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1  JOHDANTO 

Sosiaalinen media on joka puolella ympärillämme. Se on maailmanlaajuinen ilmiö, 

jonka suosio ei näytä hiipumisen merkkejä. Pönkä (2014, 12) kertoo, että neljännes 

maailman ihmisistä käytti sosiaalista mediaa vuonna 2014. Vuoteen 2019 men-

nessä käyttäjien määrä on kasvanut jo lähes puoleen maailman väestöstä (Global 

digital population 2019). Tilastokeskuksen (2018) julkaiseman katsauksen mukaan 

sosiaalisen median käyttäjiä oli Suomessa vuonna 2018 jo 61% väestöstä. 

Viime vuosina nonprofit-organisaatioissa on herätty sosiaalisen median hyödyllisyy-

teen myös järjestötoiminnassa. Seppälän (13.12.2018) tekemän katsauksen mu-

kaan sosiaalinen media katsotaan osaksi yhdistysten arkea ja siihen käytetylle ajalle 

halutaan saada vastinetta. Hän kertoo, että sosiaalista mediaa halutaan suunnitella 

järjestön strategiaa tukevaksi ja sen onnistumista halutaan mitata.  

Välimäen (22.9.2016) haastattelema somekouluttaja Anne Lindfors suosittelee kaik-

kia järjestöjä liittymään sosiaaliseen mediaan, sillä suurin osa ihmisistä on siellä. 

Hän tähdentää, että sosiaaliseen mediaan ei kannata mennä suin päin, vaan selvit-

tää oman järjestön tavoitteet ja resurssit sekä ne kanavat, mitä kannattaa käyttää. 

Lindfors kertoo sosiaalisen median antavan järjestölle kasvot ja siten muuttaneen 

järjestötoimintaa avoimemmaksi ja helpommin lähestyttäväksi.  

Ehdotus opinnäytetyön aiheesta saatiin yhdessä toimeksiantajayhdistyksen 

luottamushenkilöiden kanssa. Opinnäytetyön aiheeksi sovittiin sosiaalisen median 

suun-nitelma, sillä se on ajankohtainen aihe, eikä yhdistyksellä ole aikaisemmin ollut 

käy-tössään sosiaalisen median suunnitelmaa.  

 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

Opinnäytetyön tarkoituksena on laatia Mannerheimin Lastensuojeluliiton Seinäjoen 

paikallisyhdistykselle sosiaalisen median suunnitelma. Opinnäytetyön ensimmäi-

senä tavoitteena on perehtyä sosiaaliseen mediaan ja niihin kanaviin, joita 

yleisemmin käytetään järjestötoiminnassa. Toisena tavoitteena on perehtyä 

sosiaalisen me-dian suunnitteluprosessiin nonprofit-organisaation näkökulmasta. 
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Kolmantena ta-voitteena on tutkia yhdistyksen nykyisten asiakkaiden käyttäytymistä 

sosiaalisessa mediassa. 

Opinnäytetyön tavoitteena on löytää Mannerheimin Lastensuojeluliiton Seinäjoen 

paikallisyhdistykselle sellaisia keinoja, joilla se pystyy lisäämään tunnettuuttaan 

sekä selkeyttämään sosiaalisen median käyttöä yhdistyksen sosiaalisen median ka-

navista ja sisällöistä vastaaville henkilöille. Työn tavoitteena on auttaa yhdistystä 

kehittämään sosiaalisen median käytäntöjään ja löytämään ne kanavat, joiden 

avulla yhdistys voi paremmin saavuttaa haluamansa kohderyhmän. 

 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Seinäjoen paikallisyhdistys 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Seinäjoen 

paikallisyhdistys, joka tunnetaan paremmin nimellä MLL Seinäjoki. Yhdistyksestä 

käytetään opinnäytetyössä jatkossa nimeä MLL Seinäjoki. Yhdistys perustettiin 

vuonna 1991 ja sen päätehtävänä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hy-

vinvointia. Yhdistyksellä on töissä yksi koordinaattori, mutta muutoin se toimii työl-

listettyjen, harjoittelijoiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden voimin. Jäseniä yhdistyk-

sellä on noin tuhat. 

MLL Seinäjoen toimipaikkana on vuodesta 2014 ollut kulttuurisesti arvokas Kivirikon 

rakennus, joka tunnetaan yhdistyksen myötä Perhetalo Kivirikkona. Perhetalossa 

järjestetään muun muassa Mannerheimin lastensuojeluliiton konseptiin kuuluvia 

perhekahviloita, leikkitoimintaa sekä tilapäistä lastenhoitoa. Monet yhdistykset ja 

ryhmät käyttävät perhetaloa kokoontumispaikkana ja yhdistys vuokraa perhetaloa 

myös yksityisille henkilöille.  

MLL Seinäjoki on osa Mannerheimin Lastensuojeluliittoa, joka perustettiin vuonna 

1920. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö, joka koostuu 

keskusjärjestöstä, 10 piirijärjestöstä ja 548 paikallisyhdistyksestä. Paikallisyhdistyk-

sissä oli yhteensä 86 183 jäsentä vuoden 2017 lopussa. Mannerheimin Lastensuo-

jeluliitto toimii lasten oikeuksien puolesta ja sen tehtävänä on edistää lasten, nuorten 

ja lapsiperheiden hyvinvointia. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2019.) 
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2 SOSIAALINEN MEDIA  

Sosiaaliselle medialle ei ole tarkkaa määritelmää, vaan eri tahot luonnehtivat sosi-

aalisen median käsitteen hieman eri tavoin. Leino (2012, 26, 113–114) katsoo sosi-

aalisen median tarkoittavan kokoelmaa internet- ja kännykkäpohjaisia työkaluja 

sekä erilaisia palveluja ja sivustoja, jotka mahdollistavat ihmisten valvomattoman 

kommunikaation toistensa kanssa. Kortesuo (2018, 16) määrittelee sosiaalisen me-

dian olevan tietoverkossa kulkevaa viestintää, joka perustuu kaikille saatavilla ole-

vaan sovellukseen tai ohjelmaan, jossa kuka tahansa voi saattaa viestinsä julkisesti 

kenen tahansa samassa verkossa olevan nähtäväksi ja jossa vastaanottaja voi ja-

kaa ja kommentoida sisältöä. Hän (s. 29) kuitenkin katsoo vuorovaikutuksen olevan 

koko sosiaalisen median ydin. Pöngän (2014, 11) mukaan sosiaalista mediaa ovat 

kaikki nettipalvelut, jotka voidaan mieltää jollakin tapaa sosiaalisiksi. Hän (s. 35) 

katsoo sosiaalisen median syntyvän sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden 

summana. Pönkä (s. 11) kuitenkin korostaa ihmisten ja heidän välisensä vuorovai-

kutuksen merkitystä sosiaalisen median muodostumisessa.  

Soinisen, Waseniuksen ja Leponiemen (2010, 26) mukaan sosiaalista mediaa on 

ollut yhtä kauan, kuin ihminen on ollut olemassa. He katsovat, että ihmisillä on aina 

ollut perustarpeeseen rinnastettava halu kommunikoida lähipiirinsä kanssa ja kun 

tämä halu yhdistetään nykyiseen teknologiaan, saadaan isoja muutoksia aikaan. 

Nykyisen kaltaista sosiaalista mediaa he eivät kutsuisi lainkaan mediaksi sen muista 

medioista poikkeavan toiminnallisen rakenteen vuoksi. Sosiaalisessa mediassa 

pääpaino on käyttäjien välisessä kommunikaatiossa, kun vastaavasti perinteisessä 

mediassa viesti kulkee lähettäjältä vastaanottajalle (Soininen ym., 29).  

Edellä mainituista eriävistä mielipiteistä huolimatta määritelmillä oli myös paljon yh-

teneväisyyksiä. Yhteenvetona voidaan todeta, että sosiaalista mediaa on kaikenlai-

nen verkossa tapahtuva ihmisten välinen vuorovaikutteinen kommunikaatio, jossa 

voidaan tuottaa omaa sisältöä ja jakaa ja kommentoida muiden tuottamia sisältöjä. 
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 Sosiaalisen median haasteet ja mahdollisuudet  

Sosiaalisen median luonteesta johtuen, sen tarjolla olevia kanavia ja palveluita voi-

daan hyödyntää erilaisten nonprofit-organisaatioiden toiminnassa. Kananen (2018c, 

44) kertoo sosiaalisen median toteuttamisen olevan haasteellista, sillä toiminnan oi-

kea ja tehokas ylläpito sitoo organisaation henkilöstöä reaaliajassa. Tämä saattaa 

aiheuttaa nonprofit-organisaatioissa ajankäytöllisiä ongelmia, sillä suurin osa, tai 

kaikki toiminnasta vastaavat henkilöt tekevät työtä vapaaehtoistyönä oman päivä-

työnsä ohella. Vuokko (2004, 21) tähdentää, että vapaaehtoistyöstä huolimatta jär-

jestöjen toiminnasta syntyy yleensä kustannuksia ja siten ne tarvitsevat myös ulko-

puolista rahoitusta. Louhimies (28.10.2014) korostaa järjestöjen olevan usein riip-

puvaisia useista eri sidosryhmistä, sillä harvemmin niiden tulovirrat koostuvat vain 

yhdestä lähteestä. Nonprofit-organisaation haasteeksi sosiaalisessa mediassa voi-

daan katsoa olevan taloudelliset ja ajankäytölliset resurssit.  

Kananen (2018b, 25–26) kertoo sosiaalisen median tarjoavan paljon mahdollisuuk-

sia, jotka ovat kaikkien ihmisten ulottuvilla ja jotka saattavat muuttua hyvinkin nope-

asti. Käyttäjämäärät ovat Kanasen mukaan yksi sosiaalisen median kiistattomia 

etuja. Huomattava osa ihmisistä on sosiaalisessa mediassa ja hänen pitää tärkeänä 

sitä, että organisaatio vaikuttaa siellä, missä sen asiakkaatkin ovat. Leino (2012, 

32–33) lisää maksuttomuuden sekä seurattavuuden ja mitattavuuden sosiaalisen 

median eduiksi. Hän väittää sen kanavien ja palvelujen olevan käyttäjilleen ilmaisia, 

mutta Kananen (2018b, 25) kiistää tämän. Hän tarkentaa sosiaalisen median alus-

tojen olevan ilmaisia, mutta osan palveluista olevan maksullisia (s. 307, 324, 341). 

Sosiaalisen median hyötynä nonprofit-organisaatiolle voidaan pitää sen lukematto-

mia hyödyllisiä verkostoitumismahdollisuuksia ilman suurta taloudellista panosta. 

 Sosiaalisen median kanavat 

Ylen Uutisten (2018) teettämässä kyselytutkimuksessa selvitettiin 15–79-vuotiaiden 

suomalaisten sosiaalisen median käyttöä. Suosituimmiksi kanaviksi nousivat 

WhatsApp, Facebook ja Instagram (kuva 1). Kortesuo (2018, 71, 77, 81, 84, 88, 96, 

100) listaa organisaation tärkeimmiksi sosiaalisen median kanaviksi erilaiset blogit, 

YouTuben, Podcastin, Facebookin, Twitterin, LinkedInin ja Instagramin.   
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Kohdeorganisaation keskusjärjestö (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2018) käyt-

tää sosiaalisen median kanavinaan asiantuntijablogeja, Facebookia, Twitteriä, 

Instagramia, YouTubea ja LinkedIniä. Seppälä (2014, 16–17, 49) korostaa 

kohderyhmän tärkeyttä yhdistyksen sosiaalisen median kanavien valinnassa. Hän 

kehottaa yhdistystä selvittämään ne kanavat, joilla haluttu kohderyhmä on 

tavoitettavissa. Seuraavissa alaluvuissa keskitytään suosituimpiin ja 

kohdeorganisaation kannalta tärkeimpiin sosiaalisen median kanaviin.  

 
Kuvio 1. Ylen Uutisten teettämä kyselytutkimus (Yle Uutiset 7.4.2018). 

2.2.1 Facebook 

Yhteisöpalvelukanava Facebook on yksi tunnetuimmista sosiaalisista verkostoista. 

Pönkä (10.4.2018) on tutkinut Facebookin ja Tilastokeskuksen tilastoja ja arvioi Fa-

cebookilla olleen 3,2 miljoonaa suomalaista käyttäjää vuonna 2018. Pönkä (2014, 

84) kertoo verkoston toiminnan perustuvan siihen, että käyttäjät tuottavat sen 

sisällön ja voivat samalla seurata toisten tuottamia sisältöjä. Siniaallon (2014, 47) 

mu-kaan ihmiset kokevat Facebookin tarpeelliseksi, koska he pelkäävät jäävänsä 

asi-oista paitsi, jos eivät ole siellä. Facebookissa voi helposti olla yhteyksissä toisten 
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käyttäjien kanssa luomalla itselleen profiilin. Käyttäjäksi voivat rekisteröityä yksityi-

set henkilöt tai erilaiset organisaatiot. Toisiin käyttäjiin saa yhteyden lähettämällä 

kaveripyyntöjä tai liittymällä erilaisiin kanavan sisälle perustettuihin ryhmiin. (Face-

book 2018.) 

Seppälän (2014, 52–54) mukaan nonprofit-organisaatiot hyödyntävät Facebookia 

monella eri tapaa. Yleisin on Facebookiin perustettu julkinen sivu, jonka voivat 

nähdä myös ne henkilöt, jotka eivät itse käytä Facebookia. Henkilöprofiilin omaavat 

voivat reagoida järjestön tuottamiin sisältöihin tai lähettää heille yksityisviestiä. Fa-

cebookiin voi luoda myös erilaisia ryhmiä, joiden sisältöjä ulkopuoliset eivät näe. 

Seppälä mainitsee monien järjestöjen käyttävän Facebook-ryhmiä myös sisäiseen 

viestintään. Seppälä (15.12.2017) kertoo Facebookin olevan järjestöjen suosituin 

sosiaalisen median kanava niin julkisissa kuin sisäisissäkin ympäristöissä.  

Kananen (2018b, 304–305) toteaa Facebookin olevan yksinkertainen ja edullinen 

viestintäväline, johon voi helposti linkata myös muiden kanavien sisältöä, kuten You-

Tubessa olevia videoita. Kananen muistuttaa, että organisaation tulee toimia 

Facebookissa Facebook-hengen mukaisesti, eli sen pitää olla yhteisöllinen. Täten 

orga-nisaatio ei voi toimia pelkkänä mainoskanavana, vaan sen tulee toimia osana 

yhtei-söä ja jakaa sisältöä, jolla on merkitystä muille lukijoille. Kananen lisää, että 

pelkkä Facebookissa olo ei riitä, vaan organisaation pitää olla aktiivinen saadakseen 

sivuil-leen kävijöitä ja kommentoijia.  

Kortesuo (2018, 86) kertoo Facebookin seulovan organisaatioiden luomien sivujen 

päivityksiä Googlen kehittämällä PageRank-algoritmilla, jolloin seuraajat eivät näe 

läheskään kaikkia päivityksiä. Hän huomauttaa organisaation saavan Facebookissa 

sitä enemmän näkyvyyttä, mitä enemmän sillä on seuraajia ja kommentoijia. Näky-

vyyttä saa myös maksullisilla lisäpalveluilla. Kortesuo suosittelee analysoimaan 

kaikkien julkaisujen reaktiot, sillä niiden avulla voidaan selvittää millaisiin sisältöihin 

reagoidaan eniten, ja mihin aikaan niitä kannattaa julkaista. Pelkkä teksti ei 

Kortesuon mukaan saa Facebookissa yhtä paljon näkyvyyttä kuin julkaisut, joissa 

on ku-via, videoita tai linkkejä. Kananen (2018b, 299, 301) on Kortesuon kanssa 

samaa mieltä näkyvyyden lisäämisestä, mutta mainitsee julkaisuja analysoitavan 

Facebookin itse kehittämällä EdgeRank-algoritmilla Googlen PageRankin sijaan. 
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2.2.2 Instagram 

Instagram tunnetaan mobiililaitteille suunniteltuna sosiaalisen median kanavana, 

joka keskittyy kuvien ja videoiden jakamiseen. Instagramilla on oma kuvien ja vide-

oiden muokkausohjelma, mutta kanavalla voi jakaa myös muiden ohjelmien 

muokkaamia visuaalisia sisältöjä. Julkaisuja voi merkitä erilaisilla aihetunnisteilla eli 

hashtageilla. Pöngän (17.4.2019) mukaan Instagramin suosio Suomessa kasvaa 

edelleen ja sillä oli huhtikuussa 2019 noin 2 miljoonaa suomalaista käyttäjää. Maa-

ilma on Kortesuon (2018, 100) mielestä muuttunut visuaalisemmaksi kuin koskaan 

ennen ja siksi hän suosittelee organisaation liittymistä Instagramiin.  

Kananen (2018b, 397) arvioi Instagramin käytön olevan paljon yksinkertaisempaa 

kuin muiden sosiaalisten medioiden kanavien. Hän kertoo sovelluksessa julkaista-

van pääasiassa puhelimella otettuja kuvia, jotka voidaan muokata mieleisiksi. Li-

säksi hän ehdottaa lisäämään julkaisuun mahdollisimman houkuttelevan tekstin ja 

aihetunnisteita. (s. 400). Aihetunnisteiden avulla julkaisut löytyvät Seppälän (2014, 

66) mukaan myös muissa sosiaalisen median kanavissa ja hän kehottaa hyödyntä-

mään Instagramin ohjelmia hyvien kuvien jakamiseen. Hän kertoo, että sovelluk-

sessa voi julkaista myös 3-15 sekunnin pituisia videoita. Kortesuo (2018, 100–101) 

on huomannut, että nykyisenkaltaisessa valokuvauskulttuurissa ihmiset ovat alka-

neet kaivata aitoutta ja varoittaa sisällöntekijöitä käyttämään julkaisuissaan liian kä-

siteltyjä kuvia. 

2.2.3 LinkedIn 

LinkedIn on sosiaaliseen verkostoitumiseen erikoistunut kanava. Kortesuo (2018, 

96) nimittää LinkedIniä ammattilaisten Facebookiksi. Hän mieltää sen enemmän 

ammattilaisten kanavaksi, jossa julkaistaan alaan liittyviä uutisia ja omia tiedotteita. 

LinkedIn tarjoaa hänen mukaansa paremman mahdollisuuden antaa organisaa-

tiosta vahvempi mielikuva. (s. 98). Kananen (2018b, 328) toteaa LinkedInin käyttä-

jämäärän olevan pieni Facebookiin verrattuna, mutta jos organisaation kohderyhmä 

on siellä, on heidän tavoitettavuutensa parempi. 
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LinkedIn ei vaadi Siniaallon (2014, 47) mukaan päivittäistä läsnäoloa ja hän suosit-

telee organisaatiota liittymään siihen, sillä hän katsoo nykyään olevan epäilyttävää, 

jos organisaatiota ei löydy LinkedInistä. Laine (2018) esittää nonprofit-organisaation 

toimialakseen listanneiden käyttäjien määrän kasvaneen kanavalla yli 20 prosen-

tilla. Toisaalta hän varoittaa LinkedInin muuttaneen tilastojensa laskentatapaa, mikä 

saattaa vaikuttaa tulokseen. Hän kertoo LinkedInissä olevan noin miljoonaa suoma-

laista käyttäjää. 

2.2.4 Twitter 

Twitter perustuu mikroblogeihin, joita käyttäjät voivat julkaista itse tai jakaa muiden 

tekemiä julkaisuja. Kananen (2018b, 386) kertoo, että Twitterin ylläpidosta vastaava 

yhtiö ei julkaise käyttäjämääriään, mutta Pönkä (17.4.2019) on analysoinut Twitterin 

suomalaisia käyttäjiä ja arvioi twiittaajia olevan noin 70 000 viikossa. Kun siihen li-

sää myös lukijat, määrä nousee 112 000 käyttäjään viikossa. Kananen (2018b, 383) 

suosittelee Twitteriä sellaisille aloille, joilla vaaditaan nopeaa viestintää ja ajankoh-

taisuutta.  

Verkostoituminen ei ole Kortesuon (2018, 88) mukaan Twitterissä niin kaksisuun-

taista, mitä Facebookissa, vaan käyttäjillä voi olla eri seuraajat kuin mitä he itse 

seuraavat. Seppälä (2014, 56) on huomannut, että Twitterissä ei ole organisaatioille 

erikseen mukautettuja käyttäjätilejä, vaan kaikki tilit toimivat samalla periaatteella. 

Kortesuo (2018, 88) kertoo julkaisujen eli twiittien (engl. tweet) olevan maksimipi-

tuudeltaan 280 merkkiä. Twiiteistä on helppo hakea omaa mielenkiintoa vastaavia 

julkaisuja aihetunnisteiden avulla ja Mäkelä ja Seppälä (4.4.2017) suosittelevat 

käyttämään enintään kolmea aihetunnistetta per julkaisu. Linkkejä twiitatessa he 

suosittelevat kirjoittamaan twiitteihin saatesanat sillä kielellä, millä linkki on kirjoi-

tettu.  

2.2.5 WhatsApp 

WhatsApp on pikaviestipalvelu älypuhelimille, joka muistuttaa tekstiviestipalvelua, 

mutta käyttää verkkoa viestien lähettämiseen. Viestit voivat sisältää tekstiä, kuvia, 
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videoita, linkkejä tai ääntä. Pönkä (17.4.2019) kertoo WhatsAppilla olevan yli 2,8 

miljoonaa suomalaista käyttäjää huhtikuussa 2019. Hän analysoi, että 68% yli 15-

vuotiaista ja 90% 15–24-vuotiaista käyttää sovellusta. Seppälä (15.12.2017) on 

huomannut WhatsAppin lisänneen suosiotaan järjestöjen viestinnässä. 

Pönkä (2014, 136) kertoo palvelun käytön perustuvan siihen, että käyttäjän puheli-

messa olevat puhelinnumerot ladataan suoraan hänen WhatsApp-tililleen, jonka jäl-

keen käyttäjä voi olla yhteydessä niiden tuttavien kanssa, joilla myös on WhatsApp-

tili. Siniaalto (2014, 50) kokee puhelinnumerojen näkymisen ongelmalliseksi organi-

saation kannalta, sillä kaikki ihmiset eivät halua organisaatioiden saavan palvelun 

kautta heidän puhelinnumeroitaan.  

2.2.6 YouTube 

Videopalvelukanava YouTube on Kempin (30.1.2019) analysoimien tutkimusten 

mukaan toiseksi suosituin verkkosivusto Googlen jälkeen. Kananen (2018b, 348) 

kertoo, että vuonna 2016 jo noin puolet suomalaisista ilmoitti käyttävänsä YouTu-

bea. Seppälä (2014, 66) arvioi videoiden suosion verkkosisältönä kasvavan edel-

leen, koska niitä on helppo katsoa, ja niiden avulla pystytään kertomaan tarinoita 

kiinnostavalla ja houkuttelevalla tavalla fokusoituen organisaatioiden kohderyhmiin.  

Seppälä (2014, 67) uskoo nimenomaan YouTuben suosion edesauttavan videoiden 

päätymistä oikeille kohderyhmille. Hän tähdentää, että Googlen omistamaan You-

Tubeen ladatut videot näkyvät hyvin myös hakukoneissa, etenkin Googlessa. Sep-

pälä ohjeistaakin nonprofit-organisaatioita lataamaan kaikki julkiset videonsa You-

Tubeen ja nimeämään ne siten, että ne löytävät helposti eri hakukoneilla. Myös Kor-

tesuo (2018, 78) suosittelee organisaation läsnäoloa YouTubessa, sillä hän pitää 

videoita oivallisena keinona kertoa kuulumisia, antaa käyttöohjeita tai esitellä uusia 

työntekijöitä tai kampanjoita. Hän suosittelee videoiden pituudeksi 1–3 minuuttia, 

mutta mainitsee poikkeuksiksi erilaiset ohjevideot, jotka voivat olla pidempiä (2018, 

79–80).  
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2.2.7 Blogit 

Blogit ovat päiväkirjamaisia verkkojulkaisuja, joissa voi olla vuorovaikutuksessa lu-

kijoiden kanssa. Niissä voi olla tekstin lisäksi kuvia, videoita ja linkkejä. Blogien käyt-

täjäkunta on Pöngän (17.4.2019) mukaan murroksessa ja blogien lukijat ovat vaih-

tumassa nuorista lukijoista keski-ikäisiin. Hän arvioi yli 900 000 suomalaisen luke-

van blogeja vuonna 2019.  

Blogit toimivat erilaisilla alustoilla, jotka Kortesuo (2018, 72–73) jakaa neljään eri 

ryhmään: ilmaisiin, ei-mediasidonnaisiin blogialustoihin, lehtien tarjoamiin blogialus-

toihin, some-kytkennäisiin blogeihin ja blogeihin, jotka on perustettu sellaisille käyt-

tökelpoisille alustoille, joita ei kuitenkaan ole alun perin tarkoitettu blogialustoiksi. 

Kortesuo kehottaa valitsemaan blogialustaksi sellaisen alustan, jossa on hyvään 

bloggaukseen tarvittavat tekniset ominaisuudet, mutta muistuttaa, että mitä enem-

män lisäelementtejä blogissa on, sitä hankalampaa sitä on lukea älypuhelimella.  

Ilmaisiin blogialustoihin liittyy Kanasen (2018a, 102–103) mukaan erilaisia haasteita 

ja rajoitteita, sillä organisaatio ei itse omista blogia, vaan tavallaan vuokraa sitä. 

Haasteiksi Kananen (s. 103) mainitsee blogin sulkemisen mahdollisuuden alustan 

ylläpitäjän toimesta, bloggaaja ei itse pysty päättämään sivuillaan näkyvistä mainok-

sista, blogin osoite voi olla pitkä ja hankala muistaa sekä erilaiset alustan ylläpitäjän 

tekemät rajoitukset. 

Kananen (2018a, 10) pitää blogia yhtenä organisaation tehokkaimmista viestintä-

keinoista. Hänen (s. 10–11) mukaansa blogin tehtävänä on toimia sekä asiakkaiden 

hankkijana, että heidän sitouttajanaan. Organisaatioblogissa Kananen (s. 12) pitää 

tärkeänä, että blogilla on tarkoitus ja tavoitteet, jotka johdetaan organisaation stra-

tegisesta suunnitelmasta. Kananen (s. 114) korostaa päivitysten tärkeyttä blogin nä-

kyvyyden ja hakukonelöydettävyyden kannalta, mikä hänen (s. 125) mukaansa on 

tehokkain tapa saada ihmiset organisaation verkkosivuille. 

Organisaatioblogit toimivat Kortesuon ja Kurvisen (2011, 171) mukaan 

organisaation viestinnän kanavana, sisältömarkkinoinnin keinona, tuotekehittelyn 

tuntosar-vena ja asiakaspalvelun välineenä. He kertovat, että organisaatioblogeilla 

on yleensä useampia kirjoittajia, jotka toimivat edustamansa organisaation ehdoilla. 
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Kormilainen, Ahonen ja Ijäs (2016, 99–100) suosittelevat järjestön bloggaajiksi eri 

asemassa olevia ja eri-ikäisiä ihmisiä, jotta saadaan järjestön moninaisuutta esiin. 

Hän ehdottaa kutsuttavaksi myös vierailevia bloggereita muutaman kerran vuo-

dessa. Kortesuo ja Kurvinen (2011, 172) huomauttavat kirjoittamisen ja sisällöntuo-

tannon laadun saattavan kärsiä, jos kirjoittajien osaamiserot ovat huomattavat.  
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3 SOSIAALISEN MEDIAN SUUNNITTELUPROSESSI 

Sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Sanonnan voidaan katsoa toimi-

van myös sosiaalisen median käytössä. Kananen (2018b, 32–33) katsoo sosiaali-

sen median suunnitelman olevan osa organisaation liiketoimintasuunnitelmaa ja 

hän korostaa suunnitelmallisuuden tärkeyttä. Kananen (s. 274) toteaa, ettei sosiaa-

lisessa mediassa päästä tulokselliseen toimintaan ilman suunnitelmia ja niiden seu-

rantajärjestelmiä. Siniaalto (2014, 25) painottaa sosiaalisen median suunnitelman 

olevan osa organisaation markkinointisuunnitelmaa. Hän on havainnut sosiaalisen 

median jäävän organisaatioissa usein erilliseksi osaksi, mikä on aiheuttanut ylimää-

räisiä kuluja niin ajankäytöllisesti kuin taloudellisestikin. Hän tähdentää sosiaali-

sessa mediassa tapahtuvan toiminnan kuuluvan kokonaisvaltaisesti organisaation 

suunnitelmiin ja käytäntöön.  

Hyvä sosiaalisen median suunnitelma antaa Seppälän (2014, 12–13) mukaan poh-

jan sellaiselle tavoitteelliselle toiminnalle, mikä pohjautuu nonprofit-organisaation 

omiin ehtoihin. Hän (s.18) jakaa toiminnan suunnittelun kolmeen osa-alueeseen: 

kaikille tarkoitettuun toimintaa ohjaavaan sosiaalisen median strategiaan, sosiaali-

sen median palveluiden ylläpitäjille suunnattuun palvelukohtaiseen toimintasuunni-

telmaan ja erilaisiin sosiaalisen median ohjeistuksiin, jotka ovat tarkoitettu esimer-

kiksi henkilöstölle tai luottamushenkilöille. Seppälä (s. 19) arvioi parhaiden tulosten 

tulevan silloin, kun suunnitteluun käytetään tarpeeksi aikaa, jotta löydetään toimin-

nalle selkeät tavoitteet. Hän (s. 80–81) huomauttaa, että pienikin organisaatio voi 

olla aktiivinen vaikuttaja sosiaalisessa mediassa, kun sen sosiaalisen median suun-

nitelma ja tavoitteet on tehty realistisiksi. 

Sosiaalisen median suunnittelussa Chaffey ja Ellis-Chadwick (2016, 188–189) suo-

sittelevat käyttämään SOSTAC-mallia (kuvio 2). He kertovat, että malli toimii jatku-

mona, jossa on kuusi eri osa-aluetta. Nykytila-analyysissä (Situation analysis) kes-

kitytään organisaation olemassa olevaan toimintaan ja kehitystarpeisiin. Organisaa-

tion tavoitteissa (Objectives) selvitetään, mitä sosiaalisessa mediassa olemisella 

halutaan saavuttaa ja ketä halutaan saavuttaa. Strategiassa (Strategy) pohditaan, 

kuinka päästään asetettuihin tavoitteisiin ja toimenpiteiden (Tactics) avulla tarken-

netaan ne keinot, joiden avulla sinne päästään. Toimintaosuudessa (Actions) pää-
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tetään sosiaalisesta mediasta vastaavat henkilöt ja heidän toimenkuvansa. Hallinta 

(Control) käsittää ne toimenpiteet, joiden avulla voidaan seurata organisaation ta-

voitteiden saavuttamista sosiaalisessa mediassa. Chaffey ja Ellis-Chadwick ovat 

huomanneet, että jatkumon osissa voi olla päällekkäisyyksiä ja niitä voidaan tarkas-

tella myös eri järjestyksessä. 

 

 
Kuvio 2. SOSTAC-malli (Kokkonen). 

 Nykytilan analyysi 

Suunnitteluprosessin alussa tulee perehtyä nonprofit-organisaation nykytilaan sosi-

aalisessa mediassa. Seppälä (27.4.2016) kehottaa järjestöä analysoimaan nykyti-

laansa aikaisempien saavutusten kautta ja lähteä rakentamaan uutta suunnitelmaa 

niiden pohjalta. Rajakallio (13.3.2018) ehdottaa selvittämään ne kanavat, joissa or-

ganisaatio toimii aktiivisesti ja analysoimaan niiden tuottavuuden. Hän suosittelee 

myös tarkistamaan vastaako sosiaaliseen mediaan tehdyt sisällöt nykyisiä tavoit-

teita. Kormilainen ym. (2016, 32) ovat havainneet, että järjestön nykyistä sosiaalisen 

median tilaa tulee tarkastella kriittisesti ja ennakkoluulottomasti, sillä se mikä ei ole 

toiminut aikaisemmin, saattaa toimia tällä kertaa. 

Chaffey ja Ellis-Chadwick (2016, 188–189) suosittelevat käyttämään erilaisia 

SWOT-analyysejä nykytilan analysoimiseen. Apuna voidaan heidän mukaansa 

käyttää myös suunnitteluprosessin eri vaiheita tutkimalla mikä on kunkin vaiheen 

nykyinen tila. Yksinkertaisimmillaan SWOT-analyysillä, eli nelikenttäanalyysillä voi-
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daan määritellä nonprofit-organisaation vahvuudet (Strengths), heikkoudet 

(Weaknesses), mahdollisuudet (Opportunities) ja uhat (Threats). Kananen (2018c, 

17) selventää vahvuuksien auttavan organisaatiota saavuttamaan asettamansa ta-

voitteet ja mahdollisuuksien parantavan organisaation menestymistä sosiaalisessa 

mediassa. Heikkouksien hän toteaa olevan menestymisen esteitä ja uhkien hän kat-

soo vaarantavan sosiaalisessa mediassa menestymisen ja joskus jopa koko ole-

massaolo. 

 Tavoitteiden määrittely 

Sosiaalisen median suunnitelman pohjana on tavoitteiden määrittely. Selkeillä ta-

voitteilla voidaan selvittää, mitä nonprofit-organisaatio haluaa sosiaalisen median 

käytöllä saavuttaa. Seppälä (2014, 14) kirjoittaa, että mitä selvemmät tavoitteet jär-

jestö on asettanut, sitä helpommin ne ovat mitattavissa. Tällöin voidaan tuloksia 

seuraamalla osoittaa, mitä käytännön hyötyä sosiaalisen median käytöstä on ollut.  

Siniaallon (2014, 26) mukaan kaikki suunnittelu lähtee tavoitteiden asettamisesta. 

Hän suosittelee asettamaan tavoitteet pitkälle ja lyhyelle aikavälille, jolloin pitkän 

tähtäimen tavoitteet ohjaavat kokonaiskuvaa ja lyhyen tähtäimen tavoitteet ohjaavat 

arkea ja rutiineja. Siniaalto (s. 28) selventää, että kaikista pitkän tähtäimen tavoit-

teista kannattaa tehdä myös osatavoite. Esimerkkinä hän mainitsee vuositavoitteen 

jakamisen kuukausitavoitteisiin, jotka voivat olla vaikkapa keskimäärin saman suu-

ruisia tai sesongeittain painotettuja. Siniaalto kehottaa asettamaan tavoitteet erik-

seen myös jokaiselle toimenpiteelle, kuten erilaisille kampanjoille. Kananen (2018b, 

277) tähdentää tavoitteiden osiin jakamisen auttavan myös mahdollisissa korjaa-

vissa toimenpiteissä.   

Korpi (2010, 73) pitää seurantaa tavoitteiden asettamisen tärkeimpänä osa-alu-

eena.  Hänen mielestään tavoitteiden asettamisesta ei ole hyötyä, ellei niitä pysty 

seuraamaan. Kananen (2018b, 277–278) yhtyy Korven mielipiteeseen ja korostaa, 

että organisaation tavoitteiden toteutumista sosiaalisessa mediassa on mahdotonta 

selvittää ilman niiden säännöllistä ja vertailukelpoista seurantaa. Hän (s. 38) suosit-

telee SMART-kaavan (taulukko 1) käyttöä tavoitteiden asettamiseen. 
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Taulukko 1. SMART-kaavaan pohjautuva esimerkki tavoitteille asetettavista 
vaatimuksista (Kananen 2018b). 

SMART  Esimerkki 

S Specific 
Täsmällisyys 

Organisaatio haluaa 1000 
Facebook-seuraajaa 

M Measurable 
Mitattavuus 

1000 on mitattavissa  
oleva arvo 

A Achievable 
Saavutettavuus 

Tavoiteltava määrä on  
realistinen 

R Relevant 
Oleellisuus 

Facebookissa on alan  
asiakkaista suurin osa 

T Time bound 
Aikaan sidottu 

Tavoite tulee saavuttaa 
puolessa vuodessa 

 

 Kohderyhmän määrittely 

Yksi sosiaalisen median suunnitelman tärkeimpiä osia on kohderyhmän määrittely. 

Sosiaalisessa mediassa ei ole järkevää yrittää tavoittaa kaikkia käyttäjiä, vaan kar-

toittaa nonprofit-organisaation oma kohderyhmä ja keskittää sisällön tuottaminen 

heille. Kananen (2018b, 113) pitää kohderyhmän määrittelyä organisaation tärkeim-

pänä päätöksenä, sillä väärä kohderyhmä johtaa harhaan myös alemman tason 

päätökset, kuten kanavavalinnat ja niiden sisällöt. 

Seppälä (2014, 16) pitää erityisen tärkeänä, että sosiaalisen median käyttöä ajatel-

laan ihmislähtöisesti. Hän kehottaa ensin miettimään millaisia ja mistä asioista kiin-

nostuneita ihmisiä nonprofit-organisaation tulee löytää, jotta asetetut tavoitteet voi-

daan saavuttaa. Käyttäjillä voi Seppälän (s. 17–18) mukaan olla erilaisia kiinnostuk-

sen kohteita ja verkkorooleja, jotka vaikuttavat heidän tavoitettavuuteensa. Verkko-

rooleiksi hän erittelee esimerkiksi vanhemman roolin, työntekijän roolin tai luotta-

mushenkilön roolin.  Seppälä arvioi roolien ja niiden toimintamallien ymmärtämisen 

auttavan järjestöä määrittelemään kohderyhmänsä. Jos järjestö toimii jo sosiaali-

sessa mediassa, Seppälä neuvoo tarkastelemaan jo saavutettuja ihmisiä. Näin voi-

daan hänen mukaansa havaita, ovatko he niitä, joita järjestö haluaa tavoittaa. 
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Myös Siniaalto (2014, 33) kehottaa organisaatiota ajattelemaan ihmislähtöisesti. 

Hän ehdottaa asettumaan kohderyhmän asemaan selvittämällä niiden yhdistävät ja 

erottavat tekijät. Lisäksi Siniaalto suosittelee organisaatiota jakamaan kohderyh-

mänsä muutamaksi selkeäksi tarveryhmäksi. Tarveryhmiksi hän erittelee sellaiset 

tunnistettavat ryhmät, jotka ovat hyvin samankaltaisia, mutta joilla on erilaiset tar-

peet. Siniaalto arvioi näiden tarpeiden tunnistamisen auttavan organisaatiota tuot-

tamaan kohderyhmälleen aidosti kiinnostavaa sisältöä. 

 Budjetointi ja resurssit 

Sosiaalisen median tavoitteellinen käyttö nonprofit-organisaatiossa vaatii tarkkaa 

budjetointia ja sen resurssien hahmottamista. Vuokko (2004, 125) jakaa budjetoin-

nin neljään eri resurssiluokkaan: rahaan, ihmisiin, aikaan ja muihin resursseihin, ku-

ten tiloihin, laitteisiin ja materiaaleihin. Hän korostaa alustavan budjetoinnin tär-

keyttä jo tilanneanalyysiä tehdessä, jolloin varmistetaan resurssien realistisuus ta-

voitteisiin ja toimenpiteisiin nähden. Seppälä (2014, 81) on haastatellut useita eri 

nonprofit-organisaatioiden työntekijöitä, joiden työtehtäviin on kuulunut sosiaalisen 

median käyttäminen. Hän on havainnoinut, että realististen suunnitelmien ja käy-

tössä olevien resurssien mukaisten toimintatapojen käyttäminen on edistänyt järjes-

tön toimintaa sosiaalisessa mediassa. 

Soinisen ym. (2010, 163) haastatteleman Ismo Tenkasen mielestä suurin ongelma 

sosiaaliseen mediaan liittymisessä on se, ettei sen käyttöä resursoida tarpeeksi. 

Hän painottaakin organisaation sosiaalisen median suunnitelman tärkeyttä ja täh-

dentää, että suunnitelmassa tulee ilmetä käytettävien työtuntien määrä ja niiden 

käyttäjät.  Hän pitää tärkeänä, ettei sosiaalisen median ylläpitoa jätetä yhden hen-

kilön varaan. Myös Juslén (2011, 237) pitää ensiarvoisen tärkeänä työpanoksen si-

sällyttämistä resursseihin ja kehottaa jakamaan toimenpiteiden toteuttamisen teki-

jöiden taitojen mukaan. 

Nonprofit-organisaation resursseihin vaikuttaa olennaisesti tekijöiden vapaaehtoi-

suus. Suurin osa järjestöistä toimii osittain tai kokonaan vapaaehtoistyön varassa, 

jolloin myös sosiaalista mediaa saatetaan suunnitella tekijöiden vapaa-ajalla. Tämä 

tulee ottaa huomioon resurssien selvittämisessä. Seppälä (2014, 79) tähdentää, 
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että järjestön sosiaalista mediaa ylläpitää ihmiset, vaikka he toimivatkin järjestön 

nimen ja logon kautta. Hän kehottaa järjestöä kiinnittämään erityistä huomiota sen 

sosiaalisen median kanavien ylläpitäjien yksityisyyteen sekä työn ja vapaa-ajan 

erotteluun.  

 Kanavien valinta  

Sosiaalisen median kanavia on lukuisia, joten käytettävien kanavien valinnalla on 

merkitystä nonprofit-organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. Tärkeintä sosiaali-

sen median kanavia valitessa ovat Seppälän (2014, 48–49) mukaan ihmiset, joita 

järjestö haluaa tavoittaa. Hän ehdottaa valitsemaan kanavat sen mukaan, missä 

tavoitellut ihmiset ovat ja missä järjestöstä tai sen aihepiireistä puhutaan. Siniaalto 

(2014, 51) kehottaa kohderyhmän lisäksi miettimään organisaation tavoitteita kana-

via valitessa. Jos organisaation tavoitteena on esimerkiksi parantaa asiakaspalve-

lua ja lisätä tunnettuutta, Siniaalto suosittelee käyttämään kanavia, joista löytyy eni-

ten ihmisiä ja parhaat potentiaalit nopealle vuorovaikutukselle. Todennäköisimmät 

kanavat ovat hänen mielestään Facebook ja Instagram.  

Kananen (2018b, 276) pitää kanavien valinnan osuvuutta edellytyksenä onnistunee-

seen kohderyhmän tavoittamiseen. Hän neuvoo analysoimaan jo käytössä olevien 

kanavien tuloksellisuutta ja käyttämään esimerkiksi Google Analytics-ohjelmaa sel-

vittämään minkä kanavien kautta vierailijat tulevat organisaation kotisivuille. Soini-

nen ym. (2010, 138) huomauttavat, että toiminnan tuloksellisuutta ei voi mitata, ellei 

tunne eri kanavien työkalujen ominaispiirteitä ja niiden toimivuutta. He suosittelevat 

ensin tutustumaan yhden kanavan toimintaan ja laajentamaan myöhemmin muihin 

rinnakkaisiin palveluihin.  

Kormilainen ym. (2016, 33) varoittavat, että uusia sosiaalisen median palveluita il-

mestyy ja häviää lähes viikoittain, jolloin varsinkaan pieniresurssisten järjestöjen ei 

kannata liittyä niihin ennen kuin ne ovat saaneet ympärilleen vakituista käyttäjäkun-

taa. Tällaisten uusien palveluiden noustessa pinnalle Seppälä (2014, 49) kehottaa 

järjestöä tarkkailemaan oman kohderyhmänsä reagointia. Jos kohderyhmä ottaa 

uuden kanavan laajalti käyttöön, on järjestön perusteltua kokeilla sitä. 
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 Sisällön suunnittelu 

Sosiaalisen median suunnitelman yksi olennaisimpia osia on sisällön tuottaminen ja 

kehittäminen. Kormilainen ym. (2016, 33) toteavat, että sitä helpommalla järjestö 

pääsee, mitä paremmin se on etukäteen suunnitellut sisällön. Keskeisimpänä 

asiana sisällön suunnittelussa Seppälä (2014, 70) pitää sitä, että julkaisuja ei tehdä 

vain julkaisemisen vuoksi, vaan siksi, että järjestö ja sen tavoittelemat ihmiset hyö-

tyvät niistä. Kananen (2018c, 11) huomauttaa, että kaikki sosiaalisen median julkai-

sut ovat sisältöä huolimatta siitä, ovatko ne teksteinä, kuvina tai infograafeina. 

3.6.1 Otsikointi 

Kanasen (2018c, 86) mukaan otsikointi on yksi julkaisujen tärkeimpiä asioita. Hän 

kertoo tutkimusten osoittaneen, että 8/10 ihmisestä lukee otsikon, mutta vain 2/10 

itse tekstin. Kananen painottaa julkaisun otsikoinnin olevan avain sisällön lukemi-

seen. Otsikon tulee hänen (s. 86–87) mukaansa ilmentää jonkinlaista hyötyä, haas-

tetta, ongelmaa tai tarpeita, jotta se houkuttelee ihmisiä avaamaan julkaisun ja jat-

kamaan lukemista. 

Lukijoita houkutteleviksi otsikoiksi Kananen (2018c, 87–91) ehdottaa muun muassa 

uteliaisuutta herättäviä otsikoita, joilla herätetään mielenkiinto tai aiheutetaan risti-

riitaisia tunteita, joihin saa vastauksen vain lukemalla julkaisun. Kiireellisyyteen ve-

toavilla otsikoilla pyritään hänen mukaansa antamaan lukijalle vaikutelma siitä, että 

hän jää jostain paitsi, ellei hän lue julkaisua. Kananen pitää hyödyllisyyteen ja etui-

hin vetoavia otsikoita vahvana kannustimena, mutta muistuttaa niiden ajankohtai-

suuden ja oikealle kohderyhmälle osoittamisen tärkeyttä. Lisäksi hän kehottaa kiin-

nittämään huomiota otsikon ainutlaatuisuuteen, millä sen saa erottumaan muista 

otsikoista. 

3.6.2 Sisällön kehittäminen 

Sosiaaliseen mediaan tehtävissä julkaisuissa tulee ottaa huomioon valitun kanavan 

luonne. Siniaalto (2014, 36–37) jakaa kanavat lyhyen (Facebook, Twitter, LinkedIn) 
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ja pidemmän (blogi) tekstiviestin kanaviin sekä kuvaviestinnän (Instagram) kanaviin. 

Hän pitää tärkeänä, että tuotettu sisältö on kanavan vaatimusten ja pelisääntöjen 

mukainen. Kuvakanavien ja lyhyen tekstiviestin kanavien päivitysten oletetaan Sini-

aallon mukaan olevan lyhyempiä kuin pidemmän tekstiviestin kanavien, mutta nii-

den julkaisuja edellytetään tuotettavan useammin. Kananen (2018c, 97–98) kehot-

taa jakamaan muiden vastaavien toimijoiden sivuja ja alaan liittyviä julkaisuja hel-

pottamaan organisaation omaa sisällöntuotantoa. 

Yhtenä sosiaalista mediaa yhdistävänä tekijänä voidaan pitää lukutapaa, jota ihmi-

set käyttävät eri kanavissa. Kortesuo (2018, 32–33, 36–39) arvioi ihmisten keskitty-

miskyvyn madaltuneen ja sen vuoksi julkaisujen tulisi olla helppolukuisia ja silmäil-

tävissä olevia. Kortesuo neuvoo käyttämään muun muassa kuvitusta, luetteloita, 

ydinsanojen lihavoimista ja sinuttelua. Hän kehottaa kiinnittämään erityistä huo-

miota kielioppiin, mutta välttämään virkakieltä. Kortesuon mukaan puhekieli on mo-

nessa kohtaa parempi vaihtoehto, sillä se ilmaisee tilannetajua ja nopeuttaa kom-

mentointia. Pitkiin teksteihin hän suosittelee käyttämään väliotsikoita. Jos organi-

saation sivuja ylläpitää useampi henkilö, Kortesuo (s. 87) suosittelee jokaista käyt-

tämään etunimeään kommentoinneissaan. Tällöin viestintä tuntuu henkilökohtai-

semmalta ja seuraajat ymmärtävät, että sivulle saattaa kirjoittaa useampi henkilö. 

Seppälä (2014, 70) korostaa sisällön merkitystä nonprofit-organisaation viestin-

nässä siksi, että järjestön tulee erottua muista vastaavista järjestöistä tavoittaak-

seen kohderyhmänsä. Lisäksi hän suosittelee tuottamaan sellaista sisältöä, joka oh-

jaa kohderyhmää tekemään niitä asioita, joita järjestö haluaa heidän tekevän. Jotta 

kohderyhmä saadaan reagoimaan julkaisuihin, pitää sisällön olla mielenkiintoista. 

Sisältöä suunniteltaessa Seppälä kehottaa kertomaan järjestön asioista samalla ta-

valla kuin kohderyhmän ihmiset niistä puhuvat. Hän ehdottaa sisällön tuottajaa ky-

symään itseltään ennen julkaisua, että kiinnostuisiko itse kirjoittamastaan tekstistä. 

Lisäksi Seppälän arvelee aihetunnisteiden, eli hashtagien edistävän julkaisujen 

pääsyä yhä uusien ihmisten silmiin eritoten Facebookissa, Instagramissa ja 

Twitterissä. 

Sosiaaliseen mediaan tehtävien sisältöjen avulla voidaan myös sitouttaa kohderyh-

män ihmisiä. Lukijoiden sitouttamisen edellytyksenä Kananen (2018c, 95) pitää hy-

vää asiakastuntemusta. Oikeanlainen sisältö voidaan hänen mukaansa selvittää 
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joko yksinkertaisesti kysymällä kohderyhmältä, mitä he haluavat kuulla, tai analy-

soimalla organisaation toimintaa eri kanavilla. Sitouttamiskeinoiksi Kananen (s. 96) 

mainitsee sisällön osuvuuden ja kiinnostavuuden, asiakkaiden huomioimisen ja ak-

tivoinnin sekä organisaation sivujen luotettavuuden. Valokuvat ja erilaiset visuaali-

set tekijät lisäävät Kanasen mukaan sekä huomiota että sitoutuneisuutta. Hän (s. 

98) kertoo tutkimusten osoittaneen, että Facebookissa kuvalliset julkaisut sitouttivat 

lukijoita kaksi kertaa enemmän, kuin kuvattomat julkaisut.  

 Toiminnan organisointi ja päivitystiheys 

Organisoinnilla konkretisoidaan suunnitelman aikaisempia vaiheita. Tämä voi sosi-

aalisen median luonteesta johtuen olla haasteellista. Kananen (2018b, 44) kertoo 

haasteellisuuden johtuvan siitä, että toiminnan oikea ja tehokas ylläpito sitovat pal-

jon resursseja reaaliajassa. Leino (2012, 57) kehottaa organisaatiota tekemään va-

lituista toimenpiteistä aikataulun ja jakamaan vastuun henkilökunnan kesken. 

Juslén (2011, 236) puolestaan ehdottaa ensin selvittämään onko organisaatiossa 

joku, jolla on tarpeeksi kiinnostusta ja osaamista ottamaan sosiaalinen media vas-

tuualueekseen. 

Nonprofit-organisaatioissa päästään Seppälän (2014, 79) mukaan parhaimpiin tu-

loksiin silloin, kun sosiaalisen median käyttöä suunnitellaan yhdessä. Hän arvioi, 

että yhdessä suunnittelemalla voidaan nähdä mitä käytännön toimia suunnitelma 

vaatii. Lisäksi hän toteaa, että mitä useampi henkilö sitoutuu järjestön sosiaalisen 

median toimintaan, sitä helpompaa sen ylläpitäminen on. Seppälä (s. 80) muistut-

taa, että sosiaaliseen mediaan ei kannata lähteä suunnittelematta, jottei järjestön 

resurssit mene hukkaan. Hän (s. 81–82) kehottaa järjestöä laajentamaan sosiaali-

sen median käyttöä myös sisäiseen tiedonkulkuun ja painottaa yhteisten pelisään-

töjen tärkeyttä ja vastuunjakoa myös ryhmän sisällä. 

Nonprofit-organisaation toimintaa sosiaalisessa mediassa voidaan organisoida eri-

laisilla työkaluilla, jotka auttavat aikatauluttamaan järjestön viestintää. Seppälä 

(2014, 87) suosittelee päivityskalenterin, eli sisältökalenterin käyttöä, johon voidaan 

yhdistää kaikkien kanavien toimenpiteet tai laatia jokaiselle kanavalle oma kalenteri. 

Seppälä ohjeistaa kirjoittamaan kalenteriin julkaisujen ajankohdat, suuntaa antavat 
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ohjeet niiden sisällöstä sekä tekijöiden nimet. Samu (8.5.2013) pitää kalenteria en-

nakkosuunnitelmana siitä, millaisia sisältöjä järjestö julkaisee, mitä kanavia niihin 

käytetään ja milloin ne julkaistaan (kuvio 2). Valmiiden suunnitelmien lisäksi Kinnu-

nen (30.4.2016) kehottaa tarttumaan ajankohtaisiin asioihin. Hän on Samun kanssa 

yhtä mieltä siitä, että kalenterin aikatauluissa voidaan joustaa ja tehdä aihepoik-

keamia aina, kun ajankohtaiset aiheet sopivat järjestön sosiaaliseen mediaan. 

 
Kuvio 3. Sisältökalenterin tekeminen (Samu 2013). 

 

Sisältökalenteria suunnitellessa asiantuntijat Liana Technologiesilta (2015) kehotta-

vat ottamaan huomioon, kuinka usein organisaatio pystyy realistisesti julkaisemaan 

uutta sisältöä. He pitävät tärkeänä sitä, että organisaatio valitsee itselleen sopivan 

julkaisutiheyden, ettei julkaisujen sisältö kärsi, jos niiden tuottamiseen ei ole järjes-

tetty tarpeeksi aikaa. Kananen (2018b, 425) suosittelee ottamaan huomioon myös 

käytettävien kanavien luonteen. Facebookiin suositellaan julkaisua kerran päivässä, 

kun Twitterin julkaisujen suositusmäärä on kerran tunnissa. Kanavien luonteesta 

huolimatta tulee päivitystahdin olla Kormilaisen ym. (2016, 35) mukaan tasainen. 

Järjestön kannattaa heidän mukaansa ilmoittaa aina etukäteen, jos päivityksiin tulee 

tauko vaikkapa lomien vuoksi. 
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 Kriisiviestintä 

Nonprofit-organisaatiot ovat alttiita myös negatiivisille ilmiöille ja sosiaalisen median 

luonteesta johtuen, negatiiviset kommentit ja julkaisut voivat levitä hyvinkin laajalle 

lyhyessä ajassa. Siniaalto (2014, 93) suosittelee sosiaalisen median kriisiviestinnän 

suunnitelman tekemistä, vaikka organisaatiolla ei varsinaista kriisiviestinnän suun-

nitelmaa olisikaan. Hän (s. 93–94) painottaa kriisien ennaltaehkäisemisen ja no-

pean puuttumisen tärkeyttä. Kortesuo (2018, 27–28) tähdentää sosiaaliseen medi-

aan kuulumisen nopeuttavat kaikkea kriisiviestintää ja olevan siten tehokkain keino 

negatiivisiin signaaleihin puuttumiseen.  

3.8.1 Riskien ennaltaehkäisy 

Sosiaaliseen mediaan kuulumattomuus ei ennaltaehkäise siellä mahdollisesti ta-

pahtuvia negatiivisia ilmiöitä, vaan Siniaallon (2014, 94) tekemän käyttäjäkyselyn 

perusteella se pikemminkin aiheuttaa niitä. Vastaajat olivat sitä mieltä, että organi-

saatiolla on pakko olla jotain salattavaa, jos se ei ole läsnä missään sosiaalisen 

median kanavassa.  

Siniaallon (2014, 94–95) mukaan paras keino ennaltaehkäistä sosiaalisessa medi-

assa olevia kriisejä on varata tarpeeksi resursseja läsnäoloon ja valittujen kanavien 

seurantaan. Hän kehottaa huomioimaan pienetkin asiat, jotka saattaisivat kärjisty-

essään aiheuttaa ongelmia. Siniaalto painottaa organisaation normaalin viestinnän 

tärkeyttä kriisien ehkäisyssä. Organisaatiolla on hänen mukaansa mahdollisuus an-

saita käyttäjien luottamus selkeällä, avoimella ja rehellisellä viestinnällä, jolloin ne-

gatiiviset signaalit häviävät organisaatioon jo sitoutuneiden käyttäjien ansiosta.  

3.8.2 Riskien hallinta 

Riskeihin on hyvä varautua ennakkoon. Siniaalto (2014, 97) kehottaa kartoittamaan 

organisaation viestinnälliset riskit, luokittelemaan ne ja rakentamaan kullekin luo-

kalle jonkinlainen reagointimalli. Siniaalto (s. 96) ehdottaa kokoamaan listan usein 
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kysytyistä kysymyksistä ja pohtimaan niihin vastaukset, mutta tarvittaessa vastaa-

maan palautteentekijälle henkilökohtaisella tasolla. 

Negatiiviseen palautteeseen kannattaa Siniaallon (2014, 96–97) mielestä vastata 

provosoitumatta. Hän neuvoo aina kiittämään negatiivisestakin palautteesta ja ker-

tomaan kuinka tärkeää kaikenlaiset palautteet ovat organisaatiolle. Siniaalto pitää 

suoraa vastaustyyliä parempana vaihtoehtona, kuin asian siirtämistä toiselle taholle. 

Seppälä (2014, 88) yhtyy Siniaallon huomioihin ja lisää, ettei negatiivisia viestejä 

saisi poistaa, elleivät ne ole selkeitä uhkaus- tai herjausviestejä. 

Siniaalto (2014, 97–98) korostaa nopean reagoinnin tärkeyttä kriisiin vastaami-

sessa. Hän kehottaa organisaatiota kriisiin reagoimisen jälkeen pyrkimään henkilö-

kohtaiseen ja yksityiseen viestintään aloittajan kanssa. Kun asia otetaan tosissaan 

ja aloittaja saa haluamansa huomion, voi Siniaallon mukaan negatiivinen asia tyreh-

tyä kokonaan. 

 Toiminnan mittaaminen ja seuranta 

Sosiaalinen media on Soinisen ym. (2010, 62) haastatteleman Ismo Tenkasen mu-

kaan huomattavasti tarkemmin mitattavissa oleva viestinnän muoto, kuin mitä muut 

mediat ovat olleet. Sen mittaaminen on Kormilaisen ym. (2016, 37) mukaan hyvä 

sisällyttää organisaation strategiseen suunnitteluun, jotta sen sosiaalisesta medi-

asta vastuussa olevat henkilöt tietävät mitä pitää tehdä ja mitä täytyy mitata. Sini-

aalto (2014, 29–31) jakaisi mittarit kolmeen eri luokkaan: pidemmän aikavälin mit-

tarit, lyhyemmän aikavälin mittarit sekä mittarit erillisille toimenpiteille, kuten kam-

panjoille ja arvonnoille. Hän kehottaa organisaatiota valitsemaan tavoitteidensa mu-

kaiset mittarit ja lisäämään niihin myös mitattavat luvut, mitkä halutaan saavuttaa 

(taulukko 2). 
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Taulukko 2. Erilaisiin tavoitteisiin soveltuvia mittareita (Siniaalto 2014). 

Tavoite Mahdolliset mittarit 

Näkyvyys Tykkääjämäärä, seuraajamäärä, sisällön jakojen määrä,  
kattavuus, tavoitetut silmäparit 

Tunnettuus Tykkääjämäärä, seuraajamäärä, suosittelut, erillisen  
tutkimuksen top-of-mind 

Mielikuvan 
parantuminen 

Sitoutumisaste (esimerkiksi Facebookissa yhteenlasketut  
reaktiot/julkaisu), suosittelut, kommentit (määrä ja laatu) 

Kysynnän kasvu Somekanavien kautta tulleet sivusto- tai verkkokauppavierailut, 
yhteydenotot, tarjouspyynnöt, uutiskirjetilaukset ja niin edelleen 

Myynnin kasvu Somekanavien kautta tulleet suorat kauppaan johtaneet  
toimenpiteet. Tämän lisäksi tarvitaan vertailudataa myyntiin  
ennen somemarkkinoinnin toimenpiteitä. Huom! Kaikki kauppa 
ei tule suoraan somekanavista, vaan läsnäololla luodaan  
asiantuntijakuvaa/luottamusta, jonka jälkeen asiakas tulee  
verkkosivustolle suoran osoitteen kautta ja suorittaa mitattavan 
toimenpiteen. 

Palvelun 
parantuminen 

Somekanavien kautta tulleen palautteen laatu: negatiiviset  
versus positiiviset, suositukset 

Asiakas- 
tyytyväisyyden 
parantuminen 

Somekanavien kautta tulleen palautteen laatu: negatiiviset  
versus positiiviset, suositukset, somekanavien kautta tulleet  
toistuva ostokset/yhteydenotot.  
Huomaa: Mittaa myös, mikäli ensimmäinen reaktio on tullut  
somekanavien kautta ja sama asiakas ottaa yhteyttä uudelleen 

 

Suurimmalla osalla sosiaalisen median kanavista on tarjolla omat sovelluksensa toi-

minnan mittaamiseen ja seuraamiseen. Tärkeimmiksi nonprofit-organisaation vies-

tinnän toimivuutta mittaaviksi työkaluiksi voidaan listata sellaiset työkalut, joilla voi 

seurata kanavien kävijämäärää ja reaktioiden määrää sekä niiden suhdetta eri toi-

menpiteisiin. Seppälä (17.9.2015) tarkentaa reaktioiden tarkoittavan sekä tykkäyk-

siä että jakoja, ja arvioi julkaisun jakamisen määrän kertovan myös kuinka laajalle 

sen sisältö on levinnyt.  

Useat eri tahot ovat sitä mieltä, että organisaation kannattaa käyttää erillistä analy-

tiikkatyökalua, kuten Google Analyticsia, mittaamaan sosiaalisen median toimintoja. 

Vaikka Kananen (2018b, 419–420) on havainnut, että kanavien omien sovelluksien 

tulokset eivät aina ole suoraan verrannollisia keskenään, hän suosittelee silti käyt-
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tämään niitä sosiaalisen median mittaamisessa. Google Analyticsiä Kananen 

(2018c, 110) neuvoo käyttämään muiden verkkosisältöjen seurantaan. Samalla hän 

muistuttaa, että työkalut tuottavat vain lukuja, joita organisaation on osattava analy-

soida parantaakseen toimintaansa.  

Kananen (2018c, 109) painottaa, että organisaation julkaisujen sisällön menestystä 

ei voida arvioida, ellei sen tuloksia voida verrata jo asetettuihin tavoitteisiin. Siniaalto 

(2014, 105) kehottaa ylläpitämään säännöllisiä katsauksia sosiaalisen median mit-

tareihin. Tarkistamalla ja analysoimalla kunkin mittarin suunta, voidaan hänen mu-

kaansa seurata pidemmällä aikavälillä, miten tulokset vaihtelevat ja kannattaako yk-

sittäisiin notkahduksiin reagoida. Sosiaalisen median kanavien mittaustyökaluilla on 

omat aikavälinsä tulosten raportointiin. Aikavälit selvittämällä voidaan suunnitella 

myös katsausten ajankohdat. 

Kormilainen ym. (2016, 37) katsovat mittaamiseksi myös oman ryhmän ja sen aihe-

piirejä käsittelevien kommenttien seuraamisen sosiaalisessa mediassa. He arvioivat 

aihetunnisteiden eli hashtagien käytön auttavan niin keskustelun seuraamisessa 

kuin omien viestien tavoitettavuudessakin. Monissa sosiaalisen median kanavissa 

voidaan etsiä keskusteluja aihetunnisteiden avulla. 
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4 ASIAKASTUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET 

Luvussa neljä käsitellään asiakastutkimuksen toteutusta, pohditaan tutkimuksen 

luotettavuutta ja esitellään tutkimustulokset. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa 

ne kanavat, joita nykyiset asiakkaat käyttävät ja minkälaisista julkaisuista he ovat 

kiinnostuneita. Asiakastutkimuksesta saatujen tietojen avulla voidaan kehittää yh-

distyksen sosiaalisen median sisältöä asiakaslähtöisemmäksi. 

 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena, eli määrällisenä tutkimuksena. Kvantitatiivi-

sella tutkimuksella selvitetään Kanasen (2015, 95) mukaan muun muassa mielipi-

teitä, asenteita ja määriä. Hän pitää sitä erinomaisena keinona saada nopeasti tie-

toa isoltakin ihmisjoukolta. 

Tutkimus tehtiin Webropol-ohjelman avulla ja toteutettiin verkkokyselynä yhdistyk-

sen Facebook-sivulla ja paperisena versiona Perhetalo Kivirikossa. Kyselyyn pystyi 

vastaamaan marraskuussa 2018 kahden viikon ajan. Kyselyyn vastasi yhteensä 32 

asiakasta, joista suurin osa Facebook-sivujen kautta. 

 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimuksessa esitettyjen tulosten luotettavuutta ja pätevyyttä voidaan mitata niiden 

reliabiliteetillä ja validiteetillä. Tutkimuksen reliabiliteetilla ilmaistaan tutkimuksen 

luotettavuutta siten, että tutkimuksen tulee olla toistettavissa, eivätkä sen avulla saa-

dut tulokset ole tulleet sattumanvaraisesti. Tutkimuksen pätevyyttä mitataan sen va-

liditeetilla. Tutkimuksen validius tarkoittaa tutkimuksessa käytetyn menetelmän ky-

kyä mitata oikeita asioita. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2015, 231.) 

Tämän tutkimuksen reliabiliteetti on hyvä ja tulos olisi ollut sama kenen tahansa 

muun tekemänä. Kyselylomake oli sama niin verkossa kuin paperiversiona ja opin-

näytetyön tekijän mielestä vastasi hyvin niihin asioihin, mitä haluttiin mitata. Vastaa-
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jien määrä, eli otos edustaa hyvin MLL Seinäjoen asiakkaita, vaikka otoksen koko 

olisi voinut olla suurempi. Eli tutkimus oli myös validi. 

 Tutkimustulokset 

Kyselyyn vastasi 32 yhdistyksen toiminnasta kiinnostunutta henkilöä. Vastausajan 

loputtua paperiset vastaukset lisättiin Webropoliin, jotta tulosten vertaaminen olisi 

mahdollisimman helppoa. Tuloksia analysoitiin sekä Webropolin, että Excelin ana-

lysointityökaluilla. Excelin avulla kyselyssä oleviin avoimiin kysymyksiin saatiin 

vertailukelpoiset vastaukset Webropolin kautta saatujen vastausten kanssa.  

4.3.1 Vastaajien taustatiedot 

Vastaajien taustatiedoista saadaan tärkeää tietoa yhdistyksen asiakkaista. Niiden 

avulla voidaan selvittää, millaisia asiakkaita kohderyhmään kuuluu, ja millaista 

sisältöä heille kannattaa kohdentaa. 

Vastaajien ikä. Vastaajat luokiteltiin kuuteen ikäryhmään, jotka ovat alle 20-

vuotiaat, 20–24-vuotiaat, 25–29-vuotiaat, 30–39-vuotiaat, 40–49-vuotiaat ja yli 49-

vuotiaat. Kuviosta 4 voidaan huomata, että yli puolet, 53 prosenttia, vastaajista oli 

30–39-vuotiaita.  

25–29-vuotiaita vastaajia oli 22 prosenttia ja 40–49-vuotiaita 16 prosenttia. 20–24- 

ja yli 49-vuotiaiden vastaajien prosenttimäärät olivat miltei yhtä suuret. 20–24-

vuotiaita oli 6 prosenttia vastaajista ja yli 49-vuotiaita oli 3 prosenttia vastaajista. 

Eroa näiden ikäryhmien välillä oli vain muutama prosentti. Alle 20-vuotiaita ei ollut 

yhtään vastaajista. 
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Kuvio 4. Vastaajien ikäjakauma (n=32). 

 

Vastaajien asuinpaikkakunta. 32 vastaajasta 30 oli Seinäjoelta ja loput kaksi 

ympäryskunnista, Jalasjärveltä ja Lapualta (kuvio 5). 

 

Kuvio 5. Vastaajien asuinpaikkakunta (n=32). 

 

MLL:n jäsenyys. 32 vastaajasta 15 (47 %) oli MLL:n Seinäjoen paikallisyhdistyksen 

jäsen ja 14 (44 %) vastaajaa eivät olleet MLL:n jäseniä. Vastaajista kolme (9%) 

olivat MLL:n jäseniä, mutta jonkun muun paikallisyhdistyksen kuin Seinäjoen. Tästä 

voidaan päätellä, että monet MLL Seinäjoen asioista kiinnostuneet eivät kuitenkaan 

ole vielä jäseniä. (kuvio 6.) 
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Kuvio 6. Vastaajien MLL:n jäsenyys (n=32). 

 

4.3.2 Sosiaalisen median kanavia koskevat kysymykset 

Vastaajilta kysyttiin sosiaalisen median kanaviin liittyviä kysymyksiä, joilla selvitettiin 

mitä kanavia vastaajat käyttävät ja millä kanavilla he ovat nähneet yhdistyksen 

julkaisuja. Lisäksi selvitettiin, mitä kanavia he käyttävät hakiessaan tietoa 

yhdistyksestä ja sen tapahtumista.  

Vastaajien käyttämät sosiaalisen median kanavat. Vastaajien eniten käyttämä 

kanava oli Facebook ja toiseksi eniten he käyttivät Instagramia. Muiden kanavien 

suosio jäi vähäiseksi ja kaksi vastaajista ei käyttänyt lainkaan sosiaalista mediaa. 

(kuvio 7.) Yksi vastaajista mainitsi, että hän ei ole rekisteröitynyt millekään 

sosiaalisen median kanavalle, mutta käy lukemassa MLL Seinäjoen 

rekisteröitymättömillekin avoimia Facebook-sivuja.  
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Kuvio 7. Vastaajien käyttämät sosiaalisen median kanavat (n=32). 

 

Julkaisujen näkyvyys eri kanavilla. MLL Seinäjoen julkaisuja oli nähty eniten 

Facebookissa (kuvio 8). Kaikki Facebookia käyttävät vastaajat olivat nähneet MLL 

Seinäjoen julkaisuja Facebook-kanavalla, mutta Instagramin käyttäjistä vain joka 

neljäs oli nähnyt Instagram-kanavalla MLL Seinäjoen julkaisuja (kuvio 9). 

 

Kuvio 8. Julkaisujen näkyvyys eri kanavilla (n=32). 
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Kuvio 9. Julkaisujen näkyvyys Instagramissa (n=22). 

 

Yhdistystä ja Perhetalo Kivirikkoa koskevien tietojen haku eri kanavilta. Vas-

taajien hakiessa tietoa MLL Seinäjoen toiminnasta, he käyttivät eniten Facebookia 

(66 %) ja toiseksi eniten kotisivuja (27 %). Viisi prosenttia haki tietoa muualta ver-

kosta ja kaksi prosenttia hakukone Googlen kautta. (kuvio 10.) Kolme neljästä vas-

taajasta (73 %) haki Perhetalo Kivirikon tapahtumista tietoa Facebookin kautta. Ko-

tisivujen kautta tietoa haki 16 prosenttia vastaajista ja hakukone Googlen kautta 

kuusi prosenttia vastaajista. Viisi prosenttia vastaajista haki tietoa muualta verkosta 

(kuvio 11.) 

 

Kuvio 10. MLL Seinäjokea koskevien tietojen hakukanavat (n=32). 
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Kuvio 11. Perhetalo Kivirikkoa koskevien tietojen hakukanavat (n=32). 

4.3.3 Sosiaalisen median sisältöä koskevat kysymykset 

Vastaajilta kysyttiin MLL Seinäjoen sosiaalisen median sisältöön liittyviä kysymyk-

siä, joilla selvitettiin millaisena vastaajat kokevat päivitysten julkaisutiheyden ja mil-

laisista sisällöistä he ovat kiinnostuneita. Lisäksi kysyttiin avoimena kysymyksenä 

mikä on ollut heidän mieleenpainuvin MLL Seinäjoen julkaisema päivitys. 

MLL Seinäjoen julkaisutiheys. Vastaajien mielestä yhdistyksen sosiaalisen me-

dian päivityksiä julkaistiin sopivin aikavälein (90 %) tai jopa liian harvoin (10 %). 

Yksikään vastaajista ei ollut sitä mieltä, että julkaisuja olisi ollut liian usein.  

 

Kuvio 12. MLL Seinäjoen julkaisutiheys (n=30). 
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Kiinnostavat julkaisuaiheet. Vastaajia oli pyydetty laittamaan valmiit julkaisuai-

heet kiinnostavuusjärjestykseen asteikolla 5–1, jossa 5 on eniten kiinnostavin ja 1 

vähiten. Julkaisuaiheina olivat tapahtumat, perhekahvilat, perhetalon arki, jäsenedut 

ja hyväntekeväisyys/vapaaehtoistyö. Lähes puolet (48,3 %) vastaajista oli 

kiinnostunut eniten tapahtumista kertovista julkaisuista. 41,4 prosenttia vastaajista 

oli kiin-nostunut eniten perhekahvilajulkaisuista. Perhetalon arki kiinnosti eniten 6,9 

pro-senttia vastaajista ja 3,4 prosenttia vastaajista kiinnostui eniten 

hyväntekeväisyy-destä/vapaaehtoistyöstä kertovista julkaisuista.   

Taulukosta voidaan päätellä, että tapahtumista kertovat julkaisut kiinnostavat ylivoii-

maisesti eniten. Tapahtumajulkaisut sai keskiarvoksi 4,35. Perhekahvilajulkaisut 

kiinnostivat joko eniten tai vähiten. Opinnäytetyön tekijä arvioi, että perhekahviloista 

kertovat julkaisut kiinnostivat perhekahviloissa kävijöitä, mutta muista ne eivät olleet 

kiinnostavia. Perhekahvilajulkaisut sai keskiarvoksi 3,38. Perhetalon arjesta kerto-

vien julkaisujen kiinnostavuus jakoi vastaajien mielipiteitä. Ne saivat keskiarvoksi 

2,69. Lähes saman keskiarvon sai jäsenetujulkaisut (2,55), vaikka ne eivät olleet 

kenenkään vastaajan eniten kiinnostavien julkaisujen listalla. Hyväntekeväisyys/va-

paaehtoistyöjulkaisut saivat keskiarvoksi 2,03. 

 
Kuvio 13. Vastaajia kiinnostavat julkaisuaiheet (n=29).  
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Mieleenpainuvin MLL Seinäjoen sosiaalisen median julkaisu. Vastaajilta 

kysyttiin avoimena kysymyksenä (liite 1) heidän mielipidettään 

mieleenpainuvimmasta MLL Seinäjoen julkaisemasta sosiaalisen median 

päivityksestä. Vastauksista kävi ilmi, että vastaajat muistivat parhaiten 

kuukausikalenterit, videot ja erilaiset tapahtumiin liittyvät julkaisut, kuten 

tapahtumista otetut kuvat ja tiedot siitä, miten tapahtumat ovat onnistuneet. Myös 

kyselyn aikana julkaistu lasten oikeuksista kertova päivitys todettiin yhdeksi 

mielenpainuvimmaksi julkaisuksi. 
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5 MLL SEINÄJOEN SOSIAALISEN MEDIAN SUUNNITTELMA  

Tässä luvussa toteutetaan teoreettisen viitekehyksen pohjalta MLL Seinäjoelle so-

siaalisen median suunnitelma. Opinnäytetyöprosessin alussa opinnäytetyön tekijä 

tutustuu kohdeyhdistyksen sosiaalisen median toiminnan nykytilaan ja selvittää 

nonprofit-organisaatioiden käytetyimmät sosiaalisen median kanavat. Suunnitel-

man tavoitteet ja kohderyhmä määritellään yhdessä toimeksiantajan kanssa ja näi-

den perusteella valitaan toimeksiantajalle parhaiten soveltuvat sosiaalisen median 

kanavat. Suunnitelmassa otetaan kantaa myös sisällön tuottamiseen ja päivitysti-

heyteen. Lopuksi suunnitelmassa pohditaan, millä tavoin sosiaalisen median toimin-

taa tullaan jatkossa seuraamaan ja mittaamaan. Suunnitelmassa otetaan huomioon 

ohjeistus, joka on laadittu Mannerheimin Lastensuojeluliiton työntekijöille.  

 MLL Seinäjoen paikallisyhdistyksen sosiaalisen median nykytila 

Sosiaalisen median suunnitelma aloitetaan tarkastelemalla yhdistyksen sosiaalisen 

median nykytilaa. Nykytilan tarkastelussa kartoitetaan yhdistyksen käyttämät sosi-

aalisen median kanavat ja selvitetään minkälaista sisältöä on kullekin kanavalle tuo-

tettu. Tarkastelujakso on ollut puolen vuoden pituinen. MLL Seinäjoella ei ole aikai-

semmin ollut käytössä sosiaalisen median suunnitelmaa.  

5.1.1 Käytössä olevat sosiaalisen median kanavat 

MLL Seinäjoki käyttää pääkanavanaan Facebookia, jossa se aloitti toimintansa jou-

lukuussa 2012 ja saavutti yli 2000 tykkääjää marraskuussa 2018. Yhdistys hyödyn-

tää Facebookin palveluja myös sisäisessä viestinnässä ja se on perustanut erilaisia 

ryhmiä esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijöille. Yhdistyksellä ei ole aikaisemmin ollut 

käytössään sosiaalisen median suunnitelmaa, joten se ei ole saanut hyödynnettyä 

sosiaalisen median potentiaalia haluamallaan tavalla. Facebookia on päivitetty 

säännöllisen epäsäännöllisesti ja päivityksiä ovat tehneet niin yhdistyksen luotta-

mushenkilöt, työllistetyt kuin työharjoittelijatkin. Julkaisutiheys on tarkastelujakson 

aikana ollut 1–8 julkaisua viikossa ja ajoittain on ollut yli viikon mittaisia ennalta il-
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moittamattomia taukoja, jolloin julkaisuja ei ole ollut lainkaan. Enimmillään julkaisuja 

on ollut neljä päivässä (MLL Seinäjoki, Facebook-sivu [5.3.2019].)  

Yhdistys käyttää Facebookia tiedonjakoon, asiakaspalveluun, markkinointiin ja eri-

laisiin kampanjoihin. Julkaisuissa yhdistys hyödyntää eniten visuaalisia elementtejä, 

joita oli 9/10 julkaisussa. Aihetunnisteita, eli hashtageja yhdistyksen julkaisuissa on 

ollut harvakseltaan ja niitä on käytetty vain muutaman kampanjan yhteydessä. Eni-

ten reagointeja ovat keränneet julkaisut, joissa on kerrottu hyväntekeväisyystoimin-

nan tuloksista. Tämä on ristiriidassa asiakastutkimuksen alaluvussa 4.3.3 olevien 

tulosten kanssa, joista on voitu päätellä kohderyhmän olevan vähiten kiinnostuneita 

hyväntekeväisyystoiminnasta.  

Toiseksi eniten reagointeja on ollut julkaisuissa, jotka ovat olleet hieman valtavir-

rasta poikkeavia ja joissa on ollut kiinnostavia elementtejä tai yhteisöllisyyttä. Kui-

tenkaan kaikki erilaisia elementtejä sisältävät julkaisut eivät ole nostaneet reagoin-

timääriä. Vähiten reagointeja ovat keränneet julkaisut, joissa on arkipäiväistä ei-vi-

suaalista tiedottamista tai arkaluonteiseksi katsottua sisältöä, esimerkiksi eroper-

hettä koskevaa tiedotusta. Arkaluontoisiin tiedotteisiin ovat reagoineet lähinnä alan 

ammattilaiset. Yleisemmin julkaisut ovat keränneet 5-10 reagointia (MLL Seinäjoki, 

Facebook-sivu [5.3.2019].)   

Yhdistys aloitti toimintansa Instagramissa lokakuussa 2016 ja sillä oli vuoden 2019 

huhtikuussa 526 seuraajaa. Yhdistys käyttää Instagramia tiedonjakoon ja markki-

nointiin. Instagramia on päivitetty harvakseltaan ja julkaisutiheys on ollut 0-3 julkai-

sua kuukaudessa. Tarkastelujakson aikana on ollut yli kuukauden mittaisiakin tau-

koja. Julkaisuissa on käytetty pääsääntöisesti eri kuvia, mitä Facebook-julkaisuissa. 

Hashtagejä on ollut lähes kaikkien kuvatekstien yhteydessä. Julkaisuilla on ollut 

keskimäärin 25 tykkääjää (mllseinajoki, Instagram-sivu [7.3.2019].)   

5.1.2 MLL Seinäjoen sosiaalisen median SWOT-analyysi 

MLL Seinäjoelle tehdyssä sosiaalisen median SWOT-analyysissä (taulukko 3) sel-

vitetään yhdistyksen sosiaalisen median nykytilaa. Analyysissä käydään läpi sen 

vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.  
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Vahvuudet. Vahvuuksiin kuuluu yhdistyksen motivaatio kehittää toimintaansa ja 

läsnäoloaan sosiaalisessa mediassa, sen aiempi kokemus sosiaalisen median käy-

töstä, oman alansa asiantuntijuus ja paikallisuus. Sisäinen motivaatio on avuksi 

muutoksien tekemisessä ja niihin sopeutumisessa. Yhdistyksen sosiaalisen median 

julkaisuissa näkyy tekijöiden kiinnostus kohderyhmää ja sosiaalista mediaa koh-

taan. Kuten alaluvussa 5.1.1 mainittiin, yhdistyksellä on jo vankka kokemus Face-

bookista ja jonkun verran kokemusta Instagramissa. Molemmissa kanavissa yhdis-

tyksellä on omat sitoutuneet seuraajansa. Aikaisemman kokemuksen ansiosta on 

luontevaa lähteä kehittämään sosiaalista mediaa vastaamaan paremmin asetettuja 

tavoitteita. Yhdistys tuo julkaisuissaan esille kiinnostustaan lapsiperheiden moninai-

suutta ja heitä koskevia ajankohtaisia asioita kohtaan. Vaikka Mannerheimin Las-

tensuojeluliitto on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, on MLL Seinäjoki onnistunut 

luomaan toiminnallaan paikallisen tekijän maineen. 

Heikkoudet. Heikkouksien voidaan katsoa olevan yhdistyksen rajalliset resurssit. 

Yhdistys toimii suurelta osin vapaaehtoistyöntekijöiden voimin, jolloin aikaresurssit 

ja henkilöstöpula ovat suurimpia heikkouksia. Moni yhdistyksen luottamushenki-

löistä elää ”ruuhkavuosia” ja riskinä on se, että muut työt ajavat sosiaalisessa me-

diassa toimimisen edelle. Sisällön suunnittelu ja tuottaminen eri kanaville vie aikaa. 

Aikaa tarvitaan myös omien julkaisujen, kohderyhmän ja toisten samaa alaa koske-

vien ajankohtaisten julkaisujen seuraamiseen sekä kommentteihin ja yhteydenottoi-

hin vastaamiseen. Tämä vaatii aikataulun suunnittelulta realistisuutta ja jousta-

vuutta, jotta yhdistys pääsee asettamiinsa tavoitteisiin. Yhdistys ei ole hyödyntänyt 

maksullista mainontaa, joten sen julkaisujen näkyvyys ei ole saavuttanut täyttä po-

tentiaalia.  

Mahdollisuudet. Mahdollisuuksina voidaan pitää sosiaalisen median monipuoli-

suutta, edullisuutta ja reaaliaikaisuutta. Mahdollisuutena voidaan pitää myös sitä, 

että suurin osa yhdistyksen kohderyhmästä on sosiaalisen median käyttäjiä, joten 

aktiivinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa parantaa yhdistyksen tunnettuutta, nä-

kyvyyttä ja tavoitettavuutta. Sosiaalinen media tarjoaa yhdistykselle monipuolisia ja 

edullisia tapoja tavoittaa kohderyhmään kuuluvia ihmisiä. Sen avulla voidaan välit-

tää tietoa nopeasti, ja kiinnostavilla julkaisuilla saadaan ihmiset jakamaan tietoa yhä 

laajemmalle lukijakunnalle.  
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Uhat. Uhkana ovat sosiaalisen median jatkuva kehitys ja muutokset, kuten erilaiset 

organisaatiosivujen näkyvyyttä heikentävät algoritmit. Reaaliaikaisuus voi muuttua 

mahdollisuudesta uhaksi monella eri tapaa. Esimerkiksi jos yhdistys ei ole tarpeeksi 

aktiivinen, sen näkyvyys heikkenee ja julkaisut eivät enää tavoita kohderyhmäänsä. 

Tai jos yhdistyksestä julkaistaan negatiivista tietoa, julkaisu voi saavuttaa nopeasti 

laajan yleisön, sillä ihmisillä on tapana kertoa herkemmin ne negatiiviset asiat.  

 

Taulukko 3. Sosiaalisen median SWOT-analyysi MLL Seinäjoelle. 

Vahvuudet 

 Motivaatio toiminnan kehittämiseen 

 Aiempi kokemus sosiaalisesta  

mediasta 

 Oman alan asiantuntijuus 

 Paikallisuus 

Heikkoudet 

 Rajalliset resurssit 

 Aika 

 Henkilöstö 

 Ei hyödynnetä  

maksullista mainontaa 

Mahdollisuudet 

 Sosiaalisen median monipuolisuus  

ja edullisuus 

 Reaaliaikaisuus  

 Näkyvyyden lisääminen 

 Tunnettuuden lisääntyminen 

 Kohderyhmän tavoittaminen 

Uhat 

 Sosiaalisen median jatkuva kehitys  

ja muutokset 

 Organisaatiosivujen  

näkyvyyttä heikentävät  

algoritmit 

 Reaaliaikaisuus 

 

 Tavoitteet 

Suunnitelman tekijä on määritellyt yhdistyksen sosiaalisen median tavoitteet yh-

dessä yhdistyksen koordinaattorin ja hallituksen puheenjohtajan kanssa. Tavoit-
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teeksi asetettiin tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen, kohderyhmän aktivoimi-

nen sekä sosiaalisen median käytön selkeyttäminen. Konkreettisiksi tavoitteiksi 

asetettiin Facebook-sivujen tykkäysmäärän nostaminen 2500 tykkääjään ja 

Instagram-tilin seuraajien nostaminen 600 seuraajaan. Tällä hetkellä yhdistyksen 

Facebook-sivulla on 2100 tykkääjää ja Instagram-tilillä 500 seuraajaa. Näiden 

tavoitteiden takarajaksi asetettiin vuoden 2020 joulukuu. Konkreettisiksi tavoitteiksi 

määriteltiin myös näkyvyyden lisääminen päivittämällä sivuja useammin ja 

kohdennetummin.  

Yksi tärkeimpiä tavoitteita on paikallisyhdistyksen tunnettuuden ja näkyvyyden li-

sääminen. MLL on valtakunnallisesti tunnettu brändi ja monet tietävät mitä se edus-

taa. Tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta siitä, mitä MLL Seinäjoki tarjoaa ja 

miten se vaikuttaa paikallisessa yhteisössä. Tämän myötä tarkoituksena on saada 

enemmän jäseniä ja vapaaehtoisia yhdistyksen toimintaan. Saavuttaakseen tavoit-

teensa yhdistyksen tulee olla aktiivisesti mukana valitsemissaan sosiaalisen median 

kanavissa.  

 Kohderyhmän määrittely 

Toimeksiantaja ei ole rajannut tarkkaa kohderyhmää, vaan siihen kuuluvat niin ny-

kyiset kuin potentiaaliset uudet asiakkaat. Kohderyhmä on suhteellisen laaja, sillä 

siihen kuuluvat niin lapsiperheet kuin lasten ja nuorten asioista kiinnostuneet henki-

löt. Nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat voidaan jakaa pienempiin segmentteihin, joi-

hin voivat kuulua esimerkiksi pikkulapsiperheet, koululaisperheet, nuorten perheet, 

vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet, yhdistykset ja alan asiantuntijat. Laajasta kohde-

ryhmästä johtuen sosiaalisen median sisältöä ei voida kohdentaa johonkin tiettyyn 

ryhmään, vaan samat sivut jakavat sisältöä koko kohderyhmälle. Kampanjoissa tai 

vastaavissa voi kohderyhmän jakaa pienempiin segmentteihin, jolloin sisällöntuo-

tanto on helpompi kohdentaa juuri heille, keitä kyseiset toimenpiteet koskevat. 
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 Budjetointi ja resurssit 

Toimeksiantaja on nonprofit-organisaatio ja sen sosiaalisen median resurssit ovat 

rajalliset. Se ei ole käyttänyt maksullista markkinointia kummallakaan käytössä ole-

vista kanavista. Yhdistyksen sosiaalisesta mediasta vastaavat henkilöt hoitavat päi-

vitykset ja seurannan joko omien töidensä ohella tai niiden lisäksi. Mikäli sisällön-

tuotantoa halutaan kehittää laadukkaampaan suuntaan, on siihen panostettava 

enemmän ajallisesti. Suunnittelutyö voi olla aikaa vievää, joten se olisi hyvä jakaa 

useamman ihmisen kesken.  

Jos sosiaalisen median keinoin halutaan merkittävämpiä tuloksia, tällöin ei pelkkä 

henkilöresursointi riitä, vaan on otettava käyttöön myös kanavien tarjoamaa mak-

sullista markkinointia. Pienelläkin summalla pääsee alkuun ja jos yhdistyksen sosi-

aalista mediaa on mitattu ennen maksullista markkinointia, sen vaikutuksia pysty-

tään seuraamaan paremmin. Jos maksullista markkinointia halutaan kokeilla, on yh-

distyksen pääkanava Facebook siihen tarkoituksenmukaisempi. 

 Kanavien valinta 

Sosiaalisen median yksi tärkeimmistä osista on käytettävien kanavien valinta. Ka-

navia valittaessa on otettava huomioon, mitä kanavia kohderyhmä käyttää ja mitkä 

kanavat sopivat asetettuihin tavoitteisiin. Myös käytössä olevat resurssit tulee ottaa 

huomioon, jotta toiminta pystytään kohdentamaan niihin kanaviin, joita yhdistys pys-

tyy realistisesti ylläpitämään.  

Yhdistyksellä on tällä hetkellä käytössä kaksi sosiaalisen median kanavaa; Face-

book ja Instagram. Rajallisten resurssien vuoksi toimeksiantajan kanssa päädyttiin 

jatkamaan näillä kanavilla. Päätöstä tukee myös asiakastutkimuksen alaluvussa 

4.2.3 esitetyt tulokset vastaajien käyttämistä kanavista. Facebook on toiminut yh-

distyksen pääkanavana ja sellaisena sen asema tullaan säilyttämään. 

Suunnitelman tekijä tutustui myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton keskusjärjes-

tön käyttämiin kanaviin. Keskusjärjestö on mukana Facebookissa, Twitterissä, 

Instagramissa, LinkedInissä ja YouTubessa. Lisäksi keskusjärjestöllä on oma blogi, 



47 

 

jonka kirjoittajina toimivat alan asiantuntijat. Toimeksiantajan kanssa keskusteltiin 

mahdollisen blogin aloittamisesta, mutta resurssien riittävyys jäi mietityttämään. 

Kanavavalinnassa blogi on mukana siksi, että tarkoituksena on kartoittaa blogin 

pitämiseen vaadittavat resurssit. 

 Sisällön kehittäminen 

Suunnitelman yksi tärkeimpiä vaiheita on sisällön kehittäminen yhdistyksen sosiaa-

lisen median kanaville. Tässä vaiheessa esitellään yhdistykselle alaluvussa 5.5 va-

litut sosiaalisen median kanavat ja pohditaan, millaista sisältöä kullekin kanavalle 

voidaan tuottaa. Eri kanavat edellyttävät erilaista sisältöä, jolloin myös aikaresurs-

seja tarvitaan enemmän. Asiakastutkimuksella selvitettiin kohderyhmää kiinnosta-

vat sisällöt ja sen tuloksia kannattaa hyödyntää sisällön kehittämisessä. Sisällön 

kehittämisessä esitetyt toimenpiteet pyrkivät myös kasvattamaan yhdistyksen tun-

nettuutta. 

Yhdistyksen julkaisujen sisältöä ei ole aiemmin suunniteltu kovin pitkälle, vaan suu-

rin osa sisällöstä on tehty hetken mielijohteesta tai pikaisella aikataululla. Sosiaali-

sen median luonteesta johtuen sille sopii tämänkaltainen hetkessä eläminen, mutta 

jos halutaan enemmän tuloksia, on sisältöä hyvä suunnitella myös etukäteen. Yh-

distyksen tulee olla sosiaalisessa mediassa aktiivisempi ja reagoida siellä tapahtu-

viin asioihin. Tähän kuuluvat niin kommentteihin vastaaminen kuin ajankohtaisten 

asioiden seuraaminen.  

Kohderyhmän ollessa laaja, on hyvä kiinnittää huomiota myös kirjoitusasuun. Face-

bookissa ja Instagramissa voi tuttavallisempi viestintätapa toimia yleensä parem-

min, mutta julkaisujen sisältö kannattaa ottaa huomioon. Informatiivisissa tai asiapi-

toisissa julkaisuissa voi muodollisempi kirjoitusasu olla parempi vaihtoehto. 

5.6.1 Facebook 

Facebook on yksi tunnetuimmista sosiaalisen median kanavista ja se on tällä het-

kellä yhdistyksen aktiivisin kanava. Yhdistyksen kohderyhmä on suhteellisen laaja 



48 

 

ja Facebookin kautta yhdistyksellä on mahdollisuus tavoittaa suuri osa kohderyh-

mänsä ihmisistä. 

Kansikuva. Yhdistyksellä on usein kansikuva, jossa on kehotus liittyä MLL:n jäse-

neksi. Kansikuvalla saadaan hyvin kiinnitettyä kohderyhmän huomio ja sitä voisi 

käyttää myös isompien tapahtumien markkinoinnissa. Kansikuvaa ei kuitenkaan 

kannata vaihtaa liian usein, sillä Facebook ilmoittaa kansikuvan vaihdoksesta auto-

maattisesti myös sivun aikajanalla, jolloin sivun ilme saattaa kärsiä. Kansikuvaa 

voisi hyödyntää tapahtumien markkinoinnissa 4–6 kertaa vuodessa ja tapahtuman 

jälkeen päivittää se kunkin sesongin tai vuodenajan mukaan. Näihin sesonkikuviin 

voidaan lisätä kehotus liittyä MLL:n jäseneksi. 

Otsikointi. Julkaisun tekstiosuuden ollessa pitkä, kannattaa miettiä otsikon tarpeel-

lisuutta. Hyvällä otsikoinnilla voidaan herättää lukijan mielenkiinto julkaisua kohtaan 

ja saada hänet lukemaan lisää. 

Yhdistyksen ajankohtaiset asiat. Ajankohtaisia asioita tiedottaessa kannattaa 

käyttää kuvaa tehosteena, jolloin julkaisun näkyvyys paranee. Yhdistys voi hyödyn-

tää MLL:n kuvapankkia tai luoda omansa, jossa voi olla useampia kuvia eri tilanteita 

varten. Näkyvyyttä olisi hyvä saada myös erilaisiin tapahtumien ja perhekahviloiden 

peruuntumisilmoituksiin, jotta ne saavuttaisivat potentiaaliset osallistujat. 

Tapahtumat. Yhdistyksen kannattaa tehdä jokaisesta tapahtumasta tapahtuma 

myös Facebookiin. Näin ihmiset löytävät tapahtuman tiedot helpommin ja tapah-

tuma-julkaisua on helpompi myös jakaa muille. Tapahtumaan voi kutsua ihmisiä Fa-

cebookin oman toiminnon kautta ja se toimii myös muistutuksena niille ihmisille, 

jotka ovat merkanneet itsensä kiinnostuneeksi tapahtumasta.  

Juhlapäivät ja sesongit. Juhlapäivät ja sesongit ovat perheiden aikaa ja yhdistyk-

sen on hyvä ottaa ne huomioon sisällön suunnittelussa. Yhdistys voi kertoa vinkkejä 

juhlapäivien viettoon tai lomatekemisiksi. Perhekahviloissa tehdyt aiheeseen liittyvät 

askartelut voivat toimia inspiraatioina päivityksille. Jouluna yhdistys voi julkaista jou-

lukalenterin vaikkapa kuvallisen tarinan tai erilaisten vinkkien muodossa.  

Ulkopuolisten tahojen sisällön hyödyntäminen. Jakamalla toisten julkaisuja voi-

daan hyödyntää ulkopuolisten tahojen tekemää sisältöä. Tätä kannattaa hyödyntää 
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etenkin silloin, kun yhdistyksen omassa sisällöntuotannossa on taukoa. Jaettaessa 

julkaisua siihen on hyvä kirjoittaa pieni saate, mikä yhdistää aiheen joko yhdistyk-

seen tai sen kohderyhmään.  

Kohderyhmän aktivointi. Kohderyhmää voidaan aktivoida parhaiten järjestämällä 

erilaisia arvontoja ja kilpailuja. Yhdistyksellä on ollut Facebookissa muun muassa 

jäsenarvontoja, jotka ovat keränneet normaalia enemmän reagointeja. Itse arvon-

taan osallistumiseen ei ole vaadittu reagointia, vaan arvonnat on suoritettu jäsenten 

kesken. Arvonnat ovat helppo keino saada nopeasti näkyvyyttä, mutta Facebookin 

algoritmijärjestelyjen vuoksi näkyvyyttä saa sitä enemmän vain, mitä enemmän nii-

hin on reagoitu. Tämän vuoksi kannattaa kokeilla myös sitouttavammalla lähesty-

mistavalla tehtyjä arvontoja, joihin voi osallistua reagoimalla julkaisuun.  

Hashtagit. Yhdistys käyttää hashtageja säästeliäästi, lähinnä vain joidenkin kam-

panjoiden yhteydessä. Alaluvussa 3.6.2 mainitaan, että hashtagit saattavat edistää 

julkaisujen näkyvyyttä. Yhdistyksen kannattaa sopia erityyppisille julkaisuille omat 

hashtagit, jolloin juuri siitä aihealueesta olevat julkaisut löytyvät samalla aihetunnis-

teella. 

Päivittäjien esilletuonti. Julkaisuista ja kommenteista saadaan henkilökohtaisem-

pia, kun ne allekirjoitetaan tekijän etunimellä. Allekirjoituksena voidaan käyttää 

myös etunimen alkukirjainta tai nimikirjaimia. Tällöin myös lukijoille selviää, että päi-

vittäjiä saattaa olla useampia ja kuka milloinkin on kyseessä. Henkilökohtaisempi 

kommunikaatio sitouttaa lukijoita enemmän, kuin kasvoton organisaatio. Tässä tu-

lee kuitenkin ottaa huomioon myös päivittäjien yksityisyyden tarve ja sopia käytän-

nöstä yhteisesti.  

5.6.2 Instagram 

Instagram on ollut yhdistyksen käytössä jo pari vuotta, mutta sen käyttö on jäänyt 

vähäisemmälle. Kanavan luonne on enemmän hetkessä elävää, kuin Facebookin ja 

sitä kannattaa käyttää tapahtumien kuvaamiseen ja ajankohtaisista asioista tiedot-

tamiseen. 



50 

 

Tapahtumat. Visuaalisena kanavana Instagram sopii hyvin tapahtumien kuvaami-

seen. Kanavan luonteesta johtuen, siellä kannattaa julkaista mahdollisimman ajan-

tasaisia kuvia. Instagramiin ei kuitenkaan kannata julkaista täysin identtisiä kuvia 

Facebookin kanssa, sillä samat asiakkaat voivat seurata molempia kanavia ja saat-

tavat tällöin reagoida vain ensimmäisenä nähdyn kanavan julkaisuihin. Tämä luon-

nollisesti vähentäisi toisen kanavan julkaisun näkyvyyttä. 

Kuvien laatu. Kuvia ottaessa ja valitessa Instagramiin yhdistyksen on hyvä noudat-

taa MLL:n suositusta mahdollisimman luonnollisista ja käsittelemättömistä kuvista. 

Tämän tyylisten kuvien käyttöä tukee myös alaluvussa 2.2.2 maininta ihmisten ha-

lusta nähdä enemmän aitoja kuvia.  

Kohderyhmän aktivointi. Instagram sopii myös kilpailujen järjestämiseen ja erilai-

set kuvakilpailut ovat omimmillaan Instagramissa. MLL:n henkeen voisi järjestää eri-

laisia kuvakilpailuja, joihin ihmiset saavat lisätä omia kuviaan kilpailuja varten luo-

dulla hashtagilla merkattuna. Esimerkiksi kuvaa paras lapsiperheen kesänvietto-

vinkki tai helppo ja terveellinen välipala pienelle koululaiselle. Suunniteltaessa 

hashtageja kilpailuihin, on hyvä pitää mielessä niiden yksilöllisyys. Hashtagien tulee 

erottua muista, jotta yhdistys tietää mitkä kuvat osallistuvat juuri heidän kilpailuunsa. 

Esimerkiksi #mllsjk, #mllsjkkuvakisa tai #mllsjkkesakisa. Kilpailuja voi järjestää 

myös Facebookista tutulla tavalla tykkäämällä julkaisusta tai kommentoimalla sitä. 

Hashtagit. Yhdistys hyödyntää hashtageja hyvin Instagramissa. Lähes joka julkai-

sussa oli ainakin kaksi hashtagia, jotka auttavat löytämään MLL Seinäjokeen 

(#mllseinäjoki) ja Perhetalo Kivirikkoon (#kivirikko) liittyviä julkaisuja. Yhdistyksen 

kannattaa sopia samaa aihepiiriä koskeville julkaisuille omat hashtagit sekä keksiä 

vapaasti lisää. Hashtageja ei kuitenkaan kannata käyttää liikaa, jotta keskeisimmät 

hashtagit säilyisivät tehokkaina. 

5.6.3 Blogi 

Blogin sisällön tuottaminen saattaa vaatia hieman enemmän aikaa, kuin Facebookin 

ja Instagramin, mutta julkaisutiheys on huomattavasti harvempaa (taulukko 4). Blo-

gin avulla asioista voi kuitenkin kertoa laajemmin ja arkisto-ominaisuuksien vuoksi 
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eri aiheiset sisällöt on helpompi löytää. Blogitekstit löytyvät myös hakukoneiden 

kautta, toisin kuin Facebookin ja Instagramin sisällöt. Tällä saadaan enemmän nä-

kyvyyttä yhdistykselle. 

Otsikointi. Blogikirjoituksia otsikoidessa kannattaa miettiä, minkälaiset otsikot he-

rättävät kohderyhmän mielenkiinnon. Asiakastutkimuksella selvitettiin mitkä asiat 

kiinnostavat kohderyhmää eniten, ja tätä kannattaa hyödyntää myös otsikoinnissa.  

Kohderyhmää hyödyttävä sisältö. Sisällöissä tulee ottaa huomioon yhdistyksen 

kohderyhmä ja ajankohtaisuus. Sesonkeja ja juhlapäiviä voidaan hyödyntää niin 

omassa sisällöntuotannossa kuin pyydettäessä vierailevia kirjoittajia. Blogijulkaisut 

voivat olla joko tekstivoittoisia tai kuvavoittoisia, mutta pelkästään kuvia tai tekstiä 

sisältävät julkaisut eivät tue yhdistyksen tavoitteiden saavuttamista.  

Toteutuneista tapahtumista ja kampanjoista kertominen. Asiakastutkimuksen 

mukaan tapahtumat kiinnostavat kohderyhmää eniten ja blogi on oivallinen keino 

kertoa monipuolisemmin erilaisista tapahtumista ja kampanjoista. Blogissa voidaan 

helposti esitellä niin tapahtumien ja kampanjoiden suunnitteluvaihe kuin toteutuskin. 

Vuosittain toistuvissa tapahtumista kohderyhmä pääsee myös helposti tarkastele-

maan millaisista tempauksista on kyse. 

Päivittäjät. Blogijulkaisujen yhteydessä on hyvä olla pieni esittely kirjoittajasta ja 

ulkopuolisten asiantuntijoiden kirjoituksissa myös maininta heidän alastaan ja ase-

mastaan. Tämä saattaa antaa sisällölle enemmän merkitystä, kun kohderyhmä voi 

luottaa kirjoittajan asiantuntijuuteen. 

 Toiminnan organisointi ja päivitystiheys 

Toiminnan organisointi aloitetaan sopimalla sosiaalisen median vastuuhenkilöt, 

kuka tekee ja mitä, missä kanavalla ja milloin (taulukko 4). Yhdistyksen tavoitteena 

on hoitaa sivujen ylläpito koordinaattorin ja luottamushenkilöiden kesken. 

Päävastuu on koordinaattorilla, joka vastaa sosiaalisesta mediasta muun työn 

ohessa. Li-säksi olisi hyvä olla ainakin kaksi muuta vastuuhenkilöä, jotka pystyvät 

vastaamaan sekä Facebookin että Instagramin päivityksistä. Kanavat voidaan myös 

jakaa vas-tuuhenkilöiden kesken. Oleellisinta vastuuhenkilöiden valinnassa on 
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heidän osaa-misensa ja kiinnostuksensa sosiaalista mediaa kohtaan. 

Vastuuhenkilöiden tulee noudattaa yhdessä sovittuja pelisääntöjä, jotta kanavien 

sisällöt olisivat yhdenmu-kaisia ja tukisivat toisiaan.  

Yhdistyksen luottamushenkilöiden olisi hyvä kokoontua yhteen 2–4 kertaa vuo-

dessa suunnittelemaan sosiaalisen median päivityksiä ja niiden sisältöjä. Yhdessä 

suunnittelemalla kaikki saisivat osallistua sisällön tuotantoon jakamalla ideoitaan ja 

ajatuksiaan. Samalla voitaisiin käydä läpi jo saavutettuja tuloksia ja palautetta. Jos 

tiedossa on erilaisia kampanjoita, näissä tapaamisissa voidaan vielä erikseen sopia 

kullekin kampanjalle oma some-vastaava. Sosiaalisen median kanavista vastaavat 

henkilöt voisivat vielä lisäksi kokoontua kerran kuussa sopimaan tarkemmista aika-

tauluista ja kanavien sisällöistä.  

Valittujen kanavien seurannasta kannattaa tehdä päivittäinen rutiini. Aamuisin tulee 

tarkastaa reagoinnit ja kommentit sekä vastata niihin. Samalla tarkistetaan mitä päi-

vityksiä on sovittu sille päivälle ja mihin aikaan. Päivityksestä riippuen, sen optimaa-

linen julkaisuaika voi olla heti aamulla tai vasta iltapäivällä. Tämä selviää parhaiten 

kokeilemalla ja seuraamalla reagointeja. Tarvittaessa päivityksiä voidaan myös 

ajastaa julkaistavaksi optimaalisena ajankohtana. Julkaisujen ajastamisella saa-

daan myös päivitystiheys pysymään tasaisena. Mikäli yhdistys ei vastuuhenkilöiden 

loman tai muun vastaavan vuoksi pysty päivittämään sosiaalista mediaa pidempään 

aikaan, olisi siitä hyvä ilmoittaa etukäteen sekä Facebookissa että Instagramissa. 

Näin seuraajat eivät oleta yhdistyksen olevan tavoitettavissa sosiaalisenkaan me-

dian kautta. Jotta seuraajille ei tulisi väärää kuvaa tavoitettavuudesta, ei päivityksiä 

kannata ajastaa julkaistavaksi lomien tai muiden pidempien taukojen aikana. (Tau-

lukko 4.) 

Facebookia tulisi päivittää 5–10 kertaa viikossa, eli maanantaista perjantaihin 1–2 

julkaisua päivässä. Jos näyttää siltä, että päivityksiä tulee useampi samalle päivälle 

ja samaan ajankohtaan, kannattaa miettiä voiko osan päivityksistä ajastaa. Näin 

saadaan julkaisut paremmin esille ja näkyvyyttä sivulle. Instagramia tulisi päivittää 

ensin pari kertaa viikossa ja tietotaidon kasvaessa lisätä julkaisuja kerran päivässä 

tehtäviksi. (Taulukko 4.) Opinnäytetyön tekijä on havainnoinut harjoittelujaksollaan, 

että Instagramin julkaisuihin sai enemmän reagointeja seuraamalla ja reagoimalla 

säännöllisesti toisten julkaisuja.  
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Vastuu blogin päivityksestä voisi jakaa luottamushenkilöiden kesken niin, että jokai-

sella olisi oma vastuukuukautensa. Näin blogin pitäminen ei syö liikaa yhden ihmi-

sen resursseja ja blogiin saadaan monipuolista sisältöä. Blogiin voisi myös kutsua 

vierailevia kirjoittajia vaikka kuukausittain, jolloin blogi päivittyisi vähintään kaksi ker-

taa kuussa. Julkaisuja ajastamalla blogiin saataisiin uusi päivitys noin joka toinen 

viikko, mikä voidaan katsoa vähimmäisvaatimukseksi blogin näkyvyyttä ja siitä saa-

tavaa hyötyä ajatellen. 

 

Taulukko 4. MLL Seinäjoen sosiaalisen median kehitysehdotukset, toiminnan 
organisointi ja päivitystiheys. 

 Facebook Instagram Blogi 

Sisällön  

kehittäminen 

Yhdistyksen  
ajankohtaiset asiat 

Päivittäjien  
esilletuonti 

Ulkopuolisten  
tahojen sisällön  
hyödyntäminen 

Kohderyhmän  
aktivointi 

Jäsenedut 

Kansikuva 

Sesongit 

Yhdistyksen  
ajankohtaiset asiat 

Kuvien laatu 

Kuvasarjat 

Hashtagit 

Kohderyhmää  
hyödyttävä sisältö 

Päivittäjien   
esilletuonti 

Toteutuneista 
kampanjoista 
kertominen 

Toiminnan 

organisointi 

Vähintään kaksi 
vastuuhenkilöä 

Vähintään kaksi 
vastuuhenkilöä 

Vastuu voidaan jakaa 
tasapuolisesti  

ja pyytää  
ulkopuolisia 

asiantuntijoita 

Päivitystiheys 5–10 julkaisua viikossa  
eli 1–2 julkaisua 

päivässä 
 

kysymyksiin vastataan 
mahdollisimman nopeasti 

2–5 julkaisua 
viikossa 

1–2 kirjoitusta  
kuukaudessa 
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 Kriisiviestintä 

Sosiaalisen median suunnitelman seuraava vaihe on kriisiviestintä. Kriisillä viitataan 

esimerkiksi sellaiseen tilanteeseen, jossa yhdistys saa sosiaalisessa mediassa ne-

gatiivista huomiota. Kriisi voi syntyä myös silloin, jos yhdistys mokaa itse. Sosiaali-

sen median luonteesta johtuen, tämän tyylisiä kriisejä voi syntyä helposti.  

Yhdistyksen olisi hyvä laatia erillinen kriisiviestintäsuunnitelma, josta käy ilmi kaikki 

ne toimenpiteet, joiden avulla pyritään välttämään kriisejä ja miten toimitaan mah-

dollisen kriisin syntyessä. Kaikkien yhdistyksen luottamushenkilöiden ja sosiaali-

sesta mediasta vastaavien henkilöiden tulee olla perillä yhteisistä pelisäännöistä ja 

heidän tulee tietää, miten menetellään kriisitilanteessa. Kriisin sattuessa tärkeintä 

on minimoida vahingot reagoimalla mahdollisimman nopeasti. Tämä vaatii yhdistyk-

seltä toimivaa sisäistä viestintää ja tarpeeksi resursseja aktiiviseen sosiaalisen me-

dian seurantaan. 

 Toiminnan mittaaminen ja seuranta 

Viimeisimpiä vaiheita sosiaalisen median suunnitteluprosessissa on toiminnan mit-

taaminen ja seuranta. Näillä toimenpiteillä selvitetään, onko yhdistys saavuttanut ne 

tavoitteet, mitä se on suunnitelmaan asettanut. Ensin päätetään mitä mittaus- ja 

seurantavälineitä käytetään ja mitkä ovat niiden seurantavälit. Jos päädytään kana-

vien omiin mittaustyökaluihin, on selvitettävä kuinka pitkältä ajalta ne näyttävät tu-

loksia ja tallennettava säännöllisesti tulokset seurantaa ja mittaamista varten. Mit-

taaminen kannattaa aloittaa heti, jotta pystytään vertaamaan, millaisia tuloksia on 

suunnitelman avulla saavutettu. Kampanjoiden yhteydessä on tärkeää mitata tulok-

set sekä ennen kampanjaa, kampanjan aikana, että sen jälkeen. Näin pystytään 

katsomaan, onko kampanjaan kohdennetusta toimenpiteistä ollut hyötyä sekä itse 

kampanjalle, että yhdistyksen sosiaalisen median näkyvyydelle. 
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6 POHDINTA 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Mannerheimin Lastensuojeluliiton Seinäjoen 

paikallisyhdistykselle sosiaalisen median suunnitelma. Opinnäytetyön ensimmäi-

senä tavoitteena oli perehtyä sosiaaliseen mediaan ja niihin kanaviin, joita yleisem-

min käytetään järjestötoiminnassa. Toisena tavoitteena oli perehtyä sosiaalisen me-

dian suunnitteluprosessiin nonprofit-organisaation näkökulmasta. Kolmantena ta-

voitteena oli tutkia yhdistyksen nykyisten asiakkaiden käyttäytymistä sosiaalisessa 

mediassa. Työn suunnittelu aloitettiin keväällä 2018 ja tutkimuksen tekeminen aloi-

tettiin loppuvuonna 2018.  

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys rakentui sosiaalisesta mediasta ja sosiaali-

sen median suunnitteluprosessista. Sosiaalista mediaa tutkittiin ensin käsitteenä ja 

sitten paneuduttiin sen haasteisiin ja mahdollisuuksiin nonprofit-organisaation nä-

kökulmasta. Teoriassa käytiin läpi sosiaalisen median kanavia ja niiden soveltu-

vuutta nonprofit-organisaation toimintaan. Sosiaalisen median suunnitteluprosessia 

avattiin myös nonprofit-organisaation näkökulmasta.  

Empiirinen osuus koostui asiakastutkimuksesta sekä MLL Seinäjoen sosiaalisen 

median suunnitelmasta, joka pohjautuu teoriaosuuteen ja asiakastutkimuksen tulok-

siin. Asiakastutkimuksessa käytiin läpi yhdistyksen asiakkaille suunnatun kyselyn 

tuloksia. Kyselyllä kartoitettiin asiakkaiden käyttämiä sosiaalisen median kanavia ja 

sitä, minkälaisista julkaisuista he olivat kiinnostuneita. Toimeksiantajan rajallisten 

resurssien vuoksi opinnäytetyön empiirinen osuus keskittyi nykyisiin kanaviin, Fa-

cebookin ja Instagramiin. Blogi esiteltiin yhtenä mahdollisena kanavana ja otettiin 

selvää, minkälaisia resursseja sen pitäminen vaatisi.  

Opinnäytetyöprosessin suunnittelu aloitettiin jo keväällä 2018, jolloin opinnäytetyön 

tekijä oli työharjoittelussa Perhetalo Kivirikossa. Opinnäytetyö olisi pitänyt alkupe-

räisen aikataulun mukaan valmistua jo joulukuussa 2018, mutta prosessi venyi 

opinnäytetyön tekijästä riippumattomista syistä. Tästä syystä myös osa 

opinnäytetyöstä on kirjoitettu uudelleen, sillä tekijä halusi työhön mahdollisimman 

uutta tietoa jatku-vasti kehittyvästä sosiaalisesta mediasta.  
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Opinnäytetyön tekijällä oli työn alkaessa jo jonkinlainen käsitys nonprofit-organisaa-

tion sosiaalisesta mediasta, mutta hän oppi siitä paljon lisää prosessin edetessä. 

Teoriaosuuden kirjoittaminen oli toisinaan hieman haastavaa, sillä nonprofit-organi-

saation sosiaalista mediaa käsittelevää tai sille soveltuvaa kirjallisuutta oli vaikea 

löytää. Prosessin venyessä opinnäytetyön tekijä oppi myös uusia tapoja työstää tie-

toa ja soveltaa oppimaansa. 

Jatkossa yhdistyksen olisi hyvä tehdä asiakaskyselyjä tasaisin väliajoin erityisesti 

siitä, minkälaisesta sisällöstä kohderyhmä on kiinnostunut. Tämän voisi toteuttaa 

jokaisella kanavalla omana kyselynään, jolloin voitaisiin saada juuri sitä kanavaa 

käyttävien asiakkaiden mielipiteet kuuluville.  
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Liite 1. Asiakaskyselyn avoimen kysymyksen vastaukset 
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LIITE 1 Asiakaskyselyn avoimen kysymyksen vastaukset 

 

Mieleenpainuvin MLL Seinäjoen sosiaalisen median julkaisu? 

 

Ei tule mieleen 

Nyt en muista mutta jotain hyviä videoita on joskus ollut. 

Perhekahvilat 

Yhden kassan kirppis 

mamman kulta matkustaa.. 

Halloween 

Kuukauden tapahtumakalenteri on paljon käytetty 

Ei mikään yksittäinen, mutta aina on kiva katsoa mitä tapahtumia on tulossa joihin voi 

mennä äiti-kavereiden kanssa. 

Värikylpy mainokset 

En muista 

Videot 

Tapahtumista kertovat kuvat. 

En osaa sanoa 

kuukausikalenterit 

Lastenoikeus-juttu 

Lastenoikeudet 

Kuukauden tapahtumakalenterit 

Joka kuukausi julkaistava tapahtumakalenteri 

Erilaiset tapahtumien jälkeiset infot kuinka tapahtuma onnistui 

Kuukausiohjelman käyn aina katsomassa. Lisäksi tapahtumat 

- 

ei kun en käytä 

Videot 


