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Kanavia on monia, 
aloitetaan kuitenkin 

Facebookista
Twitteristä ja 
Instagramista.



FACEBOOK

• Tarvitset oman henkilökohtaisen tilin
perustaaksesi yritykselle FB‐sivun.

• Voit antaa myös muille henkilöille
(esim. työntekijöille) oikeuden
päivittää yrityksen FB‐tiliä. 
Toimintaohjeet on tehtävä selväksi
(jaettava miel. kirjallisesti) etukäteen!



FACEBOOK

• Muista aina jakaa yrityksesi päivitykset myös
omille kavereillesi ja pyydä heitä jakamaan
omille kavereilleen

• Kutsu kaverisi tykkäämään sivustostasi



FACEBOOK

• Laadi toiminnasta vuosikello: vuodenkiertoon liittyvät tapahtumat, messut, kampanjat ym. 
Ennakoi nämä ja ajasta päivityksiä vaikka ennakkoon.

• Jaa säännöllisesti: päivittäin tai vähintään pari kertaa viikossa.
• Kerro asiakkaista ja asiakasryhmistä (heidän luvallaan tietysti), kerro uutuksista, 

tarjouksista, yllätyksistä…
• Kerro viikoittain toistuvista tapahtumista säännöllisesti: maanantai‐aamuna viikon

lounaslista, säännöllisesti toistuvista ryhmistä/retkistä jne.
• Mainosta esim. retkiä säännöllisesti: “Ilmoittaudu nyt”, “Viimeinen päivä ilmoittautua”, 

“Enää pari paikkaa jäljellä”
• Mieti mitä kilpailuja voisit järjestää. MUISTA Facebookin kilpailusäännöt: 

https://grapevine.fi/2016/03/facebookin‐kilpailusaannot‐2016/



FACEBOOK

• Tuotteita ja palveluita myydään mielikuvilla: jos myyt luontoelämyksiä, jaa kuvia joissa näkyy
kauttasi saavutettavat elämykset.

• Luo tulevista tapahtumista FB‐tapahtumia, joissa voit jakaa tapahtumaan liittyviä tietoja jo 
etukäteen.

• Yrityksenä toimiminen FB:ssä on puhelimen kautta hankalampaa, mutta onnistuu kuitenkin.
• Tabletille saatavissa Pages‐sovellus



FACEBOOK

• Muista FB:ssä tykätä myös muista yrityksistä ja 
heidän julkaisuistaan. Jaa myös muiden
materiaalia, he jakavat vuorostaan sinun
materiaaliasi.

• Merkitse muita yrityksiä julkaisuihisi, näkyvät
heille paremmin ‐> jakavat ehkä



FACEBOOK

‐ Voit omalla seinälläsi vaihtaa missä roolissa tykkäät tai 
kommentoit julkaisusta (ei henkilöiden)



FACEBOOK

• Vaikka et päivittäisikään joka päivä, kannattaa oman yrityksen sivua seurata päivittäin. 
Tuleeko kommentteja, minkälaisia? 

• Lähettääkö joku kysymyksiä FB:n kautta, vastattava mahdollisimman pian!
• Tykkää tai kommentoi aina sivullesi jätettyjä kommentteja. Kiitä palautteesta tai kommentoi

muutoin.
• Huom: Vastaa asiakkaalle hänen toivomaansa kanavaa pitkin. Jos asiakas laittaa viestin

somessa, vastaa myös somessa. Onko kysymys&vastaus sellainen, että olisi hyötyä myös
muille mahd. asiakkaille, julkaise se seinällä!

• Ilmoitukset käyttöön (puhelin, tabletti)!



TWITTER

‐ On mahdollista luoda useampia tilejä, esim. yrittäjälle oma ja yritykselle oma
‐ Tweetdeckillä (toimii vain tietokoneella, ei mobiilisti) mahdollista hallinnoida useampaa 

tiliä samanaikaisesti
‐ Mobiililaitteillakin voi käyttää useampaa tiliä, mutta tiliä vaihdettava välillä. Huom. Tässä 

virheiden mahdollisuus suuri, huolellisuutta!
‐ Mahdollista myös ajastaa twiittejä, mikä ei onnistu tavallisessa sovelluksessa 



TWITTER

‐ Ehkä helpompi aloittaa yrittäjän omalla tilillä ja harjoitella sitä 
kautta twiittaamista. Ehkä yrittäjän oma tili riittää eikä 
yritykselle tarvita omaa?

‐ Muista profiilin kuvauksessa kertoa, että olet yrittäjä, oman 
yrityksesi nimi ja tietysti verkkosivuston osoite (ja kerro myös 
yrityksesi nettisivuilla miten sinua/yritystä voidaan seurata 
sosiaalisissa medioissa)

‐ Seuraa muita vastaavia yrityksiä, eri järjestöjä, medioita, 
oman alan sidosryhmiä, asiakkaita ym.

‐ Jaa omaa materiaalia ja jaa muiden materiaalia
‐ Tägää mukaan ne #aihetunniste’et ja @käyttäjä’t joiden 

haluat erityisesti huomaavan viestisi. Useimmiten re‐
tweettavat huomatessaan!

‐ Vastavuoroisuus!



INSTAGRAM

‐ Kuvien jakamiseen, tekstien ei tarvitse olla pitkiä
‐ Käytetään yleensä mobiililaitteilla, tietokoneella 

myös mahdollista
‐ Linkkejä voi laittaa teksteihin, mutta eivät ole 

klikattavia, joten muista lisätä nettiosoitteesi 
esittelytekstiin, jossa se on klikattavissa

‐ Esittelytekstin koko tila kannattaa hyödyntää!

‐ Kuvien kännykkälaatu on riittävä, kameralta kuvien 
jakaminen vaatii enemmän kikkailua = purkaminen 
tietokoneelle ym.

‐ Hae eri filttereillä omaa tyyliä. Tai käytä #nofilter, 
jolloin seuraajat näkevät, että kuva on juuri niin kuin 
se on luonnossakin.



INSTAGRAM

‐ Mieti sopivat häshtägit eli #aihetunniste’et etukäteen 
muistiin valmiiksi eri tilanteita varten (tabletin ja 
puhelimen muistiinpanoihin, josta ne voi kopioida ja 
liimata)

‐ Julkaisemisen säännöllisyys tärkeää samoin kuin 
Facebookissakin. 



INSTAGRAM

‐ Jakaminen mahdollista samanaikaisesti myös muihin 
kanaviin. Toimii hyvin Facebookiin jaettaessa (eli 
kannattaa hyödyntää), huonommin Twitterin kanssa.

‐ Opettele re‐grammaamaan muiden sisältöä, jotka 
sopivat myös sinulle

‐ Re‐grammaamiseen
tarvitaan erillinen 
sovellus
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