
Vaikuttavuutta toimitsijan työhön  
sosiaalisen median osaavalla käytöllä 
 
 
 
Sosiaalisen median ja digitaalisen aikakauden vaikuttavuus syntyy sekä kasvokkain 
että verkostojen voimalla. Yhä vahvemmin yhteiskunnallista vaikuttamista ja oman ammattiliiton agendaa 
tehdään näkyväksi sosiaalisen median kanavissa. 
 
Toimitsijalle ja työntekijälle räätälöity täsmäkoulutus antaa työkaluja oman osaamisalueen näkyväksi 
tekemisessä (työlainsäädäntö, työehtosopimukset) puhumattakaan vuorovaikutus- ja neuvottelutaidoista, 
joiden osaaja saa taidoilleen moninkertaisen yleisön ja runsaasti vaikuttavuutta sosiaalisen median avulla. 
 
Sosiaalinen media monine sovelluksineen voi helpottaa myös yleisön kohtaamista virtuaalisesti, joten 
matkustaminen ei enää ole välttämätöntä. Esimerkiksi suosittuja livevideoita voi tehdä täysin rajatulle 
yleisölle helposti ja omalla tyylillä. 
 
Opiskelu ei ole koskaan ollut näin helppoa - osallistu toimitsijalle räätälöityyn webinaarimuotoiseen 
opiskeluun – ota sosiaalinen media osaksi työtäsi ja vaikuta! 
 
 
 
Koulutus toteutetaan kahtena modulina, joiden välissä teet tehtäviä kohti oman tavoitteesi toteutumista. 
 
AIKATAULU 
 

1. Kolmen tunnin orientaatio, tavoite ja kanavat ti 22.1.2019 klo 12-15 
2. Kolmen tunnin työpaja ke 13.2.2019 klo 12-15 

 
Webinaaria voi seurata tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella mistä tahansa ja koulutuksessa 
on mahdollista kysyä kysymyksiä kouluttajalta chatissa. Webinaarista tehdään myös tallenne, jota voi 
katsoa useita kertoja.  
 
Kouluttaja Marja Nousiainen yrittäjä, innostaja, valmentaja 
 
 
Koulutuksen jälkeen sinulla on 
 

• Tuhti tietopaketti sosiaalisen median mahdollisuuksista ja uusimmista muutoksista 
• Tavoite jonka mukaan toimit 
• Kanavat ja profiili auki - kädestä pitäen opastettuna 
• Paljon käytännön vinkkejä sovellettavaksi omaan tekemiseen välittömästi 
• Yhteistä tekemisen draivia ja vertaistukiryhmä 
• Osaamista oman tekemisen analysointiin 
• Enemmän rohkeutta ja osaamista myös vaativien tilanteiden hallintaan 
• Uutta osaamista, jolla saat omaa asiaasi esille ja oikeiden ihmisten silmiin 

 
 
Miksi sosiaalinen media on niin tehokasta? 
 
Läsnäolo sosiaalisessa mediassa luo luottamusta, jota rakennetaan ihmisten välille. Luottamus on 
vuorovaikutuksen valuutta. 
 
 

Toimitsija – näin otat sosiaalisen median hyödyt haltuusi askel askeleelta. 
 

 
Tervetuloa omalle polulle kohti vaikuttavuutta - oletpa sitten aloittelija tai konkari. 

 



Vaikuttavuutta toimitsijan työhön  
sosiaalisen median osaavalla käytöllä 

 

Osa 1. ti 22.1.2019 klo 12-15 
 

Alkusoitto ja orientaatio 

• Miksi mukaan sosiaaliseen mediaan?  
• Mikä on tavoitteesi? Iso unelma ja kolme pienempää tavoitetta. 
• Miten haluat kerryttää omaa sosiaalista pääomaasi ja verkostojasi ja  

miten haluat edistää omaa ja liittosi vaikuttavuutta? 
 
Tavoitteita voivat olla mm. 
 

• Facebook-sivu pystyyn tänään 
• Twitter-tili auki ja ensimmäiset twiitit maailmalle tänään, viimeistään huomenna 
• Livevideoiden tekemisen oppiminen ja ensimmäinen live ulos huomenna 
• 1000 uutta seuraajaa vuoden loppuun mennessä 

 
Sosiaalisen median käytetyimmät kanavat 

• Linkedinista Twitteriin, Instagramiin ja Facebookiin 
• Missä kanavissa sinun kannattaa olla, missä on luontevaa verkostoitua ja keskustella 
• Luodaan yhdessä strategia verkostoitumiseen, some-rutiineihin ja sisältöihin 

 
 
Osa 2.  ke 13.2.2019 klo 12-15 
 
 
Työpaja - sanoista tekoihin paneudutaan sisältöön, analytiikkaan ja tilien ja 
profiilien avaamiseen 
 
SISÄLLÖT 

• Julkaisut, kuvat, linkit, videot, livevideot, infograafit – opit tuottamaan monipuolisia sisältöjä 
• Miten avainsanoitat tekstit ja mitä merkitystä avainsanoilla on 
• Kanavien etiketti tutuksi ja sisältöjen nivominen työsi tärkeisiin sisältöihin 
• Sisällöntuottajan nelikenttä tutuksi: opeta, viihdytä, vakuuta ja inspiroi 
• Opit myös tutkimaan mikä toimii ja mikä ei 

 
MITTAAMINEN 

• Kun asetetaan mitattava tavoite, voidaan myöhemmin tutkia, toteutuiko se 
• Digitaalisella ajalla kaikesta jää jälki, joten analytiikkaa kannattaa opetella hyödyntämään. 
• Opetellaan yhdessä asettamaan mitattavia tavoitteita ja kehitetään tulosten mukaan niin 

sisältöjä, keskustelua kuin vaikuttavuutta 
 
HINTA  
 
Webinaarin hinta on 280 euroa, jolla voit osallistua molempiin istuntoihin sekä saat tallenteen ja työkirjan 
käyttöösi.  
 
ILMOITTAUDU viimeistään 11.1.2019 sähköpostilla:  
mervi.ylitalo@kio.fi  
 

 
Tervetuloa omalle polulle kohti vaikuttavuutta - oletpa sitten aloittelija tai konkari. 

 


