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INSTAGRAM

17 .6.2022



2

ON VISUAALINEN

SOSIAALISEN MEDIAN

KANAVA
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JULKAISUMUODOT

▪ Feed (syöte)

✓ Jaa yksittäinen kuva/video tai tee kuvakaruselli, joka kostuu monesta kuvasta/videosta

▪ Story (tarinat)

✓ Näkyvillä 24 tuntia, mutta aikaa voidaan pidentää viemällä tarinat kohokohtiin

▪ Reels (kelat)

✓ Voit tehdä max 60 sekunnin pituisia videoita

▪ Videot

✓ Voit tallentaa max 10 minuutin videon

▪ Guides (oppaat)

✓ Voit luoda omista postauksistasi tai muiden postauksista oppaan

▪ Live

✓ Voit pitää liven yksin tai pyytää jonkun toisen liittymään mukaan omalta tililtään

17 .6.2022



4

17 .6.2022

Reels Story Feed Guides



5

ERI MUODOT ERI TILANTEISIIN

▪ Feed (syöte)

✓ Tuo säännöllisesti esiin kohderyhmällesi sopivaa sisältöä

▪ Story (tarinat)

✓ Ylläpidät vuorovaikutusta seuraajiesi kanssa

▪ Reels (kelat)

✓ Sisällön avulla tavoitat uusia, ei seuraajiasi

▪ Guides/Live

✓ Tarjoaa mahdollisuuden tehdä jotain enemmän
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KUVAKOOT
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ALGORITMI

▪ Instagramin taustalla toimii algoritmi, joka määrittelee kuka näkee sinun sisältösi

▪ Algoritmin ”hyvälle puolelle” pääsemiseen vaikuttaa

✓ Oma aktiivisuutesi sovelluksessa

✓ Kuinka paljon käytät eri Instagramin ominaisuuksia

✓ Käytä oikeita aihetunnisteita eli hashtageja

✓ Reelsit ja kuvakarusellit tuovat positiivista nostetta
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1, 2, 3, SOMETA!

1. Määrittele oma kohderyhmäsi

✓ Kenelle luot sisältöä?

✓ Minkälainen sisältö sopii juuri tälle kohderyhmälle?

✓ Missä muodossa voit luoda tätä sisältöä?

2. Luo suunnitelma

✓ Kuinka usein haluat julkaista?

✓ Miten käyt vuoropuhelua?

3. Aloita ja ole kärsivällinen

✓ Tärkein avain onnistumiseen on kärsivällisyys sekä säännöllisyys
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HASHTAGIT

▪ Käytä 3 – 5 hashtagia, joiden julkaisumäärä on yli 500. Vältä yli miljoonan julkaisumäärän 

hashtageja. Tämä tarjoaa parhaan näkyvyyden.

▪ Luo hashtagit seuraavien kategorioiden pohjalta

✓ Sijainti, esimerkiksi #espoo, #kirkkonummi

✓ Brändi, esimerkiksi #espoontyöväenopisto, #omnia

✓ Työnimike, esimeriksi #opettaja #ohjaaja

✓ Omaan yhteisöösi liittyvä, esimerkiksi #munomnia, #kokkaajat

✓ Tunnistava hashtag, joka kertoo juuri kyseistä julkaisusta, esimerkiksi #tanssitunti 

#villasukat
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PROFIILISI ON KÄYNTIKORTTISI

▪ Luo profiilistasi sellainen, että siitä käy ilmi

✓ Kuka olet

✓ Mitä teet

✓ Minkälaiselle kohderyhmälle tarjoat sisältöä
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STEP BY STEP
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Ota kuva

Tee suunnitelma 
ja ota sen 

mukaiset kuvat.

Jaa se

Vie kuva 
Instagramiin ja 
luo sille osuva 
teksti ja käytä 

aiheeseen sopivia 
hashtageja.

Vuorovaikutus

Kerro seuraajillesi 
tarinassa, että olet 

jakanut uuden kuvan. 
Osallistu 

keskusteluun, käy 
tykkäämässä saman 

hashtagin muista 
kuvista.

Analysoi

Katso 
kuukausittain 

mitkä julkaisut 
toimii ja mitkä 

ei. Tee uudet 
suunnitelmat sen 

pohjalta.


