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Kuuntele, mittaa, analysoi, osallistu - digitaalisen 

median seurantatyökalut liiketoiminnan tukena 

Esityksen sisältö: 

• M-Brain lyhyesti 

• Maailma muuttuu 

– Digitaalisen median murros ja muutos 

– Tietomäärän ja kanavien kasvu 

– Sosiaalisen median roolista 

– Mediaseuranta mukana muutoksessa 

• Digitaalisen median seurantatyökalujen merkitys yrityksille:  

1. Kuuntele ja seuraa 

2. Tavoitteellista ja mittaa 

3. Osallistu ja osallista 

• Miten kielialan yritykset ja asiantuntijat voivat hyötyä seuraamisesta 
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M-Brain – mitä teemme 

• M-Brain Group tarjoaa päätöksentekijöille nopeaa ja täsmällistä 

liike-elämän tietoa ja mediaseurantaa, joka on räätälöity heidän 

tarpeidensa mukaan.  

 

• Asiakkaamme hyötyvät tarjoamastamme aika- ja kielimuureista 

riippumattomasta tiedosta ja menestyvät sen avulla liiketoiminta-

alallaan. 
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Missä? 

• M-Brain Groupilla on toimisto 
seitsemässä maassa: 

– Suomessa  

– Ruotsissa  

– Venäjällä 

– Isossa-Britanniassa 

– Ranskassa 

– Saksassa 

– Malesiassa 

 

• Jälleenmyyjä- ja kumppaniverkosto 
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Miksi M-Brain? 

Älykäs kokonaisuus, joka koostuu 

• Maailmanlaajuisesta kattavuudesta: Seurantamme kattaa maailmanlaajuisesti 

yli 2,5 miljoonaa verkkolähdettä, 60 000 toimituksellista lähdettä ja yli 100 

televisio- ja radiouutislähetystä vuorokauden ympäri.  

• Vahvasta teknologiasta:  Olemme käyttäneet itse kehittämäämme teknologiaa 

vuodesta 2002 lähtien. Sen avulla haemme, valikoimme ja suodatamme 

asiakkaillemme oleellisen sisällön kaikkialta maailmasta.  

• Asiantuntijatyöstä: 300 analyytikkoamme tuottavat maailmanlaajuista tietoa ja 

lisäarvoa asiakkaillemme tarjoamalla heille uutisraportteja ja analyysejä, jotka 

auttavat ymmärtämään asiakkaan toimialaa paremmin. Raportit perustuvat 140 

maasta yli 30 kielellä saatavaan tietoon. 
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Asiakkaamme ovat alansa johtajia 
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Maailma muuttuu 
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Perinteinen media on siirtynyt 

digiaikaan 

• Sähköisessä maailmassa sisällön määrä 

kasvaa ennennäkemättömän nopeasti ja 

muuttuu vauhdilla 

 

• Toimituksellinen media kukoistaa 

Internetissä: kaikki merkittävät sanomalehdet 

ja aikakausijulkaisut tarjoavat lukijoilleen 

sähköisen version 

 

• Tunnettujen brändien ja ilmiöiden ympärille 

muodostuu yhä uusia keskustelufoorumeita 

ja yhteisöjä 

 

• Tiedon määrä, monimuotoisuus ja 

muutosvauhti haastavat lukijat. 
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70% brandeistä ei tiedä miten heidän brändinsä näkyy 

sosiaalisessa mediassa − tiedätkö sinä? 
(Lähde: Social Bakers, 2013) 

Sosiaalinen media mullistaa perinteiset 

toimintatavat 
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”Kristina Isolan tapaus ei olisi tullut julki 
ilman tiedotusvälineitä ja sosiaalista 
mediaa”, sanoo Ihamuotila. 
Yle Uutiset 1.10.2013 

Tapaus Teknos ja Mätäjoki: ”Oma sosiaalisen 
median presenssi suojaa kriisissä” 

Sosiaalinen media siivitti tämän hedelmän 
myyntiä – HS: ”Yli miljoona kiloa vuodessa” 
Talouselämä  
27.1.2013 20:15 
 



Mihin muuhun pitää varautua? 

• Tiedon määrän räjähdysmäinen kasvu – Big Data 

• Uusia kanavia ja yhteisöjä syntyy koko ajan 

• Sisällön on oltava merkityksellistä 

• Visuaalisesti laadukkaan sisällön tuotanto sekä sen optimointi erilaisiin kanaviin 
ja laitteisiin 

• Kuluttajat ja käyttäjät siirtyvät mobiiliin 

• SoMe osa kokonaisuutta, ei enää itsenäinen kummajainen: 

– Osa kokonaisstrategiaa 

– SoMe-kriiseihin varautuminen 

– SoMe-taitojen kartuttaminen 

• Tulokset merkitsevät:  

– Tavoitteellisuus: mitä halutaan saavuttaa, missä kanavissa on järkevää toimia 

– Mittaaminen 

– Tiedon soveltaminen ja käyttö päätöksenteon tukena 
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Big data 

• Tiedon määrä maailmassa on kasvanut 

räjähdysmäisesti lyhyessä ajassa: digitaalisten 

tapahtumien, automaattien, viestien ja digitaalisen 

median synnyttämä sähköisen tiedon tulva 

 

     = Big Data 

 

• Sosiaaliset mediat ovat yksi tärkeimmistä Big Datan 

lähteistä.  

 

• Big Dataan perustuva tapa tarkastella sosiaalista 

mediaa antaa yleiskuvaa trendeistä ja esim. 

asiakasmassojen liikkeistä. 

 

• Valjastamalla Big Datan höytykäyttöön yritys kykenee 

ennustamaan tulevaa kehitystä tarkemmin ja 

tekemään parempia päätöksiä, jotka perustuvat 

faktaan, ei vaistoon.  
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Analytics and detailed reporting 
 

Uusia kanavia tulee jatkuvasti, kuva 

korvaa tekstiä 
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Mediaseuranta muutoksen eturintamassa 
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Historia Nykypäivä Lähitulevaisuus 
 

Perinteisestä 
printtimediasta 

Sosiaaliseen 
mediaan 

Kohti tiedon 
yhdistämistä ja 
ennustavaa 
analytiikkaa.  
Tee-se-itse -työkalut 

+ Analysoi & seuraa  
 menestystäsi 

++ Kuuntele, osallistu  
 ja toimi reaaliajassa 

+++ Huomaa heikot  
signaalit, ymmärrä   
strateginen tulevaisuus 

+ ARVO 

“Miten 
viestintämme 
pärjäsi viime 
kvartaalilla?” 

“Mitä tapahtuu 
nyt?” 

“Mitä ensi vuonna 
ostetaan?” 



Seurantatyökalujen avulla mukaan 

muutokseen 

1. Kuuntele ja monitoroi 
– Seuraa asiakkaitasi ja toimialaa: hyödynnän tieto 

palvelukehityksessä, myyntivaiheessa, 
asiakastyössä ja liidien löytämisessä. 

– Tiedä mitä yrityksestäsi tai toimialastasi 
puhutaan – osallistu keskusteluun 

 

2. Tavoitteellista ja mittaa 
– Hae verkosta aitoa hyötyä – näy, tule löydetyksi 

– Analysoi, toteuta johtopäätöksiä, hyödynnä 
saamaasi tietoa 

 

3. Osallistu ja osallista 
– Omaan ja maksettuun mediaan voi vaikuttaa, 

mutta niin voi myös ansaittuun mediaankin 

– Kuule mitä yrityksestäsi tai toimialastasi 
puhutaan – osallistu keskusteluun 
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1. Aloita kuuntelemalla 
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 Hallitse datamassaa: mitä puhutaan, 

missä puhutaan, miten puhutaan  

 Sosiaalisen median strategian 

onnistuminen – ollaanko menossa oikeaan 

suuntaan? 

 Maineenhallinta – puhutaanko omasta 

brändistä positiiviseen sävyyn? 

 Näkyvyys – ollaanko onnistuttu 

kasvattamaan mielenkiintoa oikeissa 

kanavissa/kohderyhmissä? 

 Tunnetaanko omien toimenpiteiden 

vaikutus kuluttajiin? 

 Kilpailijakenttä: miten menestyt suhteessa 

kilpailijoihin 

 Asiakastyytyväisyys –  vai 

tyytymättömyys? 

Miksi kannattaa kuunnella? 
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 “Listening without goals and processes can lead to a feeling of that’s nice, 

but so what?  

  

 The true potential of media monitoring – especially social media monitoring 

– is currently largely untapped. Discussions related to your brand are 

swelling up in the social media (and other channels) all the time. You can't 

control them but you can get your experts to dive in and influence 

them. ” 

 

Source: Zipipop Freud, 2013  
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Mutta…. 

http://www.sosiaalinenmedia.com/p/mita-me-teemme.html
http://www.sosiaalinenmedia.com/p/mita-me-teemme.html
http://www.sosiaalinenmedia.com/p/mita-me-teemme.html


2. Tavoitteellista ja mittaa 



Aseta tavoitteet 

• Tee eroa median ja kanavien välillä: 

– Ostettu (fb-mainos), Oma (fb-sivusto) 

vai Ansaittu media (muiden fbprofiilit) ? 

– Kanavana: Facebook, YouTube, 

Pinterest, Twitter, keskustelupalstat, 

blogit, LinkedIn ? 

 

• Aseta tavoitteet ja valitse avainmittarit 

– Määrälliset vs. laadulliset 

– Huomioi eri kanavat/areenat 

 



Aseta tavoitteet 

Liiketoimintatavoite voi olla... 

• Bränditunnettuisuuden 
lisääminen 

• Myynnin kasvattaminen 

• Asiakastyytyväisyyden 
lisääminen 

• Markkinaosuuden 
kasvattaminen 

• Kannattavuuden parantaminen 

• Työnantajamielikuvan 
parantaminen 

• Markkinajohtajuuden 
vahvistaminen 

• Jne…. 
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SOME tavoite voi olla... 

• Kuunteleminen: mitä asiakkaat 

puhuvat yrityksestämme 

• Myyntikampanjoiden tukeminen 

• Asiakaspalvelun tukeminen 

• Asiakkaiden sitouttaminen 

• Rekrytoinnin tukeminen 

• Tavoittavuuden optimointi 

• Kiinnostuksen herättäminen 

• Jne…. 



Mittaa tavoitteita vasten 

IAB* Finland – Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0 
 

– Näkyvyys on perinteisesti käytetty mittari. Siinä yleisö näkee yksisuuntaisen viestin yritykseltä.  

– Osallistaminen kuvaa yleisön kaksisuuntaista vaikutusta tuotettuun sisältöön. 

– Levittäminen on tuotetun sisällön levittämistä omissa verkostoissa.  

– Toiminta voi olla verkossa tai sen ulkopuolella tapahtuvia mitattuja toimenpiteitä, joita yleisö tekee.  

* IAB, European Interactive Advertising Bureau on kattojärjestö, joka edistää interaktiivisten medioiden käyttöä (IAB 2012) 





3. Osallistu ja osallista 
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Muista suosituksen voima 

• 72% kuluttajista luottaa suosituksiin verkossa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(The Local Consumer Review Survey 2012, USA ja Kanada) 
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Ansaittu media vaikuttaa eniten kuluttajan 

ostopäätökseen 
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Ostettu media 
20 % 

Omistettu 
media 20 % 

Ansaittu media 
60 % 



Mitä hyötyä seurantatyökaluista  on 

kielitoimialan yrityksille ja asiantuntijoille? 

• Kansainvälinen toiminta, kansainväliset 
asiakkaat edellyttävät laajaa seurantaa 

 

• Nopeus ja tehokkuus on valttia: missä 
asiakkaasi ja toimiala menevät 

 

• Tehosta omaa toimintaasi, hae tietoa, seuraa: 
– Oma myynti: liidit, myyntiprojektit 

– Omien kampanjoiden seuranta 

– Asiantuntijoiden tiedonhaku 

– Asiakaspalvelu 

– Rekrytointi 

– Asiantuntijayhteisöjen hyödyntäminen 

 

• Osallistu nopeammin keskusteluihin, vaikuta 
toimialan kehitykseen 
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Esimerkkejä 
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Yasmin/Yaz –ehkäisypillerikohu 12.6.2013 
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Keskustelua käytiin laajalti 
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Twitterissä… 
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Facebookissa… 



Linkkejä M-Brainin esityksiin 

Yritykset, brändi, sosiaalinen media 

http://www.slideshare.net/MBrainFinland/ict-kampanjamittaus-2032013-final-

17715814?from_search=4 

  

Dancing on Ice –ohjelman brändääminen somessa: 

http://prezi.com/lcmkjsqpysdz/copy-of-dancing-on-ice-ohjelman-brandaaminen-

somessa/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
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Kiitos  
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Johanna Martola 
johanna.martola@m-brain.com 
 
 
Seuraa meitä: 
www.facebook.com/MBrainGroup 
www.twitter.com/MBrain_Group 
  
 

mailto:johanna.martola@m-brain.com
mailto:johanna.martola@m-brain.com
mailto:johanna.martola@m-brain.com
http://www.facebook.com/MBrainFI
http://www.twitter.com/MBrain_Group

