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Sosiaalisen median käyttö kasvoi

Hinta tuhannen ihmisen tavoittamiseksi

edelleen vuonna 2020! Sen todentavat

sosiaalisessa mediassa on alhaisempi

raportit maailmalta, sekä kanavien itsensä

kuin koskaan. Toki se vaatii resursseja ja

julkaisemat kasvuluvut että Suomessa

uudenlaista ajattelua.

tuoreimmat luvut julkaiseva Tilastokeskus.
Ja kun verkon äärelle istahtaa joka ikinen
Panostukset ja investoinnit sosiaaliseen

meistä koronan pakottamana, niin ollaan

mediaan on katsottu kannattavammaksi

tilanteessa jossa emme ehkä koskaan

koskaan. Ei pelkästään maksettu

uskoneet olevamme.

mainonta tai rahalla rakennetut
asiantuntijasisällöt, vaan jotain paljon

Korona toi siis tullessaan muutoksia myös

muuta: natiivit sisällöt, läsnäolo ja

sosiaaliseen mediaan, osaltaan nopeutti

tekeminen, osallistuminen sekä yhteisön

jotain ja osaltaan riisui jotain paljaaksi.

rakentaminen.
Koronasta johtuen, mutta myös siitä
Verkkokauppa ja some ovat luontevasti

huolimatta kannattaa välillä

käsi kädessä kun kivijalkaliikkeiden

havainnoida mitä tapahtuu!

ovenrivassa pelätään olevan pöpöjä.
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USEALTA KULMALTA
KATSOTTUNA
Havainnoimme ja kirjoitimme ylös mitä

Sometrendien pohdintaan ja

erityistä tapahtui tammikuussa 2021, mitä

kokoamiseen osallistuivat Jyväskylän

kuuluu LinkedInille, kuinka TikTok trendaa

Ammattikorkeakoulun Tiimiakatemian

ja miksi Clubhousen huoneisiin kannattaa

sosiaalisen median kokemusasiantuntijat

rohkeasti astua sisään! Kirjoitimme siitä

Elias Mäksä Mäkinen sekä Jaakko Vanha-

mihin yritysten kannattaa tänä vuonna

Viitakoski. Mäksään voit tutustua tubessa

varautua kun arvot ja arvovalinnat alkavat

@ Mäksä, IG @ makinen_elias. Mäksä

kiinnostaa asiakkaita aidosti!

luotsaa videoihin keskittynyttä
Höyrymediaa ja tarttuu uusimpiin

Tässä siis trendit ja tuntumat somesta 2021

trendeihin välittömästi, ja usein vähän

ole hyvä! Laitathan meille viestiä ja

ennen. Jaakko on HÄR Club median ja

palautetta - oletko kanssamme samaa

yhteisön perustaja sekä Tiktok-vaikuttaja.

mieltä, vai eri tiellä?

TikTok @ harclub. Hanna taas on
markkinointiviestinnän asiantuntija,

Terveisin Hanna, Jaakko & Mäksä

sometoimistonsä myynyt kevään 2021

1.4.2021 Tiimiakatemia, Jyväskylä

Tiimiakatemian Tempo -tiimin
valmentaja.
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SOMEJÄTIT KÄYTTIVÄT
VALTAANSA ISOSTI
Tammikuu 2021 kirjattiin käännekohtana

Verkossa olevat rakenteet eivät ole

historiaan somenkin osalta kun Donald

säädellyt tai yhtään valmiit, mutta

Trumpin sometilit jäädytettiin.

niiden rakentamisella kestävästi,
fiksusti ja avoimesti on kiire!

Taustalla tehtiin iso päätös ja liuta valintoja
ennen kuin nämä estot tapahtuivat.

Puhutaan uuden sananvapauden kentästä

Samalla avattiin koko maailman kesken

ja sen sääntelystä. Tätä työtä tehdään sekä

keskustelu siitä kuinka Facebookiin

Yhdysvalloissa että EU:ssa ja näillä

kirjoittaminen ei ole ihmisoikeus vaan

päätöksillä, sekä vuoden 2021

Facebook on mainosrahoitteinen

kiihdyttämillä tapahtumilla on iso merkitys.

palvelu, jonka kiihdytyslogiikka on
kyseenalainen ja vaikutukset valtavat.

Somejättien kaupallisuus syntyy
kiihdyttämisen logiikasta ja kun anarkia

Facebook omistaa kolme maailman isointa

kasvaa liian suureksi päättäjät pyrkivät

somekanavaa: FB, Instagram ja WhatsApp

sääntelyllä luomaan tälle rajoja. Jää

ja sen valta on valtava!

nähtäväksi millainen yhteys
lainalaisuuksien ja teknologian
jättiyritysten välille syntyy.

LINKEDINISTÄ TYKKÄÄ KAIKKI
VAI TYKKÄÄKÖ?
Työn, asiantuntijuuden ja aikuisten

Vaikka jallittamisen sijaan suora kontaktin

somekäyttäjien keskuudessa LinkedIn on

ottaminen, mukaan kysyminen,

vahvistanut asemiaan viime vuosien ajan.

markkinointi (ostettu) ja yksityisviestit

Linkkari on Suomessa vahvimmillaan ehkä

toimivat kanavassa tällä hetkellä erittäin

juuri nyt.

hyvin.

Opiskelijoiden keskuudessa nähdään

Tässä kanavassa on kiinnostaa juuri tuo

tämä sama aikuisten työelämäkanava

asetelma. Opiskelijat tulevat sinne vasta

asetelma. Opiskelijat eivät vielä käytä

nyt, ja oletettavasti kasvu kanavassa

Linkkaria kovin aktiivisesti, yksittäisiä

tapahtuu aina nuorissa käyttäjissä, joka

aktiiveja toki on.

sekin on poikkeuksellista kun katsoo

Rohkeus verkostoitua ja tuottaa sisältöä

somekanavien kasvulogiikkaa yleisesti.

puuttuu, vaikka kaikkihan ovat aloittaneet

Ja sitten toisaalta aikuiset pyrkivät

nollasta kontaktista ja tehneet joskus

kanavassa tekemään kaikkensa, jotta sen

ensimmäisen postauksensa. Onkin hyvä

kaupalliset mahdollisuudet palvelisivat

valtti aktivoitua LinkedInissä jo

tarpeita kaikkein parhaiten. Tämä asetelma

opiskeluaikana.

on erikoinen ja hassu, sitä kannattaa
seurata uteliaana.

Työelämässä taas viimeisimmätkin
K U V A P E X E L S P IKaikkinensa
XABAY
herää kysymys kuka
asiantuntijat on nyt aktivoitu
kanavasta aidosti tykkää ja mikä
julkaisemaan, kommentoimaan ja

käyttämään emojia toisensa perään. On

kanavassa on kivaa? Entä pitääkö

alkanut armoton algoritmien jallitus tai

kaiken aina olla kivaa?

ainakin yritys siihen suuntaan. Algoritmien
höynäyttämiseksi on pystytetty
buustausrinkejä Whatsappiin ja
uutisvirrassa näkyy sisältöä joka on tehty
algoritmeille, ei enää niinkään ihmisille.

KONTAKTIN OTTAMINEN, MUKAAN KYSYMINEN JA
YKSITYISVIESTIT TOIMIVAT KANAVASSA TÄLLÄ
HETKELLÄ ERITTÄIN HYVIN.

TIKTOK

TikTokin algoritmi jatkaa muiden kanavien

Täyttää tylsiä hetkiä, ja niitä riittää

ja kiihdyttävyys on logiikan takana. TikTok

linjaa, tarkka käyttäjän analysointi, nopeus
tuo uusia, lyhyitä ja viihdyttäviä videoita

TikTok tuli nopeasti, ja jäi pysyvästi. Sen

jatkuvasti sen käyttäjille. TikTokiin on

kaupalliset mahdollisuudet ovat myös jo

helppo uppoutua ja se on näkynyt sen

tunnistettu ja näyttöjä tuloksellisesta

käyttäjien keskimääräisessä

tekemisestä on jo Suomenkin tasolla.

päivittäiskäyttöajassa verrattuna
esimerkiksi Instagramiin ja Facebookiin.

TikTok nousi isosti Suomessa 2020

TikTokin trendien nopea vaihtelu

alkuvuodesta ja kesälläkin vielä. Suurena

käytännössä vaatii olemaan siellä koko

vaikuttavana tekijänä oli koronan tuoma

ajan ja siksi monet koronatylsyyksissään

“lockdown”, ja sitä kautta tylsän ajan

sovelluksen ladanneet ovat sen käytön

lisääntyminen nuorilla. Uusia käyttäjiä tuli

lopettaneet lähes kokonaan. Lukuun

paljon ja seuraajia oli helpompi saada.

ottamatta tylsiä hetkiä.
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CLUBHOUSE IN DA HOUSE
Suosittelemme!
Clubhouse on kuuminta mitä
somekentällä tapahtuu nyt! Se on

vahvassa kasvussa oleva puheviestinnän
sovellus.
Clubhousessa on teemoittain olevia
keskusteluhuoneita, eli klubeja. Ääni on
ainoa tapa viestiä Clubhousessa,
Sovelluksessa ei ole mahdollista näyttää
videoita tai edes lähettää yksityisviestejä
tekstinä. Yksityisviestien korvikkeena
keskustelukumppanin voi pyytää
yksityiseen puhehuoneeseen. Klubit ovat
lähtökohtaisesti avoimia kaikille
kiinnostuneille ja huoneissa roolit ovat
jaettu puhujien ja kuuntelijoiden kesken.

Suomen suurimmissa huoneissa saattaa olla
sata ihmistä kuuntelemassa ja 20
puhumassa. Kansainvälisesti kuuntelijoita
saattaa olla tuhansia ja puhujia 50. Jokainen
voi pyytää puheroolia eli pääsyä lavalle
nostamalla virtuaalisen käden pystyyn.
Klubin moderaattorit päättävät pääsystä
lavalle. Suomessa lavalle pääsee lähes
joka kerta.

Syitä Clubhousen käyttään ovat tiedonhaku
johonkin aihealueeseen liittyen, ajan
kulutus, verkostoituminen tai markkinointi.
Clubhousea käytetään jo podcastien
korvikkeena, keskustelut tapahtuvat livenä ja
voit mahdollisesti vaikuttaa keskustelun
suuntaan. Pakko ei kuitenkaan ole
keskustella, suurin osa vain kuuntelee.

CLUBHOUSE
ELÄKÖÖN JA HURRAA DIALOGILLE!
Clubhousea on myös kuvailtu uudeksi,
terveemmäksi Twitteriksi. Tämä siksi,

että nyt Clubhousessa olevilla on aidosti
mahdollisuus keskustella kenen kanssa
vain. Keskustelu on usein myös aitoa, kun
sitä ei tehdä algoritmeja silmällä pitäen.
Myöskään twiitissä oleva itkuhymiö ei välitä
niin vahvasti tunnetta kuin, että toisen
ihmisen mikrofonista kuuluva äänen
väreily.

Clubhousessa keskustelu on asiallisempaa
ja viesti ymmärretään usein helpommin
verrattuna tekstisisältöön.
Clubhouse on tällä hetkellä ladattavissa
vain iOS-käyttöjärjestelmän laitteille ja
sovellukseen pääsee vain jos saa kutsun
henkilöltä joka on jo Clubhousessa.
Kutsujen määrä on myös hyvin rajallinen,
mutta kutsuja saa lisää omalla
aktiivisuudella, eli osallistumalla puhujan
rooliin huoneessa.
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CLUBHOUSEN KAUPALLISET MAHDOLLISUUDET ON
PONGATTU JO SUOMESSAKIN
Clubhouse itse perustelee tätä niukkuutta

Nähtäväksi jää toteutuuko Clubhousessa termi

sillä, että se ei ole pysyvää,

conversational marketing? Conversational

sovelluskehityksen kerrotaan olevan vielä

marketing on yksi vuoden 2021 ennustetuista

kesken ja sovellus tullaan avaamaan

trendeistä ja mielletään koskevan yksilöiden

massoille myöhemmin.

välistä keskustelua yksityisviesteistä
videopuheluihin. Clubhouse tuo tähänkin

Rajallisuutensa seurauksena nyt on

uuden mahdollisuuden. Edelläkävijät ovat

loistava paikka päästä ensi omaksujien

vieneet Clubhouseen “ajatuksensa tarjolle” ja

kelkkaan Clubhousen suhteen, sillä se

esimerkiksi aiemmin webinaareina tarjottuja

tulee nostavamaan merkitystään erityisesti

sisältöjä on nyt tarjolla Clubhousessa luentoina

kilpailijana webinaarille,

ja puheina, Clubhouse huoneina. Niiden

asiantuntijaluennoille ja podcasteille.

markkinoinnissa näkyy selkeästi jo kaupalliset
lähtökohdat. Nähtäväksi jää miten aito

Nyt on oikea aika perustaa ja alkaa

keskustelu ja kuuntelu, dialogi onnistuu

ylläpitämään itseä tai omaa alaa

resonoimaan näissä kaupallisista

kiinnostavia klubeja, kuten Mikael Gabriel

lähtökohdista avatuissa huoneissa?

on tehnyt.
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Isossa kuvassa ja historian valossa viimeisen

MITÄ TAPAHTUU JATKUVAN

kaikki tuotettu sisältö, sanoma ja

JAKAMISEN JÄLKEEN

mielipiteet, läsnäolo yhteiskunnassa ja

vuosikymmenen jakaminen ja ajattelu:

yhteisössä on tallentunut verkkoon ja
Nyt kun kaikki sanottava on jaettu

muotoutunut verkkoa varten, ei niinkään

somekanavissa ja eri alustoissa viimeisen

toista ihmistä varten. Ehkä tämän

kymmenen vuoden ajan, ja olemme

digijalanjäljen sijaan voisimme suoda

oppineet omistamisesta ja algoritmeistä

ajatuksen myös sisältöjen omistamiselle.

kaiken herää kysymys entä jos tuottaisin

Mihin lopulta kaikki on tallentunut ja

sisältöä omista lähtökohdistani käsin.

kenen omistukseen? Jos historiaan vertaa

Entä jos kuvaisin jotain jonka itse

niin on kiinnostavaa pohtia miten

omistaisin, jakaisin jotain koska aidosti

viimeinen vuosikymmen asettuu aiempiin

haluaisin, tai julkaisisin jotain minkä tausta-

vuosikymmeniin tai satoihin, jolloin kaikki

ajatuksissa en antaisi yhdellekään

julkaistu jäi artikkeleihin, nauhoille,

algoritmille sijaa? Mitä jos omistaisin ITSE

kirjastoihin ja tallenteisiin, taiteeseen ja

oman sisältöni? Nämä kysymykset ovat

arkistoihin.

seuraavia jatkuvan jakamisen jälkeen

Poikiiko tämä keskustelu jäljistä ja

tulevia ajatuksia. Nuo kysymykset voivat

sisältöjen omistamisesta muutosaallon

tuoda tullessaan uudelleen ajankohtaisiksi

paluusta takaisin vanhaan. Alammeko

verkkosivut, blogit ja verkkoportfoliot tai

tallentaa taas jotain ihan itsellemme, ja

jotain uutta.

itseämme varten?
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IT'S ON
LIVELÄHETYKSET

Livelähetykset! Facebook, Instagram ja

Kuka tahansa voi striimata mistä tahansa

LinkedIn ovat kaikki raportoineet isoja

ja kenelle tahansa, ja ennakkoon

kasvulukuja livelähetyksille. Jokaisesta

markkinoiduissa striimeissä keikkuu

kanavasta löytyy livetoiminto ja livet ovat

nykyään mukana jokin appi tai sivusto josta

vuosikymmenen ehdoton trendi.

voi tarkistaa oman kellonaikansa milloin
linjat aukeavat.

Kuluvan vuoden lukuja asiantuntijat
selittävät tietenkin koronan tuomalla

Ja tämä on nyt sitä aiemmin

muutoksella sekä työhön, että arkeen.

ennustettua arkea ilman, että sitä piti

Ihmiset on tehty olemaan yhteydessä

kenenkään puskea arjeksi.

toistensa kanssa ja näitä yhteyksiä on nyt
tiiviisti rakennettu.
Erityisen tästä tekee kenties se, että
viimeisimmätkin maanrajat ovat häivytetty
ja liveen osallistumista ei rajoita enää
mikään.
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SOCIAL
VUODEN 2021 KÄYTETYIN ETULIITE

Social impact, sosiaalinen kaupankäynti,
sosiaalisesti tietoinen markkinointi

tuotteiden sekä palveluiden vaikutuksesta,
valmistuksesta alkaen jätteiden
hävitykseen saakka.

Nämä ovat vuoden 2021 trendejä joista
muotoutunee vakiintuneita tapoja

Nämä trendit ovat läpivalaisevia ja

markkinoida, viestiä ja vaikuttaa! Ne kaikki

liittyvät vahvasti maailmassa meneillään

lähtevät arvoista (yritysten, brändien,

olevaan murrokseen.

instituutioiden sekä yksilöiden) ja päätyvät
siihen kysymykseen miten haluamme

Tutki siis nämä termit ja peilaa niitä

vaikuttaa, miten myös aidosti vaikutamme

siihen kontekstiin missä juuri olet. Ja

ja mitkä ovat vaikutukset?

valmistaudu siihen, että joku kyllä
kiinnostuu ja kysyy.

Tämä saattaa tulla yrityksille yllätyksenä,
että joku aidosti on kiinnostunut yrityksen
arvoista, sen tekemistä päätöksistä,
omistajien strategiasta, yrityksessä
työskentelevien ihmisten taustoista ja

Eikä se ole äiti, vaan asiakas.

