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VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 

21.3.2016 Sosiaalisen median valmennus, Eveliina Toivonen

1. Sosiaalinen media yleisesti
2. Sosiaalisen median kanavat
3. Käyttöönotto
4. Sosiaalisen median suunnitelma
5. Sisältömarkkinointi
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KOULUTTAJA

21.3.2016 Sosiaalisen median valmennus, Eveliina Toivonen

Eveliina Toivonen Suunnittelija, 
työelämäpalvelut

Vapaa-aika

Tradenomi
Master of Business Administration 2016
Markkinointi ja viestintä
Sosiaalinen media

Työelämäprojektit
Koulutukset
Koulutusvienti
Tapahtumatuotanto
Yrittäjyysvalmennus

Ratsastus
Luottamustoimet
Somekoulutukset
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SOSIAALINEN MEDIA

21.3.2016 Sosiaalisen median valmennus, Eveliina Toivonen

Some

Vuorovaikutus

Leviää nopeasti

Avoimuus

Verkostot

Auttaminen

Heimot

Helppo jakaa

”Verkkoviestintäympäristö, 
jossa yhdistyy käyttäjien välinen 

kommunikaatio sekä oma sisällöntuotanto”

Yhteisöllisyys

Tavoittaa monia
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SOMEN KOLME TASOA
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1. Sisällöt 2. Yhteisöt 3. Kanavat



w
w

w
.h

a
m

k
.f

i

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rId13.

MIKSI SIELLÄ PITÄISI OLLA?

21.3.2016 Sosiaalisen median valmennus, Eveliina Toivonen

1. Organisaation löydettävyys

2. Palvelu

3. Sisältöjen jakaminen 

4. Kommentointimahdollisuus

5. Vuorovaikutus

6. Läpinäkyvyys
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SOSIAALISEN MEDIAN KANAVAT

21.3.2016 Sosiaalisen median valmennus, Eveliina Toivonen

1. Verkostoituminen (Facebook, Twitter, LinkedIn)
2. Julkaiseminen (blogit, Wikipedia)
3. Jakaminen (SlideShare, Instagram, YouTube)

Lähde: MTV, Suomi-somen kehityssuuntia 2016
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KANAVAT: FACEBOOK
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• Yhteisöllinen sovellus, joka kokoaa yhteen työpaikalta, koulusta ja vapaa-ajalta 
tutut kaverit.

• Mahdollistaa kuvien, videoiden ja päivitysten jakamisen sekä keskustelun 
• Erilaisten sovellusten käyttö

• Henkilö: Kuvallinen profiili, jonka kautta pidetään yhteyttä muihin
• Organisaatio: Yrityssivu, jolla voidaan tehdä mm. sisältömarkkinointia
• 1.04 biljoonaa aktiivista päivittäistä käyttäjää
• www.facebook.com

Lähde: MTV, Suomi-somen kehityssuuntia 2016

https://www.facebook.com/katleena?fref=ts
https://www.facebook.com/tyoelamalle/
http://www.facebook.com/
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KANAVAT: TWITTER
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• Mikroblogipalvelu, 140 merkkiä
• Virtuaaliset suhteet eivät usein pohjaa reaalimaailman suhteille
• Uutiset leviävät nopeimmin
• Hashtagit eli tunnisteet
• Henkilö- ja yritysprofiilit: tilit
• www.twitter.com

Lähde: MTV, Suomi-somen kehityssuuntia 2016

https://twitter.com/alexstubb
https://twitter.com/ratsastus_fi
http://www.twitter.com/
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KANAVAT: BLOGIT
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• Lifestyle- vai asiantuntijablogi?
• Yhdestä aiheesta kerrallaan
• Hyvien asiantuntijablogien sisältöä jaetaan 

mielellään
• ”Aloita blogi aiheesta: __________”
• Ideasta blogitekstiksi 15 minuutissa tai 8 

tunnissa
• Lifestyle-blogi
• Yritysblogi
• www.wordpress.com
• www.blogger.com

http://kaikkimitaosaan.blogspot.fi/
http://www.pizzaguy.fi/
http://www.wordpress.com/
http://www.blogger.com/
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KANAVAT: INSTAGRAM
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• Kuvien sekä videoiden jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto
• Hashtagit eli tunnisteet
• Suunniteltu mobiililaitteille
• Henkilö- ja yritysprofiili: tilit. 
• www.instagram.com

Lähde: MTV, Suomi-somen kehityssuuntia 2016

https://www.instagram.com/benjaminpeltonen/?hl=fi
https://www.instagram.com/hamkstories/?hl=fi
http://www.instagram.com/
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KANAVAT: YOUTUBE
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• Internetin videokirjasto

• YouTubeen ladataan joka minuutti 100 tuntia videosisältöä

• Päivittäin palvelussa katsotaan yli neljä miljardia videota

• Videoblogit

• TedTalks

• www.youtube.com

Lähde: MTV, Suomi-somen kehityssuuntia 2016

https://www.youtube.com/user/Soikkuu
https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector
http://www.youtube.com/
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KANAVAT: SLIDESHARE JA LINKEDIN
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• Vanhimpia sosiaalisen 
median kanavia

• Ammattimainen 
verkostoitumiskanava

• Henkilökohtainen profiili
• Yrityssivu
• www.linkedin.com

• Esitystenjakopalvelu
• ”Kalvosulkeisten YouTube”
• Työnhakumahdollisuudet
• SlideShare-tili
• www.slideshare.com

Lähde: MTV, Suomi-somen kehityssuuntia 2016

https://fi.linkedin.com/in/eveliinatoivonen
https://www.linkedin.com/company/34032?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:34032,idx:2-1-4,tarId:1458291835499,tas:hamk
http://www.linkedin.com/
http://www.slideshare.net/guykawasaki
http://www.slideshare.com/
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360 ASTEEN VERKKOELÄMÄ

21.3.2016 Sosiaalisen median valmennus, Eveliina Toivonen
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ASIANTUNTIJAPROFIILIN MÄÄRITTELY

21.3.2016 Sosiaalisen median valmennus, Eveliina Toivonen

Vaihe 1: 
Listaa paperille asioita, joista 
olet kiinnostunut tai jotka 
kertovat millainen olet.
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ASIANTUNTIJAPROFIILIN MÄÄRITTELY

21.3.2016 Sosiaalisen median valmennus, Eveliina Toivonen

Vaihe 2: 
Valitse listasta ne, jotka sopivat 
ammatilliseen profiiliisi. Älä kuitenkaan 
ota vain työhön liittyviä sisältöjä, vaan 
lisää joukkoon myös jotain 
henkilökohtaista. Ruksaa pois asiat, joita 
et halua tuoda esiin.
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ASIANTUNTIJAPROFIILIN MÄÄRITTELY

21.3.2016 Sosiaalisen median valmennus, Eveliina Toivonen

Vaihe 3: 
Kirjoita valitsemiesi asioiden perusteella 
itsestäsi lyhyt kuvaus, joka kertoo minkä 
alan ja minkälainen ammattilainen olet.

”Monikulttuurinen, musiikkia rakastava web-
kehittäjä, joka uskoo tiimityöhön ja ketterään 

työskentelyyn sekä pilvipalveluihin ja 
responsiiviseen tulevaisuuteen.”
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21.3.2016 Sosiaalisen median valmennus, Eveliina Toivonen

Vaihe 4: 
Mieti, millainen toiminta sinulle sopii parhaiten: 
tekstiä vai kuvaa, pitkää vai lyhyttä, 
nopeaa vai perusteellista, paljon vai vähän?

Valitse palvelu, joka sopii läsnäolollesi: 
lyhyet kommentit  Twitter
pitkät tekstit  blogi
kuvat  Instagram
videot  YouTube
diasarjat  Slideshare

ASIANTUNTIJAPROFIILIN MÄÄRITTELY
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ASIANTUNTIJAPROFIILIN MÄÄRITTELY
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Vaihe 5:

Perusta profiili valitsemaasi palveluun.
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SOSIAALISEN MEDIAN STRATEGIA
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1) Mikä on tavoite?

2) Kenet halutaan tavoittaa?

3) Millaisella viestillä kohderyhmä halutaan tavoittaa?

4) Mitkä työkalut tukevat tavoitetta?

5) Miten erottaudutaan kilpailijoista?

Entä sisältöstrategia?
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SISÄLTÖMARKKINOINTI
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”Tarinoiden kertomista, kiinnostuksen 
herättämistä sekä hyödyllistä sisältöä 
yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi”

• ”Osta, osta, osta!” -markkinoinnista 
sisältö- ja auttamismarkkinointiin

• Tunne asiakkaasi

Sisältömarkkinointi

Myynti

Mainonta

Asiakaspalvelu

(c) Mamwork 2015
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SISÄLTÖMARKKINOINTI
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• Vahvan viestin edut
• Visuaalisuus
• Vblogit
• Personoi viestisi

• Call to action
• Käyttäjien luoma sisältö
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OIKEINKIRJOITUS
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• www.hamk.fi/sometyopaja
• http://bit.ly/somepakki
• www.hamk.fi/someopas

• Tekijänoikeudet

• Creative Commons Search –
CC-lisenssoitujen kuvien haku 
useista eri kuvakirjastoista

LINKKEJÄ

21.3.2016 Sosiaalisen median valmennus, Eveliina Toivonen

http://www.hamk.fi/sometyopaja
http://bit.ly/somepakki
http://www.hamk.fi/someopas
http://www.yksityinenkielitoimisto.net/yk/tekijanoikeudet/index.php
http://www.yksityinenkielitoimisto.net/yk/tekijanoikeudet/index.php
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HAMK Työelämän 

lähipalvelut

Suunnittelija

Eveliina Toivonen

p. (03) 646 4361

eveliina.toivonen@hamk.fi

https://fi.linkedin.com/in

/eveliinatoivonen

www.hamk.fi

https://fi.linkedin.com/in/eveliinatoivonen
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