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Agenda 28.2.2023

• Sosiaalisen median strategia

• Sosiaalisen median presenssi ja sisältöjen 
suunnittelu

• Community management

• Seuranta ja kehittäminen

• Q & A



Mitä eroa on sosiaalisen median orgaanisella ja 
maksetulla tekemisellä?

Orgaaninen MaksettuVS.



Mistä lähteä liikkeelle, kun yritys 
haluaa siirtyä sosiaaliseen 

mediaan?



Sosiaalisen median strategia

1. Tavoitteiden määrittäminen

• Liiketoiminnan tavoitteet?

• Mitä haluat saavuttaa sosiaalisessa mediassa?

• Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet
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Sosiaalisen median strategia

2. Mittarit
• Mitä mitataan? 

• Konkreettiset ja selkeät mittarit

→ mittaavuuden helppous!

3. Kohderyhmät
• Potentiaaliset asiakkaat?

• Asuinpaikka, ikä, kiinnostuksen kohteet?
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Sosiaalisen median 
strategia

4. Kanavat
• Mistä kanavasta kohderyhmäsi löytyy?

• Yksi kanava vs. monta somekanavaa?

• Pelkät olemassa olevat kanavat eivät tuo lisäarvoa
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Sosiaalisen median kanavat
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3.4M suomalaista käyttäjää
FB: aktiivisin kohderyhmä +45v.
IG: aktiivisin kohderyhmä noin 18-34v. 

LI: B2B / tarkat yrityskohderyhmät, rekrytointi
TW: Politiikka, yhteiskunta, media-ala, esports

Nuori kohderyhmä 18-34v.
Laajasti eri aihealueita

Naiset 
Ruoka/reseptiikka
Huonekalut, sisustus jne.



Missä ja miten yritys näkyy 
sosiaalisessa mediassa?



Ensiaskeleet somepresenssin suunnitteluun

1. Missä kanavissa asiakkaat ovat? 
Kuinka monen kanavan ylläpitoon resurssit riittävät?

2. Määrittele vastaukset 5 tärkeimpään kysymykseen:
Mitä julkaistaan? Milloin julkaistaan? Minne julkaistaan? 
Kuka julkaisee? Kuinka usein?
→ vastuiden määrittely

3. Hoidetaanko sosiaalinen media itse vai ulkoistetaanko?
Onko resursseja ja aikaa suunnitteluun, päivittämiseen ja seurantaan?
Ulkoistaminen?
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Vinkkejä pienyrityksille

• Keskity tärkeimpiin kanaviin

• Säännöllisyys ja suunnitelmallisuus kaiken A ja O

• Keskity sisällön laatuun määrän sijaan
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Sisältöjen suunnittelu

• Säännöllisyys ja suunnitelmallisuus!
→ Markkinointi yhtenäinen kokonaisuus

• Sisältöjen luominen
• Monipuolisuus

• Kanavakohtaiset sisällöt

• Vuosikello/teemakalenteri

• Sisältösuunnitelma
• Postausteksti

• Kuva/video/linkki 

• Julkaisupäivämäärä

• Mahdollinen mainonnan budjetti
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Tone of voice

• Äänensävy eli miten brändi puhuu ja miltä se 
kuulostaa?

• Miten se kommunikoi?

• Millaisia termejä käytetään?

• Millaisilla adjektiiveilla brändin äänensävyä 
voisi kuvata?

• Selkeä omaperäinen tone of voice on kilpailuetu
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Finlayson Wendy’s



Millaista sisältöä kannattaa 
tuottaa?



Miten lähteä liikkeelle?

• Käy läpi olemassa olevien kanavien nykyiset 

sisällöt

• Mikä toimii / ei toimi?

• Mikä sisältö puuttuu?

• Määritä muutama sisältötyyppi

• Sisällöntuotannon helppous

• Kenelle & miksi



MOTIVAATIOIDEN KARTOITUS

Työkalu sisällön suunnitteluun



Motivaatioiden määrittely

1. Tunnista haasteet ja motivaattorit kategorioille / 
palveluille / tuotteille

2. Liitä haasteet ja motivaattorit
etuihin ja call-to-actoneihin

3. Muotoile viestit julkaisuiksi



Pohdi, mikä motivoi erilaisia yleisöjä – ja 
käytä motivaattoreita inspiroimaan

Source: Facebook Creatives 2021



Sisällön aitous

• TikTok-ilmiö

→ Sisältö yhä aidompaa ja vähemmän tuotettua

• Istuu luontevasti kanavaan

• Yritysten vs. somekäyttäjien
tuottama sisältö



Mitä hyödyntää 
sisällöissä?

• Monipuoliset sisältömuodot
→ Story, Reels, feed, live jne

• Trendit ja ajankohtaisuus

• Sitoutunut kohderyhmä → kysy!
• Kysymykset sisältöjen pohjana



Community management:
Pidä huolta yhteisöstäsi



Community Management

• Reagoi asiakkaiden kommentteihin

• Yksityisviesteihin vastaus 24h sisällä

• Negatiivisiin kommentteihin vastaus → älä poista
• Yhteisön reaktio

• Reklamaatio ja korvausasiat
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Seuraa, analysoi ja kehitä!



Analysoi ja kehitä

• Pelkkä seuraaminen ei tuo tuloksia

• Analysoi tuloksia
• Miten tavoitteisiin ollaan päästy?

• Missä kanavissa onnistuttu? 

• Missä parantamisen varaa?

→ Kehitä sisältöä ja tekemistä

→ Sosiaalinen media elää koko ajan, sisältöjen ja tekemisen tulisi 
elää muutoksen mukana.



Yhteenvetona

• Aloita aina somestrategiasta!

• Tee kanavavalinnat kohderyhmän perusteella

• Suunnittele sosiaalisen median vastuualueet

• Panosta sisällön laatuun ja säännöllisyyteen

• Seuraa aktiivisesti, analysoi ja kehitä tekemistä!
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KYSYMYKSIÄ



KIITOS!
K A I S A  A A R N I O

k a i s a . a a r n i o @ t u l o s . f i

0 5 0  3 5  7 3  1 1 7

mailto:kaisa.aarnio@tulos.fi
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