
Vetoa Elinvoimaan - kehittämishanke

• Auttaa Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain yrityksiä 
2020 poikkeusoloissa löytämään uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia 
ja luomaan verkostoja yhteistyölle

• Toimenpiteinä pienryhmätoiminta, klinikkatoiminta sekä tiedon koonti 
ja jakaminen. Monipuolinen viestintä on avainasemassa.

• Hanketta hallinnoi maaseudun kehittämisyhdistys Leader PoKo ry, 
joka toimii Leader-ryhmä periaatteiden mukaisesti ja on puolueeton.



Mitä ajatuksia Some-markkinointi herättää?



Sosiaalisen median trendit

1. Nano- ja Mikrovaikuttajien hyödyntäminen
2. Videoiden merkitys kasvaa entisestään
3. Hetkessä tuotetut sisällöt voittavat kalliit tuotannot
4. Samojen sisältöjen taitava hyödyntäminen eri kanavissa
5. Sisältöjen kohdentaminen entistä tarkemmille kohderyhmille
6. Maksetun mainonnan hyödyntäminen lähes välttämätöntä



Kohderyhmälähtöiset sisällöt?



s

”Asiakaspersoona”
Nimi

Sukupuoli
Ikä

Sijainti
Ammatti

Taustatarina

Tavoitteet ja motivaatio Turhautuminen



Case: Asiakaspersoona

Ketä on se ihannehenkilö, joka ostaa 
tuotteitani/palveluitani?



Sisältösuunnitelma sisältötyypeittäin

Tiedottava

● Tapahtumiin liittyvät 
tiedotukset

Viihdyttävä

● Meemit, huumori, 
mokat jne.

Informatiivinen

● Omaan liiketoimintaan 
liittyvä opastava sisältö

Tarinallinen

● Tarinat henkilöstöstä ja 
muista sidosryhmistä

Osallistava

Jaettu sisältö muualta

● Artikkeleita, 
blogitekstejä, uutisia

● Kyselyt ja 
kysymykset, aito 
vuorovaikutus
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Miten rakennat sisältökalenterin?
1. Aloita yleisöstäsi (ostajapersoonat)
2. Tägää (merkitse) eri sisältötyypit kalenteriin
3. Selvitä, mitkä sisällöt toimivat
4. Tarkista olemassa oleva sisältö
5. Luo yleiskatsaus tärkeimmistä tapahtumista
6. Suunnittele ja aikatauluta sisältöjä ennen julkaisua (Later)



Sisältökalenteri käytännössä 1/2



Sisältökalenteri käytännössä 2/2





Mikrovaikuttajien hyödyntäminen

- Antakaa kasvot teidän 
yritystoiminnalle

- Hyödyntäkää asiakkaita ja 
yhteistyökumppaneita

- Paikalliset vaikuttajat?



Videoiden merkitys kasvaa entisestään

- Kuvaa enintään 1 min 30 sek videoita
- Käytä natiivi videoita
- Lisää tekstitys videoihin
- Lisää selkeä CTA (call-to-action)
- Pidä videon esittelyteksti alle 100 

merkissä



Hetkessä tuotetut sisällöt - Stories

- Lyhyet enintään 15 sekunnin videot tai 
kuvat, jotka muodostavat tarinan

- Tarinat katoavat 24 tunnin kuluttua
- Keino saada ilmasta lisänäkyvyyttä 

Facebookissa
- Arjen dokumentointia ja kulisseihin 

kurkistamista



Samojen sisältöjen hyödyntäminen eri kanavissa

1. Youtube 2. Facebook 3. Instagram



Yksittäisen mainoksen parhaat käytännöt
1. Aseta otsikon pituudeksi 4 sanaa
2. Tekstin ja kuvauksen pituudeksi 14 sanaa
3. Suosituimmat sanat mainoksissa (sinä, ilmainen, nyt, 

uusi)
4. Suosituimmat CTA:t (Lue lisää, osta nyt, kirjaudu)
5. Linkitä mainos laskeutumissivulle
6. Numeroiden hyödyntäminen (prosentit, rahallinen, 

listat, kehuminen, sosiaalinen todiste)

Lähde: AdEspresso

https://adespresso.com/


Tehokas ja aikaan sidottu arvoehdotelma



Palvelun hyödyn kuvaaminen mielikuvilla
• ”Make work better”
• Visuaalinen kuvaus, miltä 

tuntuu kun turhat palaverit 
loppuvat

• PALVELUN HYÖTY EDELLÄ



Monitasoinen sisältöputki

1. Video

2. Kilpailu

3. Tuotekaruselli



Case: Sisällöntuotanto

Mietitään omalle yritykselle soveltuvia päivitysideoita.



Facebook-mainonnan prosessi



Mainonnan kohdentaminen
1. Tavoitteen asettaminen kampanjalle
• Tunnettuus

• Brändin tunnettuus
• Kattavuus

• Harkinta
• Liikenne 
• Sitoutuminen
• Sovellusasennukset
• Videoiden näyttökerrat
• Liidin luonti
• Viestit

• Konversio
• Konversiot 
• Tuoteluettelomyynti
• Kaupassa käynnit

Facebook ads manager



Mainonnan kohdentaminen
2. Kohderyhmän valinta
• Demografiset tekijät
• Kiinnostuksen kohteet 
• Mukautetut kohderyhmät
• Kaksoisolentokohderyhmät

3. Budjetti ja aikataulu

4. Mainos
• Mainostyypin valinta
• Mainoksen tiedot



Mukautetut kohderyhmät
• Standardoidut mukautetut kohderyhmät (asiakastiedot)
• Mukautetut kohderyhmät verkkosivuvierailijoista
• Mukautetut kohderyhmät sovellusten käytöstä
• Kaksoisolentoryhmät

Ohje – Facebook Pixel



Mainonnan testaus ja optimointi



Mainonnan A/B-testaus – tunnista mikä 
toimii

Testaa VAIN yhtä 
muuttujaa kerrallaan

Käytä oikeaa 
kampanjarakennetta

Varmista, että 
testitulokset ovat 

valideja

Aseta riittävä 
testausbudjetti

Priorisoi mitä testaat



Ideoita testattavista asioista
1. Facebook-yleisöä
2. Eri mainostyyppejä
3. Mainoskuvat
4. Mainoskuvat vs. aidot kuvat
5. Kuvat vs. videot
6. Mainoksen arvoehdotelma
7. Mainoksen otsikko
8. Mainoksen teksti
9. Mainosten sijoittelu
10. Kampanjan tavoitteet



Mainonnan optimointivinkit
1. Löydä parhaiten toimivat mainonnan sijoittelut
2. Tunnista parhaat kellonajan kampanjoillesi
3. Älä ylioptimoi kampanjoitasi
4. Luo uudelleenmarkkinointikohderyhmä
5. Vähennä mainosten näyttötiheyttä luomalla variaatioita eri 

päiville
6. Testaa, testaa, testaa





Instagram markkinoinnin parhaat käytännöt

Yrittäjä ja 
Henkilöstö 

esille

Tutki ja käytä 
oikeita 

#hashtageja

Videot –
Feediin ja 
tarinoihin

Merkitse 
sijainnit ja 

tägaa
henkilöitä 

julkaisuihin

Stories
videoiden 

yhdistäminen 
Feedi

päivityksiin

Lisää selkeä 
CTA (kaverin 

merkitseminen
,kysymys jne.)

Tallenna 
tärkeimmät 

tarinat 
profiiliin

Aktivoi yleisö 
osallistumaan 

sisällöntuotant
oon



Henkilökunta näkyviin



Käytä #hashtageja

• Tutki hakupainikkeella, mitä 
#hashtagit ovat käytettyjä
• Oikein valituilla #hashtageilla

julkaisuja näkevät lukuisat uudet 
käyttäjät



Merkitse sijainti julkaisuihin

• Sijainneilla eli paikat löytyvät 
hakutuloksista
• Erityisesti suosittujen sijaintien avulla 

mahdollisuus merkittävään 
lisänäkyvyyteen



Kuvasuhteet ja muut tekniset 
vaatimukset videolla

Videot Instagram-feedissä
• Suositellaan MP4- tai MOV-muotoja
• Videotiedoston koko enintään 4 Gt
• Videon kesto 3-60 sekuntia
• Kuvasuhde: minimi 1.91:1, maksimi 4:5

• Suositus kuitenkin 1:1

Instagram Stories
• Videoiden kesto enintään 15 sekuntia
• Suositeltu kuvasuhde 9:16



Ekopaasto kampanja - Tarinoiden ja feedin yhteiskäyttö



Instagram Stories lyhyesti

• Kuvat ja lyhyet enintään 15 sekunnin 
videot, jotka muodostavat tarinan.
• Tarinat katoavat Instagram profiilista 

24 h kuluttua ellei niitä tallenneta 
profiiliin
• Stories on muuttanut tapaa, jolla me 

käytämme Instagramia
• Miksi sitä kannattaa hyödyntää?

• Aktiivinen käyttäjäkunta
• Vaivaton luominen
• Ideoiden testaaminen
• Paljon ominaisuuksia



Tarinoiden luonti 1/2

1. Klikkaa Instagramin 
etusivun oikean yläreunan 
kamera –symbolia

2. Kuvaa suoraan aukeavalla 
kameralla tai lataa tiedosto 
puhelimen kuva- tai 
videokirjastosta

3. Kirjota, Live, Tavallinen, 
Boomerang, Superzoom, 
Tarkennus, 
Taaksepäinkelaus, Ilman 
käsiä



Tarinoiden luonti 2/2

Alkunäkymä Lisää avainsana, 
sijainti, kysely, gif jne.

Kirjoita tekstiä Piirrä



Vuorovaikuta yleisön kanssa

• Kyselyt
• Kysymykset 
• Visat 
• Keskustelut



Tallenna tärkeät tarinat profiiliin

• Klikkaa omassa profiilissa olevaa 
pyöreällä taustalla olevaa + -merkkiä 
ja valitse tarinat
• Noudata yhdenmukaista teemaa 

tallennettujen tarinoiden ikoneissa
• Nimeä tarinat yhdenmukaisesti ja 

ytimekkäästi



7. IG Liven parhaat käytännöt 1/2
1. Aiheita IG Livelle
• Behind the scenes materiaalia
• Erityisvieraan esittely• Kysy ja vastaa tilaisuudet
• Palautteen kysyminen• Tee jotain hassua ja typerää J

2. Äänen- ja kuvanlaadun testaus
• Valitse selkeä ja yksinkertainen tausta kuvaustilanteessa
• Kuvaa mahdollisimman pienessä huoneessa -> parempi äänenlaatu
• Kuvaa ikkunan vieressä -> optimaalinen valotus

3. Ennakkomarkkinointi
• IG Stories
• Myös muissa Some-kanavissa
• Harkitse maksettua mainontaa tärkeiden Live-lähetysten markkinointiin



7. IG Liven parhaat käytännöt 2/2
1. Live lähetyksen aikana
• Katso ketkä ovat mukana ja vuorovaikuta aidosti
• Kiinnitä Live-lähetyksen aihe kaikkien nähtäväksi• Muistuta katsojia säännöllisesti, miksi he ovat mukana
• Vaihtele kuvauskulmaa• Pyydä ihmisiä lähettämään yksityisviestejä

2. Live lähetyksen jälkeen
• Tallenna Live video
• Katso tilastot
• Toteuta Liven jälkeinen IG Stories



Case: Instagram

Mietitään oman yrityksen Instagram profiilin tekstiä.



”We don´t have a choice on whether we do SOCIAL media, 
the question is how well we do it?” -Erik Quolman

Kiitos




