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• Brändäys eli brändin rakentaminen
• Mikä? 

• Miksi? 

• Miten?

• Markkinointiviestintä
• Mikä ja miksi?

• Miten? 

• Someviestintä



Miten rakentaa menestyvä brändi?



Mikä on brändi?

• Brändi ≠ visuaalinen ilme

= ”puumerkkisi”

=  se, mikä erottaa 

tuotteen/yrityksen muista

= mielikuva tuotteesta/yrityksestä

• Kuluttajan näkökulmasta brändi on lupaus: 
• Brändi = tietyt asiat

• yksinkertaistaa päätöksentekoa 
• vähentää riskiä
 lisäarvo
• mahdollisuus ilmaista identiteettiä: kuka/millainen olen (tai haluan 

olla), mitä arvoja kannatan, mihin ryhmään kuulun



• Auttaa erottautumaan kilpailijoista

• Antaa strategiset linjaukset  helpottaa tuotteistusta ja 
viestintää

• Kannattavuuden kasvu: nostaa liikevaihtoa km. 23 %
(Lähde: Lucidpress, The Impact of Brand Consistency report, 2016)

• Lisäarvo asiakkaalle
• Voi olla myyntivaltti
• Vahva ja onnistunut brändi  tuotetta pidetään parempana kuin se on
• Tunnistettavuus, muistettavuus  asiakkaan sitouttaminen 

uskollisuus 

• Tuo uskottavuutta 

• Viestii korkeasta laadusta

• Tuo lainsuojan (tuotemerkit, nimisuoja, patentit, jne.)

Mitä väliä sillä on?



 Eli yritykset, jotka kuluttajille tulevat mieleen ja 
joilta haluaisi ostaa tuotteen, kasvattavat ennen
pitkää markkinaosuuttaan ja kannattavuuttaan.

Tavoitteena siis pysyä ihmisten mielissä, positiivisesti!

“Companies that make steady gains in mind share
and heart share will inevitably make gains in 

market share and profitability.”



• Brändit korostuneen tärkeitä tuotteille, joiden kulutuspäätös 
tehdään nopeasti ja tietoa etsimättä, esim.

• Kulutustuotteet, kuten ruoka ja vaatteet

• Pikaruokaravintolat

• Miksi? Koska kuluttaja valitsee sen, joka tulee mieleen tai joka 
vaikuttaa päätöshetkellä houkuttelevimmalta

• Brändit tärkeitä myös, kun kulutuksesta saatava hyöty on abstraktia 
 kuluttajan helpompi hahmottaa

• esim. vakuutuspalvelut: brändeissä voiman ja turvallisuuden symboleita 
”vakaus



• Brändiä ei pelkästään rakenneta vaan se rakentuu
vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa

• Brändi = kokemusten summa
• Kosketus brändiin mielikuva vahvistuu, heikkenee, muuttuu

• Kaikki kanssakäyminen yrityksen/tuotteen/brändin kanssa vaikuttaa
• Yrityksen tietoinen markkinointiviestintä
• Kuluttajan tekemät ostot ja kulutus
• Medianäkyvyys
• Somekeskustelut
• Jne.

Brändin rakentuminen



• Brändäys = tarkoituksellinen prosessi, jonka myötä 
tuotteisiin/palveluihin yhdistyy tietty brändi eli mielikuva

• Perustuu liiketoiminnan tavoitteille
Ts. sama kuin tuotteistuksessa: tunne markkinat!

• Tarpeet ja asiakkaat
• Arvolupaus: kouriintuntuva syy, miten tuotat arvoa tyydyttämällä tarpeen

• Kilpailijat ja vaihtoehtoiset tuotteet, näiden vahvuudet ja heikkoudet
• Ajattele laajasti!

• Itsesi ja kilpailuetusi

Brändäys ja brändin rakentaminen



• Yhteensopivuus strategian kanssa

• Yhtenäisyys

• Erottuvuus ja tunnistettavuus
• Mikä erottaa tuotteen/palvelun muista ja tekee siitä ainutlaatuisen?
• Erojen oltava kohderyhmälle oleellisia, positiivisia ja uskottavia

• Jatkuvuus ja pitkäjänteisyys
• Mikä on brändin ydin, ts. ne perustavanlaatuiset ominaisuudet, jotka pysyvät 

muuttumattomina, vaikka brändi kehittyisi ja maailma ympärillä muuttuisi?
• Tavoite: toinen jalka nykyhetkessä, toinen tulevaisuudessa

Hyvä brändi on selkeästi määritelty, uskottava ja ainutlaatuinen, 
ytimeltään kestävä, rakentuu vahvuuksille ja vetoaa kohderyhmään

Menestyvän brändin ominaisuuksia



Brändiasemoinnin maalitaulu
Kohderyhmä?

Kohderyhmän 

kokemus?

Kohderyhmän 

tarve?

Kilpailijat?

Mitä kohderyhmälle 

jää käteen?

Brändimantra

Points-of-parity

Points-of-divergence

Todentajat

Arvot

Visuaalinen toteutus

Brändimantra = brändin ydin/sielu

• 3−5 sanaa, yrityksen sisäiseen 

käyttöön

POP = ominaisuudet, jotka brändi jakaa

muiden brändien kanssa ja joissa se on 

vähintään yhtä hyvä

• Eivät syitä valita brändi, mutta näiden

puuttuminen syy olla valitsematta!

POD = ne brändin uskottavat ja 

asiakkaalle oleelliset hyödyt ja 

positiiviset ominaisuudet, jotka erottavat

sen muista

• Ts. syyt valita brändi

Todentajat = syyt uskoa bränditarjooma

• Faktat ja todisteet, jotka tukevat

POP:ja ja POD:ja

Huomioi asemoinnissa sekä järki että tunteet!



• Disney: hauskaa perheviihdettä
• millaista, kenelle, mitä

• vrt. huvipuistojen slogan: ”Maailman onnellisin paikka”, ”Missä unelmat

toteutuvat”

• McDonalds: ruokaa, porukkaa ja huvia (Folks, Food and Fun)
• vrt. slogan ”I’m lovin’ it” 

• Nike: autenttista atleettista suorituskykyä
• vrt. slogan ”Just do it” 

 lyhyempi, helpompi muistaa, kutsuu toimintaan

Esimerkkejä brändimantroista



= keinoja, jotka tekevät brändistä erottuvan ja tunnistettavan ja 
jotka voi suojata

• esim. nimi, logo ja muu visuaalinen ilme, slogan, jne.

• Testaaminen: 
• Mielikuvatesti: mitä tuotteesta ajatellaan pelkästään tietyn elementin 

perusteella?

• Substituutiotesti: toimisivatko elementit yhtä hyvin toiselle brändille?

Brändin elementit



• Muistettavia 
Esim. nimen on hyvä olla lyhyt ja helposti äännettävä

• Merkityksellisiä, uskottavia ja tuotteeseen sopivia

• Pidettäviä

• Siirrettävissä 
Brändin liittäminen uusiin tuotteisiin

• Sopeutettavissa 
Brändin päivittäminen ajan kuluessa ja maailman muuttuessa

• Suojeltavissa 
Esim. ”Mono”: 
• Jussi Monosen perustaman Lahden saapas- ja lapikasteollisuus Oy:n tuotemerkki

• Vakiintui yleisnimeksi hiihtokengälle    Brändi menetti merkityksensä

Brändielementtien tulee olla



Kokemukset ratkaisevat, millaiseksi mielikuvat eli brändi rakentuu

Osoita äläkä (vain) sano, mistä brändissä on kysymys!

Vrt. Kumpi on uskottavampaa ja tehokkaampaa?

Kerrot asiakkaille, kuinka laadukas/nopea/miellyttävä tuote on. 
Asiakas toteaa saman itse jakaa kokemuksensa eteenpäin.

”Show, don’t tell”

 Ollakseen uskottava brändin on 
rakennuttava aidoille vahvuuksille



• Brändi on kuluttajalle mahdollisuus ilmaista identiteettiä

 brändäys = yhteisön rakentamista

Brändi: yhteisö ja (ryhmä)identiteetti

• Oatly: "Olet tulevaisuuden tekijä, 
suunnan muuttaja" 

 Kuluttajan voimaannuttaminen ja 

nostaminen aktiiviseksi toimijaksi: 

”Ostamalla muutan maailmaa 

arvojeni mukaiseksi"



Narratiivinen eli tarinallinen 

brändäys

Lähtökohtana tuotteen/yrityksen takana oleva tarina 

ja sen yhteys kuluttajien muistoihin, mielikuviin ja omiin tarinoihin



• Hyvä tarina on universaali, tarjoaa samaistumispinnan ja 
herättää tunteita

• Tarinat välittävät arvoja ja tavoitteita

• Tarina on helppo muistaa

Miksi tarinallisuutta?



• Narratiivi, tarinan kaari

• Kieli: brändin tarina sanoina ja metaforina, ainutlaatuinen “ääni”

• Symbolit ja teemat

• Miljöö: miten brändi sijoittuu ajassa, paikassa ja kontekstissa

• Brändi hahmona: mikä on brändin rooli ja vastuut kuluttajien 
elämässä

• Kuluttajan matka: miten kuluttaja on tekemisissä brändin kanssa, 
mikä on hänen roolinsa ja mitä hän kokee

• Miten narratiivi ilmaistaan kokemuksena eli miten brändi on 
aistittavissa

• Brändin visuaalinen ilmentymä

Brändielementit narratiivisessa brändäyksessä



“From a distant orchard. Thousands of miles, over
land and sea. Through storm and peril. The crow flew
until it could fly no more. And in its mouth a single
apple. An apple that he dropped one dark night,
landing with a thud in a faraway garden. The apple
that tasted like no other. Fresh fruitiness, combined
with a dry sharpness. From the seed of that apple the
people grew an apple tree.

And from that tree came more trees until an orchard
was created. And from the fruit of the orchard a cider
was crafted. A cider that the family enjoyed at every
celebration. Soon folk would flock from far and wide
to enjoy its unique taste. And the family were soon
renowned cider makers.

And from that day, every time a family or group of
friends would gather in number and drink the cider,
a crow could be heard to caw in the distance. And the
greater their laughter, the more the crow would caw.
And they called the cider Crowmoor.”



Rogue Raven:
“The next winter, through thick cloud and mist, came
another crow. This time a Raven who brought an
apple that was rich yet truly sour. Thanking their
luck, the people set to work again, creating a cider
with a full body, a unique fresh apple flavor and a
hazy, sour dryness. And the people called it Rogue
Raven, the first in what became the Crooked Apple
Range.”

Jealous Jackdaw:
“Years later, another crow appeared. This time a
Jackdaw who brought a bittersweet apple with real
bite. Was this crow jealous of the others? Soon
another orchard and another cider was created. It
had a unique fresh character, balanced with tangy
bittersweet notes that lingered. And the people
called it Jealous Jackdaw, another in the Crooked
Apple Range.”



Miten elementtejä on käytetty?

• Narratiivin kehittyminen

• Kieli: sanat, metaforat

• Symbolit, teemat

• Miljöö: aika, paikka, konteksti

• Brändi hahmona: rooli, vastuut

• Kuluttajan matka
• Mikä rooli tarjolla?
• Miten ollaan tekemisissä brändin kanssa? 
• Mitä kuluttaja kokee?
• Mitä muutoksia tapahtuu?
• Valaistumisen hetki?

• Kokemus: miten brändi aistitaan
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• ”Varissuo”
• Varis osa syntymyyttiä, logoa, nimeä…
• Varissymboliikka

• (paha) onni, synkkyys, magia

• Omena: 
• Siideri
• Kaiken alku 
• Raamatullisuus (”kielletty hedelmä”, kiusaus, nautinto)

• Myyttisyys, goottilaisromantiikka

• Englantilainen siideriperinne
• Laatu
• Kutsuu kuluttajan osaksi 

• Tarinaa
• Historiallista jatkumoa 

• Vaatimaton alku: nimetön perhe  onni + kova työ  suosio

• Tarina viihdyttävä ja muistettava

• Englannin kieli  englantilaisuus, kansainvälisyys 
uskottavuus



• Brändimantra?
”Legendaarinen englantilainen siiderielämys”

• Kohderyhmä?
Valtavirtaan kuuluva (nuori) aikuinen, joka haluaa irtautua arjesta 
Myös: ”maskuliininen” ja ”legendaarinen” siideri

• Täytetty tarve?
Eskapismi / arjesta irtautuminen, rentoutuminen, nautiskelu

• Arvolupaus? 
”Kuluttamalla tämän siiderin pääset osaksi arkielämää 
suurempaa tarinaa”

• POP?
Maku, pakkaus, saatavuus, hinta

• POD?
Eskapismi, brändi, tarina, estetiikka

• Todentajat?
Huolellisesti rakennettu tarina, kieli, visuaalinen ilme

• Arvot?
Perinteiden ja käsityön arvostus, pitkäjänteisyys, korkea laatu, 
perhekeskeisyys, nautiskelu

• Visuaalinen ilme?
”Öinen mystiikka”: tummat värit + kontrastina täysikuu, varis, 
omena, omenapuu, logon fontti muistuttaa englantilaisista 
pubeista, tähtien sijasta variksia…



• ”Uskon, mitä näen”  visuaalisuus luo vahvoja mielikuvia

• Visuaalisuus ja kuvauksellisuus erittäin tärkeitä nykyään
• Erottuminen
• Lisäarvo asiakkaalle (mm. some)

• Tavoite: 
• Brändi tunnistettava jo visuaalisen ilmeen perusteella
• Visuaalisesti yhtenäinen kokonaisuus
• Visuaalinen ilme sopii brändiin

• Miten? 
• Luo esim. Pinterestiin inspiraatiokansio: värit, tyyli, ”fiilis”, jne.
• Hyödynnä ammattilaista

• Yleiset väriteorian perusteet ja kulttuuriset tekijät on huomioitava!
• Brändisi värit ≠ omat suosikkivärisi

Sananen visuaalisuudesta



Muutamia esimerkkejä



Nordic Honey









• https://www.youtube.com/watch?v=fgdeHQdQ0tI

Sugar Daddies Honey Company

https://www.youtube.com/watch?v=fgdeHQdQ0tI










Tehokas markkinointiviestintä

eli miten saavuttaa ja vakuuttaa asiakkaat?



• Ulkoisiin sidosryhmiin (asiakkaat, yhteistyökumppanit, sijoittajat, media, jne.) 

kohdistuvaa viestintää, jonka tavoitteena on vaikuttaa kysyntään 
positiivisesti

Mitä on markkinointiviestintä?



• Asiakkaat eivät välttämättä tiedosta tarvitsevansa tuotetta
• Ei osata kaivata, koska ei olla tietoisia hyödyistä (esim. 

ilmalämpöpumppu, hunaja)

• Ei osata kyseenalaistaa vallitsevaa tilannetta (esim. uudet innovaatiot, 
kuten auto ja matkapuhelin)

• Markkinointiviestintä tekee yrityksen ja sen tarjooman (tuotteet, 
palvelut) näkyviksi
 voidaan herättää tiedostamaton tarve

Miksi tarvitaan markkinointiviestintää?



• Mainonta (lehdet, radio, tv, puhelin, netti, tienvarsi…)

• Kokonaisvaltaista, laaja-alaista, mahdollisuus 
toistaa viestiä

• Ilmaisuvoimaista, mahdollisuus dramatiikkaan
• Helppo hallita

• Menekinedistäminen (näytepakkaukset, alekupongit, 
kilpailut)

• Herättää huomiota
• Itsessään lisäarvoa
• Selkeä kutsu tehdä ostos

• Tapahtumat ja sponsorointi
• Merkityksellistä
• Osallistavaa
• Epäsuoraa vaikuttamista

• PR / tiedotus- ja suhdetoiminta
• Uskottavuus
• Saavuttaa nekin, joita ei muuten saavutettaisi
• Ajan hermolla

• Internet- ja somemarkkinointi (nettisivut, 
mainokset, blogit, foorumit, FB, Twitter, YouTube… 
Oma someviestintä ja vaikuttajien hyödyntäminen)

• Mobiilimarkkinointi
• Ajankohtaista
• Voi olla hyvin vaikuttavaa
• Saavuttaa hyvin kohdeyleisön

• Suoramarkkinointi (postitse, sähköpostitse, 
puhelimella, netin kautta)

• Henkilökohtaista 
• Proaktiivista 
• Muita keinoja tukevaa

• Henkilökohtainen markkinointi (kasvokkain 
tapahtuva, markkinat, jne.)

• Räätälöitävissä/sopeutettavissa
• Rakentaa asiakassuhdetta
• ”Vaatii” yleisöltä aktiivisuutta, jonkinlaisen 

vastauksen

Markkinointiviestintä-mix



• Tuotteen muotoilu, pakkaus ja hinta

• Myyntihenkilöstön pukeutuminen ja käytös

• Kaupan sisustus

• Yrityksen kirjepaperi

• jne. 

 Kaikki, mikä osaltaan luo kuvaa yrityksestä ja sen tuotteista

Lisäksi markkinointiviestintää on…



• Strategista: liiketoimintastrategia markkinointi  viestintä
• Mitkä keinot, kanavat, viestit, jne. toimivat kohdeyleisölle?

• Missä kohdeyleisö on? Mikä heihin vetoaa?

• Integroitua: kaikki elementit yhteensopivia ja tukevat toisiaan

 Jokaisen toimenpiteen tulee olla strategian mukainen ja 
rakentaa yhdenmukaista viestiä ja kuvaa brändistä

Markkinointiviestinnän tulisi olla…



Viestin välittyminen ei ole mutkatonta…

Lähettäjä Koodaus Viesti Tulkinta Vastaanottaja

VastausPalaute

Häiriöt

 Välittyykö viesti vastaanottajalle tarkoitetulla tavalla?



1. Kohdeyleisön tunnistaminen

2. Viestinnän päämäärien asettaminen

3. Viestinnän suunnittelu

4. Kanavien valinta

5. Budjetointi

6. Tulosten mittaaminen

7. Viestinnän hallinta

Suunnitelmallisen markkinointiviestinnän prosessi



• Kuluttajan päätöksenteko
1. Awareness: Tietoisuus olemassaolosta

2. Knowledge: Tieto tuotteesta/brändistä/yrityksestä

3. Liking: Suhtautuminen tuotteeseen

4. Preference: Suhtautuminen suhteessa vaihtoehtoihin

5. Conviction: Uskomus, ostoaie

6. Purchase: Varsinainen ostopäätös

Mille tasolle yrität vaikuttaa?

2. Viestinnän päämäärien asettaminen



• Viesti: Mitä sanoa?

• Mitä tyydytystä voi odottaa: 
• järkiperäistä

• aistillista

• sosiaalista

• egolle

• jne.

• Mistä tyydytys tulee: 
• lopputuloksesta (results of use) 

• käytöstä (product in use)

3. Viestinnän suunnittelu



• Muotoilu: Miten sanoa?

• Kysymykset tehokkaita: 
• Oma päättely  vakuuttuminen

• Yksipuolinen kehuminen? 
• Kun yleisö ”ajattelee” itse (ennakkoluulot, koulutettua)  Huonot puolet myönnettävä!

• Tehokkain esitysjärjestys: 
• Yleisö ei ole sitoutunut seuraamaan: aloita tärkeimmästä, vahvimmasta, 

kiinnostavimmasta

• Yleisö on sitoutunut: rakentuva ja kliimaksia kohti etenevä viestintä (eli tärkein 
loppuun)

• Ennakkoluuloinen yleisö: aloita vasta-argumenteista tai huonoista puolista ja päätä 
vahvimpaan argumenttiin

3. Viestinnän suunnittelu



• Vertaa
• rikastuminen vs. vaurastuminen

• viikinkisima vs. hunajaviini

• Jopa äänteet vaikuttavat!
• Frosh vs. Frish

Sanojen voima



• Viestijä/lähde: Kuka sanoo?

• Viestilähteen uskottavuus  viestin hyväksyminen

• Uskottavuuteen vaikuttavat: asiantuntemus, luotettavuus, pidettävyys

3. Viestinnän suunnittelu



• Missä yleisö on? 

• Viestinnän tavoitteet?

• Millainen kulutuspäätös?
• Seuraukset suuria  henkilökohtaiset kanavat tärkeitä

• esim. tuote kallis, riskipitoinen, harvoin ostettu tai kertoo kuluttajan mausta/statuksesta

• Word-of-mouth (maine, suosittelut) tärkeää!

• Massaviestintä voi tukea: ideat yksilöille  levittävät sosiaalisessa 
piirissään

• Viestinnän kohteena ryhmän johtajat ja mielipidevaikuttajat

4. Kanavien valinta



• Älä mittaa vain investointeja ja liikevaihtoa/myyntiä!

• Mittaa kohdeyleisön kokemuksia!
• onko tietoinen, mitä tietää, mitä muistaa, miten suhtautuu, jne.

6. Tulosten mittaaminen



• Kuluttajalle suunnattu markkinointi ei saa olla
• Sopimatonta, hyvän tavan vastaista

• Sekaannusta aiheuttavaa

• Puutteellista olennaisten tietojen osalta

• Totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa

• Aggressiivista

• Lisärajoituksia kanavasta riippuen tai kun kohteena erityisryhmät 

• Mehiläispesän tuotteiden markkinoinnissa huomioitava
• Ei EU:ssa hyväksyttyjä terveysväittämiä  ei saa käyttää markkinoinnissa

• Ks. lisää Ruokaviraston ja SML:n sivuilta täältä ja täältä

Markkinoinnin rajoituksista (Ks. tarkemmin)

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikeryhmat/hunaja/
https://www.mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/hunajan-markkinointi-ja-myynti/hunajan-markkinoinnissa-huomioit/
https://www.mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/hunaja-ja-sen-pakkaaminen/hunajan-pakkausmerkinnat/
https://www.suomi.fi/yritykselle/liiketoiminnan-kehittaminen/markkinointi-ja-myynti/opas/markkinointi-ja-mainonta/markkinoinnin-ja-mainonnan-rajoitukset


Muutamia esimerkkejä























Someviestinnän perusteet
ja brändin viestintä somessa

Perustuu Tiina Svenskin pitämän työpajan materiaaliin

https://fi.linkedin.com/in/tiina-svensk-a3b71261


Miksi käyttää somea?

• Tavoitat kohderyhmät, kuten asiakkaat ja 
yhteistyökumppanit

• Kohderyhmiin vaikuttaminen
• Mahdollisuus kuunnella ja oppia kohderyhmistä

• Näkyvyys

• Uskottavuus ja luotettavuus
• Nykyään somen käyttö = olemassaolo

 Välttämättömyys!

• Siellä käydään joka tapauksessa keskustelua

Ole osa sitä!



Viestintä sosiaalisessa mediassa

• Tulisi olla tarkoituksellista ja suunniteltua  some-strategia!

1) Tavoitteet: mitä tavoittelen someviestinnällä? 
• Miten some istuu yrityksen strategisiin tavoitteisiin ja tukee niitä?

• Miten tavoitteiden saavuttamista mitataan?

2) Kohderyhmä: kenelle viestin somessa? 
• Millaisia ihmisiä? Mikä on heille merkityksellistä?

• Unohda ”huutelu”; puhut kohderyhmällesi, et koko maailmalle

3) Kanavat: missä kohderyhmäni liikkuu? 
• FB, Instagram, Snapchat, YouTube, Twitter, Tumblr, jne.

4) Sisältö? 
• Eri kanavissa viestitään eri tavoin

• Tulisi aina tarjota aitoa lisäarvoa kohderyhmälle

5) Miten? 
• Kuinka usein? Kuka toteuttaa mitäkin? 



Sosiaalinen media = vuorovaikutusta!

• Some on keskustelua, ei monologeja varten!

 Seuraa, kysy, kuuntele, kommentoi, jaa, auta, aloita keskusteluja…

• Muista riskinhallinta! 
• Moderoi keskustelua, poista asiaton sisältö, varaudu kriisiviestintään…

• Mielipide-erot sallittava



Sosiaalinen media = vuorovaikutusta!

• Ole rohkeasti persoonallinen!
• Ole inhimillinen ja aito  erottuva ja tunnistettava

• Ei se some ole niin vakavaa, vaikka sitä tekisikin tosissaan ☺

• Puhuttele kohdeyleisöä
• Ajattele yleisöäsi yhteisönä, joukkona ystäviä



Someyhteisön rakentaminen

• Olemme sosiaalisia eläimiä  Tarve kuulua yhteisöön 
Uskollisuus

• Tuota sisältöä, joka on 

1) Sitouttavaa

• relevanttia ja tarjoaa aitoa lisäarvoa, esim.

• auttaa (Mitä kohdeyleisösi ongelmia voit ratkaista?)

• viihdyttää (Mikä puhuttelee kohdeyleisöäsi?)

2) Reaktiivista (eli saa yleisön tykkäämään, kommentoimaan, jakamaan)
• Algoritmit suosivat reaktiivisuutta  näkyvyys



Herätä tunteita

• Puhutteleva kuva

• Provosoiva teksti/otsikko

• Samaistuttava tai koskettava aihe



https://www.instagram.com/p/BuD-phFFgHx/?hl=fi https://www.instagram.com/p/B0oUiJ_it85/?hl=fi

https://www.instagram.com/p/BuD-phFFgHx/?hl=fi
https://www.instagram.com/p/B0oUiJ_it85/?hl=fi


https://www.instagram.com/p/Bv1STO2l5A6/?hl=fi

https://www.instagram.com/p/Bv1STO2l5A6/?hl=fi


Kerro tarina

•
ihmiset ja tarinat

asiat ja faktat

ts. subjektiivinen objektiivista tärkeämpää

muistettavampaa, persoonallisempaa, 
helpommin lähestyttävää

• Hyvä tarina
• herättää tunteita
• antaa mahdollisuuden samaistua

• Rohkaise(e) yleisöä jakamaan omat
tarinansa



https://www.instagram.com/p/B0ll0XBHFtD/?hl=fi

https://www.instagram.com/p/B0ll0XBHFtD/?hl=fi


https://www.instagram.com/

p/B0amNjeHLlm/?hl=fi

https://www.instagram.com/p/B0amNjeHLlm/?hl=fi


Kiteytä viestisi

• Aika, keskittymiskyky ja kiinnostus rajallisia

 Arvosta yleisöäsi: kiteytä!

• “Ole yleisösi asiantuntija-ystävä”
= asiantuntijatietoa helposti lähestyttävään sävyyn

Älä: 
• Hukuta dataan

• Tylsistytä epäoleellisilla yksityiskohdilla

Sen sijaan: 
• Tunnista oleellinen

• Tarjoa (vain) välttämättömin tieto

• Jätä pois kaikki triviaali

 Pohdi: antaako tämä aitoa lisäarvoa?



Osallista yleisösi

• some = vuorovaikutusta

• “Jos et anna yleisölle jotain
tehtävää, älä ihmetele, jos se ei
tee mitään.”

 CTA: Call to action

Esim. “Tykkää, jos…”, “Tilaa kanava, 
jos…”, “Lue koko juttu osoitteessa…”, 
“Jaa oma…”, jne.

• Muista: CTA strategian pohjalta
Mitä tavoittelet? 
Mitä haluat yleisön tekevän?

https://www.instagram.com/p/BzIY1piHP8c/?hl=fi



Yksi (ja vain yksi) asia per julkaisu

• Miksi julkaiset tämän? Mitä yrität viestiä?

• Minkä reaktion haluat yleisöltä?Muista CTA!



1. Herätä tunteita

2. Kerro tarina

3. Tiivistä ja kiteytä

4. Osallista yleisö

5. Vain yksi asia/tavoite per julkaisu

• Bonusvinkit:
• Lisää tavoittavuutta #hashtageilla (erityisesti Instagram, Twitter)
• Rikasta hymiöillä (tuo rentoutta ja persoonallisuutta)
• Nosta muita toimijoita: jaa sisältöä, tägää muita, jne.

Yhteenvetona:
sitouttavan somesisällön kaava



• Kaikkea ei tarvitse osata ja tehdä itse!

• Markkinointi kokonaisuudessaan on tärkeimpiä liiketoiminnan 
osa-alueita 

 riittävä resurssointi
 ammattimaisuus on avainkysymys! 

• Hyödynnä yhteistyötä
• Suurempi vaikuttavuus
• Kustannussäästöt

• Osta toteutus tarvittaessa

Muistutuksena…



Kiitos!

Kysymyksiä?

Kommentteja?

Karolina Laine

karolina.laine@gmail.com


