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SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUS
Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke 

Eveliina Toivonen
2.10.2018
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KOULUTTAJA

Eveliina Toivonen Suunnittelija, 
markkinointi

Vapaa-aika

Tradenomi 2011
MBA 2016
IPTE 2018
Markkinointi ja viestintä

Opiskelijarekrytointi
Koulutukset, konsultointi
Markkinointi, viestintä, tiedotus
Sivutoiminen tuntiopettaja

Ratsastus
Luottamustoimet
Markkinointi ja viestintä
Darketing

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018

https://www.linkedin.com/in/eveliinatoivonen/
https://twitter.com/evetoivonen
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12.00 Some-työpaja
• Mitä olemme saaneet aikaan?

• Mitä seuraavaksi?

14.00 Kahvitauko

14.15 Some-työpaja
• Ajankohtaista somessa

• Jatkosuunnitelmat

15.45 Some-työpaja päättyy

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018
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MITÄ OLEMME SAANEET AIKAAN?

• Mistä aloititte? 
• Älypuhelimia hankittu
• Somekanaviin liitytty

• Missä tilanteessa ollaan nyt?
• Teurastamoyrittäjien ryhmä Facebookiin luotu 

informaation kulku
• Sähköpostilla viestiminen toimii myös
• Johtokunnalla oma WhatsApp-ryhmä  voisiko laajentaa 

kaikille yrittäjille? 
• Käyttöä opittu
• Some korvannut lehdet

• Mitä somekanavia käytätte? 
• WhatsApp, Facebook

• Missä on onnistuttu?
• Tiedonkulku lisääntynyt
• Toisten auttaminen helpottunut
• Viestintä on nopeutunut 

• Mikä on ollut vaikeaa?
• Asia tu tijoide  ”kiele ” y ärtä i e

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018
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SUUNNITELMALLISTA 
SISÄLTÖMARKKINOINTIA
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SOMEN KOLME TASOA

1. Sisällöt 2. Yhteisöt 3. Kanavat

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018
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SOSIAALISEN MEDIAN KANAVAT

Lähde: MTV, Suomi-somen kehityssuuntia 2016

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018
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ERI IKÄISET SOMESSA

Lähde: MTV, Suomi-somen kehityssuuntia 2016

Facebook-markkinointi, Eveliina Toivonen25.1.2018
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SISÄLTÖMARKKINOINTI

”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

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018
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SOMEKETTI – SÄÄNNÖT JA MAALAISJÄRKI

1. Puhu totta.
2. Pyydä anteeksi kun siihen on syytä. Muista myös kiittää kun siihen on aihetta.
3. Kuuntele ja keskustele.
4. Julkaise vain sellaisia asioita, joita voisit kasvotustenkin sanoa.
5. Muista tilannetaju, älä provosoidu.
6. Kaikesta mitä verkossa julkaistaan, jää jälki. Julkaise vain sellaisia asioita, 

joiden takana voit seistä.
7. Ole aktiivinen, mutta harkitsevainen.
8. Valmistaudu myös kriittisiin viesteihin.
9. Erottele tieto ja mielipide. Muista lähdekritiikki. Tutustu huolella 

muiden julkaisujen sisältöihin ennen jakamista. Kunnioita 
tekijänoikeuksia.

10.Kunnioita toisten yksityisyyttä. 

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018
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GOOGLEN TYÖKALUT AVUKSI

1. Google My Business – täydennä yrityksesi tiedot, jotta ne 
näkyvät heti Googlesta haettaessa (yhteystiedot, aukioloajat jne.) 
www.google.com/intl/fi_fi/business/

2. Google Alerts – seuraa, mitä yrityksestäsi toi toimialastasi 
puhutaan verkossa ja tilaa ilmoitukset sähköpostiin
www.google.fi/alerts

3. Google Drive – säilytä, jaa ja muokkaa yhdessä muun 
tiimin/ryhmän/porukan kanssa tiedostoja verkossa (esim. 
Suomen Teurastamoyrittäjät ry)
www.google.com/drive/

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018

http://www.google.com/intl/fi_fi/business/
https://www.google.fi/alerts
http://www.google.com/drive/
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Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018
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ONGELMIA SOMESSA?

• Negatiiviset kommentit
• Maineriski
• Liiallinen käyttö
• Väärän tiedon leviäminen
• Epäaitous
• Miten olla aito, mutta kiinnostava?
• Somemokat
• Tietoturvariskit
• Identiteettivarkaudet
• Asiakkaiden epätodelliset odotukset

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018
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FACEBOOKIN KÄVIJÄTIEDOT

• Ketkä sivuasi seuraavat?
• Millainen sisältö heitä 

kiinnostaa?
• Millaista sisältöä he 

jakavat?
• Tsekkaa ainakin nämä

• Yleiskatsaus
• Seurattavat sivut
• Tykkäykset 
• Kattavuus
• Julkaisut

Facebook-markkinointi, Eveliina Toivonen
Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018
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OMIEN SIVUJEN ANALYSOINTI

• LikeAlyzer
• Analysoi Facebook-sivusi 

toimivuutta

• Vertaa Facebook-sivuasi 
kilpailijoihin, sidosryhmiin jne.

• Saa kehitysehdotuksia

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018

https://likealyzer.com/?lang=fi
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MAKSETTU NÄKYVYYS JA 
ERI MAINOSMUODOT
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• Oma media
• Media, jonka yritys omistaa ja jota se hallinnoi  verkkosivut, blogi jne.

• Lainattu media:
• Sosiaalisen median kanavat, jotka joku muu taho omistaa. Yritysten tulee

noudattaa omistajan määrittelemiä sääntöjä  Facebook, Instagram jne.

• Ansaittu media:
• Viraalimarkkinointi ja –Viestintä, asiakkaiden arvioinnit, kommentit ja jaot. 

• Maksettu media:
• Sisältö, joka saa näkyvyyttä maksetun mainonnan avulla. 

OMAA, LAINATTUA, ANSAITTUA VAI MAKSETTUA?

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018
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FACEBOOKIN MAHDOLLISUUDET

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018
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TULOKSELLISTA MAINONTAA

• Mitä mainosmuotoa käytät milloinkin?
• Harkinta: Facebook Canvas
• Asiakkaaksi saaminen: Liidimainonta
• Myynti: Facebook ja Instagram karusellit
• Osta, osta osta! -mainoksista funnelimainontaan

• Kohdennusmahdollisuudet
• Facebookin tehokkaat kohdennusmahdollisuudet - liian tarkka 

kohdennus Suomessa ei ole kovin kannattavaa
• Tarinan kaari

• TV vs. some

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018
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MITEN MAINOSTAT? 

1. Miten teet mainoksen?
• ”Mainosta julkaisua” vs. mainostyökalu vs. Business Manager

2. Mitä mainostyyppiä käytät?
• Yli 10 erilaista eri tavoittein

3. Mikä on mainostavoitteesi? 
• Huutokauppa
• Kattavuus ja näyttötiheys

4. Millaisia kuvia käytät?
• Mainosta aina useammalla kuvalla
• Paras kuva selviää vain kokeilemalla

5. Kenelle mainostat?
• Tallenna toimivat kohderyhmät

6. Kuinka pitkään mainostat?
• Parhaimmat kampanjat ovat suht. lyhyitä

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018
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MILLAINEN ON HYVÄ MAINOS?

• Kuvan ja tekstin suhde
• Otsikko, leipäteksti ja kuva
• Call to action
• Merkkimäärä on rajallinen 

• Kuvalla on suuri merkitys
• Kuinka paljon tekstiä on kuvassasi?
• Mikä on kuvakoko?

• Vaikuttava teksti
• Vetoa tunteeseen (tarinallistaminen) tai järkeen (argumentointi)
• Ajankohtaista
• Hyödynnä mielikuvia
• Tutki, vertaile ja opi

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018
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4 VINKKIÄ FACEBOOK-SIVULLE

1. Päivitä sivusi tietoja-laatikko

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018
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4 VINKKIÄ FACEBOOK-SIVULLE

2. Lisää toimintokutsu

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018



w
w

w
.h

am
k.

fi

4 VINKKIÄ FACEBOOK-SIVULLE

2. Lisää toimintokutsu

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018
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4 VINKKIÄ FACEBOOK-SIVULLE

3. Lisää suositeltu video

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018
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4 VINKKIÄ FACEBOOK-SIVULLE

4. Salli ihmisten lähettää sivullesi yksityisviestejä

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018
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MITÄ JÄI MIELEEN? 

• Mene tietokoneellasi tai kännykälläsi osoitteeseen
kahoot.it ja seuraa ohjeita

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018
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SOMEPROJEKTIA HAMKIIN?

• Mahdollisuus tehdä 
esimerkiksi digitaalisen 
markkinoinnin projekti 
yhdessä liiketalouden 
opiskelijatiimin kanssa

• Loppuvuodesta 2018 tai alkuvuodesta 2019
• cSchool tai markkinoinnin sähköiset työkalut

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018
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VINKIT SOMEEN 2018

1. Ota vastaanottaja huomioon - puhuttele
2. Rakenna sisältö järkevästi – luettavuus
3. Some ei ole enää vain 

markkinointikanava – asiakassuhteet
4. Hyödynnä maksettua näkyvyyttä –

pelkkä orgaaninen ei riitä
5. Videot kiinnostavat – kevyet kokeilut ja 

live
6. Reaaliaikaiset sisällöt – ajan hermoilla
7. Ryhmien hyödyntäminen - yhteisöllisyys 

Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018
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HAMK
Suunnittelija
Eveliina Toivonen
p. 040 826 0733
eveliina.toivonen@hamk.fi

www.linkedin.com/in/eve
liinatoivonen/

www.hamk.fi
Sometyöpaja, Eveliina Toivonen2.10.2018

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

