
NÄIN KÄYTÄT
INSTAGRAMIA
TEHOKKAASTI 
15 MIN/PÄIVÄ 

(eikä edes joka päivä!)
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Lähdin hetken mielijohteesta kirjoittamaan omaa
Instagram -postaustyyliäni paperille ja lopputuloksena on
tämä opas. Tässä oppaassa kerron siis oman tapani ja
postaustyylini Instagramissa. 

Kyse ei ole mistään mullistavista tai uusista keinoista vaan
parin tehokkaan ja helpon keinon yhdistämisestä ja niiden
käyttämisestä. Huomasin itse, että minulla menee liikaa
aikaa someen eikä tulokset olleet kuitenkaan kovin hyviä.
Heti aamulla herätessäni avasin Instan heti ja katsoin mitä
siellä tapahtuu. Tai, jos tuli “tylsä” hetki, niin kännykkä oli
heti kädessä. Mut se on aika ahdistavaa loppujen lopuksi.

Joten yritin löytää paremman keinon Instagramissa
postaamiseen, joka kuitenkin auttaa pitämään omaa tiliä
seuraajien silmien alla. 

Tämä opas näyttää sinulle siis postausrutiinin, jota voit
noudattaa ja seurata. Sen tarkoitus on helpottaa
tekemistäsi ja säästää aikaasi.

Jos sinulla on jotain kysyt-
tävää, laitathan minulle 
sähköpostia:
emma.laaksonen@emmav.fi

Kuulen mielelläni, mitä mieltä
olet tästä oppaasta ja rutiinis-
ta. 

Moi!



Instagram, kuten muutkin somet, voi olla aivan järkyttävä aikasyöppö.
Monesti annetaan se kuva, että vain joka päivä postaamalla, tarinoita
useamman kerran päivässä paukuttaen ja kommentteja jaellen, saa
Instagramin “laulamaan”. Mutta, jos et ole ihan varma siitä mikä toimii ja
mitä sinun pitäisi tehdä, käytät älyttömän määrän aikaa. Teet erilaisia
postauksia, keloja, videoita ja tarinoita, mutta kaikki tämä vie aikaa eikä
tuloksia edes välttämättä synny. Ja ennen kaikkea se saa olosi
tuntumaan kaaosmaiselta.

Joskus someen jää myös koukkuun, jolloin ahdistus ja paineet yleensä
kasvavat. Avaat kännykän heti aamusta odottaen, että saat mielihyvää
kaikista tulleista tykkäyksistä ja kommenteista. Joka kerta kun somen
avaaminen “kannattaa”, teet sen saman joka aamu. Etkä jossain
vaiheessa oikein osaa lopettaa. Mutta usein siitä tulee ahdistavaa.
Huomaat, että katsot somea jokaisessa vapaassa välissä, mainostauoilla
ja tylsinä hetkinä. Eikä se tunnu enää mukavalta vaan kahlitsevalta.

Instagramia voi kuitenkin käyttää todella tehokkaasti ilman, että siihen
menee liikaa aikaa. Ja tavoilla, joilla somen käyttö ei mene yli. Ollaan
järkeviä, mielettömän ajankäytön ja turhan pläräämisen sijaan. Meillä
yrittäjillä on kuitenkin muitakin tehtäviä eikö?!

Tässä oppaassa näytän sinulle, miten postaat 3 kertaa viikossa,
mutta silti tavoitat ihmisiä melkein jokaisena viikon päivänä.

Kyse ei ole mistään mullistavista tai uniikeista keinoista vaan kyse on
muutaman toimivan ja tehokkaan keinon yhdistämisestä,
postausrutiinista. Siitä, että käytämme tehokkaasti sen ajan, joka meillä
on käytettävissä.

Tämä sopii sinulle erityisen hyvin, jos Instagram ei ole
päämarkkinointikanavasi, mutta haluat pitää sen kuitenkin aktiivisena ja
seuraajillesi hyödyllisenä kanavana ja kaipaat jonkinlaista rutiinia
tekemiseesi. Tämä sopii myös silloin kun Instagram ON
päämarkkinointikanavasi, mutta et halua käyttää siihen liikaa aikaa.

Tämä on tietysti vain yksi tapa tehdä Instagramissa tehokasta
markkinointia, mutta mielestäni todella toimiva. Voit aina nostaa
panoksia, kun tuntuu, että tämä ei enää riitä.

Tämä postaustyyli tuo sinulle ainakin nämä hyödyt:
- Postaat tasaisesti ja markkinointisi Instagramissa on siten jatkuvaa

ja tasaista
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Tämä on tietysti vain yksi
tapa tehdä Instagramissa
tehokasta markkinointia,
mutta mielestäni todella

toimiva. 
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- Postaamiseen ja Instagramin ylläpitoon menee keskimäärin 15
minuuttia per päivä, eikä edes joka päivä!

- Yksittäisen postauksen elinkaari pitenee ainakin 5-kertaisesti
- Useampi seuraajasi näkee postauksesi
- Saat enemmän reaktioita ja kommentteja
- Näkyvyytesi kasvaa lisääntyneiden reaktioiden vuoksi
- Hyödynnät Instagramin ominaisuuksia monipuolisemmin

Tarkoituksena on se, että sinulla menisi aikaa keskimäärin noin 15
minuuttia päivässä Instagramin päivittämiseen. Eikä edes joka päivä,
vaan halutessasi vain arkena. Jos sinulla on valmis idea postattavaksi
(tarkoittaen, että sinun tarvitsee vain kirjoittaa postaus, ei ideoida
aihetta) yhteen postaukseen kuluu aikaa noin 10-20 minuuttia.

Tätä tapaa voit hyödyntää juuri niin pitkälle kuin haluat ja muokata sitä
sopimaan omaan tekemiseesi ja aikatauluusi. Voit myös lisätä
postausmääriä, jos se sopii sinulle itsellesi. Instagramissa jatkuvuus on
äärimmäisen tärkeää. Kyse ei ole siitä, että sinun pitäisi postata joka
päivä viittä kertaa, vaan siitä, että tahtisi on tasainen. Jos päätät postata 3
kertaa viikossa, pidä siitä kiinni. Jos 5 kertaa, pidä siitäkin kiinni. Valitse
itsellesi sellainen määrä postauksia viikossa, jonka tiedät pystyväsi hoitaa.

Tarkoituksena on myös se, että saat jokaiselle postauksellesi lisää
elinkaarta. Sanotaan, että yksittäisen somepostauksen elinkaari on noin 5
tuntia. 5 tuntia! Melko lannistavaa. Tämän postaustavan avulla saat lisää
tykkäyksiä ja kommentteja postauksillesi useampana peräkkäisenä
päivänä.

Ennen kuin aloitat...
Jotta voit tehokkaasti hyödyntää tätä tapaa postata, suosittelen, että
ennen aloittamista:

- Päätät aiheet, joista puhut, ja ideoit valmiiksi itsellesi
postausideoita. TAI, jos sinulla on jokin toinen
päämarkkinointikanava, mieti valmiiksi, miten voit käyttää sen
sisältöä postauksien tekemiseen. Monikäytä!

- Laitat Instagramin profiilin kuntoon, eli tarkistat että linkki on
oikea ja, että profiilin teksti kertoo olennaiset asiat yrityksestäsi.

- Kirjoitat itsellesi ylös tämänhetkisiä lukujasi Instagramista, jotta
voit seurata onko tästä sinulle hyötyä. Esimerkiksi:

- Muutaman viimeisimmän postauksen tykkäyksien määrä
- Tavoitetut tilit
- Sisällön vuorovaikutukset
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Tässä vielä muutama vinkki edeltäviin kohtiin.

Omat aiheet
Valitse 3-5 aihetta, jotka ovat sinulle itsellesi tärkeitä työssäsi ja ideoi
niistä sisältöä. Parhaita ideoita saat kun mietit aiheitasi asiakkaan
näkökulmasta: Mitä ongelmia asiakkaalla on aiheisiisi liittyen? Miten hän
puhuu aiheistasi ja niihin liittyvistä ongelmista?

Aiheiden valinta auttaa sinua keskittymään itsellesi tärkeisiin aiheisiin ja
estää rönsyilyä. Saat myös puhua aiheista, jotka ovat sinulle tärkeitä,
mikä helpottaa sisällön luomistasi ja vahvistaa asiantuntijuuttasi tietyissä
asioissa ja tilanteissa.

Jos Instagram ei ole päämarkkinointikanavasi, hyödynnä postauksissa
päämarkkinointikanavasi sisältöä. Muokkaa sitä Instagramiin sopivaksi ja
käytä se niin monella eri tavalla hyödyksesi kuin voit.

Instagram kuntoon
Kurkkaa, että profiilisi kertoo yrityksestäsi tarpeellisen. Jos täysin
yrityksellesi vieras ihminen päätyy Instagram -profiiliisi, mitä hänen pitää
tietää yrityksestäsi. Käytä tässä apuna valitsemiasi aiheita ja kerro
yrityksestäsi tiiviisti muutamalla lauseella. Mistä yrityksessäsi on kyse?

Tarkista myös, että profiilisi linkki on oikein ja sopiva myyntisi kannalta.

Poimi tärkeimmät luvut
Seuraaminen on tavoitteellisen markkinoinnin yksi tärkeimpiä asioita.
Sen avulla voit määrittää toimiiko joku sinun yrityksessäsi vai ei. Nyt kun
otat tämän uuden tavan käyttöön, eikö olisi mielenkiintoista nähdä mitä
se saa aikaan?

Poimi siis itsellesi sellaisia lukuja Instagramin kävijätiedoista, jotka ovat
sinulle tärkeitä. Suosittelen ainakin poimimaan tavoitetut tilit, sisällön
vuorovaikutukset sekä muutaman edellisen viikon postausten
tykkääjämäärät. Näillä pääset jo pitkälle. Nämä luvut löydät profiilisi
kautta Kävijätiedot -kohdasta.

Voit myös laskea itsellesi sitoutuneisuusprosentin, joka kertoo kuinka iso
osa seuraajistasi reagoi jotenkin postauksiisi. Usein sanotaan, että 1-5%
välillä oleva sitoutuneisuusaste on hyvä, mutta tämä riippuu paljon
seuraajien määrästä. Tärkeintä on laskea prosentti samalla tavalla joka
kerta ja pohtia itse, mikä on haluamasi sitoutuneisuusprosentti. Kuinka

Markkinointivalmentaja Emma Laaksonen // www.emmalaaksonen.fi // 2483453-6

http://www.emmalaaksonen.fi


monen ihmisen haluat näkevän postauksesi? Sitoutuneisuusprosentin
voit laskea valmiilla laskureilla. Kirjoita Google -hakuun engagement rate
instagram calculator, niin saat useita vaihtoehtoja. Muista käyttää aina
samaa laskuria, niin laskutapa pysyy varmasti samana!

Toki, jos haluat seurata seuraajiesi määrää, voit sen tehdä. Seuraajien
määrän kasvu vaatii hashtagien ja mainosten käyttöä joita emme tässä
oppaassa käsittele. Mutta ehdottomasti, voit myös seurata seuraajiesi
määrää, jos haluat.

Ohjeet 15 minuutin päivittäiseen
markkinointiin Instagramissa

Postauspäivät 3kpl/vko (tai halutessasi enemmän)
Valitse viikosta 3 päivää, jolloin postaat sisältöä. Välttämättä sinun ei
tarvitse valita tiettyjä päiviä, mutta se voi helpottaa oman kalenterisi
suunnittelua. Tässä tavassa toimii parhaiten joka toinen päivä
postaaminen, jolloin saat helpommin sisältöä jaoteltua koko viikon ajalle.
Esimerkiksi maanantai-keskiviikko-perjantai tai, jos seuraajasi ovat
paremmin läsnä loppuviikosta vaikkapa tiistai-torstai-lauantai. Mutta
myös muunlaisetkin yhdistelmät toimivat.

Mieti minä päivinä haluat ja sinun olisi hyvä olla läsnä tililläsi. Voit käyttää
apunasi omaa aikatauluasi (koska sinulla on aikaa hoitaa tätä?) ja
kävijätietoja (koska seuraajasi ovat paikalla?).

Postauspäivinä postaa ruudukkoosi kuva, video tai vaikkapa kela.
Mikä ikinä on luontevin sisällön ja itsesi näkökulmasta. Tarkoitus on siis
luoda uutisvirrassa näkyvää sisältöä. Voit toki ajastaa nämä viikon kolme
postausta etukäteen, jos se sopii sinun työskentelytapoihisi paremmin.
Eli joko 15 minuuttia per päivä tai niputettuna yhdelle päivälle 45
minuuttia.

Kun sinulla on idea valmiina, tähän pitäisi mennä noin 10-20 minuuttia*
päivästäsi. Keskity luomaan sisältöä niistä aiheista, jotka ovat sinulle
olennaisimpia ja puhuttelemaan seuraajiasi. Muista, että toisella puolella
on aina aito ja oikea ihminen! Tärkeintä ei ole määrä vaan laatu.

*Psst. Jos videot ovat sinulle sopiva sisältötyyppi
Ymmärrän, että videoiden luomiseen voi mennä enemmän aikaa, mutta jos
video on sinulle sopiva sisältötyyppi, niitä kannattaa ehdottomasti tehdä.

Markkinointivalmentaja Emma Laaksonen // www.emmalaaksonen.fi // 2483453-6

http://www.emmalaaksonen.fi


Joudut ehkä joko laskemaan omia vaatimustasojasi videon suhteen (kuinka
paljon editoit) tai käyttämään hieman enemmän aikaa. Muista kuitenkin, että
mitä enemmän teet videoita, sitä nopeammin löydät oman tyylisi ja sitä
nopeammaksi tulet niiden tekemisessä. Joten, jos videot on sinun juttusi, tee
niitä ajasta huolimatta!

Postauspäivinä tee postaus (kuva, video, kela tms) omiin aiheisiisi liittyen.

Välipäivät
Välipäivät käytetään edellisen päivän postauksen jakamiseen tarinoissa,
sekä kommunikointiin ja aktivoimiseen. Pyri maksimoimaan edellisen
päivän postauksesi elinkaari nostamalla se uudestaan esille tarinoissa.
Saat uusia tykkäyksiä ja kommentteja postauksellesi!

Lisäksi, kannusta seuraajiasi kommunikoimaan tai reagoimaan tarinaasi
ja osallistu keskusteluun.

Tarinoita kannattaa käyttää Instagramissa muutamastakin syystä. Yksi
on tuo edellä mainittu postauksen elinkaaren pidentäminen. Mutta
toinen ihan konkreettinen juttu on se, että tarina saattaa näkyä
seuraajillesi, silloin kun postauksesi ei näy.

Jos mietit Instagramia, niin ne tilit joilla on tarina, näkyy sovelluksen
yläpalkissa, eikö? Eli, jos seuraajasi ei ole nähnyt postaustasi, hän voi
nähdä sen kuitenkin tarinoissa. Tällöin hän voi klikata itsensä
postaukseesi, lukea sen ja reagoida. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että
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näkyvyytesi hänen kohdallaan paranee ja ehkä seuraava postauksesi
näkyy paremmin myös hänelle. Jokainen yksittäinen uusi reaktio
parantaa näkyvyyttäsi.

Tarinoissa voi myös saada enemmän reaktioita aikaan kysymyksillä,
visoilla ja muilla hauskoilla keinoilla. Niillä saat vielä enemmän seuraajiasi
aktivoitua ja tutustumaan sinuun ja palveluihisi.

Välipäivinä tehtävänäsi on:
1. Jakaa edellisen päivän postaus tarinoiden puolella. Klikkaa

postauksen alla olevaa nuoli/leijasymbolia ja saat postauksesi
suoraan tarinoihin lisättyä. (Seuraajasi pääsee kuvaa klikkaamalla
itse postaukseen). Psst. Jos annat tarinasi näkyä myös Facebookin
puolella, voit saada vielä parempia tuloksia

Jaa postauksesi tarinoihin ja lisää houkutteleva otsikko

2. Lisää vielä toinen tarina, ja keskity siinä reaktion saamiseen.
Kysy jokin postauksen aiheeseen liittyvä kysymys, tee visa, pyydä
reaktiota tai kommentteja seuraajiltasi. Tarkoitus on siis saada
tarinan näkijä jollain tavalla reagoimaan ja kommunikoimaan
kanssasi.

Kahden tarinan postaamiseen sinulla menee yhteensä noin 5 minuuttia,
mutta teho voi olla todella hyvä. Itse olen huomannut postauksen
tykkäyksiin noin 20% lisäyksen tarinoiden käyttämisestä. Lisäksi voit
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saada kysymyksiä, kommentteja tai ylipäätään reaktioita, jotka nostavat
näkyvyyttäsi.

Käytä tarinoiden yläreunassa olevia tarroja esim. Kysely, Kysymykset, Visa jne.

Psst. Kyselyistä voit jakaa vielä vastauksetkin

Jotta saat aikasi käytettyä tehokkaasti tee vielä tämä:

3. Ota kontaktia seuraamiisi tileihin. Selaa yrityksesi uutisvirtaa ja
käy kommentoimassa, tykkäämässä tai keskustelemassa sopivista
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aiheista. Tästä on sinulle kaikista eniten hyötyä silloin, kun seuraat,
kommentoit ja kommunikoit sellaisten tilien kanssa, jotka ovat
sinun kohderyhmääsi JA/TAI tilejä, joita kohderyhmäsi seuraa.

Tykkää omasta mielestäsi kivoista kuvista ja vastaa muiden
postauksissa oleviin kysymyksiin. Voit myös jakaa jonkun
postauksen omissa tarinoissasi, jos koet, että siitä olisi hyötyä
seuraajillesi. Esimerkiksi olen itse jakanut muiden valmentajien
postauksia omissa tarinoissani. Valitsen aiheita, jotka eivät ole
omaa ydinosaamistani, mutta varmasti hyödyllisiä seuraajilleni.

Tähän sinulle menee noin 5-10 minuuttia, mutta se kannattaa
ehdottomasti tehdä. Saat sillä

Kunnolla panostavan bonustehtävä
Jos sinulla riittää vielä aikaa tai innostusta, voit tehdä joko viikon lopulla
tai seuraavan viikon alussa koontitarinan. Tee koontitarinallesi kansi, jossa
lukee esimerkiksi “Missasitko nämä viime viikon postaukset?”. Sen
jälkeen lisää edellisen viikon postaukset yksi kerrallaan tarinoihin.

Muista, että voit jakaa myöhemmin myös vanhempia postauksia. Jos
sinulla on esimerkiksi blogi, jonka postauksia haluat nostaa esille, lisää ne
muiden tarinoiden perään.

Muista!
- Saat olla spontaani. Jos joku viikko tulee enemmän postauksia tai

tarinoita, anna mennä vaan! Tämä on vain helppo keino hoitaa
Instagram, jos ei kerkeä enempää.

- Luo laadukasta sisältöä. Mikään postaustyyli tai -rutiini ei toimi, jos
sisältösi ei ole laadukasta ja kiinnostavaa. Keskity omiin aiheisiisi ja
käsittele niitä asiakkaan näkökulmasta.

- Jos sinulla riittää aikaa ja intoa, lisää postausten määrää! Kukaan ei
estä sinua postaamasta vaikka joka päivä ja jakamasta sitten niitä
seuraavana päivänä. 3 kertaa viikossa on vain aloitusmäärä, josta
voit lähteä liikkeelle. Sillä saat jo Instagramiasi aktiivisemmaksi
ilman, että se vie liikaa aikaa.
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