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”Jos et ole netissä tai 
somessa, et ole 
olemassa?”





Sosiaalinen media
Suomessa



Suomalaiset verkossa ja 
sosiaalisessa mediassa

• 93% suomalaisista 
käyttää nettiä 

• Sosiaalisen median käyttö 
kasvaa, 56% 16-89 
–vuotiaista käyttää somea
 
- 50% käyttää somea 
kännykällä

Lähde: Tilastokeskus 2015, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö. Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja 
viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu]. ISSN=2341-8699. 2016. Helsinki. 



Senioreiden (50-65 –vuotiaat) sosiaalisen median käyttö

Lähde:Polaris Nordic Digital Music Survey 2015. YouGov, Teosto, Tono, Koda 2015. 
Graafit: 
https://harto.wordpress.com/2015/10/22/sosiaalisen-median-kaytto-suomessa-ruotsissa-norjassa-ja-tanskassa-whatsapp-ja-snap
chat-kilpasilla

Trendi: yli 50-v. 
Facebook-käyttäjien määrä 
kasvaa.



Suosituimmat sosiaalisen median kanavat Suomessa

• Ka 3,2 eri sosiaalisen median palvelua

Lähde: Kuva: Audience Project 2016. https://www.audienceproject.com/blog/key-insights/insight-use-social-media/



Sosiaalisen median palvelut



Facebook

- Kaupallinen yhteisöpalvelu

- Yksi käytetyimmistä sivuista maailmassa (2 miljardia rek. käyttäjää)

- Yhteydenpito



Nuorten (alle 20 vuotiaiden) sosiaalisen median käyttö

• Jakaminen siirtyy pieniin piireihin

• Suoratoistovideot

• Omaksuvat sovelluksia nopeasti

- Snapchat

- Instagram 

- Blogit

Lähde: NYT-tutkimus http://www.hs.fi/nyt/art-2000002883615.html . TNS Gallup



Instagram

- Facebookin omistama, nuorten suosima palvelu

• Kuvat ladataan mobiilin kautta

• Ajankohtaiset

• Visuaalisuus

• Behind the scenes

• Selainkäyttö: instagram.com



Instagram Stories – tarinat
• SnapChat –tarinoita vastaavat, kuvaa ja videota 24 h

• Instassa vasen yläreuna, näet muiden tarinoita

• Omaan tarinaan voi lisätä kameran rullalta viim. 24 h aikana 

tallennettuja kuvia. Voit lisätä myös (live)videota 

(max 15 sek.).

• Nykyään voit jakaa storiesin myös ”Facebook Storiesiin”

LISÄÄ 
TARINA

KATSO 
TARINA



Kuvat: @irinashvets



Twitter

• Asiantuntijuus, keskustelut, aspa, mediat, uutiset

#aihetunniste
#hashtag

- Asiantuntijoiden henkilöprofiilit ovat kiinnostavampia kuin yrityssivut. 
Yritykset löydetään asiantuntijoiden kautta. 



LinkedIn
-  1 miljoonaa käyttäjää 

-  Sähköinen CV

- Löydettävyys, rekrytointi, myynti

- Verkostoituminen (verkosto, ryhmät, haku)

- Artikkelit, postaus (kuva, video, juttu)

 Ke 15.11. LinkedIn koulutus!



YouTube

• YouTubea käyttää yli 80 % 15–74-vuotiaista suomalaisista*.

• Maailman 3. käytetyin sivusto ja hakukone

• Harvempi kuin joka kymmenes tubettaa / julkaisee itse videoita

Lähde: *DNA 2016. Some ja nuoret 2016



Sosiaalisen median käyttö - piirit

Lähde: Harto Pönkä 2016.



Sometrendit

•Facebook dominoi

• Ikäihmisten määrä somessa

•Videosisällöt

•Reaaliaikaisuus – livestreamit/videot

•Someaspa

•Työntekijälähettilyys

•Vaikuttajamarkkinointi



Yhdistykset ja pk-yritykset 
sosiaalisessa mediassa

- Miten hyödynnät markkinoinnissa?



Sosiaalisen median strategiaympyrä

Some-strategia on koko ajan 
kehitettävä ohjenuora organisaation 
sosiaalisen median tavoitteelliseen 
käyttöön. 

Lähde: Viestintä-Piritta 2016



Miksi?
• Tavoita kohderyhmä

• Näy paikallisesti

• Viestintä / tiedota asioista

• Markkinoi tapahtumia 

• Markkinoi palveluita/tuotteita

• Osallistu keskusteluun



Somen käytön syyt*
• 75% näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen, 

brändin rakentaminen

• 49% tiedon jakaminen

• kohderyhmän tavoittaminen

• vuorovaikutus ja keskustelu

• tapahtumamarkkinointi

• vaikuttamistyö

*Järjestö. Kaupallisilla lisäksi ostosuppilo, myyntiin ohjaavaa.

Lähde: Järjestösome trendit 2017, Viestintä Piritta.



Miten?
• Perusta julkiset profiilit palveluihin

• Luo kiinnostavaa sisältöä säännöllisesti

• Sisäiseen viestintään suljettu / salainen ryhmä (FB)

• Myös henkilöprofiilin kautta vaikuttaminen! 



Julkaisujen kattavuus

• FB on kaupallinen kanava

• vain n. 5% seuraajista näkee julkaisut feedissä

Mainonta: 

- sivun seuraajille

- muut kohderyhmät



Vinkkejä sisältöön

• Julkaisut:

• Kysy

• Herätä tunteita

• Visuaalisuus

• Aitous

• Muista mobiilikäyttö

• Mainostus : kuvasta max 20% tekstiä!



Sisältö-ideointi

1) Ideoi yhdessä

- ota mukaan myös firman ulkopuolelta näkemystä

2) Valitse kanavat, joissa olet

3) Benchmark -mitä kilpailijat ja muut tekevät?

Seuraa ja kehitä, ja kokeile

Lähde: Someco 2017



Mitä sisältöjä loppuvuonna?



Mitä?

• Ajankohtaiset asiat, tiedotteet, keskustelu, 

• bloginostot, linkitä nettisivulle

• tapahtumat

• tuotteet ja palvelut (visuaaliset sisällöt)

• henkilötarinat/työntekijät, arvot ja referenssitarinat

 Ideoi ja koosta vuosikello ja tarkempi suunnitelma esim. 

exceliin. Ajastus!



JOULU 
24.–6.12.

Ystävänpäivä 14.2.

MESSUT

Naistenpäivä 8.3. 

KEVÄTKAMPANJA

Minna Canthin tasa-arvon päivä 19.3.

Aprillipäivä 1.4. 

Kansallinen veteraanipäivä 27.4. 

Vappu 1.5.

Äitienpäivä 14.5.

Maailman ympäristöpäivä 5.6.

KESÄTAPAHTUMAT

JUHANNUS 
19.–26.6.

Isänpäivä 12.11.

Pääsiäinen 14.-17.4.

Ruotsalaisuuden päivä 6.11.

Pukeudu punaiseen 29.9.

AJANKOHTAINEN SYYSKAMPANJA

Unikeonpäivä 27.7.

Itsenäisyyspäivä 
6.12.

SOME:
Mikä kiinnostaa 
kohderyhmääsi?
- TAPAHTUMAT
- TIEDOTTEET
- BLOGI/SISÄLTÖJAOT
- KESKUSTELU
- YRITYS JA TYÖNTEKIJÄT
- PALVELUSTA KERTOMINEN
- TARJOUKSET JNE.

Vuosikello



 
Mistä tehdä videoita?

1. Toiminnan esittely: keitä olemme, mitä teemme?

2. Brändivideot, kampanjavideot. 

3. Palvelut, tuotteet.

4. Työntekijöiden ja toimijoiden esittely.

5. Toiminta, tapahtumat, tilaisuudet ja koulutukset.

6. Haastattelut ja asiantuntijaesittelyt.

7. Saavutukset, testimonials.

8. Toimistojen ja tilojen esittelyt.
Lähde: ViestintäPiritta



Sosiaalisen media

mainonta



Facebook ja markkinointi

• Lähes 3 milj. käyttäjää Suomessa

• Hyvät kohdennusmahdollisuudet

• Mitattavat tulokset

• Kustannustehokasta



Facebook ja markkinointi

• Kuka on kohderyhmäsi, heidän ostoprosessi ja 

tavoitteesi

• Millainen viesti (tarjous) puhuttelee kohderyhmää – 

herätä mielenkiinto!

• Pitkäjänteisyys!



Facebook-mainonta

• Uudet asiakkaat

• eri kohdeyleisöjen tavoittaminen

• kampanja optimoidaan erilaisia tavoitteita kohden, esim. 

- nettisivustolle ohjaus

- sitoutuminen 

- videon katselut. 

• Uudelleenmarkkinointi (remarketing) yleisöjen tavoittaminen

• Julkaisujen sponsorointi – helpoin tapa aloittaa, kattavuutta 

postauksille



• Boostaus postauksen alta

• Mainonnanhallinnan alta 

(Ads Manager) mainonnan 

tekeminen 

- parempi kohdennettavuus, 

optimointi



Facebook-mainonta

•



Arvonnat



• Monipuoliset kampanjan 

kohdennusmahdollisuudet

- esim. sijainti, demografiset tekijät 

(ikä, sukupuoli), kiinnostuksen 

kohteet, koulutus/ammatti.

• Uudelleenmarkkinoinnilla 

(remarketing) yleisöjen tavoittaminen

- esim. kotisivuilla aiemmin käyneet 

tai cvs-listan mukaan 

(sähköpostiosoitteet).



Työkaluja



Some-mainonta
• Mainontaa varten luo mainostilit



Aineistot

Aineistojen/kuvien luontiin esim. maksuton www.canva.com

Valmiit pohjat ja paljon maksuttomia kuvia.



Kuvat
• Omat kuvat ☺

• Kuvapankit 

esim. http://www.istockphoto.com/

Maksuttomat esim. https://pixabay.com/fi/



Videot someen
• Puhelimen kameralla tai digikameralla pääsee alkuun

• Peruseditointi

- Windows käyttöjärjestelmä Movie Maker

- Mac Applen iMovie

- YouTuben oma videoeditori (tekstit, musa leikkaus)

- GoPro App ilmaisohjelma

• Animaker – animaatiovideot (ilmaisversiossa näkyy AM logo)

https://www.animaker.com/



Sosiaalisen median hallinta / työpöytä – 
esim. Hootsuite
• Hootsuite, maksuton 1 käyttäjää ja 3 tilille (esim. Facebook, 

Twitter, Instagram) 

• Hallitse kaikkia tärkeimpiä sosiaalisen median kanavia

• Tuota sisällöt (ajastukset)

• Seuraa sisältövirtoja 

• Mittaa ja analysoi toimintaa somessa

• Muita työkaluja: www.loomly.com , www.buffer.com



https://hootsuite.com



Seuraa ja kehitä
• Mitkä julkaisut toimivat? Esim. FB: julkaisutyökalut -> näet 

julkaisujen toimivuuden (kattavuus, toiminnot). 

Google Analytics. 

Raportointijärjestelmät.

• Algoritmi ja toiminnot muuttuvat jatkuvasti

• Livevideot



Kiitos!


