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Instagram

Tavallinen Instagram
• Ei voi laittaa suoria linkkejä
• Voi jakaa kuvia ja niihin liittyviä tekstejä sekä hashtageja 

normaalistikin
• Tässä käsitellään juuri tätä Instagramin käyttötapaa

Business Instagram
• Voi laittaa suoraan klikattavia linkkejä
• Sponsoroitujen mainosten mahdollisuus
• Tietoja tilastoinnista



Kuvakoot

• Kuvien oltava selkeitä, sillä niitä katsotaan kännykältä
• Normaalit kuvakoot eivät sovi Instagramin formaattiin

• Instagramissa käytettävät kuvakoot:
• Profiilikuva 180 x 180 px
• Kuva 1:1 = 1080 x 1080 px, JPG tai PNG –muodossa
• Vaakakuva: 1080 x 608 px, JPG tai PNG –muodossa
• Pystykuva: 1080 x 1350 px, JPG tai PNG –muodossa
• Instagram Stories –kuva: 1080 x 1920 px, JPG-

muodossa
• Kuvakoot voivat muuttua vuosittain

• Mainoskuvissa tekstiä saa olla vain 20%



Instagram Grid

Gridillä tarkoitetaan sitä, missä järjestyksessä kuvat 
laitetaan Instagramiin ja millaisen esteettisen 
kokonaisuuden ne muodostavat.

• Mustavalkoinen gridi

• Värikäs gridi

• Muita gridi -ideoita

https://www.google.com/search?q=instagram+grid+black+and+white&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=YXyZPbC_CzpCxM%253A%252C3n22gy0RpY7hYM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTOlceppv_zEyoOmGGSbN51OJtKVA&sa=X&ved=2ahUKEwjolc68-OfoAhXNyKYKHXngDnsQ9QEwAXoECAoQFg#imgrc=YXyZPbC_CzpCxM:
https://www.google.com/search?q=instagram+grid+colourful&tbm=isch&ved=2ahUKEwjhpdS_-OfoAhUWvCoKHUMhCxkQ2-cCegQIABAA&oq=instagram+grid+colourful&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEAgQHjoECAAQGFD_hQRYwZEEYJeVBGgAcAB4AIABc4gBxQaSAQM3LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=rq-VXuGWMZb4qgHDwqzIAQ&client=firefox-b-d
https://www.business2community.com/instagram/ultimate-guide-instagram-grid-layouts-02031483


Instagram-tilin luominen

1. Lataa itsellesi 
Instagram –sovellus 
Play-kaupasta.

2. Luo itsellesi tili 
sovelluksessa tästä. 
Lisää tarvittavat 
tiedot.
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Profiilikuvan asettaminen

1. Pääset vaihtamaan profiilikuvan tästä.
2. Tämän jälkeen paina: Edit Profile.
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Profiilikuvan asettaminen

3. Paina: Change Profile Photo.
4. Tästä painamalla voit valita uuden profiilikuvan 
puhelimestasi. Tämän jälkeen valitse sopiva kuva ja paina 
sinisestä oikein –merkistä.
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Instagramin peruskäyttö 
Android -puhelimella

1. Tästä pääset ns. 
Instagramin 
perusnäytölle, josta 
näet muiden julkaisut.

2. Tästä voit hakea muita 
toimijoita.

3. Tästä voit lisätä kuvia.
4. Tästä voit tykätä 

muiden julkaisuista.
5. Tästä pääset 

tarkastelemaan omia 
julkaisujasi. 
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Instagramin asetukset
1. Tästä pääset 

tarkastelemaan omia 
julkaisujasi.

Tämän jälkeen vasemmalle 
vetämällä pääset tästä 
näytöstä asetuksiin.
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Instagramin asetukset
2. Rattaan kuvasta 
jatkamalla pääset 
asetuksiin.
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Instagramin asetukset
1. Voit kutsua ihmisiä 

seuraamaan sinua eri 
tavoin.

2. Ilmoitukset mm. 
suorista viesteistä, 
kommenteista.

3. Yksityisyysasetukset.
4. Turvallisuusasetukset.
5. Mainokset.
6. Maksut.
7. Tili.
8. Apu.
9. Lisätietoja.

Voit muokata asetuksia 
mieleiseksesi jokaisesta 
asetusosiosta.
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Julkaisujen luominen Android -
puhelimella

• Paina + -napista.
• Valitse sopiva kuva 

puhelimestasi.



Julkaisujen luominen Android -
puhelimella

1. Voit säädellä kuvan 
kokoa tästä. Voit myös 
säätää kuvan kokoa 
vetämällä kahdella 
sormella kuvan kohdalla.

2. Tästä voit tehdä 
minivideoita.

3. Tästä voit valita 
useamman kuvan 
layoutin.

4. Tästä voit valita monta 
kuvaa peräkkäin samaan 
julkaisuun. Valitse tämän 
jälkeen kuvat.

5. Painamalla Next pääset 
säätämään värejä.
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Julkaisujen luominen Android -
puhelimella

6. Voit valita kuvan 
värisäädöt tästä.
7. Kun olet valinnut 
mieleisesi kuvasäädöt, 
paina Next.
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Julkaisujen luominen Android -
puhelimella

8. Kosketa Write a caption 
–ruutua ja kirjoita teksti.
9. Lopuksi paina Share –
olet juuri julkaissut 
päivityksesi!

Muista tekstissä:

• Käytä sopivia 
hashtagejä, esim. 
#vapaaehtoisuus

• Tägää muita 
yhdistyksiä 
tapahtumaan (esim. 
@tukipilari)



Hashtagien ja tägäyksen käyttö
1. Yhdistämällä merkin 

@ ja yhdistyksen 
Instagram –nimen voit 
merkitä yhdistyksen 
julkaisuusi. Yhdistys 
saa tämän tietoonsa.

2. Voit käyttää hashtagia 
myös eli # -merkkiä 
asian edessä. Tällä 
tavalla tiettyyn asiaan 
liittyvät julkaisut voi 
löytää Instagramista.
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Seuraajien saaminen

• Julkaise itsellesi sopivaa sisältöä säännöllisesti tietyin 
väliajoin.

• Käytä hashtageja.
• Pyydä muita tapahtumassa olijoita repostaamaan eli 

uudelleenjulkaisemaan julkaisusi heidän omassa 
Instagramissaan.

• Etsi aktiivisesti seuraajia.



Seuraajien etsiminen
1. Paina 

suurennuslasin 
kuvasta.
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Seuraajien etsiminen
2. Kirjoita sopiva asiasana 
kenttään.
3. Alle ilmestyy seurattavia 
henkilöitä ja yhdistyksiä. 
Paina sellaista tiliä, jota 
haluat seurata.

Seuraavaksi paina Follow. 
Tämän jälkeen tili näkyy 
etusivullasi seurattuna.

Muiden seuraaminen 
kannattaa, sillä he usein 
seuraavat takaisin. 

2.
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Instagram Repost

Lataa Regrann –appi sovelluskaupasta
• Huomio: haluaa oikeuden kuviin yms. 

Mene tämän jälkeen Instagram –sovellukseen



• Mene jonkin toisen 
organisaation 
päivitykseen 
Instagramissa.

• Paina kolmesta 
pisteestä.

• Paina sitten: Copy link.
• Mene takaisin Regrann 

–ohjelmaan 
• Paina jakonappia 

(malli alla) Regrann -
ohjelmassa.

Instagram Repost



Tämän jälkeen toimi, kuten muutoinkin Instagram –julkaisua 
tehdessäsi. 

Muista:
• Tägätä alkuperäisen kuvan ottaja kuvaan (esim. @tukipilari)
• Kerro postauksen alussa, että kyseessä on repostaus.
• Alkuperäinen kuvateksti on hyvä sisällyttää kuvaan.
• Kirjoita lisäksi oma tekstisi kuvaan.

Instagram Repost



Instagram Stories eli tarinat
• Elävät vain 24 h, mutta 

ne voi tallentaa. On 
olemassa tavallisia 
tarinoita ja livetarinoita.

• Videot kuvataan 
pystyasennossa. Vain 
tietyn pituisia videoita: 
max. 1 min.

Näin teet perustarinan 
tekstillä Android -
kännykällä
1. Paina tästä.
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Instagram Stories eli tarinat
2. Paina: Create
3. Kirjoita haluamasi teksti 
kohtaan: Tap to type.
4. Voit vaihtaa taustan 
väriä painamalla ympyrää. 
5. Mikäli haluat, voit lisätä 
tästä kuvia tarinaan.

Kokeile rohkeasti 
puhelinta näpäyttämällä, 
mihin kohtaan pääset aina 
seuraavaksi. Yleensä 
pääset jatkamaan 
painamalla kohtaa Next.
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Instagram Stories eli tarinat
6. Voit valita tekstin 
ulkoasun tästä. 
7. Kun julkaisu on valmis, 
paina Next.
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Instagram Stories eli tarinat
8. Voit muokata julkaisun 
ulkoasua vielä valikon 
osista mielesi mukaan. 
Vetämällä oikealle mistä 
tahansa kohdassa 
julkaisua, voit myös valita, 
millaisen filtterin haluat 
tarinaasi. Sivuosan 
liukupaneelista voit säätää 
muokkausten kokoa.
9. Painamalla tästä pääset 
eteenpäin.
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Instagram Stories eli tarinat
10. Pääset jatkamaan 
julkaisuprosessia tästä.
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Instagram Stories eli tarinat

11. Paina tästä, jos 
haluat julkaista 
tarinan aivan 
normaalisti 
etusivulla.
12. Paina tästä, jos 
haluat julkaista 
tarinan ystävillesi.
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Instagram Stories eli tarinat
13. Kun tässä näkyy 
Shared –teksti, on 
tarinasi jaettu ja se 
näkyy muille.
14. Voit halutessasi 
nostaa tarinan myös 
Highlights –osiossa 
esiin. Hightlights –
osio näkyy omassa 
profiilissasi.
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Instagram Stories eli tarinat
15. Tätä painamalla 
voit itse katsoa 
tarinasi. 
16. Muista 
ympyröistä näet 
muiden julkaisemia 
tarinoita.
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Instagram Stories eli tarinat

Voit julkaista 
tarinan myös 
omana kuvanasi:. 
17. Mene tarinaan.
Tämän jälkeen:
• Paina: Share as a 

post.
• Julkaise tämän 

jälkeen kuten 
julkaisisit 
muitakin kuvia.
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Videotarinan julkaisu
Voit julkaista 
maksimissaan 1 
min. pituisia 
videoita. 
Ensimmäiseksi 
kuvaa video 
puhelimellasi.

1. Valitse kameran 
kohta.
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Videotarinan julkaisu
2. Valitse videosi 
puhelimestasi.

Seuraavaksi paina Your 
Story ja jaa kuten 
muutkin tarinat.

Vaihtoehtoisesti voit 
kuvata videon 
Instagramin kautta 
painamalla pyöreää 
nappia ja pitämällä sitä 
pohjassa.
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Videotarinan julkaisu
Vaihtoehtoisesti voit 
kuvata toisenlaisia videoita 
Instagramin kautta 
painamalla alaosan 
napeista ja tämän jälkeen 
keskellä olevasta pyöreästä 
napista.

Tämän jälkeen voit julkaista 
videon tarinoissa.
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Instagram Livelähetykset

1. Paina kameran kuvaa
2. Paina: Live

Tämä jälkeen:
• Paina keskellä 

olevasta napista ja 
aloita livelähetys.

• Lopeta livelähetys.

Livelähetyksistä 
kannattaa kertoa 
seuraajille ennakkoon.

1
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Kiitos osallistumisestasi!


