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Esipuhe
”Some on täällä ja se ei ole kenellekään uutinen. Alun
yli-innostus on takana ja nyt pohditaan vuorovaikutteisten alustojen roolia osana kokonaisuutta.” –Ville Tolvanen

Uutinen ei myöskään ole, että somen voittokulku on
jatkunut läpi vuoden.
Suomessa yli miljoona LinkedIn-käyttäjää. Instagramissa saman verran aktiivikäyttäjiä. Ja Facebookissa yli tuplat siitä.
Maailman merkittävin mainosalan tapahtuma
Cannes Lions lisäsi kilpailuunsa uuden kategorian
”Social & Influencer Lions”. Eikä ihme – 76 % tämän
vuoden Cannes-voittajista hyödynsi sosiaalista
mediaa keskeisenä osana kampanjaa 1.
Suurvaltojen suunnannäyttäjä Kiina on rakennellut viime vuodet kansallista sosiaalista mediaansa.
Vuoteen 2020 mennessä Social Credit System
-nimellä kulkeva orwellilainen rakennelma tulee
pakolliseksi kaikille kiinalaisille.

Kuudetta vuotta koostamamme katsaus pyrkii
tälläkin kertaa viitoittamaan kotimaiselle markkinoijalle tietä sosiaaliseen mediaan tulevalle vuodelle. Miksei myös jok’ikiselle markkinointihenkiselle
– yksi pääviesteistä tämänkin vuoden raportissa on
se, että some kuuluu kaikille.
Raporttia varten olemme haastatelleet arvostamiamme kotimaisia markkinoinnin ja viestinnän
ammattilaisia, jotka muodostavat laaja-alaisen,
somea eri kulmista lähestyvän joukon. Nöyrimmät
kiitokset jälleen näille huipputekijöille näkemyksiensä jakamisesta – koko kotimaisen markkinointiyhteisön puolesta.
Inspiroivia lukuhetkiä – ja antoisia keskusteluja
#sometrendit2018 alla!

Uutinen some ei ole – uutisissa se on jatkuvasti.

Jari Lähdevuori
Luova johtaja

Tommi Opas
Toimitusjohtaja

1. Lähde: World-Class Lesson on Social Media (Kurio 2017)
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Elli Tuominen
Strategiajohtaja

Seitsemän
merkittävintä trendiä
Sosiaalisen median keskeisimmät
kehityssuunnat, jotka jokaisen
yhteisömanagerista konserninjohtoon tulisi sisäistää vuoden
2018 alkaessa.
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Vastuullisuutta ja
kannanottoja
vaaditaan – myös
somejäteiltä itseltään
”Jo viime vuosina näkynyt yhteiskunnallisen merkittävyyden trendi ei ole katoamassa mihinkään. Erottuakseen ja vastatakseen yhteiskunnallisuuden
paineeseen yritykset ja brändit joutuvat kertomaan
vilpittömästi kaikessa markkinoinnissaan – myös
sosiaalisen median sisällöissä – mitä merkityksiä
he tuottavat tähän maailmaan ja minkä puolesta
he ovat valmiita taistelemaan. Vuonna 2018 tarve
tämän viestimiseen on suurempi kuin koskaan.”
–Ida Hakola
”Kantaaottavuus tulee olemaan iso osa kaikkea
viestintää ja markkinointia. Yritysten ja yksilöiden pitää pystyä ottamaan kantaa myös yleisöjä
jakaviin kysymyksiin. Kun yritykset löytävät aidon
tarkoituksensa ja pystyvät sanallistamaan heidän
kontribuutionsa maailmaan ja sitä kautta uskaltavat tuoda esiin kantojansa ja persoonaansa, se tulee
näkyviin myös somessa. - - Yritykset alkavat käydä
enemmän dialogia myös keskenään ja rakentaa julkisemmin keskustelujen kautta arvojensa mukaista
maailmaa.” –Jenni Santalo
”Sosiaalinen media viher-, vassari-, perus- ja kokkarikuplineen, someraivoineen ja muine lieveilmiöineenkin on keskeinen avoimen yhteiskunnan, keskustelun ja läpinäkyvyyden tukipilari. Sitä henkeä ja
roolia brändit voivat omalla toiminnallaan edelleen
edistää, arvostaa ja suojella.” –Petteri Lillberg
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”Käytännössä koko digimainonnan kasvu jenkeissä
oli Facebookin ja Googlen ansiota. Keskittynyt valta
alkaa vihdoin myös johtaa vaatimuksiin vastuusta.
Feikkiuutiset, terroristien tuottama sisältö sekä
Facebookin rooli viimeaikojen (yllättävissä) äänestystuloksissa on tuntunut myös vihdoin herättäneen päättäjät vaatimaan monopolien päätä vadille.
Tämä on tietysti myös perinteisten medioiden
intresseissä, joten uutisointi ja lobbaus aiheen
ympärillä tulee varmasti jatkumaan intensiivisenä.”
–Riku Vassinen
”Toivon somejättien tajuavan, etteivät somea
rapauttavat valeuutiset häviä itsestään. Venäjän
metkut, Cambridge Analytica, bottihyökkäykset,
Trump ja Brexit ovat näyttäneet, että systeemiä on
aivan liian helppoa käyttää väärin. Tällä hetkellä
sosiaalinen media ei tee maailmasta parempaa
paikkaa, mutta johtavilla palveluilla on kaikki
mahdollisuudet suitsia ilmiötä. Nykymeno kun ei
pitemmän päälle tee niidenkään liiketoiminnalle hyvää. Viranomaisten toimilla en usko olevan isompaa
vaikutusta ilmiöön, ratkaisu on täysin Facebookin,
Googlen ja Twitterin omissa käsissä.”
–Tommi Taponen

Orgaaninen
olemattomiin –
maksettu näkyvyys
on välttämättömyys
”Orgaaninen näkyvyys saattaa loppua kokonaan tai
ainakin vähentyä minimiin. Facebook on näyttänyt
tässä koko ajan tietä ja muut isot pelurit seuraavat perässä. Yritykset tulevat tekemään asioita
valikoidummin ja tärkeimpiin juttuihin varataan
budjettia tavoitteiden mukaisesti.”
–Susanna Lähteenmäki
”Vuoden 2018 aikana tulee korostumaan se tosiasia,
että maksettu mainonta muodostuu entistäkin
tärkeämmäksi muuttujaksi sisältöjen jakelun yhtälössä, mikä on sinänsä sääli. Facebook vaikuttaa
käyneen ahneeksi. Ehkäpä näiden tulovirtojen
avulla kehitetään Facebook Spaces -alustaa, joka
joskus tulevaisuudessa näyttää kyntensä, kunhan
VR-lasien hankkimisen kynnys madaltuu suurille
massoille.” –Martti Lindholm
”Ruohonjuuritasolla FB:n orgaanisen reachin droppaus on varmasti haaste tahoille, jotka ovat tehneet
itsestään siitä liian riippuvaisen.” –Matti Markkola
”Orgaaninen näkyvyys sosiaalisessa mediassa, etenkin Facebookissa tuntuu vuosi vuodelta vähenevän.
Yhtiön liiketoimintamalli perustuu mainontaan ja
siksi erilaisia toimijoita kannustetaan yhä enemmän hyödyntämään mainonnan mahdollisuuksia.”
–Minna Valtari
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””Me tehdään somea vain orgaanisesti” -lausahdus
jäänee historiaan ainakin Facebookin osalta, sillä
viimeistään tänä vuonna nähtiin vahvoja merkkejä
siitä, että Facebook tulee vähentämään yritysten
orgaanista tavoittavuutta radikaalisti, jopa nollaan.
Tämä tarkoittaa maksetun somen strategiaan
sitoutumista.” –Krista Kauhaniemi
”[Merkittävin kehityssuunta on] Havahtuminen siihen, että useimpien brändien on itsessään vaikeaa
olla asiakkaalle kiinnostava tai uskottava keskustelukumppani. Tämä näkyy markkinalla usealla
tavalla. Ensinnäkin vaikuttajaviestinnän merkitys
kasvaa edelleen – on uskottavampaa, että joku muu
kuin yritys itse kertoo tuotteen olevan hyvä.”
–Sanna Räsänen

Vaikuttajamarkkinointi valtaa
alaa – yhteistyömallit
vaativat samalla
päivittämistä
"Blogi- ja influencer-markkinointi kasvaa entisestään, mutta mielenkiintoisinta on nähdä miten
mainonta muuttuu yksittäisistä blogikirjoituksista
kokonaisvaltaisemmaksi yhteistyöpaketiksi. Influencerit tuottavat brändeille sisältöä, julkaisevat
tarinoita sosiaalisessa mediassa ja heitä tullaan
näkemään enemmän myös brändien tapahtumissa
ja muissa mainoksissa. Osa syynä on juuri brändien orgaanisen näkyvyyden pieneneminen, mutta
myös kuluttajakäyttäytyminen, jossa haetaan yhä
enemmän inspiraatiota sekä halutaan samaistua
bloggaajiin ja muihin mielipidevaikuttajiin.”
–Henri Molin
”Yritykset heräävät yhä enemmän siihen, että
somessa ei pärjää yksin. On tehtävä yhteistyötä ja
hankittava osaavia kumppaneita. Etenkin yhteistyö
somesta peräisin olevien vaikuttajien kanssa avaa
uusia ovia näkyvyydelle niin Instagramissa, YouTubessa kuin Snapchatissäkin. On selvitetty, että
tuttujen some-vaikuttajan mielipiteellä on voimakas merkitys tehdessä ostopäätöksiä yritysten
tuotteista ja palveluista.” –Harto Pönkä
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”Huomioitava myös, että vaikuttajien valta tulee
vain kasvamaan vuonna 2018, ja heistä on osattava
ottaa kaupallisesti ”kaikki irti”.” –Kati Sulin
”Vertaisten ihmisten verkottuessa entistäkin tehokkaammin, muodostuu myös pienempiä vaikuttajahubeja, jotka osana yhteisöä auttavat brändejä
loistamaan suuremmassa verkostossa.”
–Martti Lindholm
”Kun monen sosiaalisen median mainonnan läpinäkyvyyteen (tai läpinäkymättömyyteen) on jo
puututtu, seuraavaksi mainostajat alkavat pureutua tarkemmin "vaikuttajien" todellisiin tehoihin.
Seuraajia, tykkäyksiä ja kommentteja voi ostaa
ja monet vaikuttajamarkkinointifirmat hyötyvät
tämänhetkisen prosessin läpinäkymättömyydestä.
Uskon, että ensi vuonna nähdään ryhtiliike tälläkin
saralla.” –Riku Vassinen

Niche-kohderyhmille
suunniteltu
markkinointi
”Sosiaalinen media mahdollistaa hyperlokalisoinnin
ja -targetoinnin, joten ihmisille pitäisi tarjota heitä
varten kuratoitua sisältöä; kaiken voi kohdentaa
Peräseinäjoki–Reisjärvi–tanssiaharrastavatubettaja–luontokuvaintoilija-tasolla, joten miksi emme
tekisi kampanjavideoihin aina henkilökohtaista,
puhuttelevampaa twistiä. Kokemukset maailmalta
(esim. Zalando) osoittavat, että tällainen parantaa
viestin läpäisevyyttä kymmeniä prosentteja.”
–Kati Sulin
”One size fits all -somea ei enää ole. Paitsi Facebook-ekosysteemi – tiettyyn pisteeseen saakka.
Kohderyhmät hajaantuvan yhä radikaalimmin
erilaisiin palveluihin ja ryhmiin, joissa kohdennettu
sisältö ja sisällön muoto ilahduttavat eniten.”
–Christina Forsgård
”Massiivisesti lisääntynyt sisällöntuotanto luo
yhden pakottavan tarpeen: kohdentamisen. Kun
sisältöä on tarjolla valtavasti, oppivat yleisöt myös
kiertämään itselleen epärelevantit aineistot. Näin
ollen puhtaasti silmäparien seuraaminen ei ole
tehokasta digiympäristössä(kään). Sisällön personointi ja kohdentaminen on päivän sanapari.
Sisältöjä tulee miettiä yhä tarkemmin yleisöjen
tarpeiden ja muiden intressien kautta.” –Ida Hakola
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”Fragmentoituvan kuluttajakäyttäytymisen myötä
tuntuisi hassulta seurata vain yhtä palvelua. Jos
ennen vanhaan yritettiin varmistaa, että se sama
leiska siirtyisi printtiin, telkkariin ja radioon, nyt
valistuneet markkinoijat keskittyvät integroimaan
eri someplattoja kuluttaja- ja käyttäjälähtöisesti,
jokaisen omilla vahvuuksilla ja erityispiirteillä. Somesta on tullut niche-asiantuntijuuden pelikenttä,
ja vaikka syvää osaamista tarvitaankin, kanavasiiloutuminen, sub-optimointi ja triplakustannukset
ovat aitoja huolenaiheita.” –Petteri Lillberg
”Suurin yritysten haaste somen käytölle on kohderyhmän löytäminen. Se johtuu tiedon puutteesta.
Riippumatta siitä, etsitäänkö kuluttajamassaa tai
päättävässä asemassa olevia, kohderyhmä ihan
varmasti on somessa.” –Harto Pönkä

Vähemmän on
enemmän – sisältötulvassa laatu
korvaa määrän
”[Suurin haaste on] Merkityksellisten sisältöjen
luominen. Laadun tulisi aina mennä määrän edelle.
Sosiaalinen media on täynnä sisältöjä, ja kaikki
haluavat saada äänensä kuuluviin. Analyyseissämme olemme huomanneet, että monet tuottavat jo
liikaakin sisältöjä ja olemme neuvoneet heitä vähentämään sisältöjen määrää jopa puolella.”
–Helene Auramo
”Turha huutaa jatkuvasti isoon ääneen kaikkea.
Tehdään laadukasta, ajateltua, toimivaa. Tarve lähtee asiakkaasta – miksi hän haluaa nähdä tämän?
Sellaiset ohjeistukset kuten ”tehtävä n. 80–100
julkaisua kuussa” kuuluvat jonnekin historiaan, ja
eivät oikeastaan edes sinne.” –Kati Sulin
”Koska some on siirtynyt markkinoinnin valtavirraksi, haaste on sama kuin koko toimialalla yleensä.
Toisin sanoen, valtava halua sanoa ihan kaikki ihan
koko ajan ihan kaikkialla, ja tästä johtuva feedikakofonia. Mitenkähän Mooses välittäisi kymmen
käskyä tänä päivänä?” –Petteri Lillberg
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”Video jyllää formaattina ja melkeimpä mikä tahansa tekele koetaan julkaisukelpoiseksi. Peräänkuulutan sisällöllistä laatua, tuubavideoita on some
täynnä. Varsinaisesti teknisellä laadulla ei ole niin
väliksi, kunhan sisältö on merkityksellistä – tai edes
viihteellistä.” –Tommi Taponen
”Paskan loputon ’tuuttaaminen’ eri digiränneihin ei
tee yhdestäkään brändistä mielenkiintoisempaa tai
välttämättä houkuttelevampaa sillä määrä ei aina
korvaa laatua.” –Martti Lindholm

Empatia esiin – ihmisten
ymmärtäminen ja
ilahduttaminen
keskiöön
”Empatia muokkaa palveluja, käyttöliittymiä ja käyttäytymistapoja. Palvelu ei enää riitä, käyttäjä pitää
tehdä onnelliseksi. Ilahduttajan aikakausi alkaa. - Empatian ja tunteiden dialogissa markkinoijan ja
kohdehenkilön suhde tuntuu parhaimmillaan toimivalta parisuhteelta: olen täällä, kun tarvitset ja ilahdutan sinua spontaanisti, koska olet minulle tärkeä.
Ilahduttaminen kulkee myös molempiin suuntiin.
Brändien on opittava myös vastaanottamaan niille
tarjottua aitoa ihastusta.” –Christina Forsgård
”Vuonna 2018 me tajutaan mistä sosiaalisessa mediassa on kaikkein pohjimmiltaan kyse: siitä, että
ihmiselle tulee hyvä fiilis itsestään. Se on se ydinsyy
kaiken itseilmaisun, yhteydenpidon ja johonkin
kuulumisen, tykkäämisen ja jakamisen, taustalla.
Ymmärrys siitä, että some on mainospaikan sijasta
paikka tukea yksilön tuntemusta itsestään, avaa
meille vaikka mitä mahiksia.” –Hanna Lemmetti
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”Suurin haaste on yhä brändien taipumus puhua
itsestään ikään kuin brändi olisi se kiinnostavin asia
vastaanottajalle. ”Minna, [yrityksestä] tässä hei,
me olemme täällä miettineet”. Näinkö ”kavereita”
puhutellaan? Mainonnasta dialogiin on vielä pitkä
matka.” –Juho Jokinen
”Some-viestintä nähdään usein yritysviestinnän kopiointina massoille. Jokainen tuotemerkki, brändi,
ei sittenkään ole media, jota fanit innoissaan seuraavat. Tarinankerronta. Oma tarina. Mieti miksi
olet kiinnostava tai mistä asiasta olet innostunut.”
–Antti Leino

Some-strategiasta
strategiseen someen –
edelläkävijät viitoittavat
tietä liiketoiminnan
tehostamiseen
”Yritykset ovat vuosien ajan panostaneet somessa
markkinointiin. Jatkossa kannattaa ottaa oppia
suurista yrityksistä ja laajentaa somen käyttöä kohderyhmien osallistamiseen, ihmisten mielipiteiden
ja verkosta kertyvän datan käyttöön tuotekehityksessä sekä tähän asti melkolailla tyystin unohdettuun organisaation sisäiseen somen hyödyntämiseen.” –Harto Pönkä
”Edelleen on kuitenkin paljon niitä, joille some on
vain keino välittää fiilistä tai viestitään vain yksisuuntaisesti omia tiedotteita. Ei muisteta, että ihan
jokaisella some-postauksella pitäisi olla jonkinlainen tavoite. Ennustan siis vuodelle 2018 vieläkin
Suomessa herätyksiä siihen, että some on strateginen markkinoinnin väline.” –Henna Niiranen
”Toivon brändien nostavan sosiaalisen median
markkinointistrategiansa keskiöön ja löytävän
oman tapansa toimia sosiaalisessa mediassa. Jokaisella brändillä on oma äänensä ja tarinansa, jota
kannattaa käyttää erottuakseen. Vielä liian moni
yritys vain kopio parhaita esimerkkejä ja laittaa
oman logonsa siihen päälle.” –Henri Molin
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”Kovin moni yritys ja yhteisö näkee sosiaalisen median yhä vain markkinoinnin ja viestinnän kanavana,
mitä tukevat Tilastokeskuksen tuoreet tilastotkin:
sosiaalista mediaa hyödyntävistä yrityksistä 89
prosenttia hyödyntää sosiaalista mediaa yrityksen
markkinointiin. Esimerkiksi tuotekehityksessä,
asiakaspalvelussa, johtamisessa, rekrytoinnissa ja
näkemysten jakamisessa sisäisesti sosiaalisen median hyödyntäminen on monessa organisaatiossa
vielä vähäistä.” –Minna Valtari
”Toivon yhä useampien pystyvän viemään somen
liiketoiminnan aitoon ytimeen, tuottavaksi toiminnaksi.” –Matti Markkola

Kymmenen käskyä
somen parissa
työskenteleville
Seitsemän merkittävimmän trendin lisäksi
asiantuntijoiltamme nousi esiin kymmenen
muuta asiaa, jotka somen parissa työskentelevien
on hyvä muistaa alkavana vuonna.
1. Innosta koko henkilöstö mukaan – verkostoissa on voimaa!
2. Tutustu AR- ja VR-mahdollisuuksiin – todellisuutemme laajenee pian!
3. Tee sinunkaupat bottien kanssa – automaatio auttaa!
4. Laita liveä, kun siitä on hyötyä – carpe diem!
5. Älä kaihda katoavia sisältöjä – 24 tuntia riittää!
6. Mieti tuotantomallit uusiksi – maksimoi tuotos–panos-suhde!
7. Kokeile aina uusia kanavia – vaikka ei siltä tuntuisikaan!
8. Älä kadota ideaa uuden keskellä – perusasiat kunniaan!
9. Etsi osaavia apukäsiä – some ei ole sooloartisteille!
10. Ota muutoksesta niskalenkki – se on ainut, johon voit luottaa!
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1. Innosta koko
henkilöstö mukaan –
verkostoissa on voimaa!
”Harva organisaatio hyödyntää vielä kunnolla omien
työntekijöidensä verkostoja. Toiveeni tulevalle
vuodelle olisi, että organisaatiot tuottaisivat niin
laadukasta ja inspiroivaa sisältöä, että heidän omat
työntekijänsä innostuisivat tykkäämään ja jakamaan niitä. Tämä toisi organisaatioille tietysti lisää
näkyvyyttä ja mahdollisesti tärkeitä kontakteja,
mutta myös kasvattaisi työntekijöiden innostusta
omaa työnantajaansa kohtaan – win-win!” *
–Helene Auramo
”Kun yritysjohdon kanssa pääsee juttusille, niin
työntekijälähettilyys nousee aika usein keskusteluun, sillä moni brändi haluaa olla inhimillinen ja
somen kautta tämä on mahdollista osoittaa asiakkaille ja sidoryhmille. Sosiaalinen media on mitä
mainioin vuorovaikutteinen väline inhimillisten
viestien välittämiseen. Yritysten työntekijöiden välittämää some-sanomaa jaetaan jopa 24x usemmin
kuin itse yrityksen välittämänä.” –Antti Leino

2. Tutustu AR- ja
VR-mahdollisuuksiin –
todellisuutemme
laajenee pian!
”Ensi vuonna tulemme näkemään lisättyyn todellisuuteen (augmented reality) liittyviä ratkaisuja
hyvinkin erilaisissa yhteyksissä. Kaikki kolme suurta toimijaa (Apple, Facebook, Google) ovat tuoneet
kehittäjille työkaluja, joilla yritykset voivat tehdä
laajennetun todellisuuden sovelluksia hyvinkin kustannustehokkaasti.” –Pekka Rantamoijanen
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”Lisätty todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus (VR)
sekä yhdistetty todellisuus (MR) tulevat osaksi
opiskelua, työelämää ja markkinointia. Yhdistetty
todellisuus (MR) sekoittaa todellista ja virtuaalimaailmaa, jossa fyysiset ja digitaaliset asiat ovat
olemassa yhtä aikaa ja pystyvät kommunikoimaan
keskenään. Tekesin Team Finland Mixed Reality -kampanjan mukaan nopeasti kasvavien VR/
AR-markkinoiden koko on noin 5,5 miljardia dollaria.
Arvioiden mukaan nämä teknologiat muodostavat
vuonna 2020 jo 150 miljardin dollarin markkinan.”
–Pauliina Mäkelä
”Vuosi 2018 tullaan muistamaan virtuaalimaailman
läpimurrosta. VR (virtual reality) ja AR (augmented
reality) yleistyvät ja termi XR (extended reality)
nousee tietoisuuteen. Videostriimaus muuttuu
360°-livestriimaukseksi, jossa mukana on myös
suuntaava 360° audio.” –Janne Saarikko

3. Tee sinunkaupat
bottien kanssa –
automaatio auttaa!
”Chatbotien hype on ohi, nyt alkaa todellinen käyttö
ja hyödyntäminen. Sen mahdollistavat rohkeasti
avautuneet rajapinnat. Puheella toimivat hakukoneet ja chatbotit tulevat yhä tärkeämmiksi asiakashankinta- ja asiakaspalvelukanaviksi.”
–Christina Forsgård
”Chatbot-palvelut ovat saapuneet Suomeen. Reaaliaikaista asiakaspalvelua saa jo useammalta yritykseltä chatbot-palveluna.” –Pauliina Mäkelä
”Yksittäisen palvelun sijaan miettisin vaikkapa
tekoälyn hyödyntämistä esimerkiksi asiakaspalvelussa eli ”suomeksi” chatbottien pilotointia. Ilman
pilotointia on hankala arvioida esimerkiksi potentiaalisia kustannussäätöjä tai muita taloudellisia
vaikutuksia. Facebook Messenger on kenties paras
pilotointialusta yleisyytensä ansiosta.” –Antti Leino

4. Laita liveä, kun siitä
on hyötyä – carpe diem!
”Facebookin live-videoiden suosio on edelleen
kasvussa. Tekeminen on kuitenkin siirtynyt mobiililaitteilla kuvattavista lähetyksistä laadukkaisiin
ja ketteriin monikameratuotantoihin, joissa on
mahdollista hyödyntää musiikkia, grafiikkaa sekä
aiemmin kuvattua videomateriaalia ja animaatiota.
Samalla myös kilpailu on koventunut, ja yleisön
huomiota tavoittelee moni taho – mukaan lukien
perinteiset mediat.” –Helene Auramo
”Kun yritykset löytävät aidon tarkoituksensa ja
pystyvät sanallistamaan heidän kontribuutionsa
maailmaan ja sitä kautta uskaltavat tuoda esiin
kantojansa ja persoonaansa, se tulee näkyviin myös
somessa. Aitous edellä: Sen vuoksi matalan kynnyksen live-postaus on se juttu nyt ja huomenna.
Kiiltokuviin on kyllästytty.” –Jenni Santalo

5. Älä kaihda katoavia
sisältöjä – 24 tuntia
riittää!
”24 h ajan näkyvän sisällön kulutus ja määrä kasvoi
räjähdysmäisesti viime vuonna. Siksi tulemme
näkemään vieläkin enemmän Snapchat- ja Instagram-tarinoita sekä kuluttajilta että myös mainostajilta.” –Henri Molin
”Toiminnallisuuksien osalta uskon, että ensi vuonna yritykset oppivat hyödyntämään väliaikaisesti
näkyviä snap-/stories- tms. sisältöjä, vaikka homma
ei ihan vielä olekaan hanskassa.” –Tommi Taponen
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”Instagram Stories -videot tulevat todennäköisesti
ajamaan suosiollaan perinteisen kuvafeedin ohi.
Miksi? Koska ihmiset kaipaavat Insta-feedejen stailattujen kiiltokuvasisltöjen kylkeen realismia, rosoisuutta ja live-tilanteita. Realismin kaipuu näkyy
erityisesti liikkuvan kuvan piirissä. Tätä kisaa ei siis
voiteta korkeilla tuotantoasteilla vaan oivaltavauudella, vilpittömyydellä ja ketteryydellä” –Ida Hakola

6. Mieti tuotantomallit
uusiksi – maksimoi
tuotos–panos-suhde!
”Suurin haaste on 3-sekunnin sääntö. Some-markkinointi vaatii täysin erilaisen suhtautumisen siihen,
miten ja millaista sisältöä julkaistaan. Brändien
täytyy yhdistää some-markkinointi osaksi koko
strategiaansa, mutta pitää suunnittelu ja tuotanto
täysin erillisenä muusta markkinoinnista.”
–Henri Molin
”Videoita kulutetaan vuodesta toiseen yhteisökanavissa entistä enemmän, varsinkin mobiilipäätelaitteilla. Huolimatta videotuotantojen huomattavasta
kasvusta suuri osa videoista suunnitellaan katsottavaksi isoilta ruuduilta alusta loppuun saakka
– vaikka todellisuudessa kuvaruudut ovat pieniä ja
keskimääräiset katsomisajat lyhyitä. Tuotantomäärien kasvaessa myös tuotantokustannusten pitäisi
pysyä kurissa. Kuinka tämä toteutetaan? Tarvitaan
yhä vahvempia tuotantokonsepteja sekä perehtymistä verkkovideoiden analytiikkaan.”
–Pekka Rantamoijanen

7. Kokeile aina uusia
kanavia – vaikka ei siltä
tuntuisikaan!
”Myös keskustelufoorumin tavoin käyttäytyvä ja
mobiilisti käytettävä Jodel nostaa päätään juuri sen
verran, kuin Facebookin ryhmät antavat myöten.
Jodelin tanssi voi jäädä lyhyeen, kun jälleen uusi
buzzword-palvelu saapuu suuren yhteisön tai
edelläkävijöiden lellikiksi ja josta perinteinen media
kirjoittaa klikkien kiilto silmissään. Väliaikaista
kaikki on vaan.” –Martti Lindholm
”Kerrankin uskon kotimaiseen! Kieku-audiopalvelu
yrittää rohkeasti vastata mobiilin sisällön tuottamiseen ja jakamiseen muun tekemisen ohella ja
liikkeessä. Kieku voi tehdä audiolle sen, mitä Uusi
Suomi teki blogeille.” –Janne Saarikko
”Anonyymiin frendien kehumiseen perustuva
tbh-sovellussensaatio oli vasta kaksikuinen, kun
Facebook osti sen lokakuussa. Suomeen saapuessaan tbh valloittaa koululaisten puhelimet ja
välitunnit, ja siinä on opittavaa myös meille: mikään
tiedonjyvä, hyvä läppä, edes kissavideo ei kiinnosta
ja sitouta yhtä tehokkaasti kuin personoitu, dopamiinia triggeröivä kehu.” –Hanna Lemmetti
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8. Älä kadota ideaa
uuden keskellä –
perusasiat kunniaan!
”Jos keskityttäisiin heti luoviin ideoihin ja ihmisten
elämää parantavien palveluiden rakentamiseen ja
niiden skaalaamiseen ja levittämiseen ihan niillä
välineillä ja teknologioilla, mitä on jo eikä aina haaveiltaisi" sitä seuraava teknologiaa, joka muuttaa
kaiken”. Leikkikaluja kun on vaikka kuinka, mutta
harva osaa niitä nykyisiäkään käyttää.”
–Matti Markkola
”Nopeiten kehittyvä trendi on se, miten nopeasti
eri palveluntuottajat ottavat uudet trendit esille,
joskus jopa uutena ihmelääkkeenä vähän kaikkeen.
Ensin se oli video, sitten live, nyt AI ja huomenna
taas jotain ihan uutta ja ennennäkemätöntä. Tästä
väistämättä seuraa ähkyä ja puhkua sekä väsymyksen mukana tulevaa kriittisyyttä. Jos some
on tämänkin raportin julkaisuvuosina ansaitusti
vyörynyt kivasta lisähärpäkkeestä markkinoinnin
mainstreamiin ja siinä samassa määrittänyt uudestaan organisaatiota, budjetteja ja osaamisvaatimuksia, ennustan yhä useamman gurun huutavan
sanoja ”reality check”, ”back to basics” and ”simplicity rules” tyyppisiä mukaoivalluksia. Kun maailma
monimutkaistuu, ihmismielellä on taipumus huutaa
yksinkertaistusten perään.” –Petteri Lillberg

9. Etsi osaavia apukäsiä
– some ei ole sooloartisteille!
”Sosiaalisen median markkinointi muuttuu ammattimaisemmaksi. Vuonna 2017 nähtiin jo monia
positiivisia signaaleja: someen keskittyvät toimistot
kasvavat ja isot yritykset palkkaavat in-house-someosaamista. Sosiaalisen median ammattilaisia
palkkasivat mm. Telia, H&M, Posti, Fazer ja LähiTapiola. Näistä suurin osa oli täysin uusia rooleja
näissä yrityksissä. Kesko laajensi omaa digitaalisen
mediaostamisen yksikköään sosiaaliseen mediaan.
Uskon, että rekrytoinnit jatkuvat entistä voimakkaammin vuonna 2018 ja parhaista osaajista kilpaillaan.” –Krista Kauhaniemi
”Osaamisen puute on toiseksi suurin haaste yritysten somen käytölle. Isommissa yrityksissä on
resursseja, mutta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä some jää usein harvoille hartioille. Yrittäjät
erottuvat kyselyissä siitä, että he käyttävät somea
selvästi vähemmän kuin muut.” –Harto Pönkä

15

SOMEMARKKINOINNIN TRENDIT 2018

10. Ota muutoksesta
niskalenkki –
se on ainut, johon
voit luottaa!
”Palvelut kehittyvät nopeasti ja niiden käyttötavat
vielä nopeammin. Vaikka dataa on tarjolla jatkuvasti enemmän, kuluttajien liikkeiden seuraaminen ja
ymmärtäminen tarjoavat jatkossakin pohdittavaa.
Ymmärrykseen kun ei enää riitä se, että analysoi
dataa, vaan sitä pitää osata tulkita muita nopeammin ja fiksummin ja hyödyntää oikealla tavalla myös
luovassa työssä.” –Antti Isokangas
”Kehitys kehittyy niin nopeaa tahtia, että markkinoinnin ja muiden tekijöiden on haastavaa pysyä
kehityksen mukana. Uusien juttujen testaus on
elinehto ajankohtaisena pysymiselle, mutta pystyvätkö yritykset linkkaamaan kaiken tekemisen
strategiaansa ja näyttämään siitä myös konkreettisia tuloksia?” –Susanna Lähteenmäki

Haastattelut
Kysyimme haastatteluihin arvostamiamme
somemarkkinoinnin tekijöitä ja näkijöitä.
Kysyimme kultakin viisi kysymystä
tulevaan liittyen.
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sekuntien aikana. Live-videon promoaminen sekä
ennakkoon että jälkikäteen on tärkeää, samoin kuin
videon julkaisun ajoitus: milloin yleisösi on tavoitettavissa?

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?

Helene Auramo
Toimitusjohtaja ja
perustaja, Okimo Clinic
Co-Founder, SLUSH
Co-Founder, Indiedays
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Videot jatkavat suosiotaan edelleen, etenkin mobiilisti. Sosiaalisen median alustat on optimoitu videoille: muun muassa LinkedIn tukee tällä hetkellä
hyvin natiivivideoita henkilötileillä. Videoiden voittokulku näkyy myös useiden tahojen selvityksissä.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
Facebookin live-videoiden suosio on edelleen
kasvussa. Tekeminen on kuitenkin siirtynyt mobiililaitteilla kuvattavista lähetyksistä laadukkaisiin
ja ketteriin monikameratuotantoihin, joissa on
mahdollista hyödyntää musiikkia, grafiikkaa sekä
aiemmin kuvattua videomateriaalia ja animaatiota.
Samalla myös kilpailu on koventunut, ja yleisön
huomiota tavoittelee moni taho – mukaan lukien
perinteiset mediat. Pelkkä live-videon tekeminen
itsessään ei enää riitä huomion saamiseksi, vaan
videoiden on oltava laadukkaasti toteutettuja, ja
yleisö on saatava kiinnostumaan heti ensimmäisten
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Merkityksellisten sisältöjen luominen. Laadun tulisi
aina mennä määrän edelle. Sosiaalinen media on
täynnä sisältöjä, ja kaikki haluavat saada äänensä
kuuluviin. Analyyseissämme olemme huomanneet,
että monet tuottavat jo liikaakin sisältöjä ja olemme
neuvoneet heitä vähentämään sisältöjen määrää
jopa puolella. Näen, että moni organisaatio painii tämän haasteen kanssa. Onneksi se on helppo korjata
mittaamisella.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?
Orgaaninen tavoitettavuus (Organic reach). Sosiaalisesta mediasta on tullut mainoskanava. Läsnäolo
sosiaalisessa mediassa ei voi rakentua pelkästään
orgaanisen tavoittavuuden varaan, vaan budjettia
vaaditaan jokaiselle sisällölle, jolle halutaan taata
näkyvyys. Tämä on ollut nähtävissä hyvin voimakkaasti esimerkiksi Facebookissa, jossa orgaaninen
näkyvyys on ollut jatkuvassa laskussa.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja
some-markkinointiin liittyen vuodelle
2018?
Harva organisaatio hyödyntää vielä kunnolla omien
työntekijöidensä verkostoja. Toiveeni tulevalle
vuodelle olisi, että organisaatiot tuottaisivat niin
laadukasta ja inspiroivaa sisältöä, että heidän omat
työntekijänsä innostuisivat tykkäämään ja jakamaan niitä. Tämä toisi organisaatioille tietysti lisää
näkyvyyttä ja mahdollisesti tärkeitä kontakteja,
mutta myös kasvattaisi työntekijöiden innostusta
omaa työnantajaansa kohtaan – win-win!

mahdollistavat rohkeasti avautuneet rajapinnat.
Puheella toimivat hakukoneet ja chatbotit tulevat
yhä tärkeämmiksi asiakashankinta- ja asiakaspalvelukanaviksi.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?

Christina Forsgård
Hallituksen pj.,
viestintäkonsultti,
Netprofile Finland
Enkelisijoittaja
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Empatia muokkaa palveluja, käyttöliittymiä ja käyttäytymistapoja. Palvelu ei enää riitä, käyttäjä pitää
tehdä onnelliseksi. Ilahduttajan aikakausi alkaa.
Vaikuttajamarkkinointi kasvaa ja näemme myös
B2B-vaikuttajamarkkinoinnissa orastavaa liikehdintää. Erilaiset suljetut ympäristöt ovat yhä merkittävämpiä vaikuttamisen paikkoja. Chatbotit tekevät
todella hurjan läpimurron. Videot, podcastit, AR,
VR – elämme yhä vahvemmin kaikkien aistien kokemusmaailmassa.
Miksi? Asiakaskokemus ei ole vain markkinointisana, vaan se liikkuu kohti todellisia tekoja, jotka
resonoivat kohderyhmissä. Empatia ja vastuullisuus näkyvät tekoina, joista halutaan kuulla ja
joihin halutaan mukaan. Chatbotien hype on ohi,
nyt alkaa todellinen käyttö ja hyödyntäminen. Sen
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One size fits all -somea ei enää ole. Paitsi Facebook-ekosysteemi – tiettyyn pisteeseen saakka.
Kohderyhmät hajaantuvan yhä radikaalimmin
erilaisiin palveluihin ja ryhmiin, joissa kohdennettu
sisältö ja sisällön muoto ilahduttavat eniten.
Miksi? Tietyt palvelut houkuttelevat tiettyjä käyttäjiä, mikä tarkoittaa sitä, että myös sisällöt eriytyvät merkittävästi. Pienenevät kohderyhmät ovat
iso haaste pienillä markkinoilla, joissa markkinoija
yrittää tavoittaa yhdellä sisällöllä ja muodolla mahdollisimman laajoja joukkoja. Sisällöntuotannossa
pitää löytää ketteriä tuotantotapoja. Kohderyhmän
sekä palvelun logiikan ymmärtäminen ovat välttämättömiä onnistumisen kannalta. Markkinoijan
pitää tietää yhä selvemmin omat kohderyhmänsä ja
kohdehenkilönsä ja palvella heitä tavoilla, jotka he
kokevat lähes epäsovinnaisen intiimisti omakseen.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?
Edelleen asenne. Brändit tuijottavat aivan liikaa
omaan napaansa. Sen jälkeen kanavien ja kohderyhmien käyttäytymisen muutoksen ymmärtämättömyys.
Miksi? Organisaatiot rakentavat edelleen brändiään omista lähtökohdistaan, eivätkä vieläkään
aidosti ymmärrä dialogia, jonka merkitys vain
korostuu empatian aikakaudella. Paras markkinoija
on kuuntelija, ei huutaja. Menestyvät brändit ovat
someterapeutteja – todellisia ymmärtäjiä, joilla on
aikaa ja halua kuunnella.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?
Snapchat jää unholaan, koska Instagram jyrää. Instagram on puoliksi luovuutta ja puoliksi tiedettä.
Miksi? Ovelimmat algoritmit voittavat kisan.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja
some-markkinointiin liittyen vuodelle
2018?
Aito läsnäolo on edelleen harvinaista. Sitä pitäisi
saada lisää. Empatian ja tunteiden dialogissa markkinoijan ja kohdehenkilön suhde tuntuu parhaimmillaan toimivalta parisuhteelta: olen täällä, kun
tarvitset ja ilahdutan sinua spontaanisti, koska olet
minulle tärkeä. Ilahduttaminen kulkee myös molempiin suuntiin. Brändien on opittava myös vastaanottamaan niille tarjottua aitoa ihastusta.
Miksi? Tietoa on – nyt tarvitaan lisäksi luottamusta,
kuuntelua ja empatiaa. Aidoilla tunteilla vaikutetaan. Päälle liimatun markkinoinnin aika on ohi.
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kyy erityisesti liikkuvan kuvan piirissä. Tätä kisaa ei
siis voiteta korkeilla tuotantoasteilla vaan oivaltavauudella, vilpittömyydellä ja ketteryydellä. Storiesia mainosalustana käyttävien yritysten tuleekin
muistaa astetta rosoisempi tyylilaji.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?

Ida Hakola
Founder, Vapa
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Jo viime vuosina näkynyt yhteiskunnallisen merkittävyyden trendi ei ole katoamassa mihinkään.
Erottuakseen ja vastatakseen yhteiskunnallisuuden
paineeseen yritykset ja brändit joutuvat kertomaan
vilpittömästi kaikessa markkinoinnissaan – myös
sosiaalisen median sisällöissä – mitä merkityksiä
he tuottavat tähän maailmaan ja minkä puolesta
he ovat valmiita taistelemaan. Vuonna 2018 tarve
tämän viestimiseen on suurempi kuin koskaan.
Toimintatavallisesti suurin trendi on kokeilukulttuurin esiinmarssi. Sovelluskehitys-maailmasta
tuttu pilotointi on saapumassa hiljalleen myös
markkinoinnin maailmaan. 2018 vuonna yritykset
tekevät yhä enemmän kokeilevaa markkinointia,
jossa tehdään pieniä testejä digikanavissa. Näistä
onnistuneimmat ajetaan suuremmiksi markkinoinnin konsepteiksi.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
Instgram Stories -videot tulevat todennäköisesti
ajamaan suosiollaan perinteisen kuvafeedin ohi.
Miksi? Koska ihmiset kaipaavat Insta-feedejen
stailattujen kiiltokuvasisltöjen kylkeen realismia,
rosoisuutta ja live-tilanteita. Realismin kaipuu nä-

20

SOMEMARKKINOINNIN TRENDIT 2018

Massiivisesti lisääntynyt sisällöntuotanto luo yhden
pakottavan tarpeen: kohdentamisen. Kun sisältöä
on tarjolla valtavasti, oppivat yleisöt myös kiertämään itselleen epärelevantit aineistot. Näin ollen
puhtaasti silmäparien seuraaminen ei ole tehokasta digiympäristössä(kään). Sisällön personointi
ja kohdentaminen on päivän sanapari. Sisältöjä
tulee miettiä yhä tarkemmin yleisöjen tarpeiden ja
muiden intressien kautta. Demografiat, käyttäytyminen, sitoutuminen, motiivit. Tästä patterista on
hyvä lähteä liikkeelle.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?
Ask.fm ja Kik tulivat Suomessa kuvioihin Snapchatin kanssa samoihin aikoihin, mutta suomalaisnuorten kohdalla Snapchat on ainoa palvelu, joka on
onnistunut rakentamaan merkittävän seuraajakunnan. Ja kuten tiedämme nuorten somen käytöstä,
vain palvelu jossa kaikki muutkin ovat on relevantti
paikka kasvattaa sosiaalista pääomaa. Näin ollen
uumoilen että voimme sanoa Ask.fm:lle ja Kik:lle
jäähyväiset.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja some-markkinointiin liittyen vuodelle 2018?
Live-videon aikakausi suo brändeille mahdollisuuden aitouteen ja realismiin. Viimeistelyyn tottuneiden brändien ei pidä pelätä tätä. Ihmiset kaipaavat
inhimillisyyttä ja aitoa toimintaa. Tämän meille
todistavat muun muassa kansainvälisesti seuratut
some-influencerit joista yhä useampi on siirtynyt
stailatusta ja suunnitellusta tekemisestä reaktiivisempaan ja aidompaan feed-sisältöön. Olkoon 2018
täydellisen epätäydellisen somekuvaston vuosi!

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?

Antti Isokangas
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Kotipizza
Group Oyj, Toimitusjohtaja, Ali Consulting Oy
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Poistan aseestani varmistimen aina kun kuulen
jonkun sanovan, että ”jokainen brändi on media”.
Nyt tuo klisee alkaa tosin viimeinkin pitää paikkansa
asiakasymmärryksen ja sisältöjen laadun parantuessa ja markkinoijien ajatusmaailman muuttuessa
– ainakin joidenkin brändien osalta. Toisin sanoen
markkinoinnissa aletaan parhaissa tapauksissa
lähestyä tilannetta, jossa brändit näkevät itsensä
aidosti erilaisten sisältöjen kustantajina ja pyrkivät
luomaan asiakkaidensa kanssa samankaltaisen
kahdensuuntaisen luottamuksellisen suhteen, joka
toimituksellisella medialla voi parhaimmillaan olla.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
Pikaviestimiin liittyvät palvelut hyödyntävät jatkuvasti fiksummin keinoälyä, tarjoavat kuluttajille
jatkuvasti hyödyllisempiä toimintoja ja hämärtävät entisestään rajaa viestinnän, markkinoinnin ja
asiakaskokemuksen välillä. Saa myös nähdä, miten
markkinoijat pystyvät hyödyntämään LinkedInin
nousun ammattilaiskeskustelun johtavaksi kanavaksi.
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Palvelut kehittyvät nopeasti ja niiden käyttötavat
vielä nopeammin. Vaikka dataa on tarjolla jatkuvasti enemmän, kuluttajien liikkeiden seuraaminen ja
ymmärtäminen tarjoavat jatkossakin pohdittavaa.
Ymmärrykseen kun ei enää riitä se, että analysoi
dataa, vaan sitä pitää osata tulkita muita nopeammin ja fiksummin ja hyödyntää oikealla tavalla myös
luovassa työssä. Kuluttajille relevanttien sisältöjen
tuottaminen ja tarjoaminen oikeassa paikassa oikealla tavalla oikeaan aikaan ei näyttäisi olevan muuttumassa ainakaan helpommaksi.
Kuluttajien kynnys haastaa yrityksiä ja brändejä eri
kanavissa madaltuu myös jatkuvasti. Yrityksiä provosoidaan entistä innokkaammin, ja silkasta trollauksestakin on tulossa suoranaista kansanhuvia. Varsinkin kuluttajabrändeiltä vaaditaan siksi jatkuvasti
herkempää korvaa sille, milloin kyse on asiallisesta ja
milloin asiattomasta palautteesta – ja palautteiden
kanssa työskenteleviltä jatkuvasti paksumpaa nahkaa kestää henkilökohtaisetkin hyökkäykset.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna 2018?
Fake news on kokenut käsitteenä niin kovan inflaation, että eiköhän se kohta unohdu. Ilmiönä se ei
ikävä kyllä näyttäisi olevan katoamassa minnekään,
pikemminkin päinvastoin.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja some-markkinointiin liittyen vuodelle 2018?
Suomalaisten medialukutaidosta on syytä olla huolissaan vuosi vuodelta enemmän. Se, että kansalaiset
erottavat faktat, hömpän ja puhtaan valehtelun
toisistaan ja ymmärtävät milloin heihin yritetään
vaikuttaa, ei ole ainoastaan toimivan yhteiskunnan
edellytys. Se on myös yritysten ja markkinoijien
etu. Siksi markkinoijienkin pitäisi kantaa vastuunsa
taistelussa medialukutaidon puolesta, valeuutisia ja
valehtelua vastaan.

olemme täällä miettineet”. Näinkö ”kavereita” puhutellaan? Mainonnasta dialogiin on vielä pitkä matka.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?

Juho Jokinen
Toimitusjohtaja, Dingle
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Oma data tulee entistä arvokkaammaksi. Sosiaalisessa mediassa tämä tarkoittaa oman datan
hyödyntämistä mainonnan kohdentamiseen, mutta
myös ärhäkkäämpää vaatimusta kirjautuneeseen
käyttöön omalla verkkosivulla.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
Snapchat, WeHeartIt ja muut nuoremman kohderyhmän suosikit nousevat käyttäjämäärissä
relevanteiksi. Yksittäisistä toimijoista ei kannata
pitää lukua, mutta yleisenä trendinä ”Dark Social”
on ympäristö, joihin brändien pitää päästä sisään.
Suurin osa sosiaalisesta mediasta ei ole edelleenkään julkista, vaan pienten ryhmien välistä. Miten
hyödyntää sitä?

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?
Suurin haaste on yhä brändien taipumus puhua
itsestään ikään kuin brändi olisi se kiinnostavin asia
vastaanottajalle. ”Minna, [yrityksestä] tässä hei, me
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”Orgaaninen vs. maksettu näkyvyys”. On aivan
tarpeetonta ylpeillä siitä kuinka vähän oma sisältö
leviää. Jos halutun viestin näkyvyydestä suurin osa
on orgaanista, mediabudjetti ei ole ollut kohdillaan,
ja potentiaalia on menetetty.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja some-markkinointiin liittyen vuodelle 2018?
Toistan viime vuoden toiveeni, ettei somemarkkinoinnista enää puhuttaisi. Vuorovaikutus on
kaikkialla.

Facebook ottaa mallia kilpailijoidensa parhaimmista ominaisuuksista. Reilu vuosi sitten lanseeratulla
Instagram Storiesilla oli syksyllä 2017 enemmän päivittäisiä käyttäjiä kuin Snapchatillä. Yritykset eivät
ole vielä lähteneet tuottamaan sisältöä Instagram
Storiesiin sankoin joukoin. Mainontaakaan siellä ei
ole vielä valtavasti, joten se on halvempaa kuin Facebookin fiidissä mainostaminen. Muutama suomalainen yritys on läsnä Instagram Storiesissakin, mutta
haasteena on edelleen kiinnostavuus. Nyt olisi siis
oikea hetki erottautua edukseen.

Krista Kauhaniemi
Senior Social Media
Specialist, Kesko
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Sosiaalisen median markkinointi muuttuu ammattimaisemmaksi. Vuonna 2017 nähtiin jo monia
positiivisia signaaleja: someen keskittyvät toimistot
kasvavat ja isot yritykset palkkaavat in-house-someosaamista. Sosiaalisen median ammattilaisia
palkkasivat mm. Telia, H&M, Posti, Fazer ja LähiTapiola. Näistä suurin osa oli täysin uusia rooleja
näissä yrityksissä. Kesko laajensi omaa digitaalisen mediaostamisen yksikköään sosiaaliseen
mediaan. Uskon, että rekrytoinnit jatkuvat entistä
voimakkaammin vuonna 2018 ja parhaista osaajista
kilpaillaan.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
Pitäisin edelleen silmällä Facebookia ja sen omistamia Instagramia ja WhatsAppia. Facebook on
osoittanut uudistumiskykynsä olemalla osa suomalaisten arkea jo kymmenen vuoden ajan. Viime
vuosina se on säilyttänyt asemansa suosituimpana
somemainonnan alustana sen erinomaisen tavoittavuuden ja kohdentamismahdollisuuksiensa takia.
Facebook tulee säilymään koko kansan kokoavana
alustana etenkin yli 30-vuotiaiden ikäluokassa ensi
vuonnakin.
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Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?
Sosiaalinen media ei ole yksisuuntainen tiedotusmainostuskanava, vaan dialogiin pitäisi varata aikaa.
Lisäksi sosiaalisen median kanaviin tulisi tehdä sinne
optimoitua sisältöä, ei siis täysin samoja videoita
kuin televisioon vaan eri versiointeja juuri sosiaaliseen mediaan sopiviksi. Parasta olisi, jos sisältöjen
suunnittelu olisi lähtenyt sosiaalisen median lainalaisuuksista liikkeelle. Tässä hyvää työtä ovat viime
aikoina tehneet esimerkiksi H&M, Finnair ja Fazer.
Tämä kaikki kulminoituu resursseihin – pitää olla
ammattitaitoiset tekijät, aikaa ja rahaa sosiaalisen
median markkinoinnille ja mainonnalle. Samaan
aikaan pitää sitoa sosiaalisen median paketti muuhun markkinointiin eikä siiloittaa sitä erilleen muista
kanavista. Tässä riittää haastetta.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?
”Me tehdään somea vain orgaanisesti” -lausahdus
jäänee historiaan ainakin Facebookin osalta, sillä
viimeistään tänä vuonna nähtiin vahvoja merkkejä
siitä, että Facebook tulee vähentämään yritysten
orgaanista tavoittavuutta radikaalisti, jopa nollaan.
Tämä tarkoittaa maksetun somen strategiaan sitoutumista.

Monet yritykset eivät ole aiemmin halunneet
käyttää sisältöjen jakeluun rahaa. Täytyy ymmärtää myös niiden työtuntien arvo, jotka käytetään
sisällöntuottamiseen kun sisältö ei tavoita kuin
muutamia satoja henkilöitä. Toinen ääriesimerkki
on se, että käytetään tuhansia euroja videosisältöön
mutta ei käytetä sen levittämiseen yhtään rahaa
mainonnan muodossa. Orgaanisen somen aika on
(Facebookissa) ohi.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja some-markkinointiin liittyen vuodelle 2018?
Toivon, että sosiaalisen median markkinointi nähtäisiin myös liiketoiminnallisestikin kannattavana
funktiona, ei pelkästään hauskana ”Facebookiin
päivittämisenä” ilman mittaamista ja analyysiä.
Sosiaalisessa mediassa olisi niin paljon potentiaalia
markkinointi- ja myyntikanavana, kun sitä tehtäisiin tavoitteellisesti kanavien ehdoilla. Loistavien
sisältöjen jakelua tukemaan tulisi tehokasta dataohjattua mainontaa. Toivon siis näkeväni entistä
parempaa ja tavoitteellisempaa somemarkkinointia
ja -mainontaa ensi vuonna. Tässä haaste kaikille
someduunari-kollegoille.
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Jarkko Kurvinen
Markkinointipäällikkö
palveluna, tietokirjailija
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Inhimillisyys. Kiiltokuvien aika on ohi, nyt haluamme ihmisen esille. Jotain johon samaistua, jotain
mitä tuntea. Ihminen, kasvot, persoona. Niitä me
janoamme.
Ihmisillä on kanavat tukossa. Tietoähky. Tähyilemme yrityksiä, jotka uskaltavat tehdä ensimmäisenä asioita, ilmiöitä ja tekoja toimialallaan ja
valitsemissaan kanavissa. Me kaipaamme tahoja,
jotka aktivoivat mielikuvituksemme, päästämään
läpi suojakuoriemme. Luovuus ja rakkaus tekevät
paluun. Uusi ja ihmeellinen on harvassa. Haluamme
tuntea jälleen.
Yrityksissä on kuluneena vuonna harjoiteltu ahkeraan hetkessä elämistä ja kykyä reagoida elämään
ympärillä, mutta matkaa riittää. Reaaliaikaisuus ja
interaktiivisuus erottavat jyvät akanoista. Kiinnostava ja asiakasarvoa tuottava sisältö on nyt
hygieniatekijä, ei kilpailuetu, nyt erottautumiseen
vaaditaan yhä enemmän luovaa tarinankerrontaa,
asiakkaiden ja vaikuttajien osallistuttamista sekä
ennen kaikkea kykyä olla läsnä. Läsnäoloon on
onneksi tullut avuksi chatit, somebotit ja tekoäly,
mutta 2018 on vielä opettelun vuosi.
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On todellisuus hetkittäin piinaa. Kultakalojen mielenkiinnon nappaamiseksi vuosittain trendeissä
toistuu niin mobiili, videot kuin lisätty todellisuuskin.
Mutta salaisuus on niiden yhdistämisessä. Dopamiinikarkkia aivoille. Livestreamit koukuttavat, nyt ja
tässä tapahtuu. Taskuissamme kulkeva teknologia
alkaa vihdoin mahdollistaa tarinankerronnan keneltä
tahansa. Kysymys kuuluukin, kellä on koskettavaa
kerrottavaa. Reaaliaikaisuus on valttia, kun nyt halutaan olla läsnä hetkessä ja kokea elämykset tapahtumien ja kohtaamisten keskeltä. Some-alustojen
tarinaformaatit ohjaavat yhä enemmän kertomaan
tarinan lyhyissä ja tekstitetyissä pätkissä. Vain jotta
kultakalatkin pääsevät mukaan.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
Facebook jatkaa määrätietoisesti markkinan valtaamista. Se napsii parhaat ominaisuudet kilpailijoiltaan
tarjoillakseen kaiken samasta paikasta. Niin toiminnallisuuksien kuin yleisöjenkin näkökulmasta. Myös
B2B-yleisöjen osalta. Facebookilla on jo hallussa
reaaliaikaisuus ja interaktiivisuus sisällöissään ja yhteisöissään. Moni on rakentanut asiakasyhteisönsä ja
työyhteisönsä Facebookin päälle. Se on hypännyt jo
TV:seenkin tarjoten loputonta videovirtaa katsojaansa koukuttaen. Nyt uutena asiana se tuo yrityksille
kovaa tahtia Messenger-palvelua botteineen tarjolle
jo yritysten verkkopalveluihin.
Kaupanteon näkökulmasta Facebook rakentaa kovaa
vauhtia itsestään merkittävää ja koukuttavaa kauppapaikkaa. Sen on veikattu syrjäyttävän perinteisiä
verkkokauppapaikkoja niin autoissa, asunnoissa
kuin muissakin hyödykkeissä. Ja vaikka kauppapaikka ei vielä lopullista läpimurtoa tekisikään, on hyvä
huomata Facebookin ahtavan puolta ihmiselämää
palveluunsa. Se minkä palvelu menettää nuorissa,
saa se Instagramin kanssa yhä kiinni merkittävän
massan kaikista ikäluokista.
B2B-puolella LinkedIn on väkevöitynyt alustana entisestään. Se ei ole enää työttömien Facebook, vaan
paikka ottaa paikkaa toimialan suunnannäyttäjänä
ja johtaa asiakkuuksia. Se uudistuu jatkuvasti niin
algoritmiensa kuin sisältöjensä myötä. Palvelu muun-

tautuu jatkuvasti yhä enemmän sosiaalisen asiakkuudenhallinnan suuntaan tarjoten mitä moninaisempia palveluita oikeiden yleisöjen tavoittamiseen.
LinkedIn tarjoaa loistavia pelipaikkoja yrityksille ja
asiantuntijoille erottautumiseen olemalla läsnä, kun
vieläkin monella toimialalla näkyväisyys LinkedInissä on lähellä nollaa. Vaikka päivitysten näkymiseen
vaikuttavat algoritmit pakottavat tarjoilemaan
myös kevyttä sisältöä, välillä liiankin heppoista,
ammatilliset keskustelut ovat löytäneet uuden
kodin ja aktivoineet paljon sellaisia ammattilaisia,
jotka eivät aiemmin olleet tottuneet monistamaan
läsnäoloaan kasvokkain vaikuttamisesta verkkovaikuttamiseen.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?
Suurin haaste on luopua kiillotetusta haarniskasta
ja paljastaa pala ihmistä. Täydellinen on tylsää, vasta särmä tekee ihmisistä ja brändeistä kiinnostavia.
Ja samaistuttavia. Kun emme uskalla olla haavoittuvaisia, emme kokeile uusia juttuja ja näkökulmia,
vaan taannumme menemään tutulla ja turvallisella.
Ihmekös markkinoinnissa on vaikea laittaa tunteita
peliin, kun olemme turruttaneet aistimme ja feikkaamme sujuvasti eri tunnetiloja ihkuin hymiöin.
Naamakirjaankin piti oikein erikseen lisätä tunnetilat, jotta uskaltaisimme ja osaisimme näyttää
tunteitamme. Ei se kai näin vaikeaa pitäisi olla?
Mieli on hyvä suojautumaan uusilta opeilta ja ideoilta. Päästäksesi suojamuureista läpi, ihon alle, meidän pitäisi uskaltaa kertoa rohkeampia tarinoita. Ei
niitä pirun tarinaksi naamioituja yrityshistoriikkeja,
vaan jotain sellaista, mikä saa sydämemme läikähtämään ja meidät samaistumaan tarinankertojan
tunnetiloihin. Vai oletko koskaan miettinyt, miksi
kysymme tunnetko tarinan?
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Minulla on unelma. Ja mitä useampi ihminen uskaltaisi tulla unelmineen kaapeistaan, sitä inhimillisempi paikka tämä ihmisten internet olisi. Mieti
seuraavan kerran päivittäessä, lisäätkö jälleen yhtä
kiiltokuvaa vai paljastaisitko palan ihmistä. Huomaat kyllä eron.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?
Unohdetaan kasvottomat yritykset. Heitetään
haarniskat ja kiiltokuvat mäkeen. Inhimillisyys voittaa täydellisyyden koska tahansa. Kasvottomuuden aika on ohi. Edelläkävijät rakentavat ihmisistä
käyttöliittymää yritykseensä.
Olkoon vuosi 2018 siis merkityksellisten kohtaamisten vuosi – yrityksen kasvot edellä!

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja
some-markkinointiin liittyen vuodelle
2018?
Trendit ovat hyvä mauste. Megatrendeistä puhumattakaan. Tärkeintä on kuitenkin saada ihmisille
kanava auki. Ei se ja se somepalvelu, vaan huomio.
Kiinnostus. Tunne. Luo yhteys ja sinua seurataan.
Tulevanakin vuonna hyvin hoidetut perusasiat ovat
menestyksen edellytys. Someaspojen yleistyessä,
ne ovat monelle asiakkaalle mieluisin ensisijainen
asioiden hoitokanava. Silti yrityksille ne ovat liian
usein ylivuotokanava huonosti toimivalle perusasiakaspalvelulle. Sellaiselle ”asiakaspalvelulle”, jossa
ollaan tyypillisesti vieläpä hiljaa monikanavaisesti.
Koita tulevana vuonna tulla kaapista ihmisenä,
tuntea tarina ja läikyttää sydämiä. Sillä pääsee kanavariippumattomasti parempiin tuloksiin. Synnyttämäsi fanit kyllä hoitavat jakelun.

tointia on hankala arvioida esimerkiksi potentiaalisia
kustannussäätöjä tai muita taloudellisia vaikutuksia.
Facebook Messenger on kenties paras pilotointialusta yleisyytensä ansiosta.
Huomiona tähän: hieman liian usein somessa sisältö
on tärkeämpi kuin kontakti eli "mitä tehdään" kuin
ketä tavoitellaan ja missä tavoitellaan. Asiakkaan
bisneksen kannalta tämä on väärä ajattelu. Kauppa
ei tule sisällön kautta vaan oikean kontaktin kautta.

Antti Leino
Marketing Architect,
Zeeland Family Oyj
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Kaksi selvää trendiä.
Lyhyt video on entistä tärkeämpi, joten sosiaalisen
median sisältösuunnitteluun, tarinakerronnan
osaamiseen ja tuotantoon lisää panoksia ja kierroksia – "design for sound off, delight with sound on”.
Live-videot yleistyvät, kun alustat tekevät jakelusta
helppoa. Videon lyhyys ja dynaamisuus tärkeää,
että jaksaa kuluttaja vaivautua ja katsoa. Samoin
huumori ja tunteet.
Vaikutusmarkkinointi. Tähän erikoistuneet toimistot vievät bisnestä mainos- ja mediatoimistoilta.
Sisällön (videot taas!) ja jakamisen eli kontaktoinnin
huolehtivat vaikuttajat, joita coachaavat vaikutusmarkkinointiin erikoistuneet osaajat. Viestintätoimistoilla on tässä myynninteon paikka.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
Yksittäisen palvelun sijaan miettisin vaikkapa tekoälyn hyödyntämistä esimerkiksi asiakaspalvelussa
eli ”suomeksi” chatbottien pilotointia. Ilman pilo-
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Somesta on tullut aika arkipäivää mutta yksittäisistä
palveluista kiinnostaa vaikkapa miten Jodel kehittyy,
Snapchatin bisnesmalli, tai syntyykö Pinterestistä
koskaan merkittävä, tai ostaako joku aasialainen
toimija Twitterin pois pörssistä.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?
Some-viestintä nähdään usein yritysviestinnän
kopiointina massoille. Jokainen tuotemerkki, brändi,
ei sittenkään ole media, jota fanit innoissaan seuraavat. Tarinankerronta. Oma tarina. Mieti miksi olet
kiinnostava tai mistä asiasta olet innostunut. Mihin
sopisi AR, laajennettu todellisuus? Pilotoi!

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?
Tätä kirjoitettaessa ei ole näköpiirissä huomioon
otettavia muutoksia toimialalla.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja
some-markkinointiin liittyen vuodelle 2018?
Kun yritysjohdon kanssa pääsee juttusille, niin työntekijälähettilyys nousee aika usein keskusteluun, sillä
moni brändi haluaa olla inhimillinen ja somen kautta
tämä on mahdollista osoittaa asiakkaille ja sidoryhmille. Sosiaalinen media on mitä mainioin vuorovaikutteinen väline inhimillisten viestien välittämiseen.
Yritysten työntekijöiden välittämää some-sanomaa
jaetaan jopa 24x usemmin kuin itse yrityksen välittämänä.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?
Me kaikki halutaan, että AR lyö läpi isosti tuoden
someen ihan uusia tasoja. Siihen syydetään paljon
aikaa ja rahaa, mutta on isojen toimijoiden vastuulla
saattaa maaliin omat AR-ahkerointinsa, jotta siistit
toteutukset saadaan helposti kaikkien kokeiltavaksi. Jos näin ei käy, menee iso siivu budjetista siihen,
että maanitellaan jengiä lataamaan yet another app.

Hanna Lemmetti
Creative Strategist,
Miltton Creative
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Vuonna 2018 me tajutaan mistä sosiaalisessa mediassa on kaikkein pohjimmiltaan kyse: siitä, että
ihmiselle tulee hyvä fiilis itsestään. Se on se ydinsyy
kaiken itseilmaisun, yhteydenpidon ja johonkin
kuulumisen, tykkäämisen ja jakamisen, taustalla.
Ymmärrys siitä, että some on mainospaikan sijasta
paikka tukea yksilön tuntemusta itsestään, avaa
meille vaikka mitä mahiksia.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
tbh. Anonyymiin frendien kehumiseen perustuva
sovellussensaatio oli vasta kaksikuinen, kun Facebook osti sen lokakuussa. Suomeen saapuessaan
tbh valloittaa koululaisten puhelimet ja välitunnit, ja
siinä on opittavaa myös meille: mikään tiedonjyvä,
hyvä läppä, edes kissavideo ei kiinnosta ja sitouta
yhtä tehokkaasti kuin personoitu, dopamiinia triggeröivä kehu.
Eikä tbh jää ainoaksi Facen isoksi lanseeraukseksi
– myös Watch saapuu Suomeen. Sen myötä kehitys
broadcast-alustana kiihtyy (eli juu video myös jatkaa kasvuaan). Ja koska jotain Facebook-AR-avauksiakin nähtäneen, vahvistaa jätti rooliaan ubiikkina
osana meidän arkea.
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Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?
Aika ei liene kypsä engagement raten kuoppaamiselle – parempaakaan ei ole tarjolla. Ehkä sen
tarkastelu kuitenkin kehittyy: eri kohderyhmät
sitoutuu sisältöihin niin eri herkkyydellä, että yksioikoisen ER:n perusteella optimoiminen voi johtaa
harhaan. Itsekeskeiset, irrelevantit mittarit (vanity
metrics) kuten seuraajamäärä.. buh-bye. :)

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja
some-markkinointiin liittyen vuodelle
2018?
Meillä on hallussamme eniten tietoa ja parhaat
välineet hyödyntää sitä. Kuulemma, jos markkinoijat haluaisivat ratkaista kyberkiusaamisen tai muita
somen oikeita ongelmia, se olisi tehty jo. Toivon,
että vuonna 2018 somea käytetään vähemmän
kuluttajien härnäämiseen ja ad blockerien kusettamiseen, ja enemmän siihen että saadaan ihmiselle
parempi fiilis itsestään ja muista.

omilla vahvuuksilla ja erityispiirteillä. Somesta on
tullut niche-asiantuntijuuden pelikenttä, ja vaikka
syvää osaamista tarvitaankin, kanavasiiloutuminen,
sub-optimointi ja triplakustannukset ovat aitoja
huolenaiheita.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?

Petteri Lillberg
Pohjoismainen strategiajohtaja, McCann
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Nopeiten kehittyvä trendi on se, miten nopeasti eri
palveluntuottajat ottavat uudet trendit esille, joskus
jopa uutena ihmelääkkeenä vähän kaikkeen. Ensin
se oli video, sitten live, nyt AI ja huomenna taas jotain ihan uutta ja ennennäkemätöntä. Tästä väistämättä seuraa ähkyä ja puhkua sekä väsymyksen
mukana tulevaa kriittisyyttä. Jos some on tämänkin
raportin julkaisuvuosina ansaitusti vyörynyt kivasta
lisähärpäkkeestä markkinoinnin mainstreamiin ja
siinä samassa määrittänyt uudestaan organisaatiota, budjetteja ja osaamisvaatimuksia, ennustan yhä
useamman gurun huutavan sanoja ”reality check”,
”back to basics” and ”simplicity rules” tyyppisiä
mukaoivalluksia. Kun maailma monimutkaistuu,
ihmismielellä on taipumus huutaa yksinkertaistusten perään.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
Fragmentoituvan kuluttajakäyttäytymisen myötä
tuntuisi hassulta seurata vain yhtä palvelua. Jos ennen vanhaan yritettiin varmistaa, että se sama leiska
siirtyisi printtiin, telkkariin ja radioon, nyt valistuneet markkinoijat keskittyvät integroimaan eri someplattoja kuluttaja- ja käyttäjälähtöisesti, jokaisen
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Koska some on siirtynyt markkinoinnin valtavirraksi, haaste on sama kuin koko toimialalla yleensä.
Toisin sanoen, valtava halua sanoa ihan kaikki ihan
koko ajan ihan kaikkialla, ja tästä johtuva feedikakofonia. Mitenkähän Mooses välittäisi kymmen
käskyä tänä päivänä?

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?
Jos jokin on viimeisen 12 kuukauden aikana dramaattisesti muuttunut omassa somefeedissäni, niin
se on LinkedIn täyttäminen henkilöbrändäyksellä,
sosiaalisella myynnillä ja asiantuntijavideoilla. Kyynikot toteaisivat Linkedinin saastuneen. Itse tyydyn
sanomaan, että onko ihan pakko jakaa ihan jokaista
oivallusta, myyntiväittämää ja palaveri-ihanuutta
koko ”verkostolle”?

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja
some-markkinointiin liittyen vuodelle
2018?
Sosiaalisella medialla on kolme keskeistä ulottuvuutta, josta tulisi pitää huoli myös 2018. Markkinointiviestinnässä sen tulisi olla seuraavan sukupolven räjäyttävän luovuuden pelikenttä. Somen
ja siihen liittyvien teknologisten oivallusten tulisi
entistä paremmin auttaa ihan kaikkia ihmisiä
hoitamaan arjen asioita, tulla kuulluksi ja nähdyksi.
Kolmanneksi, sosiaalinen media viher-, vassari-, perus- ja kokkarikuplineen, someraivoineen ja muine
lieveilmiöineenkin on keskeinen avoimen yhteiskunnan, keskustelun ja läpinäkyvyyden tukipilari. Sitä
henkeä ja roolia brändit voivat omalla toiminnallaan
edelleen edistää, arvostaa ja suojella.

tosiasia, että maksettu mainonta muodostuu entistäkin tärkeämmäksi muuttujaksi sisältöjen jakelun
yhtälössä, mikä on sinänsä sääli. Facebook vaikuttaa käyneen ahneeksi. Ehkäpä näiden tulovirtojen
avulla kehitetään Facebook Spaces -alustaa, joka
jokus tulevaisuudessa näyttää kyntensä, kunhan
VR-lasien hankkimisen kynnys madaltuu suurille
massoille.

Martti Lindholm
Sosiaalisen median
paimen, S-Pankki
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Jos some-palveluiden virta on jo nyt täyttynyt videoista, tulemme uppoamaan entistäkin syvempään
mereen. Koska liikkuvan kuvan vastaanottajilla on
jo nyt haasteita keskittyä katsomaan joka suunnalta hyökyvää videoiden aaltoa, useiden minuuttien
mittaisten videoiden rinnalla tullaan näkemään
entistäkin enemmän muutamien sekuntien mittaisia tekeleitä, mainoksia, joilla brändit pyrkivät
entistäkin tiiviimmässä muodossa tekemään
lähtemättömän vaikutuksen. Näiden joukossa myös
Cinemagraph-tekniikalla toteutettuja kuvia tullaan
näkemään nykyistä enemmän. Niissä jokin yksittäinen asia liikkuu samalla kun muu osa kuvasta on
still-kuvaa.
Facebookin live-lähetykset muistuttavat enemmissä määrin kotimaisten kaupallisten tv-kanavien 15
vuoden takaisia chat-ohjelmia tai interaktiivisia
”soita & voita” -visailuja, joissa jutustellaan lämpimiä, mainitaan lähetyksen sponsorit rautalangasta
vääntäen sekä kysellään kilpailukysymyksinä itsestäänselvyyksiä, jotta osallistumisen kynnys madaltuisi entisestään. Näin toteutettu kommentoinnin
maksimointi tarjoaa lähetysjulkaisuun sitouttavaa
voimaa, joka tarjoaa vielä rippeet siitä orgaanisesta
tavoittavuudesta, mikä on vielä mahdollisesti otettavissa. Vuoden 2018 aikana tulee korostumaan se
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Some-palveluiden mobiilikäyttö tulee kasvamaan
entisestään, yhä useampi yritys intoutuu kehittämään omia chatbottejaan ja pikaviestimien kautta
tullaan jakamaan entistäkin merkittävämpi osa
kaikista sisällöistä – vertaiselta ihmiseltä toiselle.
Vertaisten ihmisten verkottuessa entistäkin tehokkaammin, muodostuu myös pienempiä vaikuttajahubeja, jotka osana yhteisöä auttavat brändejä
loistamaan suuremmassa verkostossa. Yhteisöjen
rakentaminen tulee olemaan kovaa valuuttaa, sillä
huomenna brändien täytyy tehdä asioita entistäkin
enemmän yhdessä ihmisten kanssa – ei yksisuuntaisesti ihmisille. Tästä syystä jopa Facebook tarjoaa
bränditilien tekemisen tueksi myös ryhmät. Vielä
kun brändit uskaltaisivat laskeutua norsunluutornistaan.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
Alusta, jota tulisi pitää silmällä riippuu nyt ja aina
markkinoijan asettamista tavoitteista liiketoiminnan, viestinnän tai markkinoinnin kohdalla. Ympyrä
sulkeutuu, kun perinteiset keskustelufoorumit
nousevat arvoon arvaamattomaan. Facebookin
ryhmät ovat käytännössä katsoen keskustelufoorumeita, joiden tarjoamaa vuorovaikutusta ihmiseltä
ihmiselle myös bränditilien on mahdollisuus päästä
hyödyntämään. Myös keskustelufoorumin tavoin
käyttäytyvä ja mobiilisti käytettävä Jodel nostaa
päätään juuri sen verran, kuin Facebookin ryhmät
antavat myöten. Jodelin tanssi voi jäädä lyhyeen,
kun jälleen uusi buzzword-palvelu saapuu suuren
yhteisön tai edelläkävijöiden lellikiksi ja josta perinteinen media kirjoittaa klikkien kiilto silmissään.
Väliaikaista kaikki on vaan.
Moni brändi tulee myös tasapainoilemaan pitkäikäisen sekä lyhytikäisen sisällön välimaastossa.

Jos internetissä kaatuu puu ja kaatuminen on
nähtävissä vain 24 tunnin ajan, kuuluuko siitä ääni
ja jättääkö se riittävän syvän tunnejäljen vastaanottajan tajuntaan? Ihmiset käyttävät some-palveluja
myös tiedon hakemiseen ja tästäkin syystä brändin
kannalta relevantin todistusaineiston on syytä
löytyä helposti ja nopeasti.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?
Miksi brändi ylipäätään toimii sosiaalisessa mediassa ja ketä varten se siellä on? Kun tiedätte oikean
vastauksen perusteluineen, siirtykää Simon Sinekin
hengessä kysymyksiin miten ja mitä. Sosiaalisen
median tekeminen tulisi johtaa liiketoiminnan
strategiasta ja sille tulee asettaa konkreettiset
tavoitteet pitkälle aikavälille pikavoittojen tavoittelemisen sijaan. Sosiaalista mediaa ei kannata tehdä
sosiaalisen median vuoksi eikä ”somettaminen”
ole itseisarvo. Paskan loputon ’tuuttaaminen’ eri
digiränneihin ei tee yhdestäkään brändistä mielenkiintoisempaa tai välttämättä houkuttelevampaa
sillä määrä ei aina korvaa laatua.
Asiantunteva, laadukas ja nopeasti toimiva asiakaspalvelu on perusasia, joka saattaa muodostua
brändien akilleen kantapääksi aikakaudella, jossa
ihminen odottaa saavansa brändeiltä palvelua lähes
24/7. Samoin se tosiasia, että sosiaalisen median
peruspilari on yhä ja edelleen vuorovaikutus, joka
usein loistaa poissaolollaan. Yhäkin suuri osa sisällöstä ja ennen kaikkea markkinointimateriaalista
julkaistaan kuin digipinnassa, yksisuuntaisessa
kanavassa. Julkaisun jälkeen vastaanottajat saattavat jopa pysähtyä kommentoimaan näkemäänsä
ja kokemaansa, mutta kukaan ei ole kuulemassa ja
vastaamassa.
Tämä voi johtua myös siitä, että kasvava kiinnostus
sosiaalista mediaa kohtaan luo yritysten sisällä
suuret odotusarvot, jotka kohdistuvat rajalliseen
määrään some-tekijöitä. Heidän aikansa voi toki varata kaiken mahdollisen liikkuvan asian ja puhuvien
päiden videoimiseen älypuhelimen avulla, mutta
kiireen keskellä lopputulos onkin usein juosten
kustun oloinen eikä se välttämättä vastaa toivottua
mielikuvaa brändistä. Sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Se on yhäkin totta.
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Pikajuoksu uuden palvelun tai olemassa olevan
palvelun uuden ominaisuuden perässä on usein
tarpeetonta, sillä brändit lähtevät niihin usein
kampanjoimaan miettimättä omia tavoitteitaan tai
kohderyhmiään. Toki uusiakin asioita täytyy välillä
kokeilla, mutta kaikkiin taisteluihin ei ole syytä
osallistua. Samassa rytäkässä saattaa unohtua se
yrityksen liiketoiminnan ytimen kannalta olennaisempi some-tekeminen, asiakaspalvelu tai yhteisön
rakentaminen. Some-tekemisen resurssit ovat
rajalliset. Pitäisikö siis saattaa se perustekeminen
ensin kuntoon ja vasta sen jälkeen lähteä merta
edemmäs kalaan?

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?
Yrityksissä unohdetaan hiljalleen sanahirviö ’työntekijälähettilyys’ ja niissä ryhdytään panostamaan
mieluummin työntekijäkokemukseen, joka hyvin
hoidettuna saa kenet tahansa laulamaan yrityksen
kuorossa kovaa ja korkealta. Kuten monet muutkin
asiat tässä maailmassa, tämä vaatii konkreettisia
toimenpiteitä eli tekoja somen ulkopuolella, mutta
ne voi saattaa heijastumaan myös someen.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja some-markkinointiin liittyen vuodelle 2018?
Haluaisin organisaatioiden ymmärtävän sosiaalisen
median kanavissa onnistumisen vaativan resursseja, joissa olisi syytä huomioida sisältöihin käytettävä budjetti sekä erityisesti tekijöiden näkemys,
kokemus ja ammattitaito. Yritysten onnistuneet
viestinnän ja markkinoinnin teot vaativat runsaasti ajattelutyötä, laadukasta sisältöä, timanttisen
toteutuksen, oikean ajoituksen sekä runsaasti
tunneälyä. Monimuotoinen ja erinomainen alustojen hyödyntäminen vaatii myös pitkäjänteistä työtä.
Sosiaalisen median tekijät tarvitsevat myös aikaa
työnsä toteuttamiseen sekä lepoa. He eivät ole
robotteja – ainakaan toistaiseksi.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?
Kehitys kehittyy niin nopeaa tahtia, että markkinoinnin ja muiden tekijöiden on haastavaa pysyä
kehityksen mukana. Uusien juttujen testaus on
elinehto ajankohtaisena pysymiselle, mutta pystyvätkö yritykset linkkaamaan kaiken tekemisen
strategiaansa ja näyttämään siitä myös konkreettisia tuloksia?

Susanna Lähteenmäki
Development manager,
sosiaalinen media ja
digimarkkinointi, Telia
Finland
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Tekoälyä tullaan hyödyntämään yhä laajemmin
asiakaspalvelun ja myynnin lisäksi mm. some-markkinoinnissa, sisällöntuotannossa, analysoinnissa,
ennakoinnissa ja testaamisessa. Sen avulla voidaan
esimerkiksi rakentaa personoidumpaa sisältöä ja
oppia jatkuvasti ymmärtämään asiakkaita paremmin. Jotta siitä saataisiin paras hyöty irti, on tärkeää
miettiä asioita kokonaan uusiksi, eikä vaan liimata
tekoälyn tuomia etuja vanhan toimintamallin päälle.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
Pikaviestinpalveluiden, kuten WhatsApp ja Messenger, käyttö jatkaa massiivista kasvuaan ja tämä
tarjoaa mielenkiintoisia tapoja olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. WhatsApp on tuomassa
palveluunsa yrityksille omat tilit ja toiminta tulee
niiden myötä ammattimaistumaan.

32

SOMEMARKKINOINNIN TRENDIT 2018

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?
Orgaaninen näkyvyys saattaa loppua kokonaan tai
ainakin vähentyä minimiin. Facebook on näyttänyt
tässä koko ajan tietä ja muut isot pelurit seuraavat
perässä. Yritykset tulevat tekemään asioita valikoidummin ja tärkeimpiin juttuihin varataan budjettia
tavoitteiden mukaisesti.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja some-markkinointiin liittyen vuodelle 2018?
Some-kanavat ovat pullollaan vihapuhetta. Toivon,
että some-palvelut ja yritykset ottaisivat isomman
roolin tämän ilmiön taklaamisessa ja ihmiset miettisivät muutamaan kertaan ennen kuin teilaavat
muita julkisesti. Peace and love! ☺

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?

Matti Markkola
Senior Digital Manager,
Fazer Makeiset
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Palveluiden ja tavaroiden ostaminen tulee helpoksi
kuluttajille. Ja kun sisältö meets myynti, se tuo mukanaan oikeasti kiinnostavan konversiomittariston
totutun osittain lumemittareihin perustuneen metriikan tilalle. Lisäksi teknologisella puolella AR tullee
fiksulla tavalla kytketyksi somearkeen eikä vain päälleliimattuna vilkkuvina yksisarvisina. Toivottavasti
tulevaisuus ei kuitenkaan ole näin helposti ennustettavissa, vaan tarjoaa jotain oikeasti yllättävää.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
Waka, wanha Facebookkilainen se vain porskuttaa.
FB imee itseensä mustan aukon lailla kilpailijoiden
oivallukset, pysyen yhä markkinoijan kannalta
monipuolisimpana ja kattavimpana somealustana.
Varmaan nähtäneen myös ensimmäinen laajamittainen VR/AR -hype-kanava, jolla on joku näppärä yhden sanan epänimi, ja johon innokkaimmat brändit
polttavat markkinointibudjettiaan.
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Osaajia puuttuu. Teknisiä suorittajia ja markkinointi-excelin pyörittäjiä on saatavilla huomattavasti enemmän kuin luovien ratkaisujen tekijöitä
– puhumattakaan osaajista, joissa yhdistyisi molemmat puolet. Ruohonjuuritasolla FB:n orgaanisen reachin droppaus on varmasti haaste tahoille,
jotka ovat tehneet itsestään siitä liian riippuvaisen.
Jännä nähdä myös, miten GDPR - tai oikeastaan
sen pelko - vaikuttaa ihan mihin vaan tai sitten ei
mihinkään kuten myös tekoäly ja “neljäs teollinen
vallankumous”, jolta eivät ole suojassa someduunaritkaan.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?
Niin paljon kuin Twitteriä rakastankin, niin nyt kyllä
alkaa näyttää tosi pahalta. Sama juttu Snapchatin
kanssa, vaikka sitä en rakastakaan. Buzzwordeja
en koskaan muista, joten en osaa sanoa. Digitalisaatio-sanan käyttöä voisi ehkä jo vähentää kaiken
selittäjänä / pelastajana ja muutenkin. Varmaan
digitalisaatio-sanan hyvinoppineet alkavat puhua
“neljännestä teollisesta vallankumouksesta”.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja
some-markkinointiin liittyen vuodelle
2018?
Jos keskityttäisiin heti luoviin ideoihin ja ihmisten
elämää parantavien palveluiden rakentamiseen ja
niiden skaalaamiseen ja levittämiseen ihan niillä
välineillä ja teknologioilla, mitä on jo eikä aina haaveiltaisi “sitä seuraava teknologiaa, joka muuttaa
kaiken”. Leikkikaluja kun on vaikka kuinka, mutta
harva osaa niitä nykyisiäkään käyttää. Toivon yhä
useampien pystyvän viemään somen liiketoiminnan
aitoon ytimeen, tuottavaksi toiminnaksi.

en orgaanisen näkyvyyden pieneneminen, mutta
myös kuluttajakäyttäytyminen, jossa haetaan yhä
enemmän inspiraatiota sekä halutaan samaistua
bloggaajiin ja muihin mielipidevaikuttajiin.

Henri Molin
Head of Digital
Marketing, XXL
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Some-markkinointi ja kuluttajien käyttäytyminen muuttaa koko tavan, miten yritykset tekevät
markkinointia. Kampanjoinnista siirrytään inspiroimiseen. 24h ajan näkyvän sisällön kulutus ja
määrä kasvoi räjähdysmäisesti viime vuonna. Siksi
tulemme näkemään vieläkin enemmän Snapchatja Instagram-tarinoita sekä kuluttajilta että myös
mainostajilta. Vuonna 2018 on lähes mahdotonta
saada orgaanista näkyvyyttä julkaisuilleen ilman hyvää sisältöä tai maksettua mainontaa. Hyvä sisältö
ei ole yksittäinen randomi Insta-tarina tai YouTube-klippi vaan tarina, jota brändi viestii joka päivä
koko vuoden ajan.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
Blogi- ja influencer-markkinointi kasvaa entisestään, mutta mielenkiintoisinta on nähdä miten
mainonta muuttuu yksittäisistä blogikirjoituksista
kokonaisvaltaisemmaksi yhteistyöpaketiksi. Influencerit tuottavat brändeille sisältöä, julkaisevat
tarinoita sosiaalisessa mediassa ja heitä tullaan
näkemään enemmän myös brändien tapahtumissa
ja muissa mainoksissa. Osa syynä on juuri brändi-
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Mielenkiinnolla odotan myös, miten Facebook
Watch tulee mullistamaan laadukkaan pitkäkestoisen ohjelmasisällön ja sarjojen katsomisen
sosiaalisessa mediassa, koska samalla se kuroo
umpeen somen yhden suurimman ongelmista: enää
ei kuluteta vain yksittäistä sisältöä sekunneissa
vaan pidemmän ajan. Brändeille palvelu voi olla kuin
Netflix mainoksilla.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?
Suurin haaste on 3-sekunnin sääntö. Some-markkinointi vaatii täysin erilaisen suhtautumisen siihen,
miten ja millaista sisältöä julkaistaan. Brändien
täytyy yhdistää some-markkinointi osaksi koko
strategiaansa, mutta pitää suunnittelu ja tuotanto
täysin erillisenä muusta markkinoinnista. Some-markkinointi ei voi olla lineaarista. Esimerkiksi
video ei voi olla 20 sekuntia pitkä spotti, jossa sanoma ja tuote tulee vasta lopuksi – someessa pääviesti
täytyy tulla ensimmäisten sekuntien aikana. Pelkän
kuvan kohdalla tämä korostuu entisestään; miten
kuluttajan mielenkiinto herätetään ensimmäisen
puolen sekunnin aikana ja saadaan keskittymään
juuri sinun brändisi sisältöön.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?
Orgaaninen näkyvyys ja orgaaniset postaukset
-termit voi heittää romukoppaan. Jos haluat että
sisältö näkyy tuhansien muiden postauksien
joukossa merkittävälle määrälle ihmisiä, brändin
tarvitsee maksaa näkyvyydestä. Myös #hashtagin
voi heittää romukoppaan, koska Instagram ei enää
julkaise kaikkia postauksia tietyn hashtagin alla
vaan ainoastaan ”suosituimmat” postaukset.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja some-markkinointiin liittyen vuodelle 2018?
Toivon brändien nostavan sosiaalisen median
markkinointistrategiansa keskiöön ja löytävän
oman tapansa toimia sosiaalisessa mediassa. Jokaisella brändillä on oma äänensä ja tarinansa, jota
kannattaa käyttää erottuakseen. Vielä liian moni
yritys vain kopio parhaita esimerkkejä ja laittaa
oman logonsa siihen päälle. Tämä vie aikaa eikä se
tule itsestään. Toivon, että useampi yritys investoi
brändiinsä ja laittaa some-strategiansa kuntoon.
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Pauliina Mäkelä
Yrittäjä, viestintäkouluttaja, yhteisömanageri, Kinda Oy
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Vuodelle 2018 on nähtävissä useita kehityssuuntia,
joilla on vaikutusta some-markkinointiin.
Chatbot-palvelut ovat saapuneet Suomeen. Reaaliaikaista asiakaspalvelua saa jo useammalta yritykseltä chatbot-palveluna.
Tekoälyä, koneoppimista ja ohjelmistorobotiikkaa
hyödynnetään tietotyön digitalisoinnissa. Puhehaku ja digitaalinen avustaminen, kuten Applen Sirin,
Amazonin Alexan, Google Assistantin ja Microsoftin Cortanan avulla, tulevat lisääntymään arjessamme. Tämä tulee vaikuttamaan hakukoneoptimointiin.
Visuaalisuus some-markkinoinnissa kuvina, videoina ja infograafeina lisääntyy edelleen. 360-kuvat ja
-videot sekä livelähetykset valtaavat sisältömarkkinointia. Yrityksiltä odotetaan lisää läsnäoloa, elämyksiä, tarinallisuutta ja kohdennettua viestintää.
Myös podcastit ovat saaneet jalansijaa Suomessa.
Puettava teknologia lisääntyy. Tällä hetkellä puettavaa teknologiaa löytyy vaatteista, kuulokkeista,
kelloista, sormuksista ja silmälaseista.
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Lisätty todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus (VR)
sekä yhdistetty todellisuus (MR) tulevat osaksi
opiskelua, työelämää ja markkinointia. Yhdistetty
todellisuus (MR) sekoittaa todellista ja virtuaalimaailmaa, jossa fyysiset ja digitaaliset asiat ovat
olemassa yhtä aikaa ja pystyvät kommunikoimaan
keskenään. Tekesin Team Finland Mixed Reality -kampanjan mukaan nopeasti kasvavien VR/
AR-markkinoiden koko on noin 5,5 miljardia dollaria. Arvioiden mukaan nämä teknologiat muodostavat vuonna 2020 jo 150 miljardin dollarin markkinan. Suomen Punaisen Risti teki varainhankintaa
varten 360-videona VR-elokuvan, joka havainnollistaa, miltä kolmen vuoden kuivuus näyttää ja tuntuu
kylässä Somaliassa. Sovelluksen avulla Punainen
Risti lisäsi empatiaa ja ymmärrystä sekä tavoitti
nuoria aikaisempaa paremmin.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
Facebook ja YouTube jatkavat isoina some-palveluina eteenpäin. Teknologiaosakemarkkinoilla
seurataan tiivisti sekä FANGia – Facebook, Amazon, Netflix ja Alphabetin Google – sekä FAAMGia –
Facebook, Amazon, Apple, Microsoft ja Alphabetin
Google. Twitter kasvatti twiitin merkkimäärää 280
merkkiin ja taistelee paikasta muiden some-palveluiden joukossa. Instagram jatkaa kasvamista myös
kaupallisena alustana. Instagram Stories kilpailee
edelleen Snapchatin kanssa.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?
Olemme sopeutumassa siihen, että uusi nuorten aikuisten sukupolvi on saapunut työelämään mukaan.
Uudet tavat markkinoida ja viestiä pikaviestimillä,
katoavilla sisällöillä ja suljetuissa tiloissa haastavat
yritykset.
Henkilötietojen ja tietosuojan osalta tulee jokaisen
yrityksen soveltaa käyttöön EU:n yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR (general data protection
regulation) 25.5.2018 lähtien, jolloin henkilötietojen
käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista.

Vastapainona kaikelle nopeasti tapahtuvalle ja
tekniselle on slow-tv eli eräänlainen
”mindfulness”, joka on maailmalla kovassa huudossa. Ihmiset ympäri maailman pääsevät seuraamaan toisen tuotantokauden kassahihnalähetystä.
S-ryhmä käynnistää Hihna247 goes global -kamerat
Prisma Kaaresta tiistaina 5.12.2017 klo 16 Prisman Facebook-kanavassa. Livelähetys Prismasta
toteutetaan yhteistyössä Suomen ulkoministeriön
kanssa. Hihna247 eli englanniksi #Checkout247
nähdään Suomen virallisella ThisisFINLAND -maakuvasivustolla, jonka Suomi-sisällöt tavoittavat
vuosittain yli 62 miljoonaa ihmistä.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2017?
Live-videon tuottaminen ja seuraaminen mobiilisti
ja sosiaalisesti syntyi osaltaan Bambuserin ansiosta
ja nyt palvelu on lopettanut toimintansa. Periscope
on joutunut antautumaan Facebook Liven jyrätessä. LinkedIn-ryhmissä keskustelu on tyrehtynyt ja
siirtynyt henkilökohtaisten päivitysten kommentteihin.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja
some-markkinointiin liittyen vuodelle
2018?
Informaatiovaikuttaminen mm. vihapuheen, valeuutisten ja identiteettivarkauksien kautta verkossa
on lisääntynyt. Karkeimman vihapuheen kohteena
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ovat useimmiten naiset. Lastenoikeusjärjestö Plan
International Suomi julkaisi Slushissa ennakoivaan
tekstinsyöttöön perustuvan Sheboard-näppäimistösovelluksen. Se, miten puhumme tytöille vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten he kokevat itsensä.
Sovelluksen tavoitteena on herättää keskustelua
sekä Suomessa että kansainvälisesti. Halutaan
havahduttaa ihmiset ymmärtämään, millaisia vaikutuksia puheella on, ja miettimään, miten puhetta
voisi muuttaa erityisesti tyttöjä voimaannuttavammaksi.
Toiveeni on, että annamme hyvän kiertää, huolehdimme toisistamme ja näytämme hyvää esimerkkiä
käyttäytymällä fiksusti verkossa.

2.

3.

Henna Niiranen
Projektijohtaja,
DifferoTuleva
#myyntimaisteri
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Suomalaisissa B2B-yrityksissä ollaan somen
suhteen edelleen hyvin kahtiajakautuneita: toiset
ymmärtävät jo käyttää somea asiakkaita tavoittavana ja heitä ostomatkallaan eteenpäin oivalluttavana
välineenä sekä keinona ohjata liikennettä kotipesään eli yrityksen kotisivuille. Edelleen on kuitenkin
paljon niitä, joille some on vain keino välittää fiilistä
tai viestitään vain yksisuuntaisesti omia tiedotteita.
Ei muisteta, että ihan jokaisella some-postauksella
pitäisi olla jonkinlainen tavoite. Ennustan siis vuodelle 2018 vieläkin Suomessa herätyksiä siihen, että
some on strateginen markkinoinnin väline.
Maailmanlaajuisessa mittakaavassa tekoäly ja sen
arkiset sovellukset ovat suurin yksittäinen markkinoinnin trendi, joka muuttaa meidän kaikkien
elämää radikaalisti, olimme sitten markkinoijia tai
markkinoinnin vastaanottajia. Kolme esimerkkiä:
1. Erilaiset asiakkaita palvelevat, älykkäästi
oppivat botit tulevat lisääntymään hurjasti,
näitä onkin jo nähtävissä yritysten kotisivuilla.
Botti-ilmiön nousua kuvaa myös se, että jopa
suomalaiset koululaiset ovat kehittäneet läksybotin.
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Markkinoijan arkea helpottavat erilaiset puheesta tekstiksi tai tekstistä puheeksi -sovellukset, jotka helpottavat sisällöntuotantoa.
Mielenkiintoisia ovat myös sovellukset, jotka
kertovat mihin suuntaan brändiä kannattaisi
kehittää.
Myyjiä helpottavat markkinointi- ja myyntiautomaatioiden lisäksi emotionaalista älykkyyttä
lisäävät tekoälysovellukset, kuten Crystal
Knows, joka kertoo millaista viestintää vastaanottaja arvostaa.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
Facebookin Messenger ja sen päälle rakennetut
botit. Se on mahtava uusi lisä inbound-markkinoinnin ja siten myynnin lisäämisen mahdollisuuksiin:
personoitua relevanttia viestintää henkilön itsensä
pyytämänä suoraan hänen inboxiinsa, jopa suoraa
kaupantekoa. Wau! Jos haluat ymmärtää mistä on
kyse, tsekkaa ainakin nämä hauskat esimerkit: Kotipizzan Kotibottija Hubspotin Growhtbot.
Myös LinkedIn on ollut hyvässä nosteessa Microsoft-kaupan jälkeen vuoden 2017 aikana – tämä
nousukiito jatkuu. Keskustelu on virkeää, relevanttia ja oma viesti tavoittaa mielettömän määrän silmäpareja, kun se on muotoiltu hyvin. (Lue
LinkedIn-gurun Tom Laineen haastattelu aiheeseen
liittyen: Näin pääset viraaliksi LinkedInissä.) LinkedInissä on aivan valtava potentiaali B2B-yritysten
johtajille ja myyjille – sen valjastaminen vaatii vain
hieman rohkeutta, suunnitelmallisuutta ja rutinoitumistakin siihen, mitä somessa viestiminen vaatii
muihin medioihin verrattuna.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?
Suurin B2B-markkinoinnin haaste on strategian
puuttuminen – tai vaikka strategia olisikin, niin
sitä ei noudateta tai se ei perustu aitoon asiakasymmärrykseen, jolloin se ei tuota haluttua tulosta.
Haastan jokaisen tätä lukevan markkinoija soittamaan tämän luettuaan yhdelle yrityksen asiak-

kaalle ja kysymään, mitä kuuluu ja miten yhteistyö
yrityksen kanssa on muuttanut asiakkaan elämää.
Siitä keskustelusta saa mukavasti sisältöä myös
some-markkinointiin ;).
Toinen haaste kaikessa markkinoinnissa on emotionaalisen älykkyyden puuttuminen. Annan tästä
kolme esimerkkiä:
1. Tuutataan viestiä jättäen huomiotta vastaanottajan motivaatio ja arvostukset, jolloin viesti ei
puhuttele vastaanottajaa.
2. Tehdään sisältöjä, joilla on huono struktuuri,
jolloin asian sisäistäminen on vaikeaa ja lukija/
katsoja turhautuu.
3. Viestitään vastaanottajalle, vaikka hän ei ole
pyytänyt. Messengerin/LinkedInin yksityisviestin muotoon puettu mainos tehoaa ihan yhtä
huonosti kuin mikä tahansa muu spämmi.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?
Twitter, voi Twitter. Mielestäni sen voima on
heikentynyt. Nyt palveluun saa toki 280 merkin
mittaisia viestejä, mutta enpä tiedä auttaako se
mitään. Facebook ja LinkedIn tukevat keskustelua
paljon paremmin.
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Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja some-markkinointiin liittyen vuodelle 2018?
Esitän saman toiveen kuin viime vuonna: suurin
toiveeni on se, että yhä useampi yritys johtoryhmä
etunenässä rohkaistuisi hyödyntämään sosiaalista
mediaa niin asiakassuhteiden hoivaamisessa kuin
sisäisessä viestinnässäkin. Tämä vaatii sitä, että somea ei nähtäisi enää vain markkinointiosaston välineenä, vaan aidosti arvoa tuottavana, perinteisiä
kanavia rikastavana elementtinä, joka mahdollistaa
henkilökohtaiset kohtaamiset jopa reaalimaailmaa
paremmin.
.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?

Harto Pönkä
Yrittäjä, sosiaalisen
median asiantuntija,
tietokirjailija, Innowise

Twitter tekee alle 18-vuotiaiden voimin uutta tulemista Suomessa. Jopa 43 % Twitterin käyttäjistä
kertoi YouGovin kyselyssä (2017) olevansa halukkaita seuraamaan brändejä. Jos kohderyhmä on
Twitterissä, kannattaa siellä kokeilla myös maksullista näkyvyyttä.

Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?

Yritykset heräävät yhä enemmän siihen, että
somessa ei pärjää yksin. On tehtävä yhteistyötä ja
hankittava osaavia kumppaneita. Etenkin yhteistyö
somesta peräisin olevien vaikuttajien kanssa avaa
uusia ovia näkyvyydelle niin Instagramissa, YouTubessa kuin Snapchatissäkin. On selvitetty, että
tuttujen some-vaikuttajan mielipiteellä on voimakas merkitys tehdessä ostopäätöksiä yritysten
tuotteista ja palveluista.

Suurin yritysten haaste somen käytölle on kohderyhmän löytäminen. Se johtuu tiedon puutteesta.
Riippumatta siitä, etsitäänkö kuluttajamassaa tai
päättävässä asemassa olevia, kohderyhmä ihan
varmasti on somessa. Täytyy tuntea eri kanavien
käyttäjäprofiilit. Esimerkiksi päättävässä asemassa
olevat 40-50-vuotiaat tavoitetaan LinkedInistä.

Lisäksi kannattaa pitää mielessä eri teemoihin
keskittyvät blogit. Tällä hetkellä blogien lukeminen
kasvaa myös yli 45-vuotiaiden ikäryhmissä, mutta
ne ovat suosittuja lähes ikään katsomatta.
Kaupallinen yhteistyö some-vaikuttajien kanssa
kannattaa tehdä avoimesti ja kaikkia markkinoinnin
pelisääntöjä noudattaen. Silloin ihmiset suhtautuvat siihen positiivisesti. Kaikenlaiset ketunhäntä
kainalossa -jutut ja harmaat alueet a la "viimeinen
kommentti voittaa" kääntyvät yritystä vastaan.
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Markkinoijan kannalta keskeisimmät some-palvelut
ovat jatkossakin Facebook, YouTube, Instagram ja
Twitter. Kun haetaan maksukykyisimpiä asiakkaita
ja korkeaa profiilia, kaksi viimeksi mainittua ovat
käyttöastettaan arvokkaampia. Instagram on juuri
nyt nopeasti kasvava ja siellä ihmiset ovat halukkaampia seuraamaan brändejä kuin Facebookissa.
Facebook toimii kyllä edelleen mainiosti yleiskanavana ja asiakaspalvelussa.
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Osaamisen puute on toiseksi suurin haaste yritysten somen käytölle. Isommissa yrityksissä on
resursseja, mutta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä some jää usein harvoille hartioille. Yrittäjät
erottuvat kyselyissä siitä, että he käyttävät somea
selvästi vähemmän kuin muut. Toisaalta opiskelijat ovat kaikkein aktiivisimpia somen käyttäjiä.
Kannustan yrityksiä hankkimaan sekä osaamista
että nuoria työntekijöitä somen hyödyntämiseksi
tehokkaammin. Kasvuun satsaavat yritykset ovat jo
laajasti panostaneet someen.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja
some-markkinointiin liittyen vuodelle
2018?

Ilmaisia lounaita ei enää ole. Markkinointi somessa
on arkipäiväistynyt ja hypesanat on viimeistään nyt
korvattava ajattelulla. Ehkäpä vuoden 2018 aikana
päästään siihen, ettei tarvitse liittää sisältö-sanaa
markkinoinnin eteen.

Yritykset ovat vuosien ajan panostaneet somessa
markkinointiin. Jatkossa kannattaa ottaa oppia
suurista yrityksistä ja laajentaa somen käyttöä kohderyhmien osallistamiseen, ihmisten mielipiteiden
ja verkosta kertyvän datan käyttöön tuotekehityksessä sekä tähän asti melkolailla tyystin unohdettuun organisaation sisäiseen somen hyödyntämiseen. Jälkimmäinen on jopa helpompi rasti kuin
julkisesti somessa toimiminen – silti se on monessa
yrityksessä vielä lapsen kengissä.

Ja ei, tekoäly ei vielä 2018 mullista somen markkinointikäyttöä. Se on nyt hype-aallon harjalla, ja
Gartnerin ennusteen mukaan sen kypsymistä toimiviksi sovelluksiksi saatetaan joutua odottamaan
vielä 5 vuotta, joiltakin osin 10 vuotta.
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Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?

Pekka Rantamoijanen
Head of Digital
Marketing, Valio
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Ensi vuonna tulemme näkemään lisättyyn todellisuuteen (augmented reality) liittyviä ratkaisuja
hyvinkin erilaisissa yhteyksissä. Kaikki kolme suurta toimijaa (Apple, Facebook, Google) ovat tuoneet
kehittäjille työkaluja, joilla yritykset voivat tehdä
laajennetun todellisuuden sovelluksia hyvinkin
kustannustehokkaasti.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
Kotimainen Facebook-mainonnan optimointityökalu Smartly on kasvanut ja kehittynyt Facebookin
vanavedessä. Smartly on hyvä esimerkki työkalusta,
joka hyödyntää markkinoinnissa paljon puhuttua
(mutta vielä valitettavan vähän käytettyä) koneälyä
tehokkaasti mainonnan osto- ja optimointitoimenpiteissä.
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Videoita kulutetaan vuodesta toiseen yhteisökanavissa entistä enemmän, varsinkin mobiilipäätelaitteilla. Huolimatta videotuotantojen huomattavasta
kasvusta suuri osa videoista suunnitellaan katsottavaksi isoilta ruuduilta alusta loppuun saakka
– vaikka todellisuudessa kuvaruudut ovat pieniä ja
keskimääräiset katsomisajat lyhyitä. Tuotantomäärien kasvaessa myös tuotantokustannusten pitäisi
pysyä kurissa. Kuinka tämä toteutetaan? Tarvitaan
yhä vahvempia tuotantokonsepteja sekä perehtymistä verkkovideoiden analytiikkaan.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä ilmiö, joka jää
unholaan vuonna 2018?
Trollit – toivottavasti.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja some-markkinointiin liittyen vuodelle 2018?
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tulee vaikuttamaan oleellisesti myös markkinointiin yhteisökanavissa. Nyt viimeistään some-markkinoijan
kannattaa laittaa henkilötietojen kerääminen ja
käsittely hyvälle tolalle.

usko, että olemme nähneet podcastingin koko voimaa vielä, ja seuraan kiinnostuneesti uusia yritelmiä
tällä saralla – Kieku on esim. aika jännä. Lisäksi olen
jo jonkun aikaa miettinyt milloin WeChat lyö läpi
Kiinan ulkopuolella. On se meinaan niin uskomattoman kehittynyt sielläpäin, että moni muu alusta
kalpenee.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?

Alf Rehn
Innovaation, designin
ja johtamisen
professori, University of
Southern Denmark
Merkittävin some-markkinoinnin
kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Kyllä se taitaa olla jatkumoa niille asioille joita olemme jo nähneet: Facebookista tulee yhä vahvempi,
videot jylläävät, ja ammattimaisuus lisääntyy. Alkaa
olla yhä vaikeampi lyödä läpi uutena toimijana,
koska algoritmit ja tarkasti harkitut markkinointikampanjat pitävät osaavimmat/rikkaimmat toimijat
esillä. Ajassa, jossa jopa Spotifyn soittolistat ovat
tarkoin brändätyt, se vanha unelma siitä, että vain
parilla kivalla hashtagillä voisi saada mitään suurempaa näkyvyyttä on herttaisen naiivia.

Some-palvelu, jota markkinoijan
kannattaa pitää silmällä vuonna 2018?
Riippuu tietenkin paljon siitä mitä on markkinoimassa, mutta kyllä uskon vieläkin siihen, että
visuaaliset somet – etenkin Instagram ja Snapchat
– tulevat olemaan vahvoilla vielä 2018. En myöskään
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Se että yritykset ymmärtäisi miten ammattimaisesti, ja millä resursseilla, somessa täytyy toimia, jos
haluaa kunnon tuloksia. Vielä törmää moneen yritysjohtajaan, joka kuvittelee että some on “ilmaista
mainontaa, sellaista viraalia!”, ymmärtämättä miltä
nykypeli näyttää.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?
Vaikea sanoa, koska se on kitunut jo niin kauan,
mutta en yllättyisi jos 2018 olisi se vuosi jolloin
Twitter sanoo “Kiitti, tää oli tässä.” Itse tulen kyllä
sitä kaipaamaan, mutta kyllä se ( ja moni muu alusta
joka ei kehittynyt tarpeeksi nopeasti) on selkeästi
menettämässä peliä.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja
some-markkinointiin liittyen vuodelle
2018?
Jos nyt oikeasti saisi toivoa, niin olisi hauska nähdä
aivan uusi alusta, sellainen joka ei ole jo ryöstöviljelty. Suuret alustamme eivät enää ole sitä hauskaa
ja kokeellista anarkiaa, jota some joskus oli (me
seniorit muistamme vielä ne ajat!), vaan vähintään
yhtä suuryritysmäisiä kuin vanhan median yritykset konsanaan. Olisi hauska nähdä aidosti avoimen
alustan nousevan haastamaan näitä algoritmien
valtiaita.

Mahdollisuudet markkinoijille ovat toistaiseksi
WhatsAppin ja Messengerin puolella olleet rajalliset, mutta tässä tapahtuu koko ajan kehitystä
ja odottaisin ensi vuoden puolella isoja avauksia.
Vanhat keinot eivät kuitenkaan näissä toimi, koska
liikutaan jo vahvasti käyttäjän henkilökohtaisella
alueella - brändien kannattaisi siksi jo tässä vaiheessa miettiä strategiaansa pikaviestipalveluissa.

Sanna Räsänen
Head of Social Media,
Ainoa Resolution
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Havahtuminen siihen, että useimpien brändien on
itsessään vaikeaa olla asiakkaalle kiinnostava tai
uskottava keskustelukumppani. Tämä näkyy markkinalla usealla tavalla. Ensinnäkin vaikuttajaviestinnän merkitys kasvaa edelleen – on uskottavampaa,
että joku muu kuin yritys itse kertoo tuotteen olevan hyvä. Ihmiset ovat muutenkin kiinnostavampia
kuin yritykset, ja tämän myötä etenkin yritykseltä
yritykselle markkinoitaessa korostuu työntekijälähettilyyden ja sosiaalisen myynnin rooli.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
Pikaviestipalvelut: WhatsApp, Messenger, miksipä
ei kiinalainen WeChat ja muutkin. Ammoisina aikoina keskustelut käytiin julkisesti Facebook-seinillä
mutta nykyisin yhä suurempi osa aidosti merkityksellisestä, ihmisten välisestä keskustelusta käydään
yksityisissä viestiketjuissa.
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Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?
Pikaviestipalveluiden suosion kasvun myötä niin
sanottu dark social tulee olemaan markkinoijille
merkittävä haaste. Yksityisiä keskusteluja ei toki
pystytä seuraamaan (eikä pitäisikään), mutta niiden
kautta saatua liikennettä pitäisi pystyä analysoimaan tarkemmin. Nyt ongelma on kärjistäen se,
että keskusteluissa käytetään usein selaimesta suoraan kopioituja linkkejä jolloin analytiikka ei tunnista liikenteen lähdettä oikein ja yritys ei voi seurata
sitä, kuinka merkittävää pikaviestipalveluissa niistä
käytävä keskustelu on liiketoiminnan kannalta.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?
Toivoisin, että brändiin liittymättömät 'Tykkää ja
jaa' -kilpailut jäisivät historiaan, viimeinkin.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja some-markkinointiin liittyen vuodelle 2018?
Että jokainen mainostaja ottaa asiakkaan sometekemisen keskiöön. Siirryttäisiin oman viestin
paukuttamisesta asiakkaan palveluun somemarkkinoinnin keinoin. Silloin markkinointi olisi tehokkaampaa ja mielekkäämpää kaikkien osapuolien
kannalta.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
Kerrankin uskon kotimaiseen! Kieku-audiopalvelu
yrittää rohkeasti vastata mobiilin sisällön tuottamiseen ja jakamiseen muun tekemisen ohella ja
liikkeessä. Kieku voi tehdä audiolle sen, mitä Uusi
Suomi teki blogeille.

Janne Saarikko
Creator of Firsts,
www.jannesaarikko.com
Director, Founder
Institute Finland
CMO Mentor, Gorilla
Ventures
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Vuosi 2018 tullaan muistamaan virtuaalimaailman
läpimurrosta. VR (virtual reality) ja AR (augmented
reality) yleistyvät ja termi XR (extended reality)
nousee tietoisuuteen. Videostriimaus muuttuu
360°-livestriimaukseksi, jossa mukana on myös
suuntaava 360° audio.
Tätä tehdään siksi, että tapahtumien videostriimaaminen alkaa olemaan niin jokapäiväistä, että
sillä ei enää saa huomiota. Muutos on tehtävä
joko tekemällä videostriimistä entistä isompi ja
vuorovaikutteisempi kokemus tai sitten keskittymällä olennaiseen mahdollisimman tehokkaasti ja
toimittamalla pelkkä puhuttu ääni helposti suoraan
korvaan.
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Audiolle on ollut pitkään jo tilausta ja vaikeasti kulutettavien podcastien uutta tulemista on odotettu.
Onnistuessaan Kieku voi täyttää tämän tyhjiön.
Myös Facebookin Spaces on palvelu, jota kannattaa seurata. Aikakin osan aikaa vuodesta 2018 sillä
pystyy keräämään kiinnostuneita seuraajia.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?
Suurin haaste vuonna 2018 on somen ja markkinoinnin työkalujen ylitarjonta. Vaihtoehtoja on
satoja, mutta oikeiden työkalujen valinta ja käyttöönotto aiheuttaa suunnatonta ahdistusta, koska
dataa on saatavana aivan liikaa. Taas mennään työkalut edellä, ymmärtämättä kunnolla mitä halutaan
saada aikaiseksi. Data on hyvä orja, mutta huono
isäntä.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?
Pois käytöstä tulee jäämään somekanavien "perusseuranta", koska sillä ei voi mitata mitään merkityksellistä, eikä kukaan kehtaa enää esitellä graafeja
graafien takia.
Lisäksi toivotan unholaan seuraavat:
- Facebookin kaverivideot
- GIF-animaatiot
- Kustomoidut emojit

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja
some-markkinointiin liittyen vuodelle
2018?
Toiveeni on täsmälleen sama kuin viime vuonnakin.
Toivoisin, että suomalaiset pelurit ymmärtäisivät
ja oppisivat viemään liiketoimintansa sosiaaliseen
mediaan kunnolla ja tehokkaasti. Asiakaspalvelu
niin pre- kuin post-sales -vaiheessa, social selling
ja ostamisen esteiden poistaminen pitäisi pystyä
hoitamaan mahdollisimman tehokkaalla tavalla.
Toivoisin, että korporaatiot nimittäisivät tarpeeksi
isoilla natsoilla varustettuja Chief Growth Officerejä (CGO). Joulukuussa 2016 LinkedInin mukaan
Suomessa oli yksi CGO. Joulukuussa 2017 LinkedIn
tunnistaa vasta puolenkymmentä CGO:ta.
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Globaalit haasteet koskettavat yrityksiä ja yhteisöjä yhtälailla – ei väliä, kuinka lokaaleja ne kokevat
olevansa. Tarkoitusta tuodaan esiin yhä enemmän
yrityksenä, mutta myös edelleen työntekijöiden
ja muiden sidosryhmien kautta. Yritykset alkavat
käydä enemmän dialogia myös keskenään ja rakentaa julkisemmin keskustelujen kautta arvojensa
mukaista maailmaa.

Jenni Santalo
Strategic themes and CR,
Marketing & Communications, Tieto
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Aitous, läpinäkyvyys ja kantaaottavuus korostuvat
entisestään. Yritysten ja ihmisten todellinen olemus
ja sen esiintuominen voimistuvat. Ajatus siitä,
että olet paras olemaan sinä ulottuu nyt ihmisistä
yrityksiin. Kantaaottavuus tulee olemaan iso osa
kaikkea viestintää ja markkinointia. Yritysten ja yksilöiden pitää pystyä ottamaan kantaa myös yleisöjä
jakaviin kysymyksiin. Kun yritykset löytävät aidon
tarkoituksensa ja pystyvät sanallistamaan heidän
kontribuutionsa maailmaan ja sitä kautta uskaltavat tuoda esiin kantojansa ja persoonaansa, se tulee
näkyviin myös somessa. Aitous edellä: Sen vuoksi
matalan kynnyksen live-postaus on se juttu nyt ja
huomenna. Kiiltokuviin on kyllästytty.
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Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
Insta Stories kasvaa vahvasti, siksi koska se on
helppo, nopea ja aito, ja tarina tuhoutuu ja unohtuu
tietyn ajan kuluessa. Hetkien merkitys, joista olen
aiempina vuosinakin puhunut, korostuu. Sanomien
merkitys ja autenttisuus lisääntyvät ja se liittyy
sekä Insta storiesiin, Snapchatiin että Facen liveen.
Niitä on helppo käyttää myös markkinoijan hetkien
ja fiilisten välittämiseen ja kun fiilis halutaan liittää
osaksi isompaa tarinaa.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?
Sisältöjä on koko ajan lisää. Niin on myös kanavia,
ja kohdeyleisöt ovat pirstoutuneet ympäriinsä,
tai sama yleisö on eri kanavissa eri hattu päässä,
joten sisältöjen ja oikeanlaisten sanomien kohdentaminen on yhä haastavampaa. Kohdeyleisö on eri
rooleissa eri kanavissa ja eri hetkinä. Tämä tuottaa
markkinoijalle päänvaivaa ja eritoten työtä, jotta
oikeasti voidaan löytää tavoiteltu henkilö oikeaan
aikaan oikeasta paikasta oikealla mentaliteetilla.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?
Työntekijälähettilyys on tullut jäädäkseen. Terminä sitä tullaan todennäköisesti käyttämään
vähemmän, koska digitaalisuus on normi kaikessa
tekemisessä. Työntekijälähettilyys ja sen ympärille rakennettavat some-ohjelmat ovat edelleen
toimiva ratkaisu monissa organisaatioissa, mutta
digitaalisen presenssin tullessa osaksi jokapäiväistä työtä kiinnostavilla sanomilla ja sisällöillä tulee
olemaan yhä suurempi merkitys. Seuraava steppi
työntekijälähettilyydessä on auttaa työntekijää
sanallistamaan tekemisensä merkitys. Tämä liittyy
voimakkaasti yritysten läpinäkyvyyden lisääntymiseen ja työntekijöiden voimaannuttamiseen, joka
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on ollut voimakas trendi viimeisten vuosien aikana.
Nyt Instan, Snapin ja Facen live-postausten avulla
fiilikset välittyvät suorina ja aitoina. Ne edellyttävät sitä, että merkitys on jo sisäistetty – sitä ei voi
lähteä siinä hetkessä luomaan.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja
some-markkinointiin liittyen vuodelle
2018?
Targetointi. Tällä hetkellä saan itse paljon sellaista
kohdennettua sisältöjä, jota ei kuitenkaan ole kohdennettu oikein eikä se minua kiinnosta. Kun saan
jotain, joka oikeasti resonoi, olen tyytyväinen, että
joku on kuullut ja ymmärtänyt tarpeeni ja pystyy
tarjoamaan jotain minulle kiinnostavaa. Tämä siis
kuluttajana ja markkinoijana kaikille meille pistettäväksi korvan taakse.

tee asiakkaasta – miksi hän haluaa nähdä tämän?
Sellaiset ohjeistukset kuten ”tehtävä n. 80–100
julkaisua kuussa” kuuluvat jonnekin historiaan, ja
eivät oikeastaan edes sinne.
Videot, pienvideot, liikkuvat kuvat, bumerangit –
you name it. Liikkuva kuva on se juttu vuonna 2018.
Myös AR:n kehittymistä syytä vahtia!

Kati Sulin
CDO, DNA
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Sosiaalinen media mahdollistaa hyperlokalisoinnin
ja -targetoinnin, joten ihmisille pitäisi tarjota heitä
varten kuratoitua sisältöä; kaiken voi kohdentaa
Peräseinäjoki–Reisjärvi–tanssiaharrastavatubettaja–luontokuvaintoilija-tasolla, joten miksi emme
tekisi kampanjavideoihin aina henkilökohtaista,
puhuttelevampaa twistiä. Kokemukset maailmalta
(esim. Zalando) osoittavat, että tällainen parantaa
viestin läpäisevyyttä kymmeniä prosentteja.
Yhden ison kokonaisuuden voi myös palastella
useisiin osiin, ja näyttää vain sen, mikä ihmistä kiinnostaa – pyritään pitämään brändin parissa vietetty
aika 100-prosenttisesti kiinnostavana, niin paluu
brändin pariin on todennäköisempää. Tämä koskee
niin kuvia, videoita kuin tekstien lähestymiskulmiakin. Jo kahden minuutin video voi olla somessa
aivan liikaa – 10 sekuntia sen sijaan aivan riittävä.
Turha huutaa jatkuvasti isoon ääneen kaikkea.
Tehdään laadukasta, ajateltua, toimivaa. Tarve läh-
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Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
Instagram, Snapchat ja Jodel ovat haastajia, Facebook taas tämän vuosikymmenen televisio.
Instagram on nuorten keskuudessa jo se suurin,
mutta yrityksistä vain harva on osannut mennä sinne. Erityisesti IG Storyt pitäisi osata ottaa haltuun
viimeistään ensi vuonna, jos aikoo pysyä mukana.
Snapchat on IG Storyjen suurin kilpailija. Näiden
kahden välistä asetelmaa, toimivuutta markkinoinnissa, käyttäjäryhmien jakautumista ja käytön
tapaa (kevytkenkäisyys vs. harkittu <-> Snap vs.
Insta?) kannattaa tarkkailla erityisen kiinnostuneena ja peilata omiin toimenpiteisiin, kohderyhmiin ja
heidän tarpeisiinsa.
Jodel on musta hevonen, joka on noussut valtavaan
suosioon erityisesti ikäryhmässä 18–30. Ryhmästä
merkittävä osuus on korkeakouluopiskelijoita –
mutta kaikki ovat anonyymejä. Toisaalta luottamus
toiseen keskustelijaan on suuri, koska yritykset
eivät vielä temmellä täällä. Ollaanko kanavaa kaupallistamassa? Onko tänne mahdollista jalkautua
fiksusti? Ovatko tulokset seurattavissa?
Facebook porskuttaa ostovoimaisen väen keskuudessa kuten viime vuosinakin, mutta alle 20-vuotiaille se ei ole enää edes vakiovaruste. Vrt. televisio.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?
Sosiaalisen median henkilökohtaistuminen, piirien
pieneneminen. WhatsApp, Snapchat ja erilaiset
ryhmät useissa kanavissa ovat vastaisku jatkuvalle
somen laajenemiselle. Ei haluta enää nähdä, mitä
naapurin Pirkko tekee – kaikkeen ei riitä aikaa, hälyä on niin paljon. Rahalla tarjotaan mahdollisuuksia
tunkeutua näihin pieniin ryhmiin – mutta miltä se
tuntuisi, jos joku yrityksen kauppaukko kävelisi
olohuoneeseesi, kun pidät viini-iltaa kaveriporukalla? Pienet piirit ovat henkilökohtaista aluetta, ja
niille pääsy pitää ensin ansaita. Tämä tulee olemaan
suurin haaste vuonna 2018.
Huomioitava myös, että vaikuttajien valta tulee vain
kasvamaan vuonna 2018, ja heistä on osattava ottaa
kaupallisesti ”kaikki irti”.
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Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?
Periscope näyttäisi kadonneen sen myötä, kun
Instan live tuli saataville.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja
some-markkinointiin liittyen vuodelle
2018?
Edelleen, ei käsitellä some-markkinointia erillisenä
siilona, vaan tarkastellaan markkinointiviestinnän
vaikuttavuutta kokonaisuutena. Datan avulla tehnyt mallinnukset kertovat eri kohtaamispisteiden
hyvät ja huonot puolet – opitaan niistä ja luotetaan
analyyseihin mutun sijaan.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?

Tommi Taponen
Senior Marketing
Manager, Elisan
kuluttajapalvelut,
Elisa Oyj
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Markkina alkaa olla melko vakiintunut, palveluiden
osalta game changereita ei ole näköpiirissä. Olisihan se vallan virkistävää, jos esimerkiksi WeChat
rantautuisi isosti länsimaihin, mutta tämä on enemmän toive kuin ennustus.
Yhteiskunnallisuus on kasvussa. Ihmiset kaipaavat
brändeiltä isompaa merkitystä ja somen kautta
levitetään tekoja, joilla todennetaan sosiaalista vastuuta. Tässä ei vain kannata feikata – teko ei nouse
ilmiöksi, jos se koetaan ”hyväntekeväisyyspesuksi”.
Yleisesti kanavakeskeinen ajattelu alkaa olla auttamattomasti vanhanaikaista. Kaikki markkinointi on
digitaalista ja some-markkinointikin on välttämätön osa toimivaa markkinointikokonaisuutta. Some
oli keskeisessä roolissa 75 %:ssa Cannesissa palkituista töistä, eli some on uinut tekemiseen sisään ja
ilman ei oikein enää pärjää.
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Isoja hittejä uusien palveluiden osalta ei ole uskoakseni näköpiirissä, Jodelit sun muut pysyvät pienempien piirien juttuina. Siispä katse ykköstoimijaan.
Valtaosa some-budjeteista menee Facebookiin,
jossa peitto, kontaktihinnat ja ostamisen helppous
ovat aivan eri luokkaa kuin kilpailijoilla. Esimerkkinä isänpäivävideomme Fb-livelähetys, jonka
saamaa näkyvyyttä ei olisi muualta irronnut. Uskon
Facebookin vain vahvistavan asemiaan ja samalla
Twitter sekä Snap kipuilevat kaupallistamisen
kanssa.
Toiminnallisuuksien osalta uskon, että ensi vuonna yritykset oppivat hyödyntämään väliaikaisesti
näkyviä snap-/stories- tms. sisältöjä, vaikka homma
ei ihan vielä olekaan hanskassa. Snapchat-filttereitä
olemme itsekin jonkin verran kokeilleet, mutta hinta on ainakin toistaiseksi vielä melko korkea. Uskon
kuitenkin filtterien yms. AR-toteutusten yleistyvän
muissakin palveluissa.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?
Video jyllää formaattina ja melkeimpä mikä tahansa
tekele koetaan julkaisukelpoiseksi. Peräänkuulutan
sisällöllistä laatua, tuubavideoita on some täynnä.
Varsinaisesti teknisellä laadulla ei ole niin väliksi,
kunhan sisältö on merkityksellistä – tai edes viihteellistä.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja
some-markkinointiin liittyen vuodelle
2018?

”Somekamppis” voisi jo terminä kuolla. Yksittäisessä palvelussa voi toki olla jatkuvaa ja järjestelmällistä viestintää, mutta tuloksellisen markkinoinnin
lähtökohtana pitäisi olla tavoite, kohderyhmä ja
relevantti viesti – ei kanava.

Toivon somejättien tajuavan, etteivät somea
rapauttavat valeuutiset häviä itsestään. Venäjän
metkut, Cambridge Analytica, bottihyökkäykset,
Trump ja Brexit ovat näyttäneet, että systeemiä
on aivan liian helppoa käyttää väärin. Tällä hetkellä sosiaalinen media ei tee maailmasta parempaa paikkaa, mutta johtavilla palveluilla on kaikki
mahdollisuudet suitsia ilmiötä. Nykymeno kun ei
pitemmän päälle tee niidenkään liiketoiminnalle hyvää. Viranomaisten toimilla en usko olevan isompaa
vaikutusta ilmiöön, ratkaisu on täysin Facebookin,
Googlen ja Twitterin omissa käsissä.

Ja sitten tietty se perinteinen Twitter-urputus:
Twitter ei näköjään painu unholaan, vaikka liiketoimintamalli ei toimikaan. Vaikka mainosten määrä
Twitterissäkin on lisääntynyt, uskon että yleisin
Twitter-mediatoimistobriiffi kuuluu: ”No laitetaan
nyt sit siihenkin satanen”. Twitterin 280 merkkiä
kuulostaa kuolinkorinalta, eli todentaa lähinnä
uusien ideoiden puutetta.
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markkinointiviestintävetoinen kampanjatykitys
ei yksinkertaisesti yksin toimi. Eheät, läpinäkyvät,
valoisat ja kiinnostavat brändit vievät huomion
kaikissa ympäristöissä.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?

Ville Tolvanen
CEO, Digitalist Group &
Network
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Some on täällä ja se ei ole kenellekään uutinen. Alun
yli-innostus on takana ja nyt pohditaan vuorovaikutteisten alustojen roolia osana kokonaisuutta.
Amerikassa some on alusta alkaen ollut ”social PR”
eli viestintää ja vaikuttamista, johon esimerkiksi
asiakaspalvelun liittäminen on luontevampaa kuin
näppärien ”klikkaa mua” -mainospläjäysten kehittäminen aidoksi brändäytymiseksi. Arkipäiväistyminen tekee erottautumisesta entistäkin vaikeampaa ja holistisuus yli atk-alustojen tekee tulosta.
Parhaat tarinankertojat luovat uutisia ja erottuvat
yli keinotekoisten mediarajojen.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
Markkinoijan on pohdittava vuonna 2018 1) kasvollisuutta, 2) aitoutta, 3) läpinäkyvyyttä, 4) erottuvuutta ja 5) vaikuttavuutta yli rajojen. 90-luvun

53

SOMEMARKKINOINNIN TRENDIT 2018

Suurin haaste on somen liittäminen kokonaisuuteen ja käyttäjien mukaan saaminen brändin rakentamiseen. Vuorovaikutus onnistuu vain aidolla
välittämisellä ja vaikuttamisella, joka siirtää valtaa
ja vapauksia käyttäjillä. Brändi on asiakaskokemus.
Brändit jotka saavat käyttäjät mukaansa menestyvät.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?
Somesta tulee 2018 arkimedia muiden joukossa eikä
kummastelulle sen voimasta tai mahdollisuuksista
ole enää kenelläkään aikaa. Vähättely kertoo vähämielisyydestä.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja
some-markkinointiin liittyen vuodelle
2018?
Toivon lisää brändejä, jotka riisuvat itsensä alastomaan, kiinnostavaan, haastavaan ja älykkääseen
vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa. Rukoilen
brändejä, jotka antavat asiakkaiden määritellä
itsensä arjessa.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2018?

Minna Valtari
CEO & Founder, Someco
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Orgaaninen näkyvyys sosiaalisessa mediassa, etenkin Facebookissa tuntuu vuosi vuodelta vähenevän.
Yhtiön liiketoimintamalli perustuu mainontaan ja
siksi erilaisia toimijoita kannustetaan yhä enemmän
hyödyntämään mainonnan mahdollisuuksia. Moni
onkin näihin tarttunut, ja haluaa tehdä koko ajan
räätälöidympää ja kohdennetumpaa mainontaa.
Mainos ei saa ärsyttää, vaan se kohdennetaan tukemaan asiakkaan päätöksentekoprosessia.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
Facebook on yksi markkinointia nopeimmin ja tehokkaimmin muuttaneista teknologiayhtiöistä, joka
on pysynyt relevanteimpana kanavana jo kymmenen vuoden ajan. Facebookin menestyksen taustalla on kunnianhimoinen visio, jossa Facebookin rooli
on nähty paljon nykyistä laajempana: Facebook
haluaa valloittaa markkinoinnin ja viestinnän toimialojen lisäksi paljon muutakin bisnestä. Facebook
näyttää panostavan alustansa kehitykseen yhä
relevantimmaksi kaupankäynnin kanavaksi ja liikkuvan kuvan suhteen on tulossa paljon uutta, mutta
samalla se koittaa mullistaa rekrytoinnin ja asiakaspalvelun maailmaa.
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Kovin moni yritys ja yhteisö näkee sosiaalisen median yhä vain markkinoinnin ja viestinnän kanavana,
mitä tukevat Tilastokeskuksen tuoreet tilastotkin:
sosiaalista mediaa hyödyntävistä yrityksistä 89
prosenttia hyödyntää sosiaalista mediaa yrityksen
markkinointiin. Esimerkiksi tuotekehityksessä,
asiakaspalvelussa, johtamisessa, rekrytoinnissa ja
näkemysten jakamisessa sisäisesti sosiaalisen median hyödyntäminen on monessa organisaatiossa
vielä vähäistä. Jos sosiaalisessa mediassa julkaistaan vain yrityksen päälleliimattua markkinointiviestiä ja sen henkilöstö ja sidosryhmät loistavat
poissaolollaan, ei kokonaisuus toimi.

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2018?
Snapchat jää lopullisesti unholaan. Nuoret saattavat siellä vielä jonkun aikaa viestiä keskenään,
mutta teknologiajäteistä Facebook uudistaa
omistamiaan kanavia, Messengeriä, Instagramia ja
WhatsAppia niin kovalla tahdilla, että se saa pidettyä käyttäjät onnellisina.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja
some-markkinointiin liittyen vuodelle
2018?
Toivon sosiaalisen median mainonnan läpinäkyvyyden saralla tapahtuvan isoja muutoksia, jotta
ongelmat, joita demokratian toteutumisen suhteen
on ollut mm. Yhdysvaltain presidentinvaaleissa ja
Britannian Brexit-äänestyksessä, eivät toistuisi
jatkossa ja jotteivät vieraat vallat sekoittuisi esimerkiksi Suomessa käytävään yhteiskunnalliseen
keskusteluun.

ovat olleet arkipäivää ja WeChatin kautta myydään
tavaraa autoista alusvaatteihin. WhatsApp on mitä
luultavammin lanseeraamassa maksamismahdollisuuden Intiassa hyvin pian, joten Facebookin
mobiilistrategiasta saa paljon osviittaa seuraamalla
mitä WeChat on jo tehnyt.

Suurin haaste somen hyödyntämisessä
markkinoinnissa vuonna 2017?

Riku Vassinen
Head of Digital, J Walter
Thompson Singapore
Merkittävin some-markkinoinnin kehityssuunta/trendi vuodelle 2018?
Vastuu.
Käytännössä koko digimainonnan kasvu jenkeissä
oli Facebookin ja Googlen ansiota. Keskittynyt valta
alkaa vihdoin myös johtaa vaatimuksiin vastuusta.
Feikkiuutiset, terroristien tuottama sisältö sekä
Facebookin rooli viimeaikojen (yllättävissä) äänestystuloksissa on tuntunut myös vihdoin herättäneen päättäjät vaatimaan monopolien päätä vadille.
Tämä on tietysti myös perinteisten medioiden
intresseissä, joten uutisointi ja lobbaus aiheen ympärillä tulee varmasti jatkumaan intensiivisenä.

Some-palvelu, jota markkinoijan kannattaa
pitää silmällä vuonna 2018?
WeChat.
Jota olen tainnut kehottaa seuraamaan aikaisemminkin, mutta mikäli et ottanut neuvosta vaaria niin
nyt on toinen mahdollisuus. Koko digitaalisen vuorovaikutuksen ytimessä on mobiiliviestittäminen,
ja kun se on yhdistetty maksamiseen palvellaan
niin käyttäjää kuin brändiäkin. Yhdistelmä dataa
kulutuskäyttäytymisestä ja oikeista keskusteluista
on todella vahva kombinaatio. Suomessa Apple Pay
vasta lanseerattiin, mutta Kiinassa mobiilimaksut
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Tehot.
Kun sosiaalisen median mainonta muistuttaa
enemmän ja enemmän muuta mediaa, monesti
ainoastaan videoformaatit tuovat toivottuja tuloksia. Sosiaalisen median pitää toimia osana koko
mediapalettia ja jollei se tuo tuloksia niin enää ei
voi perustella investointeja kokeiluilla. Ylipäätään
hyvän attribuutiomallin hyödyntäminen on erittäin
tärkeää nykypäivän firmalle ja määrittää mikä rooli
sosiaalisella medialla on kohderyhmäsi ostokäyttäytymisessä (vai onko ollenkaan).

Sosiaaliseen mediaan liittyvä buzz word/
ilmiö/palvelu, joka jää unholaan vuonna
2017?
Vaikuttajamarkkinointi.
Kun monen sosiaalisen median mainonnan läpinäkyvyyteen (tai läpinäkymättömyyteen) on jo
puututtu, seuraavaksi mainostajat alkavat pureutua tarkemmin "vaikuttajien" todellisiin tehoihin.
Seuraajia, tykkäyksiä ja kommentteja voi ostaa
ja monet vaikuttajamarkkinointifirmat hyötyvät
tämänhetkisen prosessin läpinäkymättömyydestä.
Uskon, että ensi vuonna nähdään ryhtiliike tälläkin
saralla.

Suurin toiveesi sosiaaliseen mediaan ja
some-markkinointiin liittyen vuodelle
2017?
Toivon, että olen oikeassa että vastuusta tulee tärkeämpi osa sosiaalisen median maailmaa. Puhumme maailman vaikutusvaltaisimmista firmoista,
joten näiden yritysten täytyy ottaa myös vastuuta
millä tavalla nämä palvelut muovaavat ihmis- ja
yhteiskuntaa.
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