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Käsissäsi on raportti Hämeen ammattikorkeakoulussa keväällä 2014 järjeste-
tyistä sosiaalisen median pikastarteista. Raportti toimii samalla myös johdantona 
pk-yrityksille sosiaalisen median maailmaan.

Sosiaalinen media ei ole ohimenevä ilmiö vaan se on tullut jäädäkseen. Se
on noussut viime vuosina tärkeään rooliin yritysten markkinoinnissa. Perinteiset
internetsivut eivät vetoa asiakkaisiin enää samalla tavalla kuin ennen.
Asiakkaat kaipaavat vuorovaikutusta yrityksen kanssa. Sosiaalisen median
periaatteena on avoimuus ja mahdollisuus osallistua. Sille on ominaista yhtei-
söllisyys mikä auttaa verkostoitumisessa. Tiedonjako on nopeaa ja se tavoittaa
suuria määriä ihmisiä. Yritys voi hyödyntää sosiaalista mediaa esimerkiksi
markkinointiviestinnässä, asiakaspalvelussa ja asiakassuhteissa.

Raportin runko on koostettu liiketalouden tradenomi Kanerva Hopeapuron teke-
mästä opinnäytetyöstä, ja sen pohjana on käytetty Hämeen ammattikorkeakou-
lussa keväällä 2014 järjestettyjen sosiaalisen median pikastarttien aineistoa. Asi-
antuntijana pikastarteissa toimi Teemu Korpi. Raportin ovat työstäneet lopulliseen 
muotoonsa Sari Hanka ja Eveliina Toivonen HAMKin Työelämän lähipalveluista 
opiskelijoiden kanssa yhteistyössä. Julkaisu on osa Yrittäjyysyhteisön JUNA -han-
ketta. Hanke on ESR-rahoitteinen, ja tuen on myöntänyt Hämeen ELY-keskus.

Raportissa esitellään tämän hetken suosituimpia sosiaalisen median palveluita.
Sen avulla osaat viedä yrityksesi sosiaaliseen mediaan ja saat uudenlaista nä-
kyvyyttä yrityksellesi. Palveluihin rekisteröitymisestä ja niiden perustoiminnoista
löytyy kuvitetut ohjeistukset, joiden avulla pääset alkuun. Ennen liittymistä sosi-
aaliseen mediaan kannattaa miettiä, millainen palvelu olisi juuri sinun yrityksel-
lesi parhain vaihtoehto, sillä sosiaalisen median tulee tukea yrityksen liikeideaa
ja -toimintaa. Raportissa olevat kuvakaappaukset sekä ohjeistukset eri sosiaali-
sen median kanavista kuvaavat syksyn 2014 tilannetta, joten otathan huomioon 
mahdolliset muutokset kanavissa liittyessäsi sosiaaliseen mediaan.
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Facebook on yhteisöpalvelu, joka tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden kuval-
lisen käyttäjäprofiilin luomiseen, ja yhteydenpitoon muiden käyttäjien kanssa. 
Yritykselle palvelu tarjoaa mahdollisuuden luoda oman profiilin ja viestiä sidos-
ryhmien kanssa. Palvelun peruskäyttö on ilmaista ja sitä voi käyttää suomeksi. 
Jos yritys haluaa näkyvyyttä Facebookissa, luodaan yritykselle oma Facebook-si-
vu. Yrityksen Facebook-sivun luomisessa käytetään sivun luojan henkilökohtais-
ta käyttäjätiliä. Yrityksen nimissä käyttäjätilin tekeminen on palvelun sääntöjen 
mukaan kielletty. 

Facebook-palvelun löydät osoitteesta: www.facebook.com. 

FACEBOOK

Kuva 1. Rekisteröityminen ja kirjautuminen palveluun.

Kun sinulla on käyttäjätunnukset, pääset kirjautumaan Facebookiin etusivun oi-
keasta yläreunasta antamalla sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi ja sala-
sanasi. 



Yrityksen Facebook-sivun tekemiseen on kaksi vaihtoehtoista tapaa:

Tapa 1: Kirjauduttuasi klikkaa etusivun vasemmassa valikossa kohtaa ”Luo sivu” 
(Katso kuva 2.)

Kuva 2. Sivun luominen

Tapa 2: Mene osoitteeseen: www.facebook.com/pages/create (linkki ohjaa 
seuraavalla sivulla olevan kuvan 3 kaltaiseen näkymään). 



Kuva 3. Sivun luominen.

• Paikallinen yritys tai paikka: Yritykselle, jolla on fyysinen toimipaikka asiak-
kaiden palvelemista varten. Sivulla voidaan jakaa tietoa mm. toimipaikasta ja 
aukioloajoista. 
• Yritys, organisaatio tai laitos: Yritykselle, jolla ei ole fyysistä toimipaikkaa asi-
akkaita varten. 
• Brändi tai tuote: Tuotemerkin tai tuotteen markkinointia varten. 
• Artisti, yhtye tai julkisuuden henkilö: Esimerkiksi taiteilijan viestintää var-ten. 
• Viihde: Esimerkiksi urheiluseurat, elokuvateatterit jne. 
• Aate tai yhteisö: Vaihtoehtoa käytetään ainoastaan erilaisiin kannatus- ja yh-
teisösivuihin, eikä se ole sopiva vaihtoehto yritykselle. 



Kuva 4. Yrityksen tietojen täyttäminen

Seuraavaksi avautuu sivu, jossa yrityksestäsi halutaan lisää tietoa (kuva 5). Jos 
et halua tässä vaiheessa antaa lisätietoja, voit ohittaa kohdan painamalla har-
maata Ohita-painiketta sivun alareunassa.

Valittuasi sopivan vaihtoehdon, aukeaa lomake, johon täytät yritykse-
si tiedot (kuva 4). Jos toimialavalikossa ei ole toimintaasi vastaavaa vaih-
toehtoa, valitse lähimpänä oleva. Lomakkeen täyttämisen jälkeen lue 
käyttöehdot klikkaamalla sinistä Facebookin käyttöehdot tekstiä. Hyväksyt-
tyäsi käyttöehdot, paina sinistä Aloita-painiketta lomakkeen alareunassa.



Kuva 5. Yrityksen tietojen täyttäminen.



Lisää suosikkeihin -kohdassa voit lisätä sivun omiin Facebook-suosikkeihin, jol-
loin navigointi yrityksen sivulle on nopeampaa. Voit halutessasi ohittaa tämän 
kohdan. 

Tavoita enemmän ihmisiä -kohdassa voit valita maksutavan, jos haluat nyt tai 
tulevaisuudessa mainostaa Facebookissa. Maksutavan voi lisätä myös myöhem-
min, joten tämän kohdan voit halutessasi ohittaa. Facebookin peruskäyttö yrityk-
sille on kuitenkin maksutonta, eli mikäli et aio ostaa maksullisia mainoksia, niin 
maksutapa-kohtaa ei tarvitse täydentää ollenkaan.

Kuva 6. Profiilikuvan lisääminen.

Seuraavassa vaiheessa voit lisätä sivulle profiilikuvan (kuva 6). Kuvan voit ladata 
suoraan tietokoneelta tai internetistä. Ota kuitenkin huomioon, että sinulla on 
kuvan käyttöoikeudet. Jos lataat kuvan myöhemmin, paina Ohita-painiketta.



Kuva 7. Yrityksen sivu luomisen jälkeen.

Sivun luomisen jälkeen kannattaa tutustua Facebookin omiin ohjeisiin, josta löy-
tyy apua myös ongelmatilanteissa. 

Löydät lisää ohjeita ja hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttämiseen: 
www.facebook.com/help/

Tämän jälkeen sivusi aukeaa ja Facebook antaa ohjeita sivun hallinnoimiseen. 
Voit lisätä kuvia, julkaista päivityksiä tai muuttaa tietoja (kuva 7).



LINKEDIN

LinkedIn on verkostoitumispalvelu, joka on rakentunut työelämän ympä-
rille. Yrityksen näkökulmasta palvelu tarjoaa näkyvyyttä. Päällimmäise-
nä tarkoituksena on luoda ja kasvattaa oman yrityksen kontaktiverkostoa. 
Palvelu on perusominaisuuksiltaan maksuton, mutta palvelun tarjoamat li-
säominaisuudet ovat maksullisia. Palvelu ei ole saatavilla suomeksi. Yritys-
sivun perustaminen edellyttää oman henkilökohtaisen tunnuksen luomista. 

LinkedIn-palvelun löydät osoitteesta: www.linkedin.com. 

Etusivulla on lomake, jonka täyttämällä luot itsellesi henkilökohtaisen käyt-
täjätilin (kuva 8). Rekisteröitymiseen tarvitset sähköpostiosoitteen sekä sa-
lasanan. Täytettyäsi tarvittavat tiedot, paina keltaista Join now -painiketta. 

Kuva 8. LinkedIn-palvelun etusivu.



Palvelu ohjaa etsimään sinulle tuttuja käyttäjiä. Voit halutessa-
si ohittaa vaiheen painamalla Skip-painiketta. Seuraavaksi palvelu pyy-
tää sinua vahvistamaan antamasi sähköpostiosoitteen. Saat sähköpostii-
si linkin, jota klikkaamalla vahvistat, että sähköpostiosoitteesi on oikea. 

Vahvistettuasi tilin, palvelu näyttää sinulle listan muista käyttäjistä, joita saatat 
tuntea ja voit valita heidät verkostoosi. Tämän vaiheen voit halutessasi ohit-
taa painamalla sivun alareunassa olevaa Skip-painiketta. Palvelu tarjoaa seu-
raavissa vaiheissa lisäpalveluita, mutta voit halutessasi hypätä näidenkin yli. 

Sivulle aukeaa käyttäjäprofiilisi, jota palvelu opastaa täydentämään 
(kuva 10). Mikäli et halua tässä vaiheessa halua täydentää profiili-
asi voit tehdä sen myöhemmin painamalla Finish later -painiketta.

Kuva 9. Oman profiilin luominen palveluun.

Seuraavaksi täytät tiedot profiiliasi varten (kuva 9). Tähdel-
lä merkityt kohdat ovat pakollisia, muut tiedot voit täyttää halutessa-
si. Lopuksi paina alhaalla näkyvää sinis-tä Create my profile-painiketta.



Kuva 10. Oman profiilin luominen palveluun.

Vasemmassa yläreunassa on navigointipalkki. Home-painikkeella pääset 
palvelun etusivulle. Profile-painikkeella pääset omaan profiiliisi ja muok-
kaamaan sitä. Connections-painikkeesta pääsee etsimään muita käyttä-
jiä. Jobs-painikkeella pääset tarkastelemaan palveluun jätettyjä työpaik-
kailmoituksia. Oikeassa yläreunassa on kuvake, jossa on kasvojen kuva 
neliön sisällä. Pitämällä osoitinta kuvakkeen päällä, esiin tulee alasveto-
valikko, jonka avulla saat muokattua omia asetuksiasi ja kirjautumaan ulos.

Yrityksen sivun luomiseen LinkedInissä sinun täytyy täyttää kaikki seuraavat vaati-
mukset:

• Sinulla pitää olla henkilökohtainen profiili oikealla etu- ja sukunimelläsi.
• Sinun profiilisi tason pitää olla Intermediate tai All Star (tarkoittaa, että profii-
lissasi pitää olla tarpeeksi tietoja, mikä kasvattaa profiilisi vahvuutta).
• Profiilillasi pitää olla useampia yhteyksiä (connections).
• Sinun tulee olla töissä yrityksessä ja sinun asemasi yrityksessä tulee olla ilmoi-
tettu profiilin Experience-osiossa.
• Sinulla pitää olla yrityksen sähköpostiosoite (esim. 
matti.malli@yrityksennimi.com) lisättynä ja vahvistettuna LinkedIn-tiliisi.
• Yrityksesi sähköpostin verkkopääte on yksilöity yritykseesi.



(Vaatimukset kopioitu ja käännetty osoitteesta: http://help.linkedin.com/app/
answers/detail/a_id/1594/ft/eng)

Jos sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, jonka verkkopääte on yksilöity yritykseesi, 
voit perustaa yrityksellesi ryhmän. Ryhmän perustamiseksi mene etusivulle. Etu-
sivulla vie osoitin Interests-kohtaan, josta aukeavasta valikosta valitse Groups. 
(Kuva 11). Pidä mielessä, että yrityksen sivu ja ryhmä ovat eri asioita.

Kuva 11. Ryhmän perustaminen.

Sen jälkeen paina oikeassa reunassa Create a group -painiketta. (Kuva 12.)

Kuva 12. Ryhmän perustaminen.



Tämän jälkeen täytät uuden ryhmän perustiedot (kuva 13). Aloita lisäämällä 
yrityksen logo. Rastita kohta, jossa lupaat, ettei kuvasi loukkaa kenenkään teki-
jänoikeuksia. Muista kuitenkin, että sinulla tulee olla kuvan käyttöoikeudet.

Seuraavaksi annat ryhmälle nimen ja valitset Group Type -alasvetolaatikosta 
ryh-määsi kuvaavan vaihtoehton, joka tässä tapauksessa on yleensä Corporate 
Group. Summary-kohtaan kirjoitat lyhyen kuvauksen ryhmästäsi ja sen tarkoi-
tuksesta. Description-kohtaan kirjoitat pidemmän kuvauksen ryhmästäsi. Tämä 
teksti tulee näkyviin ryhmäsi sivulle.

Access-kohdasta valitse joko Auto-Join, jolloin kuka tahansa LinkedInin käyttäjä 
voi liittyä ryhmääsi ilman erillistä pyyntöä tai Request to Join, jolloin käyttäjän 
pitää pyytää lupa liittyäkseen. 

Lopuksi sinun tulee hyväksyä käyttöehdot Agreement-kohdasta. Tämän jälkeen 
valitse joko Create an Open Group (sisältö näkyy kaikille) tai Create a Mem-
bers-Only Group (sisältö näkyy vain jäsenille).

Lisäohjeita ja apua ongelmatilanteisiin löydät LinkedInin omasta Help Centeristä 
osoitteesta: http://help.linkedin.com/. 



Kuva 13. Ryhmän tietojen täyttäminen.



TWITTER

Twitter on mikroblogipalvelu, jossa käyttäjät pystyvät itse jakamaan ja tuotta-
maan sisältöä. Palvelun käyttö on ilmaista ja se on saatavilla suomeksi. Palve-
luun pitää luoda seuraajien verkosto, jotta tuotettu sisältö tavoittaa käyttäjiä. 
Seuraajat ovat palvelun muita käyttäjiä, jotka ovat kiinnostuneet tuottamastasi 
sisällöstä. Käyttäjien lähettämät viestit voivat sisältää enimmillään 140 merkkiä. 
Viestit eli tweetit voivat sisältää tekstin lisäksi kuvia tai videoita. 

Twitter-palvelun löydät osoitteesta: www.twitter.com.

Etusivulla on kaksi lomaketta. Ylimmäinen lomake on tarkoitettu jo rekisteröity-
neille käyttäjille. Alemman lomakkeen avulla saat luotua yrityksellesi käyttäjätun-
nuksen palveluun. Jatkossa pääset kirjautumaan sisään ylemmästä lomakkeesta 
(kuva 14).

Kuva 14. Rekisteröityminen ja kirjautuminen Twitteriin.



Palvelu pyytää ensimmäiseksi nimeäsi. Tähän kohtaan voit laittaa yrityksesi ni-
men. Seuraavaksi tarvitset sähköpostiosoitteen ja salasanan. Tämän jälkeen voit 
painaa Rekisteröidy Twitteriin -painiketta.

Tarvitset myös käyttäjätunnuksen. Käyttäjätunnuksena suositellaan käytettäväksi 
yrityksen nimeä tai jonkinlaista lyhennelmää siitä. Kun olet lisännyt käyttäjätun-
nuksen tietoihisi, voit painaa Luo tili -painiketta.

Saat ilmoittamaasi sähköpostisoitteeseen vahvistuslinkin, jota klikkaamalla vah-
vistat käyttäjätunnuksesi. Luotuasi tilin itsellesi, palvelu opastaa sinut askel aske-
leelta eteenpäin.

Tarkempia ohjeita Twitterin käyttöön löydät Twitterin Help Centeristä, osoitteesta: 
https://support.twitter.com/



INSTAGRAM

Instagram on palvelu, jonka avulla pystyt jakamaan kuvia tai videoita muiden 
käyttäjien kanssa. Instagramia käytetään mobiililaitteiden kautta (älypuhelin tai 
tabletti). Sovelluksen löydät App Storesta (iPhonelle), Google Play:sta (Android 
pohjaisille puhelimille) tai Windows Phonen Kaupasta (Nokia). Palvelun käyttö ja 
lataaminen on ilmaista ja se on saatavilla suomeksi.

Ladattuasi sovelluksen puhelimeesi, palvelu tarjoaa rekisteröitymistä sähköpostin 
tai Facebook -tunnuksiesi avulla (kuva 15). 

Rekisteröityminen sähköpostin avulla vaatii sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuk-
sen sekä salasanan. Sovellus ehdottaa sinulle sähköpostisi perusteella käyttäjä-
tunnusta, joka on vapaana, mutta voit halutessasi muuttaa sitä. Hyväksyttyäsi 
käyttäjäehdot, palvelu ohjaa etsimään sinulle tuttuja käyttäjiä ja valitsemaan 
käyttäjiä, joita haluat seurata. Voit halutessasi ohittaa tämän vaiheen. Rekis-
teröitymisen jälkeen saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, 
jonka linkkiä painamalla saat profiilisi vahvistettua. 

Kuva 15. Käyttäjätilin luominen. 



Kun olet kirjautuneena sisään palveluun, sivun alareunassa on rivi erilaisia 
kuvakkeita (kuva 16):
• Ensimmäinen painike vasemmalla on etusivu 
• Toisen painikkeen avulla pystyt selaamaan käyttäjien lisäämää materiaalia 
• Keskimmäisen painikkeen avulla pystyt ottamaan kuvan puhelimellasi. Kuva 
latautuu suoraan palveluun omalle sivullesi.
• Toiseksi viimeinen painike on nk. Uutiset-välilehti, josta näet seuraamiesi 
henkilöiden viimeaikaisimmat kuvat. Tästä kohdasta näet myös, onko joku 
toinen käyttäjä kommentoinut omia kuviasi.
• Viimeisen kuvakkeen avulla pystyt muokkaamaan omaa profiiliasi. 

Kuva 16. Instagramin navigointipalkki.



Rekisteröitymisen jälkeen Instagramia voi käyttää myös tietokoneella. Palvelun 
osoite on: www.instagram.com. Etusivulla on sininen painike, jossa lukee Kir-
jaudu sisään. 

Oikeassa yläreunassa näkyvän käyttäjätunnuksesi kohdalta pääset muokkaa-
maan omaa profiiliasi sekä kirjautumaan ulos. (Kuva 17)

Kuva 17. Oman profiilin muokkaaminen. 



GOOGLE+

Google+ on yhteisöpalvelu, jossa pystyt luomaan omalle yrityksellesi profiili-
sivun ja keräämään ympärillesi verkostoa. Palvelussa on käytettävissä erilaisia 
työkaluja ryhmien hallintaan. Palvelusta löytyy muun muassa videoneuvottelu-
palvelu. Palvelun käyttö on ilmaista ja palvelu on saatavilla suomeksi.

Google+-palvelun löydät osoitteesta: https://plus.google.com/.

Jos yritykselläsi tai sinulla on käytössä Gmail-sähköpostiosoite, samat tunnukset 
käyvät Google+-palveluun. Voit täyttää Google-tilisi tiedot ja klikata Kirjaudu 
sisään -painiketta. Siirry sen jälkeen kohtaan Profiilin luominen. Jos sinulla ei ole 
tunnuksia, saat luotua itsellesi tilin painamalla sivun alareunassa näkyvää Luo 
tili -painiketta. (Kuva 18)

Kuva 18. Google-tilin luominen.



Täytä perustiedot lomakkeeseen (kuva 19). Palvelu luo automaattisesti uudelle 
käyttäjälle sähköpostitilin Gmailiin. Käyttäjänimi voi olla yrityksesi nimi tai oma 
nimesi (yrityksen sivu luodaan myöhemmin). Valitsemasi käyttäjänimi toimii myös 
osana uutta sähköpostiosoitettasi. Esimerkiksi käyttäjänimesi on Kallen Klapi, 
Gmail-sähköpostiosoitteesi tulee olemaan kallenklapi@gmail.com. Tarvitset 
myös olemassa olevan sähköpostiosoitteen, johon saat rekisteröitymisen päät-
teeksi vahvistusviestin.

Kuva 19. Rekisteröityminen Googleen.



Seuraavassa vaiheessa sinulle luodaan julkinen profiili, jonka avulla pysty käyt-
tämään Google+-palveluita. Profiilia pääset tekemään painamalla Jatka palve-
luun Google+ -painiketta. (Kuva 20.)

Kuva 20. Rekisteröityminen Googleen.

Palvelu ohjaa sinua luomaan henkilökohtaisen profiilisi (kuva 21). Täytettyäsi 
nämä 3 kohtaa pääset luomaan yrityksellesi oman sivun.



Kuva 21. Google-profiilin täydentäminen.

Luotuasi henkilökohtaisen profiilisi, siirry etusivulle (kuva 22). Seuraavaksi valitse 
vasemmasta yläkulmasta Etusivu-alasvetolaatikko ja sieltä valitse sivut.

Kuva 22. Henkilökohtaisen profiilin etusivu.



Valitse seuraavaksi aukeavalta sivulta oikeasta yläkulmasta Hanki oma sivu -pai-
nike. Seuraavaksi sinun pitää valita liiketoiminnan tyyppi (kuva 23).

Kuva 23. Liiketoiminnan tyypin valinta.



Kuva 24. Liiketoiminnan tyypin valinta.

Nimeä sivu yrityksen nimellä (kuva 24). Voit lisätä myös mahdollisen yrityksesi 
internetsivun osoitteen. Valitse sivun tyyppi. Lopuksi hyväksy käyttöehdot ja paina 
Luo sivu.

Tämän jälkeen sinulle aukeaa yrityksesi My Business sivu. Painamalla oikeasta 
yläkulmasta punaista Muokkaa-painiketta, pääset täyttämään yrityksesi tarkem-
pia tietoja. 

Tarkempia ohjeita palvelun käyttöön löydät osoitteesta: 
https://support.google.com/plus/?hl=fi#topic=3049661



YOUTUBE

YouTube on palvelu, jossa pystyt jakamaan videoita. Palvelu on ilmainen ja saa-
tavilla suomeksi. Suurinta osaa videoista pääsee katsomaan ilman rekisteröity-
mistä. Mikäli haluat lisätä omaa sisältöä palveluun, sinulla pitää olla käyttäjä-
tunnukset. 

Palvelussa jokaisella rekisteröityneellä käyttäjällä on oma kanava, johon käyttäjä 
voi ladata videoita. Kanavan nimeksi kannattaa laittaa yrityksen nimi. Oman ka-
navan ulkoasua pystyy muokkaamaan esimerkiksi profiilikuvan avulla. Kanavan 
tietoihin voit lisätä linkin yrityksesi kotisivuille.

Oman käyttäjätilin perustaminen palveluun on ilmaista. Käyttäjätilin lisäksi saat 
oman kanavan, johon voit tallentaa videoita. 

Palvelun löydät osoitteesta: www.youtube.com.

Kuva 25. YouTube-etusivu. 

Jos yritykselläsi on jo Google-tili, eli käytössä on esim. Gmail-sähköposti, et 
tarvitse erillisiä tunnuksia YouTubeen. Sivun oikeassa yläreunassa on Kirjaudu 
sisään -painike (kuva 25). Sitä klikkaamalla avautuu sivu, josta voit kirjautua 
palveluun sisälle olemassa olevilla tunnuksilla.



Jos sinulla ei vielä ole Google-tiliä, voit luoda sen painamalla Kirjaudu sisään 
-painiketta ja valitsemalla avautuvan sivun alalaidasta Luo tili. Täytä lomak-
keeseen tarvittavat tiedot. Lomakkeen tiedot täytettyäsi, palvelu lähettää ilmoit-
tamaasi sähköpostisoitteen vahvistusviestin, jonka avulla pääset jatkamaan re-
kisteröitymistä. Klikkaamalla sähköpostiin saamaasi linkkiä, palvelu ohjaa sinut 
automaattisesti etusivulle. 

Etusivun oikeassa yläreunassa on Lataa-painike, jonka kautta pääset lataamaan 
omalle kanavallesi videoita. Painike ohjaa kuvan 26 kaltaiseen näkymään, josta 
pääset valitsemaan ladattavat tiedostot.

Kuva 26. Videoiden lataaminen.

Palvelu saattaa pyytää sinua vahvistamaan tilisi käyttäjien turvallisuuden ja tilien 
väärinkäytöksien ehkäisemisen vuoksi. Jotta pääset palvelussa eteenpäin, tarvit-
set vahvistuskoodin. Palvelu lähettää antamaasi puhelinnumeroon vahvistuskoo-
din tekstiviestillä. 

Palvelu opastaa sinua luomaan oman kanavan videoitasi varten. Halutessasi 
voit tässä kohdassa ladata omalle kanavallesi profiilikuvan tai muuttaa näytettä-
vää kanavan nimeä. Omaa kanavaa pysty muokkaamaan jälkeenpäin. 



Painaessasi ”Valitse ladattavat tiedostot”, saat valittua tietokoneesi tiedostoista 
julkaistavan videon. Kun olet valinnut haluamasi videon, palvelu alkaa ladata 
sitä. Lataamisen aikana ei saa sulkea sivua tai painaa mitään, koska muuten 
lataus keskeytyy eikä video tallennu palveluun. Lataamisen valmistuttua pystyt 
muokkaamaan videon nimeä ja kirjoittamaan kuvauksen. Voit halutessasi liittää 
videon yhteyteen tunnisteita, jotka auttavat muita käyttäjiä löytämään videosi 
(kuva 27).

Kuva 27. Videon nimen ja kuvauksen kirjoittaminen.

Sivun oikeasta reunasta pystyt tarvittaessa vielä muokkaamaan videon näkyvyy-
den julkisuutta. Oikeassa reunassa on Valmis-painike, jota painamalla video 
julkaistaan. 

Osoitteesta: www.youtube.com/yt/about/fi/ löytyy paljon lisätietoa ja ohjeita 
palvelun turvalliseen käyttämiseen.
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