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Johdanto

Vuodentaite on hienoa aikaa: kerrankin on pakko pysähtyä. Ottaa itselleen aikaa, miettiä mennyt-
tä ja siirtää katseen tulevaan, haki ennusmerkkejä sitten horoskoopeista tai uudenvuodentinoista. 
Me haemme niitä jo kolmatta kertaa Suomen kovimmilta sosiaalisen median asiantuntijoilta.

Monesti parjataan, että alati muuttuvassa some-kentässä ei tapahdu muutosta tarpeeksi nopeas-
ti, jotta tulevaisuuteen olisi järkeä kurkottaa: trendit ovat vuodesta toiseen samat vanhat. Ilolla 
osoitamme nämä napinat turhiksi. Mobiili alkaa olla jo niin itsestäänselvää, että harva oraakke-
leistamme nosti sitä erityisesti esiin; videossa ollaan jo päästy siihen pisteeseen, että enää ei 
puhuta siitä vain muotona, vaan pureudutaan sen käyttöön; mittaamisen haasteellisuudesta on 
muisto vain – nyt puhutaan siitä miten saatavilla olevan datan tulisi ohjata kaikkea tekemistä. 

Tulevana vuonna tultaneen myös näkemään pitkään odotettu sosiaalisen median merkityksen 
väheneminen – nyt peräänkuulutetaan sosiaalista liiketoimintaa. Sosiaalisuutta ei voida enää jättää 
huomiotta. Se vaikuttaa kaikkeen mitä yritys on ja mitä se tekee. Uudenlaiselle strategialle, kult-
tuurille, johtamiselle, työlle ja viestinnälle on tilausta. Itse käyttämämme social brand -ajattelu on jo 
kuluneena vuonna saanut aikaan hyväksyviä nyökkäyksiä ja käynnistänyt toimenpiteitä. Vuonna 
2015 tulemme näkemään laaja-alaisempaa sosiaalisuutta, joka ulottuu yrityksen ytimistä aina 
johtotason torneihin asti. 

Katsauksesta saamme jälleen kiittää upeaa – ja ennätyssuurta – 27 asiantuntijaamme, jotka jou-
lukiireidensä alla ottivat aikaa ja katsoivat tulevaan meidän kaikkien puolesta. Kiitos!

Tartutaan siis toimeen ja annetaan visioiden ohjata oikeaan suuntaan!

Helsingissä 15.12.2014

Jari Lähdevuori Elli Tuominen

Co-Founder & CEO Co-Founder & Strategist
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Tiivistelmä

SOME-MARKKINOINNIN TRENDIT 2015

Mikä muuttuu kanavissa?

Kanavalähtöisen ajattelun aika on ohi. Piste. Ka-
navista on kuitenkin hyvä ymmärtää iso kuva. 
Esimerkiksi se, että some-kanavien verkko entis-
tä suljetumpi mainostajalta. Tai että rahaliikenne 
saavuttaa sosiaaliset verkostot. Myös anonymi-
teetti houkuttaa käyttäjiä kanavavalinnoissaan.

MIkä muuttuu mittaamisessa?

Mittaroinnissa ollaan tultu pitkä matka edellis-
vuosiin verrattuna: tykkäykset sikseen ja vaikut-
tavuus kehiin. Metriikka näyttelee vuonna 2015 
keskeistä roolia myös suunnittelussa, kun siir-
rytään soveltuvin työkaluin sujuvasti mittareista 
dataan ja analyysistä toimenpiteisiin.

Mitä tulee muuttua organisaatioissa?

Vanhat mantrat pätevät edelleen: budjetoidaan 
muutakin kuin OTO-resursseja ja budjetoidaan 
myös rahallisia resursseja. Tämä toivon mukaan 
myös saavutetaan, kun saadaan lisää osaamista 
ja ymmärrystä joka tasolle – valonpilkahduksia 
on nähty jo johtotasollakin asti. Menestyäkseen 
sosiaalisen median kiinnostavuusmarkkinoilla, 
organisaatioilta vaaditaan jatkossa lisää roh-
keutta olla omanlainen, erilainen, erottuva.

Mikä muuttuu liiketoiminnassa?

Isoin muutos tapahtuu, kun siirrytään ajat-
telussa ja tekemisessä sosiaalisesta me-
diasta sosiaaliseen liiketoimintaan. Tämä 
vaatii ymmärryksen siitä, että kaikki on vies-
tintää ja kaikki viestivät. Tuleva vuosi aset-
taa vaatimuksen tuottaa asiakasarvoa joka 
kohtaamisessa, joka on sisäänkirjoitettuna 
sosiaaliseen liiketoimintaan. Samoin ovat 
avoimuus ja eettisyys, joita uusi mediakent-
tä edellyttää.

Mikä muuttuu kommunikaatiossa?

Vuoden 2015 termi on employee advocacy 
eli työntekijälähettilyys. Osaltaan juuri johtaa 
siihen, että sisältömarkkinointi kuuluu kaikil-
le – organisaation ulkopuolisia sisällöntuot-
tajia unohtamatta. Videosta tulee arkinen 
kommunikaatiomuoto yhä isommalle joukol-
le, kiitos etenkin tubettajien. Reaaliaikainen 
markkinointi on toinen termi, johon on syytä 
tutustua, etenkin organisoitumista mietties-
sä. Some-kommunikaation laajan levinnei-
syyden johdosta on syytä ottaa myös juri-
dinen ulottuvuus mukaan suunnitteluun, jos 
näin ei vielä ole tehty.

Mikä muuttuu kohderyhmäajattelussa?

Segmentit pienenevät ja kohdistamista tu-
lee ajatella uudella tavalla. Tästäkin johtuen 
nousee asiakasymmärrys takaisin arvoon-
sa: on ymmärrettävä sosiaalista dynamiik-
kaa, kun haluamme kiinnostaa ja osallistaa.
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Keskeisimmät 
kehityssuunnat 2015

MIKÄ MUUTTUU LIIKETOIMINNASSA?

1. Sosiaalisesta mediasta sosiaaliseen liiketoimintaan

“Sosiaalinen liiketoiminta (social business) [on 
merkittävimpiä kehityssuuntia] – yritysten on 
omaksuttava some-kulttuuri sisäiseksi tavaksi 
toimia, minkä vuoksi sisäisen somen ratkaisut 
ovat alue, jolla tehdään seuraavaksi rahaa. Ne 
ovat välttämättömiä investointeja, jotka muok-
kaavat yrityksen toimintaa ja kykyä markkinoi-
da tehokkaasti.”

 - Christina Forsgård, Netprofi le

“Some integroituu viestinnästä osaksi muuta 
liiketoimintaa. Erityisesti palveluyritykset ryhty-
vät luomaan, palvelemaan ja hoitamaan asi-
akkuuksia verkossa.” 

- Ville Tolvanen, Digitalist Network

“Suurin toiveeni on, että johtajat muodostai-
sivat strategian, miten oma organisaatio voi 
voittaa (tai pärjätä) maailmassa jossa jokainen 
tuote, palvelu ja ihminen on vain älypuhelimen 
näpäytyksen päästä toisistaan 24/7. Tämä on 
kansantaloudellisesti tärkeä asia.” 

- Juho Jokinen, Dingle

“Sosiaalinen media on viestintää ja viestintä 
liittyy niin myyntiin, asiakaspalveluun, brändiin 
kuin tuotekehitykseen. Tämä tulisi ymmärtää 
organisaation kaikilla tasoilla, ei vain markki-
noinnissa.” 

- Mari Rasimus, MTV

“Suurin toiveeni sosiaaliseen mediaan liittyen 
on, että lakattaisiin puhumasta sosiaalisesta 
mediasta ja alettaisiin puhua asiakaskoke-
muksesta, asiakastyytyväisyydestä, elämys-
ten synnyttämisestä, dialogista asiakkaiden ja 
työntekijöiden kanssa, työntekijälähettilyydes-
tä ja muista sosiaalisen median mahdollista-
mista asioista. Kanaviin keskittyminen ohjaa 
ajattelua pois olennaisimmasta, eli avoimen, 
vuorovaikutteisen kulttuurin rakentamisesta, 
johtamisesta, asiakkaista ja elämysten tuotta-
misesta sekä organisaation tavoitteita palvele-
van kokonaisuuden rakentamisesta, jossa digi 
on olennaisena osana mukana.” 

- Aku Varamäki, Enthusiast

“Toivoisin sosiaalisen median laskeutuvan 
alas tähtisumusta ja pääsevän keskeiseksi 
osaksi ihmisten jokapäiväistä toimintaa, jonne 
se kuuluu.” 

- Janne Saarikko, Gorilla Ventures

Some-markkinoinnin trendit 2015 Kurio // Digital Marketing Think Tank4



2. Kaikki on viestintää ja kaikki viestivät

“2015 some-markkinointi leviää yli organi-
saatiorajojen. Voittavissa organisaatioissa 
myynti-, tuotanto-, HR-, ja tuotekehitystoimin-
not tulevat entistä vahvemmin hyödyntämään 
digitaalista vuorovaikutusta. Kaikki on mark-
kinointia, mutta miten ja kuka toimintaa joh-
taa?” 

– Juho Jokinen, Dingle

“[Tärkein kehityssuunta on] konvergenssi: 
viestinnän, PR:n, aspan ja markkinoinnin nä-
kemyksellinen integroituminen. Tässä mallissa 
aktiivisella somella korostunut rooli. Siiloista 
ylös, INHIMILLISYYS keskiöön ja aitoon dialo-
giin asiakkaan kanssa. Menestyvä brändi on 
interaktiivista sisältöä julkaiseva media.” 

- Risto Kuulasmaa, Yle

“Nyt on aika luopua sosiaalisen median hös-
sötyksestä ja puhua sosiaalisesta liiketoi-
minnasta, jonka tavoitteena on unohtuma-
ton asiakaskokemus. Jotta yritys voi alkaa 
sosiaaliseksi, sen pitää pystyä johtamaan 
toimintaansa asiakkaan näkökulmasta eikä 
piiloutua vastuualueiden taakse. Asiakas on 
kuningas.”

- Jarkko Kurvinen, Plutoni

“Sosiaalinen media tulee lähemmäksi ihmisiä 
kehossa olevien laitteiden kautta (esim. äly-
kellot). Brändien on entistäkin vaikeampi tulla 
kuokkimaan pienemmille ja henkilökohtaisille 
laitteille. Ainoa vaihtoehto on luoda lisäarvoa 
esimerkiksi sosiaalisilla palveluilla.” 

- Matias Vaara, Idean

“Haluaisin nähdä sosiaalisen median vai-
kuttavan hyvällä tavalla myös ihmisten ”oi-
keaan elämään”. Joko niin, että asiakkaille ja 
yhteisöille annettaisiin aidosti valtaa vaikut-
taa sosiaalisen median kautta tai että some 
kannustaisi yhteisöllisyyteen myös in real life. 
Digitaalisuus voi parhaimmillaan parantaa ih-
misten hyvinvointia ja arkipäivää.” 

- Mari Rasimus, MTV

3. Asiakasarvoa joka kohtaamisessa
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“Toivon, että työntekijöiden kannustaminen 
sisällön tuottamiseen ja jakamiseen tulee 
vuoden 2015 aikana integroitumaan yritysten 
toimintaan niin, että se ohjaa myös eettistä 
päätöksentekoa. Läpinäkyvyys luo vaateen 
- kaikkien päätösten tulisi olla työntekijöiden 
tweetattavissa.” 

- Aino Saari, Paulig

“Tässä [työntekijälähettilyydessä] avainase-
massa ovat työntekijöiden koulutus ja tukemi-
nen oman henkilöbrändin ja verkoston rakenta-
misessa. Työntekijälähettiläiden avulla voidaan 
parhaimmillaan vahvistaa yritysmielikuvaa ja 
saada yrityksen viesti leviämään sen omien 
asiantuntijoiden kautta. Asiantuntijoilta tulevat 
viestit koetaan yleisesti uskottavimmiksi kuin 
yritykseltä tulevat.” 

- Susanna Lähteenmäki, Sonera

“Uskon, että vuonna 2015 näemme lisää 
thought leader- ja thought leader- ja thought leader thought provider
 -ohjelmia, joiden avulla koulutetaan ja au-
tetaan organisaatioiden henkilöitä tuomaan 
omaa asiantuntijuuttaan esiin sosiaalises-
sa mediassa. Näitä ambassador-hankkeita ambassador-hankkeita ambassador
voidaan myös mitata ja esimerkiksi seurata 
henkilöstön vaikuttavuuden kehitystä.” 

- Helene Auramo, Okimo Clinic

“Some-kentässä on vahva aitouden, autent-
tisuuden ja tavallisuuden trendi, jonka ky-
syntään parhaiten vastaavat yrityksen omat 
tuntijat eli työntekijät. Sen lisäksi, että työn-
tekijöiden itse tuottama sisältö on aidom-
paa ja uskottavampaa, viesti myös otetaan 
paremmin vastaan. Yrityksen työntekijöiden 
omien verkostojen tavoittavuus on mones-
ti suurempi kuin yhdenkään yrityksen omat 
verkostot.” 

- Aino Saari, Paulig

“Myös isompi osa ylimmästä johdosta siirtyy 
aktiivisemmin vaikuttamaan someen. Johtajuus 
on myös digitaalista. Digitaalisuus tukee fyysis-
tä läsnäoloa.” 

- Jenni Santalo, Tieto

“Toiveeni [vuodelle 2015] ei liity sosiaaliseen 
mediaan, vaan siihen, mitä se edustaa, eli 
avoimuuteen. Toivon kaikkien organisaatioi-
den toimivan vuonna 2015 avoimemmin kuin 
mitä ne ovat toimineet vuonna 2014.” 

- Pär Österlund, Bisnode

3. Avoimuus ja eettisyys

MIKÄ MUUTTUU KOMMUNIKAATIOSSA?

1. Employee Advocacy eli työntekijälähettilyys
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“Miksi liike-elämän vaikuttajat eivät voisi olla 
enemmän esillä, johtaa ja viedä omalla esimer-
killään yrityksen brändiä eteenpäin? Eikä sen 
tarvitse aina olla toimitusjohtaja. En ole koskaan 
nähnyt yhtään F-Securen mainosta, mutta Mik-
ko Hyppösen ansiosta tiedän kaiken F-Securen 
palveluista, ilman että hän on koskaan suoraan 
maininnut brändiä tai tuotteita.” 

- Henri Molin, Microsoft Mobile

“Yhteistyö bloggaajien, vloggaajien, instaajien 
ja brädien välillä lisääntyy ja ammattimaistuu. 
Sisältömarkkinointi ylipäätään tulee jatkamaan 
megatrendinä, samalla kun sosiaalista media 
aletaan tekemään (toivottavasti) yhä tavoitteel-
lisemmin.” 

- Aku Varamäki, Enthusiast

“Hyvä sisältö [on merkittävin kehityssuunta 
2015]. Kun käyttäjät hajaantuvat yhä enemmän 
eri some-palveluihin, sisältömarkkinointi teho-
aa juuri niin hyvin kuin miten hyvää se sisältö 
on. Se on myös ainoa tapa tavoittaa esimerkiksi 
WhatsAppin käyttäjät.” 

- Harto Pönkä, Innowise

“Todellisten läpimurtojen saavuttamisek-
si sisältöjen tason täytyy kuitenkin nousta. 
Brändi ei voi puhutella asiakastaan kovin 
syvästi ilmaisellakaan tekstillä, kuvalla tai 
videolla ellei se ole aidosti yhtä hyvä kuin 
sellainen teksti, kuva tai video, josta asiakas 
olisi valmis maksamaan.” 

- Antti Isokangas, Ali Consulting 

2. Sisältömarkkinointi kuuluu kaikille
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3. Videosta tulee arkinen kommunikaatiomuoto 

4. Reaaliaikainen markkinointi

“Videot tulevat olemaan yhä tärkeämpiä, ja toi-
von mukaan kehittymään enemmän kohti aitoa 
sisältöä, pois trailers and teasers and trash -hö-
töstä.”

- Alf Rehn, Åbo Akademi

“Massa taasen ottaa videon omakseen ja alkaa 
julkaista, mutta se nyt on jo vähän viime vuotta. 
#hymiö” 

- Toni Nummela, Suunnittelutoimisto Mera

“Tilastoennustuksia: Vuoden 2014 aikana la-
dataan yli miljoona suomalaista YouTube-vi-
deota. Vuonna 2015 viiden suosituimman 
suomalaisten vlogaajan kanavan tilaajamää-
rät ylittävät 150 000 tilaajan rajan ja yli 85 
% 10–30-vuotiaista suomalaisista katsoo ja 
kuuntelee YouTubea viikoittain.” 

- Risto Kuulasmaa, Yle

“Sen sijaan, että suunnitellaan prosessimaista 
sisältömarkkinointia, keskitytään aiheisiin, joihin 
brändi voi tarttua ja viestiä mahdollisuuden tul-
len. Tämä on ehdottomasti tärkein muutos, kos-
ka yrityksen valitsemat aiheet, joihin tartutaan 
sekä tapa miten viestitään, rakentaa yrityksen 
brändiä.” 

- Henri Molin, Microsoft Mobile

“Vielä näkee, että pyrkimyksenä on suunnitel-
mallisuus, mutta sitten huomataan että eihän se 
suunnitelmallisuus toimi, vaan ennemmän se 
että on hyvä tiimi ja hyvät tekijät ratkaisee.” 

-Aki Ovaska, Activeark JWT

“Kuluttajat elävät online normaalien työ-
aikojenkin ulkopuolella. Useimmat suoma-
laiset yritykset – niin asiakkaat kuin palve-
luntarjoajatkin – elävät edelleen launch and 
leave -toimintamallissa. Ainahan pystyy 
valmistautumaan, suunnittelemaan ja re-
surssoimaan, mutta oikea kysymys meille 
kaikille lienee miltä oikea always-on-brändi- 
ja markkinointiorganisaatio näyttää vuonna 
2015. Miten sitä johdetaan, kuka tekee pää-
töksiä hetkessä eteen tulevissa tilanteissa, 
miten reagoivakin sisällöntuotanto järjeste-
tään ja minkälaista talenttia tämäntyyppi-
seen organisaatioon tulisi palkata.” 

- Petteri Lillberg, McCann Helsinki
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“Markkinoinnin tunnistettavuuden juridiikka on 
edelleen osalle hämärän peitossa. Piilomainonta 
on Suomen laissa kielletty. Myös somessa. Pis-
te. Natiivimarkkinointi, sisältömarkkinointi, blogi-
markkinointi… Kaikkiin liittyy riski, että mennään 
lain rajan väärälle puolelle osaamattomalla tai 
piittaamattomalla toiminnalla. Piilomainonta on 
paitsi laitonta, myös somen käyttäjiä aliarvioivaa. 
Pelataan avoimin kortein tämän asian suhteen ja 
vältetään uutisotsikot ja oikeusprosessit piilomai-
nonnasta.” 

- Elina Koivumäki, Asianajotoimisto JB Eversheds Oy

“Natiivimainonta eli markkinoinnin sisäl-
töjen tuominen osaksi netin muita, toimi-
tuksellisia sisältöjä tulee kasvattamaan 
merkitystään, kun perinteisen mainonnan 
uskottavuus romahtaa ja Facebookissa on 
entistä vaikeampi saada orgaanista näky-
vyyttä. Veikkaan, että tässä tullaan vielä 
liikkumaan harmaalla alueella.”

- Aku Varamäki, Enthusiast

“Toinen haaste [markkinoijille] on kuluttajadatan 
kerääminen ja hyödyntäminen, kun kuluttajien 
tietoisuus aiheesta kasvaa ja lainsäädäntö tiu-
kentuu. Avainsana brändeille on läpinäkyvyys ja 
avoimuus.”  

- Henri Molin, Microsoft Mobile

5. Juridinen ulottuvuus mukaan suunnitteluun

Some-markkinoinnin trendit 2015 Kurio // Digital Marketing Think Tank9



MIKÄ MUUTTUU KOHDERYHMÄAJATTELUSSA?MIKÄ MUUTTUU KOHDERYHMÄAJATTELUSSA?

1. Segmentit pienenevät

2. Asiakasymmärrys takaisin arvoonsa

“Suurin haaste on kohdentamisen vaikeus. Koh-
deryhmät pirstaloituvat entisestään ja niiden 
määritteleminen perinteisin keinoin on lähes 
mahdotonta. Uudet markkinoinnin kohdentami-
sen työkalut, kuten sosiaaliset objektit, vaativat 
ajattelutavan muutosta markkinoijalta ja uuden-
laista tarjontaa mediatilan myyjiltä ja yhteisöjen 
portinvartijoilta.” 

- Janne Saarikko, Gorilla Ventures

“Heikko asiakasymmärrys saa yritykset teke-
mään huonoja valintoja. Jos asiakkasta vaan 
oletellaan asioita kysymättä, on vaikea onnis-
tua asiakkaiden odotusten ylittämisessä saati 
paremmassa palvelussa. Asiakasymmärryksen 
kerryttämisestä kannattaa tehdä tapa, jotta si-
nulla on käytettävissä ajantasaiset ostajaper-
soonat tärkeimmistä kohderyhmistäsi ja pystyt 
puhumaan heille heidän käyttämissä kanavissa 
kiinnostavalla ja innostavalla tavalla.” 

- Jarkko Kurvinen, Plutoni

“Luovan toimiston näkökulmasta merkittävin 
trendi on tekemisen muutos social-fi rst- ja 
always-on-tekemiseksi, ts. kuluttajan sosiaali-
sen käyttäymisen tuominen suunnittelun kes-
kiöön ja lähtökohdaksi.” 

- Petteri Lillberg, McCann Helsinki

“Some-sisältöjen tarkempi kohdentaminen ja 
onnistumisen mittaaminen [on merkittävin ke-
hityssuunta]. Koska some-etujoukoilla on jo 
hyvä käsitys siitä, millaiset sisällöt aktivoivat ja 
kiinnostavat omaa seuraajakuntaa, mutta har-
vemmalla on selkeä käsitys siitä, keitä seuraa-
jat ovat ja miten some vaikuttaa kuluttajakäyt-
täytymiseen.” 

– Kati Keronen, Diff ero
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MIKÄ MUUTTUU KANAVISSA?

1. Kanavalähtöisen ajattelun aika on ohi

“Monikanavaisuus (multi-channel) muuttuu holis-
tiseen asiakas- ja kanavalähestymiseen (seam-
less channel). Some pitäisi ottaa ja varmasti 
tullaan ottamaankin osaksi markkinointikokonai-
suutta, osaksi suunnittelun alkuvaihetta. Digipre-
senssin pitäisi olla kokonaisvaltainen, ei kanava-
lähtöinen.” 

- Jenni Santalo, Tieto

“[Toivon] että yritykset kunnostaisivat sisältöpol-
kunsa niin, että kun verkossa jotakin julkaistaan, 
tämä ei jäisi vain yhden kanavan sinfoniaksi. 
Usein käy edelleen niin, että asiakkaan kiinnos-
tus herätetään jossakin kanavassa, mutta ostoim-
pulssin antavaa lisätietoa ei tarjota missään. Olen 
viime aikoina törmännyt useampiin some-kam-
panjoihin, joita klikkaamalla eteen on tullut viesti 
”page not found” – eli tarkkuutta kanavien väli-
seen synergiaan.” 

- Kati Keronen, Diff ero

“Sosiaalisen median kentässä on meneil-
lään perinteisten ja modernien palvelujen 
konvergenssi. Nyt jo läppäri kertoo käyt-
töjärjestelmätasolla mitä Facebookissa ja 
Twitterissä tapahtuu. Sen lisäksi rajat esi-
merkiksi tekstiviestien ja WhatsApp-henkis-
ten chat-palvelujen väliltä ovat katoamassa. 
Pian sosiaalisen median erottaminen perin-
teisestä viestinnästä käy mahdottomaksi.” 

- Pär Österlund, Bisnode

“Rajatut some-yhteisöt [on keskeisin tren-
di 2015]. Yhteisöllisyys voimistuu tietyn 
aihepiirin ympärillä pyörivissä yhteisöissä. 
Kiinnostus ympäristöön “jossa on kaikki” 
laantuu, koska sosiaalinen konteksti on 
heikompi.” 

- Janne Saarikko, Gorilla Ventures

“Yhä useampi ihminen kuluttaa yhä enemmän 
some-aikaa kanavissa, joista ei voi ostaa media-
tilaa. Viittaan luonnollisesti WhatsAppiin, Kikiin ja 
Snapchattiin. Tämä on upea haaste, koska nyt 
mainostajan katse menee väkisin sisältöihin ja 
kerrontaan. Rahalla ei voi enää ostaa edes het-
keksi tykkäystä itselleen.” 

- Jani Halme, ToinenPHD

“Tulevaisuudessa tähdätään kanavariip-
pumattomaan yhtenäiseen brändikoke-
mukseen – huolimatta siitä, puhutaanko 
toiminnoista online-ympäristössä vai ana-
logisessa maailmassa. Somesta ei puhu-
ta enää vanhaan tapaan erillisenä osana 
markkinointiviestintää, sillä toimiminen di-
gitaalisessa se on elimellinen osa yrityksen 
brändiviestintää siinä missä kuukausittaiset 
uutiskirjeet ja kadunvarsi-ilmoittelukin.” 

- Ida Hakola, Vapa Media

2. Some-kanavien verkko entistä suljetumpi mainostajalta
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3. Rahaliikenne saavuttaa sosiaaliset verkostot

4. Anonymiteetti houkuttaa

1. Tykkäykset sikseen ja vaikuttavuus kehiin

“Maksaminen tulee yhdistymään sosiaalisen 
median palveluihin. Eturintamassa on Face-
book, joka todennäköisesti lisää Messenger 
palveluunsa mahdollisuuden lähettää kavereille 
rahaa.” 

- Matias Vaara, Idean

“Anonyymit palvelut (kuten esim. Whisper, Se-
cret) ovat kiinnostavia, mutta aika näyttää pys-
tyvätkö ne hyppäämään seuraavalle tasolle 
(kuten Snapchat on tehnyt) vai jäävätkö vain 
hetken hekumaksi. Vielä herran vuonna 2014 
vauvafoorumit ja lehtien anonyymi kommentoin-
ti porskuttavat.” 

- Riku Vassinen, Singapore R/GA

“Ei unohdeta mittareita! Sisältötyön tulok-
sellisuutta tulisi mitata yksittäisten käyntilu-
kujen lisäksi myös vaikuttavuuden kautta. 
Aidon asiakassuhteen ja julkaisijaprofi ilin 
kehittyminen edellyttää aikaa, konkreettisia 
tavoitteita ja näitä ilmentäviä monikanavai-
sia mittareita.” 

- Ida Hakola, Vapa Media

“Tehokkaat yritykset mittaavat markkinointiaan 
mm. asiakkaan aloitteesta alkavilla keskuste-
luilla, ajalla ensikontaktista päätöksentekoon, 
hinnanmuodostuksella kovassakin kilpailutilan-
teessa, nettosuositteluindeksillä, maaliin mene-
villä kaupoilla ja asiakkaan elinkaariarvolla sekä 
toki yrityksen tavoitteleman maineen toteutu-
mista esimerkiksi alansa mielipidejohtajana.”  

- Jarkko Kurvinen, Plutoni

“Sekoittuvatko aiemmin puhtaasti sosiaa-
liset yhteisöt vahvemmin mukaan kaupan-
tekoon, rahan siirtoon tai luottojen antami-
seen...?” 

- Jenni Santalo, Tieto

“[Yksi keskeisimpiä trendejä on] ano-
nymiteetti ja yksityisyys, draivereina on 
maailman tilanne, suhdeverkostojen suo-
jaaminen ja terveystekin (quantifi ed self) quantifi ed self) quantifi ed self
lisääntyminen”. 

- Christina Forsgård, Netprofi le

MIKÄ MUUTTUU MITTAAMISESSA?
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2. Mittareista dataan ja analyyseistä toimenpiteisiin

“Sosiaalista mediaa tulisi tehdä systemaattises-
ti ja siten, että tuloksia mitataan koko ajan. Kun 
mittarit on asetettu oikein, ne ohjaavat tekemis-
tä. Koko ajan voidaan parantaa ja optimoida. 
Parhaiten toteutettuna tämä on hyvä oppimis-
prosessi, joka ei koskaan lopu. Oman sosiaa-
lisen median toiminnan osalta on hyvä mitata 
esimerkiksi vaikuttavuutta, brändipositioinnin 
toteutumista ja avainviestien läpimenoa.” 

-  Helene Auramo, Okimo Clinic

“Nousussa on data. Nyt alkaa olla joka paikas-
sa mittareita viritettynä vähän joka asialle, mutta 
tuloksia katsellaan edelleen siellä numeroiden 
tasolla. Oletan, että mittaamisesta päästään 
analytiikkaan – muutoksen, suunnan ja vaiku-
tuksen tulkintaan.” 

- Toni Nummela, Suunnittelutoimisto Mera

“Sisältöjen, kilpailijoiden ja liiketoimin-
taympäristön systemaattinen seuranta ja 
analyysi tulee toivottavasti kasvattamaan 
merkitystään samaa tahtia kun työkalut 
kehittyvät. Ei pelkästään markkinoinnin ja 
viestinnän tulosten mittaamisessa ja hyö-
tyjen perustelemisessa, vaan myös sisäl-
töjen strategisessa suunnittelussa.” 

- Antti Isokangas, Ali Consulting
“Hyvä sisältö ei pelkästään riitä, vaan se pi-
tää saattaa mahdollisimman tehokkaasti sinne, 
missä ihmiset / kohderyhmät ovat. Sisältöjä pi-
tää osata markkinoida some-kanavissa ja viestit 
tulee osata datan avulla kohdentaa entistä täs-
mällisemmin. Se markkinoija voittaa, joka tun-
tee ihmiset (data!) ja saa oikean sisällön oikeille 
yleisöille.” 

- Mari Rasimus, MTV

“Lisää dataohjautuvan kohdentamisen ja 
viestiketjuttamisen hyödyntämistä tarinan-
kerronnassa. Edelleen somettamisessa 
on irtsaroinnin makua. Dataohjautuvalla 
keinovalikolla tavoittaa käyttäytymispoh-
jaisesti, se mahdollistaa viestikulmien va-
rioinnin ja tarinan jatkamisen remarketin-
gin keinoin. Lämmin suositus!” 

- Jani Halme, ToinenPHD
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1. Budjetoidaan muutakin kuin OTO-resursseja

“Olemme haastatelleet tänä vuonna sato-
ja työntekijöitä sosiaalisen mediaan liittyen. 
Resurssipula nousee näissä kyselyissä aina 
esiin. Minusta aikahaasteet on kuitenkin selä-
tettävissä mittaamalla. Kun tekemistä on prio-
risoitu ja pohja rakennettu hyvin mittaamalla, 
on yleensä resursseja ihan riittävästi. Ei ole 
järkevää tehdä liikaa, vääriä asioita ja väärissä 
kanavissa.” 

- Helene Auramo, Okimo Clinic

“Viimeistään nyt pitää tulla esiin yrityksen lo-
gon takaa ja heittäytyä vuorovaikutukseen ih-
misten kanssa. Samalla pitää ymmärtää, että 
some-tekeminen vaatii aikaa ja asiantunte-
musta eli resursseja. Oto-tekemisen aika on 
ohi!”  

- Mari Rasimus, MTV

“Edelleen suurin haaste on oikea resursointi. 
Hyvän sisällön jatkuva tuotanto ja julkaisu ei 
enää riitä. Brändit tarvitsevat jatkuvan analy-
tiikan, älykkään mediabudjetin ja relevantin, 
lähes reaaliaikaisen kyvyn tuottaa fi ksua si-
sältöä nopeasti. Tarvittaisiin bränditoimitus, 
mutta organisaatio ei taivu näin nopeasti. Mitä 
tehdä?” 

- Juho Jokinen, Dingle

“Ilmaisen ansaitun median aika ohi. Faceboo-
kin algoritmimuutoksen myötä ko. media on 
perinteisempi mainosalusta, jossa haetaan 
rahalla peittoa. Orgaaninen brändipostausten 
näkyminen on laskenut muutamaan prosent-
tiin faneista.”

- Antti Leino, Group M

“Kiristyneet markkinointibudjetit [ovat suurin 
haaste]. Taantuma on lohkaissut useiden yri-
tysten markkinointipanostuksia isosti. Vaikka 
juuri nyt olisi syytä panostaa erityisesti kan-
sainvälistymiseen ja uusien markkinoiden 
avaamiseen.” 

- Kati Keronen, Diff ero

“Facebook ja YouTube ovat yhä enemmän pe-
rinteistä mainontaa bisneslogiikaltaan. Mak-
settuun Facebook-postiin “pitäisi” panostaa 
yhtä paljon kuin printtimainokseen ja YouTu-
be pre-rolliin yhtä paljon kuin TV-mainokseen. 
Paino sanalla pitäisi. Tätä eivät ole välttämät-
tä kaikki markkinoijat sisäistäneet vaan elävät 
vielä harhassa, että digi on ”yhä” ilmaista ja 
vähän suttuisempikin tavara välttää.”

- Riku Vassinen,  R/GA Singapore

MITÄ TULEE MUUTTAA ORGANISAATIOISSA?

2. Budjetoidaan myös rahallisia resursseja
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“Isojen brändien ja valtionhallinon +40 v. joh-
tajien täytyy herätä somen merkitykseen ja ym-
märtää sen lainalaisuudet ja resursointi. Muu-
ten lahotaan pystyyn.” 

- Risto Kuulasmaa, Yle

3. Lisää osaamista ja ymmärrystä joka tasolle

4. Lisää rohkeutta

“Suurin haaste on vieläkin se että varsin 
harva johtoryhmä-tasolla oikeasti ymmär-
tää mistä somessa on kysymys. Liian moni 
näkee sen vielä leluna, hauskana lisänä, ja 
kuvittelee että heidän yrityksellään on so-
me-strategia, koska he ovat käyttäneet vä-
hän rahaa pariin hassuun kampanjaan.” 

- Alf Rehn, Åbo Akademi“Yrityksen työntekijät sanansaattajina tarjoavat 
ison mahdollisuuden, mutta uuden roolin omak-
suminen vaatii koulutusta, aikaa ja muutosta toi-
mintamalleihin.” 

- Susanna Lähteenmäki, Sonera

“[Toivon] perinteisille toimialoille uskallusta ot-
taa se ensiaskel some-markkinointiin; silmien 
avaaminen sille, että päättäjät ovat jo somessa. 
Odotan onnistuneita ja keskustelua herättäviä 
B-to-B-some-markkinointikonsepteja innolla.”

- Elina Koivumäki, Asianajotoimisto JB Eversheds

“Haasteena on se, että brändit uskaltaisivat 
antaa itsestään enemmän. Jotta pystyt teke-
mään brändistä mielenkiintoisen, sun pitää 
myös vähän leikkiä sillä, sun pitää löytää sii-
hen mielenkiintosia kulmia miten ihmiset voi 
ottaa sen brändin omakseen.” 

- Aki Ovaska, Activeark JWT

Kiristyneet markkinointibudjetit [ovat suurin 
haaste]. Taantuma on lohkaissut useiden yri-
tysten markkinointipanostuksia isosti. Vaikka 
juuri nyt olisi syytä panostaa erityisesti kan-
sainvälistymiseen ja uusien markkinoiden 
avaamiseen.

- Kati Keronen, Diff ero
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“Ihmisiä edelleenkin kiinnostaa enemmän 
kavereiden ja julkkisten sanomiset kuin 
brändien.  Yrityksiltä täytyy löytyä osaa-
mista ja rohkeutta luoda viihdyttävää tai 
hyödyllistä sisältöä. Harvalta löytyy.” 

- Matias Vaara, Idean

“Toisekseen monet markkinoijat sekoittavat nous-
seen hinnan ja yhtenevän logiikan siihen, että ka-
naviin voi tuupata samaa kamaa kuin printissä tai 
teeveessä ja jälleen tulokset ovat heikkoja. Fakta 
on, että silmäparit maksavat ja porsaanreiät ilmai-
seen näkyvyyteen on pitkälti tukittu. Varsinkin, jos 
ei uskalla tehdä brändinsä kanssa mitään kiinnos-
tavaa.” 

- Riku Vassinen, R/GA Singapore

“[Toivon, että nähdään] luovuuden esiinmarssi roh-
keiden kokeilujen ansiosta. Suomalaisten yritysten 
tulisi olla ensimmäisiä ja hyödyntää Suomessa 
olevaa some-osaamista ensimmäisyyksien teke-
miseen. Moni haluaa vain kopioida mitä joku on jo 
tehnyt sen sijaan, että tekisi itse jotain ennen teke-
mätöntä. Rohkeutta olla ensimmäinen ilman esiku-
via ja malleja.” 

- Christina Forsgård, Netprofi le
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Kiinnostavimmat kanavat 2015

KOVIMMAT NOUSIJAT

Instagram

“[Vuoden 2015 kanava on] Instagram, jonne 
ilmestyvät kohta meilläkin mainosmahdol-
lisuudet. Mutta myös siksi, että kuvallinen 
viesintä on täynnä emootiota ja yhteisölli-
syyden voi koettaa siirtää kuvien varaan Ins-
taan Facebookista.” 

- Antti Leino, Group M

“Snapchatin kokoa Suomessa ei ole validis-
ti arvioitu. Uskon, että palvelulla saa aikaan 
ihmeitä nuoremmille kohderyhmille suun-
nattujen kuluttajabrändien markkinoinnissa. 
Palvelu vaatii uudenlaista sisällöntuotannon 
taitoa ja tapaa. Ensimmäiset suomalaiskeis-
sit teimme jo 2014.”   

- Juho Jokinen, Dingle

“[Pitäkää silmällä] WhatsAppia ja muita pika-
viestintaustaisten some-kanavia kuten KIK 
Messengeriä. Me vanhukset käytämme niitä 
tekstiviestin korvaajana, mutta milleniaanit 
käyttävät niitä erittäin yhteisöllisellä tavalla. 
Kotimainen IRC on siis keksitty uudestaan ja 
lyönyt läpi. Mutta Pohjois-Amerikasta käsin.” 

- Jani Halme, ToinenPHD

Whatsapp

Snapchat
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TUTUT MENESTYJÄT

Twitter

“LinkedIn vahvistaa edelleen asemaansa 
ammatillisen sosiaalisen median palveluna 
erottuen yhä vahvemmin muista some-pal-
veluista. Se tarjoaa monipuolisia mahdolli-
suuksia erityisesti B2B-markkinoinnissa ja 
Suomessa palvelu on mielestäni edelleen 
alihyödynnetty ja aliymmärretty. Asiantun-
tijoiden rooli yrityksen sanansaattajina ja 
hyvät kohdentamisen mahdollisuudet ko-
rostuvat.” 

- Susanna Lähteenmäki, Sonera

“Kohderyhmien tavoittamisen kannalta iso-
jen palvelujen eli Facebookin ja YouTuben 
lisäksi on some-markkinoinnin strategiassa 
huomioitava ainakin Instagram, WhatsApp, 
Twitter sekä parhaillaan uutta tulemista elä-
vät blogit.” 

- Harto Pönkä, Innowise

YouTube

“YouTube-kanavien aktiivisia tilaajia/seuraajia on 
Suomessa puolisen miljoonaa eli varsin vähän. 
Yksittäisten tubettajien ja kanavien seuraaminen 
tulee yleistymään ja samalla kilpailu tubettajien 
välillä kiristyy. Jos tekijöitä löytyy, videoblog-
gaaminen ja muukin tubettaminen lisää suosiota-
an yli 25-vuotiaiden keskuudessa.” 

- Jani Halme, ToinenPHD

LinkedIn

Facebook

Muista myös: Pinterest, Slideshare, Vimeo ja Suomi24

”Twitterin uusi markkinointimahdollisuus on kiin-
nostava, mutta nähtäväksi jää, miten käyttäjät 
sen vastaanottavat. Twitter muutenkin laajenee 
Suomessa, uusia käyttäjiä tulee vuoden 2015 ai-
kana selvästi. Asiakaspalvelu siirtyy B-to-C maa-
ilmassa voimakkaasti nopeisiin some-kanaviin, ja 
sen asiakkaat ottavat kiitollisina vastaan.”

- Elina Koivumäki, Asianajotoimisto JB Eversheds Oy
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VÄHEMMÄN TUTUT YLLÄTTÄJÄT

Quora

Medium

Wanelo

Ask.fm

Vine

Twitch.tv
Slack

”Meillä on jo aivan liikaa samannäköisiä ja 
samantapaisia alustoja, joten itse fanitan 
alustoja, jotka ovat aidosti erilaisia. Medium 
on helvetin hieno, ja uskon sen kehittyvän.” 

- Alf Rehn, Åbo Akademi

”Vine räjäyttää luovuuden, kuusi sekuntia on 
parempi kuin 15 sekuntia. Lyhyt on kaunista ja 
luovaa.” 

- Christina Forsgård, Netprofi le

”Seuraava iso kansainvälinen palvelu on 
some-maailman ostoskeskus Wanelo.” 

–Henri Molin, Microsoft Mobile

“Sosiaalisen median palvelut ovat jo muut-
taneet henkilökohtaisen viestinnän. Seuraa-
vaksi ne kaatavat sähköpostin tyrannian yri-
tysten sisäisessä kommunikaatiossa.” 

- Matias Vaara, Idean

”Muita trendejä ovat anonyymisti käytetty-
jen palvelujen kuten Ask.fm:n kasvu sekä 
paikalliset verkkoyhteisöt ja -ryhmät.” 

- Harto Pönkä, Innowise

“Quora on myös jännittävästi saanut uutta 
virtaa.” 

- Antti Leino, Group M

“Twitch.tv eli potentiaalinen “YouTuben kaa-
taja”, joka meni Googlelta sivu suun ja päätyi 
Amazonille. Live-lähetyksissä ja reaaliaikaises-
sa somessa piilee jotakin todella kiehtovaa. 
Twitch hoitaa tämän kombon käsittämättömän 
hyvin, vaikka se onkin palveluna painottunut 
peliskeneen. Konsepti toimii monessa muussa-
kin yhteydessä, joten ehkä Amazon on hoksan-
nut tämän. Kannattaa seurata.” 

- Toni Nummela, Suunnittelutoimisto Mera

Kotimaisuus kunniaan! Älä unohda näitä: Smarp, Kiosked ja Thinglink.
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“Mikä on Google+ tulevaisuus? Se joko lähtee 
nousuun tai tyrehtyy kokonaan.”  

- Jenni Santalo, Tieto

“Hyvä yritys, mutta ei vaan vedä SEO:sta huoli-
matta. Tai Google tekee jotain radikaalia kelkan 
kääntämiseksi.” 

- Christina Forsgård, Netprofi le

”Valitettavasti Google+ tulee nykymuodossaan 
jäämään unholaan. Todennäköisesti palvelua 
ei tapeta, vaan se tulee jäämään Google-tilin 
tueksi ja tarjoamaan yksittäisiä hyviä ominai-
suuksiaan osana Google-ekosysteemiä.” 

- Janne Saarikko, Gorilla Ventures

”Pidin Google+ -palvelua vuoden 2014 mus-
tana hevosena, joka olisi voinut yllättää. Sitten 
kävikin niin, että vuosia plussan johdosta vas-
tannut Vic Gundotra irtisanoutui tehtävästään 
huhtikuussa 2014. Isoista yhteisöpalveluista 
Google+ on mielestäni selkeimmin häviämässä 
kilpailun.” 

- Harto Pönkä, Innowise

“Luulen, että tämän raportin ilmestyessä Ello on 
jo painunut unholaan. Diaspora ja nyt Ello osoit-
tavat, että ihmisiä loppujen aika vähän kiinnos-
taa yksityisyys, tietojen käyttö mainonnassa ja 
muukaan, minkä pitäisi toki kiinnostaa jokais-
ta valveutunutta kuluttajaa. Aika harva meistä 
vaan on valveutunut kuluttaja.” 

- Riku Vassinen, R/GA Singapore

“Massoille yksityisyys ei näyttäisi olevan suuri 
ongelma. Tai tietojen myyminen, ja targetoidun 
markkinoinnin vastaanottomainen. Yksityisyys on 
lopulta uusi, kaupungistumisen myötä syntynyt 
asia. Julkinen ei uusille sukupolville ole pelotta-
vaa. Ello jäänee nichiksi.” 

- Jenni Santalo, Tieto

”Ello jää unholaan. Lisäarvoksi ei riitä se että on 
jotain nykyistä vastaan. Ei koskaan. Missään.” 

- Juho Jokinen, Dingle

”Facebook-syrjähypyille on ilmiselvä sosiaa-
linen paine, mutta tämä [Ello] ei vaan toimi. 
Puuttuvia palasia on vaan liikaa: käytettävyys, 
mobiili ja ennen kaikkea bisnesmalli.” 

- Toni Nummela, Suunnittelutoimisto Mera

Hiljennymme myös seuraavien muistolle: Foursquare ja Path.

KYSYMYSMERKKI

Google+

MENETETYT

Ello
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Aino Saari
Online Activities Manager
Paulig - Coff ee Division of Paulig Group

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/
trendi vuodelle 2015? Miksi?

Uskon, että erityisesti oman yrityksen työntekijöiden 
kannustaminen sisällöntuotantoon ja jakamiseen 
tulee lisääntymään. Somekentässä on vahva aitou-
den, autenttisuuden ja tavallisuuden trendi, jonka 
kysyntään parhaiten vastaavat yrityksen omat tunti-
jat eli työntekijät. Sen lisäksi, että työntekijöiden itse 
tuottama sisältö on aidompaa ja uskottavampaa, 
viesti myös otetaan paremmin vastaan. Yrityksen 
työntekijöiden omien verkostojen tavoittavuus on 
monesti suurempi kuin yhdenkään yrityksen omat 
verkostot. Hubien lanseeraaminen tulee vaatimaan 
yrityksiltä työntekijöiden kouluttamisen lisäksi roh-
keutta läpinäkyvyyteen.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää 
silmällä vuonna 2015? Miksi?

Odotan Instagramin mainostoiminnallisuuksien ran-
tautumista Suomeen mahdollisesti vuoden 2015 
aikana. Mielenkiintoista on nähdä, miten se toteu-
tuessaan tulee vaikuttamaan käyttäjien toimintaan. 
Yhä useampi some-kanava tulee muuttumaan 
enemmän massamediaksi. Toinen mielenkiintoinen 
kehitysalue on vloggaajat ja yhteisöt. Vuonna 2014 
perustettu Splay Suomi -kanava tuo videobloggaa-
jayhteistyöhön uusia mahdollisuuksia.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markki-
noinnissa vuonna 2015? Miksi?

Yritysten tulisi 2015 vuoden aikana aktiivisesti ky-
seenalaistaa ”someilun” tuoma lisäarvo. Sosiaali-
seen mediaan ei kannata panostaa vain sen vuok-
si, että kaikki tekevät sitä ja mekin haluamme olla 
mukana. Onko suunniteltu kampanja some-rele-
vantti ja ketä sillä itse asiassa halutaan tavoittaa? 
Yrityksen omia kanavia kannattaa hyödyntää vain 
silloin kun kampanja tuo kanavasisältöön aitoa li-
säarvoa.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/
palvelu, joka jää unholaan vuonna 2015?

”Somenäpertely” tulee jäämään unholaan vuonna 
2015. Toivon, että näemme vuoden aikana mah-
tavia kaupallisesti merkittäviä some-kampanjoita 
myös Suomessa. Uskon, että myös yhteisö-käsit-
teen käyttö tulee hiipumaan. Eri palvelujen seu-
raajia tullaan käsittelemään enemmän yrityslojaa-
leina yksilöinä kuin yhteisöinä.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Toivon, että työntekijöiden kannustaminen si-
sällön tuottamiseen ja jakamiseen tulee vuoden 
2015 aikana integroitumaan yritysten toimintaan 
niin, että se ohjaa myös eettistä päätöksentekoa. 
Läpinäkyvyys luo vaateen - kaikkien päätösten 
tulisi olla työntekijöiden tweetattavissa.

”Somenäpertely” tulee jäämään unholaan 
vuonna 2015.”
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Aki Ovaska
Digital Planner | Activeark JWT

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi 
vuodelle 2015? Miksi?

Community management ja optimoitu mainonnan te-
keminen. Sosiaalinen media integroituu hyvin vahvas-
ti nykyään siihen tekemiseen ja myös muihin kanaviin. 
Myös se, että tekeminen menee yhä enemmän jatku-
van oppimisen ja kehittämisen mallilla. Tavallaan se 
ei ole enää niin tiukasti suunniteltua, vaan elää trendi-
en mukaan. Sisältöjä kun tehdään pystytään reagoi-
maan ja nykyään brändit uskaltavat antaa enemmän 
valtuutta toimiston tiimeille ja vapautta toimia. 

Ainakin Suomen tasolla brändit uskaltavat ja antavat 
somen leikkiä niiden brändeillä ja kehittävät jatkuvasti 
some-markkinointia eteenpäin. 

Vielä näkee, että pyrkimyksenä on suunnitelmalli-
suus, mutta sitten huomataan että eihän se suunnitel-
mallisuus toimi, vaan ennemmän se että on hyvä tiimi 
ja hyvät tekijät ratkaisee.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää 
silmällä vuonna 2015? Miksi?

Ei ainakaan Elloa, koska siellä ei ole mainoksia.., 
mutta toisaalta mitenköhän sinne pääsisi sisälle?

Instagram on mennyt Suomessa uudelle tasolle. Se 
tuli pari vuotta sitten ja ensimmäiset brändit menivät 
sinne silloin, mutta tuntuu että vasta nyt isot brändit 
ovat aktivoitumassa. Kyllä se Insta tekee vielä tuloaan 
hämmästyttävän paljon brändimarkkinoinnissa.

Ehkä käyttäjän näkökulmasta pikaviestipalvelut ja 
niihin liittyvät kehitykset. Snapchat ja muut, jotka on 
Jenkeissä nyt suosittuja, rantautuvat Suomeen. Twit-
ter tekee vahvasti tuloa yhä enemmän tv-mainonnan 
kanssa.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markki-
noinnissa vuonna 2015? Miksi?

Se on ehkä just toi kehityssuunta ensimmäisessä 
vastauksessani.

Haasteena on se, että brändit uskaltaisivat antaa 
itsestään enemmän. Jotta pystyt tekemään brän-
distä mielenkiintoisen, sun pitää myös vähän 
leikkiä sillä, sun pitää löytää siihen mielenkiin-
tosia kulmia miten ihmiset voi ottaa sen brändin 
omakseen. 

Esimerkiksi kuluttajabrändeillä tuote saattaa 
usein olla tylsä, tuotetta on hankala lähteä muut-
tamaan mutta viestintää helppo lähteä muutta-
maan. Kyllä se edelleen on se, että hyvä kulma, 
hyvä viestinnällinen idea ja sisältöä siihen liit-
tyen. Voitko sä tavallaan löytää täysin tuotteen 
ulkopuolelta jotain? Kyllä nää edelleen pätee nää 
Redbull-caset ja muut vastaavat, vaikka ne alkaa 
olla tosi vanhoja caseja.

Brändit tykkää pitää itsellään vahvan kontrollin. 
Jos vaikka lähdetään ihan graafi sesta ohjeistosta 
liikkeelle. Jos sä uskallat antaa valtuudet jollekin 
vähän hullummalle ja rohkeammalle, joka ehkä 
ymmärtää kohderyhmän paremmin, annat sille 
valtuudet leikkiä brändillä ja tehdä sisältöä siitä. 

Yleisesti pelätään kuitenkin vielä aika paljon so-
siaalista mediaa. Mutta se pelko saattaa olla vä-
henemässä. 

“Vielä näkee, että pyrkimyksenä on suunnitel-
mallisuus, mutta sitten huomataan että eihän 
se suunnitelmallisuus toimi, vaan ennemmän 
se että on hyvä tiimi ja hyvät tekijät ratkai-
see”
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Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna 2015?

No sillä Ellolla saattaa olla tosi kova nousu ja tuho, tai ainakin vaikuttaa siltä. Meme terminä voisi 
jäädä unholaan. Se alkaa yksinkertaisesti olla jo niin vanha juttu.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  some-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

No se mitä toimistot aina toivoo asiakkailta on rohkeutta, avoimuutta ja sitä outside-in -ajatteluta-
paa. Ei puhuta vain itsestään ja tuotteistaan, vaan mietitään sitä, kuinka me saadaan herätettyä 
tunteita meidän kuluttajakunnassa. 

Ja kuuntelemista. Lisää rohkeutta puhua ja lisää rohkeutta kuunnella.
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Aku Varamäki
Yrittäjä, Strategi | Enthusiast

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/
trendi vuodelle 2015? Miksi?

Natiivimainonta eli markkinoinnin sisältöjen tuo-
minen osaksi netin muita, toimituksellisia sisältöjä 
tulee kasvattamaan merkitystään, kun perinteisen 
mainonnan uskottavuus romahtaa ja Facebookissa 
on entistä vaikeampi saada orgaanista näkyvyyttä. 
Veikkaan, että tässä tullaan vielä liikkumaan har-
maalla alueella. 

Yhteistyö bloggaajien, vloggaajien, instaajien ja 
brädien välillä lisääntyy ja ammattimaistuu.

Sisältömarkkinointi ylipäätään tulee jatkamaan me-
gatrendinä, samalla kun sosiaalista media aletaan 
tekemään (toivottavasti) yhä tavoitteellisemmin.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää sil-
mällä vuonna 2015? Miksi?

Vuonna 2014 nähtiin joitain oivaltavia Insta-
gram-kampanjoita, mutta Instagramin edelleen 
kasvava käyttäjämäärä houkuttaa varmasti muita-
kin markkinoijia kokeilemaan Instaa. Instan visuaa-
lisuus on valtava mahdollisuus markkinoijille, jotka 
osaavat tuottaa kanavan hengen mukaisia, kiinnos-
tavia sisältöjä. Etenkin nuorison tavoittaa Instasta 
hyvin.

Twitterin mainosmahdollisuus ja kasvava käyttä-
jämäärä tekevät Twitteristä markkinoijan mielestä 
varmasti kiinnostavan, ja Twitterissä tavoittaakin 
hyvin digitaalisuuden edelläkävijät. Toivoisin, että 
ensi vuonna joku tv-ohjelma houkuttaisi Twitteriin 
suomalaiset kansanrivit laajemminkin.

Ruotsissa kaikki pöhisevät podcasteista, joten hei-
tän sen vielä tähän, koska Ruotsissa nämä asiat 
yleensä vaan tiedetään meitä paremmin. Ja miksi 
ei, mobiilikäytön lisääntyessä podcastien kuuntele-
minen on entistä helpompaa.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/pal-
velu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Ehtikö Ello olla ilmiö? On hienoa, että Faceboo-
kille löytyy haastajia, mutta käyttäjiä ei houkutella 
toiseen palveluun vain sillä, että palvelussa ei ole 
mainoksia. Sen täytyy myös kätettävyydeltään vas-
tata samoihin tarpeisiin – paremmin.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Suurin toiveeni sosiaaliseen mediaan liittyen on, 
että lakattaisiin puhumasta sosiaalisesta mediasta 
ja alettaisiin puhua asiakaskokemuksesta, asiakas-
tyytyväisyydestä, elämysten synnyttämisestä, dia-
logista asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa, työn-
tekijälähettilyydestä ja muista sosiaalisen median 
mahdollistamista asioista. Kanaviin keskittyminen 
ohjaa ajattelua pois olennaisimmasta, eli avoimen, 
vuorovaikutteisen kulttuurin rakentamisesta, joh-
tamisesta, asiakkaista ja elämysten tuottamisesta 
sekä organisaation tavoitteita palvelevan kokonai-
suuden rakentamisesta, jossa digi on olennaisena 
osana mukana.

”Ajattelun pitäisi jo siirtyä asiakaskokemuksen 
kehittämiseen ja sellaistan elämysten tuottami-
seen, josta ihmiset puhuvat – myös somessa.”

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markkinoin-
nissa vuonna 2015? Miksi?

Some-tekeminen vaatii panostuksia ja tekijöitä. Ta-
louden taantuma varmasti vaikeuttaa resurssien 
löytymistä ja pienentää budjetteja. 

Toinen suuri este some-markkinoinnille lienee edel-
leen se, että sosiaalista media ajatellaan edelleen 
perinteisen markkinoinnin näkökulmasta. Ajattelun 
pitäisi jo siirtyä asiakaskokemuksen kehittämiseen 
ja sellaistan elämysten tuottamiseen, josta ihmiset 
puhuvat – myös somessa.
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Alf Rehn
Liiketaloustieteen professori
Åbo Akademi

“Ja minä en oikeasti halua enää kuulla sanaa ‘viraa-
li’. Mitä sekin enää tarkoittaa?!?”

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/tren-
di vuodelle 2015? Miksi?

Videot tulevat olemaan yhä tärkeämpiä, ja toivon 
mukaan kehittymään enemmän kohti aitoa sisältöä, 
pois trailers and teasers and trash -hötöstä. Tämän 
lisäksi uskon että alamme vuonna 2015 näkemään 
enemmän ainutlaatuisia palveluja, juttuja jotka te-
kevät yhden asian helvetin hyvin, eikä “sama kuin 
Facebook, mutta vähän eri säädöllä”.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää 
silmällä vuonna 2015? Miksi?

Meillä on jo aivan liikaa samannäköisiä ja samanta-
paisia alustoja, joten itse fanitan alustoja, jotka ovat 
aidosti erilaisia. Medium on helvetin hieno, ja uskon 
sen kehittyvän. Muutenkin uskon että aitous ja uniikki 
sisältö tulee olemaan se juttu. Tykkäykset ja re-twee-
tit ovat vain pieni osa kokonaisuutta, mutta ovat saa-
neet liian paljon tilaa.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markkinoin-
nissa vuonna 2015? Miksi?

Suurin haaste on vieläkin se että varsin harva johto-
ryhmä-tasolla oikeasti ymmärtää mistä somessa on 
kysymys. Liian moni näkee sen vielä leluna, hauska-
na lisänä, ja kuvittelee että heidän yrityksellään on so-
me-strategia, koska he ovat käyttäneet vähän rahaa 
pariin hassuun kampanjaan. Kyllä yritykset ovat vielä 
aika ulalla siitä, mitä some voisi olla. Haaste tässä on 
tietenkin se että samalla kuin moni pienempi toimija 
oppii miten somea voi hyödyntää, suurten yritysten 
on yhä vaikeampi ottaa kenttä haltuunsa, johtaen jat-
kuvaan odottamiseen ja näivettymiseen.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/
palvelu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Moni hypetetty palvelu varmaan unohtuu, mut-
ta ennen kaikkea toivoisin, että tietyt ylikäyte-
tyt sisällön muodot kuolisivat. Jos en koskaan 
enää näe yhtään ainoaa listicle’ä, olisin varsin 
onnellinen. Jos clickbait nähtäisi sinä syöpänä 
joka se on, juhlistaisin tätä. Ja minä en oikeas-
ti halua enää kuulla sanaa “viraali”. Mitä sekin 
enää tarkoittaa?!?

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Toivoisin että yritykset vihdoinkin ymmärtäisi-
vät että sosiaalinen media ei ole pelkkä muo-
ti-ilmiö, eikä kenttä jossa tulee kopioida juuri 
nyt suosittuja pakkoliikkeitä – oli nämä sitten 
hassunhauskoja Vine-videoita tai vielä yksi 
#häshtäg #vmp #eijaksa.

Some-markkinoinnin trendit 2015 Kurio // Digital Marketing Think Tank25



Antti Isokangas
Toimitusjohtaja | Ali Consulting
Viestintäjohtaja | Frankis Group

“Sisältöihmiset ovat liian usein vain itsepäisiä 
kiukuttelijoita, jotka niuhottavat oikeuksis-
taan eivätkä ymmärrä kaupallisia tavoittei-
ta.”

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/
trendi vuodelle 2015? Miksi?

Sisältömarkkinointi tulee kasvattamaan entisestään 
merkitystään kaikissa kanavissa ja yhteisöpalveluil-
la tulee jatkossakin olemaan tässä tärkeä rooli sekä 
kuluttaja- että b2b-puolella. Todellisten läpimurtojen 
saavuttamiseksi sisältöjen tason täytyy kuitenkin 
nousta. Brändi ei voi puhutella asiakastaan kovin sy-
västi ilmaisellakaan tekstillä, kuvalla tai videolla ellei 
se ole aidosti yhtä hyvä kuin sellainen teksti, kuva tai 
video, josta asiakas olisi valmis maksamaan.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää 
silmällä vuonna 2015? Miksi?

Kaikki palvelut, jotka edistävät asiakkaan ymmärtä-
mistä tuottamalla dataa asiakkaan tarpeista, mielty-
myksistä ja käyttäytymisestä. Tämä voi tehostaa esi-
merkiksi musiikin käyttöä yhteisöllisen markkinoinnin 
välineenä. Uskon, että esimerkiksi Spotifyn ja Applen 
suoratoistopalveluiden kehittyessä musiikkia tullaan 
hyödyntämään nykyistä tehokkaammin yhteisöllisen 
markkinoinnin välineenä, varsinkin jos ne avaavat 
dataansa myös yhteistyökumppaneiden käyttöön.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markkinoin-
nissa vuonna 2015? Miksi?

Brändien, sisältökanavien ja sisällöntuottajien välil-
le täytyy syntyä aidompaa yhteistyötä jos halutaan 
luoda nykyistä parempia markkinointisisältöjä ja 
vastaanottajia aidosti koskettavaa sisältömarkki-
nointia. 

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/
palvelu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Jos big datasta on pakko puhua sosiaalisen me-
dian markkinoinnin yhteydessä, olisi ihan hyvä 
idea ottaa ensin selvää, mitä termi tarkoittaa

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Sisältöjen, kilpailijoiden ja liiketoimintaympäris-
tön systemaattinen seuranta ja analyysi tulee 
toivottavasti kasvattamaan merkitystään samaa 
tahtia kun työkalut kehittyvät. Ei pelkästään 
markkinoinnin ja viestinnän tulosten mittaami-
sessa ja hyötyjen perustelemisessa, vaan myös 
sisältöjen strategisessa suunnittelussa.

Toistaiseksi moni sisältökanava ja media näkee 
brändien luomat sisällöt yhä uhkana itselleen sen 
sijaan että se hyödyntäisi brändien asiakasdataa 
ja -ymmärrystä. Sisällöntuottajat taas näkevät 
brändit ja mediat pelkkinä rahapussin vartijoina, 
jotka on syytä pitää erossa luovista proseses-
seista. Ja sekä brändeille että medioille kirjoitta-
jat, kuvaajat, elokuvantekijät ja muut sisältöihmi-
set ovat liian usein vain itsepäisiä kiukuttelijoita, 
jotka niuhottavat oikeuksistaan eivätkä ymmärrä 
kaupallisia tavoitteita. Kestävien sisältöratkaisu-
jen syntymiseksi tarvitaan win-win-win-ratkaisu-
ja, joissa myös sisältöjen kuluttajat voittavat.
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Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/
trendi vuodelle 2015? Miksi?

Ilmaisen ansaitun median aika ohi. Facebookin al-
goritmimuutoksen myötä ko. media on perinteisem-
pi mainosalusta, jossa haetaan rahalla peittoa. Or-
gaaninen brändipostausten näkyminen on laskenut 
muutamaan prosenttiin faneista. Markkinointibud-
jetista otetaan nyt siivu, jotta viesti näkyisi, joka 
johtaa että brändisivun viestinnästä tullee tuote- ja 
promootiolähtöisempää kuin aiemmin. Postauk-
sen sisällöt suunnitellaan jos vieläkin tarkemmin 
(mainostoimistoissa), joka tietää tiukkoja aikoja eli 
vähemmän duunia some-palveluja tarjoaville eri-
koistuneille yrityksille. Yhteisöllisyyden rakentami-
sesta brändisivun avulla tulee entistä haastavam-
paa, koska viestit eivät Facebookisa samalla tavoin 
tavoita faneja.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää 
silmällä vuonna 2015? Miksi?

Instagram, jonne ilmestyvät kohta meilläkin mainos-
mahdollisuudet. Mutta myös siksi, että kuvallinen 
viesintä on täynnä emootiota ja yhteisöllisyyden voi 
koettaa siirtää kuvien varaan Instaan Facebookista. 
Yhtälailla varsinkin kv-markkinoille pyrkivä markki-
noija hyöyntää kuvasisältöä myös Pinterestissä. 

Quora on myös jännittävästi saanut uutta virtaa. 
Mediumia seuraisin myös. Monet kiinnostavat 
niche-palvelut vaativat isoja käyttäjämääriä, jo-
ten monta mielenkiintoista palvelua (Soundcloud, 
Sportslobster, WeHeartIt) jäävä hyvin marginaali-
siksi. 

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markki-
noinnissa vuonna 2015? Miksi?

Upeiden sisältöjen tekeminen. Sillä edelleen 
hieno sisältö, loistava kampanja, unohtumaton 
videoklippi lähtee kiertämään sosiaalisia verkos-
toja - ja edelleen Facebook on defacto-verkosto, 
jossa tämä viraaliefekti tapahtuu. Jos sitten ta-
pahtuu. 

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/
palvelu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Google+. Ello. Path (valitettavasti, se on ollut per-
heemme suosikki)

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Meillä on kotimainen some-palvelu nimeltä Suo-
mi24, jota syystä ja toisesta markkinoijat tuntuvat 
vierastavan. Kysessä yksi media, josta käytän-
nössä tavoittaa vuoden aikana kaikki suomalaiset 
ikään ja sukupuoleen katsomatta. Usein vielä ak-
tiivisesti keskustellen ja kommentoiden. Allerille 
siis pallo markkinoida palvelua mainostajille ha-
nakammin. 

P.S. Ensimmäisten Twitter-kampanjoiden (B2B) 
lupaavien tulosten jälkeen olisi mielenkiintoista 
nähdä mitä tapahtuisi, jos Twitter saisi esimerkik-
si 50 % lisää suomalaisia aktiivisia käyttäjiä. Seu-
rantaan siis.

Antti Leino
Digital Director | Group M

“Ensimmäisten Twitter-kampanjoiden (B2B) lupaa-
vien tulosten jälkeen olisi mielenkiintoista nähdä mitä 
tapahtuisi, jos Twitter saisi esimerkiksi 50 % lisää 
suomalaisia aktiivisia käyttäjiä.”
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Christina Forsgård
Hallituksen pj, Viestintäkonsultti
Netprofi le Finland

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/
trendi vuodelle 2015? Miksi?

Tiukka valita yksi. Tässä on listani some-trendeis-
tä, ei niinkään markkinointitrendeistä. Riippuu mistä 
näkökulmasta asiaa katsoo mikä istuu kokonaisuu-
teen muiden esittämien trendien osalta.

Sosiaalinen liiketoiminta (social business) - yritys-
ten on omaksuttava somekulttuuri sisäiseksi tavaksi 
toimia, minkä vuoksi sisäisen somen ratkaisut ovat 
alue, jolla tehdään seuraavaksi rahaa. Ne ovat vält-
tämättömiä investointeja, jotka muokkaavat yrityk-
sen toimintaa ja kykyä markkinoida tehokkaasti. 

Mobiili-some, kaikkea pitää voida käyttää mobiiisti, 
ajasta ja paikasta riippumatta. Sisällön luodaan mo-
biilisti ja mobiiliasenteella.

Visuaalisuus, interaktiiviset kuvat: sisällöt ovat visu-
aalisia ja ne ovat osa mainosverkkoa.

Lyhyet videot, kuusi sekuntia on loistava aika keskit-
tyä asiaan, ei yhtään pidempää!

Maksetut promootiot ja Buy (call to action), nyt on 
aika maksaa näkyvyydestä, kaikki sisältö ei lennä, 
mutta nyt pitää lentää ja sen lisäksi kannattaa mak-
saa.

Anonymiteetti ja yksityisyys, draivereina on maail-
man tilanne, suhdeverkostojen suojaaminen ja ter-
veystekin (quantifi ed self) lisääntyminen.quantifi ed self) lisääntyminen.quantifi ed self

Somen hallintajärjestelmät: ohjaus, julkaisu, analy-
tiikka, mittaaminen, raportointi (kontrolli- ja monito-
rointikeskus), draivereina palvelujen ja hoidettavien 
tilien määrän kasvaminen. Kaaos vaatii koordinoin-
tia, tilannekuvan ylläpitoa ja mittaamista, jotta ym-
märretään mitä tapahtuu, mikä toimii ja mihin huo-

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa 
pitää silmällä vuonna 2015? Miksi?

LinkedIn, Instagram, Vine.

Kotimaisista nostaisin esiin: Smarp, Kiosked, 
Thinglink.

LinkedIn nousee b2b:ssä merkittäväksi vaikut-
tajaksi erityisesti asiantuntijamarkkinoinnissa. 
Instagram toimii kaikille: kuvat, lyhyet videot, 
häsät. Vahva visuaalinen alusta. Vine räjäyttää 
luovuuden, kuusi sekuntia on parempi kuin 15 
sekuntia. Lyhyt on kaunista ja luovaa.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markki-
noinnissa vuonna 2015? Miksi?

Yritykset eivät osaa hyödyntää omaa digitaalis-
ta heimoaan markkinoinnissaan ennen kuin yri-
tyksen sisäinen some ja liiketoiminta saadaan 
toimimaan. Kulttuurin kehittyminen vie aikaa ja 
vaatii investointeja sekä yhteisöllisiin sisäisiin 
sovelluksiin että luoviin ratkaisuihin organisaa-
tion ulkopuolella. Kokemusta on vähän.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/
palvelu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Google+, hyvä yritys, mutta ei vaan vedä SEO-
sta huolimatta. Tai Google tekee jotain radikaa-
lia kelkan kääntämiseksi. 

Ostetut tykkääjät ja seuraajat ovat out.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Luovuuden esiinmarssi rohkeiden kokeilujen 
ansiosta. Suomalaisten yritysten tulisi olla en-
simmäisiä ja hyödyntää Suomessa olevaa so-
me-osaamista ensimmäisyyksien tekemiseen. 
Moni haluaa vain kopioida mitä joku on jo tehnyt 
sen sijaan, että tekisi itse jotain ennen tekemä-
töntä. Rohkeutta olla ensimmäinen ilman esiku-
via ja malleja. 
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Elina Koivumäki
Asianajaja, Osakas
Asianajotoimisto JB Eversheds Oy

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/tren-
di vuodelle 2015? Miksi?

B-to-B -yritysten voimallisempi aktivoituminen somes-
sa. ”It’s about time” eli turhan kauan business-to-bu-
siness -yritykset ovat pysytelleet pääosin taustaseu-
raajina some-markkinoinnissa ja vähätelleet tai olleet 
ymmärtämättä somen merkitystä myös liike-elämäs-
sä. Lupaavia alkuja on nähty vuoden 2014 aikana, ja 
siitä rohkaistuneena muutkin alkavat uskaltaa kokeilla 
somea kanavana.

Lisäksi nostan esiin B-to-C asiakaspalvelun siirtymi-
nen someen, selvä trendi jo 2014, mikä voimistunee 
selvästi 2015. Kuluttajat ovat melko armottomia, pal-
velua on saatava heti ja siellä, missä kuluttajat muu-
tenkin ovat. Mielikuvamarkkinointiin some-asiakas-
palvelu voi olla erinomaisia tuloksia tuottava kanava.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää 
silmällä vuonna 2015? Miksi?

Twitter ja LinkedIn.

Twitterin uusi markkinointimahdollisuus on kiinnosta-
va, mutta nähtäväksi jää, miten käyttäjät sen vastaan-
ottavat. Twitter muutenkin laajenee Suomessa, uusia 
käyttäjiä tulee vuoden 2015 aikana selvästi. Asiakas-
palvelu siirtyy B-to-C maailmassa voimakkaasti no-
peisiin some-kanaviin, ja sen asiakkaat ottavat kiitol-
lisina vastaan.

LinkedInin uudenlaiset sisällöntuotantotavat ovat pu-
haltaneet LinkedIniin uutta virtaa ja kiinnostavaa si-
sältöä on alkanut tulla loppuvuonna 2014 aiempaa 
enemmän. Käyttäjät ovat alkaneet käyttää LinkedIniä 
myös blogialustana.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markkinoin-
nissa vuonna 2015? Miksi?

Juristin näkökulmasta datan kerääminen sekä mark-
kinoinnin tunnistettavuus. Somen käyttäjistä pyritään 
saamaan mahdollisimman paljon dataa markkinoin-
nissa hyödynnettäväksi. Markkinoijilla on iso tiedon-
puute data-analytiikkaan liittyvästä juridiikasta, mm. 
henkilötietojen käsittelyn reunaehdoista, kohdenne-
tun verkkomarkkinoinnin juridiikasta, data-analytiikan 
ulkoistamisen edellyttämistä sopimuksista sekä asia-
kastiedon luovuttamisesta yhteistyökumppaneiden 
käyttöön. Ehdottomasti yksi vuoden 2015 haasteista 
ja tärkeistä teemoista.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/
palvelu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Toivon, että erilaiset Facebookin leikkimieliset 
testit. Ei ole oikeasti kovin kiinnostavaa sisäl-
töä nähdä uutisvirrassa, mikä lemmikkieläin tai 
Simpsoneiden hahmo FB-kontaktini olisi. Käyt-
täjät tuskin myöskään tulevat ajatelleet tieto-
suojan näkökannalta, mihin kaikkialle tietojaan 
antavat osallistuessaan lukuisiin testeihin.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Perinteisille toimialoille uskallusta ottaa se ensi-
askel some-markkinointiin; silmien avaaminen 
sille, että päättäjät ovat jo somessa. Odotan 
onnistuneita ja keskustelua herättäviä B-to-B 
-some-markkinointikonsepteja innolla.

Markkinoinnin tunnistettavuuden juridiikka on 
edelleen osalle hämärän peitossa. Piilomai-
nonta on Suomen laissa kielletty. Myös somes-
sa. Piste. Natiivimarkkinointi, sisältömarkki-
nointi, blogimarkkinointi… Kaikkiin liittyy riski, 
että mennään lain rajan väärälle puolelle osaa-
mattomalla tai piittaamattomalla toiminnalla. 
Piilomainonta on paitsi laitonta, myös somen 
käyttäjiä aliarvioivaa. Pelataan avoimin kortein 
tämän asian suhteen ja vältetään uutisotsikot ja 
oikeusprosessit piilomainonnasta.
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Harto Pönkä
Yrittäjä, Some-asiantuntija, Kouluttaja 
Innowise

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/
trendi vuodelle 2015? Miksi?

Hyvä sisältö. Kun käyttäjät hajaantuvat yhä enem-
män eri some-palveluihin, sisältömarkkinointi tehoaa 
juuri niin hyvin kuin miten hyvää se sisältö on. Se on 
myös ainoa tapa tavoittaa esimerkiksi WhatsAppin 
käyttäjät. 

Muita trendejä ovat anonyymisti käytettyjen palve-
lujen kuten Ask.fm:n kasvu sekä paikalliset verk-
koyhteisöt ja -ryhmät. Jälkimmäisestä esimerkeiksi 
käyvät Facebookin lukuisat kaupunginosaryhmät 
sekä USA:ssa hiljakseen kasvanut Nextdoor-palve-
lu. Tässä on selvä markkinarako myös kotimaisille 
toimijoille. 

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää 
silmällä vuonna 2015? Miksi?

Kohderyhmien tavoittamisen kannalta isojen pal-
velujen eli Facebookin ja YouTuben lisäksi on so-
me-markkinoinnin strategiassa huomioitava ainakin 
Instagram, WhatsApp, Twitter sekä parhaillaan uut-
ta tulemista elävät blogit. Blogienhan on veikkailtu 
kuolevan viimeisen kymmenen vuoden ajan, mutta 
tuoreimpien Tilastokeskuksen lukujen mukaan ne 
ovat päinvastoin suositumpia kuin koskaan. 

Vuoden yllättäjä voi olla Ask.fm, Kik Messenger tai 
Snapchat, jotka kaikki ovat jo suosittuja nuorten kes-
kuudessa. Niiden kaikkien käyttö poikkeaa valtavir-
ran netinkäytöstä, joten jos joku niistä lyö laajemmin 
läpi, niin se luo kiinnostavia mahdollisuuksia markki-
noinnin näkökulmasta.

Sisältöjen tekemisen ja jaettavaksi tuomisen näkö-
kulmasta sisältömarkkinoijan työkalupakkiin kuu-
luvat lisäksi Vimeo, Pinterest ja SlideShare. Niistä 
sisältö on helppo viedä muihin some-palveluihin, 
joissa tavoitetaan varsinaiset kohderyhmät. 

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markki-
noinnissa vuonna 2015? Miksi?

Olin vastaamassa tähänkin “hyvä sisältö”, mutta 
tarkemmin ajatellen markkinoijien tuottama hyvä 
sisältö on somen irvikuva, jos sen ainoa tehtä-
vä on saada jotain myydyksi. Sisältömarkkinointi 
yleisesti alkaa olemaan sen verran runsasta, että 
erottuminen käy yhä haastavammaksi. Sisällön 
itsessään tulisi olla käyttäjien arvostamaa.

Loppujen lopuksi sosiaalisessa mediassa suurin 
haaste sisältyy käsitteeseen itseensä: sosiaali-
suuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen. 
Sillä ei ole paljonkaan tekemistä sisältöjen jaka-
misen ja Facebook-kisojen kanssa. Some-pal-
veluita käytetään ennen muuta siksi, että halu-
taan olla yhteydessä itselle tärkeisiin ihmisiin ja 
tahoihin. Siinä yhtälössä mainostaja on yleensä 
huonotapainen häirikkö. Markkinoijalle on haas-
te tehdä itsensä tarpeelliseksi ja saavuttaa käyt-
täjien luottamus. Tähän voi päästä, jos markki-
noija pystyy positioimaan itsensä pikemminkin 
vuorovaikutuksen mahdollistajaksi kuin estäjäk-
si. Kyse on syvällisestä välineen/toimintaympä-
ristön sekä käyttäjien/toimintakulttuurin tuntemi-
sesta ja ymmärtämisestä.

“Soisin näkeväni tapauksia, joissa yritykset nosta-
vat asiakkaidensa palautteet, toiveet ja ideat yk-
kössijalle.”
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Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Pidin Google+ -palvelua vuoden 2014 mustana hevosena, joka olisi voinut yllättää. Sitten kävikin 
niin, että vuosia plussan johdosta vastannut Vic Gundotra irtisanoutui tehtävästään huhtikuussa 
2014. Isoista yhteisöpalveluista Google+ on mielestäni selkeimmin häviämässä kilpailun. Toisaalta 
nuoremmat käyttäjät ovat jo siirtyneet joukoittain uudemman tyyppisiin some-palveluihin, joten heis-
täkään ei ole Google+:n pelastajiksi.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  some-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Soisin näkeväni tapauksia, joissa yritykset nostavat asiakkaidensa palautteet, toiveet ja ideat yk-
kössijalle. Yrityksellä ja sen asiakkailla – sekä edelleen asiakkailla keskenään – tulisi olla selkeät 
yhteiset tavoitteet, minkä perustalle voi rakentaa monenlaista yhteisöllistä toimintaa verkossa. Se 
voi olla esimerkiksi yhteisöllisiä tuotekehityshankkeita, osittain asiakkaiden aktiivisuuteen perustuvia 
asiakaspalvelun tietopankkeja ja niin edelleen. 
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Helene Auramo
Toimitusjohtaja | Okimo Clinic

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi 
vuodelle 2015? Miksi?

Organisaatioissa on vihdoin ymmärretty henkilöstön 
voima sosiaalisessa mediassa. Henkilöstön avulla 
voidaan tavoittaa lähes aina suurempi yleisö kuin itse 
organisaatiotilien kautta. Etenkin asiantuntijaorgani-
saatioissa tämä on erinomainen mahdollisuus.

Myös vaikuttavuusanalyyseissämme olemme saa-
neet huomattavasti paremmat vaikuttavuuden tulok-
set ihmisille kuin itse brändeille. Uskon, että vuonna 
2015 näemme lisää thought leader- ja thought pro-
vider-ohjelmia, joiden avulla koulutetaan ja autetaan 
organisaatioiden henkilöitä tuomaan omaa asiantun-
tijuuttaan esiin sosiaalisessa mediassa. Näitä ambas-
sador-hankkeita voidaan myös mitata ja esimerkiksi 
seurata henkilöstön vaikuttavuuden kehitystä.

Sosiaalisen median analyyseissämme tärkeimmät ka-
navat viime aikoina ovat ehdottomasti olleet Twitter, 
LinkedIn ja Instagram.

Riippuu täysin toimialasta ja yrityksestä, mikä kanava 
on itselle tärkein. Suosittelen priorisoimaan itselle rele-
vantit kanavat ja ohjaamaan niistä asiakkaita mm. omil-
le nettisivuille tai vaikka verkkokauppaan. Mielenkiintoi-
sena esimerkkinä erään verkkokauppa-asiakkaamme 
paras sosiaalisen median palvelu on Instagram. Sen 
kautta on tullut myyntiä eniten. Lisäksi Instagram tuot-
taa eniten vuorovaikutusta.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää silmäl-
lä vuonna 2015? Miksi?

Suurin haaste somen hyödyntämisessä mark-
kinoinnissa vuonna 2015? Miksi?

Olemme haastatelleet tänä vuonna sato-
ja työntekijöitä sosiaalisen mediaan liittyen. 
Resurssipula nousee näissä kyselyissä aina 
esiin. Minusta aikahaasteet on kuitenkin selä-
tettävissä mittaamalla. Kun tekemistä on prio-
risoitu ja pohja rakennettu hyvin mittaamalla, 
on yleensä resursseja ihan riittävästi. Ei ole 
järkevää tehdä liikaa, vääriä asioita ja vääris-
sä kanavissa. Mittaaminen ja analysointi on 
tähän ratkaisu. Siksi onkin minusta kovin ikä-
vää, että esimerkiksi viestinnän johdon agen-
dalla mittaamiseen ei yleensä suhtauduta ko-
vin positiivisesti. Miksi tehdään mitään jota ei 
mitata?

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/
palvelu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Toivon, että seuraavat sanat: some, pöhinä ja 
tuuttaus.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Sosiaalista mediaa tulisi tehdä systemaatti-
sesti ja siten, että tuloksia mitataan koko ajan. 
Kun mittarit on asetettu oikein, ne ohjaavat 
tekemistä. Koko ajan voidaan parantaa ja op-
timoida. Parhaiten toteutettuna tämä on hyvä 
oppimisprosessi, joka ei koskaan lopu. Oman 
sosiaalisen median toiminnan osalta on hyvä 
mitata esimerkiksi vaikuttavuutta, brändiposi-
tioinnin toteutumista ja avainviestien läpime-
noa.

“Miksi tehdään mitään jota ei mitata?”
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Henri Molin
Global Engagement Development Manager
Microsoft Mobile

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/
trendi vuodelle 2015? Miksi?

Suomalaiset brändit ovat vihdoin päässeet mu-
kaan sosiaaliseen mediaan, mutta samalla on huo-
mattu, että kuluttajat eivät tahdo olla jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa brändien kanssa. Brändien 
toiminta muuttuu pulssimaiseksi – ollaan proaktii-
visesti läsnä, kuunnellaan ja reagoidaan nopeasti. 
Läsnäolo tarkoittaa asiakaspalvelun ja viestinnän 
sulautumista. Brändit eivät ainoastaan palvele, kun 
sille on tarvetta vaan kuuntelevat ja osallistuvat 
keskusteluun. Markkinoinnin näkökulmasta tilan-
ne on herkullinen. Brändin läsnäolo mahdollistaa 
niin sanottujen ”hot spottien” löytämisen eli aihei-
den, joista brändi tahtoo viestiä tai ottaa huomioon 
markkinoidessaan tuotteitaan. Tämä muutos liittyy 
vahvasti myös viestintästrategiaan. Sen sijaan, että 
suunnitellaan prosessimaista sisältömarkkinoin-
tia, keskitytään aiheisiin, joihin brändi voi tarttua 
ja viestiä mahdollisuuden tullen. Tämä on ehdot-
tomasti tärkein muutos, koska yrityksen valitsemat 
aiheet, joihin tartutaan sekä tapa miten viestitään, 
rakentaa yrityksen brändiä. Brändi rakennetaan 
siellä, missä yritys kohtaa yleisön. Kohtaaminen 
tapahtuu siellä, missä syntyy keskustelua eli yhä 
kasvamassa määrin pirstaloituneessa sosiaalises-
sa mediassa.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää 
silmällä vuonna 2015? Miksi?

Kannattaa pitää silmällä trendaavia mobiilisovel-
luksia. Kun jonkun palvelun käyttäjämäärä lähtee 
kasvuun, se todella kasvaa räjähdysmäisesti ja 
palvelu rantautuu myös nopeasti suomalaisten 
puhelimiin. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat Tin-
der, AirBnB ja Uber. 

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markki-
noinnissa vuonna 2015? Miksi?

Kuluttajien käyttäytyminen on yhä impulsiivisem-
paa sosiaalisessa mediassa. Samalla kun sosiaa-
lisessa mediassa ei tunneta sanaa prosessi, yrityk-
sen sisäiset prosessit on oltava kunnossa. Muun 
muassa mitä tehdään negatiivisen reklamaation 
tai uutisen mennessä viraaliksi. Hyvä esimerkki 
tästä on, kun eräs journalisti kertoi radiossa ole-
van mahdollista, että Michael Schumacherin pää-
vamma voi johtua kypärään kiinnitetystä Go Pro 
-kamerasta. Myöhemmin journalisti korjasi lausun-
toaan, mutta samalla hetkellä Go Pron osake laski 
16 %. Vastaanlaisia esimerkkejä on paljon myös 
pienemmässä mittakaavassa. 

Toinen haaste on kuluttajadatan kerääminen ja 
hyödyntäminen, kun kuluttajien tietoisuus aihees-
ta kasvaa ja lainsäädäntö tiukentuu. Avainsana 
brändeille on läpinäkyvyys ja avoimuus.

“Strategia-sanaa käytetään aivan liian 
usein ja tungetaan joka paikkaan. Suo-
messa tehdään liikaa suunnitelmia, joita ei 
koskaan toteuteta.”

Ylipäätänsä palvelut, joissa hyödynnetään pai-
kannusta, integroidaan digitaalinen maksaminen 
sekä ihmisten välinen vuorovaikutus ja on suunni-
teltu mobiili edellä, menestyvät.

Seuraava iso kansainvälinen palvelu on so-
me-maailman ostoskeskus Wanelo. Suomalaisista 
palveluista odotan, koska HSL tekee mobiilisovel-
luksen Kutsuplus-palvelustaan. Twitterin ja Insta-
gramin sponsoroiduista mainoksista en innostuisi 
liikaa.
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Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  some-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Yritysten pitäisi hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaammin viestinnässään. Nykyään tuntuu että 
viestitään vain, jos on tarvetta. Viestinnällä voi myös rakentaa liiketoimintaa ja brändiä. Tällä hetkellä 
voi laskea yhdellä kädellä mielenkiintoiset brändit ja henkilöt, jotka rakentavat yrityksen tai omaa brän-
diään viestimällä sosiaalisessa mediassa. Miksi liike-elämän vaikuttajat eivät voisi olla enemmän esillä, 
johtaa ja viedä omalla esimerkillään yrityksen brändiä eteenpäin? Eikä sen tarvitse aina olla toimitus-
johtaja. En ole koskaan nähnyt yhtään F-Securen mainosta, mutta Mikko Hyppösen ansiosta tiedän 
kaiken F-Securen palveluista, ilman että hän on koskaan suoraan maininnut brändiä tai tuotteita.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Sisältömarkkinointistrategia. Ylipäätänsä strategia-sanaa käytetään aivan liian usein ja tungetaan joka 
paikkaan. Suomessa tehdään liikaa suunnitelmia, joita ei koskaan toteuteta. Sen sijaan, että maalataan 
isolla pensselillä strategioita, markkinoinnin pitäisi olla helposti lähestyttävää. Sisältö on loppujen lo-
puksi vain osa laajempaa markkinointi-/viestintästrategiaa. 
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Ida Hakola
Toimitusjohtaja | Vapa Media

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi 
vuodelle 2015? Miksi?

Brändit kehittyvät seuraavana vuotena merkittävästi 
julkaisijoina. Markkinointiviestinnän pääpainot tulevat 
olemaan oman median konseptoinnissa, monikanavai-
sen asiakaskokemuksen luomisessa ja sosiaalisessa 
sisällössä. Tulevaisuudessa tähdätään kanavariippu-
mattomaan yhtenäiseen brändikokemukseen – huo-
limatta siitä, puhutaanko toiminnoista online-ympä-
ristössä vai analogisessa maailmassa. Somesta ei 
puhuta enää vanhaan tapaan erillisenä osana mark-
kinointiviestintää, sillä toimiminen digitaalisessa se on 
elimellinen osa yrityksen brändiviestintää siinä missä 
kuukausittaiset uutiskirjeet ja kadunvarsi-ilmoittelukin.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää sil-
mällä vuonna 2015? Miksi?

Instagramia tulee pitää vahvasti silmällä myös vuonna 
2015. Eräs trendi ei ole katoamassa mihinkään ja se on 
kuvallisuus. Whatsappin, Snapchatin ja muiden teksti- 
ja kuvavetoisten suoraviestintäpalvelujen hyödyntämi-
nen digitaalisessa kampanjoinnissa tulee yleistymään. 
Ensimmäisiä kokeiluja on nähty jo maailmalla. Miksi? 
Koska brändien on päästävä lähemmäs kuluttajaa – ja 
vietävä sisältönsä niihin kanaviin joita ihmiset käyttävät 
mieluiten.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markkinoinnis-
sa vuonna 2015? Miksi?

Liittyy vahvasti edelliseen kohtaan. Kaupallisen toi-
minnan vieminen ns. neitseellisiin kuluttajasisältöka-
naviin ei ole aina helppoa. 

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/
palvelu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Sisältömarkkinoinnista puhutaan varmasti 
vielä uutena terminä, mutta termi jää lopulta 
(ehkä 2016/2017) pois, kun yritykset saavat 
oman julkaisutoimintansa ja asiakaslähtöi-
sen sisällöntuotannon kiinteäksi osaksi omaa 
markkinointiviestintäänsä.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Ei unohdeta mittareita! Sisältötyön tulokselli-
suutta tulisi mitata yksittäisten käyntilukujen 
lisäksi myös vaikuttavuuden kautta. Aidon 
asiakassuhteen ja julkaisijaprofi ilin kehittymi-
nen edellyttää aikaa, konkreettisia tavoitteita ja 
näitä ilmentäviä monikanavaisia mittareita. Hy-
vin suunniteltu, mitattu ja jatkuvasti kehitettävä 
markkinointiviestintä on kaikkien etu – niin yri-
tysten, kuluttajien kuin meidän toimistojenkin. 
Vain seuraamalla menestystä voidaan siirtyä 
omassa toiminnassa seuraavalle tasolle.

Nuoret käyttäjäryhmät (> 29 v.) suhtautuvat 
asenteeltaan positiivisemmin brändien tuot-
tamaan sisältöön myös heidän omissa kana-
vissaan (Lähde: Sisältömarkkinointi 2014, Ta-
loustutkimus & Vapa Media). Tästä porukasta 
on kannattavinta lähteä liikkeelle.

“Brändit kehittyvät seuraavana vuotena 
merkittävästi julkaisijoina.”
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Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2015? Mik-
si?

Näen kolme keskeistä kehityssuuntaa: 1)  Somettamisen siirtyminen pika-
viestinten myötä yhä tiukemmin mobiiliin, 2) Pikaviestinsomettamisen suo-
sion nousu tarkoittaa myös sitä, että yhä useampi some-minuutti vietetään 
välineissä joissa ei voi mainostaa mediatilaa ostamalla, ja 3) Tubettamisen 
suosion kasvu.

Nämä vaikuttavat niin kerrontaan, viestien ketjuttamiseen kun mediavalin-
toihinkin.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää 
silmällä vuonna 2015? Miksi?

WhatsAppia ja muita pikaviestintaustaisten so-
me-kanavia kuten KIK messengeriä. Me vanhuk-
set käytämme niitä tekstiviestin korvaajana, mutta 
milleniaanit käyttävät niitä erittäin yhteisöllisellä 
tavalla. Kotimainen IRC on siis keksitty uudestaan 
ja lyönyt läpi. Mutta Pohjois-Amerikasta käsin.

Instagram nousee välittömästi tärkeimmäksi so-
me-kanavaksi, heti kun siellä voi mainostaa. Ku-
vakisapohjaisia promoja nähdään toki koko ajan, 
mutta pääosin ne ovat jääneet tavoittavuudeltaan 
puuhasteluksi.

YouTuben yhteisöllisyys ja tubettaminen. YouTu-
be-kanavien aktiivisia tilaajia/seuraajia on Suo-
messa puolisen miljoonaa eli varsin vähän. Yksit-
täisten tubettajien ja kanavien seuraaminen tulee 
yleistymään ja samalla kilpailu tubettajien välillä 
kiristyy. Jos tekijöitä löytyy, videobloggaaminen ja 
muukin tubettaminen lisää suosiotaan yli 25-vuoti-
aiden keskuudessa.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markki-
noinnissa vuonna 2015? Miksi?

Yhä useampi ihminen kuluttaa yhä enemmän so-
me-aikaa kanavissa, joista ei voi ostaa mediati-
laa. Viittaan luonnollisesti WhatsAppiin, Kikiin ja 
Snapchattiin. Tämä on upea haaste, koska nyt 
mainostajan katse menee väkisin sisältöihin ja 
kerrontaan. Rahalla ei voi enää ostaa edes het-
keksi tykkäystä itselleen.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/palve-
lu, joka jää unholaan vuonna 2015?

”Kyllä se sitten leviää sosiaalisissa mediassa”- 
buzz-wordit. Somessa on sellainen ruuhka ja kohina, 
etteivät yritysten viestit siellä mihinkään leviä, ellei 
siinä ole kerronnallisesti merkittävää koukkua ja tar-
kasti mietittyjä mediaostoja. Semminkin kun FB:stä 
tulee lopullisesti täysin maksullinen media näkyvyy-
den suhteen.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  some-mark-
kinointiin liittyen vuodelle 2015?

Lisää dataohjautuvan kohdentamisen ja viestiketjut-
tamisen hyödyntämistä tarinankerronnassa. Edelleen 
somettamisessa on irtsaroinnin makua. Dataohjautu-
valla keinovalikolla tavoittaa käyttäytymispohjaisesti, 
se mahdollistaa viestikulmien varioinnin ja tarinan 
jatkamisen remarketingin keinoin. Lämmin suositus!

Lisää rohkeutta, enemmän tekoja ja vastaavasti vä-
hemmän yritysten sisäisiä sääntöopuksia sekä yksin-
kertaista monimutkaistavia viitekehyksiä.

Some-tekemisen pitää olla täysin linjassa yrityksen 
markkinointistrategian kanssa ja kiinteänä osana 
sitä: ei Kilttien Ihmisten Osastoille lokeroitu puuha-
toiminto.

Twitterin ja Instagramin vanavedessä valtaosa so-
mekäytöstä tulee olemaan mobiilia. Toivon että tätä 
muutosta jaksetaan pohtia etenkin sisältöjen näkö-
kulmasta.

MIttaamisen trendin soisi yleistyvän. Sosiaalisen me-
dian alustat ja ympäristö mahdollistavat nopean rea-
goinnin.

Jani Halme
Luova Johtaja | ToinenPHD
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Janne Saarikko
Creator of Firsts | www.jannesaarikko.com
CMO Mentor | Gorilla Ventures
Founder | www.off icenomad.org

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/
trendi vuodelle 2015? Miksi?

Rajatut some-yhteisöt. Yhteisöllisyys voimistuu 
tietyn aihepiirin ympärillä pyörivissä yhteisöissä. 
Kiinnostus ympäristöön “jossa on kaikki” laantuu, 
koska sosiaalinen konteksti on heikompi. Yleiset 
some-yhteisöt (FB:n avoimet osat, Twitter jne.) säi-
lyvät kyllä hengissä, mutta suurin kasvu ja vahvin 
sitoutuminen ovat piilossa markkinoijilta.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää 
silmällä vuonna 2015? Miksi?

WhatsApp ja muut rajatut yhteisöt ja yhteisöpal-
velut. Tavoittaakseen yleisönsä markkinoijan pitää 
pystyä tunnistamaan oikeat rajatut yhteisöt sekä 
löytää tavat päästä puhuttelemaan niihin kuuluvia. 
Jossain tapauksissa maksullisesti pystyy osta-
maan näkyvyyttä, mutta myös pidemmän kaavan 
mukaan tehtävät toimenpiteet, joilla saadaan yhtei-
söihin kuuluvat kuljettamaan viesti mukanaan, tule-
vat olemaan erittäin menestyksellisiä.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markki-
noinnissa vuonna 2015? Miksi?

Suurin haaste on kohdentamisen vaikeus. Kohde-
ryhmät pirstaloituvat entisestään ja niiden määrit-
teleminen perinteisin keinoin on lähes mahdoton-
ta. Uudet markkinoinnin kohdentamisen työkalut, 
kuten sosiaaliset objektit, vaativat ajattelutavan 
muutosta markkinoijalta ja uudenlaista tarjontaa 
mediatilan myyjiltä ja yhteisöjen portinvartijoilta.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/pal-
velu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Valitettavasti Google+ tulee nykymuodossaan jää-
mään unholaan. Todennäköisesti palvelua ei ta-
peta, vaan se tulee jäämään Google-tilin tueksi ja 
tarjoamaan yksittäisiä hyviä ominaisuuksiaan osana 
Google-ekosysteemiä.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Toivoisin sosiaalisen median laskeutuvan alas täh-
tisumusta ja pääsevän keskeiseksi osaksi ihmisten 
jokapäiväistä toimintaa, jonne se kuuluu. Markkinoi-
jien pitäisi siirtyä pois kanava-ajattelusta ja keskittyä 
ajattelemaan brändin ja asiakkaan välistä viestintää 
ja vaikuttamista.

“Uudet markkinoinnin kohdentamisen työkalut, 
kuten sosiaaliset objektit, vaativat ajattelutavan 
muutosta markkinoijalta ja uudenlaista tarjontaa 
mediatilan myyjiltä ja yhteisöjen portinvartijoilta.”
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Jarkko Kurvinen
Toimitusjohtaja | Plutoni

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi 
vuodelle 2015? Miksi?

Yritysten merkittävin haaste on kyvyttömyys luoda ar-
voa asiakkaille joka kohtaamisella. Yritystarinat ovat 
tarinoita yrityksistä, eivätkä sen todellisista sankareis-
ta asiakkaista. Nyt on aika luopua sosiaalisen median 
hössötyksestä ja puhua sosiaalisesta liiketoiminnasta, 
jonka tavoitteena on unohtumaton asiakaskokemus. 
Jotta yritys voi alkaa sosiaaliseksi, sen pitää pystyä 
johtamaan toimintaansa asiakkaan näkökulmasta eikä 
piiloutua vastuualueiden taakse. Asiakas on kuningas.

Muutos ostokäyttäytymisessä pakottaa yritykset asia-
kaskeskeisyyteen. Menestyäkseen yrityksen tulee 
pystyä hallitsemaan asiakkaan tiedonhakuvaihe halli-
takseen heidän kaupantekovaiheensa. Käytännössä 
yritykset tulevat panostamaan entistä enemmän suhtei-
den rakentamiseen asiakasyhteisöillä ja luomalla omaa 
mediaa asiakkailleen. Yritykset tulevat palvelemaan 
asiakkaitaan verkossa päätelaiteriippumattomasti pa-
rantaen käyttökokemusta personoinnin ja sosiaalisten 
medioiden voimin.

Markkinointi perustuu jatkossa enemmän asiakkaisiin 
ja heitä tukeviin sisältöihin. Siirrymme kampanjapoh-
jaisesta säätämisestä jatkuvaan markkinointiin, jotta 
voimme tulla asiakkaalle merkittäväksi ja parantaa te-
kemistämme jatkuvasti.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää sil-
mällä vuonna 2015? Miksi?

Yritysten tulee unohtaa kanavat ja johtaa asiakasko-
kemusta kokonaisuutena valjastaen sen taakse kaikki 
yrityksen funktiot. Unohda valkoiset valaat ja keskity 
tärkeimpään kanavaasi, omaan verkkopalveluusi. Sen 
tulee tarjota personoitu ja sosiaalinen käyttökokemus 
asiakkailleen. Tulevaisuuden palvelu verkossa on en-
nen kaikkea oma kaupallinen media tärkeimmille koh-
deryhmille. Sellainen osaa mukautua kohderyhmän 
tarpeisiin, tuoda sosiaalisen kontekstin sisällöillesi, eh-
dottaa etenemistä ja aktivoida käyttäjää liiketoimintata-
voitteiden suuntaan.

Heikko asiakasymmärrys saa yritykset teke-
mään huonoja valintoja. Jos asiakkasta vaan 
oletellaan asioita kysymättä, on vaikea onnis-
tua asiakkaiden odotusten ylittämisessä saati 
paremmassa palvelussa. Asiakasymmärryk-
sen kerryttämisestä kannattaa tehdä tapa, jotta 
sinulla on käytettävissä ajantasaiset ostajaper-
soonat tärkeimmistä kohderyhmistäsi ja pystyt 
puhumaan heille heidän käyttämissä kanavissa 
kiinnostavalla ja innostavalla tavalla.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markki-
noinnissa vuonna 2015? Miksi?

Suurin haaste markkinoinnissa kiteytyy yhä mit-
taamiseen ja sitä kautta tekemisen perusteluun 
liiketoiminnan näkökulmasta. Markkinoinnin 
tehtävä on myydä, mutta mittaamalla sitä pel-
källä myynnillä, eksyy nopeasti tyrkyttämään. 
Tehokkaat yritykset mittaavat markkinointiaan 
mm. asiakkaan aloitteesta alkavilla keskuste-
luilla, ajalla ensikontaktista päätöksentekoon, 
hinnanmuodostuksella kovassakin kilpailutilan-
teessa, nettosuositteluindeksillä, maaliin me-
nevillä kaupoilla ja asiakkaan elinkaariarvolla 
sekä toki yrityksen tavoitteleman maineen to-
teutumista esimerkiksi alansa mielipidejohtaja-
na.

Kun markkinoija muuttaa tekemisen tavoitteet 
rahaksi, hän saa sitoutettua kaikki yrityksessä 
tekemään oikeita asioita yhteisen tavoitteen 
eteen. Tehokkaat markkinoijat yhdistävät yri-
tyksen myynnin, markkinoinnin ja viestinnän 
yhteisen sisältöstrategian alle, jotta kaikki teke-
minen vie yritystä kohti päämääriään – oli se 
sitten asiakaskeskeisyyttä tai oman toimialan-
sa mielipidejohtajuutta.

Some-markkinoinnin trendit 2015 Kurio // Digital Marketing Think Tank38



Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Sosiaalinen media on loputon muotisanojen lähde. Mitä jos unohdettaisiin ensi vuonna sosiaalinen me-
dia erillisenä saarekkeenaan vaan nähtäisiin se osana liiketoimintaa. Some-vouhotus ei palvele ketään, 
keskitytään mieluummin sosiaalisuuden avulla syntyviin tuloksiin.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  some-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Toivon, että vuosi 2015 on liiketoimintatavoitteiden vuosi ja kaikki tekeminen pohjautuu liiketoiminnan 
tukemiseen, jotta voimme unohtaa viraalihössötykset ja tykkääjätavoitteet.

Harjoitteluvaihe on nyt nähty, on aika keskittyä liiketoimintaan. Tulemme näkemään yhä enemmän asia-
kaskeskeistä tarinankerrontaa, palvelevaa sisältöä eri muodoissaan personoituna vastaanottajalle ja en-
nen kaikkea visuaalisuutta, jotta saamme napattua kultakalojen huomion. Samalla hukumme hyödylliseksi 
sisällöksi naamioituihin myyntipuheisiin ja ylipäätänsä sisältöjen takia tehtyihin sisältöihin, jotka näivettä-
vät markkinoinnin vaikutusta ja tehoa. Jos haluat pitää pestisi vielä ensi vuonna, asetu asiakkaasi saap-
paisiin ja mieti, miten saat autettua heitä parhaiten sisällöillä liiketoimintatavoitteidesi suuntaan.

Voittajat edistävät liiketoimintaansa markkinoimalla lisäarvoa tuottavalla sisällöllä ja luomalla sen pohjaksi 
sellaisen sisältöstrategian, joka yhdistää asiakasymmärryksen sekä myynnin, markkinoinnin ja viestinnän 
liiketoimintatavoitteiden taakse sekä mittaa ja ohjaa päivittäistä tekemistä yrityksen ison kuvan suuntaan.

Some-markkinoinnin trendit 2015 Kurio // Digital Marketing Think Tank39



Jenni Santalo
Marketing & Communications Manager,
Content Management & Social Media
Tieto

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi 
vuodelle 2015? Miksi?

Henkilö-/asiantuntijabrändäystä tapahtuu enemmän. 
Sosiaalinen media on henkilömedia. Henkilöt yrityksiä 
kiinnostavampia ja uskottavampia. Henkilöbrändöyk-
sen vuoksi myös Twitterin käyttö ja painoarvo kas-
vaa entisestään Suomessa. Paras kanava henkilön 
painoarvon ja verkoston, vaikuttaja-aseman rakenta-
miseen. Myös isompi osa ylimmästä johdosta siirtyy 
aktiivisemmin vaikuttamaan Someen. Johtajuus on 
myös digitaalista. Digitaalisuus tukee fyysistä läsnä-
oloa.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää 
silmällä vuonna 2015? Miksi?

Mikä on Google+ tulevaisuus? Se joko lähtee nou-
suun, tai tyrehtyy kokonaan. Pieniä palveluja tulee ja 
menee, mutta isot pysyvät. Vuosi 2015 on edelleen 
FB:n, Twitterin. LinkedInin, Instragramin ja YouTuben. 
Digital transactions. Sekoittuvatko aiemmin puhtaasti 
sosiaaliset yhteisöt vahvemmin mukaan kaupante-
koon, rahan siirtoon tai luottojen antamiseen...?

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markkinoin-
nissa vuonna 2015? Miksi?

Monikanavaisuus (multi-channel) muuttuu holisti-
seen asiakas- ja kanavalähestymiseen (seamless 
channel). Some pitäisi ottaa ja varmasti tullaan ot-
tamaankin osaksi markkinointikokonaisuutta, osaksi 
suunnittelun alkuvaihetta. Digipresenssin pitäisi olla 
kokonaisvaltainen, ei kanavalähtöinen.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/
palvelu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Ello. Massoille yksityisyys ei näyttäisi olevan 
suuri ongelma. Tai tietojen myyminen, ja targe-
toidun markkinoinnin vastaanottomainen. Yksi-
tyisyys on lopulta uusi, kaupungistumisen myö-
tä syntynyt asia. Julkinen ei uusille sukupolville 
ole pelottavaa. Ello jäänee nichiksi.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Klikkiprostituution loppu.

“Isompi osa ylimmästä johdosta siirtyy ak-
tiivisemmin vaikuttamaan SoMeen. Johtajuus 
on myös digitaalista. Digitaalisuus tukee fyy-
sistä läsnäoloa.”
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Juho Jokinen
Toimitusjohtaja | Dingle

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi 
vuodelle 2015? Miksi?

2015 some-markkinointi leviää yli organisaatiorajojen. 
Voittavissa organisaatioissa myynti-, tuotanto, HR-, ja 
tuotekehitystoiminnot tulevat entistä vahvemmin hyö-
dyntämään digitaalista vuorovaikutusta. Kaikki on mark-
kinointia, mutta miten ja kuka toimintaa johtaa?

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää silmäl-
lä vuonna 2015? Miksi?

Snapchatin kokoa Suomessa ei ole validisti arvioitu. 
Uskon, että palvelulla saa aikaan ihmeitä nuoremmille 
kohderyhmille suunnattujen kuluttajabrändien markki-
noinnissa. Palvelu vaatii uudenlaista sisällöntuotannon 
taitoa ja tapaa. Ensimmäiset suomalaiskeissit teimme jo 
2014.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markkinoinnissa 
vuonna 2015? Miksi?

Edelleen suurin haaste on oikea resursointi. Hyvän si-
sällön jatkuva tuotanto ja julkaisu ei enää riitä. Brändit 
tarvitsevat jatkuvan analytiikan, älykkään mediabudjetin 
ja relevantin, lähes reaaliaikaisen kyvyn tuottaa fi ksua 
sisältöä nopeasti. Tarvittaisiin bränditoimitus, mutta or-
ganisaatio ei taivu näin nopeasti. Mitä tehdä?

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/
palvelu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Ello jää unholaan. Lisäarvoksi ei riitä se että on 
jotain nykyistä vastaan. Ei koskaan. Missään.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Suurin toiveeni on, että johtajat muodostai-
sivat strategian, miten oma organisaatio voi 
voittaa (tai pärjätä) maailmassa jossa jokainen 
tuote, palvelu ja ihminen on vain älypuhelimen 
näpäytyksen päästä toisistaan 24/7. Tämä on 
kansantaloudellisesti tärkeä asia.

“Lisäarvoksi ei riitä se että on jotain 
nykyistä vastaan. Ei koskaan. 
Missään.”
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Kati Keronen
Kehitysjohtaja | Diff ero

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi 
vuodelle 2015? Miksi?

Some-sisältöjen tarkempi kohdentaminen ja onnistumi-
sen mittaaminen. Koska some-etujoukoilla on jo hyvä kä-
sitys siitä, millaiset sisällöt aktivoivat ja kiinnostavat omaa 
seuraajakuntaa, mutta harvemmalla on selkeä käsitys 
siitä, keitä seuraajat ovat ja miten some vaikuttaa kulutta-
jakäyttäytymiseen.

“Usein käy edelleen niin, että asiakkaan kiinnostus herä-
tetään jossakin kanavassa, mutta ostoimpulssin anta-
vaa lisätietoa ei tarjota missään.”

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää silmällä 
vuonna 2015? Miksi?

YouTube. Videokerronta on erinomainen tapa osoittaa 
oman osaamisen asiakaskunnalle tuottamat hyödyt. Kun 
kiinnittää erityistä huomiota YouTube-sisältöjen integroi-
miseen muuhun verkkosisältöön ja hoitaa sisältöjen jake-
lun tunnollisesti, videoille saadaan riittävä kriittinen katse-
lijoiden massa. Ja tätä myötä myös viraaliutta.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markkinoinnissa 
vuonna 2015? Miksi?

Kiristyneet markkinointibudjetit. Taantuma on lohkaissut 
useiden yritysten markkinointipanostuksia isosti. Vaikka 
juuri nyt olisi syytä panostaa erityisesti kansainvälistymi-
seen ja uusien markkinoiden avaamiseen.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna 
2015?

Yksisuuntainen tiedottaminen ja itsestä ker-
tominen. Some on arkipäiväistynyt ja se al-
kaa olla vuorovaikutteinen jo sellaistenkin 
tahojen ylläpitämänä, jotka eivät varsinai-
sesti ole kehottaneet vuorovaikutukseen ;-) 

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Että yritykset kunnostaisivat sisältöpolkunsa 
niin, että kun verkossa jotakin julkaistaan, 
tämä ei jäisi vain yhden kanavan sinfoniak-
si. Usein käy edelleen niin, että asiakkaan 
kiinnostus herätetään jossakin kanavassa, 
mutta ostoimpulssin antavaa lisätietoa ei tar-
jota missään. Olen viime aikoina törmännyt 
useampiin some-kampanjoihin, joita klikkaa-
malla eteen on tullut viesti ”page not found” 
– eli tarkkuutta kanavien väliseen synergi-
aan.
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Mari Rasimus
Vastaava Tuottaja | MTV

“Oltaisiinko jo pikkuhiljaa nähty erilaisten somessa 
leviävien testien saturaatiopiste, kun kaikki jo tietä-
vät, mikä väri, satuhahmo tai kukka he ovat?”

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/
trendi vuodelle 2015? Miksi?

Markkinoijat joutuvat kilpailemaan ihmisten silmä-
pareista digitaalisissa ja sosiaalisissa kanavissa 
koko ajan enemmän. Hyvä sisältö ei pelkästään 
riitä, vaan se pitää saattaa mahdollisimman tehok-
kaasti sinne, missä ihmiset / kohderyhmät ovat. Si-
sältöjä pitää osata markkinoida some-kanavissa ja 
viestit tulee osata datan avulla kohdentaa entistä 
täsmällisemmin. Se markkinoija voittaa, joka tuntee 
ihmiset (data!) ja saa oikean sisällön oikeille ylei-
söille.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää 
silmällä vuonna 2015? Miksi?

Videosisällöt ja -blogit ovat nousukiidossa kanavas-
ta / palvelusta riippumatta. YouTuben merkitys kas-
vaa, mutta myös kaikki muut some-kanavat, joissa 
voi kuluttaa lyhyitä videosisältöjä, pärjäävät.

Sosiaalisen tv:n ilmiöiden hyödyntämisessä mark-
kinoijat ottavat vasta ensi askeleitaan Suomessa. 
Tässä kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti Twit-
teriin. Tv-ohjelmasisällöt aiheuttavat valtavasti kes-
kustelua, johon markkinoijan kannattaa hypätä mu-
kaan.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markki-
noinnissa vuonna 2015? Miksi?

Jotta suomalaiset organisaatiot pystyisivät te-
kemään aidosti sosiaalista bisnestä, ne kai-
paavat edelleen lisää ketteryyttä, avoimuutta 
ja läpinäkyvyyttä. Sosiaalinen media on vies-
tintää ja viestintä liittyy niin myyntiin, asiakas-
palveluun, brändiin kuin tuotekehitykseen. 
Tämä tulisi ymmärtää organisaation kaikilla 
tasoilla, ei vain markkinoinnissa. Viimeistään 
nyt pitää tulla esiin yrityksen logon takaa ja 
heittäytyä vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. 
Samalla pitää ymmärtää, että some-tekeminen 
vaatii aikaa ja asiantuntemusta eli resursseja. 

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/
palvelu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Oltaisiinko jo pikkuhiljaa nähty erilaisten so-
messa leviävien testien saturaatiopiste, kun 
kaikki jo tietävät, mikä väri, satuhahmo tai kuk-
ka he ovat?

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Haluaisin nähdä sosiaalisen median vaikut-
tavan hyvällä tavalla myös ihmisten ”oikeaan 
elämään”. Joko niin, että asiakkaille ja yh-
teisöille annettaisiin aidosti valtaa vaikuttaa 
sosiaalisen median kautta tai että some 
kannustaisi yhteisöllisyyteen myös in real life. 
Digitaalisuus voi parhaimmillaan parantaa 
ihmisten hyvinvointia ja arkipäivää.  
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Matias Vaara
Senior Designer | Idean

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/
trendi vuodelle 2015? Miksi?

Sosiaalinen media tulee lähemmäksi ihmisiä kehos-
sa olevien laitteiden kautta (esim. älykellot).

Brändien on entistäkin vaikeampi tulla kuokkimaan 
pienemmille ja henkilökohtaisille laitteille. Ainoa 
vaihtoehto on luoda lisäarvoa esimerkiksi sosiaali-
silla palveluilla.

Sosiaaliset elementit integroituvat entistä syvemmäl-
le digitaalisiin palveluihin. Raja sosiaalisen median 
palveluiden ja muun verkon välillä tulee hämärty-
mään. 

Maksaminen tulee yhdistymään sosiaalisen medi-
an palveluihin. Eturintamassa on Facebook, joka 
todennäköisesti lisää Messenger palveluunsa mah-
dollisuuden lähettää kavereille rahaa.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää 
silmällä vuonna 2015? Miksi?

Sähköpostin tappaja Slack.

Sosiaalisen median palvelut ovat jo muuttaneet hen-
kilökohtaisen viestinnän. Seuraavaksi ne kaatavat 
sähköpostin tyrannian yritysten sisäisessä kommu-
nikaatiossa.  

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markki-
noinnissa vuonna 2015? Miksi?

Ihmisiä edelleenkin kiinnostaa enemmän kaverei-
den ja julkkisten sanomiset kuin brändien.  

Yrityksiltä täytyy löytyä osaamista ja rohkeutta luo-
da viihdyttävää tai hyödyllistä sisältöä. Harvalta 
löytyy.  

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/pal-
velu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Seuraajien kerääminen itseisarvona. Seuraajat 
eivät takaa enää näkyvyyttä ainakaan Faceboo-
kissa.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Brändit kehittäisivät entistä enemmän hyödyllisiä 
palveluita, jotka hyödyntävät ihmisten sosiaalisia 
yhteyksiä oivaltavasti.   

“Sosiaalisen median palvelut ovat jo muuttaneet 
henkilökohtaisen viestinnän. Seuraavaksi ne kaa-
tavat sähköpostin tyrannian yritysten sisäisessä 
kommunikaatiossa.”
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Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi 
vuodelle 2015? Miksi?

Sosiaalisen median kentässä on meneillään perinteis-
ten ja modernien palvelujen konvergenssi. Nyt jo läp-
päri kertoo käyttöjärjestelmätasolla mitä Facebookis-
sa ja Twitterissä tapahtuu. Sen lisäksi rajat esimerkiksi 
tekstiviestien ja WhatsApp-henkisten chat-palvelujen 
väliltä ovat katoamassa. Pian sosiaalisen median erot-
taminen perinteisestä viestinnästä käy mahdottomak-
si.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää sil-
mällä vuonna 2015? Miksi?

Jos rajaan tarkastelukulmaksi ammatillisen käytön, 
niin seuraisin silmä kovana perinteistä sähköpostia. 
Olemme kaikki kohdanneet realismin: sähköpostia 
ei saa tapettua. Tämän havainnon myötä kentällä ta-
pahtuu. IBM lanseeraa Verse-palvelun uudistaakseen 
sähköpostin. Google rakentaa taas uutta, parempaa 
versiota Saapuneet-kansiosta. If you can’t beat them, 
join them. 

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markkinoin-
nissa vuonna 2015? Miksi?

Mielestäni markkinointi sosiaalisessa mediassa on 
kohtuullisen suoraviivaista. Eri toimialoilta, eri palve-
luista ja eri markkinointimuodoista on olemassa niin 
paljon kokemuksia, että voisi summata suurimman 
haasteen olevan päätös hyödyntää sosiaalista me-
diaa osana markkinointia. Kun päätös kerran teh-
dään, niin järkevä tapa toimia löytyy kyllä.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/
palvelu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Haluaisin ensi vuonna haudata buzz wordin “so-
siaalinen media”. Sille ei enää ole tarvetta, kun 
sosiaalinen media ja perinteinen viestintä yhdis-
tyvät yhdeksi iloiseksi sekamelskaksi. 

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Toiveeni ei liity sosiaaliseen mediaan, vaan sii-
hen, mitä se edustaa, eli avoimuuteen. Toivon 
kaikkien organisaatioiden toimivan vuonna 2015 
avoimemmin kuin mitä ne ovat toimineet vuonna 
2014. 

Pär Österlund
Markkinointijohtaja | Bisnode
Tykkäämistalous-kirjan kirjoittaja

“Haluaisin ensi vuonna haudata buzz wordin “so-
siaalinen media”. Sille ei enää ole tarvetta, kun so-
siaalinen media ja perinteinen viestintä yhdistyvät 
yhdeksi iloiseksi sekamelskaksi.” 
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Petteri Lillberg
Toimitusjohtaja | McCann helsinki

“Somekaan ei enää ole aivottoman pushauksen, promojen, glo-
rifi oidun suoramarkkinoinnin tai kilpailujen jättömaa, vaan aito 
luova taistelukenttä, jossa ilmaiseksi saa vain murusia.”

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/
trendi vuodelle 2015? Miksi?

Luovan toimiston näkökulmasta merkittävin trendi 
on tekemisen muutos social-fi rst- ja always-on -te-
kemiseksi, ts. kuluttajan sosiaalisen käyttäymisen 
tuominen suunnittelun keskiöön ja lähtökohdaksi. 
Tämä muuttaa ja kaataa taas kerran toimistotyyp-
pien välisiä raja-aitoja ja perinteisiä tiimimalleja, kun 
somen osaaminen ainakin näennäisesti siirtyy kil-
pailuedusta itsestäänselväksi hygieniatekijäksi. 

Samalla kuluttajakäyttäytymisen, dataymmärryk-
sen, insightien ja mittaamisen rooli paalutetaan taas 
kerran mainostoimistoiksi itseään kutsuvien keskei-
seksi osaamisalueeksi. Välillä nimittäin tuntui, että 
tuo osaaminen ja sen kautta saavutettu strateginen 
kumppanuus asiakkaan kanssa luovutettiin ilman 
taistelua ihan muille toimijoille.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää 
silmällä vuonna 2015? Miksi?

Jopa yksittäisiä palveluja kiinnostavampaa ovat nii-
den taustalla toimivien algoritmien jatkuva kehitys 
ja muutokset. Somekaan ei enää ole aivottoman 
pushauksen, promojen, glorifi oidun suoramarkki-
noinnin tai kilpailujen jättömaa, vaan aito luova tais-
telukenttä, jossa ilmaiseksi saa vain murusia.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markki-
noinnissa vuonna 2015? Miksi?

Kuluttajat elävät online normaalien työaikojenkin 
ulkopuolella. Useimmat suomalaiset yritykset – 
niin asiakkaat kuin palveluntarjoajatkin – elävät 
edelleen launch and leave -toimintamallissa. Ai-
nahan pystyy valmistautumaan, suunnittelemaan 
ja resurssoimaan, mutta oikea kysymys meille 
kaikille lienee miltä oikea always-on-brändi- ja 
markkinointiorganisaatio näyttää vuonna 2015. 
Miten sitä johdetaan, kuka tekee päätöksiä het-
kessä eteen tulevissa tilanteissa, miten reagoi-
vakin sisällöntuotanto järjestetään ja minkälaista 
talenttia tämäntyyppiseen organisaatioon tulisi 
palkata.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/
palvelu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Toivottavasti se, että yksi yksittäinen juttu, oli se 
sitten vloggaajan käyttö, lataa kuva Instaan tai 
jokin meillä muka ennaltanäkemätön, maailmalta 
kopioutu trendi olisi jo kokonainen idea tai edes 
puolikas sellainen.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Luovuus. Ja luovuus. Sanoinko jo sanan luo-
vuus?
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Riku Vassinen
Suunnittelujohtaja | R/GA Singapore

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/
trendi vuodelle 2015? Miksi?

Ei enää sveitsiläisiä linkkuveitsiä. Kuluttajat halua-
vat palveluita, jotka tekevät yhden asian hyvin. Isot 
pelurit ovat myös havahtuneet tähän. Välttämät-
tä enää kyse ei olekaan siitä, että maksimoidaan 
käyttäjät yhdessä pelurin palvelussa (Facebook) 
vaan maksimoidaan käyttäjät koko pelurin eko-
systeemissä (WhatsApp, Instagram, Messenger). 
Kuinka eri suositut palvelut nidotaan yhteen vai 
nidotaanko ollenkaan on kiinnostavaa strategia-
tasolla ja tulee vaikuttamaan mitä kanavia tullaan 
hyödyntämään.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää 
silmällä vuonna 2015? Miksi?

Anonyymit palvelut (kuten esim. Whisper, Secret) 
ovat kiinnostavia, mutta aika näyttää pystyvätkö ne 
hyppäämään seuraavalle tasolle (kuten Snapchat 
on tehnyt) vai jäävätkö vain hetken hekumaksi. 
Vielä herran vuonna 2014 vauvafoorumit ja lehti-
en anonyymi kommentointi porskuttavat. Tämä on 
yksi osoitus siitä, että kiinnostuspohjaiselle sosiaa-
lisen median palvelulle olisi tilausta teemalla “Sillä 
ei ole väliä kuka olet, vaan mistä olet kiinnostunut”. 
Ellosta siihen ei varmasti ole ja nykyiset anonyymit 
palvelut ovat keskittyneet vielä enemmän tirkiste-
lyyn, törkeyksiin ja juorujen levittelyyn. Joka on toki 
mahtavaa, mutta pääsevätkö ns. nextille levelille 
on varmaan useamman euron kysymys.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markki-
noinnissa vuonna 2015? Miksi?

Facebook ja YouTube ovat yhä enemmän perin-
teistä mainontaa bisneslogiikaltaan. Maksettuun 
Facebook-postiin “pitäisi” panostaa yhtä paljon 
kuin printtimainokseen ja YouTube pre-rolliin yhtä 
paljon kuin TV-mainokseen. Paino sanalla pitäi-
si. Tätä eivät ole välttämättä kaikki markkinoijat 
sisäistäneet vaan elävät vielä harhassa, että digi 
on ”yhä” ilmaista ja vähän suttuisempikin tavara 
välttää. Toisekseen monet markkinoijat sekoittavat 
nousseen hinnan ja yhtenevän logiikan siihen, että 
kanaviin voi tuupata samaa kamaa kuin printissä 
tai teeveessä ja jälleen tulokset ovat heikkoja. Fak-
ta on, että silmäparit maksavat ja porsaanreiät il-
maiseen näkyvyyteen on pitkälti tukittu. Varsinkin, 
jos ei uskalla tehdä brändinsä kanssa mitään kiin-

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/pal-
velu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Ello. Luulen, että tämän raportin ilmestyessä se on 
jo painunut unholaan. Diaspora ja nyt Ello osoitta-
vat, että ihmisiä loppujen aika vähän kiinnostaa yk-
sityisyys, tietojen käyttö mainonnassa ja muukaan, 
minkä pitäisi toki kiinnostaa jokaista valveutunutta 
kuluttajaa. Aika harva meistä vaan on valveutunut 
kuluttaja.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Toiveet ovat ihmisille, jotka eivät tee vaatimuksia.

“Fakta on, että silmäparit maksavat ja porsaanreiät 
ilmaiseen näkyvyyteen on pitkälti tukittu. Varsinkin, 
jos ei uskalla tehdä brändinsä kanssa mitään kiin-
nostavaa.”
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Risto Kuulasmaa
Tv:n ja Areenan Julkaisupäällikkö | Yle
Vastaava tuottaja | Docventures ja Tubecon’14

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/
trendi vuodelle 2015? Miksi?

Konvergenssi: viestinnän, PR:n, aspan ja markki-
noinnin näkemyksellinen integroituminen. Tässä 
mallissa aktiivisella somella korostunut rooli. Siilois-
ta ylös, INHIMILLISYYS keskiöön ja aitoon dialogiin 
asiakkaan kanssa. Menestyvä brändi on interaktii-
vista sisältöä julkaiseva media. 

2015 tulee olemaan tubettajien vuosi: tietoisuus tu-
bettajista ja heidän kanssaan toimimisesta kasvaa 
palaveri palaverilta. Tubecon ja uudet MCN:t kul-
jettavat soihtua, nuorisokohderyhmän edelläkävijät 
ja asiansa osaavat markkinointiviestintätoimistot 
osaavat jo hyödyntää. Tilastoennustuksia: Vuoden 
2014 aikana ladataan yli miljoona suomalaista You-
Tube-videota. Vuonna 2015 viiden suosituimman 
suomalaisten vlogaajan kanavan tilaajamäärät ylit-
tävät 150 000 tilaajan rajan ja yli 85 % 10–30-vuo-
tiaista suomalaisista katsoo ja kuuntelee YouTubea 
viikoittain.  

Brändit alkavat ostaa ja sulauttaa sisäänsä sisältö- 
ja someyrityksiä. 

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää 
silmällä vuonna 2015? Miksi?

Re-marketing palvelut ja niihin liittyvät keinot toden-
taa ja tukea verkkokaupan todellista asiakaspolkua. 

How-to -videot aspan työkaluna.

Taktisella puolella mielenkiintoista nähdä miten 
Twitterin ja Instan uudet mainostyökalut alkavat toi-
mia. Facebook ilmoitti lokakuussa kiristävänsä enti-
sestään brändien orgaanista näkyvyyttä. Tämä voi 
tarkoittaa lisäinvestointia Facebook-mainontaan tai 
jopa Facebookin hylkäämistä.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markki-
noinnissa vuonna 2015? Miksi?

Edelleen puolustusasemissa makaavien (isojen 
ja hitaiden) yritysten ja yhteisöjen ketteryyden ja 
näkemyksen puute engagementin luomisessa. 
Inhimillisen dialogin, huumorin ja tone-of-voicen 
merkitystä ja siihen investointia ei ymmäretä.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/
palvelu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Viskigate ja Byroslavia. Virkamiehet ottivat opik-
si ja muuttuivat ketteriksi tiedon ja resurssien 
joukkoistajiksi. Vuonna 2015 ruokakaupassa 
saa maistattaa pienpanimo-olutta. TV: Idealisti 
Helsingistä.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Isojen brändien ja valtionhallinon +40 v. johta-
jien täytyy herätä somen merkitykseen ja ym-
märtää sen lainalaisuudet ja resursointi. Muuten 
lahotaan pystyyn. 

Lisäksi toivon, että Docventures saa rinnalleen 
vakavasti otettavan kekseliään kilpailijan Social 
Television -genressä.

“2015 tulee olemaan tubettajien vuosi: tietoi-
suus tubettajista ja heidän kanssaan toimimi-
sesta kasvaa palaveri palaverilta..”
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Susanna Lähteenmäki
Somen ja digimarkkinoinnin kehityspäällikkö
Sonera

“Työntekijälähettiläiden avulla voidaan par-
haimmillaan vahvistaa yritysmielikuvaa ja 
saada yrityksen viesti leviämään sen omien 
asiantuntijoiden kautta.”

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/tren-
di vuodelle 2015? Miksi?

Työntekijälähettilyys – aikamoinen sanahirviö, joka 
käytännössä tarkoittaa työntekijöiden valjastamis-
ta yrityksen sanansaattajiksi. Tässä avainasemas-
sa ovat työntekijöiden koulutus ja tukeminen oman 
henkilöbrändin ja verkoston rakentamisessa. Työn-
tekijälähettiläiden avulla voidaan parhaimmillaan 
vahvistaa yritysmielikuvaa ja saada yrityksen viesti 
leviämään sen omien asiantuntijoiden kautta. Asian-
tuntijoilta tulevat viestit koetaan yleisesti uskottavim-
miksi kuin yritykseltä tulevat.  

Toisena kehityssuuntana näen maksetun mainonnan 
roolin korostumisen entisestään. Yritykset tulevat pa-
nostamaan enemmän sosiaalisen median mainon-
nan älykkyyteen, segmentointiin ja erilaisen datan 
hyödyntämiseen.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää 
silmällä vuonna 2015? Miksi?

LinkedIn vahvistaa edelleen asemaansa ammatillisen 
sosiaalisen median palveluna erottuen yhä vahvem-
min muista some-palveluista. Se tarjoaa monipuolisia 
mahdollisuuksia erityisesti B2B-markkinoinnissa ja 
Suomessa palvelu on mielestäni edelleen alihyödyn-
netty ja aliymmärretty. Asiantuntijoiden rooli yrityksen 
sanansaattajina ja hyvät kohdentamisen mahdolli-
suudet korostuvat.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markki-
noinnissa vuonna 2015? Miksi?

Yrityksen työntekijät sanansaattajina tarjoavat 
ison mahdollisuuden, mutta uuden roolin omak-
suminen vaatii koulutusta, aikaa ja muutosta toi-
mintamalleihin. Haasteena on sosiaalisen me-
dian integrointi työntekijöiden jokapäiväiseen 
tekemiseen ja hyötyjen näkeminen yrityksen eri 
tasoilla.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/
palvelu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Sosiaalisen median käsitteleminen erillisenä 
muusta toiminnasta loppuu. Sen käsitteleminen 
erillisenä tekemisenä koetaan keinotekoiseksi ja 
nähdään paremmin, millaisia hyötyjä sosiaalinen 
media voi tuoda yritykselle.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Toivon näkeväni enemmän suomalaisten yritys-
ten ylimmän johdon edustajia antautuvan sosiaa-
lisen median mahdollisuuksille. Parhaimmillaan 
johdon some-osallistuminen vahvistaa brändiä, 
yritysmielikuvaa ja tuo läpinäkyvyyttä yrityksen 
toimintaan.
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Toni Nummela
Digital Planner | Suunnittelutoimisto Mera
Sosiaalinen Medialisti | Docventures

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/tren-
di vuodelle 2015? Miksi?

Nousussa on data. Nyt alkaa olla joka paikassa mit-
tareita viritettynä vähän joka asialle, mutta tuloksia 
katsellaan edelleen siellä numeroiden tasolla. Ole-
tan, että mittaamisesta päästään analytiikkaan – 
muutoksen, suunnan ja vaikutuksen tulkintaan.

Tätä tukee myös muu digiskene markkinoinnin auto-
maatioineen – sinne se somekin menee.

Massa taasen ottaa videon omakseen ja alkaa jul-
kaista, mutta se nyt on jo vähän viime vuotta. #hymiö

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää 
silmällä vuonna 2015? Miksi?

Twitch.tv eli potentiaalinen “YouTuben kaataja”, joka 
meni Googlelta sivu suun ja päätyi Amazonille. Li-
ve-lähetyksissä ja reaaliaikaisessa somessa piilee 
jotakin todella kiehtovaa.

Twitch hoitaa tämän kombon käsittämättömän hyvin, 
vaikka se onkin palveluna painottunut peliskeneen. 
Konsepti toimii monessa muussakin yhteydessä, jo-
ten ehkä Amazon on hoksannut tämän. Kannattaa 
seurata.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markki-
noinnissa vuonna 2015? Miksi?

Mikään ei ole enää ilmaista eikä etenkään help-
poa. Osaajat ovat jo jossain kiinni.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/
palvelu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Ello. Facebook-syrjähypyille on ilmiselvä sosi-
aalinen paine, mutta tämä ei vaan toimi. Puut-
tuvia palasia on vaan liikaa: käytettävyys, mo-
biili ja ennen kaikkea bisnesmalli. Mainitaan nyt 
vielä sivulauseessa, että Foursquare taisi myös 
kupsahtaa.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Sosiaalisen median lukutaidon lisääntyminen. 
Varsinaisia yhteisöjä näkee nykyään turhan vä-
hän. Aika moni ilmiö kääntyy äkkiä laumaksi, 
joka lynkkaa vastustajan ja/tai ratsastaa voit-
toon. Yhdessä kehittäminen ja tekeminen saa 
olla vuonna 2015 näkyvämmin esillä.

#peace #love #rocknroll

“Mikään ei ole enää ilmaista eikä etenkään 
helppoa. Osaajat ovat jo jossain kiinni.”
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Ville Tolvanen
Pääsihteeri | Digitalist Network

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/tren-
di vuodelle 2015? Miksi?

Some integroituu viestinnästä osaksi muuta liiketoi-
mintaa. Erityisesti palveluyritykset ryhtyvät luomaan, 
palvelemaan ja hoitamaan asiakkuuksia verkossa.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa pitää 
silmällä vuonna 2015? Miksi?

Jokaisen yrityksen on löydettävä kokeilemalla oma 
some-kokonaisuutensa. Vain kokeilemalla tietää, 
mitkä yhdistelmät toimivat parhaiten. Yksittäisistä so-
me-kanavista monipuoliseen some-elämään. 

Suurin haaste somen hyödyntämisessä markkinoin-
nissa vuonna 2015? Miksi?

Suurin haaste on ymmärtää miksi, mitä ja miten so-
mea voisi hyödyntää. Markkinoinnista tulee palvelua, 
some on hyvä väline asiakaspalveluun verkossa.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/
palvelu, joka jää unholaan vuonna 2015?

Eiköhän ”tykkäämisestä” olla päästy jo yli.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja  so-
me-markkinointiin liittyen vuodelle 2015?

Haluaisin nähdä yritysten avautuvan vaikutta-
maan verkossa ja yritysjohdon inspiroituvan 
viestimään yhä avoimemmin suoraan sidosryh-
mien kanssa.

“Eiköhän ‘tykkäämisestä’ olla päästy jo yli.”
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