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Tredun sometiedot ja tilaajat 2020

Seuraajia Postauksia

Facebook 7021 43/marraskuu

IG 2100 40/marraskuu

Youtube 402 85/v. 2020

Twitter 1270 23/marraskuu

LinkedIn 1881 Muutama/kk



LinkedIn
Ammatillisen verkoston vahvistaminen

Brändien ja yritysten seuranta

Pohdittavaksi: Miten nostamme Tredun näkyvyyttä verkostolle?



7 vinkkiä LinkedIn-viestintään 
(LinkedIn algoritmi)
1. Kirjoita työhön liittyvistä asioista henkilökohtaisesta näkökulmasta. Kysy, kehota 

toimintaan, käske!

2. KOMMENTOI! Kommentointi lisää parhaiten postauksen näyttökertoja.

3. Kuva lisää sitoutumista.

4. Tykkää. Muut reaktiot kuin peruspeukku nostavat näkyvyyttä vielä paremmin.

5. Lisää linkkejä. Linkki tosin voi vähentää postauksen näkyvyyttä verkostolle. 
(hyväksi havaittu keino: editoi tekstiä ja sen jälkeen lisää linkki kommentteihin.)

6. Verkostoidu työhön liittyvien ammattilaisten kanssa.

7. Jaa. Jakaminen ei LinkedIn-algoritmissa nosta näkyvyyttä, vaan kommentti nostaa 
näkyvyyttä paremmin molempien verkostolle.



Seuraa Tredun LinkedIn-kanavaa

Tykkää! Muu kuin peukku nostaa 
parhaiten näkyvyyttä.

Kommentoi! Pienikin kommentti nostaa 
näkyvyyttä.

Jaa postauksia omilla sivuillasi! Parhaiten 
saat näkyvyyttä, kun et jaa julkaisua 
suoraan, vaan kopioit tekstin ja muokkaat 
sitä vähän omaan suuhun sopivaksi. Voit 
kopioida myös kuvan + lisätä linkin.

Yritysten sivut eivät saa yhtä hyvää 
näkyvyyttä kuin yksityishenkilöiden -
siispä jaa viestejä omilla sivuillasi!



Tee oma LinkedIn-profiilisi ja verkostoidu

Tykkää
Kommentoi

Kirjoita omia 
postauksia

Seuraa feediä eli 
julkaisuvirtaa 
kohdasta "Home"

https://www.linkedi
n.com/in/satu-
drufva-80a84917/

https://www.linkedin.com/in/satu-drufva-80a84917/


Twitter
Uutisten saanti 

Brändien ja yritysten seuranta

Viihteen saanti 



Twitter

• Heinäkuussa 2006 avattu Twitter on yhteisö- ja mikroblogipalvelu, jonka käyttäjät 
pystyvät julkaisemaan, lukemaan ja jakamaan toistensa päivityksiä.

• Tekstipohjaiset viestit eli twiitit (englanniksi tweet) voivat sisältää korkeintaan 280 
merkkiä. Twitterissä voi julkaista myös kuvia, videoita ja linkkejä. Palvelun käyttö on 
maksutonta.

• Twitterissä seurataan muita käyttäjiä, kuten Instagramissa. Siellä ei siis olla kavereita, 
kuten LinkedInissä tai Facebookissa.

• Twitteriä voi seurata ilman käyttäjätunnusta, mutta käyttäjätunnuksen luominen on 
suositeltavaa, sillä ilman sitä ei voi julkaista twiittejä.



Mihin Twitteriä kannattaa käyttää?

• Twitter toimii hyvin uutisten, viihteen ja oman alan toimijoiden viestinnän seuraamiseen.

• Twitter on muihin sosiaalisen median kanaviin verrattuna nopeatempoisempi ja 
kärkkäämpi. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että viestit on pidettävä lyhyinä, ja osaltaan se, 
että ainakin Suomessa Twitteriä käyttävät eniten poliitikot, toimittajat ja sekalaiset 
mielipidevaikuttajat.

• Twitter eroaa monista muista kanavista myös siinä, että se on täysin julkinen.

• Aluksi kannattaa kerätä rohkeasti seurattavia erilaisilta aloilta ja tutustua heidän 
tapoihinsa viestiä.

• Twitterin rikkaus on, että siellä voi vapaasti seurata niin tuttuja kuin tuntemattomia.



Seuraa Tredu @treduofficial 
Käytä hashtagejä
Kun seurattavien tilien määrä kasvaa, on uutisvirrasta välillä vaikea poimia itselle 
merkitykselliset asiat. Silloin kannattaa ottaa seurantaan tietyt aihetunnisteet eli hashtagit.

Tredun käyttämiä brändihashtageja ovat:

#tredu #mäteentän #ammatillistaetumatkaa

Muita ammatillisen koulutuksen piirissä käytettyjä hashtageja ovat:

#ammatillinenkoulutus #nuortenkoulutus #aikuiskoulutus #oppisopimus



TweetDeck
TweetDeck
tweetdeck.twitter.com

TweetDeck helpottaa 
yrityksen tilin ja eri 
hashtagien seuraamista 
tietokoneella.

Seuraa Tredun Twitter 
kanavaa @treduofficial ja 
uudelleentwiittaa, 
tykkää, uudelleentwiittaa
kommentoiden ja 
kommentoi,

https://tweetdeck.twitter.com/
https://tweetdeck.twitter.com/


Näin pääset alkuun Twitterissä x 5

• Jaa tietoa ja hyötyä. Aidosti kiinnostavat nostot jaetaan eteenpäin.

• Uudelleentwiittaa itse. Löysitkö jotain mielenkiintoista? Silloin on hyvä mahdollisuus, että 
muutkin pitävät sitä lukemisen, katsomisen ja jakamisen arvoisena.

• Ole nopea. Skuuppi on aina skuuppi! Jos twiittaat jostain ajankohtaisesta tai 
uutisarvoisesta asiasta ensimmäisten joukossa, viestiäsi jaetaan eteenpäin.

• Osallistu keskusteluun. Twitter on hyvä alusta tuoda esiin omia mielipiteitä ja osaamista. 
Varaudu kuitenkin siihen, että avauksesi haastetaan. Ole valmis perustelemaan väitteesi 
ja käymään keskustelua.

• Pidä hauskaa. Twitterissä on omanlaisensa kieli ja huumori, mutta kuten kaiken uuden 
äärellä, sitä pitää vain harjoitella. Muista kuitenkin olla oma itsesi.



Linkedin

• https://kaikuhelsinki.fi/blo
gi/linkedin-profiili-
huippukuntoon-nailla-6-
niksilla/

•

https://www.fonecta.fi/b/n
ain-teet-helposti-hyvan-
linkedin-profiilin

• Linkedin vuonna 2020

• https://youtu.be/Cuo6-
_xAtNU

Twitter

• https://www.kupli.fi/twitter
-opas-aloittelijoille/

• https://www.someleontti.fi/
blogi/someleontti/10-
kohdan-pikaohjeet-
twitteriin-aloita-jo-tanaan/

• Twitter ohjeet 
aloittelijalle: https://youtu.
be/Oi1s8GoODM4

Ohjeita, 

opetusvideoita

https://kaikuhelsinki.fi/blogi/linkedin-profiili-huippukuntoon-nailla-6-niksilla/
https://www.fonecta.fi/b/nain-teet-helposti-hyvan-linkedin-profiilin
https://www.fonecta.fi/b/nain-teet-helposti-hyvan-linkedin-profiilin
https://youtu.be/Cuo6-_xAtNU
https://www.kupli.fi/twitter-opas-aloittelijoille/
https://www.someleontti.fi/blogi/someleontti/10-kohdan-pikaohjeet-twitteriin-aloita-jo-tanaan/
https://www.someleontti.fi/blogi/someleontti/10-kohdan-pikaohjeet-twitteriin-aloita-jo-tanaan/
https://youtu.be/Oi1s8GoODM4

