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Johdanto

Tämä projekti oli osana SELKO-hanketta, ja sen 
tarkoituksena oli selvittää, miten yrityspalveluita 
tarjoavat tahot pystyvät hyödyntämään 
verkkoyhteisöjä, jotta alkavat yrittäjät löytävät kaiken 
tarvitsemansa tiedon.

Seuraavissa dioissa esitellään erilaisia verkkoyhteisöjä 
ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Niissä myös 
kerrotaan yleisesti, mitä verkkoyhteisöt tarkoittavat. 



Mikä on verkkoyhteisö?

Verkkoyhteisöt ovat internetissä toimivia sosiaalisia ryhmittymiä, 
joissa olevia ihmisiä yhdistää yleensä samankaltaiset tarpeet tai 
kiinnostuksen kohteet. Ryhmissä voi olla sovittuna sääntöjä tai 
toimintatapoja, jotka koskevat kaikkia tietyn verkkoyhteisön jäseniä. 
Verkossa olevat ryhmittymät voivat olla myös fyysisesti olemassa 
internetin ulkopuolella. Verkkoyhteisöjä voidaan lajitella esimerkiksi 
vapaa-aikaan liittyviin yhteisöihin, harrastuksiin liittyviin yhteisöihin, 
töihin liittyviin yhteisöihin jne. Verkkoyhteisöihin täytyy yleensä  
rekisteröityä, jotta pääsee näkemään ja jakamaan tietoa sen sisällä. 
Saman yhteisön jäsenet voivat olla keskenään kontaktissa ja ryhmien 
sisälle syntyy erilaisia sosiaalisia suhteita. 



Yammer

■ Käytetään yritysten sisäisiin yksityisiin keskusteluihin ja tiedostojen jakamiseen.

Myös avoimia keskusteluja. 

■ Yrityspalvelut voisivat luoda Yammeriin oman profiiliin, ja luoda sinne avoimen 

ryhmän aloitteleville yrittäjille, jolloin alkavat yrittäjät pystyisivät liittymään ryhmään. 

Sitä kautta pystyisi kysymään neuvoja siitä, mitä heidän pitää tehdä yrityksen 

perustamisen yhteydessä.

■ Yrityksiä voisi kehottaa käyttämään tämänkaltaisia ohjelmia, joilla on mahdollista 

tehostaa työskentelyä.
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Slideshare

■ Maailman johtavin esitysten jakopalvelu, missä voi jakaa tiedostoja, mm. pdf, Power 

point, Open office. Verrataan Youtubeen. Suosittu asiantuntijoiden löytymiseen. 

■ Yrityspalveluita tarjoavat tahot voivat tehdä mm. pdf-tiedostoja ja videoita, joissa 

kerrotaan heidän tarjoamistaan yrityspalveluista, jolloin aloitteleva yrittäjä löytää 

tiedon yrityspalveluista Slidesharesta. Yrityspalvelu, joka on ladannut jotain 

Slideshareen, voi määritellä millä hakusanoilla heidän tiedostonsa sieltä löytyy. 

Tiedostot löytyvät myös googlesta, jolloin aloittelevan yrittäjän pitää vain googlata

tarvitsemansa tieto.
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Youtube

■ Videoiden jakopalvelu, käyttäjä voi lisätä omia videoita, katsoa ja lataa muiden 

jakamia videoita. 

■ Suomen neljänneksi suosituin verkkosivu, käytetään paljon mainostamiseen.

■ Yrityspalveluita tarjoavat yritykset voisivat laittaa mainoksia videoiden alkuun, jolloin 

aloittelevat yritykset saattaisivat nähdä mainoksen, ja sitä kautta löytää palvelun. 

Lisäksi yrityspalvelut voivat ladata palveluun omia videoitaan, joissa he kertovat 

palveluistaan, ja antavat tietoa aloitteleville yrittäjille. Voidakseen julkaista videoita 

pitää olla profiili Googlessa. 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


Twitter

■ Yhteisö- ja mikroblogipalvelu. 

■ Käyttäjän voivat kirjoittaa päivityksi, päivitysten pitää olla lyhyitä, max. 140 merkkiä. 

■ Käyttäjät pystyvät jakamaan sekä lukemaan toistensa päivityksiä. 

■ Yrityspalvelut voivat luoda Twitteriin profiilin, jossa yrittävät tuoda palveluitaan 

käyttäjien tietoisuuteen julkaisemalla lyhyitä päivityksiä esim. tapahtumistaan. 

(Käyttäjien joukossa voi olla aloittelevia yrittäjiä.)
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Facebook

■ Tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden kuvallisen profiilin luomiseen sekä 

yhteydenpitoon ystävien kanssa. Mahdollisuus liittyä ja luoda erilaisia avoimia tai 

suljettuja yhteisöjä ja tapahtumia. Pystyy tekemään erilaisia kyselyitä. Facebookin 

liikeidea on myydä mainostajille mahdollisuutta lähettää palvelun kautta käyttäjille 

kohdennettua mainontaa. 

■ Facebookkiin voisi luoda profiilin esimerkiksi nimellä Turun seudun yrityspalvelut, 

jossa olisi jäsenenä kaikki, jotka tarjoavat alkaville yrittäjille (ja muillekin) palveluita, 

esimerkiksi yrityshautomot, pankit, vakuutusyhtiöt, yms. Lisäksi sinne voisi laittaa 

tietoa myös niistä tarvittavista palveluista, jotka ovat valtakunnallisia, eikä vain 

turkulaisia, esim. verottaja. Näin ollen, kun uutta yritystä perustamassa oleva 

löytäisi kyseisen Facebook-sivun, niin hän saisi erittäin laajasti tietoa tarvittavista 

palveluista, ja löytäisi linkkejä yrityspalveluita tarjoavien tahojen internetsivuille.
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LinkedIn

■ Verkkoyhteisöpalvelu ja verkostoitumisväline: käyttäjät voivat laittaa sinne esille CV:nsä, 

harrastuksensa, kiinnostuksen kohteensa sekä saada suosituksia entisiltä pomoilta. Myös 

muita voi suositella. Hyvä väline verkostoitumiseen ja uusien kontaktien luomiseen ja 

mahdollisesti uuden työpaikan löytämiseen.

■ Sivustosta on myös yrityksille tarkoitettu muunnos, johon yritykset voivat tehdä profiilinsa.

■ LinkedIn ei välttämättä ole soveltuva yrityspalveluiden käyttöön, mutta yrityspalvelut voivat 

neuvoa aloittelevia yrittäjiä luomaan yritykselle profiilin palveluun, jonka avulla uusien 

kontaktien luonti ja työntekijöiden löytäminen helpottuu.
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Google+

■ Googlen omistama verkkoyhteisö, jonne pystyy luomaan omia sivuja, yhteisöjä ja 

tapahtumia. 

■ Yrityspalvelut voivat luoda profiilin Googleen, jolloin he saavat käyttöönsä kaikki 

Googlen palvelut. Google+:n kautta yrityspalvelut voivat mm. pitää yhteyttä 

aloitteleviin yrittäjiin videopuheluiden avulla. 

■ Tilin luoneiden yritysten profiilit voivat näkyä Googlen hakukoneen oikeassa 

laidassa, joka tuo yrityksille näkyvyyttä. 

■ Yrityspalvelut voivat julkaista profiilissaan linkkejä ja tekstejä, joista käyttäjät voivat 

tykätä, mikä taas levittää tietoa yrityksestä, mitä kautta tieto niistä leviää, ja 

aloittelevat yrittäjät löytävät yrityspalveluiden internetsivuille.
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Tumblr

■ Blogipalvelu, jonne käyttäjät voivat lähettää blogikirjoituksia, videoita, linkkejä, kuvia 

ja musiikkia. 

■ Siellä vooi seurata muiden käyttäjien blogeja ja lähettää uudelleen muiden 

postauksia. 

■ Sivustolla voi myös lähettää viestejä ja fanipostia muille käyttäjille.

■ Turun seudun yrityspalvelupiste Potkuri voisi luoda profiilin Tumblr:n, ja tehdä sinne 

videoblogin, jossa kerrotaan vaihe vaiheelta uuden yrityksen perustamisesta.

http://www.tumblr.com/
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Pinterest

■ Ilmoitustaulutyyppinen sosiaalinen linkkien ja kuvien jakopalvelu. 

■ Tarjoaa mahdollisuuden luoda ja ylläpitää kokoelmia, jotka perustuvat johonkin 

teemaan. 

■ Käyttäjä voi selata linkki- ja kuvakokoelmia, poimia niistä osia omiin kokoelmiinsa ja 

ilmoittaa tykkäävänsä linkistä/kuvasta.

■ Yrityspalveluita tarjoavat yritykset voivat julkaista kuvan Pinterestissä, joka löytyy 

haluamallaan hakusanalla (esim. startup). Kuvassa voisi olla ”mainoslause” 

yrityspalvelusta, ja mm. linkki heidän omille internetsivuilleen.
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Instagram

■ Ilmainen kuvien jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto. Palvelun avulla voi jakaa omia 

kuvia, saada seuraajia, kommentoida muiden kuvia ja tykätä niistä.

■ Yrityspalvelut voisivat luoda Instagramiin oman profiilin, jossa julkaisevat 

mielenkiintoisia kuvia, jolloin yrityspalvelut saavat seuraajia itselleen. Kaikki 

yrityspalvelun julkaisevat kuvat näkyvät heidän seuraajilleen automaattisesti. Jotta 

käyttäjät voivat löytää kuvat olematta seuraaja, pitää yrityspalvelun luoda jokaiselle 

kuvalleen hashtag, jolla kuva löytyy (esim. #startup).
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Snapchat

■ Mobiilisovellus. Valokuvaviestipalvelu, jossa käyttäjä voi ottaa kuvia ja videoita, sekä 

lähettää niitä rajatulle vastaanottajajoukolle. Käyttäjä voi määrittää ajan kuinka 

kauan videot ja kuvat näkyvät vastaanottajalla. 

■ Yrityspalvelut voivat kuvata lyhyen videon tai kuvan esim. tulevista tapahtumistaan, 

ja julkaista sen Snapchatissä, jolloin se näkyy heidän seuraajilleen. Tätä kautta 

yrityspalvelut saavat jaettua tietoa aloitteleville yrityksille, ja saavat kävijöitä 

tapahtumiinsa. 

■ Vastaanottaja keskittyy materiaaliin 100%, sillä se on saatavilla vain tietyn ajan 

■ Tuotetta taikka palvelua ei tarvitse välttämättä mainostaa suoraan vaan se voidaan 

tehdä myös vaikuttajan, esim. tunnetun mediapersoonan kautta
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Reddit

■ Sosiaalinen verkkosivusto, jossa käyttäjät voivat jakaa tekstiartikkeleita ja linkkejä 

verkkosivustoihin. Mitä enemmän linkit ja tekstiartikkelit ovat saaneet suosiota, sitä 

ylempänä ja enemmän esillä linkki näkyy.

■ Yrityspalvelua tarjoava taho voi julkaista tekstin omasta toiminnastaan, johon voi 

lisäksi laittaa linkin yrityspalvelua tarjoavan tahon internetsivulle. Kun tällaista 

palvelua tarvitseva henkilö sitten kirjoittaa redditiin hakusanan, jonka yrityspalvelu 

on laittanut hakusanaksi, niin henkilö löytää jutun, ja sitä kautta linkin 

yrityspalvelua tarjoavan tahon sivulle. 
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Suomi24

■ Suomen suurin sosiaalisen median palvelu, jonka palveluita on keskustelut, treffit ja 

sähköposti.

■ Suomi24:ssä yrityspalveluiden tarjoajat voivat seurata mahdollisuuksiensa mukaan 

siellä käytäviä keskusteluja, ja käydä kommentoimassa omien aihealueidensa 

keskusteluita. Lisäksi sinne voi ostaa mainoksia.
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Ustream

■ Suoratoistopalvelu, jossa on interaktiivinen käyttöliittymä (chat yms.).

■ Yrityspalvelut voisivat näyttää suorana etukäteen esimerkiksi Twitterissä tai 

facebookissa mainostamaansa luentoa tai esittelyä yrityksen perustamisesta tai 

tarjoamastaan yrityspalvelusta. Luennon aikana voisi yksi henkilö seurata 

Ustreamin mahdollistamaa reaaliaikaista keskusteluikkunaa, ja siellä vastata 

suoran lähetyksen seuraajien kysymyksiin, tai esittää ne kysymykset 

luennoitsijalle/esittelijälle. 

http://www.ustream.tv/
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