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Twitter 

                                    
Tutkimustiedon 
popularisoinnin ja 
vaikuttamisen ensisijainen 
somekanava.                                
Twitter on avoimen 
keskustelun alusta, jossa voit 
osallistua keskusteluun eri 
aiheisiin liittyen. 
Julkaisukynnys on matala ja 
sisältöä tuotetaan määrällisesti 
muita kanavia enemmän.  
Twiittaukset koostuvat 280 
merkistä. Viestien lyhyyden 
johdosta twiittien täytyy olla 
ytimekkäitä. Twiiteissä 
mahdollista jakaa linkkejä, 
kuvia ja videoita. 

                                   
□Tiedon jakaminen ja 
vaikuttaminen: tietoa 
laitoksen/osaston toiminnasta ja 
tutkimuksesta.                                                 
□ Kävijöiden määrän lisääminen: 
saada kävijöitä verkkosivuille, 
tapahtumiin ja julkaisuihin.                                                        
□ Keskustelu: Osallistuminen 
ajankohtaiseen alan keskusteluun.   
□ Mielikuvan edistäminen: Edistää 
mielikuvaa 
UEF:sta/laitoksesta/osastosta 
hyvänä opiskelu- ja työpaikkana 
sekä aktiivisena tiedeyhteisönä.               

                                             
Yliopistosta kiinnostuneet 
Suomessa ja ulkomailla, 
päättäjät, rahoittajat, 
tutkimuskumppanit, 
alueelliset vaikuttajat, muut 
tutkimusaloista 
kiinnostuneet, 
tutkimusalojen muut 
verkostot 

                                                                                                   
1) Laitoksen/osaston uutiset ja medianostot, tilaisuudet 
ja tapahtumat                                                                        
2) Tutkimustietoa freesillä, erottuvalla ja ytimekkäällä 
otteella -> Infografiikoita ja videoita, napakoita 
julkaisuja uudesta tutkimustiedosta tai 
tutkimusyhteistyöstä, laitoksen/osaston toiminnasta.              
3) Kantaaottavaa sisältöä, josta kannustetaan 
keskustelemaan -> muista alan tärkeimmät tai 
ajankohtaiset hashtagit.                                                                                      
4) Twiittien uudelleenjakaminen: Esimerkiksi 
yliopiston, muiden laitosten/osastojen tai omien 
tutkijoiden twiitit 
 
                               

                                                                  
Korkea: Twiittaa melkein joka päivä 
pitääksesi tilisi aktiivisena. 
Aktiivisimmat twitter-käyttäjät 
twiittaavat useita kertoja päivässä. 
Seuraa alan aktiivisia toimijoita, muita 
korkeakouluja ja laitoksia/osastoja, 
tutkijoita, tutkimusryhmiä, potentiaalisia 
ja nykyisiä yhteistyökumppaneita ja 
muita vaikuttajia, jotta saat heidät myös 
seuraamaan omia julkaisujasi.  

                                                                  
□ Twiittien tyyli: Kuvalliset twiitit saavat paremmin näkyvyyttä, 
mutta linkkejä sisältäviä twiittejä uudelleen twiitataan useammin.                                         
□ Aihetunnisteet: Tärkeää on tunnistaa merkityksellisimmät 
laitoksen/osaston toimintaan ja tutkimusaloihin liittyvät hashtagit, 
joiden avulla löytää parhaat sisällöt ja osallistuu niiden kautta 
oman alan keskusteluun. Käyttämällä samoja hashtageja omissa 
twiiteissäsi, saat lisää näkyvyyttä ja tavoitat oikean kohdeyleisön.                                                                
□ Uudelleentwiittaus: voidaan lähettää viesti uudelleen omalle 
seuraajajoukolle esim. yliopiston tai tutkijan twiitti. Twitter-tilien 
merkitseminen: Voit myös merkitä jonkun twitter-tilin @ -
symbolilla, avataksesi keskustelun tai lisänäkyvyyden saamiseksi.                                      
□Linkkien lyhentäminen: Linkit kannattaa lyhentää esim. 
https://bitly.com/ tai https://www.shorturl.at/ -verkkosivuilla, jotta 
haluamasi linkit mahtuvat twiittiin.                                                                                                                                                

                                    
□ Helppous: Helppo seurata ja 
osallistua alan ajankohtaiseen 
keskusteluun. Oikeiden hashtagien ja 
aktiivisen twiittaamisen ja keskustelun 
avulla mahdollisuus tavoittaa laajasti 
eri kohdeyleisöjä. 

                                           
□ Vastuun jakaminen: Tulee olla yhteinen 
käsitys siitä, miten kanavalla toimitaan. 
Kuka/ketkä twiittavat, kuinka usein ja mistä 
aiheista? Lisäksi on hyvä linjata, kuka vastaa 
mahdollisiin kommentteihin ja osallistuu 
muiden twiittaajien aloittamiin keskusteluihin 
laitoksen/osaston nimissä? Kuka vastaa 
mahdollisiin yhteydenottoihin?                                                          
□Tavoitettavuus: Aluksi pitäisi saada paljon 
seuraajia profiilille tai omille hastageille, jotta 
julkaisut näkyvät oikealle yleisölle.                                                                                          

                    
Facebook 

                                                      
Laaja yleisö, useimmille tuttu 
alusta. Voit luoda myös 
ryhmiä, tapahtumia ja 
postausten pituus voi olla 
pidempi kuin Twitterissä.   

                                     
□ Yleisen tiedon jakaminen: tietoa 
laitoksen/osaston toiminnasta, 
tapahtumista ja tutkimuksesta.                                                 
□ Kävijöiden määrän lisääminen: 
kävijöitä verkkosivuille ja 
tapahtumiin  
□ Edistää mielikuvaa: 
UEF:sta/laitoksesta/osastosta 
hyvänä opiskelu- ja työpaikkana 
sekä aktiivisena tiedeyhteisönä. 
Alustana Facebook soveltuu 
enemmän kevyemmän tiedon 
jakamiseen laajemmalle yleisölle 
kuin Twitter tai LinkedIn. 

                                                  
Laaja yleisö, useimmille 
tuttu alusta. Tavoittaa myös 
joissakin tapauksissa 
potentiaaliset opiskelemaan 
hakevat tai heihin 
vaikuttavat henkilöt 
(vanhemmat, kaverit, opot) 
tykkääjäverkoston kautta. 
Mikäli halutaan tavoittaa 
monipuolisesti eri ryhmiä ja 
potentiaalisia hakijoita, 
suositellaan myös UEF:n 
virallisen Facebook-kanavan 
hyödyntämistä. 

                                                                                                
1) Laitoksen/osaston uutiset ja medianostot, tilaisuudet 
ja tapahtumat.                                                                                     
2) Tutkimustietoa freesillä, erottuvalla ja ytimekkäällä 
otteella -> Infografiikoita ja videoita, napakoita 
julkaisuja uudesta tutkimustiedosta tai 
tutkimusyhteistyöstä, laitoksen/osaston toiminnasta                 
3) Uudelleenjakaminen: Yliopiston, koulutusohjelmien, 
muiden laitosten/osastojen tai omien tutkijoiden 
postausten uudelleenjakaminen.   

                                                                
Matala: vähintään kerran tai kaksi 
viikossa.  

                                                                  
□ Laadukas videosisältö: houkuttelee enemmän käyttäjiä kuin 
perinteinen teksti- ja kuvasisältö.                                                                                       
□ Muut sisällöt: Voit välillä jakaa myös muuta sisältöä kuten 
linkkejä. Parhaassa tapauksessa jakamasi sisältö pitää sisällään 
esimerkiksi infografiikkaa. Keskusteluihin kannustaminen: tuorein 
algoritmimuutos kannustaa ylläpitäjiä tekemään postauksia, jotka 
herättävät keskustelua. Seuraajien ja työntekijöiden sitouttaminen: 
Facebook suosii postauksia, joita yksityishenkilöt jakavat 
eteenpäin. Hyödynnä työntekijöitä tai läheisiä kontakteja, jotka 
voivat jakaa julkaisuja.  

                                         
□ Maksettu mainonta: mahdollista 
maksettujen postausten ja mainonnan 
käyttö, jolla voi saada lisänäkyvyyttä 
haluamalleen julkaisuille, tapahtumille 
tai saada lisää seuraajia hyvin tarkasti 
räätälöidyn kampanjan kohdeyleisön 
mukaan.                                                                
□ Ryhmät: Mikäli laitos perustaa oman 
Facebook-sivun lisäksi erillisen 
ryhmän, voi ryhmän avulla jakaa tietoa 
oikealla kohderyhmälle, mikäli 
kyseiset henkilöt vain saadaan 
tulemaan ryhmään mukaan.                                                                                                             
□ Facebookin omat työkalut: 
Facebook tarjoaa nykyään 
helppokäyttöisiä työkaluja, joiden 
avulla voi seurata sivujen vierailijoiden 
käyttäytymistä, sekä määrittää näiden 
työkalujen avulla parhaan 
julkaisuajankohdan tai postaustyypin 
tietylle kohderyhmälle.   

                                                   
□ Vastuun jakaminen: Tulee olla yhteinen 
käsitys siitä, miten kanavalla toimitaan. 
Kuka/ketkä postaavat laitoksen/osaston tilillä, 
kuinka usein ja mistä aiheista? Lisäksi on hyvä 
linjata, kuka vastaa mahdollisiin 
kommentteihin ja osallistuu muiden käyttäjien 
aloittamiin keskusteluihin laitoksen/osaston 
nimissä? Kuka vastaa mahdollisiin 
yhteydenottoihin?                                                       
□Tavoitettavuus: Aluksi pitäisi saada paljon 
seuraajia profiilille, jotta julkaisut näkyvät 
oikealle yleisölle.  Näkyvyys perustuu 
algoritmeihin, mitä enemmän seuraajia ja 
heidän reaktioitaan niin sen laajemmin näkyy 
omille seuraajille ja heidän seuraajilleen.                              
□ Ajankohtaiset keskustelut: aiheiden 
seuraaminen hashtagien avulla ei niin 
tehokasta kuin Twitterissä tai LinkedInissa, 
vaan näet pääasiassa vain niiden tahojen ja 
henkilöiden julkaisut, joita itse seuraat ja 
kommentoit. 

                  
LinkedIn 

                                              
LinkedIn on 
verkkoyhteisöpalvelu, jossa 
käyttäjät voivat ladata 
palveluun cv:n, kiinnostuksen 
kohteensa ja saada suosituksia 
entisiltä esimiehiltä ja 
työkavereilta sekä suositella 
muita. LinkedIn on loistava 
paikka kehittää omia 
verkostoja ja osallistua eri 
alojen keskusteluun. Myös eri 
organisaatiot/ryhmät voivat 
luoda oman sivunsa tai 
erillisiä asiantuntijaryhmiä.  

                                           
□ Tiedon jakaminen ja 
vaikuttaminen: tietoa 
laitoksen/osaston toiminnasta ja 
tutkimuksesta.                                                 
□ Kävijöiden määrän lisääminen: 
saada kävijöitä verkkosivuille, 
tapahtumiin ja julkaisuihin.                                                                         
□ Keskustelu: Osallistuminen 
ajankohtaiseen alan keskusteluun.           
□ Mielikuvan edistäminen: Edistää 
mielikuvaa 
UEF:sta/laitoksesta/osastosta 
hyvänä opiskelu- ja työpaikkana 
sekä aktiivisena tiedeyhteisönä. 

                                                       
Eri alojen toimijat, tutkijat, 
vaikuttajat. Akateemiset 
yhteisöt. 

                                                                                                   
1) Laitoksen/osaston uutiset ja medianostot, tilaisuudet 
ja tapahtumat.                                                                      
2) Tutkimustietoa freesillä, erottuvalla ja ytimekkäällä 
otteella -> Infografiikoita ja videoita, napakoita 
julkaisuja uudesta tutkimustiedosta tai 
tutkimusyhteistyöstä, laitoksen/osaston toiminnasta.            
3) Kantaaottavaa sisältöä, josta kannustetaan 
keskustelemaan ja kommentoimaan 

                                                          
Kohtalainen: Muutaman kerran viikossa 

                                                                  
□ Pyydä ihmisiä seuraajiksi: Pyydä kaikki alan tutkijat, 
rahoittajat ja muut yhteistyökumppanit seuraamaan 
laitoksen/osaston sivua, jotta he näkevät julkaisusi.                                                                                                                              
□ Osallistavat ja kantaa ottavat postaukset: kommentoinnit 
näkyvät myös seuraajiesi kontaktiryhmille --> tätä kautta voit 
saada lisää seuraajia. Päivityksen voi päättää myös kysymykseen 
ja näin aktivoida keskustelua aiheesta.                                                                                                                     
□ Parhaimmat postaustyypit: linkin sisältävät postaukset 
sitouttavat paremmin kuin ilman linkkiä olevat. Muita hyvin 
sitouttavia ovat osallistavat/kantaa ottavat postaukset, 
infograafit/kuvat, blogipostaukset, artikkelit, e-kirjat ja YouTube-
videot.                                                                                                                  
□ Asiantuntijaryhmät: Mikäli perustat oman ryhmän, pyydä 
oikean kohderyhmän henkilöitä liittymään ryhmään. Tällöin voit 
jakaa ryhmässä tiettyyn aihepiiriin liittyviä asioita ja keskustella. 
Ryhmät voivat olla suljettuja tai avoimia kaikille. Hashtagit: 
julkaisujen löydettävyyttä voi parantaa hashtagien käytöllä. Vaikka 
niitä käytetään LinkedInissa vielä suhteellisen vähän, on niitä 
syytä ottaa jo nyt käyttöön.                                                                                 
□ Linkkien lyhentäminen: Linkit kannattaa lyhentää esim. 
https://bitly.com/ tai https://www.shorturl.at/ -verkkosivuilla, jotta 
haluamasi linkit mahtuvat julkaisuun.   

                                      
□ Maksettu mainonta: mahdollista 
maksettujen postausten ja mainonnan 
käyttö, jolla voi saada lisänäkyvyyttä 
haluamalleen julkaisuille ja 
tapahtumille tai saada lisää seuraajia 
hyvin tarkasti räätälöidyn kampanjan 
kohdeyleisön mukaan. Mahdollista 
myös maksettujen inbox-viestien 
lähettäminen halutulle kohderyhmälle. 
□ Ryhmät: Mikäli laitos perustaa oman 
sivun lisäksi erillisen ryhmän, voi 
ryhmän avulla jakaa tietoa oikealla 
kohderyhmälle, mikäli kyseiset 
henkilöt saadaan tulemaan ryhmään 
mukaan.                                                         
□ Artikkelit: LinkedInissa voi myös 
perustaa yhtenä julkaisumuotona 
käyttää artikkeleja, jolloin erillistä 
blogia ei välttämättä tarvitse perustaa 
muualle. 

                                                   
□ Vastuun jakaminen: Tulee olla yhteinen 
käsitys siitä, miten kanavalla toimitaan. 
Kuka/ketkä postaavat, kuinka usein ja mistä 
aiheista? Lisäksi on hyvä linjata, kuka vastaa 
mahdollisiin kommentteihin ja osallistuu 
muiden käyttäjien aloittamiin keskusteluihin 
laitoksen/osaston nimissä. Kuka vastaa 
mahdollisiin yhteydenottoihin?                                                                                    
□Tavoitettavuus: Aluksi pitäisi saada paljon 
seuraajia profiilille tai omille hashtageille, jotta 
julkaisut näkyvät oikealle yleisölle.                      
□ Ryhmien luominen: Ryhmien avulla 
tavoittaa pääasiassa vain kyseisen ryhmän 
henkilöt ja heidän seuraajansa.  

                    
Blogi 

                                                  
Blogi on verkkosivu tai -
sivusto, johon yksi tai 
useampi henkilö tuottaa 
sisältöä enemmän tai 
vähemmän säännöllisesti. 
Hyvä paikka jakaa syvempää 
ja laajempaa tietoa laitoksesta 
ja sen tutkimusaloista. 

                                    
□ Tiedon jakaminen ja 
vaikuttaminen: tietoa 
laitoksen/osaston toiminnasta ja 
tutkimuksesta.                                                        
□ Keskustelu: Osallistuminen 
ajankohtaiseen alan keskusteluun.   
□ Mielikuvan edistäminen: Edistää 
mielikuvaa 
UEF:sta/laitoksesta/osastosta 
hyvänä opiskelu- ja työpaikkana 
sekä aktiivisena tiedeyhteisönä 

                                                   
Eri alojen toimijat, tutkijat, 
vaikuttajat. 

                                                                                                   
1) Laitoksen/osaston uutiset                                            
2) Tutkimustietoa, julkaisuja uudesta tutkimustiedosta 
tai tutkimusyhteistyöstä, laitoksen toiminnasta                                                                                             
3) Kantaaottavaa sisältöä 

                                                                
Matala: Muutaman kerran kuukaudessa 
tai viikoittain 

                                                                  
□ Hakukoneoptimointi: Blogilla saa näkyvyyttä, kun sitä aletaan 
seurata netissä. Blogi tulisi luoda hakukoneoptimoidusti blogin 
nimestä lähtien. Jotta blogit tavoittaisivat seuraajia ja nousisivat 
esille hakukoneissa, niiden kirjoittamisessa kannattaa hyödyntää 
hakusanoja eli niitä sanoja, joilla ihmiset hakevat tietoa laitoksesta 
tai sen toiminnasta.                                                                                             
□ Jakaminen muissa kanavissa: Jotta saisit lukijoita ja seuraajia 
blogillesi, kannattaa julkaisuja jakaa muissa sosiaalisen median 
kanavissa. 

                                      
□ Vastuun jakaminen: 
Blogipostauksia voi esimerkiksi 
kirjoittaa useampi henkilö 
laitokselta/osastolta tietyin väliajoin. 
Kunkin kirjoituksen yhteyteen 
kannattaa merkitä kirjoittaja. Yhdellä 
kirjoituksella luot sisältöä blogiin ja 
sosiaaliseen mediaan, sillä 
blogikirjoitusta kannattaa jakaa myös 
muissa kanavissa näkyvyyden 
maksimoimiseksi. 

                                                  
□ Vastuun jakaminen: Tulee olla yhteinen 
käsitys siitä, miten kanavalla toimitaan. 
Kuka/ketkä kirjoittavat blogia, kuinka usein ja 
mistä aiheista? Lisäksi on hyvä linjata, kuka 
vastaa mahdollisiin kommentteihin 
laitoksen/osaston nimissä.                                                          
□ Tavoitettavuus: Aluksi pitäisi saada paljon 
seuraajia muiden kanavien kautta, jotta 
pystytään ohjaamaan potentiaalisia lukijoita 
blogiin. 

                 
Instagram 

                                            
Instagram on ilmainen 
kuvien jakopalvelu ja 
sosiaalinen verkosto. 
Palvelun avulla käyttäjät 
voivat jakaa kuvia ja videoita 
sekä kommentoida ja tykätä 
toistensa jakamasta sisällöstä. 
Kuvia ja videoita voi muokata 
erilaisilla filttereillä.  

                                                               
Hetkiä UEFista, laitosten 
toiminnasta, tapahtumista ja 
opiskelusta positiivisella, 
innostavalla ja rohkealla tavalla. 

                                                     
Sopii erityisesti 
potentiaalisten hakijoiden 
tavoittamiseen, mutta 
yleensä potentiaaliset hakijat 
seuraavat yliopistojen ja 
koulutusohjelmien tilejä. 
Mikäli materiaalia halutaan 
kyseiseen kanavaan, 
suositellaan UEFin virallisen 
Instagram-kanavan 
hyödyntämistä. 

                                                                                                 
1) Laitoksen/osaston uutiset ja medianostot, tilaisuudet 
ja tapahtumat                                                                              
2) Tutkimustietoa freesillä, erottuvalla ja ytimekkäällä 
otteella -> Kuvia ja videoita, napakoita julkaisuja 
uudesta tutkimustiedosta tai tutkimusyhteistyöstä, 
laitoksen toiminnasta, opinnoista ja koulutusohjelmista 

                                                               
Korkea: Näkyvyyden maksimoimiseksi 
tulisi postata melkein joka päivä tai 
vähintään muutamia kertoja viikossa. 

                                                            
□ Laadukas kuva- ja videomateriaali: Jaa mahdollisimman 
laadukkaita ja mielenkiintoisia kuvia, jotta saat sitoutettua 
seuraajasi. Sitoutumisella tarkoitetaan esimerkiksi tykkäyksiä, 
kommentteja, videon katseluita, tallennuksia sekä Stories-
julkaisujen katseluita. 

                                    
□ Maksettu mainonta: mahdollista 
maksettujen postausten ja mainonnan 
käyttö, jolla voi saada lisänäkyvyyttä 
haluamalleen julkaisuille ja 
tapahtumille tai saada lisää seuraajia 
hyvin tarkasti räätälöidyn kampanjan 
kohdeyleisön mukaan.                                                    
□ Instagramin omat työkalut: 
Sitoutumisen maksimointiin voit 
vaikuttaa julkaisemalla sisältöjäsi 
silloin, kun seuraajasi ovat aktiivisia. 
Seuraa Instagramin omasta 
analytiikasta viikko- ja tuntitasolla, 
milloin seuraajasi ovat kaikkein 
aktiivisimpia. Yleisesti ottaen 
Instagramissa ollaan aktiivisia 
aamuisin, lounaalla, iltaisin sekä 
viikonloppuisin vapaa-ajalla. 

                                                                                      
Ei suositella ensisijaiseksi kanavaksi, sillä ei 
ensisijainen akateemisen yhteisön kanava. 
Sisältö painottuu laadukkaisiin kuviin ja 
laadukasta kuvamateriaalia tulisi olla paljon. 
Näkyvyys perustuu algoritmeihin, mitä 
enemmän seuraajia ja heidän reaktioitaan niin 
sen laajemmin näkyy omille seuraajille. 
Haasteena voi olla, että palvelun avulla ei 
tavoiteta oikeita kohderyhmiä. Instagramissa 
orgaanisen näkyvyyden kerääminen ja uuden 
yleisön tavoittaminen ovat vaikeampaa kuin 
Facebookissa ja Twitterissä. 


