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Vinkit, joilla pääset alkuun.
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Käytätkö Facebookia 

yrityksenä 

työnantajana?

asiakasyleisösi

VAI

Onko

Samanlainen kuin

työnhakijayleisö? 



Tunne               -yleisösi
1. Kuka? 
Määritä itsellesi, kenet haluat tavoittaa.

2. Mikä häntä kiinnostaa?
Tämä auttaa kohdentamaan julkaisuja juuri 

hänelle, ja vastaamaan hänen intresseihinsä 

3. Missä hän vaikuttaa?

4. Milloin?

5. Miten?

Mistä löydät hänet todennäköisimmin? 

Tapa, jolla saat hänen huomionsa.

Mihin kellonaikaan hän on parhaiten 

tavoitettavissa ja vastaanottavainen tiedolle?

Talent

Vinkki: Vaikuttava Facebook-yritysprofiili tuntee 

yleisönsä intressit ja vastaa niihin.



kivijalka
1. Löydä talent 
Tavoita yleisösi, jotta he tulevat luoksesi. 

Vinkki: kohdennettu mainonta auttaa

2. Herätä mielenkiinto
Tee sisältöä, jolla saat huomion. Hyvä sisältö 

tuo lisäarvoa talentille. 

3. Lunasta odotusarvo

4. Palkitse

5. Sitouta

Rikastutettu talent on nyt kiinnostunut tai 

viihdytetty - kenties jopa molempia! 

Talent arvostaa aktiivista läsnäoloa. Sitoutunut 

yleisösuhde luodaan aktiivisella toiminnalla.

Sivustasi tulisi käydä kokonaisuutena ilmi se, 

miksi se ansaitsee talentin huomion.

Vaikuttavuuden



Vaikuttavampi

vaikuttavia 
sisältöjä

Puhuu suoraan talentille, julkaisee laatua 

ja vuorovaikuttaa aktiivisesti. 

Eli sellaisenaan, mutta tiedät, että talentin 

tavoittaa kohdennetulla mainonnalla.

Hyvä sisältö ansaitsee "buustauksen", jolla 

nostat sen talent-yleisön eteen.

Hyödynnät sisältöjä, jotka saavat 

enemmän näkyvyyttä muotonsa ansiosta.

On visuaalisesti näyttävä.

Ohjaa rekrytointien pariin.

Orgaanisesti

Mainostettuna

Natiivina

Profiili

julkaisee



sisältö 
Vaikuttava

On henkistä pääomaa

Kutsuu keskusteluun

Herättää tunteita

Halutaan jakaa myös muille

Jää mieleen

Vinkki: Saat lisänäkyvyyttä nopeasti  

klikkaamalla "mainosta julkaisua" -painiketta



todentaminen
Vaikuttavvuuden

Mainosta aktiivisesti & 
mittaroi tulokset 

Löydä yleisöllesi parhaiten 
toimivat sisällöt

Seuraa Facebookin 
analytiikkaa

Ymmärrä tärkeimmät 
kohderyhmäsi

Vinkki: Facebookin Business Manager kannattaa 

opetella, sillä sitä kautta saat tarkkoja tuloksia.



Vaikuttavampi
Tekee puhuttelevia rekryjä 

Jakaa hienoja henkilöstötarinoita

On läsnä & vuorovaikuttaa

Rakentaa työnantajakuvaa 
talent-yleisön silmissä

Kuratoi blogikirjoituksia

Tarinallistaa yrityskulttuuria

=

HR



Sivu
VAI
ryhmä? 

Sivu on

Ryhmä on

Julkinen julkaisualusta. 

Yleisösuhteen mahdollistaja. 

Brändirakentaja ja tunnettuuden lisääjä. 

Keskustelufoorumi, jossa kaikilla ääni 

Pienempi yhteisö, heimomainen. 

Parhaimmillaan haluttua yleisöä sitouttava. 

Suosittelen aloittamaan Sivulla.



Vinkit Sivun 
perustamiseen 

Valitse yksinkertainen, kuten "Emine Career" 

Mieti: Millä tavalla jäät heidän mieleensä? 

1. Nimeäminen 

2. Kuvat
Profiilikuva 170x170 ja kansikuva 828x315.  

Vinkki: Facebook suosii PNG-kuvia. 

3. Relevantit yhteystiedot
Tee yhteys helpoksi. Miten yleisö tavoittaa? 

4. Yrityskuvaus yleisölle
Korvaa yrityskuvaus työnantajalupauksella tai 

työnantajakuvauksella. Muista yleisösi! 

Kuvaus = mitä teet Tarina = tapa tehdä 

5. Käyttäjäroolit
Facebook-sivua operoidaan rooleista. 

Vinkki: Jaa ylläpito usean tekijän kesken. 



1. Milloin? 
Kun haluat keskustelufoorumin tai yhteisön. 

Vinkit ryhmän  
perustamiseen 

2. Ketä varten?
Millaisia henkilöitä haluat ryhmään kuuluvan? 

Vinkki: Mikä on jäsenyyden lisäarvo? 

3. Nimeäminen

4. Julkinen, suljettu vai salainen?

Herätä mielenkiinto ja/tai tarve. 

Vinkki: Mitä ryhmän nimi kertoo? 

Määrittää ryhmän luonnetta. Kts. Kohta 2. 
Vinkki: Suljettu ryhmä voi lisätä kiinnostusta. 

Come in, WE’RE

OPEN

LIKE
WE



Vetovoimaisempi työnantajabrändi 

 

Yrityksen strategiaa jalkauttava 

yrityskulttuuri 

  

Positiivisesti maineeseen 

vaikuttavat hakija- ja työntekijä 

kokemukset 

 

Talent-yleisön kasvattaminen 

HR-sisältömarkkinoinnin keinoin 

 

 

emine.fi

Opastamme 
moderneja kasvuyrityksiä 

talent-yleisöön 
vaikuttamisessa.

http://www.emine.fi/

