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Sanna Virtanen | @sanzki 
Markkinointistrategi, digimarkkinoinnin 
tekijä & kouluttaja, Flumenia Oy

Digitaalinen markkinointi, sisältömarkkinointi ja some 
markkinoinnin analytiikka ja seuranta. 

Työhistoriaa yli 15 vuoden ajalta 
(video)sisällöntuottajana, markkinoinnin 
suunnittelijana/asiantuntijana, kouluttajana ja 
markkinointipäällikkönä. 

Yrittäjänä vuodesta 2018 lähtien. 

Aiempia työnantajia mm. Canon Oy, FlowHouse Oy, 
Howspace, Viestintätoimisto Soprano.
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Päivän ohjelmassa: 
‣ Brändin synty - mitä brändi tarkoittaa yrityksen vs. henkilön näkökulmasta? 

‣ Henkilöbrändäys - julkkisten hommaa vai aidosti liiketoimintaa edistävää tavoitteellista toimintaa?  

‣ Katse yksittäisistä kanavista asiakkaaseen – miten sisältö(markkinointi) auttaa asiakkaita löytämään yrityksen luokse? 

‣ Sisällön suunnittelu ja sopiva julkaisutahti, oman tyylin löytäminen ja jatkuvuuden merkitys  

‣Instagramin toiminnallisuudet:  

‣  Navigointi ja oma yritysprofiili  

‣  Instagramin sisältömuodot (sisällöt omassa profiilissa, tarinat, 

reels/kelat, videosisällöt ja kohokohdat)  

‣Mikä merkitys on aihetunnisteilla? Miten valitsen ne ja miten niitä 

käytetään? Aihetunnisteet ja täggäys)  

‣Sisällön ajastus ja uudelleenjulkaisu

‣ LinkedIn – ammatillinen somepalvelu vai pelkkä CV pankki?  

‣LinkedIn yrityksen markkinoinnissa  

‣LinkedInin toiminnallisuudet:  

‣Verkostoitumisen ja aktiivisuuden merkitys, keskustelu ja 

kommentointi osana verkostoitumista 

‣Oman profiilin tärkeimmät tiedot. 
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Toimivan markkinoinnin lähtökohtana on 
ymmärrys asiakkaiden käyttäytymisestä ja sen 

hyödyntäminen sisällön suunnittelussa ja 
sopivien kanavien valinnassa.
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Asiakasymmärrys ♥ Luottamuksen rakentaminen
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Brändin alkuperäisen 
määritelmän mukaan ”
brändi” sanana tarkoitti 
polttomerkkiä ja tällöin 
esimerkiksi karjanomistaja 
on voinut merkitä 
omaisuutensa tietyllä 
symbolilla, jolloin hänen 
karjansa tunnistetaan. 

Koskinen, J. 2003. Kokonaisviestintä 
muutoksessa. Oy Finn Lectura Ab 
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Terminä brändi yhdistetään usein 
tuotemerkkiin, joka merkittävästi 
eroaa muista ja yksilöi yrityksen, 
henkilön tai tuotteen.  

Brändin visuaalisen tunnettuuden 
muodostuminen vaatii nimen ja 
visuaalisen tunnuksen eli logon 
pitkäjänteisen tunnettuuden 
kehittämisen.  
Lähteet: Virtanen, S. 2013. Digitaalinen markkinointiviestintä osana 
uuden organisaatiobrändin rakentamista. Koskinen, J. 2003. 
Kokonaisviestintä muutoksessa. Oy Finn Lectura Ab 

“A brand isn’t what you say it is —  
it’s what they say it is.”  

Marty Neuemeier 



Flumenia

Yrityssivu 

• Noudattaa yrityksen myynnin ja 
markkinoinnin tavoitteita. 

• Ei henkilöidy = puhu henkilötasolla,  
mutta sisällöissä voidaan hyödyntää  
omaa henkilöstöä ja jakaa hyviä  
päivityksiä.  

• Yrityksen brändimielikuvat ovat 
palvelukokemuksesta. 

Henkilöprofiili 

• On henkilökohtainen, joten oman 
aktiivisuuden/tavoitteiden määrittely 
lähtee jokaisesta itsestään. 

•Tavoitteena EI ole vain viestiä / linkittää 
yrityksen asioita eteeenpäin. 

• Oman äänen löytäminen ja kokeileminen 
– ei ole oikea/väärää tapaa. 

• Omalla persoonalla/tyylillä 
vastaanottajan mielikuvaan 
vaikuttaminen.

Verkoston tietoinen rakentaminen
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“Henkilöbrändäys” - julkkisten hommaa vai aidosti 
liiketoimintaa edistävää tavoitteellista toimintaa?  
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Yrittäjä, asiantuntija, henkilöbrändi, myyjä, 
seuraaja, tutkailija, julkisuuden henkilö, 
tavallinen tallaaja, ajatusjohtaja, tähti, 

ajatusten jakaja, oma persoona, 
verkostoituja, asiakaspalvelija?Joku muu?

Kuka olet?
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Liiketoimintaa tukeva social selling yhdistää olemassa olevia 
myynnin keinoja uusiin sosiaalisiin kanaviin, joissa luodaan ja 
lujitetaan suhteita.  

Se rakentuu kolmen peruspilarin varaan:  
1 vuorovaikutus ja viestintä 
2 asiakasymmärrys 
3 verkostot ja suhteet.  

Lähde: Laura Pääkkönen, Social Selling: Henkilöbrändi, verkostot ja sosiaalinen media B2B-myynnissä 
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Henkilö)brändin pääoma?
• Tunnettuus = miten hyvin henkilö/yritys/

asiantuntijuus tunnetaan? Ei ole suoraan 
verrattavissa laajaan näkyvyyteen ja julkisuuteen. 

• Laatu = Asiakkaiden kokema arvo ja laatu 

• Mielikuva = Miten asiakkaat kuvaavat yrityksen 
toimintaa/henkilöitä/tuotteita ja palveluita?  
 
Millainen maine ylläolevista mielleyhtymistä syntyy? 
Haluatko itse olla vahvistamassa mielikuvaa?
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HenkilöbrändiAsiantuntijabrändi

Ajatusjohtajuus

⭐ Tunnettu oman 
asiantuntijuuden kautta ⭐

Tunnettuus/näkyvyysAsiantuntijuus

 ⭐ Tunnettuus enemmän 
näkyvyys ja “nimi” edellä ⭐

⭐ Toimialan näkyvin tähti ⭐  

Hyödyt liiketoiminnalle
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Hyötyä vai huttua?
• Avaa mahdollisuuksia urapoluille 
• Tuo työmahdollisuuksia ja uusia asiakassuhteita – luo 
luottamusta myös nykyisten asiakkaiden kanssa 

• Luo palveluille ja tuotteille kysyntää 
• Verkoston merkitys / suosittelu 
• PR-näkyvyys / keneltä kysytään kun aiheeseen liittyen 
tarvitaan tietoa? 

• Kaikki viestintä ei myöskään ole julkista – 
suosittelumarkkinointia ja viestintää tapahtuu  
verkostoissa ja suljetuissa ryhmissä. 

Meillä on mahdollisuus luoda verkostoa suoraan – 
osaajien, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja 
tärkeimpien sidosryhmien kanssa.
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Oman “jutun” tarkastelu eri näkökulmista.  
Luottamuksen rakentaminen läsnäololla.

Mikä on sinun oma juttu?

Motivaation ja oman tavoitteen määrittäminen  
“Viraaliuden pelko” 

8020 sääntö = tarjoa tietoa, palvele, ilahduta, keskustele, myy
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Kiinnostavan sisällön merkitys



#flumenia |  @flumenia

🤯 Algoritmit määrittelevät 
päivityksien näkyvyyden 🤯
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Yksi tehokas tapa on suunnitella 48 eri 
teemaa tai kategoriaa, jotka liittyvät 
omaan toimintaan. 

Millaiseen sisältöön tavoiteltava 
kohderyhmä samaistuu?  

Tämä siksi, että mielenkiintoiset julkaisut 
ovat usein muuta kuin pelkkää tuote- tai 
palvelulähtöistä viestintää. 

Esimerkki: Kuvasuunnitelman toteuttaminen
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1. Toistuuko joku väriteema/muu teema omassa 
toiminnassasi? Logo/visuaalinen ilme/brändivärit. 
Luo kuvien kautta samaa tunnelmaa joko yhteinäisen 
filtterin tai kuvien väriteeman kautta. 

2. Suunnittele sisältö esim. Sisältöteemojen /-
kategorioiden kautta. Voit täydentää 
sisältökalenteria esim. Sisältömuodon, -ideoiden ja 
kuvatekstien avulla. 

3. Kun mietit etukäteen kuvakerronnalliset teemat, 
jotka toistuvat sisällöissä, osaat jo 
suunnitelmallisemmin ottaa kuvia ja luoda samalla 
omaa kuva- ja videopankkia.

Esimerkki: Kuvasuunnitelman toteuttaminen Sisältö-
teema

Sisältö-
muoto Sisältöidea Kuvateksti

BHTS Tarinat Henkilökunta 
työssään

Ajankohtaista Kuvakaruselli

Miten asia X 
valmistuu? 

Mistä idea X on 
saanut alkunsa?

Tarinaa 
yrityksen 
taustalta

Lyhyt video Yrityksen 
historiaa



FlumeniaEsimerkki: Visit Finland / Our Finland

MIKÄ TOIMII VISIT FINLANDIN INSTAGRAMTILILLÄ? 

• Kauniit luonto- ja maisemakuvat 
• Luonnon ihmeet 
• ”Salaiset paikat” 
• Revontulet 
• Mökkimaisemat 
• Ilmakuvat 

• Visit Finlandin kuvatyyli näyttää aitoa ja autenttista 
Suomea, herkästi ja pelkistetysti. Kuvat vetoavat 
tunteisiin ja ovat esteettisesti miellyttäviä. Ei lavastettuja 
tilanteita, ei ”inhorealismia”, vain suomalaisuutta 
puhtaimmillaan ja kauneimmillaan.  

• Avainsanoja kuvatyylistä: luonnollinen, valoisa, puhdas, 
lämmin, onnellinen, iloinen, hyvinvoiva, rento, 
optimistinen, autenttinen, kiinnostava, unenomainen. 
 
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2019/visit-finland/matkailualan-instagram-vinkit
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#
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Hyödyllinen ja yhtenäinen sisältö asiakaslähtöisesti = teema toistuu kanavasta huolimatta 
Sidoksissa liiketoimintaan – Liiketoiminnan tavoite,  

kohderyhmät & asiakkaiden tiedon tarpeet? 

Hakukonenäkyvyys = Google ymmärtää sivuston olevan luotettava tiedonlähde aiheeseen liittyen

Sisällöntuotanto ja tarjonnan näkyväksi tekeminen
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Löydä oma äänesi – jokaisella on 
mielenkiintoista sanottavaa 🙃

• Jos videot on sinun juttu, on niiden jakeluun hyviä kanavia mm. 
LinkedIn, Instagram, Facebook / Tallenna YouTubeen video ja muista 
miettiä otsikointi hakukoneelle löydettäväksi! 

• Jos kirjoittaminen sujuu, Google tykkää tekstistä – voit saada 
sivustollesi paljon liikennettä kun muistat kirjoittaa asiakastarpeeseen 
liiallisen tajunnanvirran sijaan. Jakelu on myös tärkeä, some-
kanavista LinkedIn ja Facebook (erityisesti ammatilliset ryhmät). 

• Jos kuvaaminen / visuaalisuus on sun juttu, kokeile kertoa omaa 
juttuasi kuvien/kuvituksen kautta. 

Suunnittele 
sisältöä, joka 
kestää aikaa
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Instagram markkinoinnin työkaluna
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Instagram
• Suosiotaan kasvattava sosiaalisen median kanava. 

Maailmanlaajuisesti yli miljardi käyttäjää ja Suomessa n. 
2,5 miljoonaa käyttäjää.  

• Monet luoneet uran pelkästään Instagramin avulla, suosii 
luovia tekijöitä: kuvaaminen, visuaalisuus, matkailu ja 
design.  

• Yrityksien käytössä markkinoinnin kokonaisuutta 
tukevana kanavana, inspirointia ja unelmointia, “behind 
the scenes” materiaali, työnantaja-mielikuvan luominen 
tai vastaavasti kaupallinen lähtökohta (verkkokaupat ja 
ohjaus suoraan ostoon). 

• Tarinoiden ja kelojen/videoiden kasvava suosio (= 
matalampi julkaisukynnys) ja mainonnan mahdollisuudet
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Hyödyt matkailutoimijalle
• Tukee matkailijan inspirointia ja 

suunnittelua – ainutlaatuisuutta, uniikkia ja 
haaveilua tukevaa. 

• Yrityksen tuottama sisältö voi saada laajan 
näkyvyyden mm. Aihetunnisteiden ja 
yhteismarkkinoinnin avulla – löydä oma 
juttusi! 

• Maksetulla mainonnalla tavoitat 
potentiaalista asiakaskuntaa - muista 
inspiroiva sisältö!
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Instagramin algoritmi ehdottaa käyttäjille uusia 
tilejä/seurattavia sen perusteella, mistä käyttäjä 
on aiemmin tykännyt. 

Voit saada laajempaa näkyvyyttä uusien 
seuraajien keskuudessa kun käytät 
säännöllisesti samankaltaisia aihetunnisteita 
#matkailu #visitsatakunta #pori 
 
#”kuvastakertovattunnisteet“  

Toisen käyttäjätilin täggääminen @ -merkillä, 
huom! Käytä tarinoissa @käyttäjätilin_nimi 
esim. @flumenia, jotta voidaan tarinaa voidaan 
jakaa.

Täggäys ja aihetunnisteet
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Instagramin toiminnallisuudet
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Instagramin perusteet
Instagramiin kirjautuminen 
tapahtuu yhdellä 
käyttäjätunnuksella ja 
salasanalla, sovellukseen ei voi 
jakaa ylläpito-oikeuksia.  
 
Sinulla voi olla useampi tili 
hallinnoitavana, jolloin näet 
kaikki tilit kun olet kirjautuneena 
Instagramiin.
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Instagramin perusteet
Esimerkit ovat Android-
puhelimen näkymästä, joten 
navigoinnissa voi olla eroja eri 
laitteilla (esim. Toiminnallisuus 
on eri sovelluksen eri paikassa). 

Pääset vaihtamaan tilien välillä 
painamalla oikeasta alareunasta 
logon / oman profiilikuvan 
kohdalta.
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Instagramin perusteet

Käytä aina some-kanavissa  
2-vaiheista tunnistusta!
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Instagramin perusteet
Navigointi sovelluksessa  
Yritysprofiili 

Profiili on käyttäjätili, joka voi olla 
henkilökohtainen, yritystili ja 
sisällönjulkaisijatili. 

Erona näissä on se, että yritystilillä on tietoa 
ja tilastoa profiilin kohderyhmästä ja 
julkaisuista sekä yritystilin kautta voi tehdä 
suoraan mainontaa Instagramin kautta. 
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Kuvavirta muodostuu 
seuraamiesi käyttäjien 
julkaisemista 
sisällöistä

Tarinat ja Live-
lähetykset 
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Yrityksen oma profiili

Pääsivu = kuvavirta

Haku Ehdotetut  
kelat

Kauppa



Flumenia Yritysprofiilin asetukset ja muut 
toiminnallisuudet (mm. kävijätiedot, arkisto)

Sisällön julkaisu

Profiili ja Instagramin toimiva linkki esim. 
Verkkosivustolla tai muuhun ajankohtaiseen sisältöön

Kohokohdat

Kuvavirta | Kelat/videot | Oppaat | Merkityt kuvat

Kiinnitetty julkaisu
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Instagramin sisältömuodot
Syötejulkaisu = kuva/video, joka näkyy kuvavirrassa 
ja omassa profiilissa 

Tarina = sisältö, joka poistuu 24 h sen julkaisun 
jälkeen. Näkyy seuraajille tai valitulle yleisölle 

Tarinan kohokohta = profiiliin tallennettu sisältö 
(esim. Tarinat, jotka jäävät talteen kohokohtiin) 

Kela (Reels) = uusi sisältömuoto, jonne voidaan 
luoda musiikkivideomaisia sisältöjä (vrt. Tiktok), 
kaikki alle 15 minuutin mittaiset videot julkaistaan 
Reelseihin 

Opas = Sisältömuoto, jossa voit jakaa vinkkejä esim.  
Paikkoihin, tuotteisiin tai julkaisuihin liittyen
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Instagramin videosisällöt

Videojulkaisu (syötejulkaisu) = 3 sek – 
60 min 

Tarina(t) = 60 sek. Ei enää 15 
sekunnin pätkissä) 

Kelat = 15/30/60/90 sek. 

Live-lähetys = 4 h
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Kuvan julkaisu,  
filtterit ja tunnisteet, 
Tarinat ja kohokohdat 
Kelat 
Hyviä toiminnallisuuksia: 
Linkkitarrat, ajastaminen 
Täggäys ja aihetunnisteet

Instagramin perusteet



#flumenia |  @flumenia

Somen sisältömuodot 🤳 
Kuvan/videon julkaisu  



Flumenia Kuvan julkaisu Instagramiin
Kuvan muokkaus suoraan Instagramissa 

tai  
kuvankäsittelyohjelmassa.

Kuvaa tukevan tekstisisällön 
lisääminen sekä sopivat 

aihetunnisteet (esim. yrityksen “oma” 
tunniste jokaiseen kuvaan). 

Kuvatekstiin voi “tägätä” muita 
käyttäjiä ja kuvaan voi lisätä  
henkilöitä & kuvan sijainnin. 



Flumenia Videon julkaisu Instagramiin

Julkaisu tapahtuu samaan tapaan kuin kuvien julkaisu, mutta 
suositus on, että videon muokkaus tehdään etukäteen.  

Instagramissa voi ainoastaan leikata videota. 

Videota tukevan tekstisisällön lisääminen sekä sopivat 
aihetunnisteet (esim. yrityksen “oma” tunniste  

jokaiseen kuvaan).  
 

Kuvatekstiin voi “tägätä” muita käyttäjiä ja  
kuvaan voi lisätä henkilöitä & kuvan sijainnin. 
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Somen sisältömuodot 🤳 
Tarinat ja kohokohdat 
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Tarinat näkyvät tilin nykyisille 
seuraajille  

Yksittäisen tarinan pituus on 
60 sekuntia aiemman 15 
sekunnin sijaan. 

Tarinoiden sisältö voi olla 
video- tai kuvamuodossa ja 
se voi sisältää erilaisia tarroja, 
tekstejä ja animointeja

Tarinat
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Tarinoissa voidaan 

‣ Osallistaa seuraajia 
erilaisten kysymysboksien 
ja kyselyiden kautta 

‣ Voidaan linkittää 
verkkosivustolle 
(linkkitarra)

Tarinat
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Linkin lisääminen tarinaan, linkkitarra

Lisää ensin kuvaan tarra yläreunan valikosta
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Tarinat katoavat 24 h niiden 
julkaisun jälkeen  

Ne jäävät tilin omistajalle 
arkistoon, josta niitä voi 
tallentaa kohokohtiin 

Arkisto löytyy oman profiilin 
asetuksista

Tarinat
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Muista sosiaalisen median 
perimmäinen tarkoitus ☺  
Ei pelkästään tiedottavaa vaan  
myös osallistavaa! 

Muista tägätä mukaan @-merkin 
avulla kuvan muut käyttäjät.  
He voivat helposti jakaa kuvan  
omissa tarinoissaan.

Vinkit tarinoihin!
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Somen sisältömuodot 🤳 
Kelat eli Reelssit 
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TikTokista tuttu sisältömuoto, 
jonka ideana on julkaista 
lyhyitä musiikilla “höystettyjä” 
videoita.  

Käytössä nyt myös 
Instagramissa ja 
Facebookissa

Kelat eli Reelsit
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Kelat julkaistaan omaan 
“virtaan” – siellä näkyy sisältöä 
seuraajille sekä käyttäjille 
ehdotettuja suosittuja videoita. 

Keloihin julkaistut videot saavat 
tällä hetkellä paljon näkyvyyttä 
myös muualla sovelluksissa (IG 
ja FB

Kelat eli Reelsit
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* Videosisällöt, jotka ovat alle 15 
minuuttia, julkaistaan 
automaattisesta keloiksi/
Reelsseihin. 

Videot ja kelat löytyvät jatkossa 
yhdeltä välilehdellä.

Kelat eli Reelsit
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Laske rimaa ja muista, että 
näitä sisältöjä selaillaan 
viihtymiseen!  

Sisällöntuotannon ei pidä 
olla vakavaa 👌  
 
Hyödynnä valmiita malleja

Vinkit keloihin!
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Sivun  
seuraajille

Laajemmin  
aihetta seuraaville 

#aihetunnisteiden kautta

Laajemmin kanavan 
käyttäjille

Oman profiilin 
julkaisut ✅ ✅ + ehdotetut tilit

Tarinat ✅

Kelat ✅ ✅ ✅

Kenelle julkaisu näkyy?



#flumenia |  @flumenia

Hyviä toiminnallisuuksia 
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Uudelleenjulkaisu

Käyttäjien julkaisemien kuvien 
“repostaus” (https://repostapp.com/) 

Muista mainita aina alkuperäinen 
kuvaaja, tarvittaessa kysy lupa. 

Käytä tiettyä tunnistetta, johon kehoitat 
jakamaan kuvia = näin kuvaaja tietää jo, 
että kuva voidaan jakaa toisella tilillä.

https://repostapp.com/
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Meta Business Suite
• Meta Business Suite kokoaa yhteen Facebookin ja 

Instagramin tiedot ja sitä kannattaakin ajatella 
paikkana, joka kokoaa yhteen sisällöt ja tilastot.  

• Täältä voit julkaista ja ajastaa sisältöä (Profiilin kuva- 
ja videosisällöt ja tarinat). 

• Näet yhdestä paikasta julkaisuihin ja mainoksiin 
tulleet kommentit ja reaktiot sekä sivun ylläpitoon 
liittyvät ilmoitukset.  

• Yrityssivun viestilaatikko sijaitsee Business Suiten 
päänäkymässä. 

• Huom! Tarinoiden linkkitarrat eivät toimi ajastettuna.
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Muita toiminnallisuuksia
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Tarinoiden arkisto (tallennetut tarinat), julkaisuarkisto  
(arkistoidut sivujulkaiset), Livearkisto (Livestriimit tallessa 30 
päivää) 

Kävijätiedot 

Oma tilin toiminta > klikatut linkit ja Instagramissa vietetty aika 

Yritysprofiilin QR-koodi 

Tallennetut julkaisut 

Läheiset kaverit -lista > jos haluat jakaa sisältöä tiettyjen IG-
käyttäjien kesken. 

Tutustu ihmisiin > ehdotetut tilit 

Tilin asetukset
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Flumenia



FLUMENIA

LinkedIn



Flumenia

Vuonna 2003 perustettu ammatilliseen verkostoitumiseen ja työnhakuun 
tarkoitettu sosiaalisen median alusta ja mobiilisovellus. LinkedIn-
palvelulla on mahdollista tavoittaa n. 1,6 miljoonaa suomalaista 
käyttäjää kuukausittain. 

Yrityksen markkinointiin, myyntiin ja rekrytointiin tarkoitetut työkalut 

• Yrityssivu, työpaikat ja mainonta 

Oma henkilökohtainen profiili 

• Oman tavoitteen mukaiseen tarpeeseen: Asiantuntijuus, Social Selling, 
verkostoituminen, työnhaku, kollegan etsiminen, mikä muu? 

https://www.markkinointimaestro.fi/linkedin-tilastot-2022

LinkedIn – ei pelkkä sähköinen CV



Flumenia

Verkoston efekti tunnettuuden kasvattamisessa

Julkaisu

1

1

1

2

2

2

3

3

3

3



Flumenia

SSI index kertoo lähtötilanteen.
Haluatko seurata edistymistä?



FLUMENIA

Mikä on tavoitteesi?



FLUMENIA

LinkedIn ♥ Sisältö



Flumenia

Löydä oma äänesi –  
LinkedInin sisältömuodot

• Päivitykset omassa ja/tai 
yrityksen profiilissa 
• Kuvat, videot, tekstit, 

dokumentit 
• LinkedIn-tapahtumat 
• LinkedIn Live 
• Ryhmät 
• Aihetunnisteiden kautta 

syntyneet keskustelut 
• Kyselyt



Flumenia

Esimerkki – omaan toimialaan liittyvä keskustelu/sisältö

Asiantuntijuuden 
esiintuominen

• Asiakkaiden usein kysymät kysymykset? 

• Mikä on juuri sinun osaamisesi “salaisuus”? 

• Mitä alasta olevia yleisiä harhaluuloja haluaisit korjata? 

• Mitkä asiat alallanne koetaan “ongelmalliseksi” – ja miten 
sinä voit näissä auttaa? 

• Mikä asiakasta kiinnostaa ja millä perustelet sen, että juuri 
teidät kannattaisi valita? 

• Tunnistatko vuosittain toistuvat teemat? 

• Tapahtumasta / webinaarista saamasi oivallukset
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Jos haluat jakaa ajatuksesi lyhyesti ––– kun haluat tarkastella aihetta laajemmin



Flumenia

• LinkedIn “Dwell Time”  

• Sisällöt, jotka saavat käyttäjän pysähtymään 
• Pitkät tekstijulkaisut, asian herättely julkaisun alussa 
• “mikrosisällöt” kuvakarusellina tai videot 

• Käyttäjien pysyminen alustalla - linkkien esikatselu pois ja linkki 
kommenttiin (? 

• Kuvia kannattaa käyttää harkiten - erottuvat & hyvää fiilistä tuovat. 

• “Paras aika” julkaisulle on aamupäivällä klo 810 välissä. 

• Jaetun päivityksen heikko näkyvyys = eli pyri julkaisemaan 
päivitys omassa profiilissa 

• Käyttäjän (henkilö/yritys) täggääminen @-merkin avulla

Päivitykset – tämän hetken toimivimmat muodot



Flumenia

Yksittäisen päivityksen tilastot saat 
näkyviin päivityksen yhteydessä 

Löydä oma äänesi –  
LinkedInin sisältömuodot



Flumenia

• Kuka kurkkii? 

• Maksuttomassa versiossa 5 viimeisintä 
vierailua 

• Huom! Voit itse määritellä miten oma profiili 
näkyy vierailussa. 

• Löydät tämän oman profiilin kohdasta Your 
Dashboard > Who viewed your profile
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Flumenia

Etusivu “uutisvirta”

Verkosto: kutsut

Työpaikat

Viestilaatikko

Ilmoitukset

Oma profiili

Muut toiminnallisuudet,  
Maksulliset LinkedInin ominaisuudet  

(mm. Sales Navigator, Campaign Manager)



Flumenia

Voit vaihtaa 
tietokoneen 
näkymässä 
uusimmat/ 
suosituimmat 
julkaisut
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Verkostoituminen ja kutsut

• Kutsun lähettäminen – Hakukentän 
kautta henkilön hakeminen.  

• Kutsun lähettäminen henkilökohtaisesta 
profiilista. 

• Saatetekstin lisääminen kutsun 
yhteyteen on hyvä tapa esitellä itsensä 
ja kertoa miksi lähetät kutsun? 
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Flumenia

Verkostoituminen ja kutsut

 

• My Network -valikon takaa näet sinulle 
tulleet kutsut ja lähetetyt kutsut. 

• Henkilökohtainen verkostoituminen 
• Kutsu yrityssivun seuraamiseen 
• Kutsu LinkedIn-tapahtumaan 

osallistumiseen

“See all” takaa näet myös lähettämäsi kutsut (Sent).  
Jos olet laittanut kutsun vahingossa, voi sen poistaa
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Viestilaatikko

• Voit lähettää maksutta viestejä omalle 
verkostolle (“1-tason” kontaktit). 

• Premium-versiossa viestintää (Inmailin) 
kautta potentiaalisille kontakteille.



FLUMENIA

Yrityssivun merkitys LinkedInissä
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• Voit luoda yrityksellesi oman sivun. Sivulle 
voit julkaista ajankohtaisia sisältöjä 
yrityksen toimintaan liittyen ja ne näkyvät 
sivun seuraajille. 

• Parhaimman hyödyn yrityssivusta saa 
silloin kun markkinoinnissa on mukana 
esimerkiksi maksullista mainontaa 
LinkedInissä (= tavoittaa uuden yleisön). 

• Voit kutsua verkostossasi olevia LinkedIn-
käyttäjiä yrityssivusi seuraajaksi. Tämä 
toiminto näkyy vain sivun ylläpitäjille. 
Pääset kutsumaan verkostoasi yrityssivun 
ylläpitäjän näkymän sivun oikeasta 
reunasta. Voit lähettää korkeintaan 250 
kutsua.



Flumenia

 
Mainonta LinkedInissä, esimerkki 
tekstimainoksista ja uutisvirrassa 

näkyvästä mainoksesta. 



FLUMENIA

Oman profiilin “tuunaus”



Flumenia LinkedIn Creator Mode
• Saat käyttöösi sisällöntuottajan työkalut: 

Live-videot (ei oletuksena), uutiskirje 

• Saat käyttöösi laajemmat tilastot 
päivityksistä (+ mistä toimialoilta/ yrityksistä 
sisältöihin sitoutuneet ovat, ammattinimike) 

• Sivustolinkit, aihealueet sekä LinkedInin 
suositukset



Flumenia

Profiilin luominen: 

https://www.flumenia.fi/linkedin-profiilin-
luominen/ 

Tärkeimmät tiedot: 

- Tarkista että sähköposti on oikein 
(Sign in & security), suositus on, että 
käytössä on 2-step verification = saat 
tekstiviestillä koodin kirjautumisen 
yhteydessä. 

- Jos teet paljon muutoksia profiiliin, ota 
pois käytöstä asetus, joka ilmoittaa 
muutoksista verkostollesi. 
 
LinkedInistä ei ole saatavilla 
suomenkielistä käyttöliittymää, mutta 
asetukset saattavat olla suomeksi.



Flumenia

Muokkaa oma URL 

Oma profiili voidaan asettaa 
julkinen/piilotettu ja voit itse 
määrittää mitä tietoja profiilistasi 
voidaan lukea, myös silloin kun 
käyttäjä ei ole LinkedInissä. 
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LinkedIn-profiili rakentuu seuraavista osa-
alueista: 

• Edustava kuva - ensivaikutelma on tärkeä! 

• Sopiva taustakuva 

• Hyvä otsikointi - voi olla eri kuin titteli + 
yritys 

• Omien tavoitteiden mukainen yhteenveto. 
Lisää mukaan myös kehoite 
yhteydenottoon ja yhteystiedot.



Flumenia

LinkedIn-profiili rakentuu seuraavista 
osa-alueista: 

•“nostot” Featured) voivat olla 
päivityksiä, linkkejä, LinkedIniin 
julkaistuja artikkeleita, dokumentteja 
ja kuvia. 

•Yhteenveto (Analytics) näyttää tietoja 
profiilin katseluista, viimeisimmän 
julkaisun näkyvyydestä ja 
hakutuloksien määrästä (= kuinka 
monta kertaa profiili on näkynyt 
muiden käyttäjien tekemissä hauissa). 



Flumenia Miten lisään päivityksen 
omaan profiiliin Featured 
-osioon.

Miten tallennan (muiden 
julkaiseman) päivityksen 
myöhempää varten?
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LinkedIn-profiili rakentuu seuraavista 
osa-alueista: 

•Aktiivisuus kertoo käyttäjän 
toiminnoista, julkaisut / reagoinnit ja 
kommentit muiden päivityksiin 
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LinkedIn-profiili rakentuu seuraavista 
osa-alueista: 

•Työkokemukseen voit kertoa omaa 
työhistoriaasi – kirjoita se tukemaan 
omaa tavoitettasi = mistä vastasit 
työssäsi, mitä sait aikaan, mitä 
osaamisellasi toit yritykseen? 
 
Pelkkä työtehtävien luettelo ei  
välttämättä kerro mitään.
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LinkedIn-profiili rakentuu seuraavista 
osa-alueista: 

•Muut tiedot, esimerkiksi suoritetut 
kurssit, täydennyskoulutus, 
sertifikaatit.  

•Vapaaehtoistyö ja harrastukset. 

•Voit pyytää suositteluita ja lisätä 
näkyväksi omaan profiiliin.



#flumenia |  @flumenia

Tehtävä jokaiselle:
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Tehtävä suoritettavaksi lokakuun aikana

• Lisää verkostoosi 3 henkilöä LinkedInissä.  

• Jaa omia ajatuksiasi alueen/kotimaan matkailuun liittyen – 
kommentoi myös verkostosi päivitystä. Lisää mukaan tunniste 
#matkailu #visitsatakunta 

• Julkaise Instagramissa kuva omaan profiiliin ja mieti, miten saman 
kuvan voisi tehdä tarinoissa osallistaen (esimerkiksi kyselytarra). 
Käytä toimintaan liittyviä sopivia tunnisteita sekä  
#matkailu #visitsatakunta



#flumenia |  @flumenia

Kiitos! 👋



Digimarkkinointitoimisto Flumenia 
Sanna Virtanen 

Markkinointistrategi,  
digimarkkinoinnin tekijä & kouluttaja 

 
👇 Laita kutsua tulemaan 👇 

https://www.linkedin.com/in/sannavirtanen/ 

sanna@flumenia.fi 
050 4383350 

www.flumenia.fi  

Ajankohtaiset vinkit some-kanavissa: 
www.facebook.com/flumenia | www.instagram.com/flumenia 

mailto:sanna@flumenia.fi
http://www.flumenia.fi
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