
Me analysoimme, sinä menestyt.
Oletko valmis siirtymään eilispäivän datan katsomisesta ja 
hitaasta reagoinnista tulevan ennustamiseen?

OPTIFLUENCE



Tiedätkö vai arvaatko, millainen on 
organisaatiosi positio?

Dataohjautuva
vaikuttamisviestintä
▶ Menemme seuraajien ja tykkäysten 

määriä syvemmälle.

▶ Tunnistamme aiheet jotka puhututtavat 
ja herättävät keskustelua.

▶ Etsimme kohderyhmälle tärkeät 
vaikuttajat datan avulla.

▶ Analyysi toimii pohjana 
vaikuttamisstrategialle.



Millainen on sinun organisaatiosi
vaikuttajaverkkosto?

Verkostoanalyysi
▶ Mistä yleisö koostuu, keitä he ovat?

▶ Millaiset yhteisöt muodostuvat aiheen 
ympärille?

▶ Ketkä ovat keskustelun piileviä vaikuttajia?

▶ Mikä synnyttää keskustelua?

▶ Kenellä on keskustelussa agenda?

▶ Mistä aihepiireistä keskustelussa puhutaan?



Näin me sen teemme

Verkostoanalyysi

ALOITUS

1. ALKUKARTOITUS

Määrittelemme yhdessä

teille tärkeät teemat, 

painopistealueet ja 

puheenaiheet

2. DATAN LOUHINTA

Keräämme tietoa

keskusteluista, sisällöistä ja 

yleisöistä teille tärkeistä

kanavista

3. ANALYYSI

Kiteytämme kerätyn datan

suoraan hyödynnettäväksi

analyysiksi



VALMIS

4. PURKU

Käymme läpi löydökset

viestinne kiteyttämisen, 

yleisön sitouttamisen ja 

tulevien toimenpiteiden

näkökulmista

5. VAIKUTTAMISSTRATEGIA

Määrittelemme yhdessä

jatkotoimenpiteet

vaikuttamisstrategian

luomiseksi.



CASE: 
KIERTOTALOUS



Kiertotalous Twitterissä

▶ HAVAINTO: Kiertotalouskeskustelu on jatkanut 

voimakkaana koko syksyn. Joulukuu oli hiljaisempi 

viestien määrällä mitattuna. Käyttäjien määrä on 

laskenut vähemmän kuin viestien.

▶ Data on kerätty Twitteristä 1.10.–31.12.2017 aikana. Data 

sisältää kaikki suomenkieliset viestit, joissa mainitaan yksi 

tai useampi kiertotalous-teeman hakusana.

▶ Analyysi sisältää aktiivisimmat ja suosituimmat käyttäjät, 

verkostoanalyysin käyttäjien välisistä yhteyksistä sekä 

sisällön analyysiin puheenaiheista.

Kiertotalous-teeman hakusanat 1kk ajalta sen mukaan, kuinka monessa eri viestissä sanat ovat esiintyneet.
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Puheenaiheet: kiertotalous

HAVAINTO: Joulukuussa kierrätys-teema puhututti runsaasti monissa eri muodoissa 
ja eri kampanjoissa. Kierrätyksestä ja sen eri muodoista on tullut suosittu tapa 
puhutella erityisesti kuluttajia kiertotaloudessa. Biotalous-teema laski selvästi. 

Biotalous-keskustelussa näkyy polarisaatio metsien käytön suhteen.

Puheenaiheet jaoteltuna keskustelun koon mukaan. Prosenttiosuus kuvaa yksittäisten puheenaiheiden osuutta 
kiertotaloudesta käytävässä keskustelussa.
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Mielipidevaikuttajat

HAVAINTO 4: Sitra ja Sitran Mari Pantsar johtavat keskustelua kiertotaloudesta. Muita vaikutusvaltaisia 
toimijoita ovat mm. Neste Oyj, jonka #kiertotaloustunti-kampanja synnytti runsaasti keskustelua. Jäte-
ja kierrätystoimijat, kuten HSY, ovat nostaneet profiiliaan. TOP 10:stä ovat tippuneet MMM, Luke, Syke ja 
WWF:n Panu Kunttu.

Mielipidevaikuttajat ovat Twitter-tilejä, joiden viestejä on uudelleentviitattu ja/tai mainittu runsaasti keskustelussa. Heillä on 
vaikutusvaltaa keskustelussa, vaikka he eivät itse olisikaan siinä aktiivisia osallistujia.

Toimija Mainintoja Tausta

sitrafund 345 Sitra – tulevaisuusorganisaatio
maripantsar 191 Johtaja (kiertotalous-teema), Sitra
nestecorp 177 Öljynjalostusyhtiö
biotalous 135 Suomen biotalousstrategia
jariliski 122 Tutkimusprofessori, Ilmatieteenlaitos

yministerio 104 Ympäristöministeriö
tiilikainen 96 Kimmo Tiilikainen, ministeri
juhasipila 91 Pääministeri

hsy_fi 71 Helsingin seudun ympäristöpalvelut
luonnonsuojelu 70 Luonnonsuojeluliitto



▶ Kuvassa keskustelun ydin ja 

sosiaaliset ryhmittymät. 

▶ Uudelleentviittaus tai 

hakusanan sisältänyt viesti 

käyttäjälle luo yhteyden 

toimijoiden välille. 

▶ Nimen koko vastaa sitä, 

kuinka monta kertaa muut 

käyttäjät ovat maininneet tai 

uudelleentviitanneet

käyttäjän.

Verkosto



Sitra

Kemianteollisuus

Metsäteollisuuus, 
energiateollisuus

▶ Kuvassa verkoston sosiaaliset 

ryhmittymät

▶ HAVAINTO: Keskusteluun 

osallistuu poliitikkoja, 

järjestöjä, yrityksiä ja 

elinkeinoelämän toimijoita.

Verkosto
Ministeriöit, 

kärkihankeviestintää

Ympäristöjärjestöt, 
tutkimuslaitoksia
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