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Sosiaalisen median voima nykyaikana on suuri ja pelkkä läsnäolo sosiaalisen median kanavissa ei riitä yrityksille. Yrityksien tulisi nykyaikana olla aktiivisia sisällöntuottajia useassa
eri sosiaalisen median kanavassa ja luoda jatkuvasti puoleensavetäviä, vuorovaikutusta
lisääviä ja laadukkaita sisältöjä.
Toiminallinen opinnäytetyö on tehty toimeksiantajayritys Tanssistudio Dance Artille. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajayrityksen sisällöntuotantoa sosiaalisen median kanavissa ja luoda opas, jonka avulla sosiaalisen median sisällöntuotanto olisi tehokasta. Sosiaalisen median sisällöntuotannon opas auttaa parantamaan jo olemassa olevia
sosiaalisen median kanavia, jotka ovat Facebook ja Instagram. Opas kehottaa myös ottamaan uuden sosiaalisen median kanavan TikTokin käyttöön. Opas auttaa yritystä tuottamaan laadukkaita sisältöjä, jotka lisäisivät vuorovaikutusta yrityksen ja asiakkaiden välillä.
Sisällöntuotannon kehittäminen perustuu parempaan asiakasymmärrykseen, jonka avulla
asiakkaille pyritään luomaan lisäarvoa sisältöjen avulla.
Opinnäytetyön tietoperustassa käsitellään sosiaalista mediaa, sosiaalisen median kanavia
sekä sisältömarkkinointia. Tietoperustassa korostuu asiakaslähtöinen sisällöntuotanto ja
asiakasymmärrys. Työn keskeisimpiä lähteitä olivat sisältömarkkinoinnin teoriat, sosiaalista
mediaa käsittelevät julkaisut ja kuluttajakäyttäytymisen teoriat. Tietoperustan lisäksi työssä
on hyödynnetty kerättyä lähdeaineistoa, joka antoi käytännönläheistä näkökulmaa sisällöntuotantoon.
Tietoperustan jälkeen opinnäytetyössä käydään läpi sosiaalisen median sisällöntuotannon
oppaan pääkohtia. Läpi käydään myös, miten opas on rakennettu, miten oppaaseen on valittu sisällöt sekä perusteluita näille valinnoille.
Työn tuotos, eli sosiaalisen median sisällöntuotannon opas sisältää Facebookin ja Instagramin auditoinnin ja neuvoja niiden kehittämiseen. Oppaassa on ohjeita TikTokin käyttöönottoon. Oppaaseen on luotu olemassa olevista ja uusista asiakkaista asiakaspersoonia. Oppaassa neuvotaan sisällöntuotannon aikatauluttamista ostoprosessin ja toimintavuoden mukaan. Oppaassa kerrotaan, miten sosiaalisen median analytiikkaa voi seurata.
Opas sisältää paljon ohjeita, miten voi luoda laadukkaita ja vuorovaikutuksellisia sisältöjä
sosiaaliseen mediaan.
Opinnäytetyö on tehty syksyn 2020 aikana. Opinnäytetyön lopullinen aihe varmistui syyskuussa ja opinnäytetyön lopullinen versio valmistui joulukuussa.
Asiasanat
sosiaalinen media, sisältömarkkinointi, sisällöntuotanto, kuluttajakäyttäytyminen, asiakaspersoonat, ostoprosessi, ostopäätösprosessi
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Johdanto

Opinnäytetyön tarkoitus on kehittää toimeksiantajayritys Tanssistudio Dance Artin sosiaalisen median sisällöntuotantoa ja löytää tehokkaita ratkaisuja yrityksen sisällöntuotantoon.
Sosiaalisen median laadukas sisällöntuotanto on tärkeää yritykselle, jotta yritys voisi sitouttaa asiakkaitaan ja houkutella potentiaalisia uusia asiakkaita. Onnistuneen sisällöntuotannon avulla yritys pystyy kertomaan yhteisöllisestä ilmapiiristä seuraajilleen sosiaalisen
median kanavissa. Yritys haluaa viestiä yrityksen sisällä vallitsevasta tunnelmasta myös
ulospäin – helposti lähestyttävä, monipuolinen ja yhteisöllinen tanssikoulu, joka tarjoaa
tanssinperusopetusta eri ikäryhmille ja tasoisille tanssinharrastajille, ja tekee tanssia tutuksi alueellisesti (Arposuo 21.10.2020).

Jotta yritys voisi tavoittaa paremmin asiakkaita, on yrityksen käytettävä niitä sosiaalisen
median kanavia, joissa asiakkaat ovat. DNA:n ja Nepan Digitaalinen yhdenvertaisuus
Suomessa 2019 tutkimuksen mukaan 15–24 vuotiaista 76 % käyttävät yhteisöpalvelu Instagramia ja 71 % Facebookia. Vastaavasti 25–34 vuotiaista 76 % käyttävät Facebookia
ja 61 % Instagramia. (DNA ja Nepa 2019.)

Sosiaalisen median sisällöntuotanto vaatii johdonmukaisia toimintatapoja, jotta se olisi tehokasta, laadukasta ja asiakkaille lisäarvoa antavaa. Opinnäytetyön tarkoituksena on löytää keinoja tuottaa onnistuneita sisältöjä sosiaaliseen mediaan. Jotta sisällöntuotannolla
herätettäisiin asiakkaiden mielenkiinto, on yrityksen ymmärrettävä paremmin kenelle he
sisältöjä luovat. On ymmärrettävä, miten asiakkaiden kiinnostus herätetään yrityksen
tuottamaan sisältöön, ja miten heidät sitoutetaan seuraamaan yrityksen sosiaalisen median kanavia.

Työn toimeksiantajalla on tarve kehittää sosiaalisen median kanavia ja sisällöntuotantoa,
jotta se pystyisi tuottamaan lisäarvoa jo olemassa oleville asiakkaille sekä herättämään
uusien potentiaalisten asiakkaiden mielenkiinnon yritystä kohtaan. Nykyiset sosiaalisen
median kanavat vaativat parannusta, jotta sosiaalisen median kanavat olisivat mielenkiintoa herättäviä ja kertoisivat paremmin yrityksen tarjoamista tanssitunneista. Sisällöntuotanto sosiaalisen median kanavissa vaatii myös kehitystä, jotta sisällöt olisivat vetovoimaisempia ja saisivat aikaan vuorovaikutusta yrityksen ja asiakkaiden välillä.

Olen valinnut opinnäytetyön aiheen, sillä sosiaalisen median voima nyky-yhteiskunnassa
kiinnostaa minua. Sosiaalinen media on nykyaikana hyvin suosittu keskustelukanavana,
jossa ollaan jatkuvasti vuorovaikutuksessa. Luomalla vuorovaikutuksellista sisältöä sosiaalisen median kanaviin yritykset voivat olla lähempänä asiakasrajapintaa. Olen erittäin
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kiinnostunut, millainen sisältö kiinnostaa asiakkaita ja miten yritys pystyy ylläpitämään
mielenkiintoa ja vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa hyödyntämällä sisällöntuotantoa.

1.1

Työn tavoitteet ja rajaus

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda opas sosiaalisen median sisällöntuotantoon.
Tavoite on, että toimeksiantaja voi kehittää yrityksen jo olemassa olevia sosiaalisen median kanavia, hyödyntää yritykselle uutta sosiaalisen median kanavaa ja kehittää sisällöntuotantoa kaikissa kanavissa. Opinnäytetyön tavoitteena on myös löytää keinoja sosiaalisen median sisällöntuotannon oikeaan aikatauluttamiseen.

Opas sosiaalisen median sisällöntuotantoon tulee keskittymään yrityksen jo olemassa oleviin sosiaalisen median kanaviin, jotka ovat Facebook ja Instagram. Oppaassa huomioidaan myös uusi kanava, TikTok, jota yritys voisi tulevaisuudessa käyttää yhtenä sosiaalisen median kanavana. Opas tulee kattamaan vain orgaanisen sisällöntuotannon, ei maksettua sosiaalisen median markkinointia eikä maksullisten työkalujen käyttöä. Opas sisältää ohjeita nykyisten sosiaalisen median kanavien parantamiseen ja uuden kanavan käyttöönottoon. Oppaassa ohjeistetaan, miten voi luoda laadukkaita ja vuorovaikutuksellisia
sisältöjä. Oppaassa neuvotaan, miten sisällöntuotantoa voi seurata analytiikan avulla. Oppaassa esitellään myös asiakaspersoonia, jotka auttavat kohdistamaan sisällöntuotannon
oikeille asiakkaille ja oikeisiin kanaviin. Oppaassa esitetään myös ostoprosessista johdettuja sisältötyyppejä. Työ ei sisällä ohjeistusta sisältöjen löydettävyyteen kuten esimerkiksi
hakukoneoptimointia.

Työn tavoitteena on myös tarjota yritykselle työvälineitä tehokkaaseen sisällöntuotannon
aikatauluttamiseen. Aikatauluttamisessa huomioidaan yrityksen vuosittainen toiminta, ostopäätös- ja ostoprosessi ja niiden eri vaiheet. Aikataulun tavoite on ajoittaa sosiaalisen
median sisällöntuotanto yrityksen toimintaan ja ostoprosessin eri vaiheisiin.

1.2

Työn luonne, menetelmät ja rakenne

Opinnäytetyö on toiminnallinen, konstruktiivinen tutkimus, jonka lopputuloksena syntyy
opas sosiaalisen median sisällöntuotantoon. Opinnäytetyö on konstruktiivinen tutkimus,
sillä se sopii kehitystehtäviin, joissa on tarkoitus luoda jokin konkreettinen tuotos, ja jonka
tavoitteena löytää käytännönongelmiin teoreettisesti perusteltuja ratkaisuja. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 65.)
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Työmenetelmiä ovat konsultaatiohaastattelut, asiantuntijahaastattelu ja ideointimenetelmät. Konsultaatiohaastatteluilla tarkoitetaan minun ja toimeksiantajayrityksen kontaktihenkilön välisiä konsultointeja opinnäytetyöhön liittyen. Asiantuntijahaastattelu on laadullinen
avoin haastattelu, joka täydentää teoriaosuutta.

Opinnäytetyö koostuu raportista ja produktista. Raportissa esitellään työn tietoperusta ja
kuvataan oppaan laatimisen vaiheet sekä perustellaan oppaan sisältöjen valinnat. Tietoperusta koostuu lähdeaineistosta ja keräämästäni tutkimusaineistosta. Tietoperusta käsittelee sosiaalista mediaa, sisällöntuotantoa, sisältömarkkinointia, kuluttajakäyttäytymistä ja
ostoprosessia. Työn produkti on opas sosiaalisen median sisällöntuotantoon, joka perustuu raportin tietoperustaan.
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Tanssistudio Dance Art

Tanssistudio Dance Art on vuonna 2005 perustettu tanssikoulu, joka tarjoaa tanssin perusopetusta. Tanssikoulun toiminta alkoi vuonna 2005 Hyvinkäällä ja vuonna 2006 Riihimäellä. Toiminta on alkanut jo vuonna 2001 Riihimäellä, mutta eri nimellä. Sulautumisen
myötä toiminta on kulkenut Tanssistudio Dance Artin nimellä vuodesta 2007. Dance Artin
on perustanut Minni Arposuo, joka on ohjannut Dance Artin toimintaa alusta alkaen. Hän
toimii tanssikoulun rehtorina. (Tanssistudio Dance Art 2020.)

Tanssikoulun toiminnan perusajatuksia ovat tanssinperusopetuksen tarjoaminen alueellisesti ja tanssitaiteen edistäminen. Tanssistudio Dance Art antaa opetusministeriön laatiman opetussuunnitelman mukaista tanssin yleisen oppimäärän perusopetusta. Tanssinopetusta tarjotaan kaikille ikäryhmille ja kaiken tasoisille tanssin harrastajille. Tanssikoulu
harjoittaa myös aktiivista koulutus- ja kilparyhmätoimintaa. (Tanssistudio Dance Art 2020.)

2.1

Tarve työlle

Toimeksiantajayritys Tanssistudio Dance Artilla ei ollut opinnäytetyönprosessin alkaessa
selkeätä suunnitelmaa, strategiaa tai keinovalikoimaa sosiaalisen median markkinointiin,
minkä vuoksi sosiaalisen median sisällöntuotantoa alettiin kehittämään.

Tanssistudio Dance Art haluaa tuottaa asiakaslähtöisiä sisältöjä sosiaaliseen mediaan,
joiden tavoitteena on viestiä monipuolisesta ja ammattimaisesta tanssinopetuksesta. Sisällöntuotannon tavoitteena on tavoittaa potentiaalisia uusia asiakkaita, sekä pystyä luomaan muistijälkiä asiakkaiden mieleen. Sisällöntuotannon tavoite on myös tuottaa informatiivisia ja lisäarvoa antavia sisältöjä yrityksen jo olemassa oleville asiakkaille. Yritys
tahtoo myös sosiaalisen median sisällöntuotannon avulla pystyä kertomaan paremmin toiminnastaan ja laajasta tanssinperusopetuksen tarjonnasta kaiken ikäisille ja tasoisille
tanssijoille. (Arposuo 21.10.2020.)

Toimeksiantajan kanssa käydyistä keskusteluista kävi ilmi, että yrityksellä tulisi olla enemmän asiakasymmärrystä, helposti ja luettavissa olevaa tietoa jo olemassa olevista asiakkaista sekä potentiaalisista uusista asiakkaista. Yrityksellä tulisi myös olla enemmän tietoa
sen olemassa olevista sosiaalisen median kanavista sekä kanavista, joissa toimeksiantajayritys ei vielä ole läsnä, jotta oikeat asiakkaat voitaisiin tavoittaa sosiaalisen median
avulla. Jotta onnistunut sosiaalisen median sisällöntuotanto onnistuisi on tärkeä tutkia ostoprosessia, sen kriittisiä kohtia sekä ostopäätösprosessia. Havaittiin myös, että yritys tar-
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vitsee uusia keinoja tuottaa sisältöjä, jotka tuovat asiakkaille arvoa ja inspiroivat heitä. Yritys tarvitsee keinoja, jolla se voi sitouttaa seuraajia eri sosiaalisen median kanaviin, joissa
Tanssistudio Dance Art on läsnä tai tulee olemaan läsnä.

Sosiaalisen median sisällöntuotannon kehittäminen vaatii syvällistä asiakasymmärrystä,
sekä ostopäätös- ja ostoprosessin vaiheiden ymmärrystä. Onnistuakseen sosiaalisen median sisällöntuotannossa yrityksellä täytyy olla sosiaalisen median kanavista kattavaa tietoa, jotta oikeat asiakkaat voidaan tavoittaa sosiaalisen median kanavista laadukkailla sisällöillä.

Tarve kehittämistyölle syntyi, kun huomattiin, että sosiaalisen median sisällöntuotanto ei
pohjaudu strategiaan. Kehittämis- ja tutkimustyötä alettiin tehdä, jotta ymmärrettäisiin asiakkaita, eri sosiaalisen median kanavia, ostopäätösprosessia, ostoprosessia ja onnistunutta sisällöntuotantoa.

2.2

Tanssistudio Dance Artin sosiaalisen median kanavien auditointi

Tanssistudio Dance Artilla oli opinnäytetyöprosessin alkaessa Facebook-sivu ja Instagram-tili. Jo olemassa olevat sosiaalisen median kanavat auditoitiin opinnäytetyöprosessin aikana, jotta tiedettäisiin sosiaalisen median kanavien nykytila ja miten jo tuotetut
sisällöt ovat onnistuneet. Auditoinnissa tarkasteltiin sosiaalisen median kanavien ulkoasua
ja toimivuutta, seuraajia ja faneja ja jo tuotettujen sisältöjen onnistumista. Tarkastelussa
huomioitiin vain orgaaninen sisällöntuotanto, ei maksullista mainontaa. Auditoinnista selvisi kehittämistarpeita, joita hyödynnettiin oppaan tekemisessä. Auditoinnista selvisi, että
Tanssistudio Dance Artin sosiaalisen median kanavat eivät tavoita kovin hyvin alle 18vuotiaita henkilöitä. Tämän vuoksi oppaassa suositellaan uuden sosiaalisen median kanavan, TikTokin, käyttöönottoa. TikTokin käyttöönottoa suositellaan, jotta yritys voisi tavoittaa myös nuorempia asiakkaita sosiaalisen median avulla. Alla on auditoinnin yhteenvedot
ja tarkastelut Tanssistudio Dance Artin Facebook-sivun ja Instagram-tilin nykytilasta.

Taulukko 1. Facebook tiedot ajalta 12.10.20-8.11.20 (Facebook Tanssistudio Dance Art
9.11.2020)
Sivun tykkäykset

1704

Sivun seuraajat

1733

Sivulla tehdyt toiminnot

1

Sivun näyttökerrat

71

Sivun uudet tykkäykset

3

Sivun roskapostisisältömerkinnät

4

5

Kokonaiskattavuuden keskiarvo

260

12.10.20-25.10.20
Kokonaiskattavuuden keskiarvo

56

26.10.20-8.11.20
Julkaisun kattavuuden keskiarvo

259

12.10.20-25.10.20
Julkaisun kattavuuden keskiarvo

54

26.10.20-8.11.20

Tanssistudio Dance Artin Facebook-sivulla on ajankohtaiset tiedot päivitettynä. Profiilikuvana on yrityksen logo, kansikuvana on kuvakaruselli ja toimintapainikkeena viestin lähetys. (Facebook Tanssistudio Dance Art 2020.) Facebook-sivu on olemukseltaan toimiva,
laadukas ja ajan tasalla oleva. Facebook-sivulla voisi kuitenkin olla kansikuvana parempia
valokuvia, jotka rajautuisivat paremmin tai video kansikuvan sijasta. Toimintapainikkeissa
voisi olla lisäksi videon katselu -painike. Sivulle tulisi linkittää yrityksen Instagram-tili ja lisätä yrityksen sijainti karttoihin, jotta kaikki mahdolliset tiedot olisivat esillä. Yrityksen tiedot ovat selkeästi kerrottuna tietoja -kohdassa (Facebook Tanssistudio Dance Art 2020).
Tietoja -kohdassa voitaisiin kertoa yrityksen tarjonnasta houkuttelevammin ja asiakaslähtöisemmin. Sivulla ei ollut tehty paljoa toimintoja eikä se ollut saanut paljoa uusia tykkäyksiä. (Taulukko 1). Toimintojen ja tykkäyksien lisäämiseksi, sekä kattavuuksien parantamiseksi tulisi parantaa sisällöntuotantoa, jotka ohjaavat asiakkaita vierailemaan Facebook-sivulla. On tärkeää, että Facebook-sivu on huoliteltu ennen kuin sisällöntuotannon
avulla aletaan houkuttelemaan lisää vierailijoita sivulle.

Taulukko 2. Facebook sisältöjen tiedot ajalta 10.9.20-10.11.20 (Facebook Tanssistudio
Dance Art 9.11.2020)
Reaktiot, kommentit ja jaot

12

Julkaisun klikkaukset

42

Sitoutuneisuusaste

vaihteluväli
0,5 %-15 %

Kattavuus keskiarvolta

736

3 sekunnin videoiden katselut yhteensä

6922

Tanssistudio Dance Artin sisällöntuotanto Facebookissa voisi olla säännöllisempää ja aktiivisempaa, jottei sisällöntuotannossa olisi pitkiä taukoja. Sisällöissä tulisi myös huomioida niiden rakenne paremmin – otsikot, tekstit, tekstin lopetus ja laadukas kuva- tai videosisältö, jotta ne olisivat vetovoimaisempia. Facebook julkaisut eivät saa paljoa reaktioita
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(Taulukko 2). Julkaisujen sanavalintoja, kuvia ja videoita täytyy kehittää, jotta sisällöt saisivat enemmän huomiota ja saisivat aikaan vuorovaikutusta. Kun sisällöt ovat vuorovaikutukseen kehottavia, saavat julkaisut aikaan enemmän reaktioita. Lisääntyneet reaktiot parantavat myös kattavuutta.

Facebook fanit
11 %

89 %
naiset

miehet

Kuvio 1. Facebook fanien sukupuolijakauma (Facebook Tanssistudio Dance Art
9.11.2020)

Facebook fanit
30,0 %
25,0 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %
13-17 v

18-24 v

25-34 v
naiset

35-44 v

45-54 v

55-64 v

yli 65 v

miehet

Kuvio 2. Facebook fanien ikäjakauma (Facebook Tanssistudio Dance Art 9.11.2020)
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Facebook Fanit
600
500
400
300
200
100
0
Riihimäki

Hyvinkää

Helsinki

Hausjärvi

Tampere

Kuvio 3. Facebook fanien parhaimmat sijainnit (Facebook Tanssistudio Dance Art
9.11.2020)

Tanssistudio Dance Artin Facebook fanit ovat suurimmaksi osin naisia (Kuvio 1). Fanit
ovat suurimmaksi osaksi 18–54-vuotiaita ja heidän parhaimmat sijaintinsa ovat Riihimäki
ja Hyvinkää. (Kuvio 2; Kuvio 3). Facebook-sivun fanien tietojen perusteella voitiin huomioida, mitä asiakasryhmiä sivu ei kovin hyvin tavoita. Oppaan tekemisessä hyödynnettiin
tietoja nykyisistä faneista ja asiakkaista. Tietojen avulla pystyttiin havainnollistamaan, ketä
sivu tavoittaa ja ketä sivu ei vielä tavoita.

Taulukko 3. Instagram tiedot ajalta 5.11.20–11.11.20 (Instagram Tanssistudio Dance Art
11.11.2020)
Seuraajat

1056

Tavoitetut tilit

1098

Kattavuus

1098

Näyttökerrat

3737

Profiilissa tehdyt toiminnot

120

Profiilivierailut

118

Sivustoklikkaukset

2

Tanssistudio Dance Artin Instagram-tilin profiili on yleisesti kunnossa (Instagram Tanssistudio Dance Art 2020). Instagram-tilin profiili vaatii kuitenkin hieman päivitystä. Tilin profiilikuva on hyvä ja esittelyteksti toimiva. Esittelytekstin voisi kuitenkin kirjoittaa niin, että
kerrottavat tiedot olisivat allekkain eivätkä peräkkäin yhtenä tekstinä. Näin teksti olisi helpommin luettavissa. Profiilin kohokohtien kansikuvina on valokuvia (Instagram Tanssistudio Dance Art 2020). Kohokohtien kansikuvassa kannattaisi olla valokuvien sijaan yksin-
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kertaisemmat kuvat, jotta profiili olisi visuaalisempi ja selkeämpi. On tärkeää, että Instagram profiili on visuaalisesti houkutteleva ja selkeä, jotta se antaa huolitellun kuvan yrityksestä.

Taulukko 4. Instagram sisältöjen tiedot ajalta 11.9.20–11.11.20 (Instagram Tanssistudio
Dance Art 11.11.2020)
Videot:
Näyttökertojen keskiarvo

573

Tykkäyksien keskiarvo

126

Kommenttien keskiarvo

3

Kuvat:
Tykkäyksien keskiarvo

117

Kommenttien keskiarvo

4

Instagramin sisällöntuotanto ei ole kovin aktiivista ja sisällöntuotantoa tehdään vain syötteeseen ja tarinaan (Instagram Tanssistudio Dance Art 2020). Sisällöntuotannon täytyy
olla aktiivisempaa ja monipuolisempaa. Yrityksen pitäisi alkaa jakamaan sisältöjä myös
keloihin ja Instagram TV:seen. Instagramiin tuotetut sisällöt eivät ole saanet paljoa kommentteja ja tykkäyksiä on kohtalaisesti (Taulukko 4). Tilin profiilissa ei tehdä juuri ollenkaan toimintoja (Taulukko 3). Sisältöjen pitää olla visuaalisemmin houkuttelevampia ja niiden yhteydessä olevat tekstit tulisi kirjoittaa niin, että ne kehottaisivat vuorovaikutukseen.
Näin julkaisut voisivat menestyä paremmin. Julkaisuissa ei myöskään aina hyödynnetä
paikka- ja henkilömerkintöjä eikä hashtageja (Instagram Tanssistudio Dance Art 2020).
Henkilö- ja paikkamerkinnät sekä hashtagit on tärkeä lisätä julkaisuihin. Ne lisäävät näkyvyyttä ja auttavat sisältöjen löydettävyydessä.

Instagram seuraajat
11%

89%

naiset

miehet

Kuvio 4. Instagram seuraajien sukupuolijakauma (Instagram Tanssistudio Dance Art
11.11.2020)
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Instagram seuraajat
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
13-17 v

18-24 v

25-34 v
kaikki

35-44 v
naiset

45-54 v

55-64 v

yli 65 v

miehet

Kuvio 5. Instagram seuraajien ikäjakauma (Instagram Tanssistudio Dance Art 11.11.2020)

Instagram seuraajat
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Riihimäki

Hyvinkää

Helsinki

Tampere

Hausjärvi

Kuvio 6. Instagram seuraajien parhaimmat sijainnit (Instagram Tanssistudio Dance Art
11.11.2020)

Tanssistudio Dance Artin Instagram seuraajat ovat suurimmaksi osin naisia (Kuvio 4).
Seuraajat ovat suurimmaksi osin 18–44-vuotiaita ja heidän parhaimmat sijaintinsa ovat
Riihimäki ja Hyvinkää (Kuvio 5; Kuvio 6). Instagram seuraajien tietojen perusteella voitiin
huomioida, mitä asiakasryhmiä tili tavoittaa, ja mitä asiakasryhmiä se ei tavoita. Oppaan
tekemisessä hyödynnettiin tietoja nykyisistä seuraajista, joita tili tavoittaa ja ei tavoita.
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3

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media, tai lyhennettynä some, on nykyaikana vakiintunut ilmaisu, joka viittaa
verkkopalveluihin, jotka luovat yhteyden käyttäjien ja verkkosisältöjen välille. (Opetushallitus 2016). Digitalisaation myötä sosiaalisesta mediasta on tullut osa jokapäiväistä elämää.
Kannamme sosiaalista mediaa mukanamme ja sosiaalinen media on läsnä siellä, missä
puhelimet ja muut digitaaliset laitteetkin ovat. Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden
pysyä jatkuvasti yhteydessä, jakaa tietoa ja muistoja, kertoa tarinoita, olla luova ja seurata
muiden tekevän samaa. Sosiaalisesta mediasta on tullut paikka, joka toistaa digitaaliympäristössä tapahtumattomia asioita – ollessamme Online tilassa näemme, mitä tapahtuu
Offline tilassa. (Atherton 2020, 5.) Sosiaalinen media on henkilökohtainen, intiimi ja keskustelun mahdollistava ympäristö, joka on erinomainen kanava asiakkaiden ja yrityksien
kohtauspaikaksi. Sisällöntuotanto ja läsnäolo sosiaalisessa mediassa on paljon ihmisläheisempää kuin perinteinen markkinointiviestintä. (Atherton 2020, 84.)

Kotler, Armstrong, Harris & He (2020, 246) esittävät, että erityisesti palvelualan yrityksien
tulisi tehdä tarjoamistaan palveluista näkyvää markkinoinnin avulla. (Kotler, Armstrong,
Harris & He 2020, 246). Läsnäolo sosiaalisessa mediassa on erityisen tärkeää yrityksille,
jotka tarjoavat palveluita, sekä yrityksille, joiden uudelleenostojen aikaväli on vuoden tai yli
vuoden (Atherton 2019, 22). Olemalla läsnä sosiaalisen median kanavissa yritys voi tuoda
palvelunsa lähemmäksi kuluttajia ja tehdä aineettomista palveluista näkyviä. Tanssistudio
Dance Art pystyy sosiaalisen median kanavissaan näyttämään, minkälaista tanssinopetusta juuri he tarjoavat. Sosiaalisen median avulla voidaan näyttää konkreettisesti, millaisia eri tanssitunnit ja tanssilajit ovat. Tuottamalla laadukkaita sisältöjä, jotka esittelevät
tanssia, voidaan tanssi tuoda lähemmäksi asiakasrajapintaa. Tanssistudio Dance Artin
asiakkaat ostavat tanssinopetusta kausittain tai vuosittain. Ostojen väli on melko pitkä,
minkä vuoksi laadukkaan sosiaalisen median sisällöntuotannon avulla pitää pyrkiä sitouttamaan asiakkaita yritykseen ostojen väliseksi ajaksi.

Läsnäolo sosiaalisessa mediassa on erityisesti tärkeätä yrityksille, joiden kohderyhmiin
kuuluu nuoria. Tanssistudio Dance Artilla on paljon nuoria asiakkaita. SoMe ja nuoret
2019 – katsauksen mukaan 13–29-vuotiaat suomalaiset nuoret käyttävät sosiaalisen median palveluita 15–20 tuntia viikossa. Sosiaalista mediaa käytetään nuorten keskuudessa
eniten kello 15 ja 01 välillä, josta painopiste on kello 18 ja 21 välillä. 92 % nuorista lukee ja
katselee sosiaalisen median sisältöjä. (Ebrand Group Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja
kulttuuripalvelut 2019.)
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Sosiaalinen media on keskustelukanava, jossa reaalielämän keskustelut jatkuvat (Ebrand
Group Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut 2019). Yrityksien tulee myös jatkaa vuorovaikutteista keskustelua kuluttajien kanssa olemalla aktiivisesti läsnä sosiaalisessa mediassa. Kotler ym. (2020, 17) mukaan nykyaikana yrityksien tulisi käyttää sosiaalista mediaa luodakseen yhteys asiakkaiden kanssa ja tehdä brändistä mielenkiintoinen
tuottamalla puoleensavetäviä sisältöjä. (Kotler ym. 2020, 17). Onnistuakseen luomaan yhteyden kuluttajien kanssa yrityksien tulisi löytää keinot, joiden avulla ne voivat keskustella
asiakkaiden kanssa. Parhaiten tämä onnistuu luomalla sisältöjä, jotka sitouttavat asiakkaita sekä ovat heitä puhuttelevia ja relevantteja. (Kotler ym. 2020, 18.)
3.1

Sosiaalinen media tänään

Suomessa 2,7 miljoonaa henkilöä käyttää Facebookia ja 1,6 miljoonaa Instagramia. (DNA
ja Nepa 2019). 16–24 vuotiaista 47 % seuraa jotain yhteisöpalvelua useasti päivässä, ja
73 % ainakin päivittäin tai lähes päivittäin. Vastaavasti 25–34 vuotiaista 45 % seuraa jotain yhteisöpalvelua useasti päivässä, ja 74 % ainakin päivittäin tai lähes päivittäin. (Tilastokeskus 2019.) Sosiaalisessa mediassa on mahdollisuus tavoittaa suuri määrä yritykselle
relevantteja asiakkaita, luoda heidän kanssaan vuorovaikutusta ja vahvistaa yrityksen ja
asiakkaiden välistä keskustelua. Tuottamalla sosiaalisen median kanaviin erityisesti aitoa
sisältöä, joka kertoo yrityksen toiminnasta ja arvoista, voi yritys rakentaa yhteyden asiakkaiden kanssa, jotka jakavat samoja arvoja yrityksen kanssa (Atherton 2020, 84).

Sosiaalisen median suurimpina trendeinä vuona 2020 nähdään videosisällöt (Social Media Today). Videot toimivatkin melkein kaikissa kanavissa menestyksekkäästi. (Atkinson
2019.) Monet sosiaalisen median kanavat tarjoavat enenevissä määrin ominaisuuksia videoiden tuottamiseen ja jakamiseen, kuten esimerkiksi Instagram sovelluksen tarina-,
kela- ja InstagramTV ominaisuudet, Facebook sovelluksen tarina- ja syötejulkaisuominaisuudet, sekä TikTok sovelluksen koko idea perustuu videoiden tuottamiseen.

Yksi vuoden 2020 suurimpia trendejä on korostunut vuorovaikutus seuraajien kanssa,
jotta seuraajista tulisi entistä lojaalimpia. Vuorovaikutus edellyttää myös seuraajien kuuntelemista. (Social Media Today.) Myös autenttisuus ja aitous jatkavat sosiaalisen median
trendeinä vuonna 2020. Aitoa sisällöntuotantoa arvostetaan yhä enemmän ja käyttäjät
seuraavat entistä enemmän samaistuttavampaa sisältöä sosiaalisen median kanavista.
(Edelman.)

Monipuolinen sisällöntuotanto kanavien sisällä on myös korostunut. Sosiaalisen median
kanavissa pitäisi pyrkiä käyttämään monipuolisesti kanavan tarjoamia ominaisuuksia ja
julkaisumahdollisuuksia. Aidot, viihdyttävät ja luovat sisällöt kasvattavat suosiotaan, kuin
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myös profiilit, jotka keskittyvät rakentamaan ympärilleen selkeätä yhteisöä. (Lehtomaa
5.11.2020.)

3.2

Sosiaalisen median kanavat

Sosiaalisen median kanavia on useita ja jokainen sosiaalisen median kanava on ainutlaatuinen ympäristö, jossa on erilaisia ominaisuuksia ja käyttäjiä. Yrityksen tulisi olla läsnä
sille relevanteissa kanavissa ja sopeuttaa sisällöntuotanto kanavakohtaisesti. Jotta yritys
voisi valita relevantit kanavat, joissa sen kannattaa olla läsnä, tulee yrityksen tuntea eri
sosiaalisen median kanavia, niiden ominaisuuksia ja käyttäjiä. Olemalla läsnä oikeissa sosiaalisen median kanavissa yritys pystyy parhaiten rakentamaan omaa brändiään (Atherton 2020, 85–86).

Sosiaalisen median avulla yritys pystyy kertomaan toiminnastaan asiakkaille, mutta sitä
tärkeämpää on pystyä kertomaan brändistä tarkemmin – miksi yritys on olemassa, mikä
on sen missio ja visio, sekä mitä ajatuksia itse yritystoiminnan taustalla on. Kun yritys pystyy kertomaan ajatuksista yritystoiminnan taustalla, se pystyy erottautumaan kilpailijoistaan. Nykyaikana kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia ajatuksista ja arvoista yritystoiminnan takana. Rakentamalla brändiä sosiaalisen mediaan, jonka pääpaino on yrityksen
syvimpien olemassaolo syiden takana, onnistuu yritys luomaan vahvan läsnäolon sosiaaliseen mediaan ja vetoamaan kuluttajien tunteisiin. (Atherton 2020, 85–86.)

Yrityksen tulisi sopeuttaa sisällöntuotantonsa asiakkaiden, kanavien ja tavoitteiden mukaan. Sisällöntuotannon täytyy olla myös jatkuvaa, jotta asiakkaat törmäävät sisältöihin
tasaisin väliajoin. Kun asiakkaat törmäävät sisältöihin tarpeeksi useasti, syntyy yrityksen
ja asiakkaiden välille vuorovaikutusta. (Atherton 2020, 116.) Jotta vuorovaikutuksellista
keskustelua syntyisi sosiaalisessa mediassa yrityksen ja asiakkaiden välille, tulisi yrityksen olla läsnä niissä sosiaalisen median kanavissa, jossa yritykselle relevantit asiakkaat
ovat. Yrityksen ei kannata yrittää olla läsnä liian monessa sosiaalisen median kanavassa
– on parempi panostaa tärkeisiin ja relevantteihin sosiaalisen median kanaviin ja tuottaa
niihin laadukkaita sisältöjä. (Atherton 2020, 108–109.) Tämän vuoksi sosiaalisen median
sisällöntuotannon kehittämisessä tutkitaan eri sosiaalisen median kanavia ja Tanssistudio
Dance Artin asiakasryhmiä, jotta sisällöntuotanto saadaan kohdistettua oikeisiin kanaviin
ja oikeille henkilöille. Yrityksen tuottaessa sisältöjä sosiaalisen median kanaviin ei yrityksen kannata tuottaa sisältöjä kaikkiin mahdollisiin kanaviin, vaan mieluummin panostaa
laadukkaaseen sisältöön muutamissa kanavissa, joissa kohderyhmätkin ovat (Lehtomaa
5.11.2020). Tanssistudio Dance Artin sosiaalisen median sisällöntuotannon kehittämisessä keskitytään vain kolmeen kanavaan, jotta kanavia ei olisi liikaa ja sisällöntuotanto
olisi laadukasta.
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3.2.1

Facebook

Facebook on kanava, jossa ihmiset voivat olla vuorovaikutuksessa, jonka vuoksi se on
hyvä kanava tuottaa sisältöjä (Diamond & Haydon 2018, 13). Facebookin ilmaiset työkalut; julkaisut, tarinat, postilaatikko ja tapahtumien luominen (Facebook for Business 2020)
mahdollistavat yrityksen vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa.

Tanssistudio Dance Artilla on Facebookissa yrityssivu, josta kerrottiin syvemmin luvussa
2.2. Facebookissa yrityksellä kannattaakin olla oma sivu, joka toimii ikään kuin yrityksen
yhtenä virtuaalisena julkisivuna muiden sosiaalisen median kanavien ja kotisivujen ohella.
Ensisijaisen tärkeää on, että yrityksen sivu on huoliteltu – sieltä löytyvät kaikki mahdollinen informaatio aina päivitettynä ja sivun kuvat ovat laadukkaita. Kun yrityksen sivu on
kunnossa, on panostettava seuraavaksi sisällöntuotantoon. Sisällöntuotannon avulla yritys
voi tavoittaa paremmin seuraajia, olemassa olevia asiakkaita ja potentiaalisia uusia asiakkaita. (Diamond & Haydon 2018, 16–17.) Facebookissa pitää luoda ensin laadukas sivu
tai päivittää sivu kuntoon, jonka jälkeen vasta panostaa sisällöntuotantoon. Onnistuneella
sisällöntuotannolla saadaan sivulle lisää vierailijoita, jonka vuoksi sivun täytyy olla ensin
kunnossa. Facebook-sivun täytyy olla huoliteltu, jotta siitä jäisi laadukas mielikuva sivun
vierailijoille. On tärkeä muistaa, että yrityksen Facebook-sivu on suoraan yhteydessä yritykseen ja mielikuvat Facebook-sivusta johtavat mielikuviin yrityksestä.

Facebook-sivun kansi- ja profiilikuvan pitäisi kertoa sivun vierailijalle, mistä sivussa on
kyse. Profiilikuvasta ja kansikuvasta tai -videosta tulisi ilmetä, mitä yritys tekee ja tarjoaa.
Kuvien ja/tai videoiden tulisi olla hyvälaatuisia, huomiota herättäviä ja laadukkaita. Yrityksen logo olisi myös hyvä sijoittaa toiseen kuvaan tai videoon. Kansikuvan, tai -videon alla
on toimintapainikkeita, joihin yritys voi itse valita toiminnon, jonka haluaa asettaa sivulleen. Toimintoja voivat olla esimerkiksi seuraaminen, videon katsominen tai linkki kotisivuille. Toimintopainikkeeksi voi tämän lisäksi valita viestin lähettämisen, jos yritys haluaa
tarjota kontaktointi-, tai asiakastuki mahdollisuuden Facebookin kautta. Yrityssivun vasemmassa laidassa ovat yrityksen tiedot ja tietoja yrityksen yhteisöstä. Yhteisöllä tarkoitetaan käyttäjiä, jotka tykkäävät kyseisestä sivusta. Vasempaan laitaan tietojen alle voi
myös valita erilaisia toimintoja, jotka näkyvät sivun vierailijoille. Nämä voivat olla esimerkiksi linkitettyjä sosiaalisen median muita kanavia, kuvia ja videoita. Yrityssivun keskeltä
löytyy sivun aikajana, mistä löytyvät kronologisesta järjestyksestä yrityksen julkaisemat sisällöt. (Diamond & Haydon 2018, 68–69.)

Yritys voi jakaa Facebookissa kuvia ja videoita yhdistettynä tekstiin, pelkkää tekstiä, kuvia
tai videoita (Diamond & Haydon 2018, 48). Sisältöjä voi tuottaa yrityksen tarinaan ja syöt-
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teeseen (Facebook 2017). Yrityksen sivulle pystyy lataamaan myös erillisiä kuva- ja videokansioita, jotka on hyvä jaotella esimerkiksi teeman tai aiheen mukaan (Diamond &
Haydon 2018, 133). Facebookissa voi pitää myös live-lähetyksiä, jotka ovat erittäin hyvä
tapa kommunikoida ja lisätä vuorovaikutusta käyttäjien kanssa (Diamond & Haydon 2018,
321).

Facebookissa voi luoda myös tapahtumia, mikä on erityisen hyvä työkalu yrityksille. Facebook tapahtumien luomisessa on paljon etuja, kuten esimerkiksi tapahtumatietojen ja -päivitysten jakaminen tapahtuman sivulle. Julkaiseminen tapahtumasivulle kiihdyttää innostusta tapahtumaa kohtaan. Tapahtumasivulla voi myös helposti seurata kävijä- ja osallistujamääriä. (Facebook for Business 2020.) Tapahtuman luominen Facebookissa mahdollistaa myös käyttäjien kutsumisen tapahtumaan. Kutsumisen avulla voi tavoittaa käyttäjiä,
jotka eivät vielä ole yrityksen asiakkaita tai yrityksen sivun tykkääjiä. (Diamond & Haydon
2018, 264).

Facebookissa muut käyttäjät voivat merkitä yrityksen sivun omiin julkaisuihinsa tai julkaista yrityksen sivulla, jos yritys antaa tähän luvan Facebookissa. Jos yritys antaa luvan,
on yrityksellä mahdollisuus saada enemmän näkyvyyttä. Kun muut käyttäjät mainitsevat
yrityksen, julkaisu näkyy kyseisen käyttäjän aikajanalla hänen Facebook kavereilleen.
(Diamond & Haydon 2018, 84–85.)

Yrityksen tulisi saada Facebook käyttäjiä tykkäämään yrityssivustaan. Kun joku tykkää
yrityssivusta, ilmestyy käyttäjän aikajanalle tällöin yrityksen jakamat sisällöt ja päivitykset
(Diamond & Haydon 2018, 67). Yrityksen täytyy kuitenkin nähdä vaivaa, jotta se saisi tykkäyksiä. Tykkäyksien saamisessa auttavat muun muassa yhteisön ymmärtäminen ja juuri
heille luotu sisältö. (Diamond & Haydon 2018, 131.) Jotta Facebookissa onnistuisi sisällöntuotannossa, täytyy kiinnittää huomiota tuotettavaan sisältöön ja sen laatuun. Sisältöjen laadukkuuteen vaikuttavat muun muassa otsikot ja alaotsikot, teksti sekä kuvat ja videot. (Diamond & Haydon 2018, 114).

Yrityksen näkyvyyteen Facebookissa vaikuttaa algoritmi, joka määrittää sen, mitä julkaisuja ja missä järjestyksessä käyttäjät näkevät niitä aikajanallaan. Algoritmi muuttuu jatkuvasti, ja tuottaessa orgaanista sisältöä on algoritmi huomioitava sisällöntuotannossa. Yritys onnistuu saamaan näkyvyyttä Facebookissa, jos sisältöjen avulla pystytään luomaan
reaktioita, ja jos yrityssivulle onnistutaan saamaan kävijöitä. On tärkeää julkaista sisältöjä
myös oikeaan aikaan, eli silloin kun käyttäjät ovat Facebookissa. Algoritmi näyttää suosivan myös yli kolmen minuutin videoita, jotka on tuotettu suoraan Facebookin – ei jaettu
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muista sosiaalisen median kanavista tai verkkosivuilta. (Cooper 2020.) Facebookin algoritmi suosii kaikessa sisällöntuotannossa julkaisuja, jotka eivät ohjaa pois Facebookista, ja
jotka ovat suoraan Facebookiin julkaistuja (Barnhart 2020).

Yrityksen tulisi näyttäytyä Facebookissa helposti lähestyttävänä, olla vuorovaikutuksessa
ja jakaa lisäarvoa tuottavaa sisältöä. Vuorovaikutukselliset ja keskusteluun kehottavat sisällöt auttavat saamaan lisää reaktioita sisältöihin ja toimintaa sivulle. Mitä enemmän yrityksen julkaisut saavat reaktioita, sitä enemmän yritys saa näkyvyyttä, sillä Facebookin
algoritmi suosii julkaisuja, jotka saavat reaktioita. (Diamond & Haydon 2018, 120–121.)
Onnistuakseen Facebookin sisällöntuotannossa on julkaistava oikeaan aikaan ja oltava
vuorovaikutuksessa – vastattava kommentteihin, viesteihin ja reaktioihin. Sisältöjen täytyy
olla myös laadukkaita, kiinnostavia ja oikein mitoitettuja. (Diamond & Haydon 2018, 336–
337.) Persoonallinen, jatkuva ja käyttäjäystävällinen sisällöntuotanto takaa onnistumisen
Facebookin sisällöntuotannossa (Diamond & Haydon 2018, 346–347). Facebookiin sisältöä tuottaessa on tärkeä myös muistaa, että käyttäjät pystyvät piilottamaan julkaisuja niin
etteivät ne enää näy käyttäjälle (Diamond & Haydon 2018, 116). Välttääkseen tätä on panostettava sisällöntuotannon vetovoimaisuuteen.

Lisätäkseen vuorovaikutusta Facebookissa ja ylläpitääkseen hyvää asiakaspalvelua yrityksen tulisi pyrkiä vastaamaan mahdollisimman nopeasti Facebook-sivujen kautta saatuihin viesteihin. Yksityiset viestit ovat oiva keskustelukanava, jotka mahdollistavat nopean
yhteydenoton. (Diamond & Haydon 2018, 308.)

Ennen kaikkea Facebook-sivun tulisi olla yksi yrityksen digitaalinen julkisivu, josta on
suora linkki yrityksen tarjonnan pariin. Sisällöntuotannolla pyritään houkuttelemaan Facebook-sivulle vierailijoita, josta vierailijoita ohjataan eteenpäin yrityksen tarjonnan pariin.
Facebookissa yrityksen sivulla tulisi olla linkki, joka ohjaa asiakkaan esimerkiksi yrityksen
kotisivuille. (Diamond & Haydon 2018, 43).

3.2.2

Instagram

Instagram on hyvä sosiaalisen median kanava yrityksille, sillä Instagramissa halutaan
seurata brändejä, ja mitä tapahtuu brändien kulisseissa (Lehtomaa 5.11.2020). Tanssistudio Dance Artilla on Instagramissa profiili, josta kerrottiin tarkemmin luvussa 2.2. Yrityksellä tulisi ehdottomasti olla yritystili Instagramissa, jotta julkaisujen toimivuuden seuraaminen analytiikan avulla on helpompaa. (Virtanen 2020, 23).

Instagram profiilin kannattaa olla visuaalisesti tunnistettava ja yritykseen linkittyvä, jotta
sisällöt jäisivät paremmin mieleen ja niistä jäisi yritykseen linkittyvä muistijälki. Yrityksen
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Instagram profiili toimiikin yrityksen eräänlaisena käyntikorttina. Instagram profiilin tulee
olla huoliteltu ja laadukas. Jotta profiili olisi huoliteltu, tulisi profiilikuvan olla selkeä, kohokohtien kansikuvien olla yhdenmukaiset ja profiilin tekstin kertoa, mistä tilissä on kyse ja
mitä se tarjoaa. (Lehtomaa 5.11.2020.)

Instagramissa voi tällä hetkellä tuottaa sisältöjä syötteeseen, tarinaan, TV:seen ja keloihin. Suoraan syötteeseen julkaistut sisällöt näkyvät profiilissa ja syötteessä. TV:seen ja
keloihin tuotetut sisällöt näkyvät myös syötteessä, jos ne halutaan jakaa syötteeseen. Jos
niitä ei jaeta syötteeseen, ne näkyvät profiilissa ja tutki -sivulla. TV:seen ja keloihin tuotetut sisällöt tulevat näkyviin myös profiiliin, mutta ne voi laittaa näkyviksi eri välilehdille.
Suoraan syötteeseen tuotetut kuvat ja videot näkyvät ensisijaisesti profiilissa.

Instagramiin tuotettavien sisältöjen tulisi kertoa laadukkain kuvin ja videoin, mistä tilissä
on kyse. Kuvien ja videoiden tulisi siis kertoa, mitkä ovat yrityksen tarjoamat tuotteet tai
palvelut. Syötteeseen julkaistuissa kuvissa ja videoissa tulisi kiinnittää huomiota niiden
laadukkuuteen, kuvateksteihin, merkintöihin ja hashtageihin. Kuvien ja videoiden avulle
pitää kiinnittää huomiota ja sitouttaa seuraajia. Parhaiten tämä onnistuu laadukkailla kuvilla ja videoilla, joihin on liitetty relevantti teksti. Kun kuvat ja videot ovat mielenkiintoisia
ja niihin on liitetty puhuttelevia tekstejä, käyttäjät viettävät sisältöjen parissa enemmän aikaa. (Moeller 2020.)

Instagramin tarinaominaisuuden avulla yritys voi jakaa kuvia ja videoita, jotka ovat näkyvissä 24 tunnin ajan yrityksen profiilikuvaa napauttaessa. Tarinaan tuotetut sisällöt ovat
vetovoimaisia, sillä ne ovat esillä vain hetken. Tarinoita halutaankin katsoa juuri sen takia,
että sisällöt nähtäisiin ennen kuin ne katoavat. Tarinoihin voi lisätä tekstiä, tehosteita, merkintöjä, musiikkia ja toiminnallisia elementtejä. Tarinaan voi jakaa myös seuraajien sisältöjä. Tarinat ovat myös hyvä mahdollisuus jakaa hieman kevyempää sisältöä. Tarinaan
julkaistavien sisältöjen tulisi olla helposti lähestyttäviä ja saada aikaan vuorovaikutusta.
Tarinoissa kannattaa jakaa aitoa sisältöä, jonka ei tarvitse mukailla niin tarkasti yrityksen
värimaailmaa tai visuaalisia suuntaviivoja. Tarinoiden avulla yritys voi luoda sisältöjä, jotka
tekevät yrityksestä henkilömäisen ja helposti lähestyttävämmän. Tarinoiden avulla voidaan kertoa, mitä tapahtuu kulissien takana. (Lehtomaa 5.11.2020; Virtanen 2020, 27.)
Tarinoita voi tallentaa myös profiilin kohokohtiin, jolloin tarinat ovat jatkuvasti näkyvillä profiilissa. Yritys voi tallentaa kohokohtiin esimerkiksi tuotteille, palveluilla tai yrityksen toimintaan liittyville tarinoille omat kohokohdat. Tämän avulla yritys voi esitellä laajemmin tarjontaansa seuraajille tai profiilissa vieraileville käyttäjille. (Virtanen 2020, 29.)
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Instagramin TV:seen voi julkaista jopa 10 minuutin videoita. Pitkien videoiden tuottaminen
vaatii huolellista ja laadukasta suunnittelua. Videoita kannattaa kuitenkin tehdä, sillä videot lisäävät vuorovaikutusta. Kuten kaikkien sisältöjen myös videoiden tulisi antaa katsojille lisäarvoa. (Moeller 2020.) Instagram on julkaissut elokuun alussa myös uuden tavan
luoda ja julkaista videosisältöä kanavalle – Instagram Reels. Reels työkalun, suomennettuna kelat, avulla voi kuvata, editoida ja jakaa 15–30 sekunnin videoita. Keloihin voi lisätä
ääntä, musiikkia ja erikoistehosteita. Keloihin voi yhdistää useita eri videopätkiä ja muuttaa videoiden nopeutta. Kun kela on valmis, sille voi valita kansikuvan ja jakaa sen julkaisusyötteeseen, tarinaan ja tutki-sivustolle. (Instagram 2020.) Keloihin tuotetun sisällön tulee olla laadukasta, mutta sisällöt voivat olla hieman kevyempiä ja persoonallisempia. Kelojen avulla voi antaa pienen vilkauksen tilin persoonaan, ja sen avulla kiinnittää enemmän huomiota. (Moeller 2020.)

Instagramissa on erityisen tärkeä hyödyntää kaikkia jakamismahdollisuuksia, ja pyrkiä
tuottamaan hyvin monipuolista sisältöä. Kelat ja tarinat ovat hyviä mahdollisuuksia jakaa
kevyempää, ja humorististakin sisältöä. (Lehtomaa 5.11.2020.)

Instagramissa käytetään kuvatekstien yhteydessä hashtageja, joiden avulla voi kuvailla
sisältöä. Alueellisesti toimivan yrityksen kannattaa käyttää hashtageina paikkakunnan tai
alueen nimeä ja toimialaan liittyviä hashtageja. Yrityksellä voi olla myös omia hashtageja,
jotka liittyvät yrityksen nimeen tai sloganiin. Hashtageja valittaessa on hyvä muistaa, että
niiden tulisi olla tarpeeksi lyhyitä ja selkeitä. Hashtageja kannattaa tuoda laajasti esiin
markkinoinnissa ja muissa kontaktipisteissä, jotta myös asiakkaat voivat käyttää hashtageja. (Virtanen 2020, 23.)

3.2.3

TikTok

TikTok on sosiaalisen median kanava, jolla on noin 500 miljoonaa käyttäjää globaalisti.
TikTok on kanava, jonne käyttäjät lataavat pääosin 15 sekunnin mittaisia videopätkiä,
mutta sovellukseen voi jakaa myös 1 minuutin mittaisia tarinoita. TikTokin käyttäjistä noin
puolet ovat 18–34-vuotiaita. (Digimarkkinointi.) TikTok sovelluksen ikäraja on 13 vuotta,
mutta sovelluksella on paljon myös nuorempia käyttäjiä (Uhma). TikTok on maailman
toiseksi ladatuin sovellus (Markkinointi & Mainonta). Suomessa sovellusta on ladattu kaiken kaikkiaan jo yli 2 miljardia kertaa (Uhma).

TikTok sovelluksessa yritykset voivat muun muassa luoda oman käyttäjän, johon sisältöä
tuottamalla yritykset voivat mainostaa tuotteitaan tai palveluitaan. (Digimarkkinointi). TikTok sovelluksella on suuri potentiaali sen käyttäjämäärän vuoksi, minkä vuoksi se on hyvä
sosiaalisen median kanava myös yrityksille (Uhma).
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TikTok sovelluksessa julkaistavat sisällöt ovat pystysuuntaisia videoita, joissa on lähes
aina ääntä. Yleensä TikTokkiin tuotettava sisältö perustuukin juuri taustalla soivaan musiikkiin tai taustaääniin (Dagmar). Musiikkia tai ääniä voi lisätä sovelluksesta kuvatessa
videoita. TikTok videoihin voi lisätä myös erilaisia filttereitä, efektejä ja muokata videoita
sovelluksen tarjoamilla ominaisuuksilla. TikTok sovelluksessa suosituinta sisältöä ovat
tanssivideot, lauluvideot ja erilaiset haasteet. Tanssistudio Dance Artilla ei ole tällä hetkellä TikTok tiliä. TikTok sovellus yhdistää tanssin ja musiikin, minkä vuoksi se on erittäin
hyvä sosiaalisen median kanava Tanssistudio Dance Artille. TikTokin avulla Tanssistudio
Dance Art pystyy myös tavoittamaan nuorempia asiakkaita, joita se ei välttämättä tavoita
Facebookin tai Instagramin kautta. Oppaassa suositellaan TikTokin käyttöönottoa juuri
sen takia, että sen avulla yritys voisi tavoittaa enemmän nuoria asiakkaita ja lisätä näkyvyyttä nuorten keskuudessa.

3.3

Mitä hyötyä on olla läsnä sosiaalisen median kanavissa?

Sosiaalisessa mediassa yritykset voivat luoda henkilökohtaisempaa ja tarkennetumpaa
markkinointisisältöä. Sosiaalinen media mahdollistaa vuorovaikutteisen sisällöntuotannon,
jonka avulla yritys pääse lähemmäksi asiakasrajapintaa. Olemalla läsnä sosiaalisen median kanavissa yritys pystyy keskustelemaan asiakkaiden kanssa ja kuuntelemaan heitä.
(Kotler ym. 2020, 527).

Sosiaalinen media toimii paikkana, jossa vuorovaikutus jatkuu sen jälkeen kuin yritys ja
asiakas ovat olleet fyysisesti kohtaamisessa. Vaikka yrityksellä olisikin yksi tai useampi
fyysinen toimipiste, sosiaalisen median avulla yritys voi olla ajasta ja paikasta riippumatta
läsnä siellä missä asiakkaatkin ovat – sosiaalisessa mediassa (Atherton 2020, 8). Sosiaalinen media on paikasta riippumaton, mutta myös ajasta riippumaton, minkä ansiosta sosiaalisen mediaan tuotetut sisällöt ovat kuluttajien käytettävissä missä ja milloin vain. Sosiaalisen median nopeuden ja ajattomuuden ansiosta yritykset voivat tuottaa myös reaaliaikaista sisältöä – luoda sisältöä ja olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa erilaisissa
tilanteissa ja tapahtumissa. (Kotler ym. 2020, 527).

Tanssistudio Dance Art pystyy onnistuneella sosiaalisen median läsnäololla olemaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa reaaliaikaisesti ja jatkuvasti. Kun Tanssistudio Dance
Art onnistuu tuottamaan oikeanlaisia asiakkaita auttavia ja informoivia sisältöjä sosiaalisen
median kanaviin, se pystyy auttamaan asiakkaita ajasta riippumatta. Oppaassa tullaan
neuvomaan, miten yritys voi tuottaa kestäviä sisältöjä, jotka ovat aina asiakkaiden nähtävillä. Yrityksen tulisi myös tuottaa reaaliaikaisia sisältöjä. Reaaliaikaisia sisältöjä tulee
tuottaa, kun Tanssistudio Dance Art järjestää tapahtumia, osallistuu näytöksiin tai kisoihin.
Reaaliaikaisella sisällöllä voidaan tiedottaa ja inspiroida asiakkaita.
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3.4

Sosiaalisen median julkaisujen aikatauluttaminen

Jatkuva ja aktiivinen sisällöntuotanto auttaa onnistumaan sosiaalisessa mediassa, sekä
pitämään seuraajat ja kanavat aktiivisina. Siksi onnistunut sisällöntuotanto sosiaalisen
mediaan vaatii suunnittelua – kuinka usein, mihin kanaviin, ja millaista sisältöä tuotetaan.
(Virtanen 2020, 94.)

Onnistuminen sosiaalisen median sisällöntuotannossa vaatii jatkuva ja säännöllistä sisällöntuotantoa. Pitkät tauot sisällöntuotannossa voivat vaikuttaa negatiivisesti yrityskuvaan
ja jopa huonontaa yrityksen brändiä. On tärkeä ensin asettaa tavoitteet sosiaalisen median sisällöntuotannolle, jonka jälkeen aikatauluttaa sisällöntuotanto. Sisällöntuotannon
aikatauluttaminen antaa raamit suunnitelmalliselle sisällöntuotannolle, mutta on hyvä tuottaa myös ajankohtaista sisältöä. Sosiaalisessa mediassa pitää reagoida nopeasti ja tuottaa sisältöjä myös aikataulun raamien ulkopuolelta. (Lehtomaa 5.11.2020.)

Opas kehottaa tuottamaan sisältöjä säännöllisesti sosiaaliseen mediaan ja olemaan kanavissa aktiivisesti läsnä. Tanssistudio Dance Artin sisällöntuotannon aikatauluttaminen perustuu yrityksen toimintavuoteen ja ostoprosessiin. Oppaassa esitetään yrityksen toimintavuosi, ostoprosessi ja aikatauluttaminen. Oppaassa on asetettu sisällöntuotannolle ajalliset painopisteet, jotka huomioivat yrityksen toimintavuoden ja ostoprosessin. Toimintavuoteen ja ostoprosessiin perustuva aikatauluttaminen auttaa yritystä tuottamaan oikeanlaisia
sisältöjä oikeaan aikaan. Aikataulussa on kausittaisia teemoja, jotka ohjaavat sisällöntuotantoa suhteessa toimintavuoteen ja ostoprosessiin. Oppaassa ei esitellä tarkkaa sisällöntuotannon aikataulua, sillä sisällöntuotannossa keskitytään ensisijaisesti laatuun, ei määrään. Oppaassa annetaan kuitenkin esimerkkejä, miten sisällöntuotantoa voisi jatkossa
aikatauluttaa ja suosituksia, kuinka usein sisältöjä olisi hyvä tuottaa kuhunkin kanavaan.
Tiukkaa aikataulua ei luoda aluksi, sillä se saattaisi asettaa turhia paineita sisällöntuotannolle.

3.5

Sosiaalisen median kehittäminen analytiikan avulla

Sosiaalisessa mediassa onnistumista voi mitata analytiikan avulla. Analytiikan avulla voidaan tarkastella, missä on onnistuttu ja mitkä osa-alueet vaativat vielä kehittämistä.
Aluksi tulisi miettiä, mikä on yrityksen tavoite sosiaalisessa mediassa. Kun tavoite on selvillä, voi tavoitteelle valita mittarit ja seurata onnistumista. (Virtanen 2020, 19.) Sosiaalisen
median kanavat tarjoavat paljon tietoja ja analytiikkaa tilin onnistumisesta. On tärkeä pohtia, minkä eri analyytikoiden avulla voidaan mitata, että onko sosiaalisessa mediassa
edetty kohti asetettuja tavoitteita. Sosiaalisessa mediassa on hyvä mitata, miten paljon ih-
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misiä on saatu toimimaan suhteessa yritykseen. On hyvä mitata esimerkiksi toimintonappuloiden klikkauksien määrä, yksityisten yhteydenottojen määrää, kommenttien määrää
tai erilaisia sisällöistä tapahtuneiden ohjauksien määrää. (Lehtomaa 5.11.2020).

Useimmiten käytettyjä mittareita sosiaalisen median sisällöntuotannossa ovat: näyttökerrat, kattavuus, vuorovaikutus ja klikkaukset (Atherton 2020, 138). Sosiaalisen median kehittämisessä on tärkeä seurata myös mittareita, jotka kertovat, miten eri sisällöillä on tavoitettu seuraajia. Tyypillisimpiä mittareita, joita kannattaa seurata ovat: näyttökerrat –
kuinka monta kertaa sisältö on näkynyt jollekin henkilölle, seuraajat ja tykkääjät – kuinka
monta potentiaalista henkilöä voi tavoittaa, tavoittavuus – kuinka monta henkilöä sisältöjen avulla tavoitetaan, sitoutuminen – kuinka suuri määrä käyttäjiä aktiivisesti tekee jotain
sisällöllä. (Rummukainen ym. 2019, 235–240.)

Facebookissa on mahdollista tarkastella onnistumista Facebookin omien analytiikkatyökalujen avulla. Analytiikkatyökalujen avulla voi tarkastella sivun seuraajia, faneja ja tykkääjiä,
yksittäisten sisältöjen onnistumista ja sivun onnistumista kokonaisuudessaan. (Diamond &
Haydon 2018, 51–52). Instagram tarjoaa myös työkaluja, joiden avulla voi tarkastella tietoja seuraajista ja julkaistuista sisällöistä. (Facebook for Business 2020.) TikTok sovelluksen analytiikkaa voi tarkastella vaihtamalla käyttäjätilin Pro-tiliin, jonka jälkeen käyttäjä
pystyy tarkastelemaan käyttäjätilin yleisiä tietoja, analytiikkaa julkaisujen onnistumisesta ja
kohdennetumpia tietoja käyttäjätilin seuraajista. (Digimarkkinointi.)

Yrityksen tulisi valita mittarit, jotka kertovat, kenet on sisällöillä tavoitettu ja miten sisällöt
on vastaanotettu. Tuotettujen sisältöjen onnistuminen mitataan siinä, kuinka paljon niitä
kulutetaan (Keronen & Tanni 2017, esipuhe). Oppaaseen on valittu muutama mittari, jotka
kertovat onnistumisesta sosiaalisen median kanavissa. Jokaista kanavaa mitataan erikseen ja eri mittareiden avulla. Mittarit on valittu niin, että ne kuvaavat, ketä julkaisuilla on
tavoitettu ja miten julkaisut ovat onnistuneet. Mittareilla mitataan myös seuraajien vuorovaikutusta ja toimintaa suhteessa yritykseen. Oppaassa kehotetaan myös seuraamaan
analytiikan avulla tietoja seuraajista ja faneista, jotta ymmärretään paremmin, kenelle sisältöjä luodaan.

Oppaassa esitellään taulukkotyökalu, jonka avulla analytiikkoja voi seurata. Facebookissa
kehotetaan mittaamaan fanien määrää ja sen muutosta, Facebook-sivulla tehtyjen toimintojen määrää, julkaisujen kattavuutta ja julkaisuihin sitoutuneisuutta. Instagramissa kehotetaan mittaamaan seuraajia, tavoitettujen tilien määrää, sisältöjen vuorovaikutuksia ja
profiilissa tehtyjä toimintoja. TikTokissa puolestaan kehotetaan mittaamaan seuraajien
määrää, sisältöjen näyttökertojen määrää, tykkäyksiä, kommentteja ja saatuja viestejä.

21

Kaikissa kanavissa kehotetaan myös tarkastelemaan, miten seuraajat ja fanit muuttuvat –
ikäryhmät, sukupuolijakauma ja sijainnit. Facebookissa analytiikkaa pääsee tarkastelemaan oman Facebook-sivun kautta kohdasta ’Kävijätiedot’. Instagramissa analytiikkaa
pääsee tarkastelemaan omasta profiilista kohdasta ’Kävijätiedot’.
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4

Sisältö edellä sosiaaliseen mediaan

Sosiaalisella medialla ja sisältömarkkinoinnilla on vahva yhteys – relevantti ja kiinnostava
sisältö sosiaalisessa mediassa vetää puoleensa asiakkaita, ja vuorovaikutteinen sisältö
tuo yhteen asiakkaita ja yrityksiä. Sisältömarkkinointi on erinomainen keinovalikoima sisällöntuotantoon ja sen kehittämiseen. Parhaimmillaan sosiaalisessa mediassa voi olla seuraajia, jotka eivät vielä ole yrityksen asiakkaita, mutta viihtyvät yrityksen tuottamien sisältöjen parissa, mikä tekee seuraajista potentiaalisia asiakkaita. (Atkinson 2019.)

Brändin rakentaminen sosiaalisen median kanaviin onnistuu parhaiten sisältömarkkinoinnin keinoin, sillä sisältömarkkinoinnin pääidea on luoda sisältöjä, jotka eivät suoranaisesti
keskity myymään tuotteita tai palveluita. Sisältömarkkinointi keskittyy luomaan puoleensavetäviä sisältöjä, jotka perustuvat yrityksen ydintarkoitukseen. (Atherton 2020, 85–86.)
Tanssistudio Dance Artin sosiaalisen median sisällöntuotannon kehittämisen pääidea on
pystyä viestimään yrityksen toiminnan olemassaolon pohjimmaisista syistä ja tuottamaan
sen pohjalta oikeanlaisia sisältöjä relevantteihin sosiaalisen median kanaviin. Tämän
vuoksi sisältömarkkinoinnin keinovalikoima edesauttaa yrityksen sosiaalisen median kanavien sisällöntuotannon kehittämisessä parhaiten. Sisältömarkkinoinnin keinovalikoimaan kuuluvat syvällinen asiakasymmärrys, kohdennettu sisällöntuotanto ja ostoprosessin huomioiminen, jotka kaikki edesauttavat luomaan vetovoimaisia sisältöjä.

Tanssistudio Dance Art on palveluita tarjoava yritys, minkä vuoksi sisältömarkkinointi on
myös hyvä keinovalikoima yritykselle. Sisältömarkkinoinnin avulla yritys voi tehdä aineettomista palveluistaan näkyvimpiä ja tuoda palveluitaan lähemmäksi asiakkaita. Kotler ym.
(2020, 246) esittävätkin, että palveluja myyvien yritysten on tehtävä palveluista konkreettisempia markkinoinnin avulla, sillä palvelut ovat aineettomia, erottamattomia palveluntuottajista, riippuvaisia palvelusta ja katoavaisia kulutuksen jälkeen. (Kotler ym. 2020, 247).
Rummukaisen Hakolan ja Hiilan mukaan useat verkon julkaisualustat ja sosiaalinen media
ovat luoneet tarpeen markkinoida uudella tavalla. (Rummukainen, Hakola & Hiila 2019,
19). Myös Kotler ym. (2020, 5) esittävät, että uuden teknologian, puhelimien ja sosiaalisen
median kanavien jatkuva kehittyminen on mullistanut sen, miten asiakkaat ovat jatkuvassa
vuorovaikutuksessa. Tämän vuoksi markkinoinnin pitää pyrkiä tuottamaan asiakkaille aitoa lisäarvoa ja sitouttamaan heitä. (Kotler ym. 2020, 5.)

Kotler ym. (2020, 17) mukaan yritykset eivät voi enää markkinoida työntövoimaisesti häiritsevillä ostoon kehottavilla mainoksilla, vaan yritysten pitää pyrkiä luomaan vetovoimaisia sisältöjä, jotka houkuttelevat asiakkaita. (Kotler ym. 2020, 17.) Myös Rummukainen
ym. (2019, 18) esittävät, että sosiaalinen media on uusi ekosysteemi, jossa yritykset eivät
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voi tuottaa yksipuolista mainontaa, jolla on vastaanottajat. Yrityksien tulee luoda asiakkaista yleisö, olla läsnä siellä missä asiakkaatkin ja luoda sisältöjä, jotka saavat asiakkaat
haluamaan viettää aikaa yrityksen tuottamien sisältöjen parissa. (Rummukainen ym.
2019, 18).

Sosiaalinen media on keskustelukanava, jonka vuoksi yrityksen pitää tuottaa sellaisia sisältöjä, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen ja keskustelun. Asiakkaita pitää myös houkutella osallistumaan vuorovaikutukseen. Tuotettujen sisältöjen pitää myös luoda arvoa,
inspiroida tai antaa asiakkaille jotain hyötyä, jotta tämä viettäisi aikaa sisältöjen parissa ja
olisi halukas osallistumaan vuoropuheluun yrityksen kanssa. Oppaassa tullaan antamaan
vinkkejä, joiden avulla yritys voi tuottaa sisältöjä, jotka kehottavat vuorovaikutukseen. Oppaassa annetaan myös neuvoja, miten luoda sisältöjä, jotka antavat arvoa asiakkaille.

4.1

Sisältömarkkinointi

Content Marketing Instituten mukaan sisältömarkkinointi on strateginen markkinoinnin lähestymistapa, jonka tarkoituksena on tuottaa sisältöjä, jotka ovat relevantteja, puoleensavetäviä ja antavat lisäarvoa niille kohderyhmille, jotka ovat tarkkaan määriteltyjä ja valittuja. (Content Marketing Institute.) Sisältömarkkinointi on vetovoimaista markkinointia,
jonka tarkoitus on saada asiakas haluamaan viettämään aikaa tuotettujen sisältöjen parissa ja olemaan vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa. Sisältömarkkinointi ei ole työntövoimaista markkinointiviestintää, jolla on vain yksi vastaanottaja. (Atherton 2020, 86.)

Rummukainen ym. (2019, 32) mukaan sisältömarkkinointi on markkinointiviestintää, joka
perustuu asiakkaiden tarpeisiin. Markkinointiviestintä pitäisi suunnitella niin, että se on lähtöisin asiakkaiden tarpeista ja perustuu heidän mielenkiinnonkohteisiinsa ja valintaansa
vastaanottaa viesti. (Rummukainen ym. 2019, 32.) Jotta sisältömarkkinointi vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja on mielenkiintoista asiakkaille, täytyy yrityksen tuottaa sisältöjä oikeisiin kanaviin ja tuntea tarkasti kohderyhmät, joille erinäiset sisällöt suunnataan. Keronen
ja Tanni (2017, luku 1.2) mukaan sisältömarkkinointi on myös tiettyyn asiakkaaseen vaikuttamista oikeissa kanavissa sisällöillä, jotka on tarkkaan valittu, ja jotka ovat suhteessa
asiakkaan vaiheeseen ostoprosessissa (Keronen & Tanni 2017, luku 1.2). Jos yritys ei
tunne viestin vastaanottajia, ei yritys myöskään voi vaikuttaa heihin tuottamillaan sisällöillään.

Sisältömarkkinointia tarvitaan, jotta yritykset tavoittaisivat asiakkaat uudessa digitaalisessa ympäristössä. Sisältömarkkinointi on keinovalikoima, jonka avulla asiakkaita ja heidän tarpeitaan voi ymmärtää paremmin, sekä vastata näihin tarpeisiin tarkasti. (Rummukainen ym. 2019, 46–47.) Tanssistudio Dance Art haluaa tavoittaa paremmin asiakkaita
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sosiaalisen median kanavissa, jonka vuoksi sisältömarkkinoinnin keinovalikoima auttaa
parhaiten sisällöntuottamisen kehittämisessä.

Sisältömarkkinointia tuottaessa digitaalisiin kanaviin ja sosiaalisen mediaan on tärkeä
muistaa, että digitaalisissa ympäristöissä asiakkaan viettämä aika on yleensä asiakkaan
vapaa-aikaa. Tämän vuoksi sisällöntuottajan on oltava läsnä asiakkaita varten. Tuotetut
sisällöt ovat hetki ja mahdollisuus, jolloin sisällöntuottaja voi näyttää arvonsa asiakkaille.
(Keronen & Tanni 2017, esipuhe.) Sisältömarkkinoinnin tavoite onkin tuottaa sisältöjä,
jotka tuovat aidosti jotain arvoa kohderyhmälle; neuvoja, opastusta, viihdykettä tai inspiraatiota. (Rummukainen ym. 2019, 32–33). Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on siis luoda
arvoa asiakkaille heitä hyödyttävien sisältöjen avulla. Kun sisältömarkkinoin keinoin onnistutaan luomaan kanaviin sitoutuneita asiakkaita, saadaan luotua myös kanaville arvoa.
(Rummukainen ym. 2019, 51.) Mitä enemmän kanavilla on arvoa, sitä enemmän näkyvyyttä kanavat saavat. Kanaville voidaan luoda arvoa vain tuottamalla laadukkaita sisältöjä, ymmärtämällä asiakkaita ja käyttämällä oikeita kanavia sisältöjen tuottamiseen.

4.1.1

Sisältömarkkinointi ja asiakasymmärrys

Jotta sisältömarkkinointi tavoittaisi oikeat kohderyhmät, täytyy yrityksen tuntea asiakkaansa ja ymmärtää, miten he käyttäytyvät. Rummukainen ym. (2019, 88) mukaan yrityksien tulisikin tehdä asiakkaista kortteja, jotka toimivat työkaluina yrityksen sisältömarkkinoinnissa. (Rummukainen ym. 2019, 88).

Asiakkaista tehtyjen korttien avulla yritykset pystyvät identifioimaan kohderyhmiä ja keinoja tavoittaa heidät. Rummukainen ym. (2019, 88–89) esittävät, että asiakaskorttien
avulla yritys pystyy myös valitsemaan parhaat kanavat, joihin tuottaa sisältöjä. (Rummukainen ym. 2019, 88–89). Asiakaskorttien avulla yritys pystyy jaottelemaan asiakkaita ryhmiin, ymmärtämään kutakin ryhmää ja pyrkiä tuottamaan sisältöjä kullekin ryhmälle osuvasti. Rummukainen ym. (2019, 88–93) esittävät, että asiakaskorteissa pitäisi määritellä
asiakkaiden ikä, tausta, demografia, harrastukset, mielenkiinnon kohteet, tarpeet, tavoitteet ja muun muassa haasteet ja esteet (Rummukainen ym. 2019, 88–93). Oppaaseen on
luotu asiakaspersoonista kortteja mukaillen tätä.

Kanasen (2019, 81) mukaan tuloksellinen sisällöntuotanto vaatii ymmärtämistä, kenelle
sisältö on suunnattu, mitä sisältöjä tuotetaan ja minne sisältö jaetaan. (Kananen 2019,
81.) Oppaaseen on luotu asiakaskortteja, jotta sisällöntuotanto saadaan kohdistettua oikeille kohderyhmille. Asiakaskortit lisäävät myös asiakasymmärrystä. Tanssistudio Dance
Artin nykyisiä asiakkaita esitellään tarkemmin luvussa 4.3.
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4.1.2

Sisältömarkkinointi ja ostoprosessi

Sisältömarkkinointi liitetään usein ostoprosessiin, sillä sisältömarkkinointi pyrkii tuottamaan sisältöjä, jotka tukevat asiakkaiden ostopäätöstä ja ostoprosessia. (Rummukainen
ym. 2019, 270). Jatkuvan sisällöntuotannon avulla pyritään edistämään asiakkaita ostoprosessin eri vaiheissa niin, että asiakkaat päätyisivät ostamaan yrityksen palveluita. Tämän vuoksi sisältöjä pitäisi luoda koko ostoprosessin ajan. (Rummukainen ym. 2019, 68.)
Oppaassa on tarkemmin esitelty Tanssistudio Dance Artin toimintavuotta ja tyypillistä ostoprosessia. Oppaassa ostoprosessi on ajoitettu toimintavuoteen. Sosiaalisen median sisällöntuotanto aikataulutetaan toimintavuoden ja ostoprosessin mukaan, kuten luvussa
3.4 kerrottiin. Oikein aikataulutettu sisällöntuotanto tukee asiakkaita koko ostoprosessin
ajan ja pyrkii saamaan asiakkaat ostamaan palveluita. Sisällöntuotanto ei kuitenkaan keskity myymiseen, kuten luvussa 4 ja 4.4 kerrottiin, vaan tukemaan asiakkaita ostoprosessin
aikana.

Rummukainen ym. (2019, 178–179) esittävät sisältömarkkinointi mallin nimeltä REAN.
REAN-mallin nimi tulee englanninkielisistä sanoista Reach, Engage, Activate ja Nurture,
jotka edellä mainitussa järjestyksessä kuvaavat kuluttajan ostoprosessia. REAN-mallin
idea perustuukin kuluttajalähtöisyyteen, asiakasymmärykseen ja ostoprosessiin. REANmallin on kehittänyt Xavier Blanc. (Rummukainen ym. 2019, 178–179.)

Reach

• Kuluttajat eivät ole tietoisia palvelusta
• Yritys hakee suuren yleisön huomiota sisällöntuotannolla

• Kuluttajat pohtivat ratkaisuja ja vertailevat eri palveluita
Engage • Yritys tuottaa lisäarvoa antavia sisältöjä
• Kuluttajat ovat valmiita ostamaan palvelun
Activate • Yritys tuottaa informatiivisia ja lisätietoja antavia sisältöjä
• Kuluttajista on tullut yrityksen asiakkaita
Nurture • Yritys ylläpitää ja vahvistaa jo olemassa olevia asiakassuhteita

Kuvio 7. REAN-malli (Mukaillen Rummukainen ym. 2019, 179–181)
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REAN-mallin avulla pyritään hahmottamaan kuluttajien ostoprosessia ja kohdistamaan sisällöt palvelemaan kuluttajia heidän ollessa eri vaiheissa ostoprosessia. REAN-mallin ensimmäinen kohta Reach tarkoittaa vaihetta, jossa kuluttajat eivät välttämättä ole tietoisia
tuotteesta tai palvelusta. Tässä vaiheessa yritys hakee sisältömarkkinoinnin keinoin suuren yleisön huomiota ja pyrkii tavoittamaan useita henkilöitä kerralla. Toinen kohta Engage viittaa vaiheeseen, jossa kuluttajat pohtivat ratkaisuja ja vertailevat eri tuotteita tai
palveluita keskenään. Tässä vaiheessa yritys pyrkii tuottamaan sisältöjä, jotka luovat lisäarvoa kuluttajille. Kolmannessa Activate vaiheessa kuluttajat ovat valmiita ostamaan tuotteen tai palvelun, jolloin yrityksen tulisi sisältömarkkinoinnin keinoin varmistaa, että ostoprosessi olisi mahdollisimman helppo. Tällöin sisältöjen tulisi tarjota lisäinformaatiota ja
tarkentavia tietoja. Neljäs Nurture vaihe viittaa jo olemassa oleviin asiakkaisiin. Tässä vaiheessa yrityksen tulisi ylläpitää ja vahvistaa jo olemassa olevia asiakassuhteita sisältömarkkinoinnin keinoin. (Rummukainen ym. 2019, 180–181.) Oppaassa esitetään malli sisältöjen aikatauluttamiseen, joka perustuu toimintavuoteen ja ostoprosessiin. Aikatauluttaminen mukailee REAN-mallia.

Sisältömarkkinoinnissa onnistuakseen täytyy ymmärtää, että kuluttajat eivät kuitenkaan
jatkuvasti ole ostohalukkaita, jonka vuoksi yrityksien tuote- tai palvelumainostukset eivät
toimi yhtä hyvin kuin jatkuva sisällöntuotanto, joka pyrkii innostamaan, opettamaan ja sitouttamaan kuluttajia ennen ostopäätöstä. (Rummukainen ym. 2019, 67). Tanssistudio
Dance Artin kausiluonteisuuden vuoksi oppaassa huomioidaan yleisimmät, jopa vakiintuneet ostoajat, jolloin sisällöntuotanto keskittyy viemään asiakkaita eteenpäin ostoprosessissa. Muina aikoina sisällöntuotanto keskittyy sitouttamaan asiakkaita yritykseen laadukkaiden sisältöjen avulla.

Ymmärtääkseen kuluttajien ostoprosessia täytyy ymmärtää, että kuluttajien ostokäyttäytyminen vaihtelee suuresti riippuen yksilöstä. Suurimpana muuttuvana tekijänä ostokäyttäytymisessä nähdään kuluttajien vaihteleva osallistumisaste ostoprosessiin. Ostokäyttäytyminen voidaan jakaa karkeasti neljään eri kategoriaan sen mukaan, miten suuri kuluttajan
osallistumisaste on ostoprosessiin. Kategoriat ovat: monitahoinen -, dissonanssiteoriaan
perustuva -, tavaksi tullut - ja valikoiman etsintä ostokäyttäytyminen. (Kotler ym. 2020,
157–159.)

Kuluttajat ovat yleensä erittäin osallistuneita ostoprosessiin, kun he ostavat tuotteita tai
palveluita, jotka ovat kalliita, sisältävät jonkinlaisen riskin, ovat epätavallisia tai erittäin itseilmaisevia. Tällöin ostokäyttäytyminen on monitahoista. Kuluttajien ostokäyttäytyminen
on dissonanssiteoriaan perustuvaa, kun kuluttajat ovat ostamassa tuotetta tai palvelua,
josta on tarjolla useita samankaltaisia vaihtoehtoja, mistä valita. Kuluttajien osallistuminen
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ostoprosessiin on matalaa, kun he tekevät säännöllisiä tai halpoja ostoja. Tällöin puhutaan
tavaksi tulleesta ostokäyttäytymisestä. (Kotler ym. 2020, 157–159.)

Toimeksiantaja yritys Dance Art tarjoaa asiakkaille tanssinopetusta. Palvelun ostaminen
sitoo asiakkaita pidemmäksi aikaa, sillä tanssitunnit ostetaan yleensä syys- tai kevätlukukaudeksi. Tanssi on itseilmaiseva taiteen muoto ja tanssitunnit ovat jokseenkin hintavia,
minkä vuoksi suurin osa asiakkaista on oletettavasti hyvin osallistuneita ostoprosessiin
heidän ostaessaan tanssinopetusta. Heidän ostokäyttäytymisensä on tällöin monitahoista.

Aiemmin esitettiin, että kuluttajien ostokäyttäytyminen riippuu siitä, kuinka osallistuneita he
ovat ostoprosessiin. Osallistumisaste kertoo, miten kuluttajat käyttäytyvät ostopäätösprosessissa. Solomon ym. (2019, 162) esittävät, että kuluttajien motivaatio selittää, miksi kuluttajat tekevät asioita. Kun kuluttaja tunnistaa tarpeen, hän on motivoitunut tyydyttämään
tarpeensa. Kuluttajien motivaatio selittää myös kuluttajien osallistumisastetta ostopäätösprosessiin ja koko ostoprosessiin. Miten suuri motivaatio kuluttajalla on tyydyttää tarve,
riippuu siitä, miten tärkeätä kuluttajalle on tyydyttää kyseinen tarve. (Solomon ym. 2019,
162.) Kuluttajia siis ohjaa osto- ja ostopäätösprosessissa eteenpäin heidän motivaationsa.
Kuluttaja pyrkii motivaationsa ohjaamana eteenpäin, jotta hän saa tyydytettyä tarpeensa.
(Keronen & Tanni 2017, luku 1.1.)

Tanssistudio Dance Artin sosiaalisen median sisällöntuottamisen kehittämisessä täytyy
huomioida, että asiakkaat tarvitsevat laadukkaita sisältöjä, jotta asiakkaat etenisivät
eteenpäin ostoprosessissa. Täytyy myös ymmärtää, mitkä erilaiset motiivit vievät kuluttajia eteenpäin ostoprosessissa. Kuluttajille arvoa tuova sisällöntuotanto tukee kuluttajia
koko ostoprosessin ajan. Siinä onnistuakseen täytyy tunnistaa kuluttajien motiivit ja tuntea
tiedon tarpeet ostoprosessin jokaisessa vaiheessa (Keronen & Tanni 2017, luku 1.7).

Tarpeen
tunnistaminen

Tiedonetsintä

Vaihtoehtojen
arviointi ja
vertailu

Ostopäätös ja
osto

Oston jälkeinen
käyttäytyminen

Kuvio 8. Ostopäätösprosessi (Mukaillen Kotler ym. 2020, 159; Solomon ym. 2019, 299)

Kotler ym. (2020, 159) esittävät, että kuluttajien ostopäätösprosessi voidaan jakaa viiteen
eri vaiheeseen: tarpeen tunnistamiseen, tiedonetsintään, vaihtoehtojen arvioimiseen, ostopäätökseen ja oston jälkeiseen käyttäytymiseen. Riippuen ostoksesta ja kuluttajan osal-
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listumisen tasosta, kuluttajat saattavat ohittaa tai käydä hyvin nopeasti läpi joitain ostopäätösprosessin vaiheita. Mitä korkeampi osallistumisaste on, sitä tarkemmin kuluttaja
käy läpi ostopäätösprosessin vaiheet. Vastaavasti osallistumisasteen ollessa matala vaiheita ohitetaan tai kuluttaja käy ne läpi hyvin nopeasti. On kuitenkin huomioitavaa, että ostopäätösprosessi alkaa kauan ennen itse oston tekoa ja kestää kauas oston jälkeen. Tämän takia sisällöntuotannon on oltava jatkuvaa. (Kotler ym. 2020, 159.)

Tanssistudio Dance Artin asiakkaiden oletetaan olevan osallistuneita osto- ja ostopäätösprosessiin. Asiakkaiden oletetaan käyvän läpi kaikki ostopäätösprosessin vaiheet, jotka on
esitetty kuviossa 8. Tanssistudio Dance Artin asiakkaiden ostoajat ovat melko vakiintuneita, sillä tanssitunteja ostetaan kausiluoteisesti. Tämän takia oppaassa esitetään vuositasolla ajat, jolloin asiakkaiden oletetaan olevan eri ostopäätösprosessin vaiheissa. Sisällöntuotannon aikatauluttaminen perustuu ostopäätösprosessin eri vaiheisiin.

Ostopäätösprosessin toinen vaihe on tiedonetsintä (Kuvio 8). Kun kuluttajat ovat tunnistaneet jonkin tarpeen he etsivät tietoa asiasta, jos he ovat motivoituneita ja osallistuneita ostopäätöksentekoon (Solomon ym. 2019, 299). Tässä tapauksessa asiakkaiden ostaessa
tanssinopetusta, heidän oletetaan olevan motivoituneita ja osallistuneita ostoprosessiin.
On siis oletettavaa, että asiakkaat tekevät jonkin asteista tiedonetsintää tanssituntitarjonnasta, tanssinopetuksesta ja tanssikoulusta ennen ostoa. Solomon ym. (2019, 299) mukaan kuluttajat etsivät tietoa sisäisesti ja ulkoisesti. Sisäisellä tiedonetsinnällä viitataan kuluttajien olemassa oleviin tietoihin asiasta ja muistijälkiin, jotka ovat syntyneet ajan saatossa. Muistijälkiä syntyy, kun kuluttajat näkevät mainoksen tai julkaisun, joka koskee kyseistä aihetta. Ulkoinen tiedonetsintä tarkoittaa tiedonetsintää ulkoisista lähteistä, kuten
esimerkiksi mainoksista, sosiaalisesta mediasta tai esimerkiksi ystäviltä. Mitä tärkeämpi
ostettava asia on, sitä enemmän tietoa etsintään. (Solomon ym. 2019, 299.)

Keronen ja Tanni (2017, esipuhe) mukaan kuluttajat valitsevat tiedonetsintä paikaksi yhä
enenevissä määrin eri verkkokanavia (Keronen & Tanni 2017, esipuhe). Kuluttajien käyttäytyminen sosiaalisen median kanavissa voidaan linkittää ostoprosessin ja ostopäätösprosessin eri vaiheisiin. Atherton (2020, 27) esittää, että kuluttajien ostoprosessi sosiaalisen median kanavissa alkaa yrityksen havaitsemisesta. Havaitseminen saattaa johtaa tutustumiseen ja tutkimiseen, jotka johtavat mahdollisesti ostamiseen. Oston jälkeen kuluttajat saattavat muodostaa vielä syvemmän yhteyden tuotteen, palvelun tai yrityksen kanssa,
jos he ovat ostamisen jälkeen vuorovaikutuksessa niiden kanssa sosiaalisen median kanavissa. Vuorovaikutus tuotteen tai palvelun ostamisen jälkeen syventää kuluttajan yhteyttä yritykseen. (Atherton 2020, 27.)
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Aiemmin mainittiin, että kuluttajat etsivät tietoa erilaisista verkkolähteistä. Tämän vuoksi
sosiaaliseen mediaan on jaettava asiakkaita tiedonetsinnässä helpottavia sisältöjä. Keronen ja Tanni (2017, luku 1.1) mukaan kuluttajat tarvitsevat nykyään entistä enemmän tietoa tehdessään ostopäätöksiä, jotta he voisivat ostaa juuri heille oikeanlaiset tuotteet ja
palvelut. (Keronen & Tanni 2017, luku 1.1.)

Rummukainen ym. (2019, 33–34) esittävät, että jatkuvan sisältömarkkinoinnin avulla voidaan luoda lisäarvoa kuluttajille jo ennen ostoa. Yritykset, jotka ovat luoneet lisäarvoa kuluttajille sisältömarkkinoinnin keinoin ovat parhaimmassa asemassa, kun kuluttajat tekevät
ostopäätöksiä eri tuotteiden ja palveluiden välillä. (Rummukainen ym. 2019, 33–34.) Myös
yritykset, jotka ovat luoneet lisäarvoa kuluttajille sisältöjen avulle jäävät kuluttajien mieleen
synnyttäen muistijälkiä.

Sosiaalisen median sisällöntuotannolla voi tukea kuluttajien ostoprosessia ja ostopäätösprosessia. Jakamalla oikeanlaista sisältöä voidaan edistää asiakkaan matkaa ostoprosessissa. Kun halutaan lisätä tunnettavuutta, pitää pyrkiä tavoittamaan mahdollisimman paljon yrityksen kohderyhmiin kuuluvia henkilöitä. Tällöin kannattaa keskittyä tuottamaan
houkuttelevaa sisältöä, joka saa kuluttajat pysähtymään ja huomaamaan tuotetut sisällöt.
Kun kuluttajat etenevät ostopäätösprosessissa vertailuvaiheeseen, tulisi keskittyä tuottamaan sisältöjä, jotka korostavat tuotteiden tai palveluiden etuja. Kun kuluttajat ovat tekemässä ostopäätöstä, tulisi sisältöjen keskittyä saamaan kuluttaja tekemään ostopäätös.
Tässä kohtaa ostoprosessia sisällöt voivat olla esimerkiksi erilaisia kampanjoita tai erikoistarjouksia. (Facebook for Business 2020.)

4.2

Asiakaslähtöisyys ja kuluttajakäyttäytymisen ymmärtäminen

Kuluttajien ja kuluttajakäyttäytymisen ymmärtäminen on markkinoinnin ydin. Onnistuakseen tuottamaan puoleensavetäviä sisältöjä, jotka vetoavat kuluttajien motiiveihin, täytyy
ymmärtää kuluttajia ja heidän käyttäytymistään syvällisesti. Solomon, Askegaard, Hogg &
Bamossy (2019, 5–6) esittävät, että kuluttajakäyttäytyminen on jatkuva prosessi, joka sisältää yksilöiden ja ryhmien valintoja, ostoja, tuotteiden käyttämistä ja niiden hävittämistä,
palveluita, ideoita ja kokemuksia, jotka täyttävät kuluttajien tarpeita ja haluja (Solomon,
Askegaard, Hogg & Bamossy 2019, 5–6). Kuluttaja määritellään henkilöksi, joka tunnistaa
tarpeita ja haluja, tekee ostopäätöksiä, käyttää ja kuluttaa tuotteita ja palveluja, jotka häviävät kulutuksen myötä kolmivaiheisessa kulutusprosessissa. Kolmivaiheinen kulutusprosessi voidaan määritellä ennen ostoa tapahtuviin asioihin, ostotapahtumiin ja oston jälkeisiin tapahtumiin. (Solomon ym. 2019, 7.) Kulutusprosessiin sisältyvät ostoprosessi ja ostopäätösprosessi, joista kerrottiin tarkemmin luvussa 4.1.2.
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Kun ymmärtää kuluttajia, ymmärtää paremmin, miten eri kuluttajat vastaanottavat ja reagoivat tietyn tyyppiseen tietoon. Kun ymmärtää, miten kuluttajat reagoivat informaation
vastaanottamisen, pystyy ymmärtämään paremmin, miten kuluttajat reagoivat vastaanottaessaan markkinointiviestejä, nähdessään sosiaalisen median julkaisuja tai muita markkinointiviestejä. (Atherton 2020, 100.) Sosiaalisen median sisällöntuotannon kehittämisessä
on ymmärrettävä, miten asiakkaat reagoivat erilaisiin sosiaalisen median sisältöihin. Jotta
sosiaalisen median sisällöntuotannossa onnistuttaisiin, täytyy asiakkaiden reagoida positiivisesti sosiaalisen median sisältöihin. Sosiaalisen median analytiikkatyökalujen avulla
voidaan mitata, miten asiakkaat reagoivat tuotettuihin sisältöihin. Voidaan mitata esimerkiksi, kuinka paljon julkaisut ovat saaneet aikaan positiivisia reaktioita.

Kuluttajakäyttäytyminen on hyvin moniulotteinen jatkuva prosessi, joka vaatii syvää ymmärrystä. Kotler ym. (2020, 143) esittävät, että kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavat kuluttajien ympäristö, kuluttajien ominaisuudet ja kuluttajien reagointitavat. Ympäristöllä tarkoitetaan markkinointiärsykkeitä; tuotteita, palveluita, hintoja, myyntipaikkoja ja myynninedistämistoimia. Ympäristöön kuuluvat myös taloudellinen -, teknologinen -, sosiaalinen - ja
kulttuuriympäristö. Kuluttajien ominaisuuksilla tarkoitetaan heidän ominaisia luonteenpiirteitänsä ja päätösprosessi mekanismeja. Reagointitavoilla tarkoitetaan kuluttajien reaktioita ympäristötekijöihin ja ärsykkeisiin. Reagointiin vaikuttavat kuluttajien asenne, mieltymykset, ostokäyttäytyminen sekä kuluttajan käyttäytyminen suhteessa brändeihin ja yrityksiin. (Kotler ym. 2020, 143.)

Voidaan todeta, että kukin kuluttaja on yksilö, joka käyttäytyy omalla persoonallisella tavallaan. Kun ymmärretään samankaltaisten kuluttajien käytöstä, voidaan kuluttajia ryhmitellä ryhmiin. Yrityksen työkaluna asiakkaiden ymmärtämisessä auttavat asiakaskortit, kuten luvussa 4.1.1 mainittiin. Myös Liimataisen (2020, 30) mukaan asiakaspersoonien määrittely on tärkeää, jotta yritys tietää kenelle se tuotteitaan tai palveluitaan myy ja kenelle ei.
Määriteltyjen asiakaspersoonien avulla sisällöt ovat helpompi kohdistaa tarkasti oikeille
persoonille. (Liimatainen 2020, 30.) Myös Kananen (2019, 32) esittää, että asiakaspersoonat täytyy tuntea ja määritellä hyvin, jotta viestinnän osuvuus olisi parempaa. Sisällöt pitäisi kohdistaa aina vastaanottajan mukaan. (Kananen 2019, 32.)

4.2.1

Kuluttajakäyttäytyminen mikro- ja makrotasolla

Kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavat lukuisat eri asiat mikro- ja makrotasoilla. Mikrotasolla
kuluttaja nähdään yksilönä, jolla on täysin omalaatuiset kulutuskäytösmallit. Makrotasolla
kuluttajat nähdään isompina joukkoina, joilla on samantapaiset kulutuskäytösmallit. (Solomon ym. 2019, 10.) Mikrotasolla kuluttajia tarkasteltaessa on huomioitava, miten kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttaa jokaisen kuluttajan oma minäkuva, sillä kuluttajat muokkaavat
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minäkuvaansa ja sosiaalista identiteettiään ostamalla tuotteita ja palveluita (Solomon ym.
2019, 124).

Solomon ym. (2019, 129) esittävät, että kuluttajien digitaaliminän rooli on nykyaikana entistä tärkeämpi. Digitaalisissa ympäristöissä julkaistut kuvat sekä käydyt keskustelut ovat
myös entistä tärkeämmässä roolissa. (Solomon ym. 2019, 129.) Dance Artin asiakkaiden
ja sosiaalisen median kanavien seuraajien identiteetti rakentuu ainakin osittain vahvasti
tanssijaksi. Tämän vuoksi yrityksen on tärkeä ymmärtää tanssijan identiteetin ominaispiirteitä ja pyrkiä tuottamaan sisältöjä, jotka huomioivat monipuolisesti kyseisen ryhmän identiteetin ominaispiirteitä. Sosiaalisen median kanavien seuraajien identiteetti voi myös liittyä
muuten tanssiin. Sosiaalisen median tilien seuraajat voivat olla tanssinopettajia, vanhempia, joiden lapsi harrastaa tanssia tai muuten tanssiin identifioituvia henkilöitä.

Solomon ym. (2019, 347–348) mukaan kulutuskäyttäytymistä ohjaa paljon kuluttajien halu
olla osa jotain ryhmää ja halu identifioitua jonkun ryhmän jäseneksi. Ryhmät vaikuttavat
kuluttajiin, sillä niillä on sosiaalista voimaa. Esimerkiksi esikuvilla on suuri vaikutus kuluttajiin. Jos kuluttaja ihailee jotain henkilöä, hän pyrkii kopioimaan esikuvaansa ostamalla samoja tuotteita ja palveluita. (Solomon ym. 2019, 347–348.) Solomon ym. (2019, 351) esittävät myös, että henkilöt, joihin kuluttajat voivat samaistua vaikuttavat heihin. Tällaisia
henkilöitä ovat muun muassa henkilöt, joilla on samoja vapaa-ajan aktiviteetteja, mielenkiinnonkohteita ja harrastuksia. (Solomon ym. 2019, 351.)

Tanssistudio Dance Art tarjoaa tanssinopetusta, joka on vapaa-ajan aktiviteetti, mielenkiinnonkohde ja harrastus. Onkin siis tärkeä ymmärtää, miten suuri merkitys esikuvien ja
samaistuttavien henkilöiden käyttämisellä sisällöntuotannossa on. Oppaassa kehotetaan
käyttämään sisällöntuotannossa kuvia, joissa on helposti samaistuttavia henkilöitä, jotta
sisällöt puhuttelisivat asiakkaita paremmin. Myös esikuvan omaisia henkilöitä kehotetaan
käyttämään aika-ajoin, sillä se voi lisätä kuluttajien halua ostaa palveluita ja osallistua
tanssitunneille.

Solomon ym. (2019, 178–179) mukaan kuluttajien valitsemat tuotteet ja palvelut ovat ilmaus siitä, keitä kuluttajat ovat ja miten he haluavat itsensä identifioitavan. Kuluttajien kulutustavat, miten he käyttävät rahaansa ja aikaansa, kertovat suoraan kuluttajien elämäntyylistä. Elämäntyyliä pidetäänkin ryhmäidentiteettinä, mikä auttaa ryhmittelemään kuluttajia erilaisiin kategorioihin. (Solomon ym. 2019, 178–179.) Kuluttajilla on tapana identifioida
itsensä erilaisten ryhmien jäseniksi elämäntyylin mukaan – miten he käyttävät vapaa-aikansa ja rahansa. Kun yritys onnistuu identifioimaan kuluttajien elämäntyylin, se pystyy
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elämäntyyliin soveltuvilla tuotteilla ja palveluilla tarjoamaan kuluttajille mahdollisuuden tavoitella kuluttajien haluamaa elämäntyyliä, sosiaalista identiteettiä ja tapoja nauttia elämästä. (Solomon ym. 2019, 180.)

Tanssistudio Dance Artin asiakkaat ovat valinneet käyttää vapaa-aikaansa tanssin parissa, mikä kertoo asiakkaiden elämäntyylistä. Oppaassa sisällöntuotanto perustuu vahvasti tanssin ympärille ja sisällöntuotannon kantava teema on tanssi. Oppaassa esitellään
keinoja, miten erilaisin argumentein voidaan vedota eri asiakasryhmiin. Kaikki teemat ja
argumentit ovat tanssiin liittyviä ja siitä johdettuja.

4.2.2

Oppimisen ja muistin vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen

Solomon ym. (2019, 228–229) esittävät, että kuluttajat oppivat jatkuvasti tuotteista ja palveluista, joista informaatio jää kuluttajien muistiin. Informaation tallentuu muistiin, josta se
on käytettävissä tarpeen tullen. (Solomon ym. 2019, 228–229.) Luvussa 4.1.2 esitettiin,
että kuluttajien ostopäätösprosessi voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen, joista toinen on
tiedonetsintä. Kuluttajien käydessä läpi ostopäätösprosessin tiedonetsintä vaihetta kuluttajat etsivät tietoa ulkoisista ja sisäisistä lähteistä. Sisäisillä tietolähteillä viitataan kuluttajan oppimiin ja muistiin tallennettuihin informaatioihin. (Solomon ym. 2019, 299.) Tällöin
kuluttaja, jolla on muistijälki yrityksestä, pystyy muistamaan yrityksen tiedonetsintä vaiheessa. Kuluttajien pitääkin törmätä yrityksen sisältöihin useita kertoja, jotta yrityksen sisällöstä ja yrityksestä jäisi syvä muistijälki kuluttajan mieleen (Keronen & Tanni 2017, luku
1.3).

Nykyaikana kuluttajat oppivat jopa tietämättään tuotteista ja palveluista, sillä kuluttajat altistuvat jatkuvasti mainoksille (Solomon ym. 2019, 215). Tämän vuoksi Tanssistudio
Dance Artin tulisi olla mahdollisimman paljon läsnä ja vuorovaikutuksessa asiakkaiden
kanssa sosiaalisen median kanavissa.

4.3

Asiakaspersoonat

Asiakkaita voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin demografisten -, geografisten -, psykografisten ja käytöstekijöiden perusteella. Asiakkaiden jakaminen erilaisiin ryhmiin auttaa hahmottamaan, millaisin eri markkinoinnin keinoin heidät voi tavoittaa parhaiten. (Kotler ym. 2020,
50.) Demografisia tekijöitä ovat esimerkiksi ikä, elinkaaren vaihe, sukupuoli, tulotaso, ammatti, koulutus, uskonto, etnisyys ja sukupolvi. Geografiset tekijät tarkoittavat asiakkaiden
sijaintia, maata, aluetta, kuntaa, kaupunkia, naapurustoa, väentiheyttä ja ilmastoa. Psykografisia tekijöitä ovat asiakkaiden elämäntyyli ja persoonallisuus. Käytöstekijöitä ovat tapahtumat ja tilanteet, intressit, käyttäjästatukset, käyttöasteet ja lojaalistatukset. (Kotler
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ym. 2020, 201.) Demografiset tekijät kertovat ketkä ostavat tuotteita ja palveluita. Psykografiset tekijät auttavat selittämään, miksi tuotteita ja palveluita ostetaan (Solomon ym.
2019, 182). Asiakkaita voi ja pitää jakaa erilaisiin segmentteihin, mutta tärkeintä on löytää
oikeat tekijät, jotka ovat merkittäviä segmentoinnin kannalta. (Kotler ym. 2020, 207).

Oppaassa on asiakaskortteja, jotka kuvaavat eri asiakasryhmiä. Asiakaskorttien avulla
tunnistetaan tärkeimmät jo olemassa olevat asiakasryhmät ja uudet potentiaaliset asiakasryhmät. Jo olemassa olevista asiakkaista on luotu asiakaskortit Tanssistudio Dance
Artin asiakasrekisterin avulla. Uusista potentiaalista asiakkaista tehdyt kortit perustuvat
asiakasryhmiin, joita toimeksiantaja haluaisi jatkossa tavoittaa. Oppaassa asiakkaita on
ryhmitelty iän, osittain sukupuolen, persoonatekijöiden, tanssitaustan, tanssitason, harrastamisen aktiivisuuden ja tanssilajin mukaan. Ryhmittelyssä apuna ovat toimineet perinteiset segmentoinnin kriteerit, jotka lueteltiin yllä sekä kriteerit, jotka mainittiin luvussa 4.1.1.
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Kuvio 9. Nykyisten oppilaiden ikäjakauma (Asiakasrekisteri Tanssistudio Dance Art
5.11.2020)

Tanssistudio Dance Artin nykyisistä asiakkaista suurin osa on 3–14-vuotiaita oppilaita
(Kuvio 1). Nykyisten asiakkaiden ryhmittelystä selviää, että lapset ja nuoret ovat tanssikoulun suurin kohderyhmä. Vanhempia teini- ja aikuisikäisiä oppilaita on suhteellisen vähän. Kohdistamalla sisällöntuotantoa sosiaalisessa mediassa teini- ja aikuisikäisiin, yli 14vuotiaisiin, Tanssistudio Dance Art pystyy tavoittamaan uusia potentiaalisia asiakkaita.
Sosiaalisen median auditoinnista selvisi, että Facebook-sivun ja Instagramin seuraajat
ovat yli 18-vuotiaita. Tämän ansioista Tanssistudio Dance Artin on helppo tavoittaa aikuisikäisiä asiakkaita sosiaalisen median kanavista.
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Oppilaat lajeittain
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Kuvio 10. Nykyiset oppilaat lajeittain (Asiakasrekisteri Tanssistudio Dance Art 5.11.2020)

Tanssistudio Dance Artin oppilaista suurin osa harrastaa tanssilajeja: lastentanssi, nykytanssi ja baletti (Kuvio 2). Onnistuneen sisällöntuotannon avulla voidaan lisätä myös muiden tanssituntien kiinnostusta. Oppaassa annetaan neuvoja, miten jo olemassa olevia asiakkaita ja uusia asiakkaita voi sisällöntuotannon avulla innostaa kokeilemaan uusia tanssitunteja ja lajeja.
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Kuvio 11. Nykyisten oppilaiden viikoittaisten tanssituntien määrä (Asiakasrekisteri Tanssistudio Dance Art 5.11.2020)

Oppilaista suurin osa käy tanssitunneilla vain kerran viikossa (Kuvio 3). Koska suurin osa
oppilaista käy vain yhdellä tanssitunnilla, sisällöntuotannossa keskitytään tuottamaan sisältöjä, jotka houkuttelevat olemassa olevia asiakkaita kokeilemaan eri tanssitunteja. La-
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jeja, joita harrastetaan vähemmän suhteessa suositumpiin tunteihin, voitaisiin myös sisällöntuotannon keinoin tuoda esille, jotta yhä useampi nykyinen ja potentiaalinen uusi asiakas kiinnostuisi näistä tanssitunneista.

Keronen ja Tanni (2017, luku 1.5) esittävät, että sisältömarkkinoinnissa onnistuakseen kuluttajia tulisi segmentoida heidän motiiviensa mukaan. Motiiveilla tarkoitetaan niitä asioita,
jotka motivoivat kuluttajia suhteessa yrityksen tarjontaan, ja ohjaavat kuluttajien käyttäytymistä johonkin suuntaan. Motivaatio kuvaa kuluttajien toiminnan astetta suhteessa tavoitteiden saavuttamiseksi. (Keronen & Tanni 2017, luku 1.5). Oppaassa asiakkaita on ryhmitelty tanssinharrastamisen aktiivisuuden mukaan. Aktiivisempiin tanssinharrastajiin esitetään eri argumentointikeinoja kuin vähemmän aktiivisempiin tanssinharrastajiin.

Kuluttajia voidaan jakaa eri segmentteihin myös sosiaalisen median kontekstissa. Sosiaalisessa mediassa seuraajat eivät automaattisesti ole asiakkaita, mutta heistä voi tulla asiakkaita. Samalla tavalla kuin henkilöistä, jotka eivät seuraa sosiaalisen median kanavia
voi tulla seuraajia, ja sitä kautta asiakkaita. Myös olemassa olevat asiakkaat ovat potentiaalisia seuraajia, jos he eivät vielä seuraa sosiaalisen median kanavia. (Atherton 2020
51.)

Sosiaalisessa mediassa yleisöä voi ryhmitellä hieman eri tavalla kuin asiakkaita. Facebookissa yleisö jaetaan kolmeen eri kategoriaan: tykkääjiin, seuraajiin ja tavoitettuihin ihmisiin. Instagramissa puolestaan yleisö jaetaan seuraajiin ja tavoitettuihin ihmisiin. Facebookissa yrityksen sivun tykkääjät ovat automaattisesti myös seuraajia. Tavoitetuilla henkilöillä Facebookissa tarkoitetaan kaikkia ihmisiä, jotka ovat nähneet yrityksen Facebooksivun, mukaan lukien tykkääjät ja seuraajat sekä muut ihmiset, jotka on tavoitettu. Instagramissa yrityksen tilin seuraajat näkevät automaattisesti tuotetut sisällöt syötteessä.
Tavoitetuilla henkilöillä puolestaan tarkoitetaan ihmisiä, jotka ovat nähneet joitain yrityksien tuottamia sisältöjä. (Facebook for Business 2020.) Sosiaalisen median yleisön jaottelussa ja tarkastelussa auttavat sosiaalisen median kanavien analytiikat, joista kerrottiin
tarkemmin luvussa 3.5.

4.4

Sosiaalisen median kanavien roolitus

Onnistunut sisältömarkkinointi vaatii oikeat kanavat, joihin sisältöä tuotetaan – tässä auttaa kanavien roolitus. (Rummukainen ym. 2019, 125). Eri sosiaalisen median kanavat
ovat omia ympäristöjään, joka täytyy huomioida sosiaalisen median sisällöntuotannossa.
Jotta sosiaalisen median kanavien roolitus onnistuisi, tulee tietää, missä kanavissa asiakkaat ovat ja minkälaista sisältöä kuhunkin kanavaan tulisi tuottaa. (Rummukainen ym.
2019, 125.) Eri sosiaalisen median kanaviin tulee tuottaa kohderyhmille sopivaa sisältöä,
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jotta sisällöntuotannon tavoitteet saavutettaisiin. Kun yritys on löytänyt kanavat, joita asiakkaat käyttävät, tulee yrityksen miettiä omaa läsnäoloaan kyseisissä kanavissa. Sisältöjen muoto ja tyyli tulee aina sopeuttaa jokaiseen kanavaan erikseen. (Rummukainen ym.
2019, 129.) Oppaassa esitellään, millaista sisältöä kuhunkin kanavaan kannattaisi tuottaa,
jotta sisältö menestyisi kanavassa.

Yrityksien tulisi valita sosiaalisen median kanavat, jossa olla läsnä sen perusteella, mitä
kanavia yrityksen nykyiset asiakkaat käyttävät ja missä kanavissa on potentiaalisia uusia
asiakkaita (Atherton 2020, 119). Tanssistudio Dance Artilla on kaksi sosiaalisen median
kanavaa: Facebook ja Instagram, joihin sisällöntuotannon kehittäminen tulee keskittymään. Sisällöntuotannossa huomioidaan kuitenkin uusi kanava: TikTok, joka sopii yrityksen nuoremmille kohderyhmille. TikTok on hyvä sosiaalisen median kanava Tanssistudio
Dance Artille, sillä kanavassa yhdistyvät musiikki ja liike. Tanssistudio Dance Artin on
myös luonnollista tuottaa sisältöjä TikTokiin, sillä julkaisut TikTokissa ovat tanssillisia.
Tanssistudio Dance Art pystyy tuottamaan tanssillisia videosisältöjä vaivattomasti TikTokiin.

Keronen ja Tanni (2017, luku 2.1) esittävät, että yritysten ei perinteisen tavan mukaan pitäisi suoraan tuottaa sisältöä niihin kanaviin, jossa asiakkaat ovat. Yrityksien tulisi ohjata
asiakkaita yrityksien tuottamien sisältöjen pariin olemalla aktiivinen eri kanavissa ja ohjata
asiakas niistä sisältöjen pariin. (Keronen & Tanni 2017, luku 2.1). Tanssistudio Dance Artin sosiaalisen median sisällöntuotannossa kuitenkin tuotetaan sisältöjä Facebookiin ja Instagramiin, joissa suurin osa sen potentiaalisista asiakkaista ovat. Otettaessa uusi kanava
TikTok käyttöön, asiakkaita ohjataan muilta sosiaalisen median kanavilta seuraamaan TikTok tiliä.
Sosiaalisessa mediassa voi jakaa tuotettuja sisältöjä myös ristiin – sosiaalisen median kanavat mahdollistavat jakamisen toisiin sosiaalisen median kanaviin. Sosiaalisen median
kanavia kannattaakin mainostaa aina, kun mahdollista ja linkittää kanavia toisiin sosiaalisen median kanaviin (Diamond & Haydon 2018, 275). On kuitenkin tärkeä muistaa, että
eri sosiaalisen median kanavissa on erilaisia käyttäjiä ja asiakkaita, jonka vuoksi sosiaalisen median sisältöjen jakaminen toisiin kanaviin on oltava aina harkinnanvaraista. Ja sisällöntuotanto on sopeutettava kanavakohtaisesti. Oppaassa esitellään tarkemmin, miten
sosiaalisen median kanavat on roolitettu. Oppaassa kerrotaan, millaista sisältöä kuhunkin
kanavaan tulisi jakaa, kenet kanavasta voi tavoittaa ja minkälainen on kanavan sisältöjen
teema.
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4.5

Miten näyttäytyä sosiaalisessa mediassa – erilaiset sisältötyypit

Rummukainen ym. (2019, 103) mukaan yrityksien tulisi pohjata sisältömarkkinointinsa yrityksen ydinsanomaan, josta yritys pystyy kehittämään erilaisia sisältötyyppejä. Yrityksen
ydintarinan tulisi olla pohjana ja ohjata tuotettavaa sisältöä. (Rummukainen ym. 2019,
103.) Toisin sanoen sisältömarkkinointi on keino, jolla yritys voi jakaa ydinsanomaansa
asiakkaille. Ydinsanomaan pohjautuva sisällöntuotanto, joka kertoo yrityksen toiminnan
ytimestä, luo kilpailuetua, kuten luvussa 3.2 mainittiin.

Ydinsanoma on yrityksen sisällöntuotannon työkalu ja pohja kaikelle sisältömarkkinoinnille, jonka avulla yritys pystyy viestittämään yhtenäistä sanomaa. Kun sanoma on yhtenäinen ovat yrityksen ja asiakkaiden väliset kosketuspisteetkin yhdenmukaisia. (Rummukainen ym. 2019, 104.) Tanssistudio Dance Artin sosiaalisen median sisällöntuotannon
kehittäminen pohjautuu myös yrityksen ydinsanomaan. Tämä oli myös toimeksiantajayrityksen toive opinnäytetyölle. Johdanto kappaleissa mainittiin, että Tanssistudio Dance Art
tahtoo sosiaalisen median sisällöntuotannon avulla pystyä kertomaan paremmin toiminnastaan ja laajasta tanssinperusopetuksen tarjonnasta, joka pitää sisällään eri lajien tanssituntitarjonnan eri ikäisille ja tasoisille tanssinharrastajille. Tanssistudio Dance Art haluaa
myös viestiä yrityksen sisällä vallitsevasta tunnelmasta ulospäin. Tanssistudio Dance Art
haluaa näyttäytyä helposti lähestyttävänä, monipuolisena ja yhteisöllisenä tanssikouluna,
joka tarjoaa tanssinperusopetusta eri ikäryhmille ja tasoisille tanssinharrastajille, ja tekee
tanssia tutuksi alueellisesti. Tämä ohjaa sisällöntuotantoa, joka näkyy kantavana teemana
myös oppaassa.

Ydinsanomasta luodut erilaiset sisältötyypit tarkoittavat erilaisia sisältöteemoja. Yksi sisältötyyppi on eräänlainen teema, josta rakennetaan teeman mukaista sisältöä, kuitenkin
niin, että kaikki erilaiset sisältötyypit pohjautuvat ydinsanomaan. (Rummukainen ym.
2019, 108–109.) Myös Atherton (2020, 87) mukaan yksi tapa tehdä suunnitelmallista sisältömarkkinointia on luoda erilaisia teemoja, joilla on oma pyrkimys ja tavoite. Sisältömarkkinointi teemoja voi olla useita, mutta ne kaikki pohjimmiltaan perustuvat yrityksen
ydintoimintaan. Teemojen eri tavoitteet erottavat ne toisistaan. Teemat pitäisi myös kohdistaa tietyille segmenteille, jotta ne saavuttavat tavoitteensa. (Atherton 2020, 87.) Teemojen tavoite voi olla esimerkiksi huomioida asiakkaiden ostoprosessi ja pyrkiä edistämään asiakasta eteenpäin ostoprosessissa.

Keronen ja Tanni (2017, luku 2.2) esittävät, että yrityksen tuottamat sisällöt tulisi jaotella
kolmeen eri kategoriaan - sisältöihin, joiden tarkoitus on; tavoittaa -, sitouttaa - tai aktivoida asiakkaita. Tavoittavien sisältöjen tarkoitus on nimensä mukaisesti tavoittaa asiakkaita; herätellä ’nukkuvia’ asiakkaita, tavoittaa aiheesta kiinnostuneita tiedonhakijoita ja
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mahdollisia potentiaalisia uusia asiakkaita. Sitouttavilla sisällöillä tarkoitetaan sisältöjä,
jotka auttavat asiakkaita osto- ja ostopäätösprosessissa eteenpäin. Aktivoivien sisältöjen
tarkoitus on saada asiakkaat etenemään ostoprosessissa eteenpäin. (Keronen & Tanni
2017, luku 2.2.)

Erilaiset sisältöteemat ja -tyypit voidaan yhdistää asiakkaiden ostoprosessiin ja niiden
avulla voidaan tukea asiakkaita ostoprosessissa (Atherton 2020, 89). Kuten luvussa 4.1.2
esitettiin ostoprosessin olevan jatkuva prosessi, tulisi myös sisällöntuotannon sosiaalisen
median kanaviin olla jatkuvaa. Atherton (2020, 89–90) mukaan tuottamalla sisältöä, joka
on viihdyttävää ja opettavaa kiinnitetään asiakkaan huomio, joka auttaa havaitsemaan yrityksen ja tutkimaan yrityksen tarjontaa. Tuottamalla sisältöä, joka on inspiroivaa ja vakuuttavaa saadaan asiakas ostamaan tuote tai palvelu. Tuottamalla sisältöä, joka tarjoaa apua
ja tietoa, saadaan asiakas viettämään aikaa yrityksen sisältöjen parissa oston jälkeenkin,
jolloin yrityksen ja asiakkaan välille syntyy syvempi suhde sosiaalisen median kanavissa.
(Atherton 2020, 89–90.)

Oppaassa esitellään sisältötyyppikortit, jotka ovat ydinsanomaan pohjautuvia ja ostopäätösprosessin vaiheisiin yhdistettyjä. Sisältötyypeillä pyritään tukemaan osto- ja ostopäätösprosessia. Sisällöntuotannon kantava teema on tanssi ja sisällöntuotantoa ohjaavat
ydinsanoma ja asiakaslähtöisyys. Tanssistudio Dance Art haluaa myös näyttäytyä helposti
lähestyttävänä, mikä huomioidaan oppaassa.

Jotta yritys voisi näyttäytyä sosiaalisen median kanavissa helposti lähestyttävänä, tulisi
sosiaalisen median kanavissa rohkeasti näyttää henkilöitä ja kasvoja yrityksen takaa. Pitää myös uskaltaa tuottaa rosoisempaa, aitoa sisältöä, joka tuo yrityksen äänen kuuluviin.
Sosiaalisessa mediassa näyttäytyminen kertoo suoraan yrityksestä itsestään. Vaikka yritys noudattaakin tiettyjä raameja sisällöntuotannossa, jotka pohjautuvat missioon ja arvoihin, on yrityksen näyttäydyttävä myös persoonallisena ja henkilömäisenä. Näin voi luoda
autenttisen ja aidon läsnäolon sosiaalisen median kanaviin. (Lehtomaa 5.11.2020.)

4.6

Asiakkaiden osallistaminen sisällöntuotantoon

Asiakkaiden osallistaminen sisällöntuotantoon vaatii sitoutuneita sosiaalisen median kanavien seuraajia. Kanasen (2019, 95) mukaan seuraajien sitouttaminen on tärkeää, koska
sitoutuneet seuraajat ovat yritykselle uskollisia. Sitoutuneiden seuraajien toiminta sosiaalisessa mediassa, kuten tykkäykset, jaot ja kommentit ovat myös tärkeitä, sillä ne parantavat näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. (Kananen 2019, 95.)
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Sosiaalisen median kanavat tarjoavat mahdollisuuksia jakaa omaa ja muiden tuottamaa
sisältöä eteenpäin. Instagramissa syöte-, kela- tai InstagramTV julkaisun voi jakaa napin
painalluksella tarinaan, tai lähettää toiselle käyttäjälle. Facebookissa julkaisuja voi jakaa
myös helposti nappia painamalla. TikTokissa voi myös jakaa nappia painamalla julkaisun
toiselle käyttäjälle. Nämä jakamisvaihtoehdot ovat vain kunkin sovelluksen sisällä, mutta
kaikki edellä mainitut sosiaalisen median kanavat mahdollistavat jakamisen myös ristiin
toisiin sosiaalisen median kanaviin. Sisältö voidaan myös jakaa sosiaalisesta mediasta
kanavien ulkopuolelle. Yritys voi jakaa omia sisältöjä eteenpäin, mutta myös muiden tuottamia sisältöjä. Yrityksen kannattaa jakaa aina esimerkiksi sisältöjä, joihin yritys on merkitty ja jossa yrityksen toiminta, tuotteet tai palvelut tulevat esille.

Asiakkaiden osallistaminen sisällöntuotantoon voi lisätä yrityksen sosiaalisen median kanavan yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys lisää asiakkaiden ja yrityksen keskinäistä vuorovaikutusta. Vuorovaikutus yrityksen ja asiakkaiden välillä on tärkeä tekijä onnistuneessa sisältömarkkinoinnissa ja menestyksekkäässä sisällöntuotannossa sosiaalisen median kanaviin,
kuten aiemmin luvuissa 3.1 ja 4.1 on esitetty. Yksi helppo tapa osallistaa asiakkaita sisällöntuotantoon on yksinkertaisesti pyytää heitä tuottamaan sisältöjä. Asiakkaita voi myös
rohkeasti pyytää merkitsemään yritys sisältöihin. Asiakkaiden tuottamia sisältöjä voi jakaa
yrityksen kanavassa. Tällaisia sisältöjä voivat olla esimerkiksi asiakkaiden tarinat ja hetket, jotka he viettävät yrityksen tarjoamien tuotteiden tai palveluiden seurassa. (Harris
2020.)

Jotta asiakkaat saataisiin merkitsemään yritys sosiaalisen median julkaisuihin, tai julkaisemaan sisältöjä liittyen yrityksen yritykseen, yrityksen pitäisi palkita ja kiittää siitä jotenkin.
Sosiaalisessa mediassa toimii hyvin periaate, että kun antaa jotain, saa myös vastineeksi
jotain. Yrityksen tulisi myös aina jakaa esimerkiksi tarinatyökaluilla kuvia, joihin yritys on
merkattu. Yritys voi myös innostaa seuraajia luomaan sisältöjä, jotka liittyvät yrityksen
tuotteisiin tai palveluihin. Yritys voi myös jakaa käyttäjien tuottamia sisältöjä yrityksen profiilissa. (Lehtomaa 5.11.2020.)

Oppaassa tullaan esittelemään keinoja, miten asiakkaita voisi innostaa osallistumaan sisällöntuotantoon. Oppaassa esitellään myös, miten työyhteisöä voisi rohkaista ja innostaa
tuottamaan sisältöjä.

4.7

Millaista sisältöä – mikä toimii sosiaalisessa mediassa

Virtasen (2020, 53) mukaan parhaimmat sosiaalisen median päivitykset saavat aikaan reaktioita – tykkäyksen, kommentin, julkaisun edelleen jakamisen, keskustelua tai tuotteen
tai palvelun ostamisen. Mitä enemmän sosiaalisessa mediassa saa aikaan reaktioita, sitä
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enemmän julkaisut saavat näkyvyyttä kanavissa. Sosiaalisen median sisällöntuotannon
päätavoite on kuitenkin saada reaktioita myös kanavien ulkopuolella, kuten esimerkiksi
saada seuraaja ostamaan tuote tai palvelu. (Virtanen 2020, 53.) Sosiaalisen median kanavissa pitäisi saada aikaan positiivisia reaktioita, keskustelua ja vuorovaikutusta, jotka lähentävät yritystä ja asiakkaita. Positiiviset reaktiot voivat myöhemmin muuttua ostoiksi,
mutta sisällöillä ei kuitenkaan suoraan keskitytä myymään mitään. Sisällöillä ja positiivisella vuorovaikutuksella houkutellaan asiakas kiinnostumaan yrityksen sosiaalisen median
sisällöistä. Tavoitteena on, että asiakas itse hakeutuisi vuorovaikutukseen yrityksen
kanssa.

Sosiaaliseen mediaan sisältöä tuottaessa on tärkeä muistaa, että ensisijaisesti sosiaalisen
median kanavissa ollaan läsnä muita varten. Sosiaalisen median sisällöntuotannon pitäisi
perustua arvon tuottamiseen; kuten opettamaan, inspiroimaan tai jakamaan tietoa yleisön
kanssa. Sosiaaliseen mediaan tuotetut sisällöt pitäisi pohjautua antamaan jotain yleisölle,
sekä mahdollistamaan vuorovaikutuksen ja keskustelun. Yrityksien ei tulisi suoraan mainostaa itseään tai tarjoamiaan tuotteita tai palveluja. Yrityksien tulisi viitata toimintaansa
esimerkiksi kertomalla, mitä hyötyjä, etuja tai apua juuri he voivat tarjota. (Lehtomaa
5.11.2020.)

Sosiaalisen median sisällöntuotanto vaatii aktiivista läsnäoloa ja vuorovaikutusta seuraajien kanssa sosiaalisen median kanavissa. Vuorovaikutuksen ylläpitämiseksi sosiaalisessa mediassa on aina tärkeää vastata saatuihin kommentteihin ja pitää yllä keskustelua, sekä kommentoida ja osallistua keskusteluun myös muiden tilien julkaisuissa. (Virtanen 2020, 55). Sisältöjä tuotettaessa on tärkeä muistaa myös henkilökohtainen vuorovaikutus seuraajien kanssa. Sisällöillä voikin ohjata yksittäisiä asiakkaita esimerkiksi ottamaan yritykseen yhteyttä yksityisviestillä. Yksittäisiä asiakkaita voi esimerkiksi ohjata ottamaan yhteyttä, jotta tämä kuulisi ´salaisen´ tarjouksen tai tiedon. Näin voidaan lisätä personoitua ja henkilökohtaista vuorovaikutusta, joka lisää brändiuskollisuutta. (Lehtomaa
5.11.2020.) Sosiaalisessa mediassa on tärkeä olla myös yhteydessä yksittäisten seuraajien kanssa, jotta yksittäinen seuraaja ja asiakas tuntisi olevansa tärkeä yritykselle. Tämä
onnistuu henkilökohtaisen- ja räätälöidyn viestinnän avulla.

Erilaiset tarinat kiinnostavat ihmisiä aina, minkä vuoksi tarinat toimivat myös sosiaalisessa
mediassa. Tarinat herättävät tunteita ja niiden avulla ihmiset muistavat paremmin asioita
verrattuna pelkkään faktan kerrontaan. (Virtanen 2020, 56.) Yritys voi kertoa esimerkiksi
missiostaan ja visiostaan tarinoiden avulla. Oppaassa esitellään erilaisia keinoja luoda arvoa tuottavia, vuorovaikutuksellisia ja laadukkaita sisältöjä. Oppaassa kerrotaan myös,
millaisilla toimilla voidaan lisätä keskustelua sosiaalisen median kanavissa.
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4.7.1

Visuaalinen ilme

Sosiaalisen median kanavat ovat visuaalisia, jonka vuoksi visuaalinen ilme täytyy olla
suunniteltu. Tanssistudio Dance Artin pääväri on oranssi ja lisävärejä ovat valkoinen, sekä
tumman ja vaalean harmaa (Arposuo 21.10.2020). Yrityksen ja värejä ja logoa tulisi sopivassa määrin hyödyntää sosiaalisen median sisällöntuotannossa. Yrityksen tulisi myös
suunnitella ominainen kuvien muokkaustapa, jotta visuaalinen ilme pysyisi samankaltaisena. Kuvia muokatessa on kuitenkin hyvä muistaa, että aitous ja autenttisuus ovat sosiaalisen median trendejä, kuten luvussa 3.1 mainittiin.

Virtasen (2020, 60) mukaan kuvien, videoiden ja muun visuaalisen ilmeen avulla rakennetaan muistijälkeä yrityksestä. (Virtanen 2020, 60). Yhtenäisen visuaalisen ilmeen luomiseksi kannattaa luoda suuntaviivoja, jotta visuaalinen ilme olisi yhdenmukainen. Yhdenmukainen visuaalinen ilme saa ihmiset yhdistämään julkaisut selkeämmin yritykseen. (Virtanen 2020, 60).

Sosiaaliseen mediaan voi tuottaa monenlaisia sisältöjä, kuten tähän mennessä on todettu.
Sosiaaliseen mediaan tuotettujen sisältöjen ei aina tarvitse olla kuvia tai videoita, vaan ne
voivat olla myös tehtyjä kuvia, jotka sisältävät esimerkiksi pelkkää tekstiä kuvamuodossa.
Erilaisten kuvien tekemiseen ja muokkaamiseen on olemassa lukemattomia muokkausohjelmia. Yrityksen valitessa käyttää jotain muokkausohjelmaa, olisi yrityksen hyvä luoda
esimerkiksi valmiita pohjia, joihin on helppo lisätä tekstiä, kuvia tai videoita. On hyvä myös
luoda valmiita muokkauksia, jotta kuvienmuokkaus olisi tehokasta ajallisesti.

Oppaassa huomioidaan sisällöntuotannon visuaaliset suuntaviivat. Oppaassa on myös
esitelty, mitä työkaluja yritys voi hyödyntää sisällöntuotannossa. Oppaassa on esitetty
myös muutamia esimerkkijulkaisuja, joista yritys voi ottaa jatkossa mallia tai julkaista niitä
halutessaan.

4.7.2

Kuvat ja videot

Kappaleessa 3.1 mainittiin, että videot ovat suosittuja nykyaikana ja niiden suosion arvioidaan vaan kasvavan. Videoiden rooli sisällöntuotannossa on tärkeää, sillä videoita jaetaan paljon eteenpäin. Videoita kannattaa hyödyntää sisällöntuotannossa, sillä videoista
sisäistetään enemmän informaatiota, algoritmit suosivat videoita ja videoita pidetään luotettavina. Videot voivat olla hyvin luovia sisältöjä, sillä niitä voi editoida ja niihin voi lisätä
efektejä ja erikoistehosteita. (Content Creatures.) Videoita voi tehdä monella eri tavalla ja
jakaa monelle eri alustalle. Virtasen (2020, 71) mukaan videot voidaan karkeasti luokitella
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kolmeen ryhmään: nopeat videoklipit, joita voi jakaa esimerkiksi tarinoissa, livevideot ja
huolellisesti suunnitellut ja editoidut pidemmät videot. (Virtanen 2020, 71.)

Videosisältöjä tuottaessa on tärkeä miettiä, mihin kanavaan video tuotetaan. Videon laatu
ja muoto pitää sopeuttaa aina kanavaan. On eri asia tuottaa video esimerkiksi Youtubeen,
jossa on laadukkaita ja pitkiä videoita, kuin TikTokiin, jossa sisältö voi olla nopeastikin puhelimella kuvattua kevyempää materiaalia. (Lehtomaa 5.11.2020.)

Kuvien tulisi myös olla aina laadukkaita ja mukailla yrityksen visuaalisen ilmeen suuntaviivoja. Oli tuotettava sisältö kuvia tai videoida, on muistettava, että visuaalisen sisällön
avulla pitää saada kiinnitettyä huomiota. Videoiden ja kuvien pitää saada asiakas pysähtymään sisällön pariin. Sisällöstä ensimmäisenä nähdään kuva tai video, jonka jälkeen
vasta otsikko ja itse teksti. Visuaalisella sisällöllä ja otsikolla on suuri merkitys, jotta sisällöntuotannossa onnistuttaisiin. Visuaalisen sisällön pitää olla niin persoonallista, laadukasta ja mielenkiintoista, että asiakas viettää sen parissa aikaa. Asiakas pitää saada katsomaan video loppuun, katsomaan kuvaa ja lukemaan sen alapuolella oleva kuvateksti.
Kuvien ja videoiden pitää saada myös aikaan positiivisia reaktioita asiakkaissa, jotta sisällöntuotanto onnistuisi. Positiivisia reaktioita pitää saada aikaa niin asiakkaiden mielessä
kuin sosiaalisen median kanavissakin – pelkkä tykkäys ei riitä, pitää pyrkiä jättämään tykkääjälle myös positiivinen muistijälki.

4.7.3

Kirjoittaminen ja #hashtagit

Digitaalisissa kanavissa kulutetaan sisältöä nopeasti ja yleensä yksittäisen sisällön
kanssa vietetty aika on hyvin marginaalinen. Tämän vuoksi tekstit tuotetuissa sisällöissä
tulisivat olla helposti luettavia ja suhteellisen lyhyitä. Sanat tulisi valita niin, että ne ovat
helposti ymmärrettävästi. Lauseiden tulisi olla lyhyitä, ytimekkäitä ja kuvailevia. Parhaiten
toimivat alle kahdeksan sanan lauseet. (Gralewski 2020.)

Tekstit alkavat aina otsikolla, jonka pitäisi saada kiinnitettyä huomio tehokkaasti, jotta
teksti luettaisiin myös loppuun. Hyvä otsikko voi esimerkiksi: olla kysymys, antaa jonkun
edun tai hyödyn, vedota tunteisiin, kiteyttää faktatietoa, auttaa lukijaa, inspiroida, sisältää
numeroita, sisältää verbejä, olla listan muodossa, tai antaa esimerkin. (Feldman 2019.)
Sosiaaliseen median tuotetut tekstit pitäisi alkaa mielenkiinnon herättävällä otsikolla, joka
saa asiakkaan pysähtymään. Otsikoiden pitäisi olla erittäin kohdennuttaja tietyille kohderyhmille, jotta asiakas tuntisi otsikon ja sisällön olevan juuri hänelle tarkoitettua. Sosiaalisen median tekstien ei pitäisi olla liian pitkiä, eikä sisältää mitään turhaa, jotta lukijoiden
mielenkiinto pysyisi yllä. Onkin hyvä kirjoittaa, tai kertoa kaikki informaatio heti aluksi, jotta
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lukija jatkaisi lukemista. Alussa voi myös viitata, että tekstin, tai videon lopussa selviää jotain, mikä pitää lukijan mielenkiinnon yllä koko ajan. (Lehtomaa 5.11.2020.) Oppaassa tullaan listaamaan vinkkejä, miten kirjoittaa sisältöjen yhteyteen sopivia ja toimivia tekstejä.
Myös hyvistä otsikoista on annettu muutamia esimerkkejä.

Hashtagien, eli avainsanojen avulla voi lisätä näkyvyyttä, sillä avainsanoja käyttämällä julkaisu on löydettävissä, jos joku muu käyttäjä etsii sisältöjä kyseisellä avainsanalla. Avainsanat sisältöihin tulisi valita niin, että ne kuvailevat yritystä, tuotteita, palveluita ja toimialaa. Myös sijaintiin liittyviä avainsanoja kannattaa käyttää. Avainsanoja voi etsiä esimerkiksi Instagramissa kirjoittamalla jonkin yritykseen liittyvän avainsanan tutki syötteen etsi
kenttään ja katsoa, mitä samankaltaisia avainsanoja Instagram tarjoaa. (Facebook for Business 2020.)

Yrityksen äänensävy vaikuttaa myös siihen, millaisena yritys nähdään sosiaalisen median
kanavissa. Virtasen (2020, 46) mukaan yrityksen äänensävy on se, millaista kieltä yritys
käyttää julkaisuissaan ja millä tavalla julkaisuissa puhutaan. Sanavalinnat vaikuttavat suuresti siihen, millainen kuva muilla on yrityksestä. (Virtanen 2020, 46.) Lehtomaan mukaan
tuottamalla sisältöjä ja tekstejä, joissa äänensävy on keskusteleva, vuorovaikutuksellinen
ja toimintaan ohjaava voidaan sitouttaa seuraajia (Lehtomaa 5.11.2020). Tekstien ja puhutun sisällön tulisi siis kehottaa kuluttajia vuorovaikutukseen ja keskusteluun. Oppaassa
annetaan esimerkkejä myös hashtageista ja keinoista kirjoittaa keskusteluun kehottavasti.

4.7.4

Työkaluja sisällöntuottamiseen

Instagramista voi saada inspiraatiota omaan sisällöntuotantoon. Seuraamalla muita käyttäjiä ja yrityksiä voi saada paljon inspiraatiota omaan sisällöntuottamiseen. Myös seuraamalla avainsanoja, jotka ovat relevantteja yritykselle, voi inspiroitua muiden tekemisestä ja
saada ideoita sisällöntuotantoon. Löytäessään inspiroivaa sisältöä kannattaa kyseiset sisällöt tallentaa kokoelmiin, jotta niihin voi palata jatkossakin. (Facebook for Business
2020.)

Sisällöntuotantoa voi lähteä myös ideoimaan miettien, että mitä asiakkaat usein kysyvät,
mitä apua he kaipaavat tai mitä he usein kysyvät tarjotuista palveluista (Lehtomaa
5.11.2020). Tästä ideasta johdetut sisällöt voivat toimia kestävinä sisältöinä, jotka eivät
ole aikaan sidottuja vaan palvelevat asiakkaita jatkuvasti sosiaalisen median kanavissa.

Ideoita sisällöntuotantoon saa helposti myös vertailemalla ja tutkimalla, mitä muut saman
alan yritykset tekevät niin lähialueella, kotimaassa tai kansainvälisesti. On kuitenkin muis-
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tettava, että vaikka inspiroituu muiden sisällöistä, täytyy oma sisällöntuotanto pitää persoonallisena. (Lehtomaa 5.11.2020.) Oppaassa on kerrottu, miten yritys voi jatkossa inspiroitua ja ideoida erilaisia sisältöjä. Oppaassa ehdotetaan myös erilaisia työkaluja sisällöntuotannon avuksi.

4.8

Onnistunut sisällöntuotanto

Rummukainen ym. (2019, 188) esittävät, että onnistuakseen sisällöntuotannossa tulisi
aina ajatella asiakaslähtöisesti, sillä asiakkailla on aina mahdollisuus valita muuta sisältöä
tai tekemistä kuin viettää aikaa sisällöntuottajan sisältöjen parissa. Onkin siis ratkaisevan
tärkeää ymmärtää asiakkaita, jotta tietää, millä keinoin heidät voi aktivoida viettämään aikaa sisältöjen parissa. (Rummukainen ym. 2019, 188.) Sisällöt pitäisi pystyä kohdistamaan erittäin tarkasti kohderyhmille ja tarjota yrityksen jokaiselle kohderyhmälle erikseen
sisältöjä. Sisältöjen tuottaminen erikseen eri kohderyhmille vahvistaa, että viesti on räätälöity vastaanottajalle. Tämä voi olla myös iso haaste, jos yrityksellä on useita kohderyhmiä. On kuitenkin parempi luoda aina kohdistettuja sisältöjä, kuin yrittää puhutella sisällöillä useita kohderyhmiä samanaikaisesti. (Lehtomaa 5.11.) Oppaassa on työkaluna asiakaskortit, jotka auttavat asiakasymmärryksessä ja sisältöjen kohdistamisessa.

Keronen ja Tanni (2017, luku 1.2) mukaan sisältömarkkinoinnissa onnistuakseen on mentävä syvälle asiakkaiden mieleen, minkä vuoksi sisältömarkkinoinnin perustana toimivat
kohderyhmistä rakennetut persoonat, ostoprosessi ja oikeanlaiset sisällöt eri ostopprosessin vaiheissa. Tämän jälkeen on aika aloittaa luomaan sisältöjä eri kanaviin, joista asiakkaat tavoitetaan. (Keronen & Tanni 2017, luku 1.2.) Oppaassa on esitetty sisältötyypit,
jotka auttavat luomaan sisältöjä eri ostoprosessin vaiheisiin.

Rummukainen ym. (2019, 189–191) mukaan sisältömarkkinointi vaati kärsivällisyyttä ja
aikaa, sillä verkkoläsnäolon rakentaminen vaatii aikaa ja kilpailu huomiosta on kovaa. Johdonmukainen sisällöntuotanto ja huolellinen tekeminen auttavat verkkoläsnäolon rakentamisessa. Täytyy myös olla rohkea ja testata erilaisia sisältöjä, jotta löytää ne sisällöt, jotka
tuottavat tulosta. Sisällöt, jotka eivät toimi, kannattaa unohtaa mahdollisimman pian. On
turha yrittää saada jotain sisältötyyppiä toimimaan, jos se ei tuo positiivista tulosta. (Rummukainen ym. 2019, 189–191.)

Onnistunut sisällöntuotanto digitaalisiin kanaviin vaatii myös ymmärrystä elämästä ja kuluttajista digitaalisten kanavien takana. Ilman oikean elämän, Offline tilan, ymmärrystä ei
voi onnistua Online tilassa (Bayindir 2019). Sisällöntuotannossa onnistuminen vaatii, että
pyrkii jatkuvasti tuottamaan lisäarvoa ja olemaan läsnä muita varten – palvelemassa, ei
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mainostamassa, myymässä ja kertomassa yksipuolisesti yrityksestä (Lehtomaa
5.11.2020).
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5

Sosiaalisen median sisällöntuotannon oppaan tekeminen

Sosiaalisen median sisällöntuotannon oppaan tekeminen lähti liikkeelle toimeksiantajayrityksen tahdosta kehittää sosiaalisen median sisällöntuotantoa. Heti aluksi toimeksiantajayritys kertoi minulle, minkälaista sanomaa sosiaalisen median kanavissa halutaan välittää. Sosiaalisen median sisällöistä pitäisi välittyä: yhteisöllisyys, monipuolinen ja laadukas
tanssinopetus, tanssinperusopetuksen tarjonta ja helposti lähestyttävyys. Sosiaalisen median sisällöntuotannon avulla haluttiin myös pystyä tavoittamaan paremmin nykyisiä asiakkaita ja potentiaalisia uusia asiakkaita. Määrittelimme yhdessä minkälaisia työkaluja toimeksiantajayritys tarvitsisi, jotta sisällöntuotanto olisi onnistunutta.

Minulla oli hyvin vapaat kädet oppaan tekemisessä. Konsultoin toimeksiantajayritystä
opasta tehdessä ja vastavuoroisesti toimeksiantajayritys ilmaisi minulle toiveistaan oppaan suhteen. Toimeksiantajayrityksen toiveena oli kehittää sisällöntuotantoa jo olemassa
oleviin kanaviin sekä ottaa uusi kanava käyttöön.

5.1

Oppaan sisältö

Oppaaseen on valittu sisällöt toimeksiantajan toiveiden ja tavoitteiden pohjalta. Oppaassa
näkyvät myös ne sisällöt, jotka minun mielestäni täytyi sisällyttää oppaaseen, jotta sisällöntuotanto olisi mahdollisimman onnistunutta. Oppaan alussa kerrotaan lyhyesti, mikä
opas on ja mitä se sisältää. Oppaan alussa määritellään sisällöntuotannon päätavoitteet ja
keinot niiden saavuttamiseksi. Seuraavissa luvuissa on esitetty nykyisten sosiaalisen median kanavien auditointi. Auditoinnin lisäksi kappaleissa esitetään kehitysehdotuksia kanavakohtaisesti ja kerrotaan, miten kyseiseen kanavaan voi luoda onnistuneen julkaisun.

Neljännessä luvussa kerrotaan yleisesti, millainen uusi käytteenotettava kanava TikTok
on. Luvussa myös neuvotaan, miten yritys voi ottaa kanavan käyttöönsä ja millaisia sisältöjä kanavaan voisi luoda. Luvussa on kerrottu konkreettisia ideoita sisältöihin.

Viidennessä luvussa esitellään luodut asiakaspersoonat. Asiakaspersoonat on jaettu jo
olemassa oleviin asiakaspersooniin ja uusiin potentiaalisiin asiakkaihin. Olen luonut asiakaspersoonat yrityksen asiakasrekisterin perusteella. Uudet potentiaaliset asiakkaat ovat,
asiakkaita, joita yritys toivoo tavoittavansa tulevaisuudessa. Jo olemassa oleville asiakkaille on luotu esimerkkejä sisällöistä, joiden avulla kyseisen asiakaspersoonan voi tavoittaa paremmin.

Kuudennessa luvussa esitetään tyypillinen osto- ja ostopäätösprosessi sekä yrityksen toimintavuosi. Toimintavuoteen on merkattu yrityksen tyypillisimmät ostoajat. Ostoprosessi
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suhteessa toimintavuoteen toimii pohjana sisältötyypeille. Sisältötyypit auttavat ajoittamaan sisältöjä teemoittain suhteessa ostoprosessiin. Sisältötyypit esitellään tarkemmin
luvussa seitsemän. Sisältötyyppejä on neljä. Kolme tyyppiä: ennen ostoa, osto ja oston
jälkeen liittyvät ostoprosessiin. Neljäs sisältötyyppi on kestävät sisällöt, joka ei ole aikasidonnainen.

Kahdeksannessa luvussa on esitelty ohjeita sisällöntuotantoon, joita voi soveltaa jokaiseen sosiaalisen median kanavaan. Ohjeissa on neuvottu, miten yritys voi luoda visuaalisesti yhdenmukaisia sosiaalisen median sisältöjä. Luvussa kerrotaan myös, miten kirjoittaa vuorovaikutuksellisia tekstejä. Vuorovaikutuksellisista teksteistä ja toiminnoista on annettu esimerkkejä. Myös hyvistä otsikoista on annettu esimerkkejä luvussa. Luvussa ohjeistetaan myös käyttämään henkilö- ja paikkamerkintöjä sekä hashtageja. Lopuksi on esitelty keinoja, miten asiakkaita ja työyhteisöä voi osallistaa sisällöntuotantoon sekä ideoita
ja työkaluja sisällöntuotantoon. Luvussa on myös annettu työkaluja sosiaalisen median sisällöntuotannon aikatauluttamiseksi.

Yhdeksännessä luvussa on käsitelty sosiaalisen median analytiikkaa ja sen hyödyntämistä. Luvussa annetaan työkaluja kanavien onnistumisen seuraamiseksi. Luvussa myös
kerrotaan, miksi tietyt luvut ovat valittu seurattavaksi.

Kymmenennessä luvussa on koottu keinoja onnistuneeseen sisällöntuotantoon. Keinot
ovat sovellettavissa kaikkiin sosiaalisen median kanaviin ja sisällöntuotantoon.

5.2

Sosiaalisen median kanavien auditointi

Oppaassa on auditoitu olemassa olevat sosiaalisen median kanavat, jotka ovat Facebook
ja Instagram. Kanavien auditointi oli tärkeä osa oppaan tekemistä. Auditoinnin avulla pystyttiin selvittämään, miten nykyiset kanavat menestyvät ja toimivat. Auditoinnissa huomioitiin Facebook-sivu ja Facebookin sisällöntuotanto. Auditoinnista saatiin myös paljon tietoja
nykyisistä kanavan seuraajista ja faneista. Tietojen avulla pystyttiin antamaan Facebooksivulle ja sisällöntuotannolle kehitysohjeita. Faneista ja seuraajista saadut tiedot auttoivat
selvittämään, kenet kanavasta nyt tavoitetaan. Auditoinnissa huomioitiin myös Instagramtili, Instagramin sisällöntuotanto ja seuraajat. Auditoinnista selvisi, miten tiliä ja sisällöntuotantoa voisi kehittää. Seuraajista saadut tiedot auttoivat kertomaan ketä tili nyt tavoittaa.
Auditoinnista selvinneitä tietoja esitetään opinnäytetyön luvussa 2.2 ja oppaan luvussa 2
ja 3.
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5.3

Asiakaspersoonien luominen

Olemassa olevat asiakaspersoonat on luotu yrityksen asiakasrekisterin perusteella. Uudet
potentiaaliset asiakaspersoonat pohjautuvat yrityksen toiveisiin. Asiakaspersoonat auttavat yritystä kohdistamaan tietyt sisällöt tietyille asiakaspersoonille, jotta sisällöntuotanto
olisi mahdollisimman onnistunutta. Asiakaspersoonat ovat sisältömarkkinoinnissa tärkeä
työkalu, jotta sisällöntuotanto onnistuisi.

Asiakaspersoonia on ryhmitelty muutamin perinteisin segmentoinnin keinoin, kuten iän,
paikan ja sukupuolen mukaan. Ryhmittelyssä on käytetty myös asiakkaiden motiiveja ja
suhdetta tanssiin. Asiakaspersoonien luomisessa auttoivat kuluttajakäyttäytymisen - ja sisältömarkkinoinnin teoriat. Asiakaspersoonat kertovat kyseisen asiakaspersoonan piirteistä ja mahdollisista esteistä ostaa tanssitunteja. Asiakaskorteissa kerrotaan, miten kyseiseen asiakaspersoonaan voidaan vaikuttaa ja miten häntä voi tukea ostoprosessissa
eteenpäin. Asiakaskorteissa on esitetty, millaisia sisältöjä kyseiselle ryhmälle kannattaisi
tuottaa ja mihin kanaviin.

5.4

Sisältötyyppien luominen

Sisältötyypit ovat myös yksi sisältömarkkinoinnin tärkeä työkalu, jotta sisällöillä voidaan
tavoittaa asiakkaat kaikissa eri ostoprosessin vaiheissa. Osto- ja ostopäätösprosessin vaiheiden ymmärryksessä on hyödynnetty kuluttajakäyttäytymisen – ja sisältömarkkinoinnin
teorioita. Sisältötyyppien luomisessa on hyödynnetty sisältömarkkinoinnin teorioita. Sisältötyypit perustuvat ostoprosessiin ja yrityksen kausiluonteiseen toimintaan. Yrityksen tyypilliset ostoajat on määritelty yhdessä toimeksiantajayrityksen kanssa. Sisältötyypit ovat
tärkeä työkalu sisällöntuotannossa, jotta sisällöt voidaan teemoittaa aikataulullisesti suhteessa yrityksen toimintavuoteen ja ostoaikoihin.

5.5

Sisällöntuotannon ohjeet

Sisällöntuotannon ohjeet kertovat yksityiskohtaisesti, miten luoda onnistuneita sisältöjä
sosiaaliseen mediaan. Ohjeet perustuvat teoriaan ja keräämääni tutkimusaineistoon. Ohjeiden tekemisessä on hyödynnetty myös sosiaalisen median kanavien auditoinnista saatuja tietoja. Ohjeet on valikoitu niin, että niiden avulla yritys pystyisi luomaan mihin tahansa kanavaan onnistuneen ja laadukkaan julkaisun.
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5.6

Sisällöntuotannon aikatauluttaminen

Oppaassa ei esitellä sisällöntuotannolle tiukkaa aikataulua. Sisällöntuotanto vaatii paljon
työtä ja aikaa, jonka vuoksi oppaassa ei ole esitetty aikataulua, jotta sisällöntuotanto ei aiheuttaisi liikaa paineita yritykselle. Sisällöntuotanto on vasta alkutekijöissä, jonka vuoksi
aluksi on hyvä keskittyä laatuun ja opetella luomaan oikeanlaisia sisältöjä. Oppaassa esitetty aikatauluttaminen perustuu sisältötyyppeihin. Oppaassa on kuitenkin annettu työkalu,
miten sisältöjen aikatauluttamista voi suunnitella jatkossa.

5.7

Sosiaalisen median analytiikka

Oppaassa on esitetty, miten sosiaalisen median kanavien onnistumista voi seurata analytiikan avulla. Oppaassa esitetään myös tietyt analytiikat, tiedot ja avainluvut, joita pitäisi
seurata. Analytiikat, tiedot ja avainluvut on valittu teorian ja kerätyn tutkimusaineiston perusteella. Seurattavaksi valitut avainluvut kertovat, kuinka moni sosiaalisesta mediasta tavoitetaan, miten tuotetut sisällöt onnistuvat ja miten seuraajat ja fanit ovat vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa.
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6

Pohdinta ja arviointi

Opinnäytetyön aihe oli helppo valita, sillä sosiaalinen media kiinnostaa minua. Opinnäytetyö prosessin aikana vallitseva pandemiatilanne on pakottanut yrityksiä ottamaan sosiaalisen median ja erilaiset digialustat vahvasti käyttöön, mikä teki aiheesta entistä kiehtovamman. Mainitsin toimeksiantajayritykselle keväällä 2020, että opinnäytetyöni kirjoittaminen
alkaa syksyllä 2020. Mainitsin myös, että haluan tehdä opinnäytetyöni markkinoinnista.
Lopulta toimeksiantajayritys ehdotti, että jos tekisin opinnäytetyön heille. Lopullinen aihe
muokkautui kesän 2020 aikana ja opinnäytetyön tekeminen alkoi syksyllä 2020.

Kun lopullinen aiheeni rajattiin yhdessä opinnäytetyöohjaajani kanssa, aloin tekemään itselleni aikataulusuunnitelmia. Aloin myös etsimään lähdekirjallisuutta ja pohtimaan, ketä
voisin haastatella. Aikataulu muuttui jatkuvasti, mutta onnistuin aikataulua muuttamalla pysymään aikataulussa koko prosessin ajan. Onnistuin ajoittamaan syksylle opinnäytetyön
tekemisen, muut opiskelut, työnteon sekä aktiivisen harrastamisen. Koen olleeni hyvin itseohjautuva koko opinnäytetyöprosessin ajan.

Teoriapohjan ja tutkimusaineiston etsiminen oli minulle mielekästä. Saatoin välillä uppoutua teorioihin ja lähteisiin jopa hieman liikaa, sillä huomasin aika-ajoin kerääväni teoriaa,
joka ei ole relevanttia työni kannalta. Myös muut opiskelemani kurssit syksyn aikani tukivat opinnäytetyön aihetta. Oppaan tekeminen oli minulle myös mielekästä puuhaa. Oppaan tekeminen tuntui myös välillä helpolta, sillä olin kerännyt niin paljon tietoa aiheesta,
että sen tekeminen oli luontevaa. Aika-ajoin kuitenkin huomasin, että ideat ja luovuuteni
olivat hukassa. Tällöin palasin teorian pariin ja mietin mitä haluan oppaaseen sisällyttää.

Itse opinnäytetyön kirjoittaminen ja tekstin stilisointi olivat minulle kaikkein haastavimpia.
Minusta tuntui, että minulla oli jatkuvasti paljon sanottavaa ja kirjoitettavaa. Aluksi tekstit
olivat hyvin tajunnanvirtaisia. Opinnäytetyöohjaajani onneksi neuvoi, miten minun kannattaisi selkeyttää kirjoittamaani tekstiä. Lopuksi kirjoitusasu saatiin paremmaksi.

Opas on mielestäni kattava ja uskon siitä olevan hyötyä toimeksiantajayritykselle. Oppaassa on esitetty laajasti, miten sisällöntuotannossa voi onnistua. Oppaassa on myös
huomioitu se, että kaikkia neuvoja ei tarvitse alkaa heti noudattamaan. Uskon, että tämä
auttaa toimeksiantajayritystä. Opas kehottaa ensin ymmärtämään, mitä laadukas sisällöntuotanto on ja sen jälkeen vasta tuottamaan sisältöjä aikataulullisesti enemmän.
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6.1

Oman oppimisen arviointi

Opinnäytetyö oli kokonaisuudessaan hyvin opettavainen. Opin paljon lisää teoriasta ja sen
soveltamisesta käytäntöön. Teoriapohjaa kirjoittaessani opin paljon lisää sisältömarkkinoinnista, sosiaalisen median sisällöntuotannosta ja kuluttajakäyttäytymisestä.

Teorioista ja lähdeaineistoista oppimieni asioiden lisäksi opin myös jäsentelemään tietoa
paremmin ja jaottelemaan sitä eri kriteerein. Huomasin myös oppivani jatkuvasti, miten
pystyn jäsentelemään teoriaa, lähdeaineistoa sekä omia pohdintojani. Opin myös yhdistämään paremmin asioita, joiden välillä on linkki toisiinsa.

Opin opinnäytetyötä kirjottaessani lisää itsenäisestä työskentelystä ja suurien kokonaisuuksien hallinasta. Opin myös koko prosessin ajan lisää, miten ajoittaa eri työvaiheita ja
omaa työntekoa järkevästi. Ymmärsin, että prosessi vaati joustavaa ja suunnitelmallista
jatkuvaa työtä, jotta pystyin tekemään työn aikataulussa. Tästä opinkin olemaan hieman
joustavampi itseäni kohtaan. Ymmärsin myös, etten voi olla ehdoton omille aikataulullisille
suunnitelmilleni, koska prosessi on jatkuvasti muuttuva. Opin, että ajanhallinnassa tulee
huomioida enemmän spontaaneja muuttujia ja aikatauluttaa niille aikaa.

6.2

Työn ja lähteiden arviointi

Teoriapohjaa kerätessäni olin koko ajan hyvin lähdekriittinen ja kyseenalaistin lukemani.
Pohdin myös aina teorioiden pätevyyttä ja soveltuvuutta opinnäytetyön aiheeseen. Päädyin valitsemaan vain relevantteja ja mahdollisimman tuoreita lähteitä.

Suurin osa lähteistä on kirjallisia. Käytin myös elektronisia lähteitä osana opinnäytetyötä,
mutta pyrin valitsemaan vain luotettavia lähteitä. Keräsin myös tutkimusainestoa, joka antoi suuresti käytännön näkökulmaa opinnäytetyöhön. Käytännönläheisestä näkökulmasta
oli apua oppaan tekemisessä. Peilasin kaikkia elektronisia lähteitä ja tutkimusaineistoa kirjallisiin lähteisiin ja kyseenalaistin lähteet, joissa esitettiin kirjallisista lähteistä poikkeavia
tietoja.

Mielestäni onnistuin keräämän kattavan ja syvällisen teoriapohjan työlleni. Pidän myös
työtäni luotettavana, sillä käytin pääasiassa vain tuoreita lähteitä. Olisin mahdollisesti voinut tuoda esille teorioissa enemmän käytännönläheisyyttä.
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6.3

Toimeksiantajan arviointi

Toimeksiantajan mielestä opinnäytetyöstä ja oppaasta tulee olemaan suuri apu somemarkkinointitiimiin. Työ antaa yritykselle kokonaisuudessaan merkityksellistä ja tärkeää
tietoa asiakaskunnasta ja sen tämänhetkisistä painotuksista.

Työ sai Tanssistudio Dance Artin rehtorin, Minni Arposuon, suunnittelemaan osa-aikaisen
markkinointiosaajan palkkaamista suunnitelman eteenpäin viemiseksi. Aihealue on toimeksiantajayrityksen mielestä laaja, ja Arposuo kokee, että työssä on huomioitu enemmän kuin hän osasi odottaa. Toimeksiantajayritys on erittäin tyytyväinen lopputulokseen.
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Liite 1. Opas sosiaalisen median sisällöntuotantoon
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1

Alkusanat
Tämä sosiaalisen median sisällöntuotannon opas on tuotettu Tanssistudio Dance Artille
osana konstruktiivista opinnäytetyötä. Sosiaalisen median sisällöntuotannon opas pohjautuu opinnäytetyössä esitettyihin teorioihin, ja opas on syntynyt niiden pohjalta. Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää Tanssistudio Dance Artin sosiaalisen median sisällöntuotantoa,
jonka tuotoksena syntyi tämä opas.

Opas on tehty vuoden 2020 syyskuun ja joulukuun välillä. Esitetyt tiedot ja luvut perustuvat aikavälillä vallinneisiin tietoihin ja lukuihin. On hyvä muistaa, että kyseisenä ajankohtana tiedot ovat saattaneet poiketa normaaleista kyseisenä aikana vallinneen pandemiatilanteen takia. Tällaisia lukuja ovat muun muassa tanssikoulun oppilaiden määrät.

Oppaan tarkoitus on auttaa tuottamaan asiakaslähtöisiä ja laadukkaita sisältöjä sosiaalisen median kanaviin. Opas auttaa kehittämään jo olemassa olevia sosiaalisen median kanavia, jotka ovat Facebook ja Instagram. Oppaassa neuvotaan myös, miten uuden kanavan, TikTokin, voi ottaa käyttöön. Opas auttaa luomaan vuorovaikutuksellisia
ja asiakkaita tukevia sisältöjä. Oppaassa määritellään asiakaspersoonat. Asiakaspersoonissa huomioidaan nykyiset asiakkaat ja uudet potentiaaliset asiakkaat. Oppaassa on
myös esitetty toimintavuosi ja siihen on liitetty asiakkaiden tyypillinen ostopäätösprosessi. Oppaassa esitellään erilaisia sisältötyyppejä, jotka ovat johdettuja ostopäätösprosessista. Sisältötyypit auttavat ajoittamaan ja teemoittamaan sosiaalisen median sisällöntuotantoa. Oppaassa käsitellään myös keinoja onnistuneeseen sisällöntuotantoon
ja sosiaalisen median analytiikkaa.

Mukavia lukuhetkiä toivottaen!

Rosa Helenius
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3

1 Tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Sosiaalisen median sisällöntuotannon kehittämisen tavoitteena on pystyä luomaan laadukkaita ja vuorovaikutuksellisia sisältöjä. Sisällöntuotannolla pyritään tavoittamaan uusia
potentiaalisia asiakkaita ja syventämään vuorovaikutusta jo olemassa olevien asiakkaiden
kanssa. Sisällöntuotantoa ohjaavat yrityksen ydinsanoma ja asiakasymmärrys. Sisällöntuotannon kantava teema on tanssi. Vuorovaikutuksellisilla sisällöillä pyritään tuomaan
Dance Art lähelle asiakasrajapintaa. Sisällöntuotantoa kehitetään sisältömarkkinoinnin
keinoin, mikä näkyy oppaan ohjeissa.
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2 Facebook
Tiedot 12.10.2020-8.11.2020
Sivun tykkäykset

1704

Sivun seuraajat

1733

Sivulla tehdyt toiminnot

1

Sivun näyttökerrat

71

Sivun uudet tykkäykset

3

Roskapostisisältömerkinnät

4

Tiedot 12.10.2020-25.10.2020
Kokonaiskattavuuden ka.

260

Julkaisun kattavuuden ka.

259

Tiedot 26.10.2020-8.11.2020
Kokonaiskattavuuden ka.

56

Julkaisun kattavuuden ka.

54

Facebook-sivu on melko toimiva, mutta sivulla ei tehdä paljon toimintoja. Sivu ei myöskään näytä saavan paljon uusia tykkäyksiä eikä näyttökertoja. Kattavuusluvut ovat melko
alhaisia ja ne vaihtelevat kuten taulukosta voi nähdä. Kattavuuteen vaikuttavat aikavälillä
tehdyt toiminnot sivulla, julkaistut sisällöt ja niiden onnistuminen. Esimerkiksi 26.10.–8.11.
julkaistut sisällöt ovat saanet vähän tykkäyksiä, joka vaikuttaa kattavuuteen.
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Sukupuolijakauma:

Ikäryhmät:

Facebook fanit

Facebook fanit
30,0 %

11 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %

89 %

13-17 v 18-24 v 25-34 v 35-44 v 45-54 v 55-64 v yli 65 v
naiset

miehet

naiset

miehet

Parhaat sijainnit:

Facebook Fanit
600
500
400
300
200
100
0
Riihimäki

Hyvinkää

Helsinki

Hausjärvi

Tampere

Facebook-sivun fanit ovat aktiivisimpia kello: 18:00-21:00.

Facebook-sivun fanit ovat suurimmaksi osan naisia ja 18–54-vuotiaita. Fanien parhaimmat sijainnit ovat Riihimäki ja Hyvinkää. Fanien tietoja kannattaa aika-ajoin seurailla, jotta tiedät, kenet tavoitat Facebookista
parhaiten.
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Tiedot 10.9.2020-10.11.2020
Reaktiot, kommentit ja jaot ka.

12

Julkaisun klikkaukset ka.

42

Sitoutuneisuusaste

vaihteluväli 0,5–15 %

Kattavuus ka.

736

3 sekunnin videoiden katselut

6922 (kertaa)

Sisällöntuotanto Facebookissa ei ole kovin säännöllistä ja sisällöntuotannossa on pitkiäkin
taukoja. On hyvä, että Facebookiin jaetaan videoita sekä kuvia. Sisältöjen rakenne voisi
kuitenkin olla parempi. Julkaisut eivät saa kovin paljoa reaktioita ja sitoutumisaste on
useissa julkaisuissa hyvin matala. Huomattavaa on, että videoita katsotaan melko paljon.

Näin voit parantaa Facebook-sivuasi:
-

Aseta kansikuvaksi paremmin rajatut kuvat, jotta kuvat näkyisivät kokonaisuudessaan. Voit myös laittaa videon kansikuvan paikalle.
Lisää sivun toimintapainikkeiksi videonkatselu ja linkki kotisivuille.
Linkitä muut sosiaalisen median kanavat sivulle.
Lisää sijainti karttoihin.
Kirjoita ´Tietoja´-kohtaan tanssinopetus tarjonnasta asiakasnäkökulmasta.

Näin hyödynnät kanavaa parhaiten:
-

Vastaa aina viesteihin ja kommentteihin.
Keskustele myös muiden julkaisuissa välillä.
Hyödynnä tapahtumajärjestystä.
Hyödynnä live-videoita ja tarinaominaisuutta.

Kanavan tavoite:
-

Luoda digitalinen julkisivu yrityksestä.
Esitellä yrityksen palveluita.
Olla vuorovaikutuksessa ja luoda yhteisöä ympärilleen.

Näin teet hyvän julkaisun Facebookiin:
-

-

Julkaise kello 18:00-21:00 välillä.
Luo sisältö, jolla on otsikko ja teksti yhdistettynä kuvaan tai videoon.
Jos jaat videon, tuota se suoraan Facebookiin (älä jaa muista kanavista).
Yli 3 minuutin videot ovat hyviä, sillä algoritmi suosii niitä.
Älä lisää julkaisuihin linkkejä, jotka ohjaavat käyttäjän pois Facebookista. Voit lisätä linkin kommentteihin tai pyytää käyttäjää vierailemaan kotisivullasi Dance Artin Facebook-sivun kautta.
Muista käyttää paikka- ja henkilömerkintöjä.
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3 Instagram
Tiedot 5.11.2020-11.11.2020
Seuraajat

1056

Tavoitetut tilit

1098

Näyttökerrat

3737

Profiilissa tehdyt toiminnot

120

(profiilivierailut ja sivustoklikkaukset
yhteensä)
Profiilivierailut

118

Sivustoklikkaukset

2

Instagram-tilin profiili on yleisesti kunnossa. Profiilikuva ja esittelyteksti ovat hyviä. Tilin visuaalinen ilme ei ole kovin yhdenmukainen eikä Instagramissa hyödynnetä kaikkia mahdollisia julkaisuvaihtoehtoja. Profiilissa ei tehdä paljoa toimintoja. Profiilivierailuja on kohtalaisesti, mutta muita toimintoja on hyvin vähän. Näyttökertoja on kohtalaisesti.
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Sukupuolijakauma:

Ikäryhmät:

Instagram seuraajat

Instagram seuraajat
30%

11%

20%
10%
89%
0%
13-17 v 18-24 v 25-34 v 35-44 v 45-54 v 55-64 v yli 65 v
naiset

miehet

kaikki

naiset

miehet

Parhaat sijainnit:

Instagram seuraajat
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Riihimäki

Hyvinkää

Helsinki

Tampere

Hausjärvi

Instagram seuraajat aktiivisimpia kello: 15:00 ja 18:00-21:00.
Instagram seuraajat aktiivisimpia torstaisin, perjantaisin ja sunnuntaisin.

Instagram seuraajat ovat suurimmaksi osaksi naisia ja 18–44-vuotiaita. Seuraajien parhaimmat sijainnit
ovat Riihimäki. Seuraajien tietoja kannattaa aika-ajoin seurata, jotta tiedät, kenet tavoitat Instagramista parhaiten.
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Tiedot 11.9.2020-11.11.2020
Kuvat:
Tykkäyksien ka.

117

Kommenttien ka.

4

Videot:
Näyttökertojen ka.

573

Tykkäyksien ka.

126

Kommenttien ka.

3

Sisällöntuotanto Instagramissa ei ole kovin säännöllistä ja sisällöntuotannossa on pitkiäkin
taukoja. On hyvä, että Instagram syötteeseen jaetaan kuvia sekä videoita. Sisällöt voisivat
olla hieman yhdenmukaisempia visuaalisesti, jotta ilme olisi yhtenäinen. Tykkäyksiä on
kohtalaisesti ja kommentteja melko vähän. Huomattavaa on, että videoita katsotaan melko
paljon ja ne saavat enemmän tykkäyksiä verrattuna kuviin. Sisällöissä voisi käyttää enemmän paikka- ja henkilömerkintöjä sekä hashtageja.

Näin voit parantaa Instagram-tiliä:
-

Asettele profiilin teksti paremmin. Aseta tekstit paremmin allekkain.
Lisää kohokohtiin yhdenmukaiset kuvat.

Näin hyödynnät kanavaa parhaiten:
-

Vastaa aina kommentteihin ja viesteihin.
Kommentoi muiden käyttäjien julkaisuja.
Luo sisältöä monipuolisemmin.
(syöte, tarina, kelat ja TV)
Käytä tehosteitä ja efektejä.
Käytä paikka- ja henkilömerkintöjä.
Käytä hashtageja.
Kokeile ja hyödynnä live-tilaa.

Kanavan tavoite:
-

Luoda visuaalinen ja digitaalinen käyntikortti yrityksestä.
Esitellä yrityksen palveluita.
Olla vuorovaikutuksessa ja luoda yhteisöä ympärilleen.

Näin teet hyvän julkaisun Instagramiin:
-

Julkaise torstaina, perjantaina tai sunnuntaina kello 15:00 tai kello 18:00-21:00.
Käytä aina henkilö- ja paikkamerkintöjä sekä hashtageja.
Luo visuaalinen sisältö, johon yhdistät otsikon ja tekstin.
Tuota syötteeseen laadukkaita kuvia ja videoita.
Jaa tarinaan rosoisempaa ja aitoa sisältöä.
Tee viihdyttäviä keloja, joissa näkyy yrityksen persoona.
Jaa pidemmät ja laadukkaat videot TV:seen.
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4 TikTok
Kanavan käyttäjät:
- 8–34-vuotiaat
- Pääosa käyttäjistä teini-ikäisiä nuoria
- Sovelluksen ikäraja on 13-vuotta, mutta moni nuorempi käyttää TikTokia
Jaettava sisältö:
-

Lyhyet videot (15–60 sekuntia)
Tarinat

Kanavan päätarkoitus:
-

Viihdyttävä ja mielenkiintoa herättävä sisältö
Aidot ja huomiota herättävät sisällöt
Yrityksille: näkyvyyden lisääminen

Yleistä kanavasta:
-

Sovellukseen julkaistaan pystysuuntaisia videoita
Videot perustuvat taustamusiikkiin ja -ääniin, joita lisätään suoraan sovelluksesta
Musiikki, tanssi, laulu ja erilaiset haasteet ovat pääasiallisia sisältöjä

Näin pääset alkuun TikTokissa:
-

Lataa sovellus puhelimeen ja luo tili itsellesi
Kirjoita profiiliin, että kyseessä on Tanssistudio Dance Artin tili
Ala alkuun selailemaan, millaista sisältöä TikTokissa on
Älä pelästy, jos sisältö on aluksi outoa, algoritmi oppii nopeasti, millaisista sisällöistä pidät ja alkaa näyttämään sinulle sopivia sisältöjä
Ota seurantaan ihmisiä
Jaa tietoa, että yrityksellä on nyt TikTok kanava (esimerkiksi muissa kanavissa)
Kehota muita seuraamaan TikTok tiliä
Tutustu, miten voit luoda videon TikTokiin
Huomioi äänet, musiikki ja kaikki erikoistehosteet
Aloita sisällöntuotanto

Kanavan tavoitteet:
-

Luo viihdyttävää sisältöä
Näyttää tanssikoulun tarjontaa eri näkökulmasta
Näyttää erilaisten sisältöjen avulla, mitä ”kulissien takana” tapahtuu
Saada näkyvyyttä
Lisätä kiinnostusta tanssiin

Näin teet hyvän julkaisun:
-

Hyödynnä videossa erikoistehosteita ja ääntä
Ole luova ja viihdyttävä
Käytä hashtageja ja paikka merkintöjä

Ideoita TikTok videoihin:
-

Toimiston tanssivideo (taukojumpan sijaan taukotanssi)
Esittele eri tanssilajeja liikkeiden avulla
o Baletin perusliikkeitä
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-

o Breakdancen freezejä
o Hip hop steppejä
o Jazzin perusliikkeitä
Kuvaa videoita tunneilta (miltä näyttää tanssitunnilla)
Millaiset ovat tanssistudion tilat (esittelykierros)
Anna neuvoja (näin sidot kärkitossut oikein)
Vain mielikuvitus on rajana!
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5 Asiakaspersoonat
Dance Artin asiakkaista ja uusista potentiaalisista asiakkaista on luotu kortteja. Kortit auttavat ymmärtämään, kenelle sisältöjä tuotetaan. Kun ymmärtää viestin vastaanottajan, on
helpompi kohdistaa viestien sisällöt oikeille asiakaspersoonille. Asiakaspersoonakortit toimivat yhtenä työkaluna sisällöntuotannossa. Voit palata niiden pariin koska vain ja myös
täydentää niitä.

Alla on ryhmiteltyinä Dance Artin asiakkaat iän, tanssilajin ja viikkotuntien määrän mukaan.

Oppilaiden ikäjakauma

Oppilaat lajeittain
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

50,00

määrä

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61

ikä
määrä

määrä

Huomioitavaa:

Oppilaiden tanssituntien määrä per
viikko

-

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

-

määrä
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Suurin ikäryhmä: 3–14-vuotiaat.
Suosituimmat lajit: lastentanssi, nykytanssi
ja baletti.
Suurin osa oppilaista käy vain yhdellä viikkotunnilla.
Sosiaalisen median kanavilla tavoitetaan
pääasiassa yli 18-vuotiata, joten sisällöntuotannolla on helppo tavoittaa vanhempia
asiakkaita.
Olemassa olevia asiakkaita pitää pyrkiä innostamaan toisella viikkotunnille.
Sisällöntuotannolla voidaan lisätä kiinnostusta lajeihin, joiden harrastajamäärät ovat
pienempiä.

Alla on asiakaskortit, joissa asiakaspersoonat on tarkemmin määritelty. Käytä näitä kortteja apunasi, kun haluat luoda sisällön tietylle kohderyhmälle. Asiakaskorttien yhteydessä
on myös esimerkkejä, miten voit luoda juuri kyseiselle asiakkaalle sosiaalisen median sisällön. Myös parhaat kanavat tavoittaa tietty asiakaspersoona on mainittu.

Olemassa olevat tunnistettavat asiakaspersoonat:
1.
2.
3.
4.

Tanssivat lapset
Aktiiviset nuoret tanssijat
Nuoret tanssijat
Nuoret aikuiset

Uudet potentiaaliset asiakaspersoonat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miehet
Pojat
Aikuiset 1
Aikuiset 2
Aikuiset 3
Sometanssijat
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5.1 Nykyiset asiakkaat
1. Tanssivat lapset

Ikä

3–9-vuotiaat

Paikka

Riihimäki, Hyvinkää ja lähikunnat

Tanssitausta ja suhde tanssiin

Aloittanut tai tanssinut useamman vuoden
lastenryhmissä. Innokas lapsi, joka rakastaa liikkua ja haluaa tanssia.

Tausta ja persoonan kuvailu

Harrastaa mahdollisesti muutakin liikuntaa
tai taidemuotoja. On kiinnostunut jatkamaan tanssiharrastusta. Kokeilunhaluinen,
reipas, innostunut ja etsii omaa kehonliikekieltään.

Miten eteenpäin ostoprosessissa

Kanavat, joista tavoittaa

-

Korosta tanssiharrastuksen jatkomahdollisuuksia
- Luo syvällistä vuorovaikutusta
- Luo sisällöillä lisäarvoa, jotka tukevat ostoprosessissa eteenpäin
Kanavista, joissa lapsen vanhempi/vanhemmat tai sidosryhmäläiset ovat.
Facebook
Instagram

Kohdennettu viestisisältö

Viesti vanhemmille/sidosryhmäläisille:
-

-
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Vetoa tanssin iloon ja yhteisöllisyyteen
Kerro tarkasti, mitä tanssitunneilla
tehdään ja opitaan
Kerro, mitä vaaditaan ja mitä ei
vaadita
Jaa informatiivisia sisältöjä
Jaa tunteisiin vetoavia sisältöjä
Kerro, miten lapsen tanssiharrastusta kannattaa jatkaa, ja miten
lapsi voi edetä tanssiopinnoissaan
Kerro erilaisista tanssitunti mahdollisuuksista ja lajeista

Esimerkkipostaus Facebookiin:

Tänään opimme 3 uutta liikettä lasten balettitunnilla!
Tanssiharrastus lähtee aina liikkeelle tanssin perusteista. Tänään
harjoittelimme lasten baletin alkeiden tunnilla:
- Tendun
- Demi plién
- Passéen
Alla on video, jossa teemme kaikki yhdessä demi plié harjoitusta!
Voit selata laajempaa tanssituntitarjontaamme kotisivuiltamme.
Linkki kotisivuille löytyy Facebook sivultamme.

(HUOM KUVAN SIJASTA ESIM VIDEO KYSEISESTÄ HARJOITUKSESTA)
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2. Aktiiviset nuoret tanssijat

Ikä

10–14-vuotiaat

Paikka

Riihimäki, Hyvinkää ja lähikunnat

Tanssitausta ja suhde tanssiin

Aktiivinen tanssikoulun oppilas, joka on
tanssinut jo useamman vuoden. Käy 3 tai
useammalla tanssitunnilla. Tanssi on
vahva osa identiteettiä.

Tausta ja persoonan kuvailu

On innostunut ja motivoitunut. Tanssii aktiivisesti ja harrastaa pääasiassa vain
tanssia. Haluaa edetä tanssissa ja on motivoitunut harjoittelemaan. On rohkea ja
mahdollisesti innostunut kokeilemaan uusiakin lajeja.

Miten eteenpäin ostoprosessissa

Kanavat, joista tavoittaa

-

Kerro monipuolisesti, miten tanssiharrastuksen etenemismahdollisuuksista
- Korosta laadukasta opetusta ja jatkuvuutta
Instagram
TikTok

Kohdennettu viestisisältö

-
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Luo visuaalista sisältöä
Inspiroi
Kerro etenemismahdollisuuksista
Käytä roolimalleja ja samaistuttavia
henkilöitä
Rohkaise kokeilemaan uusiakin
tunteja

Esimerkkipostaus Instagramiin:

Tiesitkö, että koulutusryhmäläisemme pääsivät mukaan musikaalin? Koulutusryhmäläiset harjoittelevat ahkerasti joka viikko tanssia. Koulutusryhmillä on 3 tekniikkatuntia
viikossa, 2 koreografiatuntia ja tämän lisäksi moni tanssija harjoittelee myös muilla
tunneilla. Laita meille yksityisviestiä, jos sinua kiinnostaa tavoitteellinen tanssinharjoittelu! Jutellaan lisää, miten sinäkin voisit harjoitella tavoitteellisesti.

#tanssistudiodanceart #danceart #tanssi #harjoittelu #tanssijat #taide #tanssinperusopetus #kisaryhmä #kilpailuryhmä #haku #musikaali
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Esimerkkipostaus TikTokkiin:

(HUOM KUVAN SIJASTA VIDEO, JOSSA NÄYTETÄÄN LIIKKEITÄ)

Miten tanssija voi harjoitella kotona?
Tässä yksi esimerkki, miten voit kotona vahvistaa nilkkojasi! Ota meidän TikTok tili seurantaan, niin saat jatkossakin vinkkejä tanssijan kotitreeneihin! Meidät löydät myös Instagramista ja Facebookista @tanssistudiodanceart

#tanssi #kotitreeni #tanssikotitreeni
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3. Nuoret tanssijat

Ikä

10–14-vuotiaat

Paikka

Riihimäki, Hyvinkää ja lähikunnat

Tanssitausta ja suhde tanssiin

On aloittanut tai käynyt useamman vuoden
1 tai 2 eri lajin tanssitunnilla. Pitää liikunnallisesta harrastuksesta ja nauttii musiikista sekä liikkeestä.

Tausta ja persoonan kuvailu

On kiinnostunut tanssista ja on yleisesti
utelias oppimaan uutta. Ei käy kuitenkaan
kuin 1 tanssitunnilla viikossa, muiden harrastusten takia tai ei ole löytänyt tietään
kokeilemaan muita lajeja.

Miten eteenpäin ostoprosessissa

Kanavat, joista tavoittaa

-

Jaa tietoa muista eri tanssilajeista
Innosta kokeilemaan uutta
Korosta matalankynnyksen kokeilua
Instagram
TikTok

Kohdennettu viestisisältö

-
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Luo visuaalista sisältöä
Inspiroi ja rohkaise
Käytä sisällöissä helposti lähestyttäviä henkilöitä

Esimerkkipostaus Instagramiin:

Mitä tanssituntia sä haluisit tulla kokeilemaan? Kiinnostaisiko sua tulla kokeilemaan esimerkiksi Jazz-tuntia? Jazz- tunneilla on vauhdikkaita ja rytmisiä koreografioita. Tunneilla
harjoitellaan myös aina tekniikkaa. Jazz-tunti sopii hyvin esimerkiksi baletin ja nykytanssin
harrastajille! Ps. kokeilukerta on aina ilmainen!
Laita meille viestiä, niin katsotaan, koska voisit tulla kokeilemaan tanssituntia!

#tanssistartti #tanssinaloitus #tanssi #jazztanssi #tanssiharrastus
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Esimerkkipostaus TikTokiin:

(HUOM KUVAN SIJASTA VIDEO, JOSSA NÄYTETÄÄN LIIKKEITÄ)
Mikä BabyFreeze? Entäs millainen on Sixstep?
Breakdance tunnilla treenataan energisiä liikkeitä rytmisen musan tahtiin. Meillä on Dance
Artilla tiivis Breakdance yhteisö, johon mahtuu aina uusia mukaan! Laita meille viestiä, jos
säkin haluat ottaa nämä liikkeet haltuun ja päästä oppimaan lisää liikkeitä.

#breakdance #tanssi #tanssiryhmä
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4. Nuoret aikuiset

Ikä

15–18-vuotiaat

Paikka

Riihimäki, Hyvinkää ja lähikunnat

Tanssitausta ja suhde tanssiin

Tanssinut usean vuoden ajan, jopa 10
vuotta. Tanssi on vahva osa identiteettiä ja
ollut aina tärkeä harrastus. Kilpaillut ja
esiintynyt useita kertoja.

Tausta ja persoonan kuvailu

On vuosienkin jälkeen innostunut, motivoitunut ja halukas tanssimaan. Käy mahdollisesti useammallakin tunnilla ja pohtii, miten tulevaisuudessa voisi ylläpitää rakasta
tanssiharrastustaan.

Miten eteenpäin ostoprosessissa

Kanavat, joista tavoittaa

-

Korosta tanssiharrastuksen jatkamisen mahdollisuutta iästä riippumatta
- Korosta laajaa tarjontaa
Facebook
Instagram
TikTok

Kohdennettu viestisisältö

-
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Luo visuaalista sisältöä
Inspiroi
Informoi ja jaa tietoa

Esimerkkipostaus Instagramiin:

Tanssi ei katso ikää, sen harrastaminen on aina mahdollista. Meillä käy jatkotason tunneilla 15–30-vuotiaita tanssijoita ja vanhempiakin! Jos mietit sinulle sopivaa tanssituntia,
niin laita meille viestiä ja etsitään sulle sopivat tunnit!

#rakkaudestatanssiin #tanssi

5.2 Uudet potentiaaliset asiakkaat
Uusissa potentiaalisissa asiakkaissa on mahdollisesti ryhmiä, joille ei vielä ole tanssituntitarjontaa. Näitä asiakaspersoonia voit kuitenkin hyödyntää esimerkiksi, kun tanssituntien
tarjonta lisääntyy tai kun järjestetään erilaisia tiiviskursseja.
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1. Miehet

Ikä

18–40-vuotiaat

Paikka

Riihimäki, Hyvinkää ja lähikunnat

Tanssitausta ja suhde tanssiin

Mahdollisesti tutustunut tanssiin tanssitunneilla tai esimerkiksi innostunut sosiaalisen median kautta. Yleisesti kiinnostunut
musiikista ja rytmisestä liikkumisesta.

Tausta ja persoonan kuvailu

Rohkea edelläkävijä, joka uskaltaa heittäytyä. Mahdollisesti kytköksiä taiteen maailmaan. Haluaa haastaa itseään ja lähtee
rohkeasti kokeilemaan uusia asioita. Nauttii liikkumisesta ja musiikista.

Tarpeet, tavoitteet, esteet, halut ja pelot

Miten eteenpäin ostoprosessissa

Kanavat, joista tavoittaa

-

Tarvitsee rohkaisua
Tavoittelee rentoa tanssiharrastusta ja yhteisöllistä hauskaa harrastusta
- Haluaa oppia tanssinperusteita ja
liikkumaan rytmisesti
- Esteenä on, ettei löydä itselleen
tanssiharrastuspaikkaa eikä mahdollisesti ole saanut tarpeeksi rohkeutta osallistua tanssillisiin harrastuksiin aiemmin
- Korosta, että tanssin ilo kuuluu kaikille
- Rohkaise matalankynnyksen kokeiluun
- Innosta kokeilemaan tanssia
Facebook
Instagram
TikTok

Kohdennettu viestisisältö

-
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Luo viihdyttävää sisältöä
Luo visuaalista sisältöä yhdistettynä tekstiin
Rohkaise ja inspiroi
Käytä samaistuttavia henkilöitä
Korosta tanssin kuuluvan kaikille
iästä ja sukupuolesta riipumatta

2. Pojat

Ikä

7–15-vuotiaat

Paikka

Riihimäki, Hyvinkää ja lähikunnat

Tanssitausta ja suhde tanssiin

Ei ole koskaan tanssinut tai on joskus kokeillut tanssia

Tausta ja persoonan kuvailu

On rohkeahko, liikunnallinen ja eläväinen.
Etsii keinoja ilmaista itseään. On kiinnostunut liikunnasta, taiteellisista harrastuksista
ja nauttii musiikista.

Tarpeet, tavoitteet, esteet, halut ja pelot

Ei välttämättä tunnista, että haluaisi kokeilla tanssiharrastusta. Haluaisi kuitenkin
tanssia tai liikkua ja ilmaista itseään. Esteenä on, ettei tiedä tanssista tai sen harrastamismahdollisuuksista.

Miten eteenpäin ostoprosessissa

Kanavat, joista tavoittaa

-

Korosta tanssin monipuolisuutta
Innosta ja kerro tanssin mahdollisuuksista ja yhteisöllisistä ryhmistä
- Rohkaise matalankynnyksen kokeiluun
Facebook (lapsen vanhempi/vanhemmat)
Instagram
TikTok

Kohdennettu viestisisältö

-

-

-
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Luo viihdyttävää sisältöä
Luo visuaalista sisältöä
Kerro Facebookissa tarkemmin,
miten tanssia voisi tulla kokeilemaan
Jaa Instagramiin ja TikTokiin visuaalista, viihdyttävää ja inspiroivaa
sisältöä, joka innostaa kokeilemaan tanssia
Käytä samaistuttavia henkilöitä

3. Aikuiset 1

Ikä

19–27-vuotiaat

Paikka

Riihimäki, Hyvinkää ja lähikunnat

Tanssitausta ja suhde tanssiin

Tanssinut lapsena ja/tai nuorena. Harrastaa jotain liikuntaa. Käy mahdollisesti yhdellä tanssitunnilla tai ei ole enää aktiivinen tanssinharrastaja.

Tausta ja persoonan kuvailu

On kiinnostunut tanssista, liikunnasta ja
nauttii liikkeen ja musiikin yhdistämisestä.
Harrastaa mahdollisesti ryhmäliikuntaa tai
muita liikuntamuotoja säännöllisesti. On innostunut liikkuja, pitää musiikista ja rytmisestä liikkumisesta.

Tarpeet, tavoitteet, esteet, halut ja pelot

Haluaa yhteisöllisen ja rytmisen liikuntaharrastuksen. / Haluaa jatkaa entistä tanssiharrastusta. Esteenä on, ettei tiedä onko
hänelle sopivan tasoisia tanssitunteja.
Saattaa pelätä, ettei pärjäisi tunneilla tai
pohtia, onko taso tarpeeksi korkea.

Miten eteenpäin ostoprosessissa

Kanavat, joista tavoittaa

-

Korosta tanssin liikunnallisia - ja
terveydellisiä hyötyjä
- Korosta tanssin sopivan kaiken
ikäisille
- Kerro laajasta tanssivalikoimasta
ikään, tasoon ja lajiin nähden
Facebook
Instagram

Kohdennettu viestisisältö
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Luo visuaalista sisältöä
Jaa informaatiota ja kerro tietoja
Vetoa tunteisiin (entinen rakas
tanssiharrastus)
Rohkaise kokeilemaan
Kerro tanssin ilosta
Korosta liikunnallisia puolia

4. Aikuiset 2

Ikä

noin. 30-vuotiaat

Paikka

Riihimäki, Hyvinkää ja lähikunnat

Tanssitausta ja suhde tanssiin

Henkilön lapsi tai lapset harrastavat tanssia ja vanhempi on sitä kautta tutustunut
tanssin maailmaan.

Tausta ja persoonan kuvailu

Aktiivinen ja urheilullinen, joka on inspiroitunut tanssista lapsensa kautta. On innostunut rytmisestä liikkumisesta.

Tarpeet, tavoitteet, esteet, halut ja pelot

Haluaisi kokeilla tanssia itsekin. Esteenä
on, ettei tiedä miten pääsisi kokeilemaan
itsekin tanssia tai aloittaa sen harrastamisen.

Miten eteenpäin ostoprosessissa

Kanavat, joista tavoittaa

-

Kerro, miten vanhempi tai vanhemmat voisivat kokeilla tanssia
- Rohkaise matalankynnyksen kokeiluun
- Korosta rytmillistä ja hauskaa liikuntamuotoa
Facebook
Instagram

Kohdennettu viestisisältö

-
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Luo informatiivista sisältöä
Luo visuaalista sisältöä
Korosta tanssin iloa ja yhteisöllistä
liikuntamuotoa
Vetoa tunteisiin

5. Aikuiset 3

Ikä

yli 50-vuotiaat

Paikka

Riihimäki, Hyvinkää ja lähikunnat

Tanssitausta ja suhde tanssiin

On joskus tanssinut tai harrastaa rytmisiä
liikuntamuotoja. Saattaa edelleen harrastaa tanssillista liikuntaa.

Tausta ja persoonan kuvailu

On liikunnallinen ja aktiivinen. Rohkea kokeilemaan uusia asioita. Nauttii yhteisöllisestä tekemisestä ja pitää liikkumisesta
sekä musiikista. Haluaa ilmaista itseään.

Tarpeet, tavoitteet, esteet, halut ja pelot

Haluaa yhteisöllisen, liikunnallisen ja rytmisen harrastuksen. Esteenä on, ettei tiedä
missä voisi harrastaa tanssia.

Miten eteenpäin ostoprosessissa

Kanavat, joista tavoittaa

-

Korosta tanssin sopivan kaikenikäisille iästä ja sukupuolesta riippumatta
- Rohkaise matalankynnyksen kokeiluun
- Korosta tanssin terveyshyötyjä
Facebook

Kohdennettu viestisisältö

-

29

Luo informatiivisia sisältöjä
Luo visuaalisia sisältöjä
Korosta hauskaa yhteisöllistä liikuntamuotoa

6. Sometanssijat

Ikä

7–18-vuotiaat

Paikka

Riihimäki, Hyvinkää ja lähikunnat

Tanssitausta ja suhde tanssiin

On löytänyt tanssin sosiaalisen median
kautta (Instagram, TikTok ja Youtube). On
mahdollisesti itsekin kuvannut tanssivideoita ja jakanut niitä sosiaalisen median kanaviin. Tanssii puhelimen edessä, mutta ei
harrasta tanssia.

Tausta ja persoonan kuvailu

On rohkea ja ilmaisee itseään helposti. On
innostunut tanssista ja musiikista sekä haluaisi oppia lisää tanssista.

Tarpeet, tavoitteet, esteet, halut ja pelot

Esteenä on, ettei tiedä miten ja missä voisi
oppia tanssia. Saattaa pelätä, että tanssiharrastus on kovin erilaista kuin tanssiminen puhelimen edessä. Haluaisi kuitenkin
kehittää tanssitaitojaan.

Miten eteenpäin ostoprosessissa

Kanavat, joista tavoittaa

-

Rohkaise matalankynnyksen kokeiluun
- Kerro, miten tanssia opitaan tanssitunneilla
- Kerro, mitä tanssitunneilla tehdään
- Korosta trendikkäitä tanssilajeja
(niitä mitä sosiaalisen median kanavissa näkyy)
Instagram
TikTok

Kohdennettu viestisisältö

-
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Luo visuaalista sisältöä
Vetoa trendikkäisiin lajeihin
Kerro, miten tanssia voi oppia ja
taitoja voi harjoittaa tanssitunneilla
Luo viihdyttävää sisältöä

6 Ostoprosessi ja toimintavuosi
Tyypillinen ostopäätösprosessi:

Toimintavuosi ja ostopäätösprosessin vaiheet:

Tanssikoulun toiminta on kausiluontoista, joten tyypilliset ostoajat pitää huomioida sisällöntuotannossa. Onnistuneella sisällöntuotannolla voidaan tukea asiakkaita ostamaan
tanssitunteja ja sitouttamaan heitä yritykseen!

Huomioitavia aikoja ns. kipupisteitä ovat:
-

kauden alku, kun tanssijat miettivät syksyn harrastuksia
joulu, jolloin päätetään kevään tuntien jatko
kauden päätös, jolloin aletaan jo pohtimaan seuraavaa kautta

On myös huomioida matalankynnyksen kokeilun mahdollistavat ajat:
-

koska alkaa uusi sarja
syys- ja hiihtoloman jälkeen ehtisi vielä mukaan loppukauden tunneille
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7 Sisältötyypit
Sisältötyypit auttavat teemoittamaan ja ajoittamaan sisällöntuotantoa suhteessa ostoprosessin eri vaiheisiin.

Sisältötyypit:
1.
2.
3.
4.

Ennen ostoa
Osto
Oston jälkeen
Kestävät sisällöt

1. Ennen ostoa
Aika:

Kesäkuu
Heinäkuu
Lokakuu
Huhtikuu

Sisältöjen tavoite:

-

Sisältöjen teema:

Millaista sisältöä:
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Saada huomiota
Lisätä tietoisuutta
Jättää muistijälkiä
Viihdyttävä
Opettava
Lisäarvoa antava
Laadukas visuaalinen sisältö
Kerro yleisesti tanssin harrastamisesta, mahdollisuuksista ja tarjonnasta

Esimerkkipostaus Facebookiin:

Yli 10 eri tanssilajia!
Meillä voit harjoitella 10 eri tanssilajia. Tanssitunteja löytyy kaikille ikäryhmille ja kaiken tasoisille tanssijoille. Kurkkaa meidän kotisivuiltamme, mitä kaikkia eri tanssitunteja on tarjolla! Tanssitunneille ilmoittuminen alkaa 0.0.000. Ilmoittautuminen tapahtuu kotisivuillamme. Jos haluat apua ilmoittautumiseen tai lisätietoja tanssitunneista, niin laita sähköpostia toimistoon toimisto@danceart.fi
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2. Osto
Aika:

Elokuu
Marraskuu
Toukokuu

Sisältöjen tavoite:

-

Sisältöjen teema:
Millaista sisältöä:

Inspiroida
Tarjota lisäinformaatiota
Korostaa etuja ja hyötyjä
Inspiroiva
Tanssin ja asiakkaan yhdistävä
Laadukas visuaalinen sisältö
Vuorovaikutukselliset tekstit
Kerro lisäinformaatiota ja tarkempia kuvauksia tanssinharrastamisesta ja tanssitunneista

Esimerkkipostaus Facebookiin:

Tanssitunnille tullessa on hyvä muistaa muutama asia vaatetuksesta.
Pienemmät tanssijamme käyttävät yhteisiä samanlaisia tanssiasuja. Laitamme kaikille
ryhmille erikseen ohjeistuksen tanssiasuista. Vanhemmille tanssijoille suosittelemme tunneille vaatteita, joissa on mukava liikkua. Hiukset on myös hyvä laittaa ainakin osittain
kiinni. Huomaathan, että esimerkiksi Hip hop, Breakdance ja MTV tunneilla olisi hyvä olla
kengät! Kurkkaa kotisivuilta tarkemmat pukeutumisohjeet jokaiselle tunnille.
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3. Oston jälkeen
Aika:

Syyskuu
Joulukuu
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu

Sisältöjen tavoite:

-

Sisältöjen teema:

Millaista sisältöä:

-
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Tarjota apua
Tarjota tietoa
Luoda yhteisöä
Apua ja informaatiota tarjoava
Yhteisöllinen
Keskusteleva
Henkilökohtainen
Laadukas visuaalinen sisältö
Vuorovaikutukselliset tekstit
Kehota yksityiseen yhteydenottoon
Jaa sisältöjä, joissa asiakkaat näkyvät
Huomioi asiakkaita myös muuten:
Tykkää, kommentoi ja jaa seuraajien sisältöjä

Esimerkkipostaus Instagramiin:

Mikä on sun tämän vuoden paras tanssimuistosi?
Kommentoi alle paras tanssimuisto tai jaa tanssimuisto Instagramissa. Tägää meidät julkaisuun @tanssistudiodanceart. Jaamme kaikkien parhaat tanssimuistot tarinassa, niin
voimme kaikki nähdä ihania tanssihetkiä!

#parasmuisto #tanssi #parastanssimuistoni
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4. Kestävät sisällöt
Aika:
Sisältöjen tavoite:

Sisältöjen teema:
Millaista sisältöä:

-

Milloin vain

-

Jakaa yleistä informaatiota
Kertoa tietoja
Vastaa asiakkaiden kysymyksiin
Käytännönläheinen
Apua ja informaatiota tarjoava
Sisältöjä, joista informaatio on helposti ymmärrettävissä
Sisällöt pohjautuvat siihen, mitä
asiakkaat yleensä kysvät

-

Kestävät sisällöt ovat sisältöjä, jotka ovat ajattomia. Voit suunnitella kestävien sisältöjen
tuottoa seuraavien ohjeiden perusteella:
-

Mitä asiakkaat usein kysyvät? Vastaa sisällöillä kysymyksiin.
Mitä tietoja yleensä kaivataan? Kerro sisällöillä näitä tietoja.
Minkä asian tiimoilta toimistoon ollaan yhteydessä? Kerro nämä tiedot sisältöjen
avulla.

Hyvä paikka jakaa ajattomia sisältöjä on esimerkiksi Instagram tarinoiden kohokohdat.
Voit tehdä oman kohokohdan yleisille kysymyksille ja vastauksille!

Esimerkki Instagram kohokohdan kuvaksi!
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8 Sisällöntuotanto
Seuraavaksi käydään läpi yleisiä asioita sisällöntuotannosta. Nämä neuvot ovat sovellettavissa jokaiseen sosiaalisen median kanavaan.

Sisällöntuotanto ja kuvat:
-

Huomioi aina laatu
Huomioi valo ja tausta

Sisällöntuotanto ja videot:
-

Huomioi aina laatu
Huomioi valo ja tausta
Huomioi kanava, johon video tulee ja sopeuta se kanavaan
Pikavideot tarinaan, keloihin ja TikTokiin voivat olla rosoisempia
Pitkien videoiden Instagramiin tai Facebookin täytyvät olla laadukkaita
Hyödynnä erikoistehosteita

Muista, että visuaalisella sisällöllä pysäytät asiakkaan ja saat hänet lukemaan sisältöön
liitetyn tekstin! Laadukkaat sisällöt saavat aikaan myös positiivisia reaktioita.

8.1 Visuaalisen ilmeen suuntaviivat
Sosiaalisen median kanavat ovat todella visuaalisia, jonka vuoksi visuaalinen ilme kannattaa pitää yhdenmukaisena ja huoliteltuna. Kun visuaalinen ilme on yhdenmukainen, saadaan aikaan paremmin muistijälkiä!

Visuaalinen ilme:
-

Käytä yrityksen päävärejä ja logoa sopivassa määrin sisällöissä
Luo itsellesi oma tapa muokata kuvia ja videoita
Käytä samankaltaisia muokkauksia sisällöissä
Pyri käyttämään samankaltaisia fontteja aina

Miten visuaalisen ilmeen voi rakentaa helposti:
-

Ota käyttöön kuvien muokkausohjelma
Luo ohjelmaan valmiiksi pohjia ja muokkaustyylejä
Saat pienillä muutoksilla siistejä, yhdenmukaisia ja laadukkaita sisältöjä
Esimerkiksi voit luoda Canvaan omia mallipohjia, joissa on valmiiksi yrityksen ja
värit
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8.2 Kirjoittaminen ja #hashtagit
Visuaalisella sisällöllä pysäytät asiakkaan, otsikolla saat asiakkaan lukemaan tekstin ja
tekstin avulla voit puhutella asiakasta ja luotua vuorovaikutusta.

Kirjoittaessa sosiaaliseen mediaan:
-

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi
Suositus 8 sanaa lauseessa
Valitse helposti ymmärrettäviä sanoja
Aloita hyvällä otsikolla

Vinkkejä hyvään otsikkoon:
-

Kysy kysymys
”Minkä tanssilajin tiiviskurssille haluaisit päästä?

-

Kerro hyöty tai etu
”Dance Artin ER ryhmien oppilaana pääset kehittämään esiintymistaitojasi”

-

Vetoa tunteisiin
”Ihanat pienet tanssijamme tänään”

-

Kiteytä faktatietoa
”Tanssin on todistettu edistävän oppimista”

-

Sisällytä verbejä otsikkoon
”Venyttele tänään näillä vinkeillä”

-

Kerro esimerkki
”Nykytanssi antaa mahdollisuuden liikekielen tutkimiseen”

-

Kirjoita lista
”Plié, Tendu, Chassé”
Tiedätkö nämä liikkeet…

-

Inspiroi
”Meidän entisen oppilaamme X tarina”

-

Tarjoa apua
”Mietitkö tanssin aloittamista? Laita viestiä meille, niin mietitään sinulle sopiva
tunti!”

-

Käytä numeroita
”Tunnistatko nämä 3 Breakdance liikettä?”
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Hashtagit:
-

Lisää hashtageja aina sisältöihin
Valitse hashtageja, jotka kuvaavat yritystä, palveluita ja toimialaa
Keksi yritykselle oma hashtag ja käytä sitä usein
Voit myös etsiä hashtageja Instagramissa Tutki-syötteen avulla. Kun kirjoitat hakukenttään esimerkiksi ’tanssi’ ja katsot, mitä ehdotuksia Instagram tarjoaa

#tanssi #tanssinperusopetus #tanssiryhmä #tanssiriihimäki #tanssihyvinkää #tanssiharrastus #TPO #taide #tanssiperhe #yhdessä #dafamily

Lisävinkkejä teksteihin:
-

Kehota aina tekstien avulla asiakasta tekemään jotain (tykkää, kommentoi, reagoi,
seuraa, jaa tai ota yhteyttä)
Muista jatkaa keskustelua kommenteissa tai viesteissä
Tykkää kommenteista ja vastaa niihin
Pyydä asiakasta laittamaan yksityisviestiä, niin hän saa jotain

Esimerkki: ”Laita meille viestiä, niin saat kuulla ensimmäisten joukossa kevään tiiviskursseista”
-

Näin saat luotua henkilökohtaista vuorovaikutusta ja asiakas kokee olevansa tärkeä ja erityinen

Keinoja vuorovaikutukseen:
-

”Kommentoi emojilla…”
”Äänestä reaktiolla…” (Facebook)
”Laita viestiä niin…”

Tässä on muutama idea ja esimerkki, miten voit hyödyntää Instagramin tarinaominaisuutta vuorovaikutuksen lisäämiseksi:
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8.3 Asiakkaiden ja työyhteisön osallistaminen sisällöntuotantoon

Keinoja aktivoida asiakkaat osallistumaan sisällöntuotantoon:
-

Pyydä asiakkaita merkkaamaan Dance Art, kun he ovat tekemisissä yrityksen
kanssa
Innosta asiakkaita tuottamaan sisältöjä. Muista antaa jotain vastineeksi ja kiitokseksi
Jaa aina sisältö, johon Dance Art on merkattu (esimerkiksi tarinatoiminnolla)

Esimerkki: Tee juliste Dance Artin tiloihin, jossa kehotat muita seuraamaan Dance Artia
sosiaalisessa mediassa ja merkitsemään Dance Art julkaisuihin.
”Ota meidät seurantaan Facebookissa, Instagramissa ja TikTokissa @tanssistudiodanceart. Jaa tanssitunnilla kuvattu video ja merkkaa meidä.t”

Esimerkki: Anna kiitosta asiakkaille, jotka tuottavat sisältöjä.
”Kuvaa tunneilla opittu koreografia ja jaa se someen. Merkanneiden kesken arvomme DAlogo pipon.”

Keinoja aktivoida työyhteisö osallistumaan sisällöntuotantoon:
-

Pyydä työyhteisön jäseniä kuvaamaan aitoa materiaalia tanssitunneilta aika-ajoin
(Huom kuvausluvat)
Innosta työyhteisöä tuottamaan sisältöjä, jotta niitä voitaisiin jakaa Dance Artin somekanavissa
Jaa aina sisältö, johon Dance Art on merkattu (esimerkiksi tarinatoiminnolla)

Esimerkki: Pidä kuvaustunteja tai kuvausviikko
”Järjestetään kerran vuodessa viikko, jolloin kaikilla tunneilla kuvataan pieniä videopätkiä.”

Esimerkki: Voit palkata myös joskus erillisen kuvaajan videoimaan tanssitunteja ja koreografeja.
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8.4 Työkaluja ja ideoita sisällöntuotantoon
Käytä apunasi esimerkiksi näitä sovelluksia:
-

Canva – luo kuvia, lisää tekstiä ja tehosteita videoihin ja kuviin tai luo tekstikuvia
(Esimerkiksi kaikki oppaan kuvat ovat luotuja Canvan avulla).
Unfold – luo näyttäviä tarinoita.
Planoly – sommittele julkaisuja Instagramiin etukäteen.
VSCO, Snapseed – muokkaa kuvia ja tallenna itsellesi omia muokkaustyylejä.
Layout – luo kuvakollaaseja.
Boomerang – luo boomerang-videoita.
Hyperlapse – luo nopeutettuja tai hidastettuja videoita.
Spark Video – muokkaa helposti videoita.

Näin voit saada ideoita sisältöihin ja inspiroitua:
-

Katsele, miten tanssialan muut yritykset ja toimijat tuottavat sisältöjä.
Katsele myös samankaltaisia aloja, miten muut taidealat tuottavat sisältöjä.
Selaa yksinkertaisesti vain somea (Instagram, Pinterest, TikTok…) ja katso, mitä
muut tuottavat.
Katso, mitä maailmalla tehdään. Kurkkaa, mitä alan toimijat tekevät muissa
maissa.
Seuraa tanssi- ja taidealalle relevantteja hashtageja.
Tuota sisältöjä sen pohjalta, mitä asiakkaat sinulta usein kysyvät – vastaa asiakkaiden kysymyksiin sisällöillä.
Opi uutta Facebook for Business sivuilta.

Nämä keinot auttavat myös luomaan sisältöjä:
-

Kerro tarina. Tarinan voi kertoa henkilöstä tai asiakkaasta.
Tarinan voi kertoa myös yrityksen ydinsanomasta.

-

Luo lisäarvoa asiakkaille:
o Opeta jotain
o Inspiroi
o Kerro faktoja
o Anna asiakkaalle jokin hyöty sisällöstä
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8.5 Sosiaalisen median julkaisujen aikatauluttaminen
Sosiaalisen mediaan pitäisi julkaista sisältöjä tasaisesti ja jatkuvasti, jotta kanavat pysyvät
aktiivisina. Tässä on suositus, kuinka usein sisältöjä voisi pyrkiä tuottamaan sosiaalisen
median kanaviin.

Facebook
Syöte: 1–3 julkaisua viikossa
Tarina: 1–3 julkaisua viikossa, voit tuottaa useampia sisältöjä joka päivä

Instagram
Syöte: 1–3 julkaisua viikossa
Tarina: 1–3 julkaisua viikossa, voit tuottaa useampia sisältöjä joka päivä
Kelat: 1–4 julkaisua kuukaudessa
TV: 1 julkaisua kuukaudessa

TikTok
Syöte: 1–4 julkaisua kuukaudessa
Tarina: 1–4 julkaisua kuukaudessa

Aikatauluttamisesta:
-

Laatu on tärkeämpää kuin määrä
Ole aktiivinen jatkuvasti
Älä pidä pitkiä taukoja sisällöntuotannossa
Älä stressaa, jos taukoja tulee joskus
Pidä aktiivisuutta yllä omien kanavien lisäksi kommentoimalla, tykkäämällä, jakamalla ja reagoimalla muiden julkaisuihin
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Näin voit aloittaa aikatauluttamisen:

Instagram
Facebook
TikTok
-

Tammikuu - teemana "oston jälkeen"
vko 1
vko 2
vko 3
vko 4
2 kuvaa, 8 tarinaa, 1 kela 2 kuvaa, 8 tari2 kuvaa, 8 tarinaa, 1 TV 2 kuvaa, 8 tarinaa
naa

2 kuvaa, 8 tarinaa

2 kuvaa, 8 tarinaa
1 video

2 kuvaa, 8 tarinaa

2 kuvaa, 8 tarinaa

Käytä siis työkaluna esimerkiksi Exceliä ja merkkaa, kuinka paljon aiot tuottaa sisältöjä.
Tee kuukausittain viikkoaikataulu.
Huomioi aina ostoprosessin teema kuukausikohtaisesti.
Tuota teeman mukaisia sisältöjä.
Ole realistinen määrissä.
Varaa kalenterista aina aikaikkuna sisällöntuotannolle.
Tee aikataulu ja aloita sisällöntuotanto.
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9 Sosiaalisen median analytiikan hyödyntäminen
Sosiaalisen median sisällöntuotannon menestymistä on hyvä seurata aika-ajoin. Analytiikan avulla pystyt seuraamaan, miten etenet kohti tavoitteitasi. Analytiikoissa on hyvä kiinnittää huomioita vain muutamiin avainlukuihin ja mittareihin. Tässä on avuksesi kolme eri
Excel taulukkoa, joihin merkattu tärkeimmät avainluvut, joita sinun kannattaa seurata. Onnistumista olisi hyvä seurata analytiikan avulla kerran kuukaudessa.

Seuraajat, fanit, tavoitetut tilit ja näyttökerrat kertovat sinulle, kenet ja kuinka monta henkilöä tavoitat. Sopeuta viesti kohderyhmälle.

Kattavuus, sitoutuminen, sisällönvuorovaikutus, tykkäykset ja kommentit kertovat, miten
sisältösi vastanotetaan. Jatka niiden sisältöjen tekemistä, jotka ovat saaneet positiivisen
vastaanoton.

Tehdyt toiminnot ja viestit kertovat, miten asiakkaat reagoivat suhteessa yritykseen ja yrityksen läsnäoloon sosiaalisessa mediassa. Mitä enemmän vuorovaikutusta, sitä paremmin olet onnistunut luomaan yhteisöä ympärillesi.
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Facebook:
Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marras- Joulukuu
kuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Seuraajien
määrä
Fanien
määrä
Kattavuus
Sitoutuminen
Tehdyt
toiminnot
Instagram:
Tammikuu

Helmikuu

Seuraajien
määrä
Tavoitetut tilit
Sisällön
vuorovaikutus
Tehdyt
toiminnot
TikTok:
Tammikuu

Helmikuu

Seuraajien
määrä
Näyttökerrat
ka.
Tykkäykset
ka.
Kommentit
ka.
Viestit
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10 Onnistunut sisällöntuotanto
Loppuun on hyvä listata muutama muistettava asia onnistuneesta sisällöntuotannosta!

Aloita sisällöntuotanto maltillisesti
-

Opettele ja ymmärrä ensin, mitä onnistunut sisällöntuotanto vaatii
Laita kanavat kuntoon
Aloita laadukas sisäälöntuotanto
Ota uusi kanava käyttöön ja aloita sinnekin sisällöntuotanto
Aloita kanavien seuraaminen työkalujen avulla
Tee itsellesi aikataulusuunnitelma työkalun avulla

Ole kärsivällinen ja pitkäjänteinen
-

Sisällöntuotto, sosiaalisen median läsnäolo ja paikkansa ansaiseminen eri kanavissa vie aikaa

Ole jatkuvasti läsnä
-

Tuota sisältöjä tasasin väliajoin kaikkiin eri kanaviin, mutta muista että pienet tauot
eivät haittaa

Ajattele ensin asiakasta
-

Muista olla läsnä muita varten ja tehdä sisällöntuotantoa muille
Mene asiakkaan mieleen ja keskustele sisältöjen avulla hänen kanssaan
Luo sisältö aina kohdistetusti tietylle asiakaspersoonalle
Älä yritä turhaan luoda kaikille suunnattuja sisältöjä

Seuraa, analysoi ja kehitä
-

Tarkastele tietyin väliajoin sosiaalisen median kanavia työkalujen avulla
Jos jokin sisältö ei toimi, anna sen olla ja siirry seuraavaan aiheeseen, sillä se todennäköisesti toimii paremmin

Ole vain itsesi (yrityksesi)
-

Näytä aitoa, rosoista ja autenttista sisältöä
Anna yritykselle kasvot ja persoona
Käytä persoonaasi ja luo sille oma ääni

Tuota sisältöjä ohjeiden mukaan
-

Seuraa ohjeita, mutta muista olla myös luova ja tuottaa sisältöjä ohjeiden ulkopuolelta
Ohjeet antavat raamit, tuota sisältöjä luovasti ja ajankohtaisesti raamien ulkopuolelta
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