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Sosiaalinen Media
= 

SoMe

Digityöpaja, 28.11.2017

Outi Mertamo

DigiReWork – hanke
Hamk.fi/digirework
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Minä

• Outi Mertamo

• Tuotantotalouden insinööri, 2010.

• Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana kolmessa 
matkailuhankkeessa syyskuussa 2017.

• Toiminut yrittäjänä ravintola-alalla n. 10 vuotta (ja edelleenkin).

• Opiskellut markkinointia ja sosiaalista mediaa eri kursseilla ja 
lukemalla paljon eri julkaisuja aiheesta.
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Mikä on SoMe?

• Sosiaalinen media lyhennetään SoMe

• SoMella tarkoitetaan verkkoviestintäympäristöjä, jossa käyttäjä on 
myös aktiivinen sisällöntuottaja ja viestijä. Sisällön tuotannolla ja 
viestinnällä tarkoitetaan omia julkaisuja, muiden julkaisuiden 
tykkäyksiä, jakoja ja kommentointia.

• Kyseessä on vuorovaikutteinen viestinnänmuoto.
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Yrityksen sosiaalisen median suunnitelma

• Sosiaalisen median käytöstä yrityksissä on hyvä olla suunnitelma:
• Keitä me olemme? Mitä asioita haluamme viestittää ulospäin? Mitä haluamme tällä 

viestinnällä saavuttaa?
• Herättää keskustelua, jakaa informaatiota yms.  päätavoite kasvattaa myyntiä

• Missä kanavissa yritys on mukana? - Kun tiedetään miten ja mitä viestitään voidaan 
valita oikea kanava!

• Miten, mistä asioista ja kuinka usein viestimme sosiaalisessa mediassa? Eri kanaville 
pitää olla oma suunnitelma.

• Onnistuminen edellyttää kokeilua!
• Vain kokeilemalla selvität mikä onnistuu? Millaisilla julkaisuilla saavutat tavoitteesi?
• Tärkeintä lähteä liikkeelle, analysoida mittareita ja kirjata ylös mikä toimii ja mikä ei.
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SoMe minä

• Henkilökohtainen sosiaalinen media on merkityksellinen yrityksen 
kannalta. 

• Kaikki mitä verkossa ja sosiaalisessa mediassa julkaistaan sinusta on osa 
verkkoidentiteettiä.
• Myös muut tahot saattavat julkaista jotain sinusta. 
• Verkko ja sosiaalinen media ovat osa CV:tä ja suosittelijoita.
• Mitä verkko kertoo sinusta?

• Oletko yrityksen työntekijänä miten mukana yrityksen sosiaalisessa 
mediassa, tykkäämässä ja jakamassa tietoa?
 Verkkoa ja SoMea voi myös hyödyntää yrityksen myyntityössä ja 
urakehityksessä. Henkilöbrändi on nyt tapetilla.
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SoMe NYT

• Kuvat ja videot keskiössä

• Isot toimijat saavat paljon näkyvyyttä, mutta pienillä on mahdollisuus 
kilpailla. Kustannustehokkuus vrt. printtimainonta.

• Blogit ovat todella muodissa nyt. Sopii kaikenlaiseen bisnekseen. Mistä 
sinä voisit kirjoittaa blogia?

• SoMe on kaikkialla; yrityksissä, harrastuksissa, henkilökohtaisessa 
elämässä. 

• Oikeiden kanavien ja ryhmien löytäminen oleellista tietotulvassa.

• SoMessa näkyvyys ansaitaan (kommentit, jaot, reaktiot yms.)
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Suosituimmat SoMe kanavat
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SoMen käyttötarkoitukset liiketoiminnassa

• Verkostoituminen (Facebook, Twitter, LinkedIn)

• Julkaiseminen ja tiedon jakaminen (Blogit, Wikipedia)

• Jakaminen (Instagram, Pinterest, YouTube, Flickr)

• Markkinointi (Facebook ja Instagram)

• Asiakaspalvelu (Facebook, Instagram, WastUp, Twitter yms.)
Asiakkaat odottavat vastausta viesteihin ja kommentteihin. Vastausta 

odotetaan nopeammin, kuin esimerkiksi perinteisessä sähköpostissa.
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Muut sosiaalisen median palvelut

• Ole siellä missä kilpailijatkin ovat

• Paljon muita palveluita, joissa myös sosiaalisen median elementit
• Suosittelupalvelut

• Google MyBusiness ja Google+
• TripAdvisor
• Eat.fi

• SlideShare –esitystenjako palvelu
• Blogit

• Yrityksen profiilikuntoon kaikkiin palveluihin, etenkin jos palveluun 
on asiakkaat lisänneet yrityksen.
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Twitter

• Työkalu sisällön jakamiseen, verkostoitumiseen, 
keskusteluun.

• Julkaisussa maksimissaan 140 merkkiä. Tueksi linkkejä ja 
kuvaa. 

• Keskustele!

• Oman alan aiheiden aktiivinen seuraaminen.

• Käyttätunnus: muodosta omasta nimestäsi  selkeä ja 
tunnistettava.
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LinkedIn

• Työelämän sosiaalinen media
• Oma ammatillinen profiili (kerro vähintään: nimi, kuva, otsikko, mitä teet ja missä)
• Oma ”CV” ja suosittelut
• Kuka tuntee ja kenet?
• B2B markkinoilla tärkeä
• Nousee korkealle suositteluissa

• Ehdoton työkalu, jos haluaa tuoda omaa erityisosaamista esille.
• Keskustelut käydään ryhmissä. Voit liittyä ryhmään tai luoda sellaisen.
• Verkostoitumisen työkalu
• Rekrytoinnin työkalu
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LinkedIn yritysprofiili
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YouTube

• Videonjako palvelu

• Helppo tapa tuoda sisältöä myös omalle verkkosivulle

• Tästä oma erillinen työpaja ti 12.12.
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Pinterest

• Visuaalista sisällön ja ideoiden keräystä ”tauluksi”.
• Luo ”taulu” tietyn teeman ympärille.
• Työkalu ideointiin ja suunnitteluun.
• Kuvat ”pinnataan”
• Voi julkaista tuottaa sisältöä kuvina omalle tilille.
• Hyödynnä hastageja.
• Osallistu ja kommentoi.
• Optimaalinen kuvan koko 600px leveä.
• Lisää Pin-It nappi verkkosivustollesi.
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Instagram

• Viestitään pääsääntöisesti kuvilla ja videoilla.

 Imagomarkkinointia ja visuaalista markkinointia

• Suunniteltu käytettäväksi mobiililaitteilla.

• Suosittu nuorten keskuudessa.

• Kytkös Facebookiin

• Haasteellista saada asiakas toimimaan, kun ei suoria 
linkkejä.

• Saadaan myös muut julkaisemaan puolestasi esim. 
#visithäme
• Tärkeää ottaa #hashtagit haltuun ja levittää niitä
• Voi olla useita hastagejä käytössä

• Henkilö ja yritysprofiili erikseen.
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Instagram vinkit

• Julkaise hauskoja mieleenpainuvia kuvia ja 
sisältöjä.

• Käsittele kuva (rajaukset, värit yms.) ennen 
julkaisemista esim. kuvankäsittely sovelluksilla.

• Liitä kuviin osuvat hastagit

• Liitä Instagram muihin some-tileihin.

• Tutustu käyttöehtoihin ja harkitse etukäteen 
mitä julkaiset.

Annat palvelulle luvan käyttää, muokata ja esittää kuviasi miten vain ja ilman 

korvauksia.
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Facebook

• Facebookissa voi näkyä monella tapaa
• Oma henkilökohtainen tili

• Onko tilisi julkinen vai yksityinen? Onko yritystoiminnan kannalta oleellista?

• Yrityksen sivu
• Yhteystiedot
• Ajankohtaiset asiat
• Tarjoukset

• Erilaiset omaan toimintaan liittyvät ryhmät
• Ryhmiä voi luoda myös itse. Onko ryhmä julkinen, suljettu, salainen?

• Facebook tapahtumat

• Uutisvirrassa näkyy omien kavereiden julkaisuiden lisäksi myös paljon muuta
• Mainoksia
• Julkaisuja joihin omat kaverit on reagoineet
• Ryhmien julkaisuja
• Tykättyjen sivujen julkaisuja
• Mainokset, julkaisut yms. perustuvat siihen mistä Facebook ajattelee sinun tykkäävän.
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Facebook

• Algoritmit vaikeuttavat yrityksen näkökulmasta julkaisuiden näkyvyyttä.

• Viestien ajoittaminen tärkeää (ja myös julkaisuun kirjoitettu teksti)
• Aamulla julkaistu julkaisu saattaa saada kunnon näkyvyyden vasta illalla tai seuraavana 

päivänä.
• Älä kirjoita julkaisuun tänään tai huomenna ilman päivämäärää!
• Tee siis julkaisu mahdollisimman aikaisin jotta se tavoittaa mahdollisimman suuren joukon.

• Kun julkaisuiden näkyvyys vaikeutuu algoritmien vuoksi, lisääntyy maksettu 
markkinointi ja kilpailut.

• Kokeile ja seuraa tuloksia!

• Facebook kertoo vastausaikasi
• Käytä vastaus avustajaa, jos et aina pääse itse vastaamaan heti.
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Facebook Tapahtumat

• Tapahtumat ovat Facebookissa yksi näkyvyysmuoto

• Tapahtumaan voi kutsua kavereita ja sitä tapahtumaa voi jakaa.

• Kavereiden osallistuminen ja kiinnostuminen tapahtumasta levittää 
tapahtumasta tietoa laajemmalle.
• Onko hyvä vai huono juttu kun näkee kuinka moni osallistumassa?

• Facebook myös muistuttaa tapahtumista ja kertoo jos kaverit on 
osallistumassa.
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Kilpailut Facebookissa

• Facebook kilpailulla saadaan lisänäkyvyyttä

• HUOM! Kaikki osallistujat eivät kuulu potentiaalisiin asiakkaisiin.

• Hyvä sääntöjen mukainen kilpailu:
• Palkinto kannattaa miettiä siten että se houkuttelee oikeita asiakkaita.
• Palkinto on tavoittelemisen arvoinen.
• Omalle kotisivulle säännöt. Esim. Gigantti.
• Säännöt kieltävät jakamisen kuulumisen tai kommentoinnin kilpailuun, mutta siihen voi rohkaista muuten. Miten?
• Arpajaisvero alle 166,66 €/kk verotonta.
• Arvonnassa voi pyytää tykkäämään julkaisusta, mutta ei sivusta.

• Kilpailujen säännöt (Facebook sivujen käyttöehdot)
• https://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines

• Facebook sivujen ohje- ja tukikeskus 
• https://www.facebook.com/help/282489752085908/?helpref=hc_fnav

• Seuraa myös mitä muut tekevät ja ota oppia!

https://www.gigantti.fi/cms/20170918_084836/facebook-arvontasaannot/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47986/arpajaisten-verotus/
https://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines
https://www.facebook.com/help/282489752085908/?helpref=hc_fnav
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Oma SoMe

•Mitä sosiaalisenmedian palveluita sinä 
haluaisit hyödyntää?
•Kenet haluat tavoittaa? Valitse kanava sen 
mukaan.
•Miten voit erottautua kilpailijoista?
•Missä me voimme olla avuksi?
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KIITOS!!!


