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Käännöksen lähdeteksti, ellei erikseen mainittu:
https://storychief.io/blog/social-media-algorithms-updates-tips

Facebook
Facebook-algoritmin määritteleviä tekijöitä:
• Priorisoi ystävien ja perheenjäsenten sisältöä yrityksiin verrattuna.
• Priorisoi voimakkaasti sisältöä ihmisiltä, joiden kanssa olet tekemisissä
(ihmiset, joiden viestejä kommentoit ja tykkäät tai joiden kanssa viestittelet).
• Priorisoi kommenttien määrän ja pituuden – enempi parempi.
• Priorisoi reaktioiden määrän ja erilaiset reaktiot.
• Näyttää sekä parhaiden ystäviesi viimeisimmän sisällön että sitoutuneiden
ystävien sisällön – vaikka olisit vähemmän tekemisissä näiden kanssa.
Tärkeimmät päivitykset vuonna 2021:
• Facebook priorisoi viestit ryhmissä ja tapahtumissa. Ne ovat “kaksi suurinta syytä,
miksi ihmiset vierailevat Facebookissa päivittäin”.
• Hashtagit: Facebook on ottanut käyttöön suositeltuja tunnisteita postausta laadittaessa. Kaikki eivät voi vielä käyttää tätä uutta ominaisuutta, koska se on vielä
beta-vaiheessa. Se voi olla hyvä tapa saada laajempi tavoittavuus Facebookissa.
Muutamia tapoja selviytyä voittajana Facebookissa vuonna 2021:
• Käytä soveltuvin osin profiiliasi yrityksen omistajana tai aloita työntekijöiden
some-lähettiläsohjelma.
• Aseta viestit “julkisiksi” saadaksesi lisää näkyvyyttä.
• Esitä kysymyksiä, innosta vastaamaan ja sitoutumaan.
• Julkaise sisältöä, joka kannustaa mielekkäisiin, pitkiin kommentteihin
(ei vain “Hieno kuva”).
• Käytä Facebook-videota (ei tarvitse olla live!).
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Instagram
Sitouttamisen suhteen Instagram on valovuosia edellä Facebookia.
Instagram-algoritmin määritteleviä tekijöitä:
• Priorisoi viestit, joista tykkää eniten.
• Priorisoi hyvin tuoreet viestit (luotu muutamassa minuutissa käyttäjän
kirjautumisen jälkeen)
• Priorisoi viestit profiileista, joita käyttäjä yleensä seuraa.
• Priorisoi viestit hashtageista, joita käyttäjä seuraa.
• Näyttää toisinaan viestejä, joissa on korkea sitoutuminen, mutta joissa ei ole
hashtageja, joita käyttäjä seuraa.
Tärkeimmät päivitykset vuonna 2021:
On havaittu, että Instagram alkaa vähentää yritysprofiilien näkyvyyttä. Lisäksi entistä
useammat käyttäjät näkevät sisältöä profiileista, joita he eivät seuraa (ei Discover-välilehdessä, mutta pääsyötteessä). Jos haluat lisätä näkyvyyttäsi, keskity ydinseuraajiesi sitouttamiseen. Instagram kertoo, millä perusteella he päättävät, suosittelevatko he sisältöäsi vai eivät:
• Clickbaitteja ei suositella.
• Kilpailuja tai lahjoja ei suositella.
• Toisesta lähteestä peräisin olevaa sisältöä ilman lisäarvoa ei suositella.
Myös Instagram on rekisteröinyt Reelsin, oman versionsa TikTokista. Jotkut Instagram-tilit ovat kasvattaneet räjähdysmäisesti seuraajiensa määrää tämän uuden
ominaisuuden käyttöönoton jälkeen, joten saattaa olla syytä panostaa tällaiseen
sisältöön.
Muutamia tapoja selviytyä voittajana Instagramissa vuonna 2021:
• Reagoi seuraajien viesteihin ja tykkäyksiin ensimmäisen tunnin kuluessa
julkaisemisesta, mielummin nopeamminkin.
• Vastaa jokaiseen kommenttiin välittömästi kolmen ensimmäisen tunnin
aikana julkaisemisesta.
• Kirjoita merkityksellisiä kuvatekstejä.
• Esitä kysymyksiä tavoittaaksesi yleisösi paremmin.
• Ei ole yhtä tapaa käyttää hashtageja, joten kokeile erilaisia hashtageja ja hashtag
-strategioita (yleisiä/harvinaisia/eri pituisia listoja).
• Käytä Instagram -tarinoita saadaksesi orgaanisemman tavoittavuuden yleisöllesi
vaikuttamatta syötteesi yhtenäiseen tyyliin. Tarinat häviävät 24 tunnissa.
• Pysy johdonmukaisena, postaa säännöllisellä rytmillä! Algoritmi vähentää näkyvyyttäsi, jos postaat satunnaisesti. Julkaise kerran päivässä, joka toinen päivä
tai kaksi kertaa viikossa (mikä rytmi sinulle parhaiten soveltuu).
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Instagramin #10 käskyä ja selitykset
orgaanisen näkyvyyden parantamiseksi
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10

Postaa säännöllisesti
Postaa vain hyvälaatuista kuvaa/videota
Kiteytä brändi
Rakenna verkosto
Varmista medianäkyvyys
Tee eri teemoille omat tilit
Don´t post and ghost
Älä ole robotti
Älä muokkaa postausta alle 24 h
Älä osta mainontaa

MITÄ SE ON:
#1 Postaa säännöllisesti
IG kategorisoi postaajat A, B ja C-kategorioihin. A-kategoriassa ovat päivittäin postaavat
ja he saavat parhaiten näkyvyyttä. Tämä perustuu faktaan, että ahkerimmilla postaajilla
on yleensä eniten seuraajia = enemmän potentiaalisia mainosten kohteita.
#2 Postaa vain hyvälaatuisia kuvia/videoita
Hyvälaatuinen = valoisa, kontrastinen, selkeä. Visuaalinen kokonaisuus: teema, värisävy
Vinkki: kuvaa pystykuvana. IG laskee enemmän katsomisaikaa. Kuvakoko max 1 Mt.
#3 Kiteytä brändi
Varmista, että seuraajasi tietävät mikä tilisi teema on. Lyhyt nimi, selkeä tilin kuvaus.
Panosta kahteen ekaan riviin ja profiilikuvaan. Profiilikuva ei logo, vaan selkeä valokuva:
etualalla ihminen ja värikäs tausta.
#4 Rakenna verkosto
SOME on nimenstä mukaan Sosiaalinen Media. Algoritmit palkitsevat kun tykkäät, seuraat ja kommentoit. Tägää muiden tilejä ja seuraa saman alan ihmisiä, nouset näkyviin
heidän postaustensa mukana.
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Instagramin #10 käskyä orgaanisen
näkyvyyden parantamiseksi
MITÄ SE ON:
#5 Varmista medianäkyvyys
Jos haluat medianäkyvyyttä, niin seuraa, tägää, tykkää median lisäksi myös toimittajien
tilejä. Media ottaa sisältöä verkosta, esim. ”Miukuliisaan huikea satasen saunaremontti.”
#6 Tee eri teemoille omat tilit
Esimerkiksi kakut ja kissat tarvitsevat omat tilinsä jo hästägien vuoksi. Suunnittele räätälöidyt häsälistat muistiinpanoihin tai teksturidokumenttiinn. Käytä yleisiä ja räätälöityjä
häsejä. Maksimi on 30 häsää / postaus. Algoritmi hylkii isompaa määrää.
#7 Don´t post and ghost
15 minuutin sääntö ennen / jälkeen postauksen: ole läsnä tilillä, ettei algoritmi tulkitse
robottipostaukseksi. Vastaa heti kommenteihin, tykkää, tägää. Ole läsnä ja sosiaalinen.
#8 Älä ole robotti
Suunnittele vaihtelevat häsälistat teemasi postauksiin. Riittää, kun vaihtelet häsien järjestystä ja paria sanaa. Ja max se 30 häsää. Älä tykkäile muiden postauksista mekaanisesti järjestyksessä tai kommentoi samoilla sanoilla kaikkeen.
#9 Älä muokkaa postausta alle 24 h.
Vaikka postauksessa olisi kirjoitusvirhe, niin älä editoi tekstiä jos olet saanut siihen jo
kommentteja tai tykkäyksiä. Editointi katkaisee algoritmin. Sopiva kirjoitusvirhe voi
jopa herättää kommentointia ja keskustelua!
#10 Älä osta mainontaa!
Maksettu mainonta romahduttaa orgaanisen näkyvyyden. FB ja IG haluavat myydä
mainontaa alustoillaan. Sponsoroitu on muutenkin turn off, eikä se sitouta yhtä tehokkaasti, kuin orgaaninen postaus.
#11 BONUSKÄSKY: Tallenna kopiot kaikesta
Varsinkin, jos some on keskeinen osa businesta. Somealustat eivät välttämättä ole ikuisia. Jos Besoso tai Musk päättää, että IG:tä ei tarvita, niin raha vaihtaa omistajaa.
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LinkedIn
B2B -markkinoijista 89% käyttää LinkedIniä.
LinkedIn-algoritmin määritteleviä tekijöitä:
• Priorisoi sisältöä niiltä käyttäjiltä, joiden kanssa olet aiemmin ollut tekemisissä.
• Priorisoi ahkeraa postaamista.
• Priorisoi sisällön käyttäjiltä, jotka saavat paljon sitoutumista, vaikka et yleensä
tykkäisi tai kommentoisi heidän viestejään.
• Suosii pitkiä kommentteja suuren reaktiomäärän sijaan.
• Suosii yksityisten ihmisten postauksia ohi yritysten postausten.
• Suosii natiivisisältöä, kuten tekstiviestejä, kuvia, joissa on tekstiä, ja videoita,
joissa on tekstiä – ei siis suosi linkitettyjä ja kylmiä jakoja.
• Jos yleisösi viettää paljon aikaa sisältösi parissa, on todennäköistä, että useammat ihmiset näkevät sen.
• LinkedIn suosii postauksia, mutta Google-haku suosii artikkeleita.
Vaikka video on edelleen tärkeä LinkedInissä, se ei ole yhtä merkittävässä roolissa,
kuin silloin kun videoiden lataaminen tuli mahdolliseksi. Silloin algoritmi priorisoi
selvästi minkä tahansa syötteen yläosassa olevan videon. Nyt videoiden on saatava
hyvä sitoutuminen, jotta niitä priorisoidaan.
LinkedIn jatkaa vuonna 2019 käynnistämäänsä suuntausta, jonka mukaan megavaikuttajien postaukset eivät nouse feedissä enää niin korkealle vaan ns. tavispostaajat saavat paremmin näkyvyyttä.
Muutamia tapoja selviytyä voittajana LinkedInissä vuonna 2021
• Hyödynnä yritysten omistajien ja työntekijöiden profiileja yrityssivun sijaan.
• Julkaise erityyppistä sisältöä: tekstiä, kuvia ja videoita. Seuraa, mikä vaikuttaa
parhaiten yleisöösi.
• Julkaise säännöllisesti! Linkkarin algoritmi varmasti vähentää näkyvyyttäsi, jos
julkaiset satunnaisesti. Kerran viikossa postaaminen näyttää useimmille sopivalta,
mutta jos haluat todella parantaa peliäsi, julkaise kerran päivässä.
Rakenna määrätietoisesti profiiliasi.
• Älä pelkää lähettää ulkopuolisia linkkejä silloin tällöin. Mutta julkaise linkkejä
maksimissaan 20 prosenttiin feedistäsi.
• Lisää postaukseen ensin kuva, sitten teksti ja linkit tekstiin, ei kommentteihin.
• Luo sisältöä, joka herättää keskustelua. Postaukset, jotka todella toimivat
LinkedInin algoritmissa, keräävät pidempiä ja laadukkaampia kommentteja,
ei pelkästään ”mahtavaa!” tai ”kiva!”.
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LINKEDIN NEWSLETTER:
Viestin muokkaaminen ensimmäisen tunnin kuluessa julkaisemisesta vaikuttaa kielteisesti tavoittavuuteesi. Joten jos käytät ajastustyökalua ja sinun on lisättävä tunniste manuaalisesti menetät noin 15% tavoittavuudesta.
Kommentoimalla ensimmäisenä omaa viestiäsi saat myös vähemmän katselukertoja, koska LinkedIn uskoo sinun käynnistävän algoritmin.
https://www.linkedin.com/pulse/newsletter-15-linkedin-algorithm-report-2021-30van-der-blom/
LINKEDIN: OONA KANKKUNEN
• Kommentit ovat postauksellesi parasta polttoainetta. Mutta alle 5 merkin
kommentit eivät ole niin tehokkaita.
• Kommentteja tulisi saada erityisesti ensimmäisten 2 tunnin aikana.
• Osallista lukijaa kysymyksillä ja osallistu myös itse kommentteihin mukaan
(erityisesti ensimmäisen 24 tunnin aikana)
• Ulkoiset linkit kannattaa laittaa suoraan postaukseen, ei kommenttikentään.
Voit myös editoida linkin postauksen tekstiin jälkikäteen.
• Älä kuitenkaan itse editoi postausta ensimmäisen tunnin aikana tai kommentoi
itse omaa postausta ensimmäisenä
• Lisää kuva, pdf tai video sisältöön niin linkki sakota reachia niin paljon!
Älä jätä linkin esikatselukuvaa jos teet tekstipostauksen. Siitä se “sakottaa”.
• Tägää relevantteja ihmisiä ja yrityksiä, älä spämmää. Tägätyn pitäisi reagoida
postaukseesi, koska EI reagoi, näkyvyys laskee
• Optimaalinen merkkimäärä postauksessa on noin 1.500 merkkiä (3.000 mahtuu)
• Paras määrä # tägejä on 3–5 kpl. Käytä näitäkin relevantisti, eli mistä aiheista haluat
sisältösi löytyvän?
• Postauksien jakaminen edelleen heikkoa sinun näkyvyyden kannalta, mutta
boostaa alkuperäisen postaajan julkaisua
• Jos haluat edes vähän näkyvyyttä jaollesi, pidä huolta että kirjoitat siihen oman
tekstin, tägäät alkuperäisen kirjoittajan ja lisäät # tägit
• Ihmiset kautta tehdyt postaukset ovat edelleen parhaita hauissa, näkyvyydessä
sekä verkoston sitoutuneisuudessa vrt. yritykset.
• Algorimit on asia joita voidaan tutkia ja testata, mutta kukaan ei 100% tiedä
totuuksia ja sen lisäksi algoritmit muuttuvat jatkuvasti.
Algoritmejä on hyvä ymmärtää ja onnistumista optimoida, mutta korostan 3 pointtia:
1 Tunne kenelle viestit ja viesti hänelle
2 Tee säännöllisesti ja luo sisältöä, äläkä vain jaa sitä
3 Rakenna luottamusta ja tunnettuutta monipuolisesti eri keskusteluissa, muiden
postauksissa, yksityisviesteissä, ammattiryhmissä ja vieraile profiileissa.
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Twitter
Twitter on edelleen tärkeä B2B-toimijoille. Jos et ole varma, kannattaako siihen käyttää aikaa, niin tutustu kilpailijoihin, muihin yrityksiin ja suosittuihin hashtageihin
nähdäksesi, onko kohdeyleisösi aktiivinen Twitterissä.
Twitter-algoritmin määritteleviä tekijöitä:
• Uudelleentwiittausten saaminen on edelleen yksi parhaista tavoista parantaa
näkyvyyttä Twitterissä.
• Visuaalisen sisällön luominen Twitteriin on nyt tärkeämpää kuin koskaan.
Kaikista sosiaalisen median alustoista Twitterissä eniten vaikuttaa postauksen tuoreus:
• Priorisoi viimeisimmän sisällön (viimeiset 24 tuntia), jossa on eniten seuraamiasi
käyttäjiä.
• Priorisoi äskettäin (muutamassa minuutissa) julkaistun sisällön.
• Priorisoi sisällön uudelleentwiittauksilla ja kommenteilla tykkäysten sijaan.
Twitterissä on mahdollista vaihtaa näkymää suosituimpien twiittien ja uusimpien
twiittien välillä. Twitter priorisoi edelleen sitouttavia twiittejä ja viimeaikaisia twiittejä, joten tiheällä postamisella saa edelleenkin parempaa näkyvyyttä.
Korkeampaa sitoutumista saa, kun:
• Tweeteissä on enintään kaksi hashtagia ja 100 merkkiä
• Twiitit sisältävät kuvan.
• Pyydät seuraajiasi uudelleentwiittaamaan.
Muutamia tapoja selviytyä voittajana Twitterissä vuonna 2021
• Twiittaa 2–8 kertaa päivässä parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
• Käytä kaikkia 280 merkkiä vain tietyissä viesteissä (kun jaat jotain informatiivista).
• Esitä kysymyksiä saadaksesi seuraajiasi sitoutumaan.
• Luo Twitter-kysely kerran kuukaudessa.
• Vastaa nopeasti kaikkiin kommentteihin, siis ensimmäisen 2–3 tunnin kuluessa
twiitin lähettämisestä.
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YouTube
Vaikka YouTube on edelleen hieman alikäytetty B2B-rintamalla, se on silti tärkeä alusta. YouTube-algoritmi on tunnetusti hankala, ja se näyttää käyttäjille sisältöä useilla
tavoilla. Yksi yleisimmistä on se, että kun olet katsonut jotain, sinulle näytetään seuraavaksi toinen samaan aiheeseen liittyvä video tai saman sisällöntuottajan video.
YouTube-algoritmin määritteleviä tekijöitä:
• Suosittelee videosisältöä, joka liittyy aiemmin katsomaasi sisältöön.
• Suosittelee saman sisällöntuottajan videosisältöä kuin mitä viimeksi katsoit.
• Suosittelee viraaleiksi muodostuneita videoita (videoita, jotka ovat saaneet
paljon sitoutumista ja katseluaikaa lyhyessä ajassa), vaikka ne eivät olisi sinulle
merkityksellistä.
• Voit vaihdella tilaustesi välillä ja näyttää videoita tilauksistasi käänteisessä
aikajärjestyksessä.
Sisällön SEO-optimointi on YouTubessa aivan olennaista.
Suhteesi tilaajiin (= sitouttaminen) on paljon kriittisempi kuin tilaajamääräsi. Varmista,
että tilaajat ymmärtävät kanavasi teeman ja tietävät, mitä sinulta on odotettavissa.
Muutamia tapoja selviytyä voittajana YouTubessa vuonna 2021
• Parannat sitoutumista, kun pyydät katsojia painamaan 1–2 minuutin kohdalla
tykkää -painiketta tai kommentoimaan, jos he pitävät videostasi
• SEO-optimoi kaikki YouTube -videosi.
• Julkaise säännöllisesti ja usein, jotta sisältösi pääsee tilaussyötteen kärkeen.
• Kirjoita mielekkäitä kommentteja muihin oman alasi videoihin (pyytämättä
ihmisiä katsomaan kanavaasi).
• Käytä muita markkinointikanavia saadaksesi katselukertoja ja sitoutumista
videoihisi muutaman tunnin kuluessa julkaisemisesta. Käytä esim. muita sosiaalisen median kanaviasi ja uutiskirjettä.
• Tee videosi ensimmäisistä sekunneista ja ensimmäisistä minuuteista kiinnostavia
ja asiallisia.
• Älä höpötä, tai saat korkean poistumisprosentin ja lyhyen katseluajan.
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Pinterest
Naispuoliset millenniaalit ovat Pinterestin suosituin käyttäjäryhmä, joten Pinterest -algoritmin hallitseminen on aikasi arvoista, jos nämä naiset ovat kohdemarkkinasi.
Pinterestissä on myös muita aktiivisia yhteisöjä, erityisesti B2B -markkinoijat. B2B
-markkinoinnista Pinterest on loistava tapa jakaa infografiikoita ja ohjata liikennettä
alkuperäiselle verkkosivulle. Pinterest on erittäin suosittu bloggaajien keskuudessa,
jotka käyttävät sivustoa saadakseen sivustoilleen orgaanista liikennettä tuhansia tai
jopa satoja tuhansia kuukausittain.
Pinterest-algoritmin määritteleviä tekijöitä:
Pinterest -algoritmilla on seuraavat ominaisuudet kuin syötteessäsi:
• Priorisoi tuoreet, viimeisimmät pinnaukset
• Priorisoi pinnaukset, joilla on eniten sitoutumista (toistoja ja kommentteja)
• Laskee näkyvyyttä, jos samaa pinnausta jaetaan liian monelle taululle.
Pinterest -uutissyöte ei ole ainoa paikka, jossa käyttäjät näkevät sen sisältöä. SEO on
todella tärkeä Pinterestille, koska monet käyttäjät löytävät uutta sisältöä etsimällä
kiinnostuksen kohteitaan aktiivisesti hakutoiminnolla.
Pinterest jatkaa trendejä, jotka se käynnisti vuosina 2018, 2019 ja 2020, ja joiden tarkoitus on vähentää spammauspinnejä. Pinnaajien on tarkkailtava saman pinnauksen
kiinnittämistä kymmeniin ryhmätauluihin, ja ryhmätaulut, joilla on liikaa osallistujia,
eivät saa samaa jakelua kuten aiemmin. Pinterest -algoritmi kykenee myös tarkistamaan pinnausten visuaalisen laadun ja tarkistamaan, että pinnaukset on kiinnitetty
vain asiaankuuluviin tauluihin. Pinterestissä laatu korvaa määrän, joten pinnaa vähemmän, mutta uudempaa ja laadukkaampaa sisältöä.
Muutamia tapoja selviytyä voittajana Pinterestissä vuonna 2021
• Pinnaa korkealaatuisia kuvia (kuvien kestolla ei ole niin väliä kuin aiemmin).
• Kiinnitä vain relevantteihin tauluihin.
• Sisällytä asiaankuuluvat SEO-avainsanat pinnauksiin.
• Käytä Pinterestin ajoitustyökalua, kuten Tailwindiä, pitääksesi feedisi tuoreena.
• Kiinnitä enintään 50 pinniä päivässä. Paras määrä on 15–25 kpl välillä.
(ja enintään kymmenen taulua per pin).
HUOM! Mikään some-alusta ei itse julkaise tietoja algoritmeistaan,
vaan alkuperäisartikkelin kaikki tiedot on kerätty heavy user -käyttäjäkokemuksista.
Algoritmit myös muuttuvat.

TILASTOKESKUS: Sosiaalisen median käyttö Suomessa 2021
https://bit.ly/3v10cmC
Sosiaalisen median algoritmit

10

pirjouusitalo-aura.com

