
Lasse Riitesuo
Business Designer

Intohimoni on auttaa ihmisiä ja yrityksiä 

ylittämään potentiaalinsa uskaltamalla 

ajatella ja tehdä toisin. 

Medioittaminen ja ilmiöt

lasse.riitesuo@brande.fi

www.brande.fi

https://www.instagram.com/iceswamp/
https://www.linkedin.com/in/lasseriitesuo/
https://twitter.com/Riitesuo97


JOTKA EIVÄT HUOMANNEET MITÄÄN TAPAHTUNEEN

JOTKA KATSOVAT MITÄ TAPAHTUU JA OVAT 
REAGOIMATTA

JOTKA KATSOVAT MITÄ TAPAHTUU JA REAGOIVAT 
SIIHEN

JOTKA AIHEUTTAVAT TAPAHTUMIA

Ihmiset, yritykset ja 

seurat voidaan jakaa 

neljään luokkaan

NE,



Hirviteatteri- hirveetä somettamista 

CASE: PUNAISET HOUSUT

JOS ET KERRO MITÄÄN, ET 
VOI MYYDÄ MITÄÄN!



Linkki

Yhden joukkueen sarja olisi tylsä 
pelata ja seurata

#tunne #tunnelma 
Me vastaan ne.

https://twitter.com/HCTPS/status/1183342464737959937?s=20


”Tee yleisöstäsi, seuraajistasi, 

sidosryhmistä ja joukkueestasi oma 

markkinoinnin & myynnin armeijasi!”

1. Seuraa sidosryhmiäsi, tekijöitäsi ja asiakkaitasi.

2. Vastaa, osallistu, ole mukana, ole sosiaalinen.



Toiminta tapahtuu aina nyt! 

Ketä kuunnellaan, kuka tuottaa sisällön 
huomioidaanko sidosryhmät, mikä on budjetti 

ja mitä se maksaa?

#brandambassador

Yhteistyön tekemisen tapa tulee 

varmasti muuttumaan.



MIKSI URHEILIJAT JA 
TAUSTATOIMIJAT

VIERASTAVAT KERTOA 
ONNISTUMISISTAAN?

Omakehu tunnetaan sanana 

ainoastaan Suomessa…

HETKEN KESTÄÄ ELÄMÄ, 
SEKIN SYNKKÄ JA IKÄVÄ

SIPERIA OPETTAA

Joka kuuseen kurkottaa, katajaan kapsahtaa

Itku pitkästä ilosta

https://www.gogolf.fi/wilson-hakee-golf-ambassodereita-tiimiins%C3%A4-haku-p%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4


Yhteiskunnalliset ja arvopohjaiset kannanotot lisääntyvät. 
Useimmiten yksilöiden kautta



SOME-

MANAGER?

MEDIOITTAMINEN

YHTEISÖ / SEURA

Ilman onnistunutta viestintää MYYNTIÄ ei synny!

”Lasiseinäistää organisaation”

Markkinointia ja viestintää
Myyntiä ja viestintää

Markkinointia ja myyntiä

Kenen vastuulla seurassa on markkinointi, 
viestintä ja myynti?

Unohtakaa ROI:t ja algoritmit. 
Laineen Patella on parempi ROI

MYYNTI

TUOTANTO 

/PELAAJAT

MARKKI-

NOINTI

VIESTINTÄ



MEDIOITTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ

1. Olosuhteet ovat muuttuneet! 

Vanhanaikainen organisaatioviestintä ei enää puhuttele yleisöjä, sidosryhmiä eikä uusia asiakkaita.

2. Organisoituminen, kuinka sen teemme?

Kaikki kaupallinen energia keskittämällä: Myynti + markkinointi + viestintä

 Vaatii koulutusta, panostamista ja yhdessä tekemistä. Yksilöurheiijat vs. joukkuelajit

3. Ilmatilan haltuun otto ihmisten kautta
Kuinka yhä usempi organisaation jäsen saadaan mukaan tekemään medioittamista. Mitkä asiat/arvot ovat tärkeitä 

yhteisöllemme ja sen ihmisille?

4. Jatkuva kehittyminen
Organisaatio on huomenna parempi kuin tänään

> Vuoropuhelu, kuuntelu, valveillaolo, oppiminen, ajankohtaisiin asioihin ja ilmiöihin tarttuminen



Taloudellinen arvo

Hinta

Emotionaalinen arvo

Asiakaskokemus

Symbolinen arvo

Merkitys

Toiminnallinen arvo

Ratkaisu

Arvon luominen

Ydinviestin 
tunteistaminen

1. Yhteiskunnallinen arvo > kyky 

kehittää maailmaa

2. Organisaatioarvo > tiimi, innostus, 

työn merkitys

3. Asiakas- ja tunnearvo > kyky luoda 

WOW-kokemuksia sekä merkitystä

4. Uutuusarvo > kyky murtaa 

vakiintuneita malleja, disruptio

5. Liiketoiminta-arvo > kyky luoda 

kasvua



TAIKUUTTA

TUNNELMAA

ARVOJA

TARINOITA

Asiakkaat eivät osta 

tuotteita ja 

palveluita

Asiakkaat ostavat



#bisnesmuotoilu #socialselling

#henkilöbrändi 

#ilmiöt 

#medioittaminen

@iceswamp

@lasseriitesuo

@Riitesuo97 KIITOS!

https://www.instagram.com/iceswamp/
https://twitter.com/Riitesuo97
https://www.linkedin.com/in/lasseriitesuo/

