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Iltapäivän agenda

• Klo 13:15-14:15 kuva-, video ja teks?tuotanto eri kanaviin
• Klo 14:15-14:30 tauko
• Klo 14:30- 16:00 sometuotannot sekä hakukoneystävällinen sisällöntuotanto
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Kuinka moni on itse tuo8anut aikaisemmin 
sisältöjä? Millaisia? Mihin kanaviin?
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Mitkä ovat olleet suurimmat ongelmat, 
joihin ole8e törmänneet?



Sisällöntuotannon perusperiaa8eet

• Mitä. MääriGele sisältö, jota haluat tuoGaa. Ajankohtaiset asiat, inspiraa?o, viihdyGäminen, 
tuote-esiGelyt, asiakasreferenssit, mielipiteet, vinkit jne.

• Kenelle. MääriGele kohderyhmä, jolle vies?t: poten?aaliset asiakkaat, olemassa olevat 
asiakkaat, eri ikäryhmät, rajaGu kohderyhmä jne.

• Missä. MääriGele missä kanavassa haluat asiasta vies?ä.
• Miten. MääriGele millä formaa?lla valituissa kanavissa on järkevintä aiheesta vies?ä.
• Miksi. MääriGele mitä lisäarvoa sisällön tuoGaminen antaa sekä vastaanoGajalle eGä 

yrityksellesi. Mitä sillä halutaan saada aikaan?

• Mi8aroin@ & tulosten analysoin@.
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Sisällöntuotannon periaa8eet
6

Sisältö-
suunniGelu

Sisällön-
tuotanto

Julkaisu / 
jakaminen

LöydeGä-
vyys

Tulokset
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Teks@tuotanto



Teks@tuotannon eri tyypit

• Informa@ivinen. KirjoiGaminen, jonka kirjoiGajan tarkoituksena on ?edoGaa tai seliGää aihe 
lukijalle.
• Uu?set, resep?t, how-to ar?kkelit

• Suostu8eleva. KirjoiGaminen, joka ilmaisee kirjoiGajan mielipiteen ja yriGää vaikuGaa lukijaan.
• Kolumni, arvostelut, mainokset

• Kerronnallinen. KirjoiGaminen, jossa kirjoiGaja kertoo tarinan. Tarina voi olla tosiasia tai fik?o.
• Novelli, romaani, henkilötarina

• Kuvaileva. KirjoiGaminen, joka käyGää viiGä ais?a kuvan maalaamiseen lukijalle. Tämä kirjoitus 
sisältää kuvia ja erityisiä yksityiskoh?a.
• Runot, päiväkirja, fik?iviset novellit
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Hyvän sisällön prosessi

• Valitse mielenkiintoinen aihe.
• Ota yleisön tarpeet huomioon – mikä heitä voisi kiinnostaa aiheessa?
• Tee taustatyötä, haastaGele ihmisiä – etsi massa ja faktat sisältöösi. Anna niiden muokata 

näkökulmaasi.
• Kill your darlings – editoi, editoi, editoi
• Aloita ja lopeta vahvas?.
• Otsikoi kiinnostavas? – koukuta visuaalises?
• Muista Call-to-ac?on, jos se sopii sisältöön.
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Esimerkkejä

• op.media
• Valco
• Lapin YriGäjät
• Uu?smediat
• Verohallito (etenkin insta).
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Kuvatuotanto



Muis@säännöt

• Sommi8ele. Mistä kuvakulmasta kannaGaa kuvata? Mitä haluat kertoa sommiGelulla?
• Fokusoi. Halutko, eGä koko kuva on tarkka, vai vain ?eGy osa? Aperture / f3.5 vs. f22 jne.
• Valota. Kuvaa valoisassa ympäristössä. Isompi ISO mahdollistaa valoisamman kuvan, muGa 

huonontaa hieman laatua. 
• Ota kuva. Ota siGen toinen ja kolmas kuva samasta asiasta, muGa eri kuvakulmasta. LeikiGele 

asetuksilla.
• Editoi. Jälkityöstössä voit editoida kuvan ominaisuuksia aina pienistä muutoksista

kuvamanipulaa?oihin.

12



Sommi8elun taito: kolmasosasääntö
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Sommi8elun taito: silmän keskitys
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Sommi8elun taito: vastavärit
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Nega?ivinen ?la Uusi perspek?ivi JohdaGele linjoilla

Hyödynnä symmetriaa Etsi toistuvia kuvioita Ole abstrak?



Kuvaus puhelimella

• Voit oGaa erinomaisia kuvia älypuhelimella. Valmistele otos huolellises?. Varmista, eGä valaistus 
on oikea eikä otoksessa ole liikaa kohteita tai taustahälyä. Vältä zoomausta.

• Kokeile valokuvasovellusta, jossa on suodaGmia. Ne tekevät keskivertovalokuvasta en?stä
ammaemaisen näköisen. Lisäksi ne voivat lisätä yhtenäisyyGä kaikkiin sisältöihisi. Kokeile esim.  
Instagramia tai VSCO Camia.
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Teks@ ja kuvat 
Facebookissa



Millä tavalla vies@n somessa?

• Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok – ei kaikkea kaikkiin kanaviin.
• Sisältö tulee määriGää kanavan ja sen kohderyhmän mukaan.
• Kaikessa ei tarvitse olla mukana, määriGele yrityksellesi oikeat kanavat ja tavat vies?ä.
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Teks@ Facebookissa

• Sinun ei tarvitse olla kirjailija pystyäksesi kirjoiGamaan tehokkaan teks?n Facebook-julkaisuun. 
• Muutaman yksinkertaisen vinkin noudaGaminen voi auGaa tekemään teks?stäsi en?stä

tehokkaamman ja yhtenäisemmän. 
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Äänensävy
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Äänensävy

• Aloita harkitsemalla äänensävysi. Se voi olla yrityksesi persoonallisuuden ilmentymä. 
• Onko se hauska? Täysin asiallinen? Seikkailunhaluinen? Informa?ivinen?
• Jokaisella yrityksellä on oma iden?teeensä: mitä aidompi olet, sitä tehokkaampia mainoksesi 

todennäköises? ovat. 
• Ole oma itsesi ja johdonmukainen. 
• Muista, e*ä ihmiset selaavat Facebookia nopeas7, joten he eivät todennäköises7 pysähdy

lukemaan pitkää teks7ä. 
• Pitäydy tärkeissä ?edoissa ja kiinnitä huomiota merkkien määrän rajoitukseen.
• Yritä saada tärkeät asiat mukaan teks?in, ennen kuin teks? katkaistaan. 
• Jos haluat lukijoiden reagoivan, pyydä sitä. Käy kaupassamme. Soita ja pyydä maksuton tarjous. 

Käy sivustossamme. Ja niin edelleen. 

22



Kuvien valitseminen

• Kuvat ovat ensimmäinen asia, jonka ihmiset huomaavat julkaisustasi. 
• Valitse siis käyteGävät kuvat huolellises? ja harkiten. 
• Kuvat ovat se, miten ihmiset näkevät yrityksesi. 
• Tämä ei tarkoita sitä, eGä sinun pitäisi olla ammaelainen ja käyGää kallista kameraa.
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Älä yritä tehdä julkaisustasi liian täydellistä
– sellaista ei ole olemassa.

Ei myöskään ole olemassa yhtä oikeaa tapaa julkaista, oikeaa 
aikaa julkaista tai oikeaa formaaea julkaista, joka toimisi 

kaikille julkaisijoille.

Ole siis oma itsesi.



Julkaisuperiaate 1

• Facebookin käy8äjät arvostavat merkityksellistä ja informa@ivista sisältöä.
”Meidän tehtävämme ei ole valita aiheita, joista maailman ihmisten tulisi lukea, mu*a meidän
tehtävämme on näy*ää ihmisille tarinoita, jotka ovat heille merkityksellisimpiä. Julkaisijoiden tulisi 
keski0yä siihen, mitä he osaavat parhaiten: tarjoamaan tärkeitä ja merkityksellisiä tarinoita, 
joista heidän yleisönsä on kiinnostunut.”

• Pyri ymmärtämään yleisöjä, joita haluat tavoi8aa. 
Facebook aseGaa uu?sten tarinoita järjestykseen sen perusteella, kuinka merkityksellinen kukin 
tarina saaGaa olla kullekin käyGäjälle. Tarkastellaan useita henkilökohtaisia signaaleja ja esimerkiksi 
sitä, mistä tarinoista käyGäjä haluaisi keskustella, mitä tarinoita käyGäjä haluaisi jakaa muiden 
kanssa ja mitä videoita käyGäjä haluaisi katsoa. He tarkastelevat myös yleisiä signaaleja, kuten 
julkaisun yleistä kiinnostavuuGa (tykkäykset, kommen?t ja jaot). 
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Julkaisuperiaate 2

• Facebookin käy8äjät arvostavat paikkansapitävää ja aitoa sisältöä.
”Ihmiset haluavat nähdä Facebookissa luoteGavia ja uskoGavia ?etoja. KäyGäjät ovat kertoneet 
meille, eGä aidot tarinat ovat parhaita. Teemme kovas? töitä ymmärtääksemme, millaisia 
julkaisuja ihmiset pitävät aitoina, joGa voimme sijoiGaa ne korkeammalle uu?sissa. Pyrimme 
ymmärtämään, millaisia tarinoita ihmiset pitävät harhaanjohtavina, sensaa?ohakuisina tai 
roskapos?maisina, sekä varmistamaan, eGä ihmiset näkevät vähemmän niitä. Julkaisijoiden 
tulisi keski8yä paikkansapitävän ja aidon sisällön julkaisemiseen.”
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Vinkkejä julkaisemiseen

• Julkaise usein. Kun julkaiset laadukasta sisältöä, joka ei riko Facebookin sääntöjä, ja julkaiset 
sitä säännöllises?, parannat mahdollisuuksiasi sille, eGä algoritmi näyGää sisältösi yleisölle, 
joka pitää sitä merkityksellisenä. 

• Ajoita julkaisusi hyvin. Anna oma panoksesi, kun tarina on ajankohtainen. Älä odota liian 
pitkään julkaistaksesi ajankohtaisesta aiheesta. 

• Kehitä usko8avuu8a sekä luo8amusta yleisösi silmissä. Kysy itseltäsi, jakaisivatko ihmiset 
tarinasi kavereidensa kanssa tai suosiGelisivatko he sitä muille. 

• Älä yritä tehdä julkaisuistasi liian täydellisiä. Julkaisijat menestyvät monin eri tavoin ja hyvin 
erilaisin julkaisustrategioin. Tärkeintä on luoda laadukasta sisältöä, joka kiinnostaa yleisöäsi. 
Aina ei tarvitse tehdä uuGa.

• Aina ei tarvitse tehdä uu8a. Kierrätä hyväksi havaiGua sisältöä. Muokkaa ja julkaise 
uudelleen.
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Facebook vs. Instagram

Facebook
• Kohderyhmien tavoiGaminen: suosituin 

kaikissa ikäryhmissä, paitsi 15-24 -
vuo?aissa.

• Mones? postauksilla pyritään
saavuGamaan jokin toiminto, kuten
tykkäys, kommene tai jako.

• Panosta kuviin: rajaus, kirkkaus ja 
yhtenäisyys.

• Kuvien pinta-alasta yli 20% ei saa olla 
teks?ä.

Instagram
• Visuaalisuus edellä
• Insta Stories – mahdollisuus vieläkin

aidommalle sisällölle (huom. kuvasuhde 
9:16).

• Värikylläinen kuva toimii usein parhaiten.
• Max. 5 hashtagia.
• Kohderyhmien tavoiGaminen: ei enää vain 

nuorten kanava, nuoret kuitenkin seuraavat 
enemmän brändejä Instagramissa kuin 
vanhemmat.
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1 2 3
Keskity laatuun 
– ole oma itsesi.

Ymmärrä kohderyhmääsi
– tuota heille kiinnostavaa

sisältöä.

Julkaise 
säännöllises? 
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Hakukoneystävällinen 
sisällöntuotanto



Hakukoneystävällisen teks@tuotannon perusperiaa8eet 

• Teks?n määrä
• Teks?n rakenne 
• Teks?kappaleet 
• Relevan?t hakutermit 
• Linkitykset
• Meta?edot 

Sisällön tulee aina olla käy8äjäystävällistä.
Google-ystävällinen ja käy8äjäystävällinen eivät tarkoita samaa asiaa.
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Teks@n määrä ja rakenne

• KärjisteGy perussääntö: Mitä enemmän teks?massaa, sen parempi à aiheesta tulee kerroGua 
laajas?. Google arvostaa tätä, muGa massan tulee olla täyGä asiaa eikä se ole itseisarvo; teks?n 
pitää olla järkeväs? suunniteltua, huolellises? kirjoiteGua ja uniikkia. 

• Massa on Googlea varten, sisältö asiakasta varten. 
• Ar?kkelin ei tule olla ”liirumlaarumia”, vaan hyvää relevanea sisältöä. Hyvä rakenne on myös 

tärkeä. Älä kirjoita kaikkea pötköön, vaan jaoGele kappaleita. 
• Kiinnitä huomiota otsikkotasoihin. Niitä kannaGaa olla useampia. H1 on pääotsikko, h2, h3 jne. 

apuotsikoita. Käytä niitä tarkoituksenmukaises? ja teks?in sopivas?. 
• Kerro he? alkuun mitä, missä ja kuka tekee. Päähakusanan tulisi esiintyä sekä h1-otsikossa eGä

mahdollisimman alussa teks?ä. Esim. ”Ma? Meikäläinen tarjoaa monipuoliset siivouspalvelut 
Oulun seudun asiakkaille.” tai ”Seijan Sakset on ilolla palveleva parturi- kampaamo Imatran 
keskustassa”. 
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Hakusanojen merkitys ja valinta

• Hakusanojen käyGö perustuu ihmisten hakukonekäyGäytymiseen; kun alamme etsiä jotakin 
tuoteGa tai palvelua, kirjoitamme hakusanat Googleen. Google vastaavas? etsii meille 
mahdollisimman hyvin hakua vastaavan tuloksen. 

• Hakukoneystävällisessä teks?tuotannossa hakusana eli keyword on se sana tai termi, jonka 
ympärille teks? pääosin rakennetaan. 

• Huomioi, eGä teks? on avainasemassa luonnollisen hakukonelöydeGävyyden rakentamisessa; 
vain teks?llä voidaan kertoa Googlelle, mitä sivusto/ar?kkeli käsiGelee. Mitä enemmän ja 
laajemmin aihepiiriä käsiGelevää teks?ä ja hakua vastaavia hakusanoja teks?ssä/sivustolla on, 
sitä enemmän Google arvostaa sitä ja haluaa näyGää sen hakutuloksissa. 

• Hakusana kannaGaa valita ensisijaises? hakuvolyymin eli suosiGuuden perusteella. Erikoisaloilla 
tämä ei välGämäGä päde, vaan on hyvä valita spesifi termi. Edistyneemmässä SEO:ssa voidaan 
tehdä myös näin. 

• TuoGeen nimi ei yleensä ole hyvä hakusana. 
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Hakusanatutkimus

• Tee hakusanatutkimus ja päätä sen perusteella jokaiselle sivulle oma hakusana, jonka ympärille
rakennat teks?n. 

• Mie?, millä hakusanalla itse hakisit palvelua tai millä asiakkaan asiakkaat hakisivat palvelua. 
• Tutki kilpailijoiden sivustoja; katso, minkälaisia tuloksia Google antaa, kun haet asiakkaan 

palvelulla ja kaupungilla. 
• Vertaile eri hakusanoja hakusanatyökalulla ja tutki, millä sanoilla on eniten hakuvolyymia. 
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Meta@edot

• Sisällölle tulee kirjoiGaa meta?edot eli tunniste?edot. 
• Meta?edot ovat ne ?edot, jotka näkyvät sivusta hakukonetulosten listauksessa. 
• Meta?edot koostuvat Titlestä (otsikko), Descrip?onista (kuvaus) ja Keywordista. 
• Titlen suositellaan olevan n. 60-70 merkkiä ja Descrip?onin max. 156 merkkiä.

• Tärkeintä on muistaa, e8ä kokonaisuus ratkaisee. Jos yksi osa-alue on kunnossa ja toinen ei, ei 
voida oleGaa, eGä Googlekaan arvoGaa sitä korkealle.

• Huomioi myös, eGä löydeGävyyteen vaikuGaa moni muu asia, mm. domainin ikä, 
latautumisnopeus, hGps, mobiiliresponsiivisuus, sivuston rakenne jne.
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Elina Eronen Piper
Sisältömarkkinoinnin asiantun?ja ja sisältösuunniGelija

elina.eronen.piper@lapinkansa.fi
050 3134673

Tarja Oljakka
Asiakkuuspäällikkö

tarja.oljakka@lapinkansa.fi
040 7004582
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