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Twitterin käyttötapoja



• Erilaisia käyttötapoja ja -mahdollisuuksia

• Twitterin hyödyntäminen hanke-/järjestöviestinnässä

• Keskustelu ja kysymykset

Aiheet tänään



Yhteisöagentti Oy

● Digitaaliset palvelut ravistettuna, ei sekoitettuna

● Yhteisöagentti auttaa yhdistyksiä, yhteisöjä ja pienyrityksiä 
digitalisaation ja verkkoviestinnän pyörteissä

● Vuodesta 2015



• ”Missiomme: antaa kaikille mahdollisuus luoda ja jakaa ideoita ja 
tietoja välittömästi ja ilman esteitä.”

• Sosiaalinen media / uutispalvelu / ”mikroblogi”
• 280 merkin mittaiset twiitit
• Perustettu 2006, kehitetty alun perin tekstiviestipohjaiseksi 

(twiittaa mistä vain)
• Yli 336 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää (2018 Q1)
• Suomessa arviolta puoli miljoonaa tiliä(?), joista 44 000 aktiivista 

(”vähintään kerran viikossa twiittaavaa”, Suomi-Twitter-laskuri, vko 
7/2017)

Mikä Twitter?



Twitter vs. muut sosiaaliset mediat

• Twiitit ovat lähtökohtaisesti aina julkisia

• ”Breaking news”

• Hetkellisyys

• Tiedon nopea leviäminen

• Laaja-alainen keskustelu





Käyttötavat ja mahdollisuudet

• Mihin kaikkeen haluat käyttää Twitteriä?

• On mietittävä

• Twitterin ominaisuuksien mukaan (mitä sillä voi tehdä)

• Omien tarpeiden mukaan (mitä sillä halutaan tehdä)



Käyttötapoja ja mahdollisuuksia

• Uutisten seuraaminen

• Ajan tasalla pysyminen

• Keskustelun seuraaminen 
ja siihen osallistuminen

• Tiedon levittäminen

• Sisällöntuotanto

• Vaikuttaminen

• Henkilökohtainen tili

• Yksityinen sometus

• Harrastukset

• Asiantuntijuus

• Organisaatiotili

• Viestintä

• Asiakaspalvelu



Esimerkkejä: Järjestö

• @SOSTE10: SOSTE:n tilillä on lähinnä jaettuja blogipostauksia, 
kannanottoja

• @tukiliitto: Kehitysvammaisten tukiliitto, oma sisällöntuotanto, 
mutta runsaasti uudelleentwiittauksia aihepiirin ympäriltä



Esimerkkejä: Hanke/kampanja

• @suomisyojajuo: Käyttöön oma aihetunniste? 
#perinnereseptitwiitti

• @tiedetytot: Tiedettä tytöille –hanke välittää mielenkiintoista 
sisältöä ilman omaa sisällöntuotantoa kuratoimalla twiittejä.

• @PAIKKOSusanna: PAIKKO osallistuu aktiivisesti aihepiirinsä 
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hankkii sitä kautta 
näkyvyyttä



Esimerkkejä: Henkilö

• @RiittaVanhatalo: Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja yhdistelee 
asiantuntijuuttaa, liiton asioita ja henkilökohtaisia twiittejä

• @PiaHytonen: FinFamin toiminnanjohtaja, vaikuttamistyön 
arkea, runsaasti kuvia ja yhdistyksen sisältöjä



Twitter hanke-/järjestöviestinnässä

• Ovatko kohde- ja sidosryhmänne Twitterissä?

• Onko teillä aikaa ja resursseja aktiiviseen Twitterin käyttöön?

• Yhdistyksen viestintästrategia

• Mikä on tavoitteenne Twitterissä? Vaikuttaminen, 
tiedottaminen, osallistuminen, osallistaminen, näkyvyyden 
lisääminen…

• Lähdetäänkö tavoitteita toteuttamaan henkilökohtaisella vai 
organisaatiotilillä?



Käytännön toimintamalleja

• Aihetunnisteiden seuraaminen

• Oman aikajanan tutkiminen

• Uusien seurattavien etsiminen

• Oma sisällöntuotanto / muiden tuottaman sisällön jakaminen

• Ilmoituksiin reagoiminen: twiitteihin ja keskusteluihin 
kannattaa vastata ripeästi (ilmoitukset kännykkään?)



Keitä kannattaa seurata?

• Sidosryhmät, joiden kanssa muutenkin on tekemisissä

• Aktiivisesti sopivia aihetunnisteita käyttävät käyttäjät

• Vaikuttajat

• Media, toimittajat



Hyvä twiitti?

• 280 merkin enimmäispituus asettaa kovat vaatimukset tiivistämiselle – ytimekkyys

• Sisällön mielenkiintoisuus: haluaisitko itse lukea kirjoittamasi twiitin? –
mielenkiintoisuus

• Twitter elää hetkessä, älä ole myöhässä – ajankohtaisuus

• Hyvä twiitti edistää hankkeen/organisaation viestintätavoitteita - tavoitteellisuus

• Käytä sellaisia sanoja ja aihetunnisteita, joilla voisit kuvitella ihmisten etsivän sisältöjä –
löydettävyys

• Twitterin vahvuus on tiedon nopeassa leviämisessä, twiittaa jaettavaksi - jaettavuus

• Toisen käyttäjän huomion herätät varmimmin twiittaamalla hänelle - keskustelullisuus



Uudelleentwiittaaminen

• Uudelleentwiittauksella voit 

• A) jakaa tietoa sellaisenaan tai

• B) lisätä oman panoksesi keskusteluun



Luovat ratkaisut – muista että 
toisessa päässä on ihminen

• Kun Yle Jyväskylän toimittaja twiittaa, että on tylsää, silloin on 
hyvä olla hereillä.



Kiitos!

Yhteisöagentti Niko Jokinen

niko@yhteisoagentti.fi

041 530 8465

www.yhteisoagentti.fi

facebook.com/yhteisoagentti


