
Ohjeet





FB ja yhteiskunnallinen mainonta
• Taustalla disinformaation leviämisen ja trollauksen estäminen
• Vaikuttaa myös muihin kuin poliittisiin toimijoihin: esim. ympäristöystävällisyyden, 

köyhyyden tai kestävän kehityksen mainitseminen mainoksessa vaatii nyt myös 
mainostajan tunnistautumisen yhteiskunnalliseksi mainostajaksi.

• Facebook edellyttää yhteiskunnallista mainontaa tekeviltä tunnistautumista. 
Tunnistautuminen tehdään sekä henkilökohtaisella että maksajan (Facebook-sivun, 
kun maksajana organisaatio) tasolla.

• Mainoksen maksajan nimi näkyy mainoksessa Facebook-sivun nimen alla. 
• Tieto yhteiskunnallisista mainoksista on julkista. Mainoksia voi selata Facebookin 

mainoskirjastossa 7 vuoden ajan.



Ennen kuin voit aloittaa 
poliittisen mainonnan:

• Ota käyttöön turvallisen FB-käytön tueksi kaksivaiheinen tunnistautuminen 
(facebook.com/settings).

• Luo mainostili ja linkitä se Facebook-sivuun (business.facebook.com).
• Jos sinulla on jo mainostili, mutta et hyödynnä vielä Business Manager -työkalua, ota 

se haltuun! Työkalulla saat tehtyä kohdennetumpaa mainontaa ja valittua tarkemmin 
sijoitteluita (esim. pelkkä Instagram Story -mainonta).

• Haluatko mainostaa myös Instagramissa? Linkitä IG-tili Facebook-sivuusi!



Suoritettavat 
vaiheet:

• Henkilöllisyyden vahvistaminen

• Mainostilin linkittäminen

• Maksajana-ilmoituksen luonti

• (IG-tilin linkitys)





Maksaja = Mainoksessa 
Facebook-sivun nimen alla 

näkyvä maksajan nimi



Mainoksen maksaja -ilmoitus



Maksajan nimi voi olla 
mainoksen tehneen 

yksityishenkilön nimi, 
vaikka mainoksen 
maksaisi yhdistys.
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Kun maksajan nimeksi 
valitaan organisaatio, 

vaaditaan pidempi 
tunnistautumisprosessi





Henkilökohtainen tunnistautuminen
1. Siirry sivullesi. Jos sivuasi 

hallinnoidaan Business Manager 
-työkalussa, sinun on avattava sivu 
Business Managerissa.

2. Klikkaa oikeassa yläkulmassa 
Asetukset.

3. Valitse vasemmasta valikosta 
Asiakysymyksiin, vaaleihin tai 
politiikkaan liittyvät mainokset.



Henkilökohtainen tunnistautuminen

4. Klikkaa Missä näytät mainoksia -osiossa 
avattavaa valikkoa ja valitse maasi.

5. Klikkaa Vahvista henkilöllisyytesi 
-kohdassa Aloita.

6. Määritä kaksivaiheinen todennus. Jos 
olet jo määrittänyt sen, voit ohittaa tämän 
vaiheen.



Henkilökohtainen tunnistautuminen

4. Klikkaa Missä näytät mainoksia 
-osiossa avattavaa valikkoa ja valitse 
maasi.

5. Klikkaa Vahvista henkilöllisyytesi 
-kohdassa Aloita.

6. Määritä kaksivaiheinen todennus. 
Jos olet jo määrittänyt sen, voit ohittaa 
tämän vaiheen.



Henkilökohtainen tunnistautuminen
7. Valitse, minkä tyyppisiä henkilötodistuksia haluat käyttää tunnistautumiseen. 

Klikkaa valitsemisen jälkeen Seuraava. Lisää kuva joko .png- tai .jpg-muodossa 
(enintään 22 Mt kokoisena)

Klikkaa Valmis



Huom! Facebook hyväksyy 
EU:n alueella pääsääntöisesti 

vain EU-maiden viralliset 
henkilöllisyystodistukset, 

kuten passin tai henkilökortin.



Myös ajokortti saattaa 
mennä läpi, jos kuva on 

tarkasti rajattu ja 
hyvälaatuinen



Henkilökohtainen tunnistautuminen

Jos et halua lähettää kuvaa passistasi tai 
henkilökortistasi, voit hankkia 
tunnistautumislomakkeelle notaarin 
vahvistuksen.



Kun olet lähettänyt kuvan 
henkilöllisyystodistuksestasi, 

voit jäädä odottelemaan 
Facebookin vastausta.

Huom! Vastauksesta ei välttämättä tule ilmoitusta. 





Mainoksen maksaja -ilmoitus



Maksajan lisääminen

• Mainokseen lisätään maksajan nimi. 
Tämä on joko sinun nimesi 
(henkilökohtainen mainos) tai 
yhdistyksesi nimi (esim. kunnallisjärjestö 
tai tukiyhdistys).

• Jos maksajan nimi on yksityishenkilö, 
erillistä Facebook-sivun tunnistautumista 
ei tarvita.



Jos valitset mainoksen 
maksajan nimeksi 

organisaation / yhdistyksen, 
sinun tulee tehdä myös 

FB-sivun tunnistautuminen



Kun mainoksen maksajan nimeksi 
valitaan yhdistys
• Jos valitset mainoksen maksajan nimeksi 

organisaation / yhdistyksen, sinun tulee tehdä 
myös FB-sivun tunnistautuminen.

• Tunnistautumiseen tarvitset käytössä olevan 
puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

• Sekä puhelinnumeroon että sähköpostiin 
lähetetään tunnistautumiskoodit.

• Valitse tällöin Maksanut henkilö -valikosta + eri 
nimi ja kirjoita yhdistyksen nimi tekstikenttään.



Kun mainoksen maksajan nimeksi 
valitaan yhdistys
• Organisaation sähköpostiosoitteessa ja 

sivuston URL-osoitteessa eli domainissa 
on oltava sama toimialue.

• Eli raisionvasemmisto.fi-sivuston 
sähköpostiosoitteen tulee olla muotoa 
xxxxx@raisionvasemmisto.fi

• Mainoksen maksajan nimen on myös 
esiinnyttävä sivustolla. Mikä tahansa 
sivusto ei käy.



Maksajan tunnistautuminen
1. Siirry Facebook-sivusi 

asetuksiin. 
Valitse kohta 
"Asiakysymyksiin, 
vaaleihin tai 
politiikkaan liittyvät 
mainokset".

2. Valitse alueeksi 
“Suomi” ja siirry 
eteenpäin.



Maksajan tunnistautuminen

3. Tässä vaiheessa henkilökohtaisen 
tunnistautumisen tulisi olla tehty. 
Siirry kohtaan 2. “Linkitä 
mainostilisi ja luo ilmoitus”.



Maksajan tunnistautuminen

4. Valitse listasta mainostili, jolla haluat 
mainostaa sivusi poliittisia mainoksia.



Maksajan tunnistautuminen

5. Valitse maksajan nimeksi joko oma 
nimesi tai yhdistyksesi nimi (lisää 
yhdistyksen nimi tarvittaessa + Eri nimi 
-kohdasta).

6. Jos lisäät maksajaksi yhdistyksen nimen, 
puhelinnumero, sähköposti, osoite ja 
verkkosivun osoite ovat pakollisia.



Valmista!



Vinkkejä 
mainontaan



Vinkkejä mainontaan

• Käytä apunasi Business Manager -työkalua.
• Valitse kampanjan tavoitteeksi brändin tunnettuus tai kattavuus, kun haluat 

tavoittaa paljon ihmisiä ja näyttökertoja tai liikenne, kun haluat ohjata 
mahdollisimman paljon ihmisiä sivustollesi.

• Jos luot kampanjan sisään useita mainosryhmiä, valitse kampanjatasolta 
Kampanjabudjetin optimointi. Tällöin Business Manager ohjaa budjettia 
pääsääntöisesti parhaiten toimivaan mainosryhmään.



Kohdentaminen

• Valitse päiväbudjetiksi vähintään 5,20 €, muuten mainos ei toimi halutunlaisesti.
• Valitse Sijainnit-valikosta kunta, jossa haluat mainostaa. Klikkaa kunnan nimen 

vieressä olevaa pientä kolmiota ja valitse “vain nykyinen kaupunki”.
• Valitse kunnan nimen yläpuolelta “Tässä sijainnissa asuvat ihmiset”.
• Vältä pienissä kunnissa kiinnostuksen kohteiden pohjalta kohdentamista. 

Kohdeyleisön koon tulisi olla tuhansia tai kymmeniä tuhansia ihmisiä.
• Valitse “manuaaliset sijoittelut” ja valitse listasta sinulle relevantit sijoittelut, kuten 

vaikkapa Facebookin syöte tai Instagram storyt. 
Vinkki: sulje pois Audience network.



Mainossisältö

• Herätä kiinnostus kuvalla tai videolla.
• Käytä videoissa tekstityksiä.
• Pidä mainostekstit lyhyinä ja ytimekkäinä.
• Jos haluat ohjata liikennettä sivustollesi, lisää sivuston URL-osoite ja 

Toimintokutsu-painike (esim. “Lue lisää”).
• Jos mittaat sivustoliikennettä Facebook-pikselin avulla, muista GDPR ja 

evästekyselyt.



Optimoi ja moderoi
• Seuraa mainoksen toimivuutta ja muuta asetuksia tarvittaessa. 
• Jos huomaat, ettei mainos saa näyttökertoja, laajenna kohdeyleisöä.
• Jos huomaat, että näyttötiheys nousee pilviin (yli 5 näyttökertaa/hlö), muokkaa 

ja laajenna yleisöä.
• Jos löydät toimivan kohdeyleisön, hyödynnä tätä myös jatkossa! Voit lisätä 

mainosryhmän sisälle uusia mainoksia ja klikata vanhoja mainoksia pois päältä 
samalla kun otat uusia käyttöön.

• Osallistu mainoksen alle syntyneeseen keskusteluun - tämä on oiva paikka 
näyttää asiantuntemuksesi! Piilota tai poista öyhötysviestit. Ilmianna rasistiset ja 
vihapuhetta sisältävät kommentit.



Tutustu Facebookin 
mainoskirjastoon: 

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=politic
al_and_issue_ads&country=FI



Mukavia ja turvallisia mainostushetkiä!


