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Emmi Aihos
INSTAGRAM @EMSKIPIHLA
20 500 INSTAGRAM-SEURAAJAA

Moikka! Mä oon Emmi, tämän oppaan tekijä ja teidän
palveluksessanne oleva Instagram-asiantuntija.
Työllistän itseni somevaikuttajana ja yritysten
Instagram-valmentajana. Palveluni ovat suunnattu
auttamaan yrityksiä menestymään sosiaalisessa
mediassa ja lisäämään myyntiään etenkin Instagramin
avulla. Tämä Instagramin perusteet -opas on yksi
tarjoamistani palveluista. Tsekkaa alta myös muut
monipuoliset palveluni! Nostaisimmeko jollain niistä
yrityksesi näkyville somessa?
MENESTY INSTAGRAMISSA
-VALMENNUS

ULKOISTA YRITYKSESI
SOSIAALINEN MEDIA

Oletko kyllästynyt siihen, että Instagram tilisi
junnaa paikoillaan? Miksi seuraajamäärä ei
nouse? Miten kasvattaa näkyvyyttä? Haluaisitko
tietää miten oikeasti onnistut kasvattamaan
Instagram -tilistäsi menestyksekkään? Tässä
ainutlaatuisessa verkkovalmennuksessa
paljastan kaikki todistetusti toimivat parhaat
metodini, joiden avulla myös sinä voit menestyä
Instagramissa! Oletko valmis tekemään
läpimurtosi Instagramissa?

Viekö some kalenteristasi liikaa aikaa?
Haluaisitko tehdä enemmän tulosta
somemarkkinoinnin avulla? Tuottaako
somemarkkinointi ylimääräistä stressiä?
Haluaisitko rautaisen Instagram-asiantuntijan
tuottavan juuri teidän yrityksellenne sopivaa
sisältöä tileillenne? Ulkoista yrityksesi some ja
unohda stressi! Hoidan somen ylläpidon
puolestasi ja voit keskittyä rauhassa
liiketoimintaasi!

HENKILÖKOHTAINEN
SOMEKONSULTOINTI
Kaipaatko henkilökohtaisempaa apua tai
kehitysehdotuksia somekanaviisi, mutta pitää
kuitenkin käytännön toteutuksen itselläsi?
Konsultoinnin avulla saat arvioin käytössäsi
olevista somekanavista. Annan arvioinnin
pohjalta teille kehitysideoita ja tulevaisuudelle
suuntaviivoja. Konsultoinnin aikana voit esittää
minulle suoraan kysymyksiä videopuhelun
välityksellä.

SOMESUUNNITELMA
YRITYKSELLESI
Tuntuuko sinusta siltä, että et tavoita haluttua
tulosta sosiaalisessa mediassa tai onko
yrityksesi vasta valtaamassa somea? Älä
murhedi yksin! Säästä arvokasta aikaasi, ja
tehdään yhdessä yrityksellesi tehokas
somesuunnitelma.

TERVETULOA!
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Olet ehkä kuullut jo aiemmin Instagramista, mutta et ole vielä löytänyt aikaa
perehtyäksesi sovellukseen. Päässäsi on voinut pyöriä kysymykset, mikä todella
on Instagram ja miten sitä käytetään? Miten minun yritykseni voisi hyötyä
Instagramista?
Ensinnäkin, ihan mahtavaa että olet ottanut ensi askeleen Instagramin maailmaan!
Lupaan että et tule pettymään!
Instagram on huikea alusta yrityksille, jos sitä osaa käyttää oikein. Nykyään n. 60%
Instagramin käyttäjistä on löytänyt tuotteen tai palvelun Instagramin kautta. Joka
kolmas Instagram-käyttäjä on ostanut tuotteen Instagramin kautta. Instagram ei ole
verkkokauppa, mutta monet ihastuvat tuotteisiin nähdessään ne Instagramissa ja
tekevät ostopäätöksen sen perusteella. Instagram on huikea markkinointialusta
yrityksille, jos sitä osaa hyödyntää oikein.
Tässä oppaassa opetan sinulle yksityiskohtaisesti kaikki mitä sinun tulee tietää
Instagramin perusteista. Oppaan jälkeen taidat Instagramin peruskäytön ja pystyt
käyttämään sovellusta vaivattomasti.
Jos olet oppaan jälkeen valmis ottamaan nykyaikaisen askeleen ja tekemään
yrityksenne Instagramista tuottoisan markkinointialustan, suosittelen tutustumaan
Menesty Instagramissa- valmennukseeni.
Menesty Instagramissa- valmennuksessani paljastan sinulle kaikki salaisuuteni somen
sisäpiiristä, mitä et löydä mistään muualta! Valmennuksessa opetan sinulle kaikki
toimivimmat vinkkini, miten minä tein Instagramistani menestyneen ja saavutin yli 20
500 seuraajaa. Myös teidän yrityksenne pystyy nousta pinnalle somessa ja tekemään
myyntiä sen avulla!
Lähdetään kuitenkin seuraavaksi opiskelemaan Instagramin käyttöä!

MIKÄ ON INSTAGRAM?

5.

Voi olla, että olet kuullut Instagramista mutta et kuitenkaan tiedä miten sitä käytetään
ja ylipäätään mihin sitä käytetään?
Instagram on Facebookin omistama todella suosittu maksuton kuvien ja videoiden
jakamiseen tarkoitettu sovellus, jota käytetään älypuhelimen kautta. Suosittelenkin tässä
vaiheessa viimeistään vaihtamaan tietokoneen tai iPadin älypuhelimeen. Instagramia ei
ole tarkoitettu käytettäväksi tietokoneella tai iPadilla.
Instagramin perusperiaate on se, että käyttäjät voivat luoda sovellukseen omaa sisältöä,
eli kuvia ja videoita, sekä seurata muiden käyttäjien julkaisuja. Käyttäjät jakavat
visuaalisesti kauniita kuvia seuraajilleen ihasteltaviksi, ja muut käyttäjät eli seuraajat
voivat tykätä, kommentoida ja jakaa näitä julkaisuja. Käyttäjät voivat myös seurata
muita käyttäjiä, ja ihastella myös heidän jakamaansa kuva- ja videomateriaali sisältöä.
Instagramiin rekisteröidytään luomalla käyttäjätili omalla sähköpostilla, ja valitsemalla
käyttäjänimi. Kun olet luonut käyttäjätilin, voit tehdä julkaisuja sekä seurata muita
käyttäjiä.
Instagramin voi myös asettaa yritystiliksi. Yritystili eroaa normaalista käyttäjitilistä sillä
tavoin, että profiiliin ilmestyy näkyviin "Ota yhteyttä"- painike sekä sijaintitiedot.
Yritystililtä näet myös Instagram-tilisi yksityiskohtaisempaa statistiikkaa seuraajista
sekä julkaisuiden kattavuudesta. Suosittelen kuitenkin ottamaan käyttöön
sisällöntuottajantilin, koska se mahdollistaa monipuolisempia ominaisuuksia.
Sisällöntuottajan tilillä on myös aiemmin luettelemani ominaisuudet, ja paljon lisää!

ALOITETAAN!

IKONIT
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Kun avaat sovelluksen, aukeaa sinulle oikealla olevan
esimerkki- kuvan näkymä. Jos vasta latasit sovelluksen,
sinulla ei näy mitään sisältöä, koska et seuraa vielä
käyttäjiä. Jotta saisit paremmin kiinni valmennuksesta, voit
käydä testimielessä seuraamassa minun @emskipihla
Instagram- tiliä. Löydät tilini klikkaamalla alavalikossa
näkyvää suurennuslasia ja sen jälkeen kirjoitat yläreunaan
ilmestyvään "Hae"- kenttään "emskipihla". Kun olet
profiilissani paina sinistä "seuraa" nappia. Kun olet tehnyt
tämän, palaat alkusivulle painamalla alavalikon taloikonia.

IKONIT

Ensimmäiseksi tutustumme Instagramin ikoneihin,
joiden avulla sinun on helppo liikkua Instagramissa.
Alavalikossa näkyviä viittä kuvaketta kutsutaan
ikoneiksi.

TALO-IKONI = SOVELLUKSEN ETUSIVU
Talo-ikonia klikkaamalla pääset Instagramin etusivulle, eli samalle sivulle mikä avautuu kun
käynnistät sovelluksen.
Tälle sivulle ilmestyy kaikkien seuraamiesi käyttäjien julkaisut, eli kuvat ja videot. Tällä sivulla
julkaisut näkyvät uusimmasta vanhemaan. Sivua alas päin selaamalla näet aina vain
vanhempia kuvia, mitä käyttäjät ovat lisänneet. Etusivulla on nähtävillä kuitenkin vain
maksimissaan kolme päivää vanhat kuvat.

Ennen vuotta 2016 Instagramissa ei ollut algoritmia. Silloin etusivulle ilmestyivät seuraamiesi
käyttäjien kuvat siinä järjestyksessä kuin ne olivat julkaistu. Kaikki näkivät kaikkien julkaisut, ja
tykkäysten määrä oli automaattisesti korkeampi.
Algoritmin saapuessa vuonna 2016 kuvat eivät ilmestyneetkään enää etusivulle siinä järjestyksessä
kuin ne olivat julkaistu. Vaan siitä alkaen algoritmi alkoi päättää kuka näkee julkaisumme. Algoritmi
näyttää etusivullasi sellaisten seuraamiesi käyttäjien kuvia joista se uskoo sinun olevan kiinnostunut,
joiden kuvista tykkäät aktiivisesti tai joiden kuvat ovat menestyneet. Algoritmista ja sen
päihittämisestä opetan lisää Menesty Instagramissa- valmennuksessani.

IKONIT
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SUURENNUSLASI-IKONI = TUTKI SYÖTE
Alavalikossa toisena vasemmalla on suurennuslasi-ikoni.
Ikonia klikkaamalla sinulle avautuu oikealla olevan
esimerkki- kuvan näköinen sivu.
Tätä sivua kutsutaan Instagramin Tutki- syötteeksi. Kun
avaat sivun, näet tällä sivulla ensimmäiseksi sellaisia kuvia
joista Instagramin algoritmi olettaa sinun pitävän.
Instagramin algoritmi analysoi kokoajan Instagramin
käyttöäsi sen vuoksi, että se voi näyttää sinua kiinnostavaa
sisältöä. Tällä sivulla näet myös sellaisten käyttäjien kuvia,
joita et seuraa. Tutki-syötteestä käyttäjät ympäri maailman
hakevat ja etsivät inspiroivia kuvia.
Tältä sivulta voit hakea käyttäjiä yläreunan "Hae"sarakkeen avulla. Voit valita haetko tilejä, merkintoja
(hastageja) vai paikkoja.
Voit etsiä tältä sivulta sisältöä aihealueittain. Kuten: IGTV,
Kauppa, Matkailu, Arkkitehtuuri,Sisustus, Taide, Ruoka, Tyyli,
Televisio ja Elokuvat, Tee se itse, Huumori, Kauneus ja
Musiikki.

Myös sinun on mahdollista saada kuvasi näkymään muiden käyttäjien Tutki- syötteessä. Jos kuvasi
tai videosi pääsee Tutki-syötteeseen, saat tilillesi enemmän näkyvyyttä, koska julkaisusi näkyy
sellaisille käyttäjille jotka ovat mahdollsesti kiinnostuneita sisällöstäsi.
Tämän vuoksi sisältösi pääsy Tutki-syötteeseen voi myös tuoda tilillesi lisää seuraajia. Vielä vuonna
2019 Tutki- syötteeseen pääseminen toi käyttäjälle satoja seuraajia lisää. Tutki- syöte ei
kuitenkaan nykyään toimi yhtä hyvin ja tuo seuraajia sadoittain. Tutki- syötteeseen
pääsemisellä on kuitenkin edelleen mahdollista saada uusia seuraajia kymmenittäin sekä näkyvyyttä.
Menesty Instagramissa- valmennuksessani opetan, miten sinäkin voit onnistua saamaan kuvasi
Tutki-syötteeseen, ja lisää seuraajia.

IKONIT
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SYDÄN-IKONI
Alavalikossa toisena oikealta on sydän-ikoni. Ikonia klikkaamalla sinulle avautuu alhaalla
olevan esimerkki- kuvan näköinen sivu.
Tältä sivulta näet käyttäjien toiminnan tililläsi, ja saat tietää jos joku käyttäjä on alkanut
seuraamaan sinua, tykännyt kuvastasi, kommentoinut kuvaasi tai tägännyt sinun käyttänimen
johonkin julkaisuun.

KOMMENTTI

Tässä käyttäjä
@maisonduellen_
on kommentoinut
julkaisemaani kuvaa.

TYKKÄYS

Tässä on käyttäjä
@vedenaarella
on tykännyt
julkaisemastani
kuvasta.

TÄGÄYS

Tässä käyttäjä
@kotosalla
on tägännyt minut
julkaisuun.

Kun kirjoituskielessä puhutaan
Instagram-käyttäjän nimimerkistä,
lisätään eteen @-merkki.
Esimerkiksi "Seuraan @emskipihla
käyttäjää Instagramissa.

IKONIT Profiilin toiminnot
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PROFIILI-IKONI = OMA PROFIILI
Alavalikossa ensimmäisenä oikealla on profiili-ikoni. Ikonia klikkaamalla sinulle avautuu
oikealla olevan esimerkki- kuvan näköinen sivu.
Tämä on sinun Instagram-profiilisi, eli käyntikorttisi Instagramissa. Kun käyttäjät hakevat
nimelläsi, he pääsevät profiiliisi. Profiilisi näkyy kaikille käyttäjille, joten suosittelen tekemään
siitä edustavan.
Täältä pääset
hallinoimaan
tiliäsi ja sen
asetuksia.
Tästä näet kuinka
monta julkaisua olet
julkaissut, montako
seuraajaa sinulla on
sekä kuinka montaa
käyttäjää itse
seuraat.

Täältä pääset
ostamaan
maksullista
markkinointia
julkaisuillesi.

Tästö pääset
tarkastelemaan
kävijätietojasi.

PROFIILIN TOIMINNOT
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PROFIILI-IKONI = OMA PROFIILI
Seuraavaksi kerron sinulle hieman Instagramin sanastoa, ja mitä profiilin eri osa-alueet
tarkoittavat.

BIO

Tätä osa-aluetta kutsutaan
Bioksi. Kirjoita yrityksesi
nimi ensimmäiseksi kohtaan
"Nordic home - Emmi".

KOHOKOHDAT

Tähän voit poimia storyjesi
arkistosta parhaat palat, ja
luoda omia kohokohtia,
jotka näkyvät profiilissasi
muille käyttäjille.
Voit myös otsikoida
kohokohdat.

FEED

FEED
IGTV
REELS
Julkaisut johon
tilisi on tägätty.

Tätä osaa profiilista
kutsutaan feediksi. Feediin
ilmestyy kaikki lisäämäsi
julkaisut. Monesti puhutaan
yhtenäisestä feedistä, ja
miten sellainen tehdään.
Menesty Instagramvalmennuksessani opetan
luomaan kauniin ja
yhtenäisen feedin.

Bion tekstin luominen on yksi tärkeimmistä asioista Instagramissa. Kun uusi ihminen tulee tilillesi,
hän lukee ensimmäisenä tekstin. Tekstin pitäisi kertoa heti mistä tilisi kertoo. Teksti vaikuttaa
automaattisesti tilisi menestykseen. Menesty Instagramissa- valmennuksessani opetan luomaan
houkuttelevan BIO- tekstin.

PROFIILIN TOIMINNOT
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PROFIILI-IKONI = OMA PROFIILI
Seuraavaksi opetellaan muokkaamaan profiilia. Profiilia
pääset muokkaamaan klikkaamalla omassa profiilissa
olevaa "Muokkaa profiilia"-painiketta.

Klikkaamalla "Vaihda
profiilikuva"- tekstiä pääset
lisäämään tai vaihtamaan
profiilikuvan.

Tästä voit muokata
tilisikäyttäjänimeä.
Tästä voit muokata
Bion tekstiä.
Jos sinulla on
sisällöntuottajan
tili, voit muokata
tilisi luokkaa.
Tästä pääset
lisäämään
toimintopainikkeita.

Tästä voit muokata nimeäsi,
joka näkyy etusivulla lihavoidulla
tekstillä.
Tähän voit lisätä yrityksesi
kotisivut, tai muun
verkkosivuston.

Tästä voit liittää Facebook-tilisi.
Yhteydenottoasetuksiin voit
lisätä yrityksesi sähköpostin ja
puhelinnumeron.
Tästä voit valita
mitä näytät profiilissasi.

PROFIILIN TOIMINNOT
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PROFIILI-IKONI = OMA PROFIILI
Profiilisivun oikeassa yläkulmassa näet nuolen
osoittamassa kohdassa kolme viivaa allekkain.
Tästä klikkaamalla avautuu valikko, mikä näkyy
alla olevassa esimerkki kuvassa.
Tämän valikon avulla pääset hallinnoimaan
tilisi eri toimintoja.

Täältä voit hallinoida arkistoimiasi julkaisuja.
Täältä näet yksityiskohtaisempaa dataa tilin kävijätiedoista.
Täältä näet sovelluksessasi viettämäsi ajan.
Täällä sijaitsee tilisi henkilökohtainen QR-koodi.
Täältä voit nähdä ja hallinoida tallentamiasi julkaisuja.
Täällä voit luoda ja hallinoida läheisten kavereiden listaa.
Täältä voit löytää uusia seurattavia käyttäjätilejä.

Täällä voit hallinoida tilisi yksityiskohtaisempia asetuksia.

Seuraavaksi käydään osa valikon toiminnoista
yksityiskohtaisemmin läpi.

PROFIILIN TOIMINNOT
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ARKISTOINTI
Sovelluksessa on mahdollista arkistoida omia julkaisuja. Arkistoidut
julkaisut näkyvät vain sinulle. Esimerkiksi storyjen eli tarinoiden
kohalla tämä on loistava ominaisuus, koska tarinat on näkyvillä vain
24h julkaisusta.

Feed julkaisuiden arkistointi

Instagramissa ei koskaan kannata poistaa kuvia, vaan arkistoida.
Algoritmi ei halua käyttäjien poistavan kuvia sovelluksesta. Jos
käyttäjä poistaa julkaisun, algoritmi rajoittaa määräämättömän ajan kyseisen käyttäjän
muiden julkaisuiden näkyvyyttä merkittävästi. Jos olet aikeissa poistaa kuvan feedistäsi,
arkistoi se mielummin.

Kuvan arkistointi onnistuu klikkaamalla arkistoitavaksi haluttavan kuvan yläreunasta kolmea
pistettä. Kolmea pistettä klikkaamalla avautuu valikko, josta klikataan "Arkistoi" painiketta.
Tämän jälkeen kuva katoaa feedistä. Löydät kuvan tämän jälkeen profiilisisi valikon kautta
"Arkistoi" kohdasta.

PROFIILIN TOIMINNOT
ARKISTOINTI

Storyjen arkistointi
Tässä vaiheessa varmasti mietit: Mitkä on storyja? Kerron
storyista myöhemmin tässä valmennuksessa, mutta sinun on hyvä
käydä jo muuttamassa hieman niiden asetuksia.
Storyt eli tarinat eivät arkistoidu automaattisesti, sinun on
muutettava asetuksia jos haluat storyjen jäävän arkistoon. Storyja
on mukava katsella jälkeenpäin, joten suosittelen asettamaan
storyihin arkistoinnin.

Yksityiskohtainen ohje
tarinoiden asetuksien muuttamisesta:
Klikkaa valikon alareunassa näkyvää
"Asetukset" (oikealla esimerkki kuva).
Klikkaa "Yksityisyys"
Klikaa "Tarina"
Nyt olet tarinoiden asetuksissa. Aivan
alareunasta löydät kohdan
"Tallentaminen". Tämän alapuolella
löydät sarakkeen "Tallenna tarina
arkistoon", klikkaa aktiiviseksi. Nyt
tarinasi tallentuvat automaattisesti!

14.

PROFIILIN TOIMINNOT
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ARKISTOINTI

Arkistoidut kuvat ja tarinat löydät siis profiilin valikosta "Arkistoi"
painikkeen takaa.
Arkistossa voit vaihdella kuva-arkiston ja tarina-arkistoiden
välillä painamalla pientä nuolta ruudun yläreunasta (alla olevat
esimerkkikuvat).
Kuvien arkistoiminen ei ole lopullista. Voit palauttaa kuvia
arkistosta takaisin feediin jos haluat. Se onnistuu samalla
tavalla kuin aiemmin opettamani kuvien arkistointi.
Klikkaa kyseiseen kuvaan
Klikkaa kolmea pistettä kuvan oikeassa yläreunassa
Klikkaa painiketta "Näytä profiilissa"
Kuva ilmestyy profiilisi takaisin samalla kohdalle, mistä sen
aiemmin arkistoit.

Täältä löydät kohokohtien
luomisen sekä
arkistoinnin asetukset.

Kuva-arkisto.

Tarina-arkisto.

PROFIILIN TOIMINNOT
KÄVIJÄTIEDOT

Seuraavaksi valikosta löytyy kävijätiedot, jos olet asettanut tilisi
yritys- tai sisällöntuottajaksi. Kävijätiedoista näet tarkempaa
dataa sivusi kävijätiedoista, kattavuuksista, seuraajista,
näyttökerroista ym.

Kävijätietoja analysoimalla voit vaikuttaa tilisi
menestykseen. Kävijätietojen analysointia
opetan lisää Menesty Instagramissavalmennuksessani.
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PROFIILIN TOIMINNOT
KUVIEN TALLENTAMINEN
Seuraavaksi tutustutaan hieman
enemmän kuvien tallentamiseen
Instagramissa.

Instagram on kuvapalvelu, jonka
tarkoituksena on inspiroida käyttäjiään
ympäri maailman. Käyttäjillä on myös
mahdollisuus tallentaa heidän
mielestään inspiroivia kuvia itselleen
säästöön.
Sovelluksessa on myös mahdollista luoda
tallennetuille kuville omia kansioita
(oikealla esimerkki kuva), jotta
inspiraatiokuvia on helpompi jaotella ja
löytää kansioista myöhemmin.
Uuden kansion voit luoda klikkaamalla
yläreunassa oikealla olevaa + merkkiä
valitsemalla kansiolle kuvan, ja
kirjoittamalla kansiolle nimen. Tämän
jälkeen voit tallentaa kansioon kuvia.

Kuvan tallentaminen on helppoa! Kun löydät inspiroivan
kuvan jonka haluat tallentaa, napauta kuvan alapuolella
oikeassa laidassa näkyvää lippua muistuttavaa
kuvaketta. Kuva on tallentunut säästöön, kun kuvake
muuttuu mustaksi.
Jos haluat myöhemmin poistaa kuvan tallennetuista
kuvista, napauta lipun kuvaa uudelleen. Kuva on poistettu
tallennetuista, kun kuvakkeessa on vain ääriviivat niin,
että se ei ole enää kokonaan musta.
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PROFIILIN TOIMINNOT
LÄHEISET KAVERIT
Instagramissa voit luoda myös läheisten kaverien kaverilistan.
Tälle listalle voit lisätä läheisempiä ystäviä ja tuttuja.
Läheiset kaverit ominaisuus on suunnattu Instagramin storyyn eli
tarinoihin. Kun lisäät sovelluksessa uuden tarinan, voivat kaikki
sinun seuraajasi nähdä sen. Läheiset kaverit- ominaisuudella voit
ennen storyn julkaisua valita haluatko näyttää storysi kaikille
seuraajillesi, vai vaan läheiset kaverit- listalla oleville käyttäjille.
Aiemmin tarinoita pystyi piilottamaan tietyiltä käyttäjiltä, mutta
uuden ominaisuuden myötä Läheiset kaverit- lista on myös hyvä
vaihtoehto, jos teet henkilökohtaisempia storyja.
Suosittelen kuitenkin jos teet yrityksesi Instagramia, että et
käyttäisi Läheiset kaverit- toimintoa. Läheiset kaverit- toiminto on
suunnattu lähinnä yksityisille käyttäjille. Voisi olla outoa, jos yritys
näyttäisi vain tiettyjä storyja rajatulle käyttäjälistalle.

TUTUSTU IHMISIIN

Tutustu ihmisiin- osiossa voit yhdistää yrityksesi
Facebook- tilisi Instagramiin. Yhdistämällä Facebooktilisi Instagram voi tämän jälkeen etsiä Facebookkäyttäjiä, jotka ovat myös Instagramissa. Tällä tavoin
löydät enemmän tuttuja ihmisiä joita seurata
Instagramissa.
Suosittelen kuitenkin harkitsemaan tarkasti keitä
haluat yrityksenä seurata. Kaikki käyttäjät näkevät
mitä käyttäjätilejä yritys seuraa.
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IKONIT KUVAN LISÄÄMINEN
KUVAN LISÄYS-IKONI
Nyt kun olemme käyneet profiilin toiminnot läpi, on aika siirtyä opettelemaan tärkein asia:
kuvan lisääminen! Ikoni valikon keskeltä klikkaamalla pääset lisäämään kuvan omaan
feediin.
Instagramissa kuvan lisäykseen on kaksi tapaa. Voit joko ottaa kuvan/videon Instagramin
omalla sovelluksella suoraan tai lisätä jo valmiina olevan kuvan puhelimesi galleriasta. En
suosittele missään vaiheessa lisäämään kuvaa Instagramin omalla sovelluksella, vaan
valitse aina kuva Instagramiin puhelimesi galleriasta. Miksi? Instagram on kuvapalvelu,
jossa on tarkoitus jakaa inspiroivia kuvia muille käyttäjille. Tämän vuoksi myös sinun on
panostettava yrityksesi tilin kuviin, jos haluat yrityksesi saavan näkyvyyttä Instagramissa.
Älä koskaan lisää huonoa tai keskinkertaista kuvaa Instagramiin, aina vain parasta!

Tätä klikkaamalla
lisäämään kuvan
puhelimesi galleriasta.

Kun klikkaat klikkaat kuvanlisäysikonia, avautuu sinulle tämä näkymä.

Klikkaamalla "Galleria", pääset
lisäämään kuvia oman puhelimesi
galleriasta.

19.

KUVAN LISÄÄMINEN
KUVAN LISÄYS-IKONI

Pienennä
kuvaa.

Valitse
useampi kuva.

Seuraavaksi voit valita selaamalla alaspäin, minkä kuvan haluat lisätä puhelimesi
galleriasta. Kun haluttu kuva löytyy, klikkaa kuvaa ja se muuttuu haalean valkoiseksi sekä
näkyy nyt isompana.
Huomioi, että jos kuvasuhde ei ole oikea, Instagram rajaa osan kuvasta pois. Klikkaa ison
kuvan vasemmasta alareunasta, niin saat kuvan näkymään laajemmin. Isoa kuvaa
pitkään painamalla voit siirtä kuvaa ja valita mikä kohta kuvasta rajautuu pois.
Voit myös lisätä useamman kuvan kerrallaan. Tällöin paina ison kuvan oikeasta
alareunasta löytyvää painiketta, ja valitse kuvat jotka haluat lisätä julkaisuun. Kuvat
numeroidaan, ja kuvat näkyvät julkaisussa numeroiden järjestyksessä.
Kun olet valinnut julkaistavan kuvan/kuvat klikkaa sinistä "Seuraava"- painiketta
oikeassa yläreunassa.
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KUVAN LISÄÄMINEN
KUVAN LISÄYS-IKONI

Jos lisäät yhden kuvan, on
seuraava näkymä tämä.

Jos lisäät enemmän kuin yhden
kuvan, on seuraava näkymä
tämä

Seuraavaksi on kuvan muokkaamisen vuoro. Voit muokata kuvaa filttereillä (vasen ja
keskimmäinen kuva) ja manuaalisilla kuvanmuokkaus asetuksilla (oikea kuva). Tässä
vaiheessa haluan kuitenkin kertoa, että en suosittele missään vaiheessa käyttämään
Instagramin omia filttereitä. Filtterit ovat todella kehnoja, ja niillä muokatut kuvat eivät
menesty Instagramissa. Suosittelen siirtymään siis suoraan "MUOKKAA" osioon, ja
muokkaamaan kuvaa manuaalisesti.
Jos sinulla on useampi kuva, pääset muokkaamaan niitä klikkaamalla valitsemaasi kuvaa
jota haluat muokata.
Kun olet valmis, klikkaa sinistä "Valmis"- painiketta oikeassa yläkulmassa.

21.

KUVAN LISÄÄMINEN
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KUVAN LISÄYS-IKONI
Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset, siirrytään viimeiseen osioon eli: julkaisun valmisteluun.
Seuravaaksi on aika luoda julkaisuun mielenkiintoinen ja vetävä kuvateksti. Julkaisuiden
kuvateksteillä on merkitystä miten kuva menestyy, joten siihen on syytä panostaa. Menesty
Instagramissa- valmennuksessani opetan luomaan vetävän ja Instagramissa menestyvän
kuvatekstin.
Tässä vaiheessa voit myös tägätä, eli kiinnittää julkaisuun toisen käyttäjätilin. Eli jos kuvassa
esiintyy joku toinen henkilö, tai tuote tai muu, voit tägätä käyttäjtilin julkaisuun.
Voit myös jakaa julkaisun esimerkiksi Facebookiin. Facebookissa julkaisussa on sama kuva ja
kuvateksti. Näin voit myös säästää aikaa, ja luoda sisältöä Instagramiin ja Facebookiin saman
aikaisesti. Lopuksi voit julkaista kuvan klikkaamalla oikeassa yläkulmassa "Jaa"- painiketta.

Tähän voit kirjoittaa
haluamasi kuvatekstin.
Kuvateksti näkyy kuvan alla.
Täältä pääset
tägäämään muita
käyttäjitilejä kuvaasi.

Jos haluat merkitä
sijainnin, klikkaa
tästä.
Tästä voit jakaa
kuvan myös
Facebookiin.

Kun olet valmis,
klikkaa tästä, niin
kuva julkaistaan
feediisi.

Tästä voit lisätä
liiketoimintakumppan
in kuvaasi. Tämä
painike on tarkoitettu
lähinnä vaikuttajille
yhteistyökumppanien
merkitsemiseen.

KUVAN LISÄÄMINEN
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KUVAN LISÄYS-IKONI
Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset, siirrytään viimeiseen osioon eli: julkaisun valmisteluun.
Seuravaaksi on aika luoda julkaisuun mielenkiintoinen ja vetävä kuvateksti. Julkaisuiden
kuvateksteillä on merkitystä miten kuva menestyy, joten siihen on syytä panostaa. Menesty
Instagramissa- valmennuksessani opetan luomaan vetävän ja Instagramissa menestyvän
kuvatekstin.
Tässä vaiheessa voit myös tägätä, eli kiinnittää julkaisuun toisen käyttäjätilin. Eli jos kuvassa
esiintyy joku toinen henkilö, tai tuote tai muu, voit tägätä käyttäjtilin julkaisuun.
Voit myös jakaa julkaisun esimerkiksi Facebookiin. Facebookissa julkaisussa on sama kuva ja
kuvateksti. Näin voit myös säästää aikaa, ja luoda sisältöä Instagramiin ja Facebookiin saman
aikaisesti. Lopuksi voit julkaista kuvan klikkaamalla oikeassa yläkulmassa "Jaa"- painiketta.

Tähän voit kirjoittaa
haluamasi kuvatekstin.
Kuvateksti näkyy kuvan alla.
Täältä pääset
tägäämään muita
käyttäjitilejä kuvaasi.

Jos haluat merkitä
sijainnin, klikkaa
tästä.
Tästä voit jakaa
kuvan myös
Facebookiin.

Kun olet valmis,
klikkaa tästä, niin
kuva julkaistaan
feediisi.

Tästä voit lisätä
liiketoimintakumppan
in kuvaasi. Tämä
painike on tarkoitettu
lähinnä vaikuttajille
yhteistyökumppanien
merkitsemiseen.

STORY
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INSTAGRAM STORY = TARINA
Alla olevassa esimerkkikuvassa näet toisen käyttäjän tarinan avattuna.

Tästä näet kenen
käyttäjän tarinaa olet
katsomassa.

Vasenta reunaa
klikkaamalla pääset
siirymään edelliseen
tarinaan.

Nämä viivat
tarkoittavat sitä
montako tarinaa
käyttäjä on tehnyt.
Viivaa seuraamalla
näet myös kun tarina
etenee.

Oikeaa reunaa
klikkaamalla pääset
siirtymään
seuraavaan tarinaan.

Pyyhkäisemällä
vasemmalle pääset
seuraavan käyttäjän
tarinaan.
Tästä voit lähettää
viestin liittyen
tarinaan, kyseisen
tarinan tekijälle.
TAI
"Lähetä viesti"saraketta
klikkaamalla voit
myös lähettää
pikareaktion tarinan
tekijälle.

Klikkaamalla tästä
voit jakaa tarinan
toisele käyttäjälle,
esimerkiksi ystävällesi.

STORY
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TARINAN LISÄÄMINEN
Nyt on aika luoda ensimmäinen julkaisu tarinoihin! Kun klikkaat tarinan auki, on (alla oleva
esimerkki kuva) tämä seuraava näkymä. Klikatessa tarinat auki, sovellus käynnistää kamerasi.
Tätä esimerkkikuvaa ottaessani suuntasin kameran ruokailutilaamme kohden.
Voit kuvata tarinoita Instagramin omalla kameralla tai valita puhelimesi galleriasta kuvan tai
videon. Storyissa sisällön ei tarvitse olla samalla tavalla siloiteltua, kun feedissä. Storyissa
haluataan nähdä normaalia elämää ja kulissien taakse.
Tästä saat salaman
päälle ja pois päältä.
Älä käytä storyissa
salamaa.

Tätä klikkaamalla
pääset tarinan
asetuksiin, mitkä
katsoimme jo alussa
toista kautta.

Tästä valikosta voit
valita millaisen storyn
luot.

Tästä pyyhkäisemällä
sivulle löydät hauskoja
filttereitä, kokeile
etukameran kanssa!
Tästä voit vaihtaa
etukameran ja
takakameran välillä.
Voit luoda tarinan eri tavoin.
LUO: Tekstitarina, johon voit päättä
taustan värin.
BOOMERANG: Kokeile niin näät!
ASETTELU: Voit asetella monta
kuvaa samaan tarinaan.
SUPERZOOM: Kokeile niin näät!
VOI KÄYTTÄÄ ILMAN KÄSIÄ: Kun
klikkaat tästä sinun ei tarvitse pitää
valkoista isoa nappia pohjassa
koko videon ajan, vaan voit kuvata
ilman käsiä ruudulla.

Tästä pääset selamaan
puhelimesi kuvia ja
videoita.

Tätä nappia klikkaamalla pystyt luoda tarinan.
Jos painat napista kerran, otat kuvan. Jos pidät
nappia pohjassa pitkään, saat otettua videon.

STORY

26.

TARINAN LISÄÄMINEN
Kun olet kuvannut tai valinnut puhelimesi kuvista/videoista tarinan, aukeaa sinulle (alla oleva
esimerkki kuva) tämä näkymä.
Täältä löydät käteviä
lisäominaisuuksia
tarinaan. Kuten
sijainnin, hauskoja
gif-kuvia, kyselyitä
ym. Testaa ja kokeile!

Tästä voit tallentaa
kuvan/videon
puhelimesi galleriaan.

Tämä on piirtotyökalu,
millä voit piirtää
tarinaan.
Tästä voit lisätä
tarinaan tekstiä.

Tätä klikkaamalla
pääset seuraavaan
vaiheeseen.

Kun tarina on valmis, klikkaa "Lähetä
vastaanottajalle", jonka jälkeen avautuu
tämä näkymä (esimerkki kuva vasemmalla). Tästä
voit valita julkaisetko tarinan kaikille seuraajillesi
nähtäville (suositeltavaa), tai julkaista tarinan vain
Läheiset kaveri- listalla olevien käyttäjien nähtäville
(ei suositeltavaa). Voit myös lähettää tarinan
yksityisesti jollekin muulle käyttäjälle. Lopuksi klikkaa
"Jaa".

LIVE JA REELS
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Instagram Live
Instagramissa on mahdollista tehdä myös live- lähetyksiä.
Instagram Live on Instagramin näkyvin viestintäväline, koska
liven aloittaessasi kaikille seuraajillesi tulee tästä ilmoitus.
Live-lähetyksen maksimipituus on yksi tunti. Livelähetyksissä katsojat voivat tykätä ja kommentoida
lähetystäsi. Voit myös lisätä lähetykseen jonkun toisen
henkilön. Voit tallentaa liven live-lähetyksen jälkeen, jolloin
se näkyy IGTV-osiossa profiilissasi. Jos et tallenna lähetystä,
se poistuu automaattisesti.
Live-lähetyksen pääset luomaan tarinoista LIVEpainikkeesta.

Reels
Määritä aika, esm 6sek.

Valitse musiikki videoon.

Määritä videon nopeus!
Valitse tehosteita, kokeile!
Täältä voit
lisätä valmiin
videon puhelimen
galleriasta.

Tästä aloitat
kuvaamisen.

Instagram Reels on Instagramin uusin ominaisuus. Reelsissä voit
tehdä nopeatempoisia viihdyttäviä 15 sekunnin videoita. Reelsit
tallentuvat samalla tavalla kuin live-lähetykset, mutta Reelseille on
oma välilehti profiilissasi FEED-ikonin vieressä.
Reelsit eroavat storyista siten, että storyt katoavat 24h sisällä kun
taas Reelsit jäävät näkyville profiiliisi. Reels on kopio TikTokista, ja
jos TikTok on tuttu, on Reelsien käyttäminen helppoa.
Reelsin pystyt luomaan storyjen alavalikosta "Reels"- painikkeesta.
Reelsit voit kuvata joko Instagramin kameralla, tai tehdä valmiin
videon jonka liität Reelseihin. Voit lisätä Reelseihin musiikkia,
puhetta, tekstiä, emojeita ym. Aivan kuten storyissakin.
Reelsejä on helppo kuvata ajastimen avulla. Voit määrittää
ajastimeen esimerkiksi 4 sekuntia -> Kuvata kahden sekunnin ajan
esimerkiksi sotkuista huonetta -> Tämän jälkeen määritä uusi aika
(esimerkiks 6 sekuntia) -> Kuvaa siistiä huonetta. Tämän jälkeen
Reels editoi videon puolestasi ja lopullisella videolla näkyy nämä
kaksi kuvausta yhdistettynä. Kokeile!

IGTV
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IGTV
IGTV on Instagramin sisällä sijaitseva aplikaatio, joka
on luotu videosisältöjen katsomiseen ja jakamiseen.
IGTV:tä pääset katsomaan Tutki-sivun vasemmasta
ylälaidasta painamalla "IGTV" painiketta. IGTV on
tavallaan Instagramin oma YouTube. Kun Instagramin
tarinoissa voi luoda 15 sekunnin mittaisia videoita,
IGTV:ssä voit jakaa jopa tunnin mittaisia videoita.
Muista kuitenkin, että IGTV-videot kuvataan aina
pystykuvana, kuvasuhde 9:16. Kun olet jakanut IGTV
videon, se ilmestyy profiilisi IGTV välilehteen.
Tästä pääset
lisäämään
videon
puhelimesi
galleriasta
IGTV:seen.

IGTV-videon voi lisätä myös feediin, jolloin sen
mahdollisuudet näkyvyyten ovat suuremmat. Kun käyttäjän
kuvavirtaan ilmestyy feediisi lisätty IGTV-video, hän voi
katsoa sitä ensimmäisen minuutin ennen kuin sovellus ohjaa
hänet "Katsomaan lisää" IGTV:n puolelle.
IGTV:ssä toimii parhaiten sarjamainen sisältö, jossa
esimerkiksi opetat jotakin eli tuot lisäarvoa seuraajillesi.
Muista jakaa IGTV video aina feediin ja storyyn! Muuten
kukaan ei näe videotasi. IGTV videoiden näkyvyys on huono,
ellei video ole keskimääräistä parempi kuin IGTV-videot
yleisesti.

TYKKÄÄ,TALLENNA,JAA
Instagramissa voit tykätä, kommentoida,
tallentaa ja jakaa muiden käyttäjien kuvia.
Tallentamisen kävimme jo aiemmin läpi, mutta
seuraavaksi opetan, miten voit tykätä,
kommentoida ja jakaa käyttäjien kuvia.

Jokaisen käyttäjän kuvan alla on yllä olevan
esimerkkikuvan mukainen ikoni-rivistö.
Sydän- ikoni. Tästä klikkaamalla voit
tykätä käyttäjän kuvasta. Toisten
käyttäjien kuvien tykkääminen on yksi
Instagramin tärkeimmistä
ominaisuuksista. Muista tykkäillä
ahkerasti!
Puhekupla- ikoni. Tästä klikkaamalla
pystyt kirjoittamaan käyttäjän kuvaan
kommentin. Muista kommentoida
ahkerasti. Kommentoimalla muiden kuvia
tuot myös oman yrityksesi tiliä näkyville ja
helpommin löydettäväksi.
Paperilennokki- ikoni. Tästä klikkaamalla
pystyt jakamaan kyseisen kuvan omaan
tarinaasi tai muiden käyttäjien esimerkiksi
ystäväsi dm-viestiboksiin.

29.

KOMMENTIT
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Instagram on sosiaalisen median sovellus, joka tarkoittaa sitä että sovelluksessa tulisi olla
aktiivinen kommentoimalla myös toisten käyttäjien julkaisuja.
On ehdottoman tärkeää jos yrityksesi tilille tulee kommentteja, että vastaat niihin kaikkiin.

Kommentteihin vastaaminen ja hymiöt ovat Instagramin
asiakaspalvelun perusta.
Kommentteihin vastaaminen ja hymiöt ovat Instagramin asiakaspalvelun perusta. Kuvitellaan
tilanne, että asiakas tulee liikkeellesi ja tervehtii sinua. Normaalissa tilanteessa tervehtisit
takaisin ja kysyisit voitko olla jotenkin avuksi. Mutta entä jos asiaks tulisi liikkeellesi, tervehtisi
sinua ja tervehdyksen kuultuasi et vastaisi mitään ja kääntäisit selkäsi. Tämä sama ideologia
toimii myös Instagramissa, ja on verrattavissa kommentteihin vastaamiseen. Jos et vastaa
tilillesi tulleisiin kommentteihin takaisin, voit vaikuttaa töykeältä.
Myös hymiöiden käyttäminen on ehdottoman tärkeää. Jos et käytä hymiöitä kirjoittaessa
muille kommentteja tai vastatessasi omiin kommentteihin, se on verrattavissa oikeassa
elämässä siihen, että et hymyile asiakkaalle. Muista aina hymynaama kommentin perään!
Monet yritykset käyttävät myös sydäntä kommentin lopussa, joka viestii hyvästä
asiakaspalvelusta ja siitä, että hän arvostaa asiakastaan.

Vinkki!
Kuviisi saattaa tulla komentteja muutaman päivän tai pidemmän ajan jälkeen kuvan
julkaisusta. Muista käydä aktiivisesti kerran viikossa edellisen viikon kuvien kommenttikentät
läpi. Tämä lisää sitoutuneisuutta ja vuorovaikutusta seuraajiesi kanssa, jotka ovat myös
potentiaalisia asiakkaitasi.

DM-BOKSI
Dm-boksi on Instagramin viestiboksi. Se on verrattavissa
WhatsAppiin tai Facebookin Messengeriin. Dm- boksissa voit
lähettää viestejä ja käydä keskusteluita muiden käyttäjien kanssa.
Voit myös jakaa kuvia ystävillesi, nämä jaetut kuvat näkyvät
ystäviesi Dm-boksissa.
Varsinkin yrityksille saattaa tulla hyvin paljon tuotekyselyitä Dmboksiin, joten DM-boksi on hyvä tarkistaa ajoittain.
Uusista viesteistä näet myös ilmoituksen Instagramin etusivulla
(talo-ikoni) aivan oikeassa yläreunassa.

Kun klikkaat Dm- boksin auki on seuraava näkymä tämä (oikealla
oleva esimerkki kuva).
Dm-boksissa voit lajitella viestit "ensisijaisiin" (tutut, kaverit) ja
yleisiin (muut käyttäjät) painamalla pitkään pohjaan kyseisen
käyttäjän nimen kohdalla.

Niiden käyttäjien viestit joita et seuraa ohjautuvat
viestipyyntöihin (ylhäällä esimerkkikuvassa näkyvillä 7
pyyntöä). Sinun täytyy erikseen klikata pyyntöjen kohdalta, että
pääset lukemaan viestipyyntöjä. Joskus viestipyynnöt eivät näy,
tai vain osa niistä näkyy. Tällöin sinun tulee
klikata "Parhaimmat pyynnöt" ja vaihtaa
siihen "Kaikki pyynnöt". Suosittelen tekemään
tämän aina varmuuden vuoksi, ettei sinulta jää
viestejä näkemättä.
Kun sinulle on tullut uusi pyyntö, voit joko
Hyväksyä pyynnön ja vastata siihen, poistaa
pyynnön tai estää pyynnön lähettäneen
käyttäjän.
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KIITOS
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että luit Instagramin perusteet oppaan!
Heräsikö kysyttävää? Vastaan mielelläni kysymyksiin ja otan vastaan kehittämisideoita
sähköpostitse. Palautteen avulla kehitän opasta entistäkin paremmaksi!
Haluaisitko saada yrityksesi Instagramiin päivittäin uusia seuraajia,
jotka ovat oikeasti kiinnostuneita tuotteistasi?
Siintääkö suunnitelmissasi vahva ja toimiva brändi Instagramissa, jolla lisätään myyntiä?
Haluaisitko hyödyntää Instagramia tavoitteellisesti yrityksesi markkinoinnissa
ja muuttaa seuraajat asiakkaiksi?
Jos vastasit yhteenkin kysymyksistä KYLLÄ, tsekkaa alta muut palveluni.
Aloitetaan yhdessä yrityksesi somevalloitus!

Menesty Instagramissa -valmennus
Oletko kyllästynyt siihen, että Instagram tilisi
junnaa paikoillaan? Miksi seuraajamäärä ei nouse?
Miten kasvattaa näkyvyyttä? Haluaisitko tietää
miten oikeasti onnistut kasvattamaan Instagram tilistäsi menestyksekkään? Tässä ainutlaatuisessa
verkkovalmennuksessa paljastan kaikki todistetusti
toimivat parhaat metodini, joiden avulla myös sinä
voit menestyä Instagramissa! Oletko valmis
tekemään läpimurtosi Instagramissa?

Ulkoista yrityksesi sosiaalinen media
Viekö some kalenteristasi liikaa aikaa? Haluaisitko
tehdä enemmän tulosta somemarkkinoinnin avulla?
Tuottaako somemarkkinointi ylimääräistä stressiä?
Haluaisitko rautaisen Instagram-asiantuntijan
tuottavan juuri teidän yrityksellenne sopivaa sisältöä
tileillenne? Ulkoista yrityksesi some ja unohda stressi!
Hoidan somen ylläpidon puolestasi ja voit keskittyä
rauhassa liiketoimintaasi!

Somesuunnitelma yrityksellesi

Henkilökohtainen somekonsultointi

Tuntuuko sinusta siltä, että et tavoita haluttua
tulosta sosiaalisessa mediassa tai onko yrityksesi
vasta valtaamassa somea? Älä murhedi yksin!
Säästä arvokasta aikaasi, ja tehdään yhdessä
yrityksellesi tehokas
somesuunnitelma.

Kaipaatko henkilökohtaisempaa apua tai kehitysehdotuksia
somekanaviisi, mutta pitää kuitenkin käytännön
toteutuksen itselläsi? Konsultoinnin avulla saat arvioin
käytössäsi olevista somekanavista. Annan arvioinnin
pohjalta teille kehitysideoita ja tulevaisuudelle
suuntaviivoja. Konsultoinnin aikana voit esittää minulle
suoraan kysymyksiä videopuhelun välityksellä.

