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Y L P E YS  O S A A M I S E S TA

11.2.2022

Omnialainen, joka on ylpeä omasta ja oman yhteisön osaamisesta 
on avainasemassa Omnian sosiaalisen median viestinnässä. 

Valitse siis oma roolisi ja tule osaksi omnialaista somemaailmaa.

Omniana olemme läsnä Facebookissa, Instagramissa, 
Linkedinissä, Twitterissä ja muissa sosiaalisen median kanavissa. 

Nostamme esiin omnialaisia tekoja, osaamista sekä henkilöitä. 
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V I E S T I N TÄ Ä  I N TO H I M O I S E S T I
JA  RO H K E A L L A  OT T E E L L A

11.2.2022

Meistä valtaosa elää intohimosta, innostuksesta, tavoitteista ja 
unelmien toteuttamisesta. Unelmat tarvitsevat oikeanlaisen 

ympäristön muuttuakseen todeksi. Sosiaalinen media tarjoaa 
mahdollisuuden tähän.

Teemme viestintää intohimoisesti ja rohkealla otteella ennen 
kaikkea yhdessä yhteisönä. Omnia tarjoaa kasvualustan, jossa 
innostus ruokkii unelmia, jokainen yksilö rikastaa yhteisöä ja 

yhteisö tukee yksilöä tavoitteessaan.
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K A N N U S TA M A L L A  VA H V E M M A K S I

11.2.2022

Toimimme yhteisössä, jossa toisten kannustus auttaa meitä 
kasvamaan ja vahvistumaan ammattilaisina. Sosiaalinen media 

yhdistää meitä monella tavalla, mutta ennen kaikkea se on alusta, 
jonka avulla voimme nostaa näkyville omaa sekä yhteisön 

osaamista. 

Viestiminen sosiaalisessa mediassa tuo Omnian näkyväksi 
maailmalle sekä vahvistaa roolia vaikuttavana koulutuksen 

tarjoajana. Jos olet ylpeä työstäsi ja haluat jakaa omnialaista 
tarinaa, seuraa Omniaa somessa ja liity myös itse aktiivisesti 

mukaan.
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VA L I T S E  RO O L I S I  JA  LU O  TAVO I T T E E S I

11.2.2022

Päätät itse, kuinka avoin, läsnä ja aktiivinen haluat olla 
sosiaalisessa mediassa. Pohdi millaisella sisällöllä ja roolilla 

haluat tuoda esiin omnialaisuuttasi. Haluatko tuoda esiin omaa 
osaamistasi? Jakaa ammattitaitoasi? Tai vain seurata Omnian 

virallisia tilejä? Valinta on sinun. Tämä omnialaisen opas tarjoaa 
ohjeet sosiaalisessa mediassa toimimiseen. 

Vaikuttavuuden kannalta on oleellista, että ensisijaisesti kaikki 
tieto löytyy keskitetysti Omnian pääkanavilta. Jos haluat, että 
asiastasi viestitään Omnian sosiaalisen median kanavissa tai 

haluat tuottaa sisältöä Omnian sosiaalisen median kanaviin, voit 
ottaa yhteyttä verkkoviestinta@omnia.fi. 

mailto:verkkoviestinta@omnia.fi
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VALITSE TAPASI OSALLISTUA 

 Oletko seuraaja, jakaja vai sisällöntuottaja? Omniassa tarvitaan meitä kaikkia.

 Seuraajana haluat seurata keskustelua ja kuulua aktiiviseen osaan seuraamasi 
kanavan seuraajista. Osallistut keskusteluun, mutta päätavoitteesi on tykätä 
julkaisuista.

 Jakajana haluat tuoda omille seuraajille esille sisältöä, josta olet kiinnostunut. 
Osallistut keskusteluun ja tuot näkemyksiä esille muiden julkaisuissa.

 Sisällöntuottajana tai vaikuttajana olet itse se, joka luo sisältöä. Luot sisältöä omiin 
kanaviisi, jaat mielenkiintoisia julkaisuja ja tuot esiin informaatiota, jonka koet olevan 
seuraajakuntasi mieleen. 
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ALOITA SUUNNITTELEMALLA

 Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Viestinnän onnistumista voidaan mitata sillä, kuinka 
moni reagoi julkaisuihisi joko tykkäämällä, kommentoimalla tai seuraamalla. On siis hyvä 
miettiä etukäteen missä kanavissa haluat olla ja minkälaista yleisöä haluat vetää puoleesi. 
Tutustu muiden julkaisemaan sisältöön ja pohdi minkälainen sisältö tukisi sinun 
tavoitettasi. Muista myös, että sosiaalisessa mediassa laatu korvaa määrään. 

 Määrittele oma kohderyhmä

 Valitse teemallasi sopivat kanavat

 Tuo esille omaa alaasi ja osaamistasi
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LUO PROFIILISI

 Valitse omat kanavasi ja luo profiilit. Valitse omat kanavasi julkaistavan sisällön ja 
kohderyhmäsi perusteella. Jos tavoitteesi on tuoda luovuutta esille voi Instagram olla 
kanavasi. Jos taas haluat keskustella ajankohtaisista aiheista ja työelämästä voi Twitter tai 
Linkedin olla paikkasi. Voit luoda useamman profiilin, mutta kannattaa muistaa, että 
kohdeyleisöt kanavissa on erit. Eli yksi julkaisu ei saa samanlaista vastakaikua kaikissa 
kanavassa.

 Luodessasi profiilia ethän käytä Omnia sanaa nimimerkissäsi. Jos tarve on luoda 
työprofiili voi nimimerkki olla nimesi_työnimikkeesi

 Sen sijaan lisää Omnia työnantajaksi omaan sosiaalisen median profiilitekstiin
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OLE AKTIIVINEN, OSALLISTU KESKUSTELUUN

 Aktiivinen sosiaalinen media on hyvä sosiaalinen media. Aktiivisuus tässä tilanteessa ei 
tarkoita, että julkaiset joka päivä. Vaan, että julkaiset suunnitelmallisesti sekä olet muuten 
aktiivinen sovelluksen käyttäjä. Voit olla aktiivinen osallistumalla mukaan julkiseen 
keskusteluun sekä aktiivisesti seuraamalla Omnian kanavia ja jakamalla Omnian julkaisuja.

 Jaa Omnian julkaisuja, tarinoita ja tapahtumia omissa kanavissasi

 Osallistu keskusteluun tuomalla esiin omaa näkökulmaasi. Muista kuitenkin, että sinun 
mielipiteesi voidaan yhdistää Omnian mielipiteisiin

 Seuraa Omnian tilejä ja muita oman kohderyhmäsi somettajia
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TUNNISTA SOSIAALISEN MEDIAN VARJOPUOLI

 Sosiaalinen media herättää tunteita, joista kaikki ei välttämättä ole positiivisia. On siis hyvä 
tunnistaa sosiaalisen median haitat ja myös oppia työskentelemään niiden kanssa. 
Sosiaalinen media on avoin kenttä kaikenlaiselle keskustelulle ja siksi onkin hyvin tärkeää 
kiinnittää huomiota omaan keskustelutyyliin. Tunteet saattavat kuohuta helposti, joten on 
hyvä muistaa määritellä itselleen missä menee intohimoisen keskustelun ja 
vihakeskustelun raja. Vihaisena julkaisun tekeminen ei yleensä johda hyvään.

 Sen mitä sanot sosiaalisessa mediassa, jää sosiaaliseen mediaan. Ennen julkaisemista 
on siis hyvä pysähtyä miettimään mitä julkaisee

 Intohimo on okei, viha taas ei

 Suojaa oma tilisi, älä käytä samoja salasanoja ja laita kaksivaiheiset varmennukset 
päälle
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