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Facebook koulutus 



• Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen 
yhteisöpalvelu 

• Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden kuvallisen 
käyttäjäprofiilin luomiseen sekä yhteydenpitoon 
ystäviensä kanssa. 

•  Facebookissa on myös mahdollista liittyä erilaisiin 
yhteisöihin ja saada tietoa tulevista tapahtumista. 

Facebook, mikä se on ? 



• 43 % EU:n väestöstä käy netissä joka päivä. 

 

• 16-24-vuotiailla lukema on 66%.  
Heistä  74%  luo tai jakaa verkkosisältöjä. 

Internetin käyttö 



• Yli 300 milj. käyttäjää. 

• Yli 150 milj. päivittäistä käyttäjää. 

• Yli 65 milj. aktiivista mobiilikäyttäjää. 

• Yli 45 milj. käyttäjää päivittää tilaviestinsä  
vähintään kerran päivässä. 

• Suomessa noin 1,7-2 miljoonaa käyttäjää, lähteestä 
riippuen. 

Facebook käyttäjät 



 

Suomalaiset yhteisöpalveluissa 2010 



1/19/80 –sääntö 

 

•1% tuottaa suurimman osan sisällöstä 

•19% osallistuu sisällön tuottamiseen 

•80% osallistuu passiivisesti 

Aktiivisuus 



Mies, 120 ystävää 

•  Kommentoi 7 ystävänsä kuvia tai tila-/seinäviestejä 

• Viestittelee tai chattäilee 4 ystävänsä kanssa  

Nainen, 120 ystävää 

• Kommentoi 10 ystävänsä kuvia tai tila-/seinäviestejä 

•  Viestittelee tai chattäilee 6 ystävänsä kanssa 

 

Käyttäjät viestivät 

aktiivisesti 5-
10%:n kanssa 

ystävistään.   

Aktiivisuus 
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Mikä on Facebook sivu ? 



Mikä on Facebook ryhmä ? 



• Nuoret ovat sosiaalisessa mediassa 

• Tieto kulkee sosiaalisessa mediassa nopeasti 

• Kohderyhmä helposti määriteltävissä ja lähestyttävissä 

• Kun tavoitat yhden heistä, tavoitat monta 

• Epämuodollinen vuorovaikutus 

• Ilmaisia tai edullisia mahdollisuuksia paljon! 

• Sosiaalinen media tukee ”ilmöiden” synnyttämistä, ilmiöt saavat helposti 
paljon näkyvyyttä ja julkisuutta 

Miksi viedä yhdistys Facebookkiin ? 



• Toimiminen sosiaalisessa mediassa ei ole 
irrallaan muusta toiminnasta. 

• Sosiaalisessa mediassa täytyy toimia sen 
ehdoilla eli käyttäjien ehdoilla. 

• Sosiaalisen median käyttäjät ovat kriittisiä ja 
medialukutaitoisia. 

Yhdistys Facebookkiin 



• Nopeuttaa tiedonkulkua 

• Helpottaa toiminnan seuraamista + viestit jää talteen 

• Helpottaa tietoihin pääsemistä ja niiden ylläpitoa 

• Tukee  sisäistä osaamisen jakamista 

• Lisää keskustelua ja avoimuutta 

• Uusi väline johtamiseen, suunnitteluun, asiakkuuksien hallintaan, 
henkilöstöhallintaan, projektityöskentelyyn, tuotekehitykseen, 
koulutukseen jne. 

 

 Uusi toimintakulttuuri! 

Facebook sisäisessä käytössä 



Miten ryhmä luodaan ? 



Miten sivu luodaan ?    1 / 7 

• Mene osoitteeseen http://www.facebook.com 

• Sivun alalaidasta löytyy kohta luo sivu 
julkkiksille, yhtyeelle tai yritykselle. 

 

http://www.facebook.com
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1. Mitä yritämme saavuttaa?  
2. Miksi sosiaalinen media? 
3. Millainen sosiaalisen median laji auttaa meitä parhaiten 

saavuttamaan tavoitteemme?   
4. Mitä teemme kannustaaksemme osallistumaan?  
5. Kuka ylläpitää sosiaalisen median läsnäoloamme?  
6. Onko meillä resursseja ylläpitää tätä, vai tuleeko tästä lyhyt 

kampanja?  

Sosiaalisen median tarkistuslista yhdistykselle 



• Et voi määrätä mistä keskustellaan 

• ... mutta voit luotsata keskustelua: 

– Vastaa harkiten 

– Nosta esiin positiivisia keskustelunaiheita  

– Esitä kysymyksiä, ole kiinnostunut  

• Ole aktiivinen, mutta kaikkeen ei tarvitse 
reagoida. 

• Ole rehellinen. Myönnä virheet. Ota opiksesi. 

• Sosiaalisessa mediassa ei voi piiloutua. 

• Valta on massoilla: käyttäjillä yhdessä. 

Huomioitavaa Facebookissa 



• On tavallista, että kokematon nettikeskustelija nolaa itsensä ja 
tekee virheitä. Älä syytä siitä muita. 

• Väittelyt kuuluvat asiaan. Älä ota sitä henkilökohtaisesti. 

• Työnantajan julkinen haukkuminen johtaa yleensä potkuihin.  

• Tulevat työnantajat tarkistavat nimesi Googlesta ja Facebookista, 
joten huolehdi nimestäsi.  

• Lakimiehillä uhkailu kääntyy yleensä itseä vastaan. 

• Kunnianloukkaukset, tietomurrot, yksityisyyden loukkaukset, 
rasistiset kommentit, tekijänoikeusrikkomukset yms. johtavat 
usein käräjille. 

Hankaluuksia on helppo hankkia 



Tekijänoikeudet lyhyesti 

• Teoksen tekijänoikeudet ovat automaattisesti tekijällä, jos 
hän ei luovu niistä sopimuksella tai lisenssillä 

• Tekijänoikeudet täytyy tarkistaa ennen teoksen käyttöä 

• Julkisessa paikassa ja tilaisuudessa saa kuvata. 

• On hyvä tapa pyytää kuvan julkaisuun lupa, mutta ei pakollista, 
jos kyse on taiteellisesta tai journalistisesta käytöstä. 

• Kuvaa ei saa julkaista (edes/varsinkaan netissä), jos se saattaa 
loukata kuvassa olevien henkilöiden yksityisyyttä. 

• Kotirauha suojaa luvattomalta kuvaamiselta.  

• Käytä järkeä: ei esim. lasten rantakuvia nettiin 
 

Lähde: http://www.nikkemedia.fi/ivailu/sivut_ex/fotopykalat.pdf  

http://www.nikkemedia.fi/ivailu/sivut_ex/fotopykalat.pdf


Esimerkki 



Esimerkki 2 



Esimerkki 3 

• WAU! profiiliani on katsottu 39 kertaa vain TÄMÄN 
PÄIVÄN aikana ja huomaan, että minulla on melko 
monia stalkkereita LOL! Löydä omasi täältä 

• KAIKKI sovellukset, sivut, ryhmät yms. kikat, jotka 
väittävät näyttävänsä, kuka 
"kyttää/seuraa/vahtaa/vakoilee" profiiliasi tai 
kuviasi tai kuka on estänyt/poistanut sinut, ovat 
huijauksia. Facebook ei tarjoa teknisiä 
mahdollisuuksia tällaisten toimintojen 
toteuttamiseen. 



Esimerkki 4 



Esimerkki 5 
 



Esimerkki 6 
 



Ohjeita huijausten välttämiseksi 

• Jos jokin vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, se ei ole totta. Älä 
klikkaa. 

• Älä klikkaa mitään lukematta ensin julkaisun tekstiä ja tarkistamatta, 
keneltä ja mistä sovelluksesta se tulee. 

• Jos et ymmärrä lukemaasi, älä klikkaa. 

• Jos ymmärrät lukemasi mutta teksti herättää epäilyksiä, älä klikkaa. 

• Älä pidä linkkiä automaattisesti turvallisena, jos se näyttää tulevan 
kaverilta.  

• Jos klikkaat, katso, mihin joudut. 

• Jos joudut sovelluksen Lupapyyntö-sivulle, lue, mihin se pyytää 
lupaa. 



KIITOS 


