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Kampanjan yhteenveto

● Kampanjan tavoittavuus:

○ Arvioitu tavoittavuus yhteensä yli 39 

miljoonaa (SoMe + Media)

○ Mediaosumia jaettiin sosiaaliseen mediaan 

yli 31 400 kertaa

● Helsingin sekä Vantaan kaupunki otti käyttöönsä 

anonyymin rekrytoinnin, myös Keskon ottaessa 

#työnimi “haasteen” vastaan.

● Kampanja nousi Suomen suosituimmaksi 

puheenaiheeksi Twitterissä 31.10.2018

● Myös digimainonta toimi kustannustehokkaasti, ja 

alle keskihintojen.

● Ansaitun median tulokset tarkemmin täällä

http://bit.ly/Diak_Dashboard


Mitä kampanjalla saatiin aikaiseksi?



Somessa tavoitimme päättäjät, yritykset sekä vaikuttajat.

+ satoja postauksia ympäri sosiaalista mediaa.



1. Lähtö: 31.10.2018

Ansaittu Media
Mediaosumat: 

Somemaininnat: 

Tavoittavuus: 

Arvo: 

Maksettu Media
Näyttökerrat: 

Hinta:

*Median + Somen arvioitu 

tavoittavuus

** Mainosnäyttökerrat 

laskettu some + youtube

75kpl

719kpl

20.2M + 3.5M*

191.8K€ + 31.5K€*

Ansaittu Media
Mediaosumat: 

Somemaininnat: 

Tavoittavuus: 

Arvo: 

1.1M**

4.7K€

22kpl

195kpl

8.9M + 5.4M*

82.5K€ + 4.9K€*

Maksettu Media
Näyttökerrat: 

Hinta:

529.8K

2.5K€

Tulokset



Kampanjan 1. Työnimi

● Suurin mediahuomio saavutettiin kampanjan julkaisupäivänä 31.10.2018

● Vaikuttajien videot & somenostot saivat ennennäkemättömän huomion, jonka 

johdosta teaser-videon pyörittäminen lopetettiin.
○ Tuomas Enbuske: Twitter +36t katselukertaa & Facebook +80t katselukertaa

○ Jari Sarasvuo: Twitter +39t katselukertaa

○ Anne Kukkohovi: Twitter +6t katselukertaa

○ Instagramista emme saa katselukertoja pyytämättä dataa vaikuttajilta.

● Nimenvaihdot Twitterissä & Instagramissa herättivät suuren yleisön huomion

● Vaikuttajien aktiivinen keskustelu somessa ylläpiti keskustelua. 
○ Erityiskiitokset Tuomas Enbuskelle, sekä Jari Sarasvuolle.



Kampanjan 2. Palkkaisitko?

● Kampanjan 2. vaihe onnistui ylläpitämään mediahuomiota sille suunnitellulla 

tavalla. 

● Vaikuttavat “Palkkaisitko?” -sisällöt, onnistuivat yhdistämään kampanjan 

aluillaan oleviin anonyymin rekrytoinnin -käyttöönottouutiisiin. 

● Yrittäjät.fi -uutiskirje onnistui erinomaisesti, tavoittaen yli 30 000 kohderyhmän 

edustajaa, joista 8 524 yrittäjää tutustui kampanjaan tarkemmin (CTR 12.61%).

● 2. vaiheen IL printin neljä numeroa tavoittivat 493 000 eri lukijaa.



Kampanjan 2. vaihe -

Ulkomainoskampanjan 

sijainnit

● Ulkomainoskampanjan sijoittelut 

löydät kokonaisuudessaan täältä

http://paraspeitto.jcdecaux.fi/#/campaign/fi/uMN7rkuwUa55yJ


Kampanjan opit - Mainonta

● Kampanjan keskiarvoinen CPM -hinta onnistuttiin pitämään alhaisena (4.29€), 

mikä on luonnollista sisällön ollessa näin herättävää ja kiinnostavaa. 

● Kokonaisuudessaan videoiden keskimääräinen hinta per katselukerta (FB 

0.02€ & Youtube 0.05€) oli keskiarvoa matalampia. 

● Mainonnan loppuunkatseluprosentti jäi hieman tavoitteesta, mutta näin 

pitkälle videolle luku oli kuitenkin hyvä. Videon viesti aukeaa vaikka sitä ei 

katsottaisi loppuun saakka. 

● Mainonnalla ei tavoiteltu liikennettä sivustolle, vaan optimoitiin saamaan 

mahdollisimman suuri tavoittavuus. 



Kaikki raportit kootusti täällä

https://drive.google.com/drive/folders/1eZznQ5uyXeYHe2PYhYlBxdp78tx3pspi?usp=sharing


Kiitos!


