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3. Verkostoituminen verkossa  

  

3.1 Digitaalisen verkostoitumisen hyödyt  

Verkostojen rakentaminen tapaamalla uusia ihmisiä kasvokkain on luonnollinen tapa sosiaaliseen 

kanssakäymiseen, sillä silloin on mahdollista muodostaa nopeasti yhteisymmärrys tapaamiensa 

ihmisten kanssa ja rakentaa näin luottamusta. Digitaalinen verkostoituminen on kuitenkin 

käytännöllinen väline jo syntyneiden suhteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Digitaalisen 

verkostoitumisen kautta tavoittaa helpommin laajemman yhteisön ja enemmän ihmisiä, 

organisaatioita ja asiakkaita sekä paikallisesti että myös maantieteellisesti laajemmalta 

 
alueelta.   

  

Verkostoituminen verkossa -luvun 

sisältö  

Tässä osiossa annetaan ohjeita digitaalisen verkostoitumisen taitojen kehittämiseen ja kuvataan 

tämänhetkisiä sosiaalisen verkostoitumisen alustoja ja niiden tehokasta käyttöä.  

Luvusta löytyy tietoa, miten luoda verkkoon blogeja ja vlogeja, joiden kautta voi saada suuren 

ja monipuolisen yleisön ja saavuttaa näin näkyvyyttä verkossa ja hakukoneilla. Paikallisesti 

niiden kautta tavoitetaan enemmän ihmisiä, ja ne voivat auttaa nuorten tavoittamisessa, sillä he 

käyttävät digitaalista mediaa jatkuvasti.   

Yhteisön näkökulmasta digitaalisen verkostoitumisen edut voivat olla moninaisia ja 

kauaskantoisia, jos digitaalisia välineitä osataan käyttää sopivalla tavalla ja yhteisölähtöisesti. 

On kuitenkin pidettävä mielessä, että liiallinen turvautuminen digitaaliseen verkostoitumiseen 

saattaa jättää ulkopuolelle niitä yhteisön jäseniä, jotka ovat yksinäisiä tai jo valmiiksi vaarassa 

syrjäytyä esimerkiksi ikänsä tai tulotasonsa vuoksi.    

Digitaalisen verkostoitumisen tulisikin täydentää kasvokkain tapahtuvaa sosiaalista 

kanssakäymistä ja yhteistä tekemistä. Digitaalisen verkostoitumisen haasteet ja riskit sekä 

niiden tunnistaminen on kuvattu tämän luvun lopussa.   

Verkossa verkostoituminen on erityisesti maaseudulla 

hyödyllistä, sillä kasvokkain tapaaminen voi olla 

hankalaa maantieteellisistä, kulkemiseen liittyvistä tai 

taloudellisista syistä.  

Sosiaalisen median alustat ja digitaalinen 

kommunikaatio mahdollistavat yhteydenpidon laajaan 

ihmisten kirjoon, jaetun oppimisen kumppaneiden 

kesken ja sosiaalisen verkoston syventämisen 

välimatkoihin liittyvistä haasteista huolimatta.  

Digitaalinen verkostoituminen saattaa tuntua melko 

laajalta tehtävältä ja siihen tarttuminen voi olla 

vaikeaa.  
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Sosiaalisen median käytöstä yhdistystoimijoille:  

https://www.toimeksi.fi/kansalais-ja-yhdistystoimijoille/yhdistyksen-viestinta-

jamarkkinointi/sosiaalinen-media/   

https://www.toimeksi.fi/kansalais-ja-yhdistystoimijoille/yhdistyksen-viestinta-

jamarkkinointi/verkkotyokalut-ja-ohjelmat/   

  

3.2 Periaatteet verkostoitumiseen verkossa  

Periaatteet onnistuneelle verkostoitumiselle verkossa ovat samat kaikille sosiaalisen median 

käyttäjille, riippumatta siitä mitä alustaa he käyttävät ja kuinka kokeneita käyttäjiä he ovat.   

Onnistunut verkostoituminen koostuu toisiaan seuraavista toiminnoista, joita tulisi toistaa 

pysyäkseen mukana verkostoissa. Tätä kautta verkostojen arvoa, omaa digitaalista osaamistaan 

ja sosiaalisen median näkyvyyttä on mahdollista kasvattaa.   

Ensiksi on löydettävä uusia kontakteja, jotka kasvattavat verkoston arvoa. Kontaktien kanssa 

täytyy olla vastavuoroista vuorovaikutusta esimerkiksi kommentointien ja tykkäysten muodossa. 

Tämän jälkeen verkoston kokoa kasvatetaan esimerkiksi tutustumalla omaan verkostoon 

kuuluvien tahojen verkostoihin ja liittymällä niihin. Verkostossa tulee olla aktiivinen ja tukea 

omalla positiivisella vuorovaikutuksella muita säännöllisesti. Verkostoja tulee jatkuvasti hallita, 

kehittää, syventää ja laajentaa, jolloin palataan toimintojen alkuun eli uusien kontaktien 

löytämiseen.   
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3.3 Opas sosiaalisen median alustoihin  

Sosiaalisen median verkostoitumisalustoissa kuten Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä ja 

WhatsAppissa käyttäjät voivat jakaa median ja käyttäjien itsensä luomia sisältöjä (esim. kuvia, 

linkkejä ja videoita), liittyä ryhmiin ja pitää yhteyttä toisiinsa.    

Näiden alustojen käytön opettelulla on mahdollista lisätä 

sosiaalisten verkostojen laajuutta ja syvyyttä, josta voi 

olla hyötyä sekä yhteisölle että yhteiskunnalliselle 

yritykselle. Hyötyjä ja etuja voivat olla esimerkiksi 

mahdolliset työnhakijat, uudet yhteistyökuviot, myynnin 

edistäminen, hyvien käytäntöjen jakaminen, laajempien 

markkinoiden tavoittaminen, palautteen kerääminen ja 

omilta kumppaneilta oppiminen.   

Digitaalisessa verkostoitumisessa on tärkeää ymmärtää eri 

välineiden ja alustojen toimintatapaa ja tärkeimpiä 

piirteitä, jotta verkostojen rakentaminen ja kehittäminen 

onnistuvat. Alla on kuvattu suurimpien digitaalisten 

verkostoitumisalustojen pääpiirteet:   

  Twitter  

Twitter perustuu lyhyisiin, 140 merkin mittaisiin viesteihin (twiitteihin), joita 

lähetään tilin tilanneille eli tiliä seuraaville käyttäjille. Twiitit voivat sisältää 

linkkejä muuhun sisältöön internetissä (blogiteksteihin, nettisivuille, 

pdf.tiedostoihin), kuvia tai videota.   

  

Twitteriä käyttävät yksilöt ja organisaatiot kommunikoidakseen mielipiteistään ja 

ideoistaan sekä jakaakseen uutisia ja maailman tapahtumia. Suurimmalla osalla 

organisaatioista on Twitter-tili, joka mahdollistaa:  

- Yhteyden organisaatioiden kohdeyleisöön (asiakkaisiin, liiketoimintakumppaneihin, 

kilpailijoihin, samanlaisiin yrityksiin, muihin paikallisiin yrityksiin ja ammatillisiin 

verkostoihin)  

- Organisaation mainostamisen ja käyttäjien ohjaamisen organisaation internet-sivuille 

tai blogiin  

- Tiedon saamisen tapahtumista, uutisista ja oman alan ja alueen kehityksestä  
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   Facebook  

Facebook-sivusto on kuin digitaalinen näyteikkuna, josta muut käyttäjät voivat löytää 

yhteiskunnallisen yrityksen. Facebook-sivun perustaminen on ilmaista ja helppoa, ja nostaa 

yrityksen näkyvyyttä internetin hakukoneiden tuloksissa.   

Facebook-sivulla voi jakaa tietoa yhteiskunnallisesta yrityksestä, kuten osoitteen, yhteystiedot 

ja myös saada palautetta asiakkailta. Facebookissa on helppo luoda ja jakaa tapahtumia, jotka 

voi linkittää myös Eventbrite-sivustolle, vaikka (kuten suurimmassa osassa sosiaalisen median 

alustoja) jakaminen on tehokasta vain, jos sivustolla on paljon seuraajia, jotka jakavat luotua 

tapahtumaa eteenpäin omille verkostoilleen, jotka jakavat sen eteenpäin omille verkostoilleen 

(ikään kuin suusta suuhun).   

- Tästä syystä on hyödyllistä olla aktiivinen Facebook-sivustoilla, joilla on paljon seuraajia, 

jotta mahdollisimman moni näkee tehdyn julkaisun. Sivustot tai ryhmät voivat olla 

esimerkiksi kylän tai kunnan epävirallinen sivusto, alueen tapahtumista tiedottava sivusto 

tai muu foorumi, jossa on mukana paljon ihmisiä.  

- Tämä on erityisen hyödyllistä silloin, kun pyritään tavoittamaan tietty joukko: esimerkiksi 

Skotlannissa tehtiin kysely gaelin kielen puhujille ja vastaajia lähestyttiin gaeleiden 

omissa Facebook-ryhmissä. Tästä voit tutustua tutkimukseen (englanniksi):  The ICCI case 

study.  

- Facebookin ryhmissä voi olla yhteydessä ja jakaa sisältöä muiden ryhmään kuuluvien 

henkilöiden kanssa. Ryhmät ovat usein rakennettu tietyn aiheen ympärille, olkoon se 

vaikkapa uusiutuvaa energiaa tai paikallisen yhteisön omia ryhmiä. Tavallisesti ryhmän 

  

  

  

  

  

  

Lisätietoa Twitterin käytöstä englanniksi :   

https://www.socialmediaexaminer.com/ho w - t o - us e - twitte r - fo r - busines s - an d - 
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julkaisujen, keskustelujen ja muiden ryhmään jaettujen sisältöjen tulisi koskea ryhmän 

aihetta, ja usein asiaankuulumaton materiaali ja julkaisut poistetaan.  

Tästä voit liittyä ViSENetin omaan Facebook-ryhmään: 

https://www.facebook.com/groups/282745289271832/  

  

  

  LinkedIn   

LinkedIn on suunniteltu ammatilliseen ja uraan liittyvään verkostointiin, ja se 

toimii verkossa olevana hakemistona eri alojen ammattilaisille ja 

organisaatioille. LinkedIn-tili on kuin verkossa oleva mainostaulu, jossa voi 

nostaa esiin omia taitojaan ja kokemustaan mahdollisille rekrytoijille, 

työnantajille ja yhteistyökumppaneille.   

LinkedIn-tilin luominen yritykselle on hyödyllistä, sillä se lisää organisaation näkyvyyttä 

samanhenkisille ihmisille ja organisaatioille samalla toimialalla.    

Julkisen profiilin ylläpitämisen kautta muut oppivat organisaatiosta enemmän ja se voi toimia 

ratkaisevana tekijänä yhteydenottamiseen (liittyen yhteistyöhön, vertaisoppimiseen jne.).   

  

Vinkkejä LinkedInin käyttöön: https://www.yrittajat.fi/uutiset/tiesitko-naista-

linkedinominaisuuksista-seitseman-jippoa-joilla-otat-enemman-irti-palvelusta/     

  

3.4 Alustan valitseminen kohdeyleisön saavuttamiseksi  

On tärkeää ottaa huomioon, että monilla ryhmillä ei ole mahdollisuutta päivittää useita 

sosiaalisen median tilejä, erityisesti, jos ryhmä koostuu vapaaehtoistoimijoista, joilla on 

muuttuvat aikataulut tai kullakin oma vuoronsa päivittää sosiaalista mediaa. On tärkeää 

tunnistaa, minkä sosiaalisen median alustan kautta saavutetaan tehokkaimmin organisaation 

kannalta tärkeä kohdeyleisö.   

Jos kyseessä on laajempi yhteisö, pitää pohtia, mitä sosiaalisen median alustaa käytetään 

paikallisesti eniten. Voi olla, että yhteisöllä on olemassa jo vakiintuneita ryhmiä, kuten yhteisön 

tai kylän oma Facebook-ryhmä, jossa tavoittaa laajan paikallisen yleisön.  

Voi olla kannattavaa yrittää hankkia joku paikallinen (esimerkiksi nuori, joka osaa käyttää hyvin 

sosiaalista media) auttamaan, jolloin tämän taitoja ja tietoa voidaan käyttää yhteiskunnallisen 

yrityksen mainostamiseen verkossa.   
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https://www.yrittajat.fi/uutiset/tiesitko-naista-linkedin-ominaisuuksista-seitseman-jippoa-joilla-otat-enemman-irti-palvelusta/
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Tätä kautta voidaan osallistaa paikallista osaamista 

yhteiskunnallisen yrityksen avuksi ja turvata toiminnan 

jatkuvuus rohkaisemalla nuoria ottamaan osaa 

yhteiskunnallisen yrityksen toimintaan.   

Taitavat nuoret voivat myös opettaa muita 

yhteiskunnallisen yrityksen vapaaehtoisia tai 

työntekijöitä, joilla ei vielä ole riittävää tietoa 

digitaalisesta teknologiasta ja erilaisista alustoista.   

  

3.5 Suunnitelman ja aikataulun tekeminen sosiaalisen median julkaisuille  

On hyödyllistä tunnistaa yhteiskunnallisen yrityksen pääviesti ja miettiä, millä tavalla se 

halutaan julkaista sosiaalisessa mediassa sekä luoda aikataulu julkaisemiselle. Näin 

yhteiskunnallinen yritys näkyy säännöllisesti verkossa, mikä on tärkeää brändin rakentamiselle, 

asiakkaiden houkuttelemiseksi sekä palveluiden ja tuotteiden helpolle löydettävyydelle.  

Aikataulu auttaa päivittämään sosiaalisen median tilejä säännöllisesti. Voi olla hyödyllistä 

hahmotella myös julkaisujen sisältö etukäteen, jotta niiden aiheet vaihtelevat ja ne keskittyvät 

tulevien tapahtumien ja uusien asioiden mainostamiseen.   

Julkaisuja voi tehdä seuraavista aiheista:   

  

  

  

• Yhteiskunnallisen yrityksen yleinen markkinointi sekä sen tuotteista ja palveluista 

kertominen, kuten esimerkiksi missä yritys sijaitsee, millaisia palveluita tai tuotteita se 

tarjoaa, millaisia sosiaalisia ja/tai ympäristöön liittyviä tavoitteita yrityksellä on ja mitä 

tavoitteita yritys on jo saavuttanut  

• Tulevien tapahtumien (omien tai muiden järjestämien) markkinointi  

• Palveluiden ja tuotteiden markkinointi ja henkilöstön esitteleminen  

• Tietojen päivittäminen ja uudistaminen ja vanhojen valokuvien korvaaminen uusilla  

• Tulevista alennusmyynneistä ja tarjouksista tiedottaminen.  

Sosiaalisen median käytön alkeista:  mkn_some-esite_koti_2014.pdf 

(maajakotitalousnaiset.fi)  

Esimerkkejä sosiaalisen median käytöstä englanniksi Plunkett-säätiön oppaasta:  ‘Beginners 

Guide to Social Media’.  

  

  

Facebookissa voi tehdä ajastettuja julkaisuja, jotka julkaistaan määriteltynä ajankohtana. 

Facebookista löytyy ohjeet niiden tekemiseen: 

https://fifi.facebook.com/help/389849807718635    

https://etela-savo.maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files/attachment/mkn_some-esite_koti_2014.pdf
https://etela-savo.maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files/attachment/mkn_some-esite_koti_2014.pdf
https://etela-savo.maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files/attachment/mkn_some-esite_koti_2014.pdf
https://etela-savo.maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files/attachment/mkn_some-esite_koti_2014.pdf
https://etela-savo.maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files/attachment/mkn_some-esite_koti_2014.pdf
https://plunkett.co.uk/wp-content/uploads/Beginners_guide_to_social_media_-_for_community_co-operatives.pdf
https://plunkett.co.uk/wp-content/uploads/Beginners_guide_to_social_media_-_for_community_co-operatives.pdf
https://plunkett.co.uk/wp-content/uploads/Beginners_guide_to_social_media_-_for_community_co-operatives.pdf
https://fi-fi.facebook.com/help/389849807718635
https://fi-fi.facebook.com/help/389849807718635
https://fi-fi.facebook.com/help/389849807718635
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Sosiaalisen median julkaisuille voi luoda 

aikataulun helposti käyttämällä verkossa olevaa 

kalenteria, kuten Google Kalenteria, johon voi 

aikatauluttaa tehtäviä, tapahtumia ja 

muistutuksia tietyille päiville ja ajoille   

Tehtävät, tapahtumat ja muistutukset voi myös 

jakaa usealle henkilölle, jolloin kukin voi 

vuorollaan jakaa sisältöä sosiaalisen median 

tileihin.   

Toinen vaihtoehto, jossa ei tarvitse käyttää niin  

paljon teknologiaa, on yksinkertaisesti kirjoittaa sosiaalisen median päivitysaikataulu tavalliseen 

kalenteriin.   

Tämä tapa on toimiva vain, jos kalenteri on tietyssä, pysyvässä paikassa ja sitä voivat tarkastella 

kaikki, joiden tulee tietää tulevista tapahtumista. Jos yhteiskunnallisessa yrityksessä valitaan 

paperikalenterin pito, on syytä yliviivata tehdyt tehtävät ja merkitä ne nimikirjaimilla, jotta 

tiedetään, että tehtävä on tehty ja kuka sen on tehnyt.    

On myös tärkeää aikatauluttaa sosiaalisten median tilien päivittäminen, jolloin tilin tiedot ja 

kuvat päivitetään, jotta tili on ajantasainen ja tiedot oikeita. Tällä tavalla viestitetään 

seuraajille, että sosiaaliseen mediaan käytetään aikaa ja vaivaa sekä tietojen olevan 

ajantasaisia ja oikeita. Tämä voi johtaa yhteiskunnallisen yrityksen suurempaan näkyvyyteen 

sosiaalisen median kanavissa.   

Jos yhteiskunnallisen yrityksen sosiaalisen median tilit 

ovat käyttämättä pitkän aikaa ja tietoja ei päivitetä, 

on epätodennäköistä, että ihmiset seuraavat tiliä tai 

jakavat julkaisuja eteenpäin, joka vähentää yrityksen 

sosiaalisen median näkyvyyttä.   

Julkaisujen ja päivitysten aikatauluttaminen auttaa 

pitämään sosiaalisen median tilit aktiivisena. Se on 

erityisen hyödyllistä yhteiskunnallisille yrityksille, 

joissa sosiaalista mediaa hallinnoi useampi henkilö.  

Esimerkiksi jos yhteisöllä on Facebook-sivu, jota päivittävät useat vapaaehtoiset, aikataulu 

tekee sivuston päivittämisestä yksinkertaisempaa. Sen sijaan, että luotettaisiin ihmisten 

muistavan satunnaiset päivitykset, on heidän helpompi seurata aikataulua, joka on määritelty 

etukäteen.   

  

3.6 Saavutettavuuden huomiointi  

On syytä muistaa, että yhteiskunnallisen yrityksen sosiaalisen median julkaisuista tai 

internetsivujen sisällöstä on kiinnostunut ihmisiä, joilla on erilaisia tarpeita. Yhteiskunnallisen 

yrityksen on varmistettava, että sosiaalisen median julkaisut ovat kaikkien saavutettavissa; 

erityisesti vammaisten henkilöiden, joilla saattaa olla hankaluuksia sosiaalisen median sivuston 

sommittelun, ulkoasun tai luettavuuden vuoksi.   
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Celia on saavutettavan julkaisemisen ja kirjallisuuden asiantuntijakeskus, joka toimii opetus- ja 

kulttuuriministeriön ohjauksessa. He ovat julkaisseet ohjeita sosiaalisen median 

saavutettavuuteen, joihin voi tutustua seuraavasta linkistä:  

https://www.saavutettavasti.fi/verkkosisaltojen-saavutettavuus/saavutettavuus-

sosiaalisessamediassa/   

Kurkkaa myös opas (englanniksi) saavutettavuudesta esimerkiksi aihetunnisteiden, kuvien, 

videoiden ja tekstityksen käytössä: free guide from Inclusion Scotland. 

Saavutettavuuden näkökulmasta myös tekstin luettavuus on tärkeää. Sosiaalisen median 

julkaisujen tulisi olla yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä oletetuille käyttäjille ja niissä 

tulisi välttää monimutkaista kieltä.   

  

Etäyhteyden kautta tapaaminen  

Vuonna 2020 alkaneiden koronapandemiasta johtuneiden poikkeusolojen myötä etäyhteyden 

kautta tapahtuneet kokoukset, tapaamiset ja webinaarit ovat tulleet lähes kaikille tutuksi. On 

syytä pohtia, milloin tapaamiset kannattaa järjestää kasvokkain ja milloin etäyhteys on hyvä 

vaihtoehto.   

  

Ohjelmista Teams, Zoom, Google Meets ja Skype ovat monelle tuttuja käyttää ja niiden 

ominaisuudet taipuvat monenlaisiin tapaamisiin. Etäyhteyden etuna on, että tapaamiset voidaan 

tallentaa, jolloin he, joille aikataulu on ollut haastava, voivat katsoa tapaamisen myös 

jälkikäteen. Tämä sopii erityisesti esimerkiksi luentomaisiin tilanteisiin käytettäväksi. 

Tapaamisen tallentamiseen tarvitaan kaikkien osallistujien lupa.   

  

3.7 Opas vloggaukseen ja bloggaukseen  

Vloggaus ja bloggaus kuulostavat samalta, mutta mikä sanojen sisältö itseasiassa onkaan?   

Blogi on säännöllisesti päivitettävä internetsivusto tai internetsivu, jota usein ylläpitää yksi 

henkilö tai pieni ryhmä. Blogi on usein tyyliltään epämuodollinen ja keskustelunomainen. 

Bloggaus on tehokas tapa rakentaa tietoisuutta yhteiskunnallisesta yrityksestä ja tavoittaa 

kohdeyleisöä verkossa. Säännöllinen julkaiseminen nostaa näkyvyyttä internetin hakukoneissa, 

joka johdattaa enemmän ihmisiä yrityksen sivuille ja houkuttelee mahdollisia asiakkaita.   

Video + bloggaus = vloggaus. Vlogi on yksinkertaisimmillaan alusta, oma internet-sivu tai 

sosiaalisen median tili, jonne henkilö julkaisee säännöllisesti lyhyitä videoita. Videoiden kasvava 

määrä internetissä ja YouTuben kaltaisten sivustojen suosio median jakamisessa tekee 

vloggauksesta hyvän tavan jakaa tietoa yhteiskunnallisesta yrityksestä.  

Muutamia syitä harkita vloggaamista:   

https://www.saavutettavasti.fi/verkkosisaltojen-saavutettavuus/saavutettavuus-sosiaalisessa-mediassa/
https://www.saavutettavasti.fi/verkkosisaltojen-saavutettavuus/saavutettavuus-sosiaalisessa-mediassa/
https://www.saavutettavasti.fi/verkkosisaltojen-saavutettavuus/saavutettavuus-sosiaalisessa-mediassa/
https://www.saavutettavasti.fi/verkkosisaltojen-saavutettavuus/saavutettavuus-sosiaalisessa-mediassa/
https://www.saavutettavasti.fi/verkkosisaltojen-saavutettavuus/saavutettavuus-sosiaalisessa-mediassa/
https://www.saavutettavasti.fi/verkkosisaltojen-saavutettavuus/saavutettavuus-sosiaalisessa-mediassa/
https://www.saavutettavasti.fi/verkkosisaltojen-saavutettavuus/saavutettavuus-sosiaalisessa-mediassa/
https://www.saavutettavasti.fi/verkkosisaltojen-saavutettavuus/saavutettavuus-sosiaalisessa-mediassa/
https://inclusionscotland.org/sdm_downloads/accessible-social-media-guide
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1) Kaikki rakastavat videoita  

Videot ovat mukava tapa omaksua uutta tietoa ja ne ovat usein saavutettavampia 

monille ihmisille verrattuna tekstimassan lukemiseen.  

  

2) Videot tekevät yrityksestä helposti lähestyttävän  

Yhteiskunnallisessa yrityksessä mukana olevien ihmisten esiintyminen videoilla 

antaa yritykselle kasvot, jolloin yritys näyttäytyy helposti lähestyttävänä ja 

luotettavana, joka vetoaa mahdollisiin uusiin  

  

asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin.   

  

3) Myös hakukoneoptimointi rakastaa videoita  

Hakukoneoptimointi on prosessi, jossa hakukone asettaa järjestykseen 

hakutulokset niin, että kaikista merkittävimmät tulokset ovat korkeimmalla 

sijalla hakukoneessa eli näkyvät ensimmäisinä. Mitä  

  enemmän sivustoja, jotka linkittyvät yrityksen sivustoon tai sosiaalisen 

median kanaviin, sitä todennäköisimmin vlogi näkyy ensimmäisten joukossa 

myös hakukoneen tuloksissa. Koska suurin osa Google-hauista sisältää 

nykyään videosisältöä, vlogin luominen nostaa yhteiskunnallisen yrityksen 

mahdollisuuksia nousta hakukoneessa näkyvämmiksi.   

  

  

On syytä huomauttaa, että videosisältöä ei aina tarvitse kuvata epämuodolliseen vlogityyliin, jos 

se tuntuu hankalalta. Myös “mistä yrityksessä on kysymys”-videot, jotka kertovat 

yhteiskunnallisesta yrityksestä, ovat aivan yhtä tärkeitä kuin muunkinlaiset videot.    

• Englanniksi voit lukea bloggaamisesta ja vloggaamisesta lisää: A How-To Guide for 

Blogging and Vlogging.  

• Katso myös Digisti kylässä-verkkoluento (pituus 1.28:27). Aiheena Facebook ja Instagram: 

Digisti kylässä -verkkoluento #10 Facebookin ja Instagramin mainonnan perusteet (Tuukka 

Kivioja) - YouTube  

  

Esimerkkejä blogeista:  

• Jäppilän kylän blogi: http://www.jappila.fi/kylablogi/  

• Blogi liittyen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen ja vaikuttavuuteen: BLOGI - Vaikuttava 

Yritys  

• Blogiteksti englanniksi maaseutuyhteisöjen elävöittämisestä yhteiskunnallisten yritysten 

kautta: Read this blog   

• Arvoliiton blogi: Blogi - Arvoliitto  

• Maaseutupolitiikkaan keskittyvä blogi: Maaseutupolitiikka.fi | Maaseutupolitiikan blogi  

Esimerkkejä vlogeista ja Youtube-kanavista:  

  

https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/How-To-Blog-and-Vlog-Guide.docx
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/How-To-Blog-and-Vlog-Guide.docx
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/How-To-Blog-and-Vlog-Guide.docx
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/How-To-Blog-and-Vlog-Guide.docx
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/How-To-Blog-and-Vlog-Guide.docx
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/How-To-Blog-and-Vlog-Guide.docx
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/How-To-Blog-and-Vlog-Guide.docx
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/How-To-Blog-and-Vlog-Guide.docx
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/How-To-Blog-and-Vlog-Guide.docx
https://www.youtube.com/watch?v=64UJM6mfBHQ
https://www.youtube.com/watch?v=64UJM6mfBHQ
https://www.youtube.com/watch?v=64UJM6mfBHQ
https://www.youtube.com/watch?v=64UJM6mfBHQ
https://www.youtube.com/watch?v=64UJM6mfBHQ
https://www.youtube.com/watch?v=64UJM6mfBHQ
https://www.youtube.com/watch?v=64UJM6mfBHQ
https://www.youtube.com/watch?v=64UJM6mfBHQ
https://www.youtube.com/watch?v=64UJM6mfBHQ
http://www.jappila.fi/kylablogi/
http://www.jappila.fi/kylablogi/
https://vaikuttavayritys.fi/blogi/
https://vaikuttavayritys.fi/blogi/
https://vaikuttavayritys.fi/blogi/
https://vaikuttavayritys.fi/blogi/
https://vaikuttavayritys.fi/blogi/
https://vaikuttavayritys.fi/blogi/
https://vaikuttavayritys.fi/blogi/
https://sewfonline.com/news-2018/rejuvenating-rural-communities-through-social-enterprise/
https://sewfonline.com/news-2018/rejuvenating-rural-communities-through-social-enterprise/
https://arvoliitto.fi/blogi/
https://arvoliitto.fi/blogi/
https://arvoliitto.fi/blogi/
https://arvoliitto.fi/blogi/
https://arvoliitto.fi/blogi/
https://www.maaseutupolitiikka.fi/blogi?page=1
https://www.maaseutupolitiikka.fi/blogi?page=1
https://www.maaseutupolitiikka.fi/blogi?page=1
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Suomen kylät ry:n vlogi: 

https://www.youtube.com/channel/UCoPYRTHiZ_j49o4LrCq7rw/featured   

  

Muita tähän liittyviä linkkejä englanniksi:  

Blogin perustaminen: read here.   

Bloggauksen hyödyt: read here.     

Vlogin perustaminen: read here.   

Vloggaus kännykällä: read here.   

  

3.8 Verkossa verkostoitumisen haasteet  

Vaikka digitaalisessa verkostoitumisessa on monia etuja, on liiassa teknologiaan turvautumisessa 

myös haasteensa muodostettaessa ja syvennettäessä sosiaalisia verkostoja. Tämä näkyy 

erityisesti maaseudun yhteiskunnallisissa yrityksissä, joiden sidosryhmien ja verkostojen toimijat 

ovat usein eri sukupolvista, tai heillä on erilainen koulutus, perhetausta tai muita sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen vaikuttavia asioita. Verkostoitumisessa voi olla myös muita digitaaliseen 

vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä, kuten syrjäinen sijainti, joka voi haitata nopean 

internet-yhteyden käyttämistä.   

On todella tärkeä ymmärtää ja ottaa huomioon erilaisia syitä, miksi digitaalinen verkostointi ei 

ole kaikille mahdollista ja että sen käyttäminen myös poissulkee ihmisiä. Yhteiskunnallisessa 

yrityksessä onkin pohdittava, miten kaikki yhteisön jäsenet voidaan saada mukaan digitaaliseen 

verkostoitumiseen.   

Alla on listattu tavallisimpia haasteita, jotka liittyvät digitaaliseen verkostoitumiseen ja miten 

ne saattavat näkyä maaseudulla.   

  

  

Teknologiaan liittyvät 

kustannukset  

  

Teknologia, erityisesti mobiililaitteet, joilla 

pääsee sosiaaliseen mediaan ja 

verkostoitumissivustoille, voivat olla liian 

kalliita pienituloisille henkilöille tai niille, 

joilla ei ole laajakaistayhteyksiä.                

  

 

Sosiaalisessa mediassa tarvittavat 

taidot eivät ole riittävät   

  

Erityisesti vanhemmilla sukupolvilla, jotka 

ovat eivät ole käyttäneet digitaalista 

teknologiaa kovinkaan paljon. Tietokoneen 

ja muun digitaalisen laitteiston käyttöön 

liittyvät koulutukset vanhemmalle väestölle 

maaseudulla auttavat usein haasteeseen – 

usein paikallisilla nuorilla on taitoa auttaa 

vanhempia.   

https://www.youtube.com/channel/UCoPYRTHiZ_j49o4LrCq-7rw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCoPYRTHiZ_j49o4LrCq-7rw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCoPYRTHiZ_j49o4LrCq-7rw/featured
https://www.bloggingbasics101.com/how-do-i-start-a-blog/
https://www.bloggingbasics101.com/how-do-i-start-a-blog/
https://www.bloggingbasics101.com/how-do-i-start-a-blog/
https://www.cbo.me/blog/5-powerful-benefits-of-blogging-for-your-small-business
https://www.huffpost.com/entry/why-do-people-blog-the-be_b_8178624
https://www.cbo.me/blog/5-powerful-benefits-of-blogging-for-your-small-business
https://vloggerpro.com/how-to-start-a-vlog/
https://vloggerpro.com/how-to-start-a-vlog/
https://vloggerpro.com/how-to-start-a-vlog/
https://www.youtube.com/watch?v=akWS2KhTEiQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=akWS2KhTEiQ&feature=youtu.be
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Ihmisten vieraannuttaminen 

teknologian käytöllä, erityisesti 

niiden, jotka ovat jo nyt 

vähemmistössä yhteisössään  

Liiallinen teknologian käyttö ja kasvokkain 

tapahtuvan tapaamisen puuttuminen 

saattavat vieraannuttaa ja sulkea pois jo 

valmiiksi vähemmistössä olevia yhteisön 

jäseniä. Maaseutumaisilla tai pitkien 

välimatkojen alueilla ihmiset saattavat olla 

jo valmiiksi syrjässä muista, jolloin 

kasvokkain tapaaminen on paras tapa 

huomioida kaikki yhteisön jäsenet ja edistää 

sosiaalista ja henkistä hyvinvointia.  

  

Digitaalinen kuilu ei välttämättä 

ole helposti ja yksinkertaisesti 

ylitettävissä  

Maaseutumaisilla alueilla kaikkialla oleva ja 

tasa-arvoinen mahdollisuus nopeaan 

internet-yhteyteen on monilla vielä 

toiveissa. Epäsuhta niiden, joilla on 

teknologiset mahdollisuudet, ja niiden, joilla 

ei ole, välillä korostuu usein maaseudulla, 

jossa verkossa tapahtuva kommunikaatio 

olisi tärkeää pitkien tai haastavien 

välimatkojen vuoksi.     

  

 

Sosiaalinen media ja sosiaalinen 

verkostoituminen saattaa lisätä 

näkemyseroja   

On tärkeää olla tietoinen arvoista ja 

näkökulmista, joita jakaa verkossa sekä 

siitä, millaisen viestin antaa seuraajilleen.  

  Jos sosiaalisen median sivusto on nähtävissä 

yhteisön jäsenille, mahdollisille tuleville 

yhteistyökumppaneille, työntekijöille tai 

asiakkaille on erittäin tärkeää, ettei loukkaa 

heitä verkossa julkaisemallaan tai 

jakamallaan sisällöllä.  

  

Tiedon valtamereen hukkuminen   

  

Sosiaalisen verkostoitumisen kautta saatava 

tiedon määrä on rajaton ja sen kanssa 

toimiminen voi olla haastavaa. Sinnikäs 

tiedon hallinnointi ja organisointi vähentää 

tiedon kasaantumista.   

  

  

3.9  Esimerkit  

  
Mitä verkostoilla tarkoitetaan?   

YouTube-video “Mistä puhumme, kun puhumme verkostoista” on lyhyt koonti siitä, mitä 

verkostoilla tarkoitetaan.   

Riitta Kittilä: Mistä puhumme, kun puhumme verkostoista? | SOSTE - YouTube  

  

Miten verkostoyhteistyötä ylläpidetään?   

https://www.youtube.com/watch?v=U1IwQTiNzgs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=U1IwQTiNzgs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=U1IwQTiNzgs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=U1IwQTiNzgs&t=3s
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YouTube-video “Miten saada verkostoyhteistyöstä lisäarvoa työhön?” selvittää, miten 

verkostoyhteistyötä ylläpidetään ja miten se hyödyttää organisaation toimintaa.  

Riitta Kittilä: Verkostoista lisäarvoa? | SOSTE - YouTube  

  

Älykäs kylä – Ideoita digitaalisuuden edistämiseen kylätoiminnassa  

YouTube-video digitaalisuudesta ja sen mahdollisuuksista kylätoiminnassa 

https://www.youtube.com/watch?v=qByYeA_4VQs  

  

Suomen älykkäin kylä-kilpailu ja siihen liittyvät materiaalit  

Monenlaista tietoa digitaalisuuden edistämisestä ja älykkäistä ratkaisuista kylissä 

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/alykkaat-kylat/suomen-

alykkainkyla   

  

Vinkkejä erilaisiin ohjelmiin ja niiden käyttöön:  

Marraskuun viestintäkoulutuksista hyviä neuvoja ja vinkkejä - Keski-Suomen maaseutu  

(keskisuomenmaaseutu.fi)  

  

  

  

  

  

Benefit of Social Media: A Beginner’s guide for Community Cooperatives (englanniksi)  

Nimensä mukaisesti opas sosiaalisen median käytön aloittamisesta erilaisille yhteisöille.  

Sisältää tietoa, esimerkkejä ja linkkejä.   

Beginners_guide_to_social_media_-_for_community_co-operatives.pdf (plunkett.co.uk)  

    

Use of Social Networking in Community Development (englanniksi)  

Tietoa sosiaalisesta mediasta ja digitaalisesta verkostoitumisesta.  

the-use-of-social-networking-in-community-development.pdf (ruralsehub.net)  
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