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Johdanto 
Sosiaalinen media on yksi markkinoinnin tehokkaimmista väylistä, sillä tällä 

hetkellä valtaosa kuluttajan verkossa viettämästä ajasta kuluu sosiaalisen median 

kanavissa. Somen rooli markkinoinnissa on työntää asiakasta ostopäätökseen 

edistämällä samaistumis-, sitoutumis- ja tiedonetsimisprosesseja. 

Lisäksi somessa voidaan kasvattaa asiakastyytyväisyyttä ja herättää voimakkaita 

tunnereaktioita. Sisällöllinen rönsyily on sallittua toisinaan, mutta tekemisen 

lähtökohdan tulee pysyä kirkkaana mielessä.  

“
Some edistää busineksen kasvua 

brändilähtöisesti.
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Tutkittuja 
tuloksia 

Sosiaalisen median 
rooli markkinoinnissa

Somen tärkeys tuskin on jäänyt 

kellekään epäselväksi, joten nyt 

yrityksissä keskustellaan eri 

markkinointikanavien välille luotavista 

saumattomista yhteyksistä. 

Teetätimme somen ja muiden 

kanavien yhdistämisestä pro gradu 

-tutkielman Suomessa toimivalle 

retail-brändille. Tutkielman sisältämä 

tieto on ajankohtaista ja suomalaiseen 

toimintaympäristöön sopivaa. 

Julkaisemme myöhemmin laajan 

raportin tutkimustuloksista. 

Johtopäätöksissä todettiin, että  

brändiuskollisuuden synnyttämiseksi 

tarvitaan pysyvää, saumatonta 

vuorovaikutusta kaikissa kuluttajan 

ja brändin välisissä kohtaamisissa. 

Some on tähän erittäin tehokas 

kanava, koska some on luonteeltaan 

vuorovaikutuksellinen ja visuaalinen. 

“ 

An engaging brand experience can be delivered by enabling 
seamless interaction between the consumer and the brand, 

involving the consumer with the brand at the consumer’s own will, 
and by ensuring that all the communication efforts as well as the 

content of each of the brand’s touch point is consistent. 

 By delivering such brand experiences, positive attitudes and 
brand image; brand affect, can be generated and brand loyalty 

affected.

Lähde: Samu Vatanen 
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Ostamisesta on tullut sosiaalinen 

prosessi, jota voidaan kuvata yksin- 

kertaistetusti kaavalla: inspiraatio, 

sitouttaminen, ostaminen. Sosiaalinen 

media on mullistanut viestinnän ja 

markkinoinnin sisällön ja tavoitteet. Se 

on tuonut brändeille mahdollisuuden 

olla vuorovaikutuksessa 

kohderyhmänsä kanssa yksisuuntaisen 

uutisten julkaisun ja monologin sijaan.

Tutkimusten mukaan perheen 

ja ystävien suositukset ovat 

markkinointikeinoista tehokkaimpia. 

Jopa 92 % kuluttajista uskoo, mitä 

mieltä heidän sidosryhmänsä ovat 

brändistä, ja pohjaavat ostoksensa 

näihin kokemuksiin. Näitä kokemuksia 

jaetaan sosiaalisessa mediassa yhä 

enemmän, ja niissä tohinoissa 

markkinoijan on syytä olla mukana. 

Somemaailmassa yhä harvemmin 

puhutaan kohderyhmistä, vaan 

yhteisön jäsenistä, faneista, seuraajista, 

tykkääjistä tai brändilähettiläistä. 

Taktisen myynnin lisäksi yrityksissä 

on halu panostaa asiakaskokemuksen 

luomiseen, tietoisuuden lisäämiseen, 

sitouttamiseen sekä saumattomaan 

yhteyteen eri markkinointikanavien 

välillä. 

EngagementInspiration Emotion

Ostaminen on 
sosiaalista

“
Jopa 92 % kuluttajista uskoo, mitä mieltä 
heidän sidosryhmänsä ovat brändistä,  ja 

pohjaavat ostoksensa näihin kokemuksiin. 
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Mitä on 
Omnichannel-
markkinointi

Myyntiprosessista on tullut sosiaali- 
sempi kuin koskaan aiemmin. Sekä 
markkinoinnin ammattilaiset että 
myynnin ammattilaiset ovat löytäneet 
entistä parempia tapoja hyödyntää 
toistensa osaamista ja kokemuksia 
asiakastyytyväisyyden ja -sitouttamisen 
nimissä. Näin syntyy myös parempia 
euromääräisiä tuloksia. 

Kokemustemme mukaan brändin 
kanssa tekemisissä olevilla on kova halu 
ja into integroida sosiaalinen media 
osaksi muita markkinointikanavia. 
Kuitenkin toteutuksen tasolla tekemi-
nen törmää lukuisiin ongelmiin. Niin 
kauan kun markkinointi-, viestintä- ja 
myynti työskentelee kukin omilla 
osastoillaan tai erillisissä tiimeissä, on 
sosiaalisen median toimenpiteiden in-
tegrointi esimerkiksi taktisiin myynti-
kampanjoihin hidasta ja vaikeaa. 

Miksi  
omnichannel- 
toteutukset ontuvat? 

Omnichannel- eli kaikkikanavainen 
markkinointi on arkipäivää, mut-
ta sitä tukevia organisaatiomalleja ja 
työvälineitä vielä etsiskellään. Kanavien 
välisen yhteyden luomiseen laitetaan 
yhä enemmän panostuksia. On tärkeää 
kuljettaa tuntemattomia verkkokävi-
jöitä ensin vierailijoiksi ja siitä liideiksi, 
ostaviksi asiakkaiksi ja lopulta yrityksen 
pyyteettömiksi suosittelijoiksi. 

Vuorovaikutuksessa piilee 

valtava potentiaali, mutta myös 

uhka, mikäli sosiaalisen median 

markkinointiin ei suhtauduta sen 

vaatimalla vakavuudella ja olla 

valmiita irtautumaan perinteisistä 

toimintamalleista. Sosiaalinen media 

tulee nähdä yhtenä strategisesti 

tärkeistä markkinoinnin kanavista. On 

huolehdittava, että se nivoutuu osaksi 

yrityksen kokonaismarkkinointia.

Brändin näkökulmasta on olennaista 

linkittää fyysinen ja digitaalinen 

maailma toisiinsa. On rakennettava  

yhtenäinen ja jatkuva asiakaskokemus.
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Top-10 
somehaasteet

1. Uskalluksen puute 

Moni bränditalo pelkää antaa 

asiakkaalle sananvaltaa ja yrittää pitää 

kaiken viestinnän omissa käsissään. On 

parempi tottua siihen, ettei se ole enää 

mahdollista. Kuluttajat ovat sosiaalisia 

ja he haluavat jakaa kokemuksiaan 

reaaliajassa, eivätkä brändit pysty 

muuttamaan tätä logiikkaa. On 

luotava rohkeasti uusia keinoja pysyä 

prosessissa mukana ja askeleen edellä. 

2. Tehdään kuten ennenkin on 
tehty

Yrityksessä ei uskalleta kartoittaa 

vaihtoehtoisia keinoja somen 

suunnitteluun, toteutukseen ja 

mittaamiseen, vaan toimitaan tuttujen 

ja perinteisiin medioihin sopivien 

mallien mukaisesti luottaen siihen, 

että kilpailukyky säilyy, vaikka 

markkinoinnin kenttä on muuttunut. 

3. Ei-kenenkään vastuulla

Sosiaalinen media on vastuualue 

siinä missä muutkin tehtävät, eikä 

tehtävään voida valtuuttaa henkilöä, 

jolla ei ole kompetenssia, aikaa, 

halua ottaa vastuuta tai kiinnostusta 

verkkomaailmaan. Vastuullisen tulisi 

kyetä lisäksi viestimään oikeaan 

sävyyn, ottaa kantaa ja tarttua 

ilmiöihin, toimia suunnannäyttäjänä, 

tuottaa sisältöjä sekä hallita myös 

markkinointiteknologia. 

4. “Ei koske meitä”-ajattelu

Sosiaalisen median markkinointi 

suljetaan pois markkinointistrategiasta 

ylimääräisenä lisäkuluna ja -vaivana, 

eikä sitä nähdä investointina 

parempaan asiakaskokemukseen 

ja sitouttamiseen. “Some ei koske 

meitä” on vaarallinen ajattelutapa, 

sillä kuluttajat ovat jo päättäneet 

yrityksen puolesta, että some koskee 

ihan jokaista, joka haluaa tehdä 

menestyksekästä bisnestä somea 

hyödyntäen. 

5. Ymmärryksen puute

Tutkimusten mukaan johdon asenne 

sosiaalista mediaa kohtaan vaikuttaa 

siihen, miten paljon yritys hyödyntää 

sosiaalista mediaa markkinoinnin 

osana ja miten myönteisesti se 

suhtautuu somen mahdollisuuksiin. 

Tämä korostuu erityisesti 

PK-yrityksissä.

6. Lyhytjänteisyys ja poukkoilu 

Sosiaalisessa mediassa näkyvyyden 

ostaminen on järkevää, mutta laaja 

näkyvyys ei automaattisesti takaa 

reaktioita tai vaikutusta. Pieni määrä 

sitoutuneita faneja on tuhansia 

passiivisia tykkääjiä parempi. Näin 

orgaaninen reach saadaan nousemaan 

merkittävän suureksi, koska sitoutunut 

ja intohimoinen yhteisö jakaa 

postauksia.   

 

Somemarkkinointi on harvoin yhden 

yön ihme, mutta onnistuessaan ilmiön 

luonnissa brändi saa ylivoimaista 

aika- ja skaalaetua kilpailijoihinsa 

verrattuna. Sen sijaan lyhytjänteinen 

poukkoilu kampanjasta, tyylistä ja 

teemasta toiseen ei edistä brändityötä.  
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7. Irrallisuus muusta 
tekemisestä

Sosiaalisessa mediassa toimivat 

erilaiset sisällöt kuin muissa 

markkinointikanavissa. Tämä ei 

ole peruste irrottaa somestrategiaa 

yrityksen muusta markkinoinnista. 

Olennaisempaa on rakentaa 

mahdollisimman eheä ja 

pitkäkestoinen asiakaskohtaaminen 

hyödyntäen eri kanavien rooleja ja 

erityispiirteitä ostoprosessin oikeissa 

vaiheissa. 

8, Tehdään “vaan somea”

Sosiaalisen median markkinointi on 

pääsääntöisesti “kivaa”, “miellyttävää” 

ja “mukavaa”,  ja toisinaan yrityksiltä 

unohtuu tekemisen punainen lanka 

ja kovat tavoitteet. Somea tehdään, 

jotta saadaan aikaan kaupallisia 

vaikutuksia, ostoja. Somen rooli 

markkinoinnissa on esimerkiksi 

työntää asiakasta ostopäätökseen 

edistämällä samaistumisprosessia, 

sitoutumisprosessia, 

tiedonetsimisprosessia, 

asiakastyytyväisyyttä tai herättäen 

tunnereaktioita. Rönsyily on sallittua 

somessa, mutta tekemisen lähtökohdan 

tulee pysyä kirkkaana mielessä: 

some edistää bisneksen kasvua 

brändilähtöisesti. 

9. Puutteelliset sisällöt

Somekanavat on helppo avata, mutta 

kanavissa tulisi myös saada aikaiseksi 

reaktioita. Yleisin syy kompastuksiin 

on vääränlainen sisältö. Videota ja 

valokuvaa alikäytetään, kuten käy 

myös kuluttajien tuottamalle sisällölle. 

Myös behind the scenes -näkökulma ja 

muiden kuin omien markkinointi- ja 

viestintäihmisten tuottama sisältö 

jää kokonaan hyödyntämättä. 

Muihin markkinointikanaviin 

tarkoitettu, mainosmainen kuva- ja 

videomateriaali ei sellaisenaan sovi 

someen. 

Valitettavan harva mainostoimisto tai 

tuotantotoimisto pystyy sopeuttamaan 

tuotantojaan niin, että samalla 

kun kuvataan muuta materiaalia, 

saataisiin kuvattua myös laadukasta, 

kustannustehokasta somesisältöä. 

Markki- 

noille on ilmestynyt somemanagerin 

ja somesisällöntuotannon yhdistäviä 

kiinteähintaisia palveluratkaisuja. 

10. Liian kallista 
 
Sosiaalisen median 
kustannustehokkuutta ja alhaista 
kontaktihintaa kyseenalaistetaan, 
eikä sen tavoittavuuden ja tarkan 
targetoinnin uskota päihittävän 
muita median muotoja. Olemme 
eri mieltä.Some on tutkitusti 
kustannustehokas tapa kasvattaa 
myyntiä ja brändiarvoa. 

Millaisia sinun haasteesi somen suhteen ovat? 

Harvassa yrityksessä on tunnistettu kaikki sosiaaliseen mediaan liittyvät haasteet. Pääasiassa yritykset voidaan jakaa 

kolmelle tasolle ongelmineen. Millä tasolla sinun organisaatiosi on?   

Tyytyväisyystaso Kokeilutaso Ammattimainen

Ei tehdä mitään ja toivotaan parasta. Tehdään jo, mutta ei osata tai ei 
tehdä riittävällä panostuksella ja 
riittävän systemaattisesti. 

Tehdään hyvin ja menestyksekkäästi, 
mutta ollaan kiinnostuneita  
tekemään vieläkin paremmin. 
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Kuluttajat janoavat elämän 

näköistä, arkista, helpottavaa, 

hyödyttävää ja inspiroivaa sisältöä, 

johon voi samaistua ja joka 

aiheuttaa tunnereaktion. Somessa 

sisällöntuotannon tasot voidaan jakaa 

karkeasti neljään:

1. Oma tuotanto / in house 

-sometuotanto

2. Vuoropuhelua aiheuttavat julkaisut/

postaukset

3. Kuluttajien / yhteisön jäsenten 

tuottama sisältö

4. Kaupallisten kumppanien tuottama 

sisältö

Vaikka somessa ei näennäisesti ole 

suurta kontrollia leviävälle viestille, on 

omien kanavien olemassaolo brändi- 

kontrollia parhaimmillaan. 

Omissa kanavissa voidaan sanoa 

mitä tahdotaan ja reagoida hyvin 

nopeasti esimerkiksi kritiikkiin, 

väärinymmärrykseen ja alkaviin 

katastrofeihin. Nopeiden 

käännekohtien ja someilmiöiden 

takana on pitkäjänteinen suunnittelu, 

mikä on vaatinut somen nostamista 

strategisen markkinoinnin tasolle. 

Sosiaalisessa mediassa verkostoilla 

on suuri merkitys, ja tämän vuoksi 

tiimityö ja linkittyminen ovat avain 

onnistumisiin. Tuloksellinen kampanja 

on yhdistelmä houkuttavaa sisältöä, 

laajaa näkyvyyttä sekä maksetun 

median mahdollisuuksia.

Sisällön merkitys 
ja brändin 

kontrollointi
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Social Media 
Experience

Ratkaisumme sosiaalisen median 

markkinoinnin systemaattiseen 

ja ketterään tekemiseen on Social 

Media Experience -toimintamalli, 

jossa suunnitellaan, luodaan, 

mitataan ja kehitetään vaikuttavia 

ja koskettavia kohtaamisia 

somekanavissa. Mallissa somea 

lähestytään kahdesta näkökulmasta, 

jotka ovat omien somekanavien 

ylläpito ja sisällöntuotanto, joiden 

nivominen saman prosessin alle tekee 

somemarkkinoinnista helpommin 

hallittavan kokonaisuuden. Lisäksi 

mallissa otetaan kantaa sponsoroitujen 

sisältöjen ja maksetun mainonnan 

tekemiseen muun julkaisun rinnalla. 

Varsinaista ylläpitoa ja sisällön- 

tuotantoa edeltää tyypillisesti sosiaa- 

lisen median suunnitelman tekeminen, 

jossa olemme alusta asti mukana 

sparraamassa. Toisinaan liikkeelle 

lähdetään markkinointistrategian 

sparraamisesta ja somesta osana 

markkinoinnin prosessia.  

Social Media 
Manager on SMX:n 
ammattilainen 

Social media manager tarkoittaa 

somekanavien ylläpidon, 

vuorovaikuttamisen ja kampanjoinnin 

ammattilaista. Somemanagerin 

tehtävänä on edistää bisnestä 

verkossa. Sosiaalisen median 

manageri tuottaa kevyttä web-sisältöä 

kuten mobiilikuvia ja grafiikoita. 

Somemanager tuntee kohderyhmän 

käyttäytymisen verkkokanavissa, 

ymmärtää yhteisöprosesseja ja ilmiöitä 

sekä hallitsee somen integroinnin 

muihin kanaviin.

Somemanager suunnittelee brändi- ja 

tuotetarinoita, jakaa hyödyllisiä, 

hauskoja ja inspiroivia sisältöjä, tuottaa 

tekstejä ja myynnillisiä kampanjoita 

sekä seuraa suosittuja hashtägejä 

ja julkaisee niillä sisältöä. Hän 

keskustelee tykkääjien ja seuraajien 

kanssa aktivoiden, innostaen. 

Somemanager pitää brändin liikkeessä 

ja mittaa onnistumista. 

Somemanager työskentelee asiakas- 

yritykselle joko jatkuvana palveluna tai 

kampanjakohtaisesti – toiminta- 

malli on sopimuskysymys. Erilaisilla 

webpohjaisilla työkaluilla ja 

automaatioilla voidaan merkittävästi 

vähentää somemanagerin 

rutiininomaiseen tekemiseen kuluvaa 

aikaa.  

BrandConsumer SMX
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Tarinaa suunnitellessasi mieti näitä 
kolmea perusasiaa:

1. Miten erotumme kaikista muista tarinan kertojista? Miten 

emme ole yksi musta varis puhelinlangalla kaikkien 

muiden mustien varisten joukossa? 

2. Jos sinulla ei ole laadukkaita sisältöjä, on kanavanhal-

lintakin hyödytöntä. Massa ja sitoutuminen kasvavat 

laadukkaalla sisällöllä.

3. Sisältöä tulee tehdä asiakkaita varten, ei yrityksestä ja sen 

omista motiiveista lähtien.

4. Keksi muitakin puheenaiheita kuin omat tuotteesi ja 

yrityksesi. Tuotekampanjat, sesonkikilpailut ja tarkoituk-

sellinen tuotetekeminen ovat asia erikseen, mutta viestin-

nässä tulisi olla myös toisenlaisia näkökulmia.

5. Anna ensin ja pyydä vasta sitten. Yhteisö rakentuu 

vähitellen. 

6. Olet mitä julkaiset ja mitä muut sinusta puhuvat  

- ei toisin päin! Muut määrittelevät brändisi. Uskalla 

altistaa se.

Tarinoita voidaan julkaista sekä omissa kanavissa että 

muiden yhteisöissä, minkä lisäksi huomiota pitää hakea 

ansaitun median keinoin. Tarinoiden suunnittelu ja 

tuottaminen on oma osa-alueensa, jossa ulkopuolisista 

silmistä ja korvista on iso hyöty. Unohdetaan teknologia, 

välineet ja kanavat, ja muistetaan, että laitteen takana on 

aina ihminen. Mietippä itse mitä sinä mieluiten katsot, 

kuuntelet tai luet? Tätä samaa odottaa myös kohderyhmäsi.

Brand Ambassador elää 
brändisi todeksi

Brändilähettiläs tarkoittaa henkilöä, 

joka puhuu ja edustaa brändiä 

positiivisessa valossa ja kaupallisessa 

tarkoituksessa. Lähettiläitä voi löytyä 

niin  yrityksen työntekijöistä kuin 

faneista. Yhdellä mielipidevaikuttajalla 

on tyypillisesti suuri joukko 

samanhenkisiä heimolaisia, ja he 

yhdessä muodostavat merkittävän 

markkinoinnillisen joukon.

 

Brändilähettilääksi ei voi määrätä 

tai pakottaa ketään, sillä ideana on 

sitoutuminen osaksi brändiarvoja sekä 

tarinaa aidolla ja luontaisella tavalla. 

Usein lähettiläs tuntee brändin en-

nalta ja edustaa itsekin samankaltaisia 

brändiarvoja. Kyse on brändin todeksi 

elämisestä, ei markkinoinnista, ja 

nimenomaan tätä varten olemme 

kehittäneet Social Media Experience 

-toimintamallin.  

Tarinoilla luodaan vaikuttavia kohtaa-

misia sosiaalisen median kanavissa. 

Tarinankerronta on kuvia, videota 

ja blogipostauksia kanavissa, joissa 

kuluttajat jo ovat. Lähtökohtana 

pitää olla kuluttajan mahdollisuus 

elää, samaistua ja kokea tarina, 

ei yrityksen halu huudella omia 

tavoitteitaan ääneen kohderyhmälle. 

Some on yhteisöllistä ja sosiaalista 

vuorovaikutusta, ei yksisuuntaista 

viestintää.
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Miten somen suunnittelu ja toteutus 
eroaa perinteisestä mediasta? 

Sosiaalisen median suunnittelu- ja toteutusprosessi voidaan jakaa pienempiin, 

helpommin lähestyttäviin kokonaisuuksiin, joita ovat muun muassa tarinan 

tekeminen, kanavavalinnat, sisällöntuotannon ja sisällön tyylin päättäminen, 

kanavien keskinäinen roolitus sekä julkaisufrekvenssi. 

On hyvä muistaa myös niin kutsuttu somen paradoksi: sosiaalisen median 

tekeminen vaatii systemaattista ja pitkäjänteistä otetta, mutta yhtäaikaisesti 

myös reaktiivista työtä lyhyellä varoitusajalla. Sometekemisessä on aina myös 

kaksi puolta: sisällöntuotanto ja kanavanhallinta, minkä lisäksi pitää ymmärtää 

maksetun somehuomion rooli.

Somemanager 
on promoottori 

verkossa

“
Tiedätkö mikä on somen paradoksi?
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Caseja 
 Suomen some-

maailmasta

Muutamia suomalaisessa toimintaympäristössä testattuja  

ja toteutettuja casejä pienestä suureen.
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Mikon Leipä

Suuret tehot 
järkevällä 

panostuksella
Tutustu caseen » 

Exotic Snacks

Aivan pähkinöinä 
tuloksistamme

Tutustu caseen » 

Poleranking

Uutissivusta 
maailman 

suosituimmaksi 
lajiyhteisöksi

Tutustu caseen » 
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Haluatko laittaa heti  
somen kuntoon?

Me autamme,
oli kyse sitten 
suuresta tai 

pienestä tarpeesta

Ossian Väisänen
Marketing Planner 
 
+358 40 7018 288 
ossian.vaisanen@harvamarketing.fi

VARAA MAKSUTON KARTOITUS  
SOMEASIANTUTIJAMME KANSSA
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