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HUOM!
Tiedot ja kuvat eivät välttämättä ole ajan
tasalla, sillä Facebook päivittää jatkuvasti
ominaisuuksiaan ja ulkoasua. 

Viimeksi päivitetty päivä: 28.7.2022.



1.Minkälainen profiili järjestöllesi sopii? 

Henkilökohtainen profiili 

Ryhmä 

Fani(sivu) 

Ennen kuin aloitat profiilin tekemisen Facebookiin,
muista lukea viestintäoppaamme. 
 
Sinulla saattaa jo olla henkilökohtainen tili
Facebookissa. On hyvä miettiä, miten haluat
käyttää Facebookia organisaatiosi edustamiseen ja
minkälainen profiili sopii tarkoitukseen. 
 
Tässä oppaassa opit kunkin sivun ominaisuudet ja
asiat, jotka sinun on otettava huomioon, jotta voit
hallita niitä onnistuneesti. 

Facebook-profiilien tyypit: 



1.1. HENKILÖKOHTAINEN PROFIILI

Ystäväluettelo. 
Voit kutsua koko
kaverilistan. 
Voit olla merkitty
muiden ihmisten kuviin. 
Tarvitset
henkilökohtaisen
profiilin, jotta voit luoda
ryhmän tai fanisivun/
sivun järjestöllesi. 

Hyvät puolet
Ei ole suunniteltu näkyvyyttä
varten. 
Monet työkalut, kuten
Facebook-mainokset ja
analytiikka, eivät ole
käytettävissä. 
Se voi olla hämmentävää:
edustaako sivu todella
järjestöä vai vain henkilöä? 
Se voi olla täynnä
ilmoituksia, roskapostia... 
Turvallisuusongelmat: yksi
tili ja yksi salasana. 

Huonot Puolet:

Edut ovat rajalliset, eikä se ole paras ratkaisu
järjestölle. Henkilökohtaista profiilia on
parasta käyttää yhdessä muun tyyppisten
sivujen, kuten ryhmän tai sivun, kanssa. 



Paras vaihtoehto kannustaa järjestön jäseniä
aktiivisuuteen 
Kaikkien jäsenten viestit ovat oletusarvoisesti samalla
tasolla (sama näkyvyys). 
Ryhmän ylläpitäjiksi tarvitaan yksittäisiä henkilöitä
(henkilökohtaiset profiilit). 
Yksi hyvä syy järjestön henkilökohtaisen profiilin
luomiselle. 
Voit valita eri vaihtoehtoja: Julkinen (avoin kaikille
Facebookissa), Suljettu tai Salainen ryhmä. 

1.2. RYHMÄ

Esimerkki 1. Aktiiviset järjestöt

Esimerkki 2. Digital Buddy | Digital Support



Julkinen ryhmä: Kuka tahansa voi liittyä (ei vahvistusta) tai
lisätä muita jäseniä, nähdä ja tykätä kaikista viesteistä. Vain
jäsenet voivat lähettää viestejä ja kommentoida. 
Suljettu ryhmä: Vain jäsenet näkevät viestit, kuka tahansa
voi pyytää päästä jäseneksi. Varo! Viestin jakaminen
ryhmästä voi olla ongelmallista (näkymätön muille kuin
jäsenille). 
Salainen ryhmä: Jäsenet voidaan vain kutsua tai lisätä,
ryhmää ei löydy Facebookin haulla. Hyvä yksityisiin
keskusteluihin. 

Erilaiset ryhmätyypit 

1.2. RYHMÄ

Mitä enemmän ryhmän moderaattoreita, sitä parempi! 
Jos haluat antaa näkyvyyttä omille viesteillesi, voit kiinnittää
ne, jolloin ne pysyvät sivun yläreunassa. 
Käyttäjiä voidaan kieltää ja viestejä voidaan hyväksyä. 
Suuremmille ryhmille on asetettava säännöt. Et ehkä halua,
että jotkut henkilöt saavat kaiken näkyvyyden esim.
henkilökohtaisille mainoksilleen. 

Jos haluat, että ihmiset pysyvät ryhmässä ja ovat aktiivisia,
heidän on nautittava kokemuksestaan. Nauttisitko sinä siitä,
jos Facebook-syötteesi on täynnä aiheeseen liittymättömiä
mainoksia? 

Miksi se on tärkeää?

Moderointi on tärkeää 



Onko ryhmä hallituksenne tai komiteanne johtokunnalle? 
Onko ryhmä tarkoitettu jäsenillenne? 
Käyttävätkö he Facebookia aktiivisesti? 
Onko heillä jo henkilökohtainen profiili? 

Ennen ryhmän tekemistä 
Mieti ensin, kenet kutsut ryhmään ja mikä on ryhmän
perustamisen tarkoitus. 

Aloita keskustelu lähettämällä kysymyksiä, kommentoitavaa
tai kysely. 
Muista rohkaista ihmisiä lähettämään omaa sisältöä. 
Jos koet sen tarpeelliseksi, tee selkeät säännöt. 
Muista: Kutsu kaikki asiaankuuluvat jäsenet. 

Miten ryhmä aloitetaan ja pidetään aktiivisena

1.2. RYHMÄ



Paras vaihtoehto edustukselle. 
Sivulla ei ole kaverilistaa (henkilökohtaiset profiilit), mutta
ihmiset voivat seurata sivua "Tykkää" tai "Seuraa". 
Pääsy Facebook-mainoksiin ja analytiikkaan. 
Sisältö ohjataan kaikille, jotka tykkäävät tai seuraavat sivua. 
Useimmiten nämä ihmiset eivät välttämättä ole edes
järjestöstäsi. 
Vain sivun omat viestit näkyvät fanien syötteissä, muiden
ihmisten kommentit tuskin näkyvät. 
Moderoinnin tarve on vähäinen, mutta aktiivista
postaamista vaaditaan, jotta fanien sitoutuminen säilyy. 

1.3. (FANI) SIVU

Esimerkki 1. DigiUp-hanke Esimerkki2. Moniheli



Perinteisen sivun roolit Sivun käyttöoikeus uudessa sivukokemuksessa

Ylläpitäjä Facebook-oikeus täydellä käyttöoikeudella

Muokkaaja Facebook-oikeus osittaisella käyttöoikeudella

Moderaattori
Tehtäväoikeus viestivastauksiin, yhteisön toimintaan,

mainoksiin ja kävijätietoihin

Mainostaja Tehtäväoikeus mainoksiin ja kävijätietoihin

Analyytikko Tehtäväoikeus kävijätietoihin

Page

1.3. (FANI) SIVU

Jos sinulla on jo henkilökohtainen tili, voit käyttää sitä sivun
tekemiseen. Ihmiset eivät näe, kuka sivua ylläpitää, toisin sanoen
henkilökohtainen profiili ei näy sivulla. 
 
Tarkista kuitenkin aina, kirjoitatko/kommentoitko sivulla "sivuna" vai
"henkilökohtaisena profiilina". 

Tarkista, mitä kuvia ja sisältöä näkyy  
Hyödynnä sivun rooleja: Kenellä on oikeudet
lähettää, kommentoida, muokata jne. 

 Ole varovainen, kun käytät Facebookia sivuna 

Sivun roolit

Hyödynnä sivurooleja, kun haluat jakaa tehtäviä
järjestössäsi työntekijöiden kesken. 
Varmista, että sinulla on useampi kuin yksi ylläpitäjä siltä
varalta, että jokin menee vikaan henkilökohtaisen profiilin
kanssa (On mahdollista, että henkilökohtainen profiili
voidaan poistaa ilman varoitusta. Jos tämä profiili on ainoa
ylläpitäjä, sivun hallinta on vaikeaa.   



Mitä voit julkaista? 
Millaiset kuvat ja materiaalit ovat sopivia? 
Kuinka usein?  
Millä kielellä? 
Miten se sitouttaa kohderyhmääsi? 
Mitä hashtagia voit käyttää? 

Älä unohda
Tunnista kohderyhmäsi ja suunnittele sitten, miten
kommunikoit heidän kanssaan järjestösi vision ja tehtävän
edistämiseksi. 
 
Sivusi kohderyhmän perusteella voit suunnitella ja tehdä
parempaa sisältöä. 

 

Facebook-mainokset. 
Säännölliset postaukset pitävät fanit kiinnostuneina. 
Seuraa sivusi menestystä Insights-välilehdellä. 
Tykkää ja seuraa muita sivuja hyvien esimerkkien
saamiseksi. 
Jaa muiden sivujen sisältöä, se laajentaa verkostoasi. 

Merkitse ihmisiä ja sivuja. 
Yhdistä muihin tileihisi. 

Miten lisätä tavoittavuutta?

Luo tapahtumia 

1.3. (FANI) SIVU



Sähköpostiosoite tai
puhelinnumero 
Salasana (Älä käytä
nimeäsi,
syntymäpäivääsi,
perheenjäsenen nimeä
tai jotain, jonka muut
voivat helposti arvata). 
Tarkista ennen
rekisteröitymistä, että
kirjoittamasi tiedot
ovat oikein. 

3. Luo uusi tili 

Siirry selaimellasi
Fasebookkiin
(https://www.facebook.co
m/)
Klikkaa ”luo uusi tili”  

1.

2.

2. Kuinka tehdä henkilökohtainen profiili 

https://www.facebook.com/


Tarkista yksityisyysasetukset, jotta voit suojata tilisi ja
rajoittaa, kuka näkee minkälaista sisältöä. 

2. Kuinka tehdä henkilökohtainen profiili:
Asiat joihin on hyvä kiinnittää huomiota

Voit rajoittaa ilmoitusten määrää 
Mieti ennen kuin hyväksyt ystäväpyyntöjä ihmisiltä, joita et
tunne. 
Mieti ennen kuin napsautat linkkejä syötteessäsi 
Mieti ennen kuin julkaiset viestiä syötteessäsi: onko hyvä,
jos kaikki näkevät viestisi, vai haluatko rajoittaa sen vain
ystävillesi? 



Henkilökohtainen profiili -> Ryhmät -> Luo uusi ryhmä

3. Kuinka tehdä ryhmä
henkilökohtaisesta profiilista 

Henkilökohtainen profiili -> Sivut -> Luo uusi sivu

4. Kuinka tehdä (fani)sivu
henkilökohtaisesta profiilista 



5. Kuinka tehdä tapahtumasivu 

 Henkilökohtaisena profiilina: Henkilökohtainen profiili ->
Sivut -> Luo uusi tapahtuma 
Sivuna: Mene hallinnoimallesi sivulle -> Tapahtumat -> Luo
uusi tapahtuma. 
Ryhmänä: Siirry hallinnoimaasi ryhmään -> Luo uusi
tapahtuma. 

Mistä aloittaa (useita vaihtoehtoja):

1. Tapahtuman nimi, tee siitä yksinkertainen 
2. Paikka, kirjoita osoite tai ilmoita, että se on verkossa (voit laittaa
linkin verkkotapahtumaan seuraavassa vaiheessa). 
 
Voit esimerkiksi laittaa linkin tapahtumasivulle. Ole varovainen, kun
laitat suoran linkin verkkokokouksiin, kuten Zoomiin tai Teamsiin.
Ole tietoinen siitä, että on olemassa tuntemattomien osallistujien ja
verkkohyökkäyksen riski. 



5. Kuinka tehdä tapahtumasivu 

3. Kuvaus, pitää sen lyhyt ja tehdä
houkuttelevaksi kuten tapahtuman
pääaihe ja kenelle tapahtuma on
tarkoitettu. 
4. Luokka, valitse luettelosta 
5. Rinnakkaisjärjestäjät, voit lisätä
sivun tai henkilön, joka isännöi
tapahtumaa yhdessä.
6. Valinnat, tarkista asetukset.
7. Laita kansikuva, jos on (voi
luoda esim. Canvan kautta) 
8. Tallenna julkaisemiseksi (voit
aina muokata) 
 
Lue lisää tapahtumasivun
luomisen vinkeistä Facebook Help
centre- sivuilta.

https://www.facebook.com/help/210413455658361

