
Hanke ei ole viesti, ihmiset viestivät. 
Sille pitää varata aikaa.

Havaintoja ja kokemuksia hankeviestinnästä sosiaalisessa mediassa 
Caset Ossi2 ja Kokoma / Marja 3.12.2019
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•sopiva teksti
•sopivat asiasanat 
ja tägit
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Blogi, nettisivut



Kokoma
Blogit ja 
nettisivut

§ Nettisivut https://www.lamk.fi/fi/kokoma

§ Blogi https://kokomaopen.com/

§ Moodle 
https://moodle.metropolia.fi/course/view.p
hp?id=307

§ Digikampus https://digicampus.fi/

§ Julkaisut
https://osaamisenpaikka.fi/hankkeissa-
tuotetut-artikkelit-opinnaytetyot-ja-muut-
julkaisut/

https://www.lamk.fi/fi/kokoma
https://kokomaopen.com/
https://moodle.metropolia.fi/course/view.php%3Fid=307
https://digicampus.fi/
https://osaamisenpaikka.fi/hankkeissa-tuotetut-artikkelit-opinnaytetyot-ja-muut-julkaisut/


Ossi2
Blogit ja 
nettisivut

§ Nettisivut www.lamk.fi/projektit/ossi2

§ Tietopankki, tulokset
www.osaamisenpaikka.fi

§ Well-Being -blogi
http://blogit.lamk.fi/lamkwell-
being/category/sosiaalinen-osallisuus/

http://www.lamk.fi/projektit/ossi2
http://www.osaamisenpaikka.fi
http://blogit.lamk.fi/lamkwell-being/category/sosiaalinen-osallisuus/


Twitteriin





Twitter
@Kokomaopen @LAMKfi @UniLUT @metropolia @TurkuAMK @xamkfi

#korkeakoulutettu #maahanmuuttaja #yrittäjyys #higheducated #immigrant
#entrepreneurship

Twitter https://twitter.com/Kokomaopen

https://twitter.com/Kokomaopen


Twitter

§ 280 merkkiä (twiittejä voi ketjuttaa)

§ # hästägit – Keskustele asiasanoin

§ @ tägit

§ Seurataan, ei ole kavereita kuten FB ja Insta

§ Yksityis-ja yritystilit ovat tasa-arvoisia - > kaikkia voi mainostaa 
mainostyökalun avulla, samat tilastot näkyvissä

§ Jos on monta tiliä tai haluaa ajastaa, kannattaa käyttää tweetdeckiä

§ Osallistumalla keskusteluihin ja jakamalla mielenkiintoisia twiittejä pääsee 
alkuun. Relevantteja seuraajia voi kerätä vain olemalla itse aktiivinen.

§ Monille Twitter on henkilöbrändin rakennuspaikka, omia mielipiteitään ja 
osaamistaan on helppo tuoda laajempaan tietoisuuteen. Varaudu kuitenkin 
myös siihen, että mielipiteesi haastetaan. Ole valmis perustelemaan 
väitteesi ja käymään keskustelua.

§ https://analytics.twitter.com/

§ https://www.mikrobitti.fi/neuvot/17-ohjetta-ota-kaikki-irti-
twitterista/b5f599b5-65f6-3327-a820-63e6a038bf3c

#OSSI2 @LAMKfi @SalpausTweet
#maahanmuuttaja #integraatio 

#monikulttuurisuus #ohjaaminen 
#osaajat #töihin

https://analytics.twitter.com/
https://www.mikrobitti.fi/neuvot/17-ohjetta-ota-kaikki-irti-twitterista/b5f599b5-65f6-3327-a820-63e6a038bf3c


Facebookiin



Facebook
https://www.facebook.com/osaamisenpaikka/ • Markkinointi, tiedottaminen, 

levittäminen
• Pitää hoitaa, aika iso työ pitää

aktiivisena
• Kohderyhmämarkkinointi, 

seuraajien lisääminen
• Käytä kuvia ja videoita, houkuttele

jakamaan ja keskustelemaan
• Maksulliset mainokset
• Sivut / ryhmät…
• Täggäys, hästägit
• Tekstiä mahtuu enemmän
• Tarinat toimivat

https://www.facebook.com/osaamisenpaikka/


Linkediniin



Facebook vaatii jatkuvaa hoitamista, 
jakoja ja kommentointia, jos haluaa 
käyttää
sitä tehokkaana markkinointikanavana 
tai luoda yhteisöjä. Yhteisöjen
luomiseen
menee aikaa ja luottamuksen 
rakentaminen on tärkeää.



Youtube vaatii jatkuvaa hoitamista, jakoja ja kommentointia, jos haluaa käyttää
sitä tehokkaana markkinointikanavana tai luoda yhteisöjä. Yhteisöjen luomiseen
menee aikaa ja luottamuksen rakentaminen on tärkeää.



Youtube
Kokoma

§ Well-Being -videokanava
https://www.youtube.com/channel/UCfDVvVhQ_PnhbIMWnIVqW8g/videos

§ Almost Finnsien mainos
https://www.youtube.com/watch?v=q60K1IeGVxw
Hannan mainos
Kirilin mainos
Aleksin mainos
Eliaksen mainos
Raisan mainos
#20NovLahti https://www.youtube.com/watch?v=K-oLLb5Bw64
Pitching competition https://www.youtube.com/watch?v=ToGOhqfrssc
Afnan (bloggaus + podcast)  http://blogit.lamk.fi/lamkwell-
being/2019/11/05/making-finland-attractive/
Philip (bloggaus + podcast)  http://blogit.lamk.fi/lamkwell-
being/2019/09/23/immigrants-and-entrepreneurs-or-immigrant-
entrepreneurs/
Lamk Well-Being (rekrytoinnin tuki, kokemuksia, polkutarinoita, pedapolun podcastit) 
https://www.youtube.com/channel/UCfDVvVhQ_PnhbIMWnIVqW8g/videos

Kokoman oma Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCD2vH5mT9ZVm2FxPS4yFtbA/featured?view_as=subscrib
er

https://www.youtube.com/channel/UCfDVvVhQ_PnhbIMWnIVqW8g/videos
https://www.youtube.com/watch%3Fv=q60K1IeGVxw
http://randomfinnishlesson.blogspot.com/2019/09/yrittajakoulutusta-maahanmuuttajille.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv=HRhiyvKD0So&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv=LJKE9fSgQ2s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv=cB8OBpbssKg
https://youtu.be/z8OKrGI2Af0
https://www.youtube.com/watch%3Fv=K-oLLb5Bw64
https://www.youtube.com/watch%3Fv=ToGOhqfrssc
http://blogit.lamk.fi/lamkwell-being/2019/11/05/making-finland-attractive/
http://blogit.lamk.fi/lamkwell-being/2019/09/23/immigrants-and-entrepreneurs-or-immigrant-entrepreneurs/
https://www.youtube.com/channel/UCfDVvVhQ_PnhbIMWnIVqW8g/videos
https://www.youtube.com/channel/UCD2vH5mT9ZVm2FxPS4yFtbA/featured%3Fview_as=subscriber


Viralliset kanavat (Linkedin, Twitter, Instagram, 
Facebook….)

Respa -> Lamk-palvelut -> Viestintä -> Markkinointi ja 
mainonta -> Mainostoimisto STT
https://lut.sharepoint.com/sites/lamk/intranet/pages/markkin
ointi-ja-mainonta.aspx

https://lut.sharepoint.com/sites/lamk/intranet/pages/markkinointi-ja-mainonta.aspx


Keskeistä someviestinnässä
§ Johdonmukaisuus, aktiivisuus, säännöllisyys
§ Helposti luettava selkeä kieli, viestiminen eri
kanavissa vähän eri tavalla riippuen kohderyhmästä. 
§ Tarkistaminen aina, että viestissä on vain se, mitä
viestitään. 
§ Vähemmän on enemmän sisällössä, mutta ei
viestintäkerroissa. 
§ Monikanavainen viestintä - tekstit, videot, ääni, 
kenelle viestii, missä ja miten – Kohdennus
§ Asiasanat, täggäys, kohteliaisuus ja vastavuoroisuus


