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Some-markkinoinnin trendejä 2019

• Kantaaottavuuden ja vastuullisuuden vaateet korostuvat
– Positiivinen yhteiskuntavaikutus, rohkeus

• Data ohjaa entistä enemmän personoitua kokemusta
– Dataan perustuva ennustaminen, chatbotit

• Mikrovaikuttajat megatähtien rinnalle
– Vaikuttajamarkkinoinnin aitous ja merkityksellisyys

• Somessa käytetty aika kasvaa, kriittisyys lisääntyy
– Rekisteröityminen palveluihin

• Videot vievät somea eteenpäin, some videoita
– Videokerronta, lyhyet Story-videot
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Sosiaalisen median osa-alueet

Lähde: Tuten & Solomon 

• Spotify
• MySpace

• Facebook
• Instagram
• TripAdvisor

• Blogit
• YouTube
• SlideShare
• Instagram

• Facebook
• Twitter
• LinkedIn
• Google+
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Some-kanavien käyttötarkoituksia

• Viestintä
• Myynti ja markkinointi
• Brändin rakentaminen/ylläpito 
• Asiakaspalvelu
• Uusasiakashankinta
• Maineenhallinta
• Rekrytointi 
• Suhdetoiminta
• Viihdyttäminen

Lähteet: Social Media Today / Kurio



Tavoitteellisuus + tuloksellisuus = menestys

• Strateginen suunnittelu
– Liiketaloudelliset ja kanavakohtaiset tavoitteet, yleisön profilointi, 

selkeät mittarit. 
• Auditointi

– Tarkastele yrityksesi aikaisempia sisältöjä ja mikä toimii ja mikä 
ei. Seuraa mitä kilpailijat tekevät ja mitä muut eivät tee = löydä 
paikkasi kanavassa.

• Teknologia tutuksi
– Varmista, että somesta vastaavilla työntekijöillä on tarpeellinen 

osaaminen valituissa kanavissa kouluttamalla tai ulkoista 
toimintoja.

• Maksettu markkinointi
– Budjetoi, ymmärrä, seuraa. 



Tavoitteellisuus + tuloksellisuus = menestys

• Panosta sisältöön
– Tarjoa yleisöllesi merkityksellistä, hyvin tuotettua sisältöä.

• Asiakaspalvelu
– Varmista, että yritykselläsi on suunnitellut käytännöt kuinka 

asiakkaiden kanssa viestitään. 
• Maineenhallinta ja kriisiviestintä

– Ei vain isojen yritysten asia. Varmista, että kaikki somessa
toimivat työntekijät ymmärtävät yrityksen käytännöt ja netiketin.

• Analysoi ja mittaa
– Ilman et saa sosiaalisen median toiminnastasi maksimaalista 

hyötyä. 



Kanavien valinta – löydä sopiva läsnäolon taso
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Facebook



Miksi Facebook?

• Alusta uuden etsimiseen ja löytämiseen, myös yritysten. 
Käyttäjät jakavat elämäänsä ja itselleen mielenkiintoista tietoa 
verkostoilleen. 

• Mobiilipalvelun kautta helppo tuottaa ja jakaa sisältöä, 
hallinnoida markkinointia ja analysoida seuraajadataa

• Tehokas asiakaspalvelukanava – julkaisut, kommentit, 
yksityisviestit 

• Markkinoiden tehokkain työkalu (joskaan ei yksinkertaisin!) 
kohdennettuun mainontaan 



Miksi ei Facebook?

• Facebookissa ovat kaikki muutkin 
• Facebook algoritmi muuttuu jatkuvasti 

– vaikea ennakoida onnistumisia
• 40 % globaaleista käyttäjistä eivät seuraa mitään yrityssivuja 

– maksettu mainonta ainoa vaihtoehto näkyvyydelle 
• Orgaaninen näkyvyys pientä 

– vain 2 - 4 % yrityksesi seuraajista näkevät julkaisusi ilman 
maksettua mainontaa



Tarinoiden jakaminen Facebookissa
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Ajastettujen tarinoiden jakaminen Facebookissa
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Facebookin mainostyökalu 



Facebookin mainostyypit = maksuperusteet 

• Huutokauppa = tehdään tarjous ja pyritään saamaan oma yleisö 
kiinni mahdollisimman edullisesti

• Kattavuus ja näyttötiheys = maksetaan kiinteä summa 
mahdollisimman suuresta kattavuudesta, eli näkyvyydestä



Mainokset Facebookissa

• Kuva 
• Video 
• Karuselli – suurempia, 

vuorovaikutteisia, joustavia 
• Diaesitys – helppo luoda, toimii 

kaikkialla yhteyksistä huolimatta
• Perussivu – koko näytön kokoiset 

videot ja kuvat, tekstiä ja 
toimintokutsupainike

• Kokoelma – kertoo tarinan ja 
esittelee useita tuotteita kerralla, 
mahdollistaa suoran ostamisen 



Mainos, jolla ohjataan ihmisiä yrityksen
omille sivuille (tai kampanjan

laskeutumissivulle) ovat tehokkaimpia
mittaamisen kannalta



Yrityssivun mainostaminen – kannattaako? 



Instagram



Miksi Instagram?

• Monelle yritykselle arvokkaampi alusta kuin Facebook, 
käyttäjät myös sitoutuneempia.

• Visuaalinen, hauska, viihdyttävä. 
• Sisällön moninaisuus – kuvia, tekstiä, videoita, 

livelähetyksiä, häviävää sisältöä.
• Vaatii aloitteellisuutta (seuraa, tykkää) ja interaktiivisuutta 

reaaliaikaisesti.
• Hashtägit ja sisältö kannattaa miettiä tarkasti. 
• Jokapäiväistä, helppoa markkinointia – ei tarvetta 

erikoisvarusteille.

– Postauksen tekstiosaan ei voi lisätä klikattavia linkkejä  
– 58 % käyttäjistä 18-29v = kapea kohdeyleisö? 
– Hallinnoitavissa vain mobiilisti



Instagramin sisältömuodot

• Kuva 
• Video
• Minun tarinani – katoavaa sisältöä 

• On mitattu, että tarinat ovat vähentäneet 
normaalisisällön (kuvien ja videoiden) 
kiinnostavuutta globaalisti yli 20 %. 



Instagram-yritysprofiili 

• 1,5 miljoonaa yritysprofiilia 
• 60 % käyttäjistä löytävät uusia tuotteita tai 

palveluja Instagramin kautta – 75 % konversio
• Yritysprofiilin hyödyt yritykselle: 

– Mahdollisuus kasvattaa tunnettuutta ja 
mainostaa suhteellisen vähällä “vaivalla” ja 
panoksella

– Kommunikointi asiakkaiden kanssa helppoa
– Helppokäyttöinen data-analyysityökalu



Instagram-yritysprofiili 



Kohdistettu & maksettu mainonta 
Instagramissa

• Tällä hetkellä kaksi 
mahdollista tavoitetta:
– Kävijän ohjaaminen 

nettisivuille
– Soita yritykselle tai käy siellä. 



Aseta yleisö, budjetti ja kesto

Valitse
toimintakehoite

Lisää
maksutiedot
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YouTube



YouTube

+ Maailman toiseksi suosituin hakukone.
+ Yli 80 % 15–74-vuotiaista suomalaisista käyttää päivittäin.
+ Valtava markkinointipotentiaali ja hyvä alusta yrityskuvan 

rakentamiseen. 
+ Googlen hakutuloksissa korkealla. 

– Vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä ja laadukasta sisältöä.
– Paljon kilpailua alustalla, vaikea saada näkyvyyttä. 
– Vaatii ymmärrystä hakukoneoptimoinnista, jos sisältö ei leviä 

orgaanisesti. 



Vinkkejä YouTuben hyödyntämiseen 

• Ytimekkyys – mieluummin liian lyhyt kuin pitkä video.
• Kanavien integrointi 

– YouTube–videota kannattaa upottaa ja levittää muissa 
kanavissa, Facebook suosii suoraan upotettuja videoita.

• Laadukas sisältö sekä videon ja äänen hyvä laatu. 
• YouTube-kanavasta kannattaa tehdä yrityksen näköinen. 
• Hakukonenäkyvyys! 

– Otsikkoon ja kuvaukseen kannattaa sisällyttää 
keskeisimmät hakusanat. 

– Muissa kanavissa leviäminen parantaa näkyvyyttä.
• Tekemisen punainen lanka! 

– Onko sisältö informoivaa, viihdyttävää tms?



Yhteenveto: Tehokas viestintä kanavissa

• Integroi – varmista, että kaikki kanavat ovat yhteydessä ja että 
kävijän on helppo siirtyä kanavasta toiseen.

• Tee sisällöstä helposti jaettavaa. 
• Tee kanavakohtaista sisältöä, mutta kierrätä ja uudista myös vanhaa.  
• Kaikkea ei myöskään tarvitse tehdä itse – käytä alan uutisia ja 

vaikuttajia ja luo niistä omaa sisältöä.
• Automaatio on ystäväsi – ajasta sisällöt viikoksi eteenpäin.
• Käytä kokonaisvaltaisia alustoja kuten HubSpot, joiden avulla voit 

hallinnoida kaikkia kanavia yhdestä paikasta. 
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