
Positiivinen kasvatus
Tulevaisuuden kasvatusta, tämän päivän ratkaisuja
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Meistä 
Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy perustettiin 2019 (sitä ennen Tmi). 
Positiivinen kasvatus tarjoaa tukea lasten kasvatukseen ja lapsen sekä 
kasvattajan hyvinvointiin. 

Positiivinen kasvatus on lapsilähtöinen ja aikuisjohtoinen kasvatusmenetelmä, 
jossa kasvatus rakennetaan vahvalle yhteydelle. Se perustuu positiiviseen 
psykologiaan, positiiviseen pedagogiikkaan ja positive parenting menetelmään..

Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy tarjoaa monipuolisia kursseja sekä luentoja 
positiivisesta kasvatuksesta. Kaikki kurssit ja koulutukset pohjautuvat uusimpaan
tutkimukseen ja positiiviseen psykologian eri menetelmiin. Ne ovat rakennettu 
taidolla ja asiantuntemuksella käytännönläheisiksi ja helposti sisäistettäviksi 
kokonaisuuksiksi.  

Me olemme osaltamme mahdollistamassa kokonaisvaltaista hyvinvointia aivan 
elämän ensihetkistä alkaen. Onko sinulla tuote, palvelu, brändi tai missio, joka on 
samansuuntainen? Voisimmeko olla yhdessä luomassa positiivisempaa huomista 
ja lisäämässä suomalaisten hyvinvointia?
 

Perustettu jo 2016

Somekanavat ja verkkosivut 
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Vahvuudet

Luovuus

"Olen tehnyt Tiian kanssa yhteistyötä jo vuosia. Tiia on yksi 
aikaansaavimmista, idearikkaimmista ja sydämellisimmistä ihmisistä 
joita tiedän. Hänen kanssaan on superhelppoa aloittaa yhteistyö ja 
välitöntä vaihdella ajatuksia. Yhteistyömme on ollut hedelmällistä ja 

olemme saaneet tuotteillemme aivan ihania suositteluja ja näkyvyyksiä, 
jotka aidosti vaikuttavat tuotteen menekkiin. Tiedän aina keneen otan 

yhteyttä, kun haluan saada tuotteellemme hyvät boostit oikeassa 
kohderyhmässä!"

 
Jutta Vainio

PS-kustannus, Tuuma-kustannus, Kumma-kustannus ja Tietopalvelut
 

Tehokkuus

Luotettavuus

Monipuolisuus

Asiantuntijuus

Kehitystyö
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Tavoitamme 
parhaiten 

vanhemmat 
sekä 

ammattikasvattajat 
 

80 % seuraajista 24 - 45 vuotiaita 
97,9 % seuraajista Suomesta

96,2 % naisia
3,7 % miehiä

Seuraajamme

Ikäjakauma

Sukupuoli

Kiinnostuksen kohteet

Seuraajien toimintatavat

Usein uudet seuraajat käyvät läpi myös tilin 
aiemmat julkaisut ja myös vanhat 
julkaisumme saavat uusia tykkäyksiä ja 
kommentteja koko ajan. Julkaisumme 
kestävät hyvin aikaa. 

Perhe, vanhemmuus, lapset, pedagogiika, 
kasvatustyylit, kasvatusta tukevat tuotteet, 
hyvinvointi, jaksaminen ja ajanviete
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Seuraajat
Tavoitettua tiliä viikossa
Näyttökertaa viikossa
Yksittäisen julkaisun kattavuus keskimäärin
Yksittäisen tarinan kattavuus keskimäärin
Yksittäisen reels julkaisun kattavuus keskimäärin 

Facebook

https://www.instagram.com/positiivinenkasvatus/

Tunnemme yleisömme hyvin ja 
tiedämme parhaat julkaisuajat 

ja päivät. 

Analytiikka (2/2023) Viikkotiedot

Positiivisen kasvatuksen nettisivut

52,5 t 
40 t
300 t

Seuraajat
Tavoittettua tiliä viikossa
Näyttökertaa viikossa
Yksittäisen kuvajulkaisun kattavuus keskimäärin
Yksittäisen tarinan kattavuus keskimäärin
Yksittäisen reels julkaisun kattavuus keskimäärin 

Yli 10 000 kävijää ja 20 000 näyttökertaa viikossa

30 t
10 t
40 t

22, 3 t 
20 t
150 t
10 t
5 t
25 t
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Instagram 

https://www.facebook.com/positiivinenkasvatus



Tuotteeseen/palveluun tutustuminen

Jokaiseen pakettiin kuuluu

15 min etätyöpalaveri yhteistyön alkaessa

Laadukkaat kuvat

Yhteistyökumppanilla mahdollisuus tarkistaa kaikki feedin 
julkaisut ennen niiden julkaisua. 

Huom! Tämä ei koske tarinoita, jotka tehdään esimerkiksi 
suoraan paikan päältä. 

Innostava teksti

Yhteistyökumppanin toiveesta

Loppuraportti (30 pv julkaisun jälkeen)
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Parhaat tulokset pidemmillä yhteistöillä 

Suosittelen ainakin 3 kk yhteistyötä, jotta tuotteesi tai palvelusi tulevat
varmasti kaikille tutuksi. Näin tavoitat parhaiten asiakkaaksi ja saat 
rahoillesi parhaimman vastineen.

3 kuukauden yhteistyö, joissa julkaisu (kuvakaruselli tai reels) kerran 
kuukaudessa. Julkaisumuoto valikoituu sen mukaan, missä tuote tai 
palvelu tulee parhaiten esille. 

Koko paketti 2500 € 

3 kuukauden yhteistyö, jossa julkaisu kaksi kertaa kuukaudessa 
 (kuvakaruselli tai reels).

Koko paketti 4500 €

Vain yhtä julkaisua vailla? Löydät ne seuraavasta diasta. 
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(Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %)



Paketit juuri teidän 
tarpeisiin räätälöitynä

Yksi feed kuva ja 5 tarinaa. 
Julkaisu positiivisen kasvatuksen 
instagramissa ja facebookissa. 

Perupaketti

Kuvakaruselli (max 10 kuvaa) sekä 5 
tarinaa. Julkaisu positiivisen 
kasvatuksen instagramissa ja 
facebookissa. 

Karusellipaketti

750  € 

Reelspaketti

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %

1000 € 1150 €

Max. 90 sekunnin reels. Julkaisu 
positiivisen kasvatuksen 
instagramissa ja jako tarinoissa 

Useampi julkaisu tai jatkuva yhteistyö 
(esimerkiksi useampi kampanja vuoden 
aikana) hinnoitellaan erikseen.
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Positiivinen kasvatus suosittelee 
Positiivinen kasvatus on tunnettu brändi. Minulta kysellään usein 
suosituksia niin kirjoista, opettavaisista leluista kuin lapsille 
sopivasta ajanvietteistä eri kaupungeissa ja lomakohteista. 

UUTUUS! Erikoispaketti

Yritys saa käyttää positiivinen kasvatus suosittelee leimaa omissa julkaisuissaan, 
nettisivuilla ja mainoksissa vuoden (12kk) ajan.  Suositus - tekstiä  ja tähtiä voidaan 
muuttaa vastaamaan yrityksen omaa värimaailmaa. 

Otan vain rajatun määrän yrityksiä tähän ohjelmaan vuodessa! 

2000 € 
Hintaan lisätään alv 24 %

Yrityksen logo ja nimi positiivisen kasvatuksen etusivulla vuoden (12kk) 
ajan yhteistyön alusta sekä instagram profiilin kohokohdissa.

Yhteistyön alkaessa yksi kuvajulkaisu ja viisi tarinaa. 

Ei löytänyt sopivaa pakettia?
 Ei huolta. Tehdään teille aivan oma!

Yhteistyökumppanit esitellään kaksi kertaa vuodessa positiivisen kasvatuksen 
ilopostissa, jossa on yli 3000 tilaajaa ja avausprosentti 30-40 %. 

Pakettiin kuuluu:

Erikoispaketin ostaja voi ostaa lisäjulkaisuja alennushintaan. 
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Haluatteko sivuillenne positiivisen kasvatuksen 
asiantuntija artikkelin? Olen tunnettu 
positiivinen kasvatus tietokirjoistani ja kirjoitan 
käytönnänläheistä ja helposti luettavaa tekstiä 
kaikille kasvattajille.  

Kirjoitus voi olla  esimerkiksi tuotteen tai 
palvelun esittely yhdistettynä siihen, miten ne 
auttavat kasvatustyötä tai lisäävät lasten ja 
kasvattajien hyvinvointia. 

Osaan kirjoittaa luovasti, innostavasti ja lukijaa 
kiinnostavalla tavalla.

Asiantuntija artikkeli

Alkaen 800 €*
Hintaan lisätään alv 24 %

*Hinta muodostuu  kirjoituksen pituudesta, levikin laajuudesta 
ja käyttötavasta.
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Tavoittavuustakuu
Sosiaalinen media voi välillä yllättää ja välillä hyväkään julkaisu ei
lähde lentoon. Syynä voi olla niin instagramin tai facebookin 
omat ongelmat kuin väärä ajankohta. Ole huoletta. Jos julkaisu ei
tavoita sopimaamme tavoitetta, teemme uuden julkaisun. Sinun 
ei tarvitse ottaa riskiä, että rahasi menevät hukkaan. 

Minä pidän huolta teidän näkyvyydestä.
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Opi tuntemaan 
oma kohdeyleisösi 

loppuraportin 
avulla. 

Saat loppuraportin noin 30 päivää 
julkaisun jälkeen. Siinä ilmenevät 
julkaisun tavoittavuus, näyttömäärät
julkaisuun sitoutuminen sekä 
koottuna julkaisun kommentit ja 
siinä käyty keskustelu.

Tässä tarkastellaan myös 
tavoittavuuslupauksen täyttyminen. 
Jos tavoite ei ole täyttynyt 30 pv 
aikana, teemme uuden julkaisun. 

Avointa yhteistyötä Loppuraportti
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Kiitos!

Ota yhteyttä: tiia@positiivinenkasvatus.fi

Ole rohkeasti yhteydessä ideasi kanssa. 
Olemme kiinnostuneita kaiken kokoisista yhteistöistä!
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