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Johdanto 

Tämä opas on tarkoitettu Eläkeliiton piirien ja yhdistysten käyttöön 

ja tueksi hyödynnettäessä Facebookia yhtenä tiedottamisen ja vies-

tinnän välineenä.  

Oppaassa kuvataan Facebookin (FB) perustoiminnot ja annetaan 

vinkkejä oman FB-sivun perustamiseen ja ylläpitoon. Oppaasta löy-

tyvät myös kaikille Eläkeliiton piireille ja yhdistyksille yhteiset suosi-

tukset FB-sivun luokitteluun, nimeämiseen ja profiilikuvan käyttöön. 

Näiden suositusten tavoitteena on yhtenäistää ja vahvistaa eläkeliit-

tolaisten sivujen ja järjestömme näkyvyyttä Facebookissa.   

Oppaan ovat koonneet ja kirjoittaneet LähiVerkko-projekti (Eläkeliit-

to ja EHYT ry) sekä Eläkeliiton keskustoimisto. 

Mikä on Facebook? 

Facebook on yhteisöpalvelu, jolla on Suomessa lähes 2,5 mil-

joonaa käyttäjää (2015). Palvelun avulla pidetään yhteyttä 

omaan lähipiiriin, ystäviin ja tuttaviin. Henkilökohtaisen käy-

tön lisäksi palvelua käytetään runsaasti myös ammatilliseen 

toimintaan, kuten verkostoitumiseen, markkinointiin ja vies-

tintään.  

Facebookin käyttö järjestöjen, yhteisöjen, julkisen sektorin, 

median ja yksityisen sektorin viestintäkanavana on kasvanut. 

Joku on jopa väittänyt, että jos toimintaa ei löydy Facebookis-



ta, sitä ei ole olemassa. Tällä viitataan siihen, että ihmiset ha-

kevat tietoa heitä kiinnostavasta toiminnasta ja palveluista 

juuri sosiaalisen median kautta.  

Viime vuosina erityisesti yli 65-vuotiaiden osuus Facebookin 

käyttäjinä on ollut kasvussa. Palvelu onkin tällä hetkellä paras 

sosiaalisen median kanava laajan eläkeikäisten joukon tavoit-

telemiseen. Facebookin käyttö on ilmaista. Rahoituksensa sivusto 

saa mainostuloista. 

Facebookin perustoimintoja 

Facebookissa on muutamia erillisiä toimintoja, joiden ymmärtämi-

nen ja erottaminen toisistaan helpottavat palvelun käyttämistä.  

1. Henkilökohtainen profiili. Omassa profiilissa voi jul-

kaista päivityksiä, kuvia, videoita, linkkejä yms. haluamiaan aja-

tuksia. Henkilökohtaisessa profiilissa muodostetaan sosiaalinen 

verkosto tutuista Facebookin käyttäjistä. Sukulaisia, tuttavia ja 

ystäviä voi etsiä palvelusta ja lähettää heille kaverikutsun. Kut-

sun saaja voi hyväksyä tai hylätä kaverikutsun. Profiilin kautta 

voi katsella ja kommentoida oman kaveriverkoston kuulumisia 

ja jakaa heille omia kuulumisiaan. Kavereiden julkaisujen näky-

mistä omassa profiilissaan (ns. uutisvirta) voi säädellä itse.  

 

Oman profiilin ja omien julkaisujen näkymistä muille voi säädel-

lä haluamallaan tavalla yksityisyysasetuksista. Ainoat julkiset 

tiedot, jotka jokaisesta Facebook-käyttäjistä näkyvät kaikille 



muille palvelun käyttäjille, ovat nimi, sukupuoli, profiilikuva ja 

kansikuva. Kuvien lisääminen profiiliin on vapaaehtoista.   

 

2. Messenger -viestipalvelu. Messenger on Facebookin 

oma pikaviestipalvelu. Sillä voi lähettää yksityisiä viestejä ja ku-

via muiden FB:n käyttäjien kesken, joko kahden kesken tai itse 

määrittelemässään ryhmässä (vrt. esim. WhatsApp). Palvelussa 

voi myös soittaa ilmaisia kuvapuheluita. Viestit näkyvät välittö-

mästi vastaanottajan Facebookissa tai älypuhelimessa, jos käyt-

tää Messenger -sovellusta. Sovelluksen voi ladata ilmaiseksi so-

velluskaupasta.  

 

3. Yhteisön tai yrityksen Facebook-sivu. Facebook-

sivu on julkinen viestintäkanava aivan kuten Internet-sivukin. 

FB-sivu on tarkoitettu organisaation toiminnasta viestimiseen. 

Facebook-sivulle julkaisuja voivat kirjoittaa vain ne käyttäjät, 

joille on annettu ylläpito-oikeudet. Päivitysten tekijän nimi ei 

näy, vaan päivityksiä julkaistaan sivun nimellä.  

 

Organisaation Facebook-sivulla on oma nimi, profiilikuva ja In-

ternet-osoite. Sivulla julkaistut uutiset, kuvat yms. tiedotteet 

voivat nähdä myös ne, jotka eivät käytä Facebookia. Facebook-

sivuja käyttävät paljon järjestöt, yritykset, yhteisöt, taiteilijat, 

poliitikot ja muut toimijat, jotka haluavat saada näkyvyyttä 

omalle toiminnalleen tai asialleen.  

Facebookia käyttävät ihmiset voivat tykätä itseään kiinnostavis-

ta sivuista, jolloin he saavat sivun julkaisuja omaan uutisvirtaan-

sa.   

 



4. Facebook-ryhmä. Facebookiin voi perustaa omia ryhmiä. 

Ryhmä on toiminnaltaan erilainen, kuin sivu. Ryhmän toiminta 

perustuu ryhmän jäsenten väliseen viestintään. Ryhmäsivulla 

jokainen kirjoittaa julkaisuja omalla nimellä, oman FB-profiilin 

kautta. 

 

Ryhmät muodostuvat tai niitä muodostetaan usein jonkun jäse-

niä yhdistävän kiinnostuksen ympärille (mm. kirpputoriryhmiä, 

käsityöryhmiä, ammattilaisten ryhmiä, harrastusryhmiä, suku-

tutkimusta, yhdistysten hallituksia yms.). Ryhmän jäseneksi pää-

seminen riippuu siitä, millaiset asetukset ylläpitäjä on ryhmälle 

määritellyt. Joihinkin ryhmiin voi liittyä kuka tahansa asiasta 

kiinnostunut, toisissa ryhmissä on määritelty kuka hyväksytään 

jäseneksi. Ryhmää perustettaessa sille annetaan nimi ja määri-

tellään sen julkisuus.  

 

Ryhmät voivat olla 

1) julkisia (kaikki voivat nähdä ryhmän julkaisut ja sen jäsenet) 

2) suljettuja (kaikki voivat löytää ryhmän ja nähdä jäsenet, jul-

kaisut näkevät vain jäsenet) 

3) salaisia (vain jäsenet löytävät ja näkevät ryhmän) 

Facebookin käytön aloittaminen 

Facebookin käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä henkilökohtai-

sesti palvelun käyttäjäksi. Rekisteröityessä on palvelun sääntöjen 

mukaan annettava oikea nimi (etu- ja sukunimi). Samalla muodos-

tuu henkilökohtainen Facebook-profiili. Pakolliset tiedot, joita Face-



bookiin rekisteröityminen vaatii, ovat koko nimi, sähköpostiosoite ja 

syntymäaika.  

Facebookia käytetään joko kirjautumalla Internet-selaimen kautta 

www.facebook.fi tai ilmaisella Facebook-sovelluksella, joka ladataan 

älypuhelimeen tai tablettiin sovelluskaupasta.  

Oman profiilin täydentämisen jälkeen voi alkaa etsiä tuttuja Face-

bookin käyttäjiä kirjoittamalla heidän nimensä hakukenttään. Tutuil-

le voi lähettää kaverikutsun, jolloin pyytää omaan kaveriverkostoon-

sa. Kutsun saanut henkilö päättää hyväksyykö kaverikutsun. Saatat 

myös saada itse kaveripyyntöjä, jotka voit hylätä tai hyväksyä. Myös 

kaveriverkoston sisällä voi säädellä julkaisujen yksityisyyttä. Voit 

halutessasi tehdä oman listan esimerkiksi perheen jäsenistä. Tällöin 

voit tehdä julkaisuja ainoastaan heille, eikä koko kaveriverkostolle.  

http://www.facebook.fi/


Facebookin yksityisyys 

Facebookiin rekisteröitymisen jälkeen aloitetaan oman profiilin tie-

tojen täydentämisen. Jokainen päättää itse, millaisia tietoja itses-

tään laittaa palveluun ja kenelle tiedot näkyvät. Omia tietoja täy-

dentäessään kannattaa miettiä, mitä tietoja haluaa muille kertoa.  

Tietojen, kuvien ja julkaisujen yksityisyyttä voi säädellä jo tietoja 

lisätessään tai päivitystä kirjoittaessaan. Kattavammat yksityisyyden 

asetukset aukeavat painamalla yläreunassa olevaa munalukon ku-

vaa.  

”Kuka voi nähdä asiaani?” –

kohdasta on kätevä tarkastaa, miltä 

oma profiili näyttää muiden Face-

bookin käyttäjien silmin ja mitä tie-

toja he sinusta näkevät. 

Facebookilla on erittäin hyvät suo-

menkieliset ohjesivut, joilta löytyy 

vastauksia erilaisiin palvelua koske-

viin kysymyksiin.  

Tietoturvavinkki 

Älä koskaan tallenna pal-
velujen salasanoja yleisö-
koneiden muistiin. Muis-
tettava, mutta riittävän 

monimutkainen salasa-
na voi muodostua esim. 
helposti muistettavan 
lauseen ensimmäisistä 
kirjaimista. Muista myös 
kirjautua ulos palvelusta, 
kun lopetat käytön. 



Facebookin käyttö Eläkeliitossa 

Facebook-sivu sopii piirien ja yhdistyksen julkiseen viestintään mui-

den kanavien, kuten kotisivun, ilmoitusten, sähköpostien jne. ohella. 

Sivuilla olevat julkaisut voivat parhaimmillaan tavoittaa suuren jou-

kon ihmisiä. Facebookin kautta voimme yhdessä saada mittavan 

näkyvyyden Eläkeliitolle ja toiminnallemme. Virallisena ja julkisena 

viestinnänä kanavana käytetään Facebook-sivua, johon liittyen täs-

sä annetaan joitakin suosituksia ja ohjeita. 

 Eläkeliittolaiset voivat perustaa lisäksi ryhmiä Facebookiin esimer-

kiksi jäsenistön, hallituksen tai muun määrätyn joukon viestintäka-

navaksi. Suljettuja ja salaisia ryhmiä varten ei ole erityisiä ohjeita, 

mutta julkisen (kaikille Facebookin käyttäjille) näkyvän ja Eläkeliittoa 

edustavan ryhmän perustamisessa pätevät samat säännöt kuin si-

vuihin liittyen. Henkilöprofiilin tekemistä yhdistyksen tai piirin ni-

missä ei suositella, koska se rikkoo Facebookin sääntöjä. 

Mitä on Facebook-sivun näkyvyys? 

Facebook-sivun näkyvyys perustuu sivujen tykkääjämäärään. Mitä 

enemmän tykkääjiä sivuilla on, sitä suuremman joukon ihmisiä sivun 

julkaisut tavoittavat. Suurikaan tykkääjämäärä ei kuitenkaan riitä, 

jos sivuilla julkaistaan uutisia vain harvoin. On arvioitu, että aktiivis-

tenkin sivujen tykkääjistä vain noin 10 % näkee sivujen uutiset 

omassa uutisvirrassaan. Mitä vähemmän sivuilla julkaistaan uutisia, 

sitä vähemmän Facebook näyttää julkaisuja tykkääjille. Harvoin päi-

vittyvät sivut painuvat helposti kokonaan näkymättömiin. 



Jos käytät itse Facebookia, olet saattanut huomata, että uutisvirras-

sasi ei näy läheskään kaikkien ystäviesi tai tykkäämiesi sivujen julkai-

suja. Tämä johtuu juuri siitä, että Facebook säätelee uutisvirtaa ja 

pyrkii päättelemään käyttäjän mielenkiinnonkohteita, joita se näyt-

tää käyttäjälle. 

 Jos haluat seurata jonkun sivun tai ihmisen päivityksiä, joiden huo-

maat hävinneet uutisvirrastasi, kannattaa vierailla ihmisen tai sivun 

profiilissa muutamia kertoja ja tykätä tai kommentoida julkaisuja. 

Tästä Facebook päättelee, että olet kiinnostunut jälleen aiheesta ja 

alkaa nostaa päivityksiä takaisin uutisvirtaasi.  

Facebook-sivun perustaminen  

Eläkeliiton piirit ja yhdistykset voivat luoda omia Facebook-sivujaan 

viestiäkseen toiminnastaan. 

Sivuja perustettaessa on hyvä 

huomioida sivun nimeämiseen, 

luokitteluun ja profiilikuvaan 

liittyvä suositukset sivujen yh-

tenäisen ilmeen ja Eläkeliiton 

parhaan mahdollisen näkyvyy-

den kannalta.  

Sivujen perustamiseen liittyvät seuraavat vaiheet:  

1. Sivun perustaminen aloitetaan valitsemalla ylhäältä oikealta 

valikosta kohta ”Luo sivu”.  

Huom! 

Otathan huomioon Eläke-
liiton yhtenäiset suosituk-
set sivun nimeämiseen ja 
profiilikuvan käyttöön. 



2. Seuraavaksi sivulle valitaan luokka. Eläkeliiton yhdistysten ja 

piirien sivun luokaksi valitaan: Aate tai yhteisö  kansalais-

järjestö.   

 

3. Sivulle annetaan nimi, joka on yhdistyksen / piirin virallinen 

nimi ilman ry-päätettä 

esimerkki: Eläkeliiton Tähkäkukkulan piiri 

esimerkki: Eläkeliiton Jyvämäen yhdistys  

  

4. Sivulle kannattaa antaa oma Internet-osoite eli suora linkki 

sivuille (kohdasta asetukset). Oma linkki helpottaa sivun 

markkinointia ja sen voi laittaa esim. tiedotteisiin ja mainok-

siin näkyviin. Facebook-sivu kannattaakin mainita yhdistyk-

sen muissa viestintäkanavissa, jotta ihmiset löytävät sen pa-

remmin.  

esimerkki: 

www.facebook.com/eläkeliitonjyvämäenyhdistys 

5. Profiilikuvana käytetään EL-logoa (koko 180x180 px). Huo-

maa, että oikean kokoisessa profiilikuvassa logon EL-teksti 

näkyy kokonaan, eikä leikkaudu sivusta pois. Malli oikean 

kokoiseen ja väriseen profiilikuvaan löytyy Eläkeliiton viralli-

selta Facebook-sivulta: www.facebook.fi/elakeliitto.  

 

6. Sivulle kannatta jo heti alussa laittaa kutsuva kansikuva. Si-

vujen kansikuvat ovat julkisia, joten kaikki Internetin käyttä-

jät voivat nähdä sivun kannen. Siksi kansikuvaa on hyvä aja-

tella piirin tai yhdistyksen käyntikorttina ja mainospaikkana.  

 

http://www.facebook.fi/elakeliitto


Kansikuvana voi käyttää esim. 

kuvaa yhdistyksen tapahtumas-

ta, mikäli kaikki kuvassa esiinty-

vät henkilöt ovat antaneet suos-

tumuksensa kuvan julkaisuun. 

Kuva voi olla myös joku oman 

paikkakunnan maisema tai kau-

nis luontokuva. Varmista, että 

kansikuva on riittävän laadukas 

ja tarkka isommallakin ruudulla 

katsottaessa. Kansikuvan mitat 

ovat 851x315 px.( Ks. myös koh-

ta Kuvat Facebookissa). 

Sivujen päivittäminen 

Facebook-sivulle tehdään päivityksiä, niillä julkaistaan uutisia ja 

tarinoita. Sivun julkaisuissa ei näy ylläpitäjien nimeä, vaan ainoas-

taan sivun nimi. Ylläpitäjät voivat muokata sivun asetuksia, julkaista 

uutisia, sekä hallinnoida (piilottaa ja poistaa) sivulla julkaistuja vies-

tejä ja kommentteja.   

Ylläpitäjät ovat sivun perustajan määrittelemiä FB:n käyttäjiä, joille 

on annettu ylläpito-oikeudet (kohdasta xxxx). Jotta Facebookin käy-

töstä olisi hyötyä, on hyvä miettiä sivujen ylläpitämiseen käytössä 

olevia resursseja jo ennen kuin sivu päätetään julkaista. Pystytäänkö 

sivuille nimeämään vähintään kaksi ylläpitäjää? Pystyvät ylläpitäjät 

tekemään sivuille säännöllisesti julkaisuja, mielellään viikoittain?    

Vinkki 

Facebook-sivun nimeä ja 
muitakin tietoja voi muut-
taa tarvittaessa myös 
jälkeenpäin, jos sivu on 
esimerkiksi jo aikaisem-
min luotu ja sen nimi ha-
lutaan muuttaa vastaa-
maan suositusta. 



Eläkeliiton Facebook-ryhmät 

Facebook-ryhmät on tarkoitettu palvelua käyttävien yksityisten 

ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja viestintään. Ryhmiä ei 

yleensä käytetä organisaatioiden julkisina viestintäkanavina. Face-

book-ryhmässä julkaistaan ja kommentoidaan aina omalla nimellä ja 

profiilin kautta.  

Ryhmää luodessa määritellään onko ryhmä salainen, suljettu vai 

julkinen. Ryhmät sopivat parhaiten yhdistysten sisäiseen ja esim. 

jäsenten tai hallituksen jäsenten väliseen viestintään. Ryhmiä voi 

perustaa myös esim. vertaistuelliseen toimintaan.  

Kuvat Facebookissa 

Facebookissa kuvat ovat tärkeitä monestakin syystä. Kuvalliset jul-

kaisut saavat huomattavasti enemmän näkyvyyttä ja yleisöä, kuin 

pelkkä teksti. Kuvien avulla on myös helpompi välittää tunnelmia ja 

tuoda mielenkiintoisia tapahtumia elävästi ihmisten nähtäville. Elä-

keliiton sivuilla julkaistut kuvat luovat julkista mielikuvaa toiminnas-

tamme. Arkiset tapahtumat, iloiset ihmiset ja hetket, paikalliset 

ylpeydenaiheet ja kauniit asiat ovat monen mielestä kiinnostavia ja 

houkuttelevat tutustumaan toimintaan.   

Kannattaa tarkastella kuvan laatua ennen julkaisua, onko kuva tark-

ka ja valoisa. Turvallisinta on julkaista itse otettuja kuvia. Jos julkai-

see toisen ottaman kuvan, on lupa julkaisuun pyydettävä kuvaajalta. 

Tämä koskee myös Internetistä löytyneitä kuvia, joita saa käyttää 



omissa julkaisuissaan vain, jos siihen on annettu lupa kuvaajan ta-

holta. 

Miten saan tykkääjiä sivuille? Miten saan näkyvyyttä julkaisuille? 

Millaset päivitykset ovat parhaita? 

Vinkkejä ja ideoita  

Facebook-sivujen päivittämiseen: 

Tykkääjien saaminen sivuille. Kun uusi sivu perustetaan, 

voi sivulle hankkia tykkääjiä lähettämällä kutsun kavereilleen sivun 

tykkääjiksi. Sivua voi pyytää myös jakamaan Facebook-kavereille. 

Voit myös käydä sivun profiilin kautta tykkäämässä ja kommentoi-

massa muiden järjestöjen ja yhteisöjen julkaisuja, jolloin tieto sivus-

tasi leviää tätäkin kautta. 

Videot ovat kaikkein parhaiten näkyvyyttä saavia julkaisuja Face-

bookissa. Videoita voi hyvin kuvata nykyisillä tablet-tietokoneilla tai 

älypuhelimilla, eikä pienten videoiden tekemiseen tarvita kallista 

laitteistoa tai ohjelmistoa. Video kannattaa ladata suoraan FB-

päivityksen liitteeksi, eikä jakaa linkkinä esim. Youtube-palvelusta.  

Facebookiin suoraan ladatut videot näkyvät helposti sadoille, jopa 

tuhansille Facebookin käyttäjille. Videoiden ei tarvitse, eikä kannata 

olla kovin pitkä, 30 sekuntiakin voi olla täysin riittävä. Videon alku, 

ensimmäiset 5 sekuntia, ovat kaikkein tärkeimmät. Hyvä alku herät-

tää kiinnostuksen ja katsojaa jatkamaan katsomista.  

Kampanjat. Toisinaan voi omaa asiaansa markkinoida pienellä 

kampanjalla Facebookissa. Kampanjoita näkee nykyään usein. Niissä 

saatetaan esim. kehottaa tykkäämään julkaisusta ja näin osallistu-



maan arvontaan. Eläkeliiton sivuilla julkaistuissa kampanjoissa nou-

datetaan Facebookin sääntöjä, jotka voi lukea täältä (HUOM. lisää 

linkki).  

Reaktioiden merkitys. Facebook-päivityksissä on oleellista 

saada ihmiset reagoimaan. Reagointi tarkoittaa ”tykkäämis-

painikkeiden” painamista, kommentointia, jakamista ja julkaisussa 

olevien linkkien klikkaamista. Sellaiset julkaisut, jotka saavat paljon 

reaktioita, näkyvät suuremmalle joukolle ihmisiä. Myös sellaiset 

sivut, joiden julkaisuihin ihmiset reagoivat, saavat enemmän näky-

vyyttä Facebookissa.  

Mainonta. Jos haluaa tehdä tehokkaamman kampanjan ja on 

valmis maksamaan hiukan, voi Facebookissa ostaa näkyvyyttä julkai-

suille. Facebookissa on erityyppisiä mahdollisuuksia ostaa mainon-

taa. Jo pienikin mainosnäkyvyyden ostaminen voi tuoda yksittäiselle 

julkaisulle useita satoja näyttökertoja. Facebook-mainonnalle voi 

määritellä budjetin, joka voi lähteä muutamasta eurosta.   

Näkyvyyden saaminen. Parhaiten näkyvyyttä saavat julkaisut 

ovat yleensä samanlaisia, joita yksityiset ihmisetkin itse tekevät 

omissa profiileissaan: päivityksiä arkisista, inhimillisistä asioista, 

mielenkiintoisia tapahtumia, positiivisia tunteita herättäviä juttuja, 

lukijoita kiinnostavia linkkejä. Kuvat yhdistysten tapahtumista ja 

kuulumisista kiinnostavat ja luovat ihmisläheistä, lämmintä kuvaa 

toiminnasta. Huonommin menestyvät sellaiset julkaisut, joissa vain 

yksipuolisesti mainostetaan omaa toimintaa ilman, että lukija kokee 

sitä itseään koskettavaksi, kiinnostavaksi tai tunteita herättäväksi. 

Vuorovaikutusta ihmisten kanssa ei kannata pelätä, vaan komment-

teihin kannattaa vastata ja herätellä positiivista keskustelua. 



Negatiiviset kommentit. Julkaisuissa on hyvä pitää yllä posi-

tiivista tunnelmaa. Kiistanalaisia aiheita tai negatiivisia tunteita he-

rättäviä julkaisuja ei kannata ottaa esiin sosiaalisessa mediassa. Jos 

joku lähettää sivulle negatiivisen kommentin, joka on sivun ylläpitä-

jien mielestä asiaton, kannattaa kommentti piilottaa. Kommentteja 

ei yleensä suositella poistettavaksi, vaan mieluummin piilotettavak-

si. Piilottamisen jälkeen kommenttiin voi halutessaan vastata asialli-

sesti ja neutraalisti, esim. kehottaa jatkamaan keskustelua toisella 

foorumilla. Asiattoman kommentin esittäjä ei tiedä, että hänen 

kommenttinsa on piilotettu sivulta, koska kommentti näkyy hänelle 

ja hänen Facebook-kavereilleen normaalisti. Muu sivujen seuraajat 

eivät kuitenkaan enää näe hänen kommenttiaan ja siihen liittyvää 

keskustelua.     

Kävijätietojen seuraaminen. Facebookin käyttöä oppii vain 

kokeilemalla ja testaamalla. Omaa toimintaa on hyvä kehittää seu-

raamalla välillä kävijätietoja julkaisuista ja niiden näkyvyydestä. 

Facebook-sivun ylläpitäjät näkevät sivun yläreunassa työkalun ni-

meltä ”kävijätiedot”, josta tilastoja voi katsoa. Pyörää ei tarvitse 

keksiä aina uudelleen, vaan parhaita julkaisuja (eniten reaktioita ja 

näyttöjä) voi julkaista myöhemmin uudelleen hiukan muokattuna.   

Julkaisujen ajastaminen. Jos ylläpitäjät haluavat tai tarvit-

sevat taukoa sivujen päivittämisestä, on yksi mahdollisuus julkaisu-

jen ajastaminen. Esimerkiksi kesäajalle voi ajastaa etukäteen joitakin 

julkaisuja, jotka sitten ilmestyvät esiin tiettynä ennalta määrättynä 

ajankohtana.  

Maalaisjärjellä pärjää. Hyvä perussääntö kaikessa sosiaalisen 

median viestinnässä on se, että kaikkea Facebookissa julkaistavaa 



sisältöä kannattaa pitää lähtökohtaisesti julkisena, vaikka sen julkai-

sisi omassa profiilissaan ja vaikka olisi säätänyt yksityisyysasetuksia. 

Julkaise sellaista, mitä voisit kertoa myös kadulla vastaantulijalle.  

Menestystä Facebookin käyttöön!  

 

  


