrkivät vuorovaikutteisuuteen, ja tuottavat 

aktiivisesti omaan toimintaansa liittyvää ja ajankohtaista sisältöä. Facebook näyttäisi 

tutkimusaineiston valossa toimivan paikkana, jossa kunnat ja kaupungit esittelevät 

palvelutarjontaansa. Facebookia käytetään myös mm. välikätenä rekrytointiin ja siellä 

esitellään vaikutusmahdollisuuksia. Osa kaupungeista esittelee Facebook-sivuillaan 

paikallisia yrityksiä. Nimenomaan tuotetun sisällön osalta toiminta ei kuitenkaan täysin 

myötäile brändäämistä. Jokainen kaupungeista tuntuu tekevän Facebook-toimintaa omista 

lähtökohdistaan käsin, mutta kuitenkaan vastausten perusteella ei ainakaan tutkijalle 

ilmennyt se, miten tutkimuskohteena toimivat kaupungit ja kunnat pyrkivät aktiivisesti 

tekemään Facebookissa eroa muihin kaupunkeihin ja kuntiin.  

Persoonallisuus ja erottuminen muista kunnista tapahtuu pääosin (luonnollisestikin) 

paikallisuuden perusteella, mutta esimerkiksi viestintä itsessään kaipaisi vielä enemmän 

omalaatuisuutta erottuakseen. Facebook-toiminnan seuranta ei ollut myöskään kovin 

aktiivista, paitsi kahdessa tutkimuskohteena toimivassa kaupungissa. Toisaalta voidaan 



94 
 

kuitenkin ajatella myös niitä puitteita, joissa kuntien ja kaupunkien markkinointi on 

mahdollista; sisällöntuotantoa rajoittavat rahallisten resurssien lisäksi myös esimerkiksi 

lakisääteiset tekijät. Kuitenkin kiinnittämällä huomiota esimerkiksi ihmisten arvoihin ja 

psykologisiin tekijöihin vetoaviin assosiaatioihin voitaisiin markkinoinnista tehdä 

omalaatuisempaa. Nyt toiminnassa siis keskityttiin hyvin pitkälti rationaalisten hyötyjen 

esittelemiseen. 

Toisen tutkimuksen alakysymyksen avulla tarkasteltiin niitä merkityksiä ja tarkoituksia, 

joita tutkimuskohteena olevat kunnat ovat asettaneet Facebook-toiminnalleen. 

Tutkimuskohteena toimivien kuntien ja kaupunkien pääasiallinen tarkoitus on luoda 

vuorovaikutusta sekä esitellä niin omaansa kuin muidenkin paikallisten toimijoiden 

toimintaa ja palvelutarjontaa. Facebookissa halutaan näyttää rennommalta ja helpommin 

lähestyttävältä, eikä Facebook-viestintää pidetä ehkä niin virallisena kuin perinteisemmin 

keinoin tehtyä viestintää. Facebook-viestinnälle ei ole varsinaisesti rajattu kohderyhmää, 

mutta monen tutkimuskohteen kohdalla tiedostetaan, että kaupungin tai kunnan Facebook-

sivuja seuraavat tietyn ikäiset, kaupungin asioista kiinnostuneet ihmiset; kuntalaiset, 

matkustajat, sekä potentiaaliset uudet kuntalaiset. Kohderyhmän rajaamattomuudesta 

huolimatta tutkimuskohteiden sisällöntuotanto on kenties pääosin tarkoitettu kaupungin 

palveluita käyttäville. Kohderyhmän rajaamattomuus on toisaalta seurausta siitä, että 

haastateltavat näkevät myös Facebook-toiminnan kuuluvan kuntien lakisääteisen ja tasa-

arvoisen sekä tasapuolisen viestinnän piiriin, eikä Facebook-viestinnässä siksi haluta rajata 

ketään toiminnan ulkopuolelle. 

Kolmannen alakysymyksen kautta aineistosta etsittiin niitä tekijöitä, joiden perusteella 

voidaan arvioida Facebookin roolia tutkimuskohteena toimivien kuntien ja kaupunkien 

viestinnässä. Facebookin aktiivinen käyttö osoittaa sitä, että Facebook nähdään tärkeänä ja 

paikkansa vakiinnuttaneena viestinnän kanavana. Facebookin käyttö ei kuitenkaan ole vielä 

kovin strategisesti huomioitu kaikkien tutkimuskohteiden kohdalla, mikä osaltaan kertoo 

siitä, ettei Facebookia käytetä vielä kovin tavoitteellisesti. Osassa tutkimuskohteista 

Facebookin roolia ei myöskään nähdä kaupunkiorganisaatiossa kovin merkittävänä. 

Facebook nähdään ennen kaikkea kanavana, jossa voidaan edistää kaupunkien ja kuntien 

vuorovaikutusta asiakkaidensa kanssa. Samalla Facebook nähdään myös yhteisöllisenä 

asiakaspalvelu- ja tiedonkeruukanavana. Vuorovaikutus nähdään kuitenkin hyvin 
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yksisuuntaisena vielä tällä hetkellä, joten tämä luonnollisesti tuottaa omat ongelmansa 

vuorovaikutusperustaiseen toimintaan.  

Facebook toimii vain yhtenä viestinnän kanavana. Se, miten Facebookin rooli nähdään, 

vaikuttaa siihen, millaista sisältöä sinne laitetaan. Tämän tutkimuksen valossa Facebook 

näyttäisi toimivan alustana kaupungin ja sen vaikutuspiiriin kuuluvien toimijoiden 

tapahtumien, palveluiden ja ilmiöiden esittelemiselle. Facebookia on luonnehdittu 

tarinankerrontapaikkana, sekä arkikäytön ja asukasviestinnän kontekstissa. Osa 

tutkimuskohteista priorisoi kaupungin viralliset nettisivut edelleen ykköskanavaksi. 

Facebookin käyttötapaa on luonnehdittu aineistossa enemmän tarinankerrontapaikaksi, siinä 

missä esimerkiksi Twitteriä on luonnehdittu asiantuntijakanavaksi sekä päätöksenteon 

viestimisen kanavaksi. Useat tutkimuskohteista tiedostavat sosiaalisen median kanavien eri 

käyttötarkoitukset, mikä on brändäämisen kannalta hyvä asia. Näin kanavien sisältö voidaan 

muovata niiden käyttötarkoitusten ja kohderyhmien mukaiseksi. Tämä on syytä ottaa 

huomioon myös näiden tutkimustulosten yleistettävyyttä arvioitaessa; tutkimuksen tulokset 

ja niistä tehdyt johtopäätökset pätevät vain Facebook-toiminnan arviointiin, eikä muissa 

sosiaalisen median kanavissa tehty sisällöntuotanto ole välttämättä ollenkaan samanlaista.  

Brändääminen Facebookissa tapahtuu osittain myös alustan, eli Facebookin ehdoilla. Siksi 

siellä on valittavana loppujen lopuksi rajallinen määrä keinoja, joilla mielikuvia voidaan 

pyrkiä luomaan. Siksi Facebookin kautta tapahtuvan toiminnan perusteella ei voi, eikä pidä 

tehdä yleistyksiä siitä, miten kaupungit tai kunnat muutoin tekevät mielikuvatyötä.  

Tutkimustehtävän muita tavoitteita olivat sosiaalisen median mahdollisuuksien ja haasteiden 

tarkasteleminen. Aineiston pohjalta mahdollisuuksien näkökulmasta nousivat esiin 

erityisesti huomiot siitä, että sosiaalinen media nähdään halpana ja tavoittavana kanavana 

oman toiminnan ja paikallisen palvelutarjonnan esittelemiseen. Lisäksi yhteisöllisesti 

kerätty tietopääoma sekä aidoista tarinoista syntyvä kuntamarkkinointi nähdään sosiaalisen 

median mahdollisuuksina. Toisaalta aineistosta esiin nousseet vuorovaikutukseen liittyvät 

ongelmat ovat haasteita nimenomaan vuorovaikutuksessa syntyvälle ja tarinapohjaiselle 

kuntamarkkinoinnille. Jos sosiaalista mediaa ei tämän lisäksi koeta kuntaorganisaatiossa 

merkitykselliseksi viestintäkanavaksi, ei siinä tapahtuvalta toiminnalta luultavasti myöskään 

odoteta paljoa, eikä sille aseteta varsinaisia tavoitteita. 
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Tämän tutkielman merkitys hallintotieteen tieteenalalle ilmenee erityisesti siinä, että 

tutkimuksen avulla saadaan osviittaa siitä, miten kunnat ja kaupungit voivat käyttää 

sosiaalista mediaa, ja miten toiminta näyttäytyy brändäämisen teoreettisesta viitekehyksestä. 

Vaikka aineisto on suhteellisen suppea verrattuna suomalaisten kuntien määrään, on 

tutkimuskohteiden välillä löydettävissä samankaltaisuuksia, mutta toisaalta myös 

eroavaisuuksia. Silti yleistettävyyksiä ei kannata tehdä. Tutkielma on kuitenkin hyvä lisä 

julkisen sektorin sosiaalisen median käytön, sekä brändäämisen tutkimukselle. Sosiaalinen 

media tavoittaa yhä enenevissä määrin erilaisia ja eri ikäisiä ihmisiä. Sosiaalisen median 

kautta voidaan tavoittaa helposti ihmisiä, jotka arvostavat erilaisia arvoja. Sosiaalisen 

median kautta voidaan saada näkyvyyttä, ja kuntien ja kaupunkien päätettävissä on se, 

pyrkivätkö ne hallitsemaan tätä näkyvyyttä ja mielikuvia joita näkyvyydellä voidaan saada. 

Tutkielmassa esiin nousseita huomioita esimerkiksi sosiaalisen median strategisuuden 

osalta, sekä ilmenneitä ongelmia vuorovaikutuksen syntymisestä, voidaan kuntien 

brändäämisen näkökulmasta tarkastella lisää esimerkiksi Cleave ym. (2017) ajatusten 

mukaisesti. Cleave ym. yhdistivät sosiaalisen median käsitteen Kavaratzisin (2004) luomaan 

brändikommunikaation malliin. Sosiaalinen media tuo muutoksen nimenomaan mallin 

toisen ja kolmannen viestintätason, eli brändiviestinnän ja ns. kuulopuheen tason välille 

(Cleave ym. 2017, 1016). Kun brändiviestinä on aikaisemmin annettu yksisuuntaisena, ja 

kuulopuhe on puolestaan ollut brändääjän hallinnan ulkopuolella, on sosiaalinen media 

muuttanut brändiviestinnän kaksisuuntaiseksi. Lisäksi brändääjällä on mahdollisuus hallita 

siitä käytävää keskustelua ja huhuja. Cleave ym. (2017, 1016-1017) nostavat esiin huomion 

siitä, että sosiaalisessa mediassa käytävä vuorovaikutteinen brändääminen kuitenkin vaatii 

organisaatiolta myös suunnitelmallisuutta; mikä on oikea määrä ja tapa hallita ja puuttua 

keskusteluun, ja minkälaista keskustelua halutaan herättää. Cleave ym. (2017, 1017) mukaan 

kuntien tulisikin miettiä tarkkaan sosiaalisen median käytön organisointia, ja luoda yhteinen 

linja sille, miten sosiaalisessa mediassa toimitaan, ja millaista kuvaa organisaatiosta halutaan 

luoda. Osa tämän tutkimuksen tutkimuskohteena olevista kunnista ja kaupungeista ei 

ainakaan vielä käytä sosiaalista mediaa kovin strategisesti. Osa on jo huomioinut sosiaalisen 

median erillisenä strategisena osana viestintäänsä. Joka tapauksessa, asettamalla sosiaalisen 

median osalle tavoitteita, voidaan sosiaalisen median kautta tehdä erityisesti 

vuorovaikutukseen ja käyttäjäkokemukseen perustuvaa brändäämistä.  

Tutkimustulosten yleistettävyydestä 



97 
 

Tutkielman tutkimustulokset antavat yhdenlaisen näkökulman siihen, miten kaupungit ja 

kunnat käyttävät Facebookia, eli miten ne esiintyvät asukkaista, potentiaalisista uusista 

asukkaista sekä muista sidosryhmistä koostuvalle yleisölle. Analyysi, samoin kuin 

tutkimustulokset, käsittelevät pääosin siis keinoja ja tapoja, joilla kunnat ja kaupungit 

Facebookia käyttävät, eivätkä ne niinkään pureudu täysin tuotetun sisällön merkityksiin ja 

laatuun. Teoreettinen viitekehys on käytännössä laajemmasta bränditeoreettisesta 

kirjallisuudesta kerätty kokonaisuus, ja siksi tutkielman tekijän oma näkemys siitä, mitkä 

asiat ovat brändäämisen kannalta tärkeitä. Rajauksen tiukentaminen johonkin yhteen 

teoreettiseen näkökulmaan voisi antaa yksityiskohtaisempaa ja tarkempaa tietoa.  

Tutkielman teoreettinen viitekehys ja sen pohjalta muodostetut haastattelukysymykset 

jättävät kuntien ja kaupunkien brändityön sisältöjen tutkimuksen vielä auki, ja tutkimuksen 

analyysissa saadaan vastaus lähinnä niille lähtökohdille ja keinoille, joista tämän 

tutkimuksen tutkimuskohteet tekevät Facebook-toimintaansa. Tarkempi sisällöllinen kuvaus 

vaatisi tapaustutkimuksellista lähestymistapaa, ja sen avulla saataisiin selvitettyä tarkemmin 

sitä, mitä tarkoituksia kunnat ja kaupungit haluavat brändityöltään.  

Tutkimusaineistossa olevien tutkimuskohteiden määrä on kuntien ja kaupunkien 

kokonaismäärään nähden aika suppea, eikä se näin ollen voi antaa varsin yleistettäviä 

tutkimustuloksia. Yleistettävyyden näkökulmasta ongelmallista on myös se, voidaanko 

yhden henkilön haastattelun perusteella muodostaa yleiskuvaa koko organisaation toiminnan 

tilasta, vaikka henkilö kenties edustaisikin organisaatiotansa nimellisesti. Siksi 

tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä arvioitaessa tuleekin huomioida sekä tutkijan oma 

tutkijapositio, että haastateltavien henkilöiden omat positiot ja asenteet.  

Tämän tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä voidaan kuitenkin myös hyödyntää 

tulevaisuudessa tehtävissä kuntien brändityön ja sosiaalisen median tutkimuksissa. 

Tutkielmassa esiin nousseet huomiot sosiaalisen median strategisuudesta ja roolista 

kaupunkiorganisaatioiden viestinnässä antavat hyvän lähtökohtia tuleville 

jatkotutkimuksille sosiaalisen median roolin muutoksesta kuntien ja kaupunkien 

viestintäkanavana. Jatkotutkimuksen näkökulmasta asiaa voitaisiin tutkia lisää vaikkapa 

kartoittamalla kaupunkien ja kuntien Facebook-seuraajien mielikuvia kaupungeista ja 

kunnista, ja siitä millaisia odotuksia heillä on kaupunkien ja kuntien sosiaalisen median 

käytön suhteen. Jos kaupunkien ja kuntien sosiaalisen median käyttö saadaan vastaamaan 



98 
 

kuluttajien tarpeita, on sosiaalisen median kautta luultavasti myös helpompi luoda 

positiivisia mielikuvia. Mielikuvien kartoittamisen avulla sosiaalisen median sisältöjä 

voidaan muokata palvelemaan positiivisten mielikuvien vahvistamista, ja negatiivisten 

mielikuvien kumoamista. Mielikuvien tunnistamisen kautta voidaan myös kehittää koko 

kaupunkiorganisaation toimintaa.  

Brändääminen tapahtuu jokaisen toimijan kohdalla niiden omista lähtökohdista käsin, ja 

brändäämisen tarkoitus on luoda muista erottuva, mielikuvia herättävä kokonaisuus.  

Sosiaalinen media ja Facebook ovat siitä poikkeuksellisia ilmiöitä, ettei niiden 

kehityskulkua voida kovin tarkasti ennustaa. Siksi tämän tutkimuksen tuottama tieto voi olla 

vanhentunutta pikemmin kuin kukaan arvaakaan. Ajan hermoilla tapahtuva toiminnan 

kehittäminen tuo mukanaan varmasti haasteita, mutta myös hyötyjä.  

Tämän tutkimuksen avulla saadaan kuitenkin tietoa siitä, miten brändääminen tällä hetkellä 

tapahtuu joissakin Suomen kunnissa, ja tutkimuksen johtopäätöksistä voidaan tarkastella 

sitä, mitkä asiat Facebook-toiminnassa tällä hetkellä korostuvat näiden kuntien toiminnassa. 

Tutkimustietoa voidaan käyttää lähtökohtana toiminnan kehittämiseen niiltä osin, kuin se 

nähdään tarpeelliseksi.  

Sosiaalinen media on edelleen erittäin kattavasti tavoittava väylä luoda vuorovaikutusta 

julkisten organisaatioiden ja kansalaisten välille, ja jatkotutkimuksen tarve kasvaa uusien 

sosiaalisen median kanavien ilmestymisen myötä. Myös palvelujen sähköistymisen 

kehittyminen voi osaltaan vaikuttaa siihen, millaisen roolin sosiaalinen media tulee 

tulevaisuudessa saamaan julkisen hallinnon välineenä.   
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LIITE 1: HAASTATTELUSSA ESITETYT 
KYSYMYKSET 

Miten Facebook toimii osana kuntanne viestintää? 4 kysymystä 

• Miten paljon Facebookia käytetään kuntanne viestintään? 
• Miten Facebookin käyttöä on ohjeistettu? 
• Onko Facebookin sisällöntuottamiseen ja sisältöön annettu ohjeita? 

o Ovatko ohjeet kunnan itsensä muodostamia vai ulkopuolisilta konsulteilta 
hankittuja? 

 

Minkälaista sisältöä tuotatte Facebookiin? 6 kysymystä 

• Minkälaista sisältöä Facebook-päivityksissä on (tekstipäivityksiä, kuvia, videoita)? 
• Mistä asioista sisältöä tuotetaan? 
• Kenelle Facebook-päivitykset on tehty (kohderyhmä)? 
• Korostuuko Facebook-päivityksissä joku tietty asia, teema, ominaisuus, muu? 
• Noudattavatko Facebook-päivitykset jotain tiettyä mallia tai ominaispiirrettä? Onko 

Facebook-päivityksille linjattu jokin tietty tyyli/tapa/linja, jota Facebook-
päivitysten tulee noudattaa? 

• Käytetäänkö kunnan tuottamassa sisällössä kunnan nimeen tai sen tunnettuihin 
piirteisiin liittyviä viittauksia (esim. logoja, tekstejä, kunnan nimeä tms.) 

 

Viestinnän dialogisuus, 5 kysymystä 

• Mikä on Facebook-sivuille kommentoivien käyttäjien rooli (sekä 
itsenäisesti/erikseen 
kommentoivat että kunnan tuottamaan sisältöön kommentoivat/vastaavat)? 

• Miten sivujen tykkääjät huomioidaan? 
• Kannustetaanko viestien vastaanottajia kommentoimaan tai tuomaan ilmi 

näkemyksiään, mielipiteitään, ideoitaan tai ajatuksiaan Facebookin kautta? 
• Onko sivun seuraajien/tykkääjien määrällä merkitystä kunnalle? Seurataanko 

seuraajien määrää? 
• Arvioidaanko Facebookiin tuotettua sisältöä sivuston seuraajien reaktioiden 

perusteella? 
Vaikuttavatko viestien vastaanottajien reaktiot kunnan toimintaan Facebookissa tai 
suuremmassa kokonaisuudessa? 

 

Omalaatuisuuden korostuminen, 5 kysymystä 

• Markkinoiko kunta itseään (Facebookin ulkopuolella)? 
o Jos kyllä, vaikuttaako markkinointi myös Facebook-viestintään? Miten? 

• Seurataanko muiden kuntien Facebook-päivityksiä aktiivisesti? 
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• Otetaanko Facebookin sisällöntuotantoon vaikutuksia joltain muilta toimijoilta 
(muilta kunnilta, muilta ulkopuolisilta Facebook-sisällöntuottajilta)? 

• Tehdäänkö Facebook-päivityksiä yhteistyössä jonkun kanssa? 

 

Yhteistoimintaan liittyvät kysymykset, 3 (tai 4) kysymystä 

• Missä määrin kunnan alueella toimivat yritykset, instituutiot, laitokset tai muiden 
tuottamat 
palvelut näkyvät kunnan Facebook-päivityksissä? 

• Linkitetäänkö kunnan Facebook-päivityksiin kunnan alueella olevien yritysten 
Facebook-sivuja, -päivityksiä tai muita linkkejä näiden yritysten sivuille? 

• Onko kunnan eri ”osastoilla” (toimialoilla) oma erityinen rooli kunnan virallisen 
Facebook-sivun päivityksissä? (Esim. esiintyvätkö toimialat säännöllisesti ja 
toistuvasti Facebook-päivityksissä) 

• Jos yhteistoimintaa on, miten sitä koordinoidaan? 

 


