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SOMETYÖPAJA

Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

Eveliina Toivonen
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KOULUTTAJA

11.9.2017 Teurastamoyrittäjät, Eveliina Toivonen

Eveliina Toivonen Suunnittelija Vapaa-aika

Tradenomi

MBA 2016

Markkinointi ja viestintä

Sosiaalinen media

Markkinointi ja viestintä

Koulutukset

Koulutusvienti

Tapahtumatuotanto

Tuntiopettaja

Ratsastus

Luottamustoimet

Darketing

Markkinointityöt

Eveliina Toivonen

@evetoivonen

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


w
w

w
.h

am
k.

fi

TYÖPAJAN SISÄLTÖ

12-13 Tilannekatsaus

Kertaus aiemmista koulutuksista

13-14 Lounas

14-15 Facebook tehokäyttöön

Somemarkkinoinnin uudet tuulet

15-15.30 Kahvit

15.30-16.30 Vinkkejä jatkoon

Mitä seuraavaksi?
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TILANNEKATSAUS

• Missä mennään? 

• Mitä olet tehnyt? 

• Vinkkejä kollegoille?

• Hyviä kokemuksia?

• Mikä toimii? 

• Mikä ei toimi? 
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SOSIAALINEN MEDIA

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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MIKSI SIELLÄ PITÄISI OLLA?

1. Organisaation löydettävyys
2. Palvelu
3. Sisältöjen jakaminen 
4. Kommentointimahdollisuus
5. Vuorovaikutus
6. Läpinäkyvyys
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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
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SUOMALAISET SOMESSA

11.9.2017 Teurastamoyrittäjät, Eveliina Toivonen



w
w

w
.h

am
k.

fi

JOKAISELLA ON OMA TYYLINSÄ

Mikä on kissa ja missä niitä myydään?Ajattelin ostaa #kissa’n, vinkkejä? 

Skillsseihini kuuluu kissanäyttelyt. 

Katso kuva kissastani! #kissa

Kerkesitkö nähdä kissani leikkimässä? 

Tässä suosikkirotujani kissoista

Katso, kuinka kissani esiintyy näyttelyssä.Apua, kissani on kadonnut!

Katso, täällä minä olen kissani kanssa 
näyttelyssä!

Soitan tätä musiikkia kissalleni.

Mutsi osti meille kissanpennun.

Wow, mikä kissa!
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KANAVAT: FACEBOOK

• 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

• www.facebook.com

Lähde: MTV, Suomi-somen kehityssuuntia 2016
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https://www.facebook.com/katleena?fref=ts
https://www.facebook.com/tyoelamalle/
http://www.facebook.com/
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KANAVAT: INSTAGRAM

• 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

11.9.2017 Teurastamoyrittäjät, Eveliina Toivonen

https://www.instagram.com/benjaminpeltonen/?hl=fi
https://www.instagram.com/hamkstories/?hl=fi
http://www.instagram.com/
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KANAVAT: BLOGIT

• 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
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http://kaikkimitaosaan.blogspot.fi/
http://www.pizzaguy.fi/
http://www.wordpress.com/
http://www.blogger.com/
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KANAVAT: TWITTER

• 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
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https://twitter.com/alexstubb
https://twitter.com/ratsastus_fi
http://www.twitter.com/
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KANAVAT: YOUTUBE

• Internetin videokirjasto
• YouTubeen ladataan joka minuutti 100 tuntia videosisältöä
• Päivittäin palvelussa katsotaan yli neljä miljardia videota
• Videoblogit
• TedTalks
• www.youtube.com
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https://www.youtube.com/user/Soikkuu
https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector
http://www.youtube.com/


w
w

w
.h

am
k.

fi

GOOGLE MY BUSINESS

• Asiakas löytää yrityksesi Googlen 
haulla, Google Mapsissä sekä 
Google+:ssa.

• Ajo-ohjeet, aukioloajat, yhteystiedot, 
arvioinnit

• https://www.google.fi/business
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• Ihminen vs. yritys

• Henkilökunta vs. toimitusjohtaja

• Henkilökunnan tavoittavuus vs. yrityksen 

tavoittavuus

Vertaistuki ja kommunikaatio

• Mikä on brändisi arvo muille?
• Vahva henkilöbrändi on vetovoimatekijä

SOMEBRÄNDI

11.9.2017 Teurastamoyrittäjät, Eveliina Toivonen
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KUKA PUHUU? – ASIANTUNTIJA SOMESSA

• n. 80 % ihmisistä uskoo vertaisarvioita vs. yrityksen 

oma markkinointi.

• Jakamispainikkeet  helppo tapa jakaa tietoa

• Kannusta asiakkaita puhumaan yrityksestä.

• Yritys tutkii, missä kanavissa heidän asiakkaansa 

toimivat ja ottavat ne käyttöön.

• Yrityksen sivuilla on asiakkaita kiinnostavaa sisältöä.

• Asiakkaita kannustetaan tuottamaan sisältöä, 

päivittämään, käyttämään tiettyjä hashtageja.

11.9.2017 Teurastamoyrittäjät, Eveliina Toivonen



w
w

w
.h

am
k.

fi

ASIANTUNTIJANA SOMESSA

• Tietoa alan ajankohtaisista asioista nopeasti, 

verkostoituminen, ajatustenvaihto, palautteen kerääminen, 

markkinointi ja myynti. 

• Kuuntele

• Luo: tavoitteet, suunnitelmat ja persoonallisuus

• Oletko: 

• 1) seuraaja (hashtagit)

• 2) jakaja (sharing is caring, somejaot)

• 3) keskustelija (kommentointi)

• 4) uuden luoja?
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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. 
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KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN

• Mobiili on kasvanut ihmisten käsiin

• 45% kaikista ostohetkistä 

sisältää mobiilitoimintaa

• 88% milleniaaleista käyttää 

mobiilia ostoksilla ollessaan 

kivijalassa

• 68% ihmisistä käyttää mobiilia 

katsoessaan TV:tä

• Asiakkaan ostoprosessin 

tunnistaminen 

• Uusi visuaalinen kieli

• Ilmaiseva

• Moniaistittava

• Inspiroiva

Kuva: Social Here
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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

11.9.2017 Teurastamoyrittäjät, Eveliina Toivonen
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MARKKINOINTIKEINOT 

• Orgaaninen / maksettu 

• Esim. Google AdWords, 

mainokset

• Ajankäyttö

• Sosiaalinen media

• Hakukoneoptimointi

• Kohdentaminen

• Uutiskirjeet

• Mobiilimainonta

• Tiedotteet
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HAKUKONEOPTIMOINTI

SEO = SearchEngine Optimising/ Hakukoneoptimointi
• Algorytmit sijoittavat jokaisen sivun internetissä järjestykseen
• Vaikutusta siihen, kuinka sivut näkyvät hakutuloksissa
• Tuota sisältöä, joita ihmiset luultavasti etsivät
• Pyri saamaan linkityksiä muiden sivuilta
• Mieti potentiaalisia hakusanoja ja käytä niitä sivuillasi
• Tuota sisältöä aktiivisesti
• sivuston, hakemiston ja yksittäisten sivujen nimeäminen
• Otsikot
• Tekstin määrä ja laatu
• Kuvien, videoiden, ladattavien tiedostojen nimeäminen
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KOHDENTAMINEN

Uutiskirjeet

• Yksi vanhimmista markkinoinnin 

työkaluista

• Yhteydenpito asiakkaisiin

• Lisämyynti

• Säännöllinen julkaisu

• Markkinointiviesteistä kuluttajaa 

palvelevaksi sisällöksi 

• Mistä uutiskirjeen voi tilata?

• Helposti mitattava
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DAMAGE CONTROL

• Korjaa ne virheet, mitkä ovat korjattavissa

• Älä poista mitään, jos se ei ole välttämätöntä

• Pyydä anteeksi, jos siihen on syytä

• Uskalla nauraa itsellesi

• Opi virheistä ja jatka eteenpäin!

• Yhteisössä on voimaa
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NETTISIVUT YRITYKSELLE

• Ota huomioon

• Hinta

• Päivittämisen helppous 

• Toimivuus eri laitteilla (tietokone, puhelin jne)

• Sisällön tulee olla 100% ajantasaista

• Vaihtoehtoja nettisivujen tekoon

• Tee-se-itse-miehelle:

• www.wordpress.com/  englanniksi

• www.kotisivukone.fi/  suomeksi

• www.wix.com/  englanniksi

• Osta sivun rakentaminen ulkopuolelta ja päivitä itse jatkossa:

• www.aatosmedia.fi/

• www.opiferum.fi/
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HAMK
Suunnittelija
Eveliina Toivonen
p. 040 826 0733
eveliina.toivonen@hamk.fi

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

www.hamk.fi
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