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Maailman suurin 
sosiaalisen 

median kanava: 
Facebook

Omistaa: Instagram, Messenger, 
Whatsapp…



Facebookin hallinta
Yksityishenkilö

Sovellus tai verkkosovelluksen kautta

Yritys tai järjestö

Ryhmä tai sivu

Pages for Facebook

Business.facebook.com

Buffer, Hootsuite tai muut työkalut



Valitse 
käyttötarkoituksen 

mukaan

Ryhmä

Sivu

Tapahtuma

Mainos (mainostili)

Oma profiili

Hyväntekeväisyys (nouseva trendi)



Ryhmä vai sivu?

Ryhmä

Vapaaehtoisille

Hallitukselle

Työryhmille

Suunnitteluun, keskusteluun

Nimi, tyyppi, kuvaus, yksityisyys, jäsenet ja jäseneksi 
tulo, KESKUSTELUJEN AVAUKSET!

Sivu

Tiedonjakoon

Mainostamiseen

Toimijalle

Toimijan esittelyyn ja tiedon välittämiseen

Nimi, näkyvyys, tiedot, roolit, SISÄLTÖ!



Facebook 
Perusta: Sivu tai ryhmä

Hallinnoi: selain, mobiili: Pages Manager 
tai Business Manager

Innosta: Kenet voisit @merkitä 
postaukseen ja näin hankkia lisää 
näkyvyyttä?

Muista tietoturva ja kuvausluvat!

Nyrkkisääntö: Sivu markkinoi, ryhmä 
kutsuu toimimaan. Ilman profiilia ei voi 
tehdä sivua. 

Ilman Facebook sivua ei voi tehdä 
Instagram-yritystiliä. 

Sivulla voi olla erilaisia rooleja. 

Ryhmä voi olla julkinen, suljettu tai 
salainen. 

https://youtu.be/yRtUOvzZq2o


Mainostaminen Facebookissa
Mainosta: Yksinkertaiset nostot tai Business 
Manager

Mieti: Kenen pankkikortti? Millä budjetilla? Mikä 
kohderyhmä?

Mittaa ROI eli seuraa orgaanista leviävyyttä, 
jakoja ja maksettua näkyvyyttä. Minne haluatte 
suunnata yleisön? 

Kohderyhmän valinta on tärkeä osuus 
mainostamisessa. Yksinkertaisimmillaan 
mainostus on sitä, että nostat jotakin tehtyä 
julkaisua virtoihin. 



Ajastus vai aitoa ajoitusta?
Sivun ja ryhmän julkaisuja voi ajastaa.

Vastuiden jakaminen (päivät, ajat, teemat)

Suunnitelmallisuus (yhteinen kalenteri) 

Idea: Facebook-live tapahtumajärjestelyistä 
(myös Instagram)

Toimijoiden esittelyt

Tapahtumien esittelyt ja mainostaminen 



Instagram
Kerro se kuvilla ja #asiasanoilla!



Instagram eli näytä, älä kerro
Yllättää laajalla käyttäjäpohjalla

Mainostus tapahtuu Facebookin kautta

Asiasanat perusmuodossa. Voi olla myös emoji!

Yritystilillä seurantatyökalut, yksityisellä ei.

Voi olla useita tilejä yhtä aikaa mobiilisti 
käytössä. 



Useita 
käyttömahdollisuuksia

Voit käyttää yhtä aikaa useampaa tiliä

Tili voi olla yksityinen, julkinen tai 
yritystili (aina julkinen)

Kavereita voi tutkia Facebookin 
puolelta tai tuoda yhteystiedoista

Kuviin merkitsemisen voi sallia tai 
estää

Linkitetyt käyttäjätilit - mahdollisuus 
julkaista monessa paikassa sama 
sisältö

Alkuperäisten kuvien tallennus K/E



Instagram työkaluna
Instagram stories:

Kuvien muokkaaminen (valmiita filttereitä)

Kuvista tallentaminen

Live-video (tapahtumat!)

Kuvia, videoita ja tekstiplansseja

Visuaalinen kanava, jonka käyttäjämäärät 
lisääntyvät edelleen.

Voi lähettää yksityisviestejä (kuvia, tekstiä)

Sisältöjen tallennus linkkeihin (myöhempää 
käyttöä varten)

Repost-työkalu erikseen ELI voit laittaa omaan 
kuvavirtaan esimerkiksi tapahtumasta otetun ja 
tägätyn kuvan. 



Mistä kuvia?
Omien kuvien lisäksi kuvapankit 

helpottavat toimintaa!



Creative 
Commons 
-lisenssi

Kuvien vastuullinen käyttö ja 
luvat kuntoon!



Pixabay.com 

Kuvapankkeja:

Pexels.com (tässä esityksessä käytettyjä kuvia)

Helsinkikuvia.fi (muista mainita lähde, 
ohjeet on)

Helsinki.emmi.fi -> muita aineistoja



Yleisimmät kuvakoot Facebookissa ja Instagramissa
Facebook

Profiilikuva: 180 px * 180 px

Kansikuva: 820*310 px

Virtakuva 1200*630-717 px

Tapahtuman pääkuva: 1900*1080px

Instagram

Profiilikuva: 110*110 px

Kuva: 1080*1080 px

Muut kuvakoot (lähde): 

https://makeawebsitehub.com/social-media-ima
ge-sizes-cheat-sheet/

https://makeawebsitehub.com/social-media-image-sizes-cheat-sheet/
https://makeawebsitehub.com/social-media-image-sizes-cheat-sheet/


Canva - tee kuvat itse!



Ilmainen ja monipuolinen

Monipuoliset mahdollisuudet.

Voi käyttää niin koneella kuin 
mobiilissa appina.



Malli instagramin kokoon luotuna



Kysymyksiä, kommentteja?



Vielä yksi kurssi tarjolla tänä keväänä!

Innostava työpaja: Me viestimme! - 2. ilta  /  to 3.5. Klo 17-19 . Ilm. viim. 28.4.

Tutustumme mainostamiseen sosiaalisessa mediassa ja  tutkimme someviestinnän merkittävyyttä eri 
analysointityökaluilla.

ILMOITTAUTUMISOHJEET:

Ilmoittautumiset suoraan Helkaan sähköpostitse osoitteella 

helka@helka.net



Kolme ajatusta
kotiinviemisiksi. 1. Valitse kanava

2. Kuvita kokemuksesi
3. Kokeile!



Peppi Tervo-Hiltula
peppi@kasvio2000.fi

@kasvio2000
tinyurl.com/peppitehoo

050 410 4012

Kiitos!

mailto:peppi@kasvio2000.fi

