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FACEBOOK ON MAAILMAN SUURIN MARKKINAPAIKKA 

Facebook on maailman suosituin yhteisöllinen verkkosivusto, jota käyttää jo yli 1,35 miljardia 

ihmistä.  

Vuonna 2004 Harvardin yliopiston kampuksella käynnistetty, alunperin vain kyseisen yliopiston 

opiskelijoiden käyttöön tarkoitettu palvelu on runsaassa kymmenessä vuodessa kasvanut 

sosiaalisen median gorillaksi, jonka asemaa mikään kilpaileva verkkopalvelu ei näytä pystyvän 

horjuttamaan.   

Myös Suomessa Facebook on ylivoimaisesti suosituin yhteisöllinen verkkosivusto. Jo lähes kaksi ja 

puoli miljoonaa suomalaista on luonut oman Facebook-käyttäjätilin. 

Facebook-lukuja syyskuulta 2014 (lähde: Facebook) 

 Syyskuussa 2014 Facebookilla oli yhteensä 1,35 miljardia kuukausittaista käyttäjää  

 864 miljoonaa käyttäjää kirjautui palveluun päivittäin 

 703 miljoonaa päivittäistä mobiilikäyttäjää 

 Facebookin liikevaihto tammi – syyskuussa 2014 oli noin 8,61 miljardia USD, vuonna 2013 

vastaavan ajanjakson liikevaihto oli 5.28 miljardia USD (muutos + 63 %) 

 Facebookin nettotulos (GAAP) tammi – syyskuussa 2014 oli noin 2,23 miljardia USD, 

vuonna 2013 vastaavan ajanjakson nettotulos (GAAP) oli 0.98 miljardia USD (muutos + 

227 %) 
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Suuret käyttäjämäärät ovat herättäneet markkinoijien mielenkiinnon 

Edellä esitetyt luvut kertovat, että Facebook on melkoinen media. Tämän ovat oivaltaneet myös 

markkinoijat, jotka ovat aina seuranneet kohderyhmiään sinne, mistä ostajat voidaan tavoittaa. 

Suuret kuluttajamarkkinoinnin merkkituotteet ovatkin jo pitkään käyttäneet Facebookia osana 

näkyvyytensä ja brändinsä rakentamista. Sinäkin olet ehkä huomannut, kuinka Coca-Colan ja 

Starbucksin kaltaiset megabrändit ovat keränneet kymmeniä miljoonia tykkääjiä omalle Facebook-

sivulleen.  

Suurten antaman esimerkin innoittamina myös monet pienemmätkin yritykset ovat jo kokeilleet 

Facebookin hyödyntämistä markkinoinnissa, esimerkiksi avaamalla yritykselle oman Facebook-

sivun tai testaamalla Facebook-mainontaa.  

Sosiaalinen media markkinoinnissa - suuret odotukset, suuret 

pettymykset 

Sosiaalinen media kokonaisuudessaan on viime vuosina ollut voimakkaan mielenkiinnon ja suurten 

odotusten kohteena. Viime vuosikymmenen lopulla ennusteltiin, että myös markkinointi on 

nopeasti muuttumassa "sosiaaliseksi" ja markkinointiviestintä suurelta osin ilmaiseksi. Erilaisten 

viraalikampanjoiden ennakoitiin tuolloin muodostuvan jopa markkinoinnin tärkeimmäksi 

menetelmäksi. Tällöin markkinoijan työksi jäisi kampanjoiden käynnistäminen, jonka jälkeen 

markkinointiviestit leviäisivät internetissä ilman maksettua mediaa verkon käyttäjien jakaessa niitä 

vapaaehtoisesti eteenpäin. 

Ilmaisen markkinointiviestinnän visio ei suurelta osin ole toteutunut 

Sosiaalinen media ei kuitenkaan toistaiseksi ole muuttanut markkinointia läheskään niin paljon 

kuin vielä muutama vuosi sitten uskottiin. Sosiaalisen median ilmaisuuden ja palveluiden käytön 

matalan aloituskynnyksen vastapainona ovatkin toistaiseksi hyvin vaatimattomat tulokset. 

Erityisesti nopeaa myynnin kasvua ja muita konkreettisesti näkyviä tuloksia odottaneet 

markkinoijat ovat pettyneet sosiaaliseen mediaan, mukaan lukien Facebookiin.  
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Tämä opas auttaa sinua käynnistämään markkinoinnin Facebookissa 

Tämä pieni opas on tarkoitettu osaltaan helpottamaan Facebook-markkinoinnin mysteerin 

ratkaisemista. Oppaassa kuvataan ne kymmenen askelta, joiden kautta voit käynnistää 

markkinoinnin Facebookissa. Tarkoituksena on auttaa sinua viemään yrityksesi tai organisaatiosi 

Facebookiin pitkäksi aikaa, ei pelkästään piipahtamaan.  

Facebook-markkinointi vaatii suunnitelmallista toimintaa ja pitkäjänteisyyttä.  

Luet oppaan neljättä, uudistettua ja täydennettyä versiota 

Alkuperäinen versio tästä oppaasta ilmestyi lokakuussa 2011, toinen maaliskuussa 2012 ja kolmas 

huhtikuussa 2013. Tämä on jo neljäs, edelleen uudistettu ja täydennetty versio. Olen päivittänyt 

oppaan sisältöä kevään 2013 jälkeen muuttuneiden asioiden osalta ja samalla lisännyt joitakin 

uusia näkökulmia.  

Mitä tulee sosiaalisen median käyttöön markkinoinnissa, olemme kaikki edelleen opiskelijoita. 

Uutta näkemystä kertyy käytännön kautta koko ajan lisää. Lisäväriä Facebookin käytön hiomiseen 

tuovat jatkuvat muutokset Facebookin toiminnoissa. 

Facebookin kohdalla oikeastaan vain muutos onkin pysyvää. Tulemme näkemään erilaisia 

toimintojen ilmestymisiä ja katoamisia jatkossakin. Mukana pysyminen edellyttää sinulta jatkuvaa 

Facebookia koskevan tiedonvälityksen seuraamista ja myös asioiden tekemistä käytännössä.  

Tähän on pakko tottua, sillä hitaasti ja rauhallisesti muuttuva toimintaympäristö on taakse 

jäänyttä aikaa. Elämme digitaalisessa maailmassa, jossa asiat voivat kääntyä päälaelleen yhdessä 

yössä. Digitaalinen maailma on kuitenkin myös täynnä mahdollisuuksia kaikille markkinoijille, jotka 

niihin osaavat ja haluavat tarttua. Facebook on uusista mahdollisuuksista merkittävimpiä, ellei 

jopa kaikkein merkittävin. 

Parasta menestystä! 

Tuusulassa lokakuussa 2014 

Jari Juslén 
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ASKEL 1: KATSELE JA KUUNTELE 

Aloita tutustumalla Facebookiin ja ota ensimmäiseksi selvää, mitä muut markkinoijat siellä 

tekevät. Yritä löytää Facebookista sellaisia brändejä, yrityksiä ja organisaatioita, joita arvostat ja 

joiden asiakkaana itse olet. Etsi Facebookista kilpailijoitasi ja muita oman toimialasi yrityksiä tai 

muita organisaatioita, ja tutustu niiden tapaan toimia Facebookissa.  

Näin löydät organisaatioita ja brändejä Facebookista 

1. Kirjaudu Facebookiin ja syötä sivun yläpalkissa näkyvään Haku-kenttään etsimäsi yrityksen, 

tuotteen tai organisaation nimi 

2. Suodata hakutuloksista esiin Facebook-sivut valitsemalla vasemman reunan valikosta Sivut. 

3. Voit tehdä uusia hakuja myös syöttämällä hakukenttään yrityksesi tai organisaatiosi 

toimintaan liittyviä avainsanoja. 

 

Jos et löydä etsimiäsi organisaatioita tai brändejä Facebookista, voit vierailla niiden 

verkkosivustoilla löytääksesi mahdollisia linkkejä Facebook-sivuille. 
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Seuraa muiden toimintaa Facebookissa 

Löydettyäsi kiinnostavia Facebook-sivuja voit seurata niiden toimintaa ja tarkkailla, miten toiset 

markkinoijat toimivat Facebookissa.  

Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota: 

 Sivun ylläpidon aktiivisuuteen – kuinka usein sivulle lisätään uusia julkaisuja? 

 Julkaisujen sisältöön – millaisista asioista sivun ylläpitäjät kirjoittavat ja millaista sisältöä he 

käyttävät viestiensä välittämiseen? Kiinnitä huomiota erilaisten sisältöjen käyttöön -

lisäävätkö ylläpitäjät sivulle esimerkiksi linkkejä, kuvia tai videoita jne. 

 Sivun tykkääjien määrään ja sen kehitykseen 

◦ Tykkäykset – luku löytyy Facebook-sivun aikajanan vasemman palstan yläosan Ihmiset-

laatikosta heti sivun profiilikuvan alapuolelta 

 Sivun aikaansaaman vuorovaikutuksen ja keskustelun määrään  

◦ Ihmiset, jotka puhuvat tästä -luku, joka löytyy klikkaamalla aikajanan vasemman 

palstan yläreunassa olevan Ihmiset-laatikon oikean ylänurkan pientä >-symbolia. Luku 

kertoo Facebook-sivuun liittyvän vuorovaikutuksen viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden 

ajalta, ja siihen lasketaan mukaan esimerkiksi: 

 Sivusta tykkäämiset 

 Sivulle lisättyjen julkaisujen saama palaute (tykkäämiset, kommentit, jakamiset) 

 Sivun kautta julkaistuihin tapahtumakutsuihin saadut vastaukset 

 Onko Facebook-sivulla omia laskeutumissivuja, joilla tarjotaan esimerkiksi maksutonta 

sisältöä yhteystietoja vastaan? Onko Facebook-sivulla muita kampanjasivuja, kuten 

kilpailuja tai arvontoja? Linkit tällaisille kampanjasivuille löytyvät sivun aikajanan 

vasemmalta palstalta Sovellukset-otsikon alta. 
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ASKEL 2: OPETTELE FACEBOOK – SANASTO 

Facebookin käyttöön liittyy oma sanastonsa, joka voi asiaan vihkiytymättömän korvissa kuulostaa 

oudolta höpinältä. Siis kuka tykkää ja kenestä? 

Tässä pikakurssi keskeisimpiin Facebook-termeihin: 

Aikajana 

Aikajana toimii Facebook-sivun etusivuna. Aikajana on kronologinen näkymä kaikkeen siihen, mitä 

ihmiset ja yritykset Facebookissa julkaisevat. Aikajana antaa entistä paremmat mahdollisuudet 

hallita sitä, kuinka paljon tai kuinka vähän omasta elämästään muiden kanssa jakaa. Aikajana 

korvasi aluksi vanhat henkilökohtaiset profiilinäkymät, huhtikuun 2012 alusta lähtien kaikki 

Facebook-sivut ovat Aikajana-muotoisia.  

Aikajanalla on kaksi palstaa, joista oikeanpuoleinen on varattu sivun sisällölle ja 

vasemmanpuoleinen erilaisille muille tiedoille. 

Uutisvirta 

Uutisvirta on jatkuvasti päivittyvä näkymä kunkin Facebookin käyttäjän omaan kontaktiverkostoon 

kuuluvien henkilöiden, yritysten ja ryhmien julkaisemaan sisältöön. Uutisvirta näkyy Facebook-

käyttäjän omalla Etusivulla ja se avautuu ruudullesi joka kerta, kun kirjaudut Facebookiin.  

ERITTÄIN TÄRKEÄÄ: Uutisvirta on yritysten ja muiden organisaatioiden näkyvyyden ja sitä 

kautta Facebookista saavutettavien tulosten kannalta erityisen tärkeä paikka, sillä jos julkaisusi 

eivät näy tavoittelemiesi henkilöiden uutisissa, sinulla on hyvin heikot mahdollisuudet saada 

heidän huomiotaan ja sitä kautta minkäänlaisia tuloksia Facebookista. 

EdgeRank 

Facebook käyttää EdgeRank-laskentamallia määrittelemään automaattisesti ja jatkuvasti, mitä 

sisältöä käyttäjien Etusivun uutisvirrassa kulloinkin näytetään. Facebookissa julkaistun sisällön 

määrä on kasvanut voimakkaasti, ja käyttäjien verkostot ovat samalla laajentuneet. Tällä hetkellä 
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kunkin Facebookin käyttäjän uutisvirtaan olisi tarjolla keskimäärin noin 1500 julkaisua per 

vuorokausi. Kaikkien näiden näyttäminen ei mitenkään ole mahdollista, ja siksi Facebook on 

rakentanut EdgeRank-mallin seulomaan uutisiin tarjolla olevista julkaisuista näytettäväksi vain ne, 

jotka suurimmalla todennäköisyydellä kiinnostavat kutakin Facebookin käyttäjää.  

EdgeRank seuraa Facebook-käyttäjien vuorovaikutusta muiden verkoston jäsenten kanssa ja 

seuloo kaikesta käyttäjän verkostossa julkaistusta sisällöstä esiin ne julkaisut, jotka aiemman 

vuorovaikutuksen perusteella ovat kaikkein kiinnostavimpia. Facebookin käyttäjien uutisissa 

näkyvät varmimmin sellaisten tahojen julkaisut, joiden kanssa käyttäjällä on eniten 

vuorovaikutusta. 

HUOM: EdgeRank-laskentamallin vaikutuksesta kaikki Facebook-sivullesi lisätyt julkaisut eivät 

käytännössä koskaan näy kaikkien sivusi tykkääjien uutisvirrassa.  

Kaveri 

Facebookissa yksityishenkilön verkostoon kuuluvat toiset henkilöt ovat kavereita. Kaveriksi 

liitytään molemminpuolisella hyväksynnällä, toisin sanoen henkilö lisää toisen henkilön 

kaverikseen, mutta verkostoon liittyminen tapahtuu vasta kyseisen henkilön hyväksyttyä 

kaveripyynnön. Syyskuusta 2011 lähtien myös yksisuuntaiset seuraajasuhteet ovat olleet 

mahdollisia Seuraa-toiminnon avulla. Seuraaminen tarkoittaa sitä, että voit tilata yksityishenkilön 

uutisvirtaasi julkaisut, jotka seurattava henkilö lisää omalle aikajanalleen ja jotka on määritelty 

julkisiksi. 

Ryhmä 

Nimensä mukaisesti joukko yhteen liittyneitä Facebookin käyttäjiä. Kuka tahansa voi perustaa 

Facebook-ryhmän. Ryhmät voivat olla avoimia (kuka tahansa voi liittyä), suljettuja (vain kutsutut 

voivat liittyä), tai salaisia (vain kutsutut voivat liittyä, sisältö ei näy ulkopuolisille).  

Ryhmän voi perustaa yksityis- tai yrityskäyttöön. Facebook-ryhmä ei kuitenkaan sovellu yrityksen 

tai organisaation ainoaksi keinoksi olla mukana Facebookissa silloin, jos tarkoitus on tavoitella 

Facebookista laajempaa näkyvyyttä ja tehdä aktiivista markkinointia. 
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Sivu  

Sivu on yritysten ja muiden organisaatioiden tapa olla mukana Facebookissa. Sivu muistuttaa 

henkilöprofiilia, mutta se sisältää lisäksi erityisiä markkinointiin tarkoitettuja toimintoja. Sivu on 

Facebook-markkinoinnin keskuspaikka ja välttämätön työväline jokaiselle organisaatiolle, joka 

haluaa markkinoida tuotteitaan tai palveluitaan tehokkaasti Facebookissa. 

Sovellus 

Facebookissa voi julkaista omia sovelluksia, joita yleisesti kutsutaan myös Facebook-

applikaatioiksi. Monet suosituimmista Facebook-sovelluksista ovat pelejä. Markkinoinnissa tärkein 

sovelluksen käyttökohde on kampanja- ja muiden laskeutumissivujen luominen Facebook-sivulle. 

Sovelluksen avulla Facebook-sivulle voi rakentaa myös vaikka kokonaisen verkkokaupan. 

Tilapäivitys 

Facebookin käyttäjän (mukaan lukien sivut ja ryhmät) omalle aikajanalleen lisäämä 

tekstimuotoinen julkaisu. Tilapäivitysten lisäksi Facebookissa voi julkaista linkkejä, kuvia, videoita 

tai tapahtumia. Tilapäivitykset ja muut julkaisut voivat näkyä yksityishenkilöiden kavereiden, 

Facebook-sivun tykkääjien ja Facebook-ryhmän jäsenten uutisvirrassa, joten ne ovat keskeinen 

viestintäväline oman verkoston suuntaan.  

Tykkääminen 

Tykkääminen on Facebookin tärkein verbi. Tykkääminen tarkoittaa käytännössä jotakin seuraavista 

toimenpiteistä:  

1) Sivusta tykkääminen. Tykkää-napin painallus Facebook-sivulla on eräänlainen tilaus, sillä 

Facebook-sivun Tykkää-napin painallus lisää tämän sivun julkaisut Tykkää-nappia 

painaneen henkilön Etusivun uutisvirtaan. Sivusta tykkääminen voi tapahtua myös 

Facebook-sivun ulkopuolella, esimerkiksi Tykkäysruudussa olevaa Tykkää-nappia 

painamalla. 

2) Julkaisusta tykkääminen. klikkaamalla Tykkää-nappia aikajanalla olevan julkaisun 
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yhteydessä ilmaistaan positiivista suhtautumista tähän julkaisuun. Julkaisusta tykkääminen 

voi kohdistua myös mainokseen.  

3) Ulkopuolisesta verkkosivustosta tai siellä julkaistusta sisällöstä tykkääminen. Tykkää-

nappi voidaan lisätä Facebookin ulkopuoliselle verkkosivustolle, jolloin sivuston käyttäjät 

voivat ilmaista pitävänsä tästä sivustosta painamalla Tykkää-nappia. Vastaavasti Tykkää-

nappi voidaan lisätä sivustolla julkaistujen sisältöjen yhteyteen, jolloin tykkääminen 

kohdistuu johonkin tiettyyn sisältöön, esimerkiksi blogiartikkeliin. Ulkopuolisella 

verkkosivustolla olevan sisällön yhteydessä olevan Tykkää-napin painallus julkaisee tämän 

sisällön välittömästi nappia painaneen henkilön aikajanalla. 

Yhteisöliitännäiset 

Facebookin yhteisöliitännäiset ovat pieniä vimpaimia, joiden avulla Facebook voidaan kytkeä 

yhteen ulkopuolisten verkkosivustojen kanssa. Esimerkki yhteisöliitännäisestä on Tykkäyslaatikko 

(Like Box), joka avulla Facebook-sivua voi markkinoida esimerkiksi yrityksen omilla verkkosivuilla. 

Löydät yhteisöliitännäiset täältä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/
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ASKEL 3: OMAKSU PELISÄÄNNÖT 

Sosiaalisen median historia on kokonaisuudessaan hyvin lyhyt, ja vielä lyhyempi on kokemus 

sosiaalisen median käytöstä markkinoinnissa. Ei ole olemassa yhtä yleispätevää mallia, jonka 

mukaan Facebook-markkinointi kannattaa toteuttaa. On kuitenkin tunnistettu joitakin yleisiä 

pelisääntöjä, joiden noudattaminen on osoittautunut tehokkaaksi silloin, kun tarkoitus on käyttää 

Facebookia markkinointiin. 

Markkinointi on markkinointia myös Facebookissa 

Yksi sitkeimmistä sosiaaliseen mediaan liittyvistä urbaanilegendoista on, että siellä ei voi 

markkinoida tuotteita tai palveluita. Tämän uskomuksen mukaan kaikenlainen myynti ja 

tuotteiden esittely esimerkiksi Facebookissa on tuomittu epäonnistumaan.   

Sinun kannattaa jättää nämä tarinat huomioimatta. Lukemattomat yritykset, organisaatiot, artistit 

ja yhteisöt ovat jo pitkään edistäneet omien tavoitteidensa saavuttamista Facebookissa. Sinunkin 

kannattaa keskittyä aluksi miettimään omia tavoitteitasi ja tämän jälkeen etsiä keinoja niiden 

edistämiseen Facebookissa.  

Totesin edellä, että markkinointi on markkinointia myös Facebookissa. Mutta mistä 

markkinoinnissa oikeastaan on kyse? 

Yksinkertainen vastaus: 

Markkinoinnissa on kyse ennen kaikkea ihmisistä ja markkinointi on ihmisten välistä toimintaa, 

jonka tavoitteena on kaikkien osapuolten tyytyväisyys. Markkinointia voi tehdä kaikkialla, missä 

on ihmisiä. Ja koska ihmiset ovat Facebookissa (1,35 miljardia!!!), Facebook voi toimia 

markkinointikanavana. Piste. 

Pääset varmasti kaikkein nopeimmin liikkeelle oikeaan suuntaan, kun asetat ajatuksesi nyt tältä 

osin hyvään järjestykseen ja lähdet etenemään siitä perusnäkemyksestä, että Facebook on 

ajankohtainen, aktiivinen ja kehittyvä markkinointikanava, jossa voi hoitaa hyvin monia 

asiakassuhteiden luomiseen ja hoitamiseen liittyviä tehtäviä. 
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Facebook on toki erilainen markkinointiympäristö kuin esimerkiksi sanomalehti.  

Se on erilainen, mutta ei mahdoton.  

Onnistuaksesi edistämään oman organisaatiosi tavoitteita Facebookissa, sinun on vain käytettävä 

hieman erilaisia keinoja ja menetelmiä kuin vanhoissa markkinointikanavissa. 

Kyse on siitä, mitä teet ja millä tavalla    

Facebookissa menestystä saavuttaneet markkinoijat eivät yleensä keskity pelkästään saarnaamaan 

tuotteistaan ja palveluistaan niille, jotka ovat halunneet liittyä heidän Facebook-sivunsa tykkääjien 

joukkoon. He ovat onnistuneet siksi, että heillä on muutakin puhuttavaa, ja että he antavat myös 

yleisölleen mahdollisuuden puhua, ottaa kantaa ja tuottaa sisältöä. 

Tässä joitakin yleisiä vinkkejä niille, jotka haluavat tehdä Facebook-sivustaan mahdollisimman 

kiinnostavan tavoittelemansa yleisön silmissä ja samalla edistää omia markkinointiin liittyviä 

tavoitteitaan mahdollisimman tehokkaasti: 

 Älä myy tuotteitasi ja palveluitasi ihan joka käänteessä. Jokainen Facebook-sivullesi lisätty 

julkaisu ei voi olla tarjous tai muu myyntipuhe. Toisaalta niiden täydellinen puuttuminenkaan 

ei ole hyväksi silloin, kun tarkoitus on markkinoida Facebookissa. Hyvä lähtökohta on, että 80 

% julkaisuistasi ei sisällä myyntipuheita, 20 % sisältää jonkinlaisen myyntipuheen. Tässäkin 

asiassa käytäntö on paras opettaja, joten aloita vaikka tällä periaatteella ja hio mallia 

paremmaksi ajan mukana. 

 Ole hyödyllinen. Facebook-markkinoinnissa on tehokasta antaa ensin, ja pyytää vasta sitten. 

Huolehdi ensin siitä, että sinulla on tarjota jotain arvoa tuottavaa niille, joita houkuttelet sivusi 

tykkääjiksi. Pyri sitten palvelemaan sivusi seuraajia antamalla heille syitä myös pysyä sivusi 

tykkääjinä. Muista, että jos sait tykkääjän tarjoamalla hänelle jotain mielenkiintoista, pidät 

hänet mukana aivan samalla menetelmällä! 

 Julkaise Facebook-sivulla sisältöä mahdollisimman usein. Facebook on täynnä viestintää, ja 

sivusi tykkääjiksi liittyneet Facebookin käyttäjät tykkäävät myös monista muista Facebook-

sivuista. Jos julkaiset sivullasi sisältöä kovin harvoin, siitä suurin osa hautautuu suurella 
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todennäköisyydellä muun uutiskohinan sekaan. Viesti päivässä ei useimmiten ole lähelläkään 

liiallinen pommituksen rajaa – kun vain muistat kaksi edellä esitettyä seikkaa. Julkaisemiseen 

liittyy vielä se seikka, että vaikka sosiaalisen median etikettiin periaatteessa kuuluukin muiden 

tuottaman sisällön jakaminen, ilman laadukasta omaa sisältöä ei ole mahdollista rakentaa 

omaa mainetta ja brändiä. 

 Tavoittele vuorovaikutusta. Facebook-sivun tärkein tehtävä on luoda ja ylläpitää suhdetta 

oman yleisön kanssa. Tämä onnistuu parhaiten, kun julkaiset Facebook-sivulla mahdollisimman 

paljon materiaalia, joka liittyy kohdeyleisöösi ja niihin asioihin, joista nämä ihmiset ovat 

kiinnostuneita. Julkaise linkkejä hyödylliseen sisältöön, esitä kysymyksiä ja tee ehdotuksia, 

joihin sivusi seuraajat voivat ottaa kantaa. EdgeRank-algoritmin takia oma näkyvyytesi 

Facebookissa on sitä parempi, mitä enemmän saat aikaan julkaisuihisi kohdistuvaa 

tykkäämistä, kommentointia ja jakamista. Jos tavoittelemaasi yleisöön kuuluva henkilö näkee 

Facebook-sivusi julkaisuja, se on hyvä, mutta monin verroin hyödyllisempää on, jos hän tykkää, 

kommentoi tai jakaa Facebook-sivusi julkaisun. 

 Kannusta toimintaan. Oikeastaan kaikki Facebookissa perustuu käyttäjien tekemiseen – 

tykkäämiseen, kommentointiin ja jakamiseen. Omat sisältösi näkyvät ja tavoittavat sitä 

suuremman yleisön, mitä useamman niiden kanssa vuorovaikutuksessa olevan henkilön saat 

tekemään jotain näistä. Sisällytä tilapäivityksiisi kehotuksia tykätä julkaisuistasi. Jos onnistut 

sanomaan jotain kiinnostavaa, yleisösi myös tottelee kehotuksiasi. 

 Luo kontakteja sisältötarjousten avulla. Tarjoa Facebook-sivullasi veloituksetta 

mielenkiintoisia sisältöpaketteja, kuten pikaoppaita, e-kirjoja, videoita ja webinaareja. Pyydä 

vastapalvelukseksi näitä sisältöjä hyödyntäviltä Facebookin käyttäjiltä vähintään 

sähköpostiosoite, jonka avulla voit myöhemmin jatkaa keskustelua myös Facebookin 

ulkopuolella.  

Luo tällaisia sisältötarjouksia varten erityinen laskeutumissivu, jonka avulla voit kerätä 

sähköpostiosoitteita markkinointirekisteriisi. Kontaktien luominen on kenties Facebookin 

suurin markkinointimahdollisuus, ja sinun kannattaa panostaa siihen laittamalla peliin kaikki 
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mahdollinen käytettävissä oleva luovuus. Sisältötarjoukset auttavat sinua myös 

segmentoimaan keräämiäsi kontaktitietoja, jolloin sinulla on jatkossa paremmat edellytykset 

luoda hedelmällistä keskustelua eri aiheista kiinnostuneiden henkilöiden kanssa. 

 Muista ohjata liikennettä omalle verkkosivustollesi. Yksi niin kutsuttujen sosiaalisen median 

strategioiden perusvirheistä on, että niissä keskitytään liikaa tämän listan alkupäässä 

kuvattuihin asioihin ja yleensäkin kaikkeen siihen, mitä tapahtuu sosiaalisessa mediassa. Tämä 

on vakava virhe siksi, että sosiaalisessa mediassa ei voi tehdä niitä asioita, jotka mitattavalla 

tavalla edistävät yrityksen tai organisaation perustavoitteita.  

Sosiaalisessa mediassa ei voi sovittaa kenkiä tai leikata hiuksia, siellä ei ole (harvoja 

poikkeuksia lukuun ottamatta) ostoskoria ja maksupainikkeita eikä lomaketta, jolla voi lähettää 

sinulle tarjouspyynnön.  

Tämä seikka koskee kaikkia yrityksiä ja organisaatioita, joiden tavoitteena on markkinoinnin 

avulla kasvattaa myyntiä tai luoda muuta konkreettista sitoutumista. Facebook on oikea paikka 

asiakassuhteiden käynnistämiseen, mutta lopullisten tulosten saavuttaminen onnistuu paljon 

helpommin omalla verkkosivustollasi.  

Käynnistä omat toimenpiteesi Facebookissa näiden periaatteiden mukaisesti. Ajan mukana löydät 

oman tapasi puhutella omaa kohdeyleisöäsi siten, että viestisi kiinnostavat ja saavat vastakaikua. 

Lopullinen onnistumisen mittari ovat lopulta aina ne tulokset, joita olet lähtenyt Facebookin avulla 

tavoittelemaan. Ellei näissä tuloksissa tapahdu Facebook-markkinoinnin käynnistämisen jälkeen 

positiivista muutosta, jotain menee pieleen.  

Muista myös, että tavoitteesi ei ole tehdä jotain erityistä Facebookissa, vaan edistää yrityksesi 

tai organisaatiosi menestystä Facebook-markkinoinnin avulla.  
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ASKEL 4: TEE OMA SUUNNITELMASI 

Ennen yhdenkään konkreettisen toimenpiteen tekemistä on syytä istua alas ja käydä läpi syyt, 

joiden vuoksi Facebook kytketään markkinoinnin osaksi. Riittävän hyvä syy ei ole esimerkiksi se, 

että pahin kilpailija on äskettäin avannut oman Facebook-sivun. 

Miksi mennä mukaan Facebookiin? 

Tärkeintä on aluksi löytää uskottava vastaus siihen, miksi markkinointi Facebookissa kannattaa 

aloittaa.  

Jotkut neuvonantajat kehottavat tässä vaiheessa esittämään itselleen kysymyksen:  

"Miksi yrityksemme/organisaatiomme haluaa olla mukana Facebookissa?" 

Tämä on kuitenkin huono kysymys, sillä siihen saa helposti liian ympäripyöreitä vastauksia, jotka 

eivät kunnolla tuo esiin syitä, mitä varten Facebookiin mennään. Tyypillisiä vastauksia edellä 

esitettyyn kysymykseen ovat esimerkiksi: 

 "Haluamme olla helpommin lähestyttävä ja inhimillisempi organisaatio" 

 "Haluamme aktivoida asiakkaita ja olla mukana keskustelussa" 

Vaikkakin yleviä ja sinänsä kannatettavia asioita ovatkin, tällaiset määritelmät sisältävät liian vähän 

konkretiaa ja pohjaa toteutuskelpoisille toimenpiteille. Kun tavoiteasetanta on näin 

epämääräinen, siitä on vaikea johtaa konkreettista toimintaa. Ja jos jotain tehdään, tehtyjen 

toimenpiteiden tuottamaa hyötyä on selkeiden mittareiden puuttuessa vaikea osoittaa. 

On järkevämpää esittää itselleen seuraavat kysymykset ja vastata niihin mahdollisimman selkeästi: 

 Mitä haluamme Facebookista? 

 Kuinka paljon? 

 Missä ajassa? 
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 Paljonko käytämme siihen rahaa? 

Facebook-markkinoinnin käynnistäminen voi olla järkevää esimerkiksi silloin, kun tavoitteesi on:  

 Saada lisää asiakkaita 

 Kasvattaa myyntiä 

 Alentaa markkinointikustannuksia 

 Tavoittaa jotkut kohderyhmät paremmin 

 Palvella paremmin nykyisiä asiakkaita 

 Jne.. 

Seuraavaksi on tarpeen konkretisoida tavoitteita, joiden toteutumisen kautta Facebook-

markkinointi edistää koko organisaation menestystä. Facebookista ei kannata tavoitella pelkkiä 

tykkääjiä, vaan organisaation kokonaistavoitteiden saavuttamista edistäviä tuloksia. Ellei tuloksia 

ole määritelty etukäteen, ei myöskään markkinoinnin ohjaaminen oikeaan suuntaan ole 

mahdollista. 

Kun tavoitteet on asetettu, seuraava kysymys kuuluu:  

Mitä aiot tehdä niiden saavuttamisen eteen?  

Miten sinut huomataan Facebookissa? 

Facebook on yhdessä suhteessa täysin samanlainen kuin vanhat markkinointikanavat. Asiakkaiden 

huomion saaminen on välttämätöntä, mikäli haluat myydä jotakin tuotetta tai palvelua. 

Lähtökohta yhteyden luomiselle tuotteidesi tai palveluidesi ostajiin Facebookissa on tämän 

markkinointikanavan luonteen ymmärtäminen. Toisin kuin hakukoneesta sopivaa tuotetta etsivät 

asiakkaat, potentiaaliset ostajasi eivät käytä Facebookia siksi, että löytäisivät jotain ostettavaa tai 

yleensäkään voidakseen vastaanottaa markkinointiviestejä. Ihmiset käyttävät Facebookia 

voidakseen ainakin hetken VÄLTTÄÄ päätösten tekemistä. Markkinointiviestit ovat Facebookissa 
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toissijaista sisältöä, joka kilpailee huomiosta käyttäjien tuottaman sisällön kanssa. 

Facebook tarjoaa tehokkaat työkalut keskustelulle ja viestien jakamiselle, joten paras keino saada 

asiakkaiden huomiota on saada Facebookin käyttäjät aktiivisesti jakamaan viestiäsi. Tämä voi 

tapahtua puhumalla jostain, mihin muut haluavat ottaa kantaa tai tekemällä jotain, mistä muut 

haluavat kertoa toisilleen. Kyse on siis huomion ansaitsemisesta, joka Facebookissa on aina 

tehokkaampaa kuin pelkkä huomion ostaminen. 

Miten ansaitset huomiota Facebookissa 

Olemalla täysin samanlainen kuin kilpailijasi heikennät oleellisesti mahdollisuuksiasi huomion 

ansaitsemiseen. Sinun onkin mietittävä Facebook-markkinoinnin suunnitelmasi pohjaksi, miten 

aiot herättää potentiaalisten ostajiesi mielenkiinnon. Keskeinen kysymys liittyy siihen, miten aiot 

erilaistua muista suunnilleen samoja tuotteita ja palveluita tarjoavista tahoista. 

 

Jos tuotteesi tai palvelusi ja myyntiargumenttisi ovat täysin samanlaisia kuin kilpailijoiden, ne eivät 

koskaan tule muodostamaan vahvaa pohjaa erilaistumiselle. Jos viestisi on tylsä, sen kertominen 

Facebookissa ei tee siitä yhtään seksikkäämpää.  

Tien asiakkaiden silmissä ainutlaatuiseen asemaan voi avata esimerkiksi sellaisen asiakastarpeen 

tai ongelman tunnistaminen, johon asiakkaat eivät löydä riittävän hyviä ratkaisuja. Olet vahvoilla, 

jos sinulla on tarjota asiakkaillesi ainutlaatuinen tuote tai palvelu, jota kukaan muu ei pysty 

tarjoamaan.  
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Aina et edes tarvitse ainutlaatuista tuotetta, sillä ratkaisu huomion ansaitsemiseen voi löytyä myös 

siitä, mistä sinut erityisesti tunnetaan. Profiloituminen jonkin tietyn asiakkaita kiinnostavan 

näkökulman asiantuntijaksi on hyvä strategia huomion saamiseen, tunnettuuden kasvattamiseen 

ja brändin rakentamiseen. 

Onko sinulla USP?  

Muotoile viestintäsi perustaksi USP (Unique Sales Proposition) eli ainutlaatuinen myyntiväittämä. 

Tarvitset USP:n, koska myynnissä ei ole niinkään kyse siitä, mitä sinulla on, vaan siitä, mitä 

asiakkaasi haluavat ja tarvitsevat. Asiakkaasi tarvitsevat syyn ostaa juuri sinulta.  

USP on ytimekäs vastauksesi kysymykseen: miksi asiakas ostaisi juuri sinulta, eikä keneltäkään 

muulta myyjältä? 

USP voi perustua useampaan eri tekijään, esimerkiksi: 

 Asiakaskohderyhmään, jonka tarpeita kukaan muu ei palvele yhtä hyvin  

 Tuotteen ainutlaatuiseen ominaisuuteen (esimerkiksi raaka-aine) 

 Lopputuloksen laatuun (lopputulos, jota muiden tuote tai palvelu ei saa aikaan) 

 Aikatauluun (nopeus , pitkä vaikutusaika) 

USP ei ole sama asia kuin slogan tai hissipuhe. On kuitenkin aina hyvä merkki, jos pystyt 

kiteyttämään oman tuotteesi tai palvelusi ainutlaatuisuuden alle 200 merkin pituiseen 

kuvaukseen. 

Käytä USP:n miettimiseen niin kauan ajatusaikaa ja -energiaa, että sinulla on uskottava lupaus 

kerrottavaksi ostajillesi. Tämä vaihe voi tuntua tylsältä hinkkaamiselta, mutta takaan, että kaikki 

on jatkossa paljon helpompaa ja tulokset parempia, mikäli todella onnistut rakentamaan 

puhuttelevan myyntiväittämän, jota asiakkaasi eivät voi vastustaa. 
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Kerro tarinaasi julkaisemalla mielenkiintoista sisältöä 

Keskeinen markkinointikeino Facebookissa on puhuminen, mikä käytännössä tarkoittaa erilaisen 

sisällön julkaisemista ja keskustelua.  

Markkinoijana tehtäväsi on ensin herättää keskustelua ja sitten ohjata keskusteluun osallistujia 

sellaisiin paikkoihin, missä he voivat tutustua sinuun ja tarjoamiisi tuotteisiin tai palveluihin.  

Tärkeintä on valita omat puheenaiheet siten, että niissä korostuu asiakkaiden maailma omien 

tuotteiden ja niiden ominaisuuksien sijasta.  

Mieti oman tarinasi rakentamisen pohjaksi:  

1. Kenelle tarinasi on suunnattu? Mitä tarkemmin rajaat kohderyhmäsi, sitä helpompi sinun 

on sitä puhutella.  

2. Mitä kohderyhmääsi kuuluvat ihmiset haluavat tietää? Mitä sellaista tietoa sinulla on, jota 

potentiaaliset ostajasi etsivät internetistä, mutta eivät kovin helposti löydä?  

3. Millä tavoin vastaat kohderyhmiesi tietotarpeisiin? Millaisessa muodossa voit julkaista 

tarinaasi Facebookissa siten, että tavoittelemasi ihmiset huomaavat sen? 

Miten Facebook-markkinointi organisoidaan? 

Facebook-markkinointi ei toimi samalla tavalla kuten ilmoitus sanomalehdessä tai keltaisilla 

sivuilla. Facebook-markkinointi vaatii jatkuvaa työtä sinulta tai omalta henkilökunnaltasi, sillä 

keskeinen markkinointikeino on vuorovaikutus omien potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden 

kanssa.   

Facebook-markkinointia ei voi kokonaisuudessaan ulkoistaa, ja siihen tarvittavat voimavarat on 

järjestettävä organisaation sisältä. Ellei tätä huomioida jo Facebook-markkinoinnin 

suunnitteluvaiheessa, ajaudutaan markkinoinnin käytäntöön siirtämisessä vuorenvarmasti 

ongelmiin. 
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Varmista suunnitelman laatimisen yhteydessä, että kaikki tiedossa olevat tekemiset ja vastuut on 

kirjattu suunnitelmaan, ja että niille on myös nimetty vastuuhenkilö. 

Sisältösuunnitelma auttaa pitämään Facebook-sivun aktiivisena 

Aktiivinen tilapäivitysten julkaiseminen on yksi Facebook-markkinoinnin kilpailukeinoista. Ilman 

sisältösuunnitelmaa tilapäivitysten virta ehtyy helposti. 

Sisältösuunnitelman ideana on varmistaa, että Facebook-sivulla julkaistaan mahdollisimman 

aktiivisesti sellaista sisältöä, joka saa aikaan mahdollisimman paljon vuorovaikutusta.  

Julkaisuihin kohdistuvalla vuorovaikutuksella tarkoitetaan tässä tapauksessa kolmea asiaa: 

 Tykkääminen 

 Kommentoiminen 

 Jakaminen 

Kaikki edellä mainitut ovat tärkeitä, sillä ne parantavat Facebook-sivun julkaisujen näkyvyyttä ja 

kasvattavat julkaisujen tavoittamien henkilöiden lukumäärää. Paljon puhuttu ansaittu media on 

Facebookissa juuri tätä - julkaistaan sisältöä, josta tykätään, jota kommentoidaan ja jota jaetaan. 

Mitä enemmän näitä toimenpiteitä syntyy, sitä enemmän ansaittua mediaa saat käyttöösi.  

Sisältösuunnitelma voi aluksi olla yksinkertainen lista puheenaiheista, joista sivun ylläpitäjät voivat 

luoda uusia tilapäivityksiä. Tavoitteeksi voi asettaa mahdollisimman tarkan, aikataulutetun 

suunnitelman laatimisen ajan mukana. Tämä varmistaa sen, että Facebook-sivun kautta viestitään 

markkinoinnin kokonaisuuden kannalta oikeita asioita, oikeaan aikaan. Yhtä tärkeää on jatkuvasti 

miettiä sisältötarjouksia, joita voi käyttää kontaktien luomisessa ja hankittujen kontaktien 

jalostamisessa. 
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ASKEL 5: LUO OMA FACEBOOK-SIVU 

Facebook-markkinointiin tarvitaan aina Facebook-sivu 

Yksityishenkilöt luovat henkilökohtaisen käyttäjätilin (Profiili) liittyessään Facebookin käyttäjiksi.  

Yritykset ja muut organisaatiot luovat Facebook-sivun halutessaan edistää omia tavoitteitaan 

Facebookin avulla. Ilman omaa Facebook-sivua ei varsinaisesti voida edes puhua Facebook-

markkinoinnista. Facebookia voi toki hyödyntää markkinoinnissa ostamalla sieltä mainostilaa, mikä 

käytännössä tarkoittaa kävijöiden hankkimista omalle verkkosivustolle Facebookista. Oma pysyvä 

läsnäolo Facebookissa puuttuu tässä tapauksessa kokonaan. 

Miksi tarvitset Facebook-sivun 

Tarvitset yrityksellesi tai organisaatiollesi Facebook-sivun voidaksesi koota sinne nykyisistä ja 

potentiaalisista asiakkaistasi koostuvan yhteisön. Kun sinulla on yhteisö, sinulla on mahdollisuus 

olla yhteydessä sen jäseniin Facebookin viestintäkanavien avulla. Lisäksi voit ohjata tämän 

yhteisön jäseniä muihin käyttämiisi markkinointikanaviin, kuten tilaamaan sähköpostitse 

toimitettavia markkinointiviestejäsi. 

Mitä eroa on Facebook-sivulla ja yksityishenkilön käyttäjätilillä? 

Facebook-sivulla on toimintoja ja mahdollisuuksia, joiden ansiosta se on tehokkaampi 

viestintäväline organisaatioille kuin henkilökohtainen käyttäjätili.  

Tärkeimmät Facebook-sivun erot henkilöprofiiliin nähden ovat: 

 Facebook-sivun tykkääjäksi liitytään yksinkertaisesti painamalla Tykkää-painiketta  

 Facebook-sivulla voi olla useita ylläpitäjiä  

 Facebook-sivulle voi lisätä omia laskeutumissivuja esimerkiksi kilpailujen järjestämistä 

varten  
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 Facebook-sivulla on käytettävissä kävijätilastointi  

 Facebook-sivua voi mainostaa Facebookin sisällä 

Älä koskaan avaa Facebook-henkilötiliä yrityksen tai muun organisaation käyttöön. Jos 

organisaatiollesi on erehdyksessä luotu henkilökohtainen Facebook-käyttäjätili, se kannattaa 

muuttaa Facebook-sivuksi mahdollisimman pian.   

Huomioi, että Facebook-sivun luomiseen ja ylläpitoon tarvitaan aina vähintään yksi 

henkilökohtainen käyttäjätili. Facebook-sivulla ei ole omaa käyttäjätunnus-salasana -yhdistelmää 

sivun ylläpitoa varten, vaan sivu on aina kytketty yhteen tai useampaan henkilökohtaiseen 

käyttäjätiliin, joille on myönnetty sivun ylläpito-oikeus.  

TÄRKEÄÄ: Facebook-sivulle on aina syytä nimetä vähintään kaksi ylläpitäjää. Jos esimerkiksi 

sivun ainoan ylläpitäjän käyttäjätili syystä tai toisesta lakkaa toimimasta, Facebook-sivua ei 

enää pääse muokkaamaan. 

Facebook-sivun luominen 

Facebook-sivun luominen tapahtuu osoitteessa http://facebook.com/pages/create.php. Linkki 

sivun luomiseen löytyy myös Facebookin etusivulta, joka näkyy osoitteessa facebook.com kun et 

ole sisäänkirjautuneena Facebookiin. Löydät linkin myös kaikkien Facebook-sivujen aikajanan 

oikeasta yläkulmasta. 

Siirtyessäsi sivun luontinäkymään näet tarjolla olevat sivuluokat, joista voit valita sopivimman: 

 Paikallinen yritys tai paikka. Valitse tämä jos olet luomassa sivua paikalliselle 

yritykselle ja haluat kertoa sivulla toimipaikan osoitteen, aukioloajat ynnä muita 

tietoja. Sopii kaikille yrityksille, joilla on fyysinen toimipaikka, johon asiakkaat 

tulevat ostoksille tai saadakseen palvelua (kaupat, ravintolat jne.)  

 Yritys, organisaatio tai laitos. Sopii sellaisille yrityksille, joilla ei ole asiakkaita varten 

fyysistä toimipistettä, mutta joille asiakkaiden tavoittaminen internetissä on 

tärkeää. 

http://facebook.com/pages/create.php
http://www.facebook.com/
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 Brändi tai tuote. Valitse tämä vaihtoehto tuotemerkin tai tuotteen markkinointia 

varten.  

 Artisti, yhtye tai julkisuuden henkilö. Valitse tämä vaihtoehto mikäli sivu 

perustetaan taiteilijan, poliitikon tai vastaavan henkilön viestintää ja suhteiden 

hoitamista varten.  

 Viihde. Sopii esimerkiksi elokuvateattereille ja viihdeareenoille.  

 Hyvä asia tai yhteisö. Tämä vaihtoehto on tarkoitettu erilaisten kannatussivujen ja 

yhteisösivujen perustajille. Älä käytä tätä sivuvaihtoehtoa luodessasi virallisen sivun 

yritykselle tai muulle organisaatiolle.  
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Klikkaamalla jotakin kuudesta kuvakkeesta saat esiin valikon, jonka avulla voit tarkentaa sivun 

alaluokan ja antaa sivuun liittyvät perustiedot. Valitse mahdollisimman hyvin toimintaasi vastaava 

sivuluokka. Täysin osuvaa luokkaa ei välttämättä listalta löydy, jolloin voit valita lähinnä oikean.  

 

 

Anna Facebook-sivulle sen kohdetta kuvaava nimi,  esimerkiksi yrityksen virallinen nimi tai 

tuotemerkki sellaisena kuin sitä markkinointiviestinnässä muuallakin käytetään. Täytä kaikki 

aloitusikkunassa pyydetyt tiedot, jotka vaihtelevat valitsemasi sivun pääluokan mukaan.  

Hyväksy käyttöehdot ja paina Aloitus-painiketta luodaksesi sivun. Mikäli et ole kirjautuneena 

sisään Facebookiin, sinun on kirjauduttava jatkaaksesi. Ellei sinulla vielä ole omaa henkilökohtaista 

Facebook-käyttäjätiliä, luo tili päästäksesi eteenpäin. 

Huomioi: Sivun nimen voi myöhemmin muuttaa, mutta vain siihen asti kun sivu on kerännyt 200 

tykkääjää.  
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Sivun luonti tapahtuu neljän vaiheen kautta: 

 

Vaihe 1: Anna sivua koskevat perustiedot 

 Kirjoita enintään 155 merkin pituinen kuvaus sivun kohteesta 

 Lisää yrityksesi tai organisaatiosi verkkosivusto.  

 Valitse Facebook-sivullesi yksilöllinen verkko-osoite, johon voit myöhemmin ohjata 

kävijöitä suoraan (osoite on muotoa: http://www.facebook.com/sinunfbisivusi) 

Sinun on vakuutettava, että olet luomassa Facebook-sivua todelliselle yritykselle, organisaatiolle, 

tuotteelle jne., sillä muuten Facebook muuttaa sivusi automaattisesti luokan 6 sivuksi (aate, 

yhteisö). Vahvista lisäksi, että sinulla on valtuudet tämän Facebook-sivun luomiseen. 

Paina lopuksi Tallenna tiedot. 

Vaihe 2: Lisää profiilikuva 

Seuraavassa vaiheessa voit asettaa uuden sivusi profiilikuvan. Profiilikuva näkyy Facebook-sivun 

aikajanan kansikuvan vasemmassa alakulmassa. Voit halutessasi ohittaa tämän vaiheen painamalla 

Ohita. 
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Vaihe 3: Lisää sivu suosikkeihin 

Voit halutessasi lisätä uuden sivusi oman henkilökohtaisen Etusivusi vasemman reunan Suosikit-

valikkoon, jolloin löydät sen helposti aina kun olet Facebookissa. 

 

Vaihe 4: Anna maksuväline mainoskulujen maksamista varten 

Voit lopuksi lisätä tilillesi maksuvälineen Facebook-sivun maksullisten 

markkinointimahdollisuuksien käyttämistä varten. Facebookille voi maksaa mainoskuluja 

luottokortilla, PayPal-tililtä tai pankkitililtä.  

Tämän voi tehdä myöhemminkin, joten voit ohittaa maksuvälineen lisäyksen tässä vaiheessa. 

Facebook-sivu luodaan ja se avautuu ruudullesi. Facebook kehottaa sinua aluksi tykkäämään 

omasta sivustasi, kutsumaan kavereitasi sivun tykkääjiksi ja lisäämään sivulle ensimmäisen 

julkaisusi. Voit halutessasi ohittaa nämä toimenpiteet ja jatkaa viimeistelemään uuden Facebook-

sivusi.  
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ASKEL 6: VIIMEISTELE FACEBOOK-SIVUSI  

Luotuasi uuden Facebook-sivun siirryt automaattisesti tälle sivulle. Uusi Facebook-sivu näyttää alla 

olevan kuvan mukaiselta. 

 

Uutta sivua on vielä täydennettävä sen omistajaa koskevilla tiedoilla, jotta sivun käyttö 

markkinoinnissa voidaan käynnistää. 
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Viimeistele uusi Facebook-sivusi lisäämällä sinne sivun kohdetta koskevat perustiedot: 

1) Kansikuva. Kansikuva on Facebook-sivun Aikajanan yläreunaan sijoittuva suurikokoinen 

kuva, jonka avulla voit tervehtiä sivullesi saapuvia kävijöitä. Lataa kansikuva 

klikkaamalla Lataa kansi -painiketta sivun oikeassa ylänurkassa. Kuvan tulee olla 

vähintään 399 pikseliä leveä, ja täysikokoisen kuvan mitat ovat 851 x 315 pikseliä. 

Kansikuvassa voi Facebookin ohjeiden mukaisesti olla myös markkinointiviestejä, kuten 

hintatarjouksia tai ostokehotuksia, mutta tekstin osuus ei saa ylittää 20 prosenttia 

kuvan pinta-alasta. 

2) Profiilikuva. Mikäli ohitit profiilikuvan lisäämisen luodessasi sivua, kuva kannattaa lisätä 

nyt. Käytä yrityksen tai organisaation logoa tai muuta tunnistetta, jonka voit ladata 

työasemaltasi tai verkkolevyltä. Profiilikuvan mitat ovat 180 x 180 pikseliä, ja sen tulee 

skaalautua myös kokoon 32 x 32 pikseliä, sillä ladatusta profiilikuvasta luodaan 

automaattisesti pikkukuva, joka näkyy sivun ylläpitäjien tekemien tilapäivitysten 

yhteydessä. 

3) Tietoja-alasivulla olevat lisätiedot. Tietoja-alasivun sisältökenttien määrä ja otsikointi 

vaihtelee riippuen siitä mikä sivutyyppi on valittu sivua luotaessa. Tietoja-alasivulta 

nostetaan joitakin tietoja Facebook-sivun Aikajanan vasemmalla palstalla näkyvään 

Tietoja-laatikkoon. Pääset muokkaamaan Tietoja-alasivun sisältöä klikkaamalla Tietoja-

linkkiä aikajanan kansikuvan alapuolella näkyvässä navigaatiossa. 

Lisää uudelle Facebook-sivullesi saman tien myös ensimmäinen julkaisusi.  

Koska sivun Aikajana on täysin julkinen ja näkyy siten kaikille, kuka tahansa joka löytää Facebook-

sivun, voi nähdä sen Aikajanalla olevat julkaisut kommentteineen.  Facebook-sivulle lisätyt 

julkaisut ovat keskeinen viestintäkeino, jonka avulla voit välittää erilaista tietoa palvellaksesi 

nykyisiä tykkääjiä ja houkutellaksesi uusia.   

HUOM: Tilapäivityksen pituus voi olla jopa 63 206 merkkiä. Käytännössä kannattaa kuitenkin 

suosia lyhyitä, jopa alle 100 merkin pituisia viestejä, sillä ne saavat yleensä eniten palautetta. 
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ASKEL 7:  VIRITÄ SIVUSI LASKEUTUMISSIVUILLA 

Facebook-sivu on tavanomaisiin verkkosivuihin verrattuna sikäli ongelmallinen markkinointiväline, 

että se tarjoaa vain vähäiset mahdollisuudet personointiin ja oman brändi-ilmeen rakentamiseen. 

Värien, kuvien ja muiden visuaalisten elementtien käyttö rajoittuu käytännössä Aikajanan 

kansikuvaan, profiilikuvaan ja sivun Aikajanalla julkaistaviin kuva- ja videomateriaaleihin.  

Facebook-sivun perustoiminnallisuudet eivät myöskään mahdollista tavanomaisilla verkkosivuilla 

helposti toteutettavien vuorovaikutusvälineiden, erityisesti lomakkeiden käyttöä. Lomakkeita 

tarvitaan asiakassuhteiden luomisessa, mikä tekee tästä puutteesta erityisen vakavan. 

Omat laskeutumissivut vapauttavat sinut Facebook-sivun rajoituksista  

Organisaatiosi oman visuaalisen ilmeen hyödyntäminen ja erilaisten markkinoinnissa hyödyllisten 

toiminnallisuuksien käyttö Facebook-sivulla on kuitenkin mahdollista. Ratkaisu on omien 

laskeutumissivujen luominen, jolloin tarvittavat visuaaliset ja muiden markkinoinnissa tarvittavat 

elementit voidaan lisätä näille sivuille.  

Laskeutumissivuja käytetään yleisesti Facebookin ulkopuolella. Laskeutumissivu on erityinen 

verkkosivu, jolle ohjataan kävijöitä esimerkiksi mainoksilla. Laskeutumissivulla on vain yksi ehdotus 

tai tarjous ja välineet tarjouksen lunastamiseen. Laskeutumissivulla esitetyn ehdotuksen tai 

tarjouksen lunastamista kutsutaan konversioksi. 

Yksinkertainen laskeutumissivu on esimerkiksi sivu, jolla tarjotaan maksuttoman uutiskirjeen 

tilausmahdollisuus. Tällöin laskeutumissivun tuottama konversio on kyseisen uutiskirjeen tilaus.  

Käytännössä omien laskeutumissivujen lisääminen Facebook-sivulle tapahtuu iframe-sovelluksen 

avulla. Iframe tulee sanoista "inline frame" ja se tarkoittaa tekniikkaa, jonka avulla verkkosivulla 

voidaan näyttää toiselta sivulta noudettavaa sisältöä.  

Voit luoda Iframe-sovelluksen itse tai käyttää kolmannen osapuolen valmista sovellusta. Iframe-

sovelluksella Facebook-sivulle voidaan tuoda Facebookin ulkopuolisella palvelimella julkaistua 
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sisältöä, joka on vapaasti toteutettavissa tavanomaisilla sisällöntuotannon välineillä. Tämä antaa 

suhteellisen vapaat kädet sisällön toteuttamisen suhteen, ja esimerkiksi erilaisten kampanjasivujen 

toteutus onnistuu tällä tavoin. Iframe-sovelluksen käytössä olevan tilan leveys Facebook-sivulla on 

810 pikseliä, mikä on huomioitava sisällön suunnittelussa. 

Kun haluat luoda oman laskeutumissivun, suunnittele ensin markkinointikampanja, jonka osaksi 

laskeutumissivu liitetään. Facebookissa kannattaa suoran myynnin sijasta tehdä potentiaalille 

ostajille muunlaisia ehdotuksia, esimerkiksi tarjota ilmaista näytettä tuotteesta. Tällainen ehdotus 

voidaan esittää omalla laskeutumissivulla ja kerätä ehdotuksen lunastamisen yhteydessä 

kiinnostuneiden ostajien yhteystietoja jatkohoitoa varten. 

Hankittuasi tai luotuasi iframe-sovelluksen, kytke oma sisältösi sovellukseen ja lisää sovellus 

Facebook-sivullesi. 

Helppoja kolmannen osapuolen ratkaisuja omien alasivujen toteuttamiseen ovat esimerkiksi 

Woobox ja Thunderpenny, jotka luonnollisesti löydät Facebookista. 

Hanki tykkääjiä Facebook-sivullesi laskeutumissivun avulla 

Facebook-sivu ilman tykkääjiä on kuin luentotilaisuus ilman kuuntelijoita. Facebook-sivustasi tulee 

markkinointikanava vain sitä kautta, että onnistut hankkimaan sinne tykkääjiä. Tykkääjät ovat 

yleisöä, jolle voit puhua. Tykkääjien välityksellä viestisi leviävät myös laajemmalle Facebookissa. 

Kun kasvatat Facebook-sivustasi tykkäävien henkilöiden lukumäärää, laajennat samalla Facebook-

sivulla julkaistujen markkinointiviestien tavoittavuutta.  

Voit houkutella uusia tykkääjiä Facebook-sivullesi luomalla tätä tarkoitusta varten oman 

laskeutumissivun ja sen jälkeen hankkimalla sinne kävijöitä. Tällaisella sivulla on jokin ehdotus tai 

tarjous, joka motivoi sivulle saapuvaa henkilöä painamaan Tykkää-nappia. Tykkääjien houkuttelu 

onnistuu parhaiten, kun annat jotain vastalahjaksi niille, jotka liittyvät Facebook-sivusi tykkääjien 

joukkoon. 

Tykkääjien hankkiminen voidaan yhdistää Facebook-sivulla muidenkin tavoitteiden edistämiseksi 

toteutettavaan markkinointikampanjaan, esimerkiksi arvontaan tai ilmaisen e-kirjan jakeluun.  

https://apps.facebook.com/mywoobox/
https://apps.facebook.com/static_html_plus/
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HUOM: Aiemmin kampanjasivu voitiin tehdä kaksiosaisena, jolloin sen tehtävänä oli ensin 

houkutella vierailijoita painamaan Tykkää-nappia lupaamalla tästä palkinnoksi mahdollisuus 

osallistua kilpailuun tai ladata ilmaista sisältöä. Tällaisen ”fan gate” –laskeutumissivun käyttö ei 

5.11.2014 lähtien ole mahdollista. 

Liittämällä luvatun sisältö- tai muun tarjouksen lunastaminen yhteystietojen luovuttamiseen, 

saadaan samalla kerättyä kontakteja myöhempää markkinointia varten. Vierailijat saadaan 

helpoiten tykkäämään Facebook-sivusta lupaamalla heille jotain mielenkiintoista, tai 

yksinkertaisesti herättämällä heidän uteliaisuutensa. 

Jos tarjouksen lunastussivulla on lomake, sen avulla kerätyt yhteystiedot voidaan tallentaa 

markkinointirekisteriin, josta ne ovat myöhemmin hyödynnettävissä asiakassuhteiden luomisessa 

ja hoitamisessa. 

Kenet sinun pitäisi saada tykkäämään Facebook-sivustasi? 

Ennen kuin lähdet suunnittelemaan erilaisia toimenpiteitä Facebook-sivusi tykkääjämäärän 

kasvattamiseksi, on hyvä ensin pohtia sitä, kenen oikeastaan pitäisi tykätä Facebook-sivustasi. 

Tykkääjäksi kun ei kannata haalia ihan ketä tahansa, eikä määrä tässäkään lajissa korvaa laatua. 

Facebook-sivullasi tulee joka tapauksessa käytännössä olemaan kolmenlaisia tykkääjiä: 

 Nykyisiä asiakkaitasi 

 Potentiaalisia asiakkaitasi 

 Muita henkilöitä, jotka eivät ole koskaan ostaneet sinulta eivätkä koskaan tule 

ostamaan sinulta mitään 

Jos onnistut kohdentamaan viestintäsi oikein, suurin osa Facebook-sivusi tykkääjistä kuuluu 

kahteen ensimmäiseen ryhmään. Nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden suhde voi tykkääjien 

keskuudessa vaihdella voimakkaasti - jollakin sivulla suurin osa tykkääjistä on nykyisiä asiakkaita, 

jollakin sivulla vain muutama prosentti tykkääjistä on joskus ostanut tai tulee joskus ostamaan 

sivun omistajalta jotain. 
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Kolmas tykkääjäryhmä on ongelmallinen, sillä et tule suoranaisesti saamaan aikaan minkäänlaista 

suhdetta näiden ihmisten kanssa. Heidän mukanaolonsa merkitys ja mahdollinen hyöty jääkin sen 

varaan, onko heidän suhteutumisensta lähtökohtaisesti positiivista, neutraalia vai peräti 

negatiivista.  

Positiivisesti suhtautuvista on se hyöty, että he saattavat jakaa viestejäsi eteenpäin ja osallistua 

tällä tavoin ilmaisen median luomiseen. He eivät itse koskaan osta sinulta, mutta voivat hankkia 

sinulle uusia potentiaalisia ostajia. Neutraalit eivät osoita minkäänlaista aktiviteettia sivuasi 

kohtaan, joten he ovat käytännössä tyhjiä numeroita. Negatiivisesti suhtautuvat saattavat jopa 

pyrkiä tekemään kiusaa toiminnallesi Facebookissa esimerkiksi raportoimalla julkaisujasi 

roskaviesteiksi.   

Et koskaan pysty täysin välttämään tämän kolmannen tykkääjäryhmän syntymistä. Sinun tehtäväsi 

on pitää huolta, että et missään vaiheessa AKTIIVISESTI houkuttele sivusi tykkääjäksi sellaisia 

henkilöitä, joiden mahdollinen asiakkuus on epätodennäköinen. Tätä voi puolestaan johtaa 

esimerkiksi valitsemalla Facebook-sivullasi järjestettävien kilpailujen ja arvontojen palkinnot siten, 

että niistä voivat hyötyä ainoastaan nykyiset ja potentiaaliset asiakkaasi. Jos toimit näin, saat 

varmasti vähemmän osallistumisia, mutta samalla työnnät pois niitä, joista ei tule missään 

vaiheessa tosiostajia yrityksellesi.   
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ASKEL 8: KÄYNNISTÄ MAINONTA 

Facebook ei veloita sinulta lanttiakaan niistä markkinointivälineistä, joista tässä kirjassa on tähän 

asti puhuttu. Facebook antaa yrityksille ja muille organisaatioille ilmaisen kotisivun (Facebook-

sivu) ja ilmaisia työvälineitä verkkosivujesi sisältöjen markkinointiin. Voit myös markkinoida omaa 

Facebook-sivuasi ilmaisilla työvälineillä omalla verkkosivustollasi.  

Missä se haudattu koira on?  

Vastaus löytyy  Facebook-mainonnasta. Facebook on rakentanut edellä mainitut ilmaiset 

markkinointivälineet saadakseen itselleen mahdollisimman monta asiakasta, jolle tarjota 

mainontaa ratkaisuksi yhteisön luomiseen ja myöhemmin sen hoitamiseen.  

Facebook on mainostuloilla elävä pörssiyhtiö, jolla on lähivuosina saavutettavana kovia 

kasvutavoitteita. Tavoitteidensa saavuttamiseen Facebook tarvitsee suuren määrän uusia 

mainostajia. Facebook ei tästä syystä tule koskaan antamaan käyttöösi niin tehokkaita 

maksuttomia markkinointivälineitä, että pystyisit saavuttamaan merkittäviä tuloksia käyttämättä 

lainkaan rahaa. 

Jos tässä vaiheessa koet itsesi petetyksi, kannattaa vetää pari kertaa henkeä ja jatkaa lukemista.  

Maksettu mainonta on lopulta joka tapauksessa Facebookin kaikkein tehokkain viestintäkeino. 

Esimerkiksi Facebook-sivut, joita mainostetaan keräävät nopeammin tykkääjiä kuin sellaiset 

sivut, joiden ylläpitäjät kieltäytyvät maksamasta näkyvyydestä Facebookissa. Kyse ei useinkaan 

ole suurista summista, sillä jo muutaman euron päiväbudjetti mainoksiin nostaa Facebook-

näkyvyytesi aivan eri lukemiin verrattuna siihen, että pidät lompakkosi nyörit tiukasti kiinni.  

Facebook-mainonta on kokonaisuutena muihin verkkomainonnan muotoihin verrattuna varsin 

kilpailukykyinen vaihtoehto, käytetäänpä vertailukriteerinä sitten tavoittavuutta tai kustannuksia.   

 



10 askelta Facebook-markkinointiin  37/51 

________________________________________________________________________________________________  
© Jari Juslén ja Akatemia 24/7 Oy 2014 

Facebook-mainonta ja sen käyttökohteet 

Facebook myy omalla järjestelmällään paikkoja Facebookin sisällä näytettäville mainoksille. 

Mainoksia näytetään lähes kaikkialla Facebookissa ja niitä voi näkyä esimerkiksi:  

 Facebook-sivunäkymien oikeassa sivupalkissa otsikon Sponsoroitu alla 

 Facebookin käyttäjien Etusivun Uutiset-näkymässä ruudun keskiosassa 

 Mobiilisovellusten Uutiset-näkymässä 

Facebook-mainonnalla on kolme keskeistä käyttökohdetta: 

1. Oman Facebook-sivun mainostaminen. Tällä tavoin voit houkutella uusia tykkääjiä 

Facebook-sivullesi ja samalla kerätä yhteystietoja. Erityisen tärkeää Facebook-

markkinoinnin alkuvaiheissa, jolloin tavoitteena on oman yhteisön kokoaminen.  

2. Kävijöiden hankkiminen Facebookin ulkopuoliselle sivustolle, esimerkiksi yrityksen 

kotisivuille tai verkkokauppaan. Voit käyttää Facebook-mainoksia ohjaamaan liikennettä 

omalla verkkosivustollasi sijaitsevalle laskeutumissivulle. 

3. Yhteydenpito Facebook-sivun tykkääjiin. Tämä on tehokas viestintäkeino, sillä tykkääjillä 

on jo suhde mainostajan Facebook-sivuun. Tällöin mainonnan havaitseminen on 

todennäköisempää ja alttius reagoida mainoksiin korkeampi kuin sellaisilla henkilöillä, jotka 

eivät ole tykänneet mainostajan Facebook-sivusta.  

Mikäli haluat kiihdyttää Facebook-sivusi tykkääjämäärän kasvua ja siten antaa vauhtia koko 

Facebook-markkinoinnillesi, sinun kannattaa käynnistää sivusi mainostaminen niin pian kuin 

mahdollista. 

Facebook-mainonnan aloituskynnys on hyvin matala sekä tekemisen että kustannusten osalta. 

Pienissä yrityksissä ja muissa pienissä organisaatiossa ei muutenkaan tarvita monimutkaisia 

markkinointikampanjoita, joten niille ei ole käyttöä Facebookissakaan. Facebook on tässä 

suhteessa ihanteellinen mainosmedia juuri pienille yrityksille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää 
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suuria summia mainosten tuotantoon tai mediasuunnitteluun. 

Facebook-mainontaa voidaan hoitaa itsepalveluna. Tarvittavat työvälineet mainoskampanjoiden 

luomiseen saat käyttöösi Facebookista heti kun haluat. Mainoksia luodaan ja hallinnoidaan 

Mainosten hallinta -osiossa, johon pääset kaikkien Facebook-sivunäkymien alareunassa olevan 

valikon Luo mainos -linkistä. Mainoksen luomisen voit käynnistää myös omalta Facebook-sivultasi.  

Toteutuneet mainoskulut maksetaan jälkikäteen joko luottokortilla, PayPal-maksujärjestelmällä tai 

antamalla Facebookille valtuutus veloittaa mainoskulut suoraan pankkitililtä. 

Facebook-sivun tykkäysmainoksen luominen 

Facebookissa on käytettävissä kaikkinensa useita erilaisia mainosvaihtoehtoja, mutta niistä yksi on 

sellainen, jonka käyttöön sinun kannattaa perehtyä mahdollisimman nopeasti. Tämä mainos 

auttaa sinua kasvattamaan Facebookin avulla tavoittamasi yleisön kokoa nopeasti, mikä on 

tärkeää Facebookissa julkaisemasi sisällön näkyvyyden kannalta. Aloittavana Facebook-

markkinoijana yksi päällimmäisistä kysymyksistäsi liittyy varmasti siihen, kuinka paljon oikeita 

ihmisiä voit tavoittaa Facebookista. 

Seuraavaksi esittelemäni Facebook-mainos on erityisen hyödyllinen aloittelevalle Facebook-

mainostajalle nimenomaan siksi, että voidaksesi käyttää sitä sinulla ei tarvitse olla uudella 

Facebook-sivullasi vielä ainuttakaan tykkääjää. Itse asiassa tämä mainos auttaa sinua juuri tämän 

ongelman ratkaisemisessa: saat sivullesi näkyvyyttä tavoittelemasi kohdeyleisön keskuudessa ja 

käännät samalla sivusi tykkääjämäärän kasvuun.  

Facebook-sivun tykkäysmainos 

Facebook-sivun tykkäysmainos on äärimmäisen yksinkertainen Facebook-mainos, jonka luot omin 

voimin muutamassa minuutissa. 

Facebook-sivun tykkäysmainoksen tehtävä on sekin yksinkertainen ja suoraviivainen: tämän 

mainoksen tehtävänä on hankkia uudelle Facebook-sivullesi lisää tykkääjiä. Eikä ketä tahansa 

Facebookin käyttäjiä, vaan mahdollisimman tarkasti juuri niitä ihmisiä, jotka todennäköisimmin 
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ovat kiinnostuneita myös niistä tuotteista, palveluista tai ideoista, joita haluat heille myöhemmin 

tarjota. Tykkääjien kerääminenhän ei ole Facebook-markkinoinnin lopullinen tavoite, vaan 

ostavien asiakkaiden hankkiminen ja asiakassuhteiden hoitaminen. Tämä siitä yksinkertaisesta 

syystä, että tykkääjät eivät ylläpidä tai kasvata ainuttakaan yritystä - sen tekevät ostavat 

asiakkaat. 

Käynnistä Facebook-sivutykkäysmainoksen luominen siirtymällä oman Facebook-sivusi aikajanalle. 

Löydät sen oikeasta ylänurkasta painikkeen, jossa lukee ”Luo markkinointeja.” 

Klikkaa painiketta ja valitse avautuvasta valikosta kohta ”Markkinoi sivuasi”, jolloin alla olevan 

kuvan mukainen ikkuna avautuu. Tässä ikkunassa tehdään kaikki tätä mainosta ja sen 

näyttämiseksi luotavaa mainoskampanjaa koskevat asetukset. 

 

Mainoksen sisältö 
 
Vasemman palstan Mainoksen esikatselu –ikkunassa näet Facebook-sivutykkäysmainoksesi 

sellaisena, kuin sitä tullaan Facebookissa näyttämään. Voit kuvan yläpuolella näkyviä linkkejä 

klikkaamalla tarkastella mainostasi sen eri sijainneissa (uutiset tietokoneilla, oikea sivupalkki 
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tietokoneilla sekä mobiilisovellusten uutiset). 

Mainoksen asettelua ei pysty muokkaamaan. Sen sijaan voit muokata mainoksen sisältöä 

seuraavilta osin: 

 Kuva – oletuksena mainoksen kuvaksi ladataan Facebook-sivusi aikajanan kansikuva, mutta 

voit vaihtaa sen lataamalla tilalle uuden kuvan tietokoneeltasi. Kuvan suositellut mitat ovat 

1200 x 444 pikseliä ja vähimmäiskoko 254 x 94 pikseliä. PNG on parhaiten soveltuva 

kuvatiedostomuoto. Muista, että uutisissa näytettävien mainosten kuvien pinta-alasta saa 

tekstiä olla enintään 20 prosenttia.  

 Mainosteksti – kirjoita mainokseesi enintään 90 merkin pituinen teksti, joka houkuttelee 

mainoksesi näkevää Facebookin käyttäjää tykkäämään sivustasi. 

Kohderyhmä 

Mainoksen sisällön muokkauksen jälkeen voit määritellä mainoksellesi kohdeyleisön. Tehtäväsi on 

kohdeyleisöä rajaamalla pyrkiä näyttämään mainostasi vain sellaisille Facebookin käyttäjille, joihin 

todella haluat saada yhteyden. Hyvin rajattu kohderyhmä parantaa mainonnan tuloksia ja auttaa 

pitämään kustannuksia kurissa. 

Ensimmäinen kohderyhmää koskeva valinta liittyy maantieteelliseen alueeseen, jonka sisällä 

oleville Facebookin käyttäjille mainostasi näytetään. Oletuksena mainoksesi näkyy koko Suomessa, 

mutta voit rajata mainoksesi näkyvyyden myös pienemmälle maantieteelliselle alueelle. 

Vaihtoehtoisesti voit valita mainoksesi kohdemaan tai –maat vapaasti sen mukaan, mistä päin 

maailmaa yleisöä tavoittelet. 

Sijainnin lisäksi voit tarkentaa mainoksesi kohderyhmää käyttämällä seuraavia valintoja: 

 Kiinnostuksen kohteet – kohderyhmästäsi tulee tarkemmin rajattu ja onnistut 

tavoittamaan markkinointisi kannalta enemmän oikeita ihmisiä, kun käytät 

mainoskampanjasi kohdentamisessa kiinnostuksen kohteita. Kiinnostuksen kohteet ovat 

Facebookin mainosjärjestelmästä löytyviä käyttäjien ominaisuuksia, joita Facebook lisää 

mainostajille tarjottavaan kohderyhmätietoon sen perusteella, mitä Facebookin käyttäjät 
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itsestään kertovat eri yhteyksissä (mm. millaisia harrastuksia he ovat lisänneet omaan 

henkilökohtaiseen profiiliinsa). Voit etsiä sopivia kiinnostuksen kohteita yksinkertaisesti 

kirjoittamalla niitä kenttään – jos kiinnostuksen kohde löytyy Facebookin järjestelmästä, 

voit lisätä sen kampanjaasi, jonka jälkeen mainostasi näytetään sellaisille Facebookin 

käyttäjille, joiden profiilitiedoista löytyy tämä kiinnostuksen kohde. Voit lisätä useampia 

kiinnostuksen kohteita, mikäli sopivia löytyy Facebookin järjestelmästä. 

 Ikä – voit rajata mainoskampanjan kohderyhmän asettamalla ala- ja yläikärajan 

 Sukupuoli – oletuksena mainoksesi näkyy kaikille sukupuolesta riippumatta, mutta voit 

määritellä mainoksesi kohdeyleisöksi myös pelkästään naiset tai miehet. 

Budjetti ja aikataulu 

Tämän mainoskampanjan budjetointi on helppoa, sillä voit ainoastaan asettaa vuorokausibudjetin, 

joka muodostaa mainospanostustesi ylärajan yhden vuorokauden aikana. Facebook näyttää 

mainostasi määrittelemääsi kohderyhmään kuuluville henkilöille korkeintaan niin monta kertaa ja 

niin kauan, että asettamasi vuorokausibudjetti on kokonaan käytetty. Jos budjettisi loppuu ennen 

kuin vuorokausi vaihtuu, mainoksesi lakkaa näkymästä ja käynnistyy taas, kun vuorokausi on 

vaihtunut. 

 

Valitse haluamasi vuorokausibudjetti valmiiksi asetettujen vaihtoehtoisten budjettisummien 

joukosta. Isommalla budjetilla saat todennäköisesti enemmän tykkääjiä per vuorokausi, mutta 
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luonnollisesti myös mainoskulusi ovat korkeammat. 

Aseta vielä mainoskampanjallesi aikataulu, käytännössä mainoskampanjan päättymispäivä. Voit 

valita suoraan 7, 14 tai 28 vuorokauden pituisen kampanjan klikkaamalla asianomaisen kestoajan 

painiketta tai asettaa kampanjalle päättymispäivän kalenterityökalun avulla. 

Valittavissa on myös vaihtoehto ”Näytä tätä mainosta jatkuvasti”, mutta tätä ei yleensä kannata 

käyttää mahdollisten unohdusten ja muiden yllättävien tapahtumien aiheuttamien 

ennakoimattomien mainoskulujen välttämiseksi.   

Maksaminen ja tilaaminen 

Jäljellä on enää muutama toimenpide ennen ensimmäisen Facebook-mainoskampanjasi 

käynnistymistä. 

HUOM: Varmista tässä vaiheessa, että kohdassa ”Valuutta” lukee (EUR) euro ennen kuin jatkat 

tilaamiseen. Tämä on erittäin tärkeää, sillä mainostilin valuuttaa EI pysty vaihtamaan sen 

jälkeen, kun ensimmäinen kampanja on tilattu. 

Kun klikkaat ikkunan oikeassa alanurkassa näkyvää Markkinoi sivua –painiketta, Facebook pyytää 

sinua antamaan maksuvälineen, jolta mainoskulut jatkossa veloitetaan. 

Käytettävissä olevat seuraavat maksuvälineet: 

 Luottokortti – voit maksaa yleisimmillä luottokorteilla 

 PayPal-tili – jos sinulla on PayPal-tili, voit valtuuttaa Facebookin veloittamaan mainoskulut 

tililtäsi 

Huomioi, että maksuväline annetaan vain kerran. Kun tilaat uusia mainoskampanjoita, antamasi 

maksuvälineen tiedot löytyvät Facebookin järjestelmästä. Maksuvälineen voi vaihtaa tarpeen 

mukaan. 

Annettuasi maksuvälineen voit lähettää tilauksesi. Mainoksesi tarkistetaan ja sen näyttäminen 

käynnistyy tarkistuksen jälkeen, mihin yleensä kuluu korkeintaan muutama tunti. 
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ASKEL 9: KYTKE FACEBOOK VERKKOSIVUIHISI 

Facebook-sivu ja Facebook-mainonta ovat markkinoijan työvälineitä, joita käytetään Facebookin 

sisällä. Facebook-markkinointiin sisältyy kuitenkin vielä yksi mahdollisuus, Facebookin ja omien 

verkkosivujesi yhdistäminen.  

Tässä voidaan hyödyntää Facebookin yhteisöliitännäisiä, jotka mahdollistavat kaksi tärkeää 

ilmiötä: 

1) Verkkosivustolla julkaistujen sisältöjen jakaminen Facebookissa 

2) Kävijöiden ohjaaminen verkkosivustolta Facebookiin 

Sisältöjen jakaminen Facebookiin 

Verkkosivustolla julkaistun sisällön yhteyteen voidaan lisätä Tykkää-nappi, jonka avulla sivustolla 

vierailevat Facebookin käyttäjät voivat julkaista haluamansa sisällön omassa profiilissaan. 

Tykkää-napin painallus julkaisee sisältöön osoittavan linkin nappia painaneen henkilön Facebook-

profiilissa.  

Tällä tavalla verkkosivustolla julkaistujen sisältöjen näkyvyys laajenee tavoittamaan myös sellaisia 

henkilöitä, jotka eivät välttämättä koskaan ole vierailleet tällä verkkosivustolla. 

Jos verkkosivustollasi julkaistaan usein sellaista sisältöä, jonka sivustosi käyttäjät päättävät siirtää 

Facebookiin Tykkää-napin avulla, tulet saamaan sivustollesi ajan mukana enemmän kävijöitä 

Facebookista - täysin ilmaiseksi.  

Ohjeet Tykkää-napin luomiseen löydät täältä. 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button/
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Kävijöiden ohjaaminen Facebookiin 

Tykkäysruutu (Like Box) on väline Facebook-sivun markkinointiin ulkopuolisilla verkkosivustoilla. 

Tykkäysruutu mahdollistaa Facebook-sivun tykkääjäksi liittymisen suoraan ulkoiselta 

verkkosivustolta, joten sen käyttö voi merkittävästi tehostaa sivun tykkääjämäärän kasvua. 

Tykkäysruutu on hyödyllinen väline etenkin siinä vaiheessa, kun Facebook-sivusi on uusi. Tällöin on 

oletettavaa, että omalla verkkosivustollasi käy jatkuvasti ihmisiä, joita tieto uudesta Facebook-

sivustasi ei vielä ole tavoittanut. Tykkäysruutu auttaa tässä tapauksessa osaltaan Facebook-sivusi 

tykkääjämäärän kasvattamisessa. 

Tykkäysruudun kokoa ja sisältöä voi muokata verkkosivustolla käytettävissä olevan tilan ja muiden 

tarpeiden mukaan.  

 

Tykkäysruudun lisääminen tapahtuu siten, että luot tarvittavan koodin Facebookin sivustolla ja 

tämän jälkeen liität sen omalle verkkosivustollesi haluamaasi paikkaan tai paikkoihin. 

Voit luoda Tykkäysruudun täällä. 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-box-for-pages
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ASKEL 10: MITTAA, ANALYSOI JA KEHITÄ 

Kuten kaikessa markkinoinnissa, myös Facebookissa tulokset ratkaisevat ajan mukana sen, miten 

kannattavasta operaatiosta on kyse. Facebook-markkinoinnin avulla täytyy saada aikaan samoja 

tuloksia kuin muistakin markkinointikanavista, jotta siihen ohjattuja panostuksia voidaan pitää 

oikeutettuina.  

Tulokset voivat olla esimerkiksi myytyjä tuotteita, hankittuja uusia ostavia asiakkaita tai tyytyväisiä 

nykyisiä asiakkaita. Tärkeintä on, että läsnäolo Facebookissa jollakin mitattavalla tavalla edistää 

yrityksesi tai organisaatiosi kokonaistavoitteiden saavuttamista. 

Facebook-markkinoinnin alkuaskelista viimeinen on perehtyminen niihin välineisiin, joilla 

Facebookista saatavia tuloksia voidaan mitata. Mittaus mahdollistaa toimenpiteiden analysoinnin, 

mikä puolestaan on markkinoinnin kehittämisen edellytys. 

Facebook-sivun kävijäseuranta 

Facebook-sivulla on kävijäseuranta, jonka avulla voit seurata Facebook-sivusi käyttöä ja sen 

aikaansaamaa vuorovaikutusta kävijöiden kanssa. Linkki kävijäseurantaan löytyy ylläpitämäsi 

Facebook-sivun aikajanan kansikuvan yläpuolella näkyvästä ylläpitäjän valikosta. 

Kävijäseuranta aktivoidaan käyttöösi heti kun Facebook-sivullasi on 25 tykkääjää. 

Avattuasi kävijäseurannan saavut Yleiskatsaus-sivulle. Yleisnkatsaus-sivun yläosan kolmesta 

laatikosta näet yhdellä silmäyksellä Facebook-sivusi keskeisiä seurantatietoja yhden viikon ajalta: 

 Sivutykkäykset – tykkääjien määrä ja sen muutos viimeksi kuluneen viikon aikana sekä 

vertailu edelliseen viikkoon 

 Julkaisun kattavuus – sivun sisällön tavoittamien henkilöiden määrä sekä vertailu 

edelliseen viikkoon 

 Sitoutuminen – sivun julkaisuihin kohdistunut vuorovaikutus (julkaisuista tykkäykset, 



10 askelta Facebook-markkinointiin  46/51 

________________________________________________________________________________________________  
© Jari Juslén ja Akatemia 24/7 Oy 2014 

kommentoinnit ja jakamiset sekä julkaisuissa olevien linkkien klikkaukset) sekä vertailu 

edelliseen viikkoon 

 

Alempana näet 5 viimeisen julkaisusi tehokkuustilastot.  

 

Kunkin julkaisun tavoittamien henkilöiden lukumäärä näkyy Kattavuus-sarakkeessa, julkaisuihin 

kohdistunut vuorovaikutus (tykkäykset, kommentit ja jaot sekä klikkaukset) Sitoutuminen-
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sarakkeessa. Tämän raportin avulla saat jatkuvasti hyödyllistä tietoa Facebook-sivusi julkaisujen 

toimivuudesta ja pystyt ajan mukana parantamaan julkaisujesi laatua kiinnittämällä huomiota 

siihen, millaiset julkaisut saavat eniten palautetta.  

Yleiskatsaus-näkymän lisäksi Facebook-sivun seurantatietoja voi tarkastella tarkemmin yhteensä 

viiden erilaisen raporttinäkymän avulla: 

1. Tykkäykset – tältä sivulta löydät tarkennetut näkymät tykkääjämäärän kehitykseen, 

nettotykkäysten määrän kehitykseen sekä tietoa siitä, missä tykkäykset ovat tapahtuneet 

(aikajana, mainos, tykkäysruutu jne.) 

2. Kattavuus – tarkennettuja näkymiä Facebook-sivusi tavoittaman yleisön kokoon sekä sivun 

julkaisujen aikaansaamaan vuorovaikutukseen  

3. Käynnit – tietoa Facebook-sivullesi suuntautuneista käynneistä ja käyntien aikana 

katselluista sivunäkymistä (aikajana, laskeutumissivut) sekä ulkoisista liikenteen lähteistä, 

jotka ovat lähettäneet Facebook-sivullesi kävijöitä 

4. Julkaisut – tältä sivulta löydät esimerkiksi kuvaajan, joka kertoo milloin sivusi tykkääjät ovat 

paikalla. Tätä tietoa voit hyödyntää omien julkaisujesi ajoittamisessa, sillä luonnollisesti 

tavoitat eniten tykkääjiä silloin, kun mahdollisimman moni on Facebookissa 

5. Ihmiset – demografisia tietoja sivusi tykkääjistä 

Tutustu kävijäseurannan kaikkiin sivuihin heti, kun ne ovat käytettävissä.  

Mittaa ennen kaikkea sivun julkaisujen aikaansaamaa vuorovaikutusta  

Facebook-markkinoinnin tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä on useita, mutta Facebook-sivun 

julkaisujen aikaansaama vuorovaikutus on yksi tärkeimmistä. Mitä enemmän sivulla julkaistut 

sisällöt saavat osakseen tykkäämisiä, kommentteja ja jakamisia, sitä paremmin ne tavoittavat 

yleisöä Facebookin sisällä.  
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Tykkääjien määrän kehityksen lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota siihen, millaiset julkaisut 

onnistuvat keräämään eniten palautetta. Tämä tarjoaa mahdollisuuden oppia tuottamaan sellaista 

sisältöä, joka aktivoi tykkääjiä ja sitä kautta edistää myös uusien tykkääjien liittymistä sivun 

seuraajaksi.  

Jos ja kun sinulla on Facebook-sivullasi sisältötarjouksia – oppaita, videoita ja niin edelleen – joiden 

lunastamiseksi haluat myös saada potentiaalisten ostajiesi yhteistietoja, on tärkeää mitata näiden 

tarjousten tuottamien yhteystietojen määrää. Hyvä sisältötarjous tuottaa sinulle paljon 

yhteystietoja.  

Tulokset Facebookin ulkopuolella 

Usein Facebook-markkinoinnin tavoitteena on ohjata kiinnostuneita asiakkaita myös markkinoijan 

omille verkkosivuille erityisille laskeutumissivuille tai verkkokauppaan. 

Kävijät ja kävijöiden tuottamat tulokset 

Kun Facebookista ohjataan liikennettä ulkopuoliselle verkkosivustolle, on tärkeää mitata 

Facebookista tulevien kävijöiden määrää ja laatua (tuloksia). Tässä tarvitaan apuna verkkosivuston 

omaa analytiikkaa. Esimerkiksi Google Analytics sisältää kaikki tarvittavat ominaisuudet 

Facebookista tulevien kävijöiden seurantaan. Google Analyticsin avulla voidaan seurata myös 

iframe-sovelluksella Facebook-sivulle toteutettujen laskeutumissivujen käyttöä.  

Myös erilaisten laskeutumissivujen tuottamien konversioiden seuranta onnistuu Google 

Analyticsin Tavoitteet-toimintoa käyttämällä. Kun konversioiden tuottamiseen käytetään 

Facebook-mainoksia, on käytettävissä myös Facebookin oma konversioseurantajärjestelmä. 

Asiakassuhteiden luominen 

Aiemmin tässä oppaassa on todettu, että Facebook on harvoin oikea paikka lopullisten 

ostopäätösten tekemiseen. Viisas markkinoija siirtää keskustelun jossain vaiheessa Facebookin 

ulkopuolelle, sellaiseen kanavaan jossa on mahdollisuus rauhassa käsitellä kaikkia asiakkuuteen 

liittyviä kysymyksiä.  
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Tästä syystä myyntiliidien ja prospektien keräämistä voidaan hyvin tehdä Facebookissa, mutta 

varsinaiseen asiakassuhteiden luomiseen ja ostajien etsimiseen kannattaa käyttää muita 

viestintäkanavia, kuten sähköpostia.  

Asiakassuhteiden luomiseen ja ostajien seulomiseen tarvitaan asiakaspotentiaalin hoitomalli, 

jonka toteuttaminen käytännössä onnistuu parhaiten käyttämällä jonkinlaista 

markkinointiautomaatiotyökalua. Tällainen voi minimissään olla automaattivastaajatoiminnon 

(autoresponder) sisältävä sähköpostimarkkinointijärjestelmä.  
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MITEN ETEENPÄIN? 

Facebook-markkinoinnin välineet ja niiden käytön niksit ovat erilaisia kuin mihin useimmat 

markkinoijat ovat tottuneet. Samoin Facebook-markkinoinnin kokonaisuuden hahmottaminen on 

aluksi hankalaa. Kun kaiken lisäksi ”pankki ei räjähdä” heti ensimmäisen viikon aikana, moni on 

valmis heittämään kirveen kaivoon. 

Kyseessä on markkinointikulttuurin muutos 

Facebook ja muut sosiaalisen median sivustot edustavat vanhan markkinoinnin maailmasta 

tuleville uutta ja outoa maailmaa. Toisaalta ne ovat luontevia ja helposti hahmotettavia 

työvälineitä niiden käsissä, jotka ottavat ensiaskeleitaan markkinoinnissa juuri nyt. 

Oleellista juuri tällä hetkellä on saada vanha ja uusi maailma kohtaamaan siten, että niistä syntyy 

toimiva kokonaisuus. Vanha markkinointi ei väisty hetkessä eikä uusi markkinointi muuta vanhojen 

organisaatioiden toimintaa silmänräpäyksessä. Vanhan ja uuden hyödyntäminen markkinoinnissa 

yhtä aikaa on tärkeää, sillä ostajat liikkuvat sujuvasti näiden maailmojen välillä. 

Facebook-markkinointi on mahdollisuus oppia tekemään asioita uudella tavalla. Facebookin avulla 

syntyvät tulokset eivät välttämättä ole päätä huimaavia heti alussa, mutta kukaan ei tiedä, missä 

peli ratkaistaan kahden vuoden kuluttua. Periksi ei siis kannata antaa heti ensimmäisten tulosten 

perusteella. Muutokset ja uuden kulttuurin synnyttäminen vievät aina aikaa, ja pienten askelten 

avulla eteneminen nyt voi osoittautua ratkaisevan tärkeäksi päätökseksi yllättävänkin lyhyen ajan 

kuluttua.  

Tavoitteena ei ole olla hyvä Facebookissa 

Facebookin ja muiden uusien markkinointikanavien käyttöönotto ei myöskään saa hämärtää 

keskittymistä organisaation perustehtävään. Oleellista ei siis ole olla hyvä Facebookissa. Paljon 

tärkeämpää on olla hyvä siinä, mitä varten organisaatio on olemassa – Facebookin avulla. 
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Facebook-sivun ylläpitäjän opas  
Käsikirja kaikille, jotka hyödyntävät työssään Facebook-sivua.  

 

Toimitetaan ladattavana e-kirjana (pdf). 188 sivua. 

Tämän oppaan lukijana saat  

Facebook-sivun ylläpitäjän oppaan erikoishintaan:  

VAIN 9,99 EUR (+ALV 24%).  
 

Normaalihinta 39,99 EUR (+ALV 24%). 

Tilaa ja lataa Facebook-sivun ylläpitäjän opas Akatemia 24/7 verkkokaupasta.  

Anna ostoskorissa tai kassalla kuponkikoodi 10-askelta saadaksesi erikoisalennuksesi. 

 

http://verkkokauppa.akatemia.fi/kauppa/e-kirjat/facebook-sivun-yllapitajan-opas-pdf/?utm_source=10-askelta-ekirja&utm_medium=pdf&utm_campaign=FBYO

