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Esipuhe 

Savonian tahtotila on olla mukana sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen media ei ole vain viestintä-
kanava, vaan mahdollisuus rakentaa uudenlaista vuorovaikutusta ja osallistumista Savonian koh-
deryhmien ja sidosryhmien kanssa. Savonia suhtautuu positiivisesti henkilökunnan sosiaalisen 
median palveluiden käyttöön. Käytöstä ei ole vielä paljon kokemusta, mutta tarkoitus on ottaa sosi-
aalinen media aktiivisesti käyttöön koko Savoniassa. Sosiaalisen median käyttö on tiiviissä kytkök-
sessä Savonian maineenhallintaan, eli siihen mitä meistä ajatellaan ja miten työhömme suhtaudu-
taan. On tärkeää, että osaamme toimia fiksusti myös sosiaalisessa mediassa.. 

Sosiaalinen media tuo varmasti muutoksia meidän työtapoihimme. Muutokset voivat aluksi kuor-
mittaa tekemistämme, mutta pian jokainen varmasti löytää itselleen sopivan tavan olla mukana 
sosiaalisen median palveluissa. Kaikkien ei tarvitse olla mukana samalla intensiteetillä. Uudet tie-
dot ja taidot nostavat meidän jokaisen omaa ammatillista osaamista.  Sosiaalisessa mediassa on 
kyse reaaliaikaisesta vuorovaikutuksesta ja osallistumisesta. Reaktiota odotetaan nopeasti, vasta-
ukset eivät voi odottaa seuraavaan päivään. Sosiaalinen media on vain yksi viestintäkanava mui-
den joukossa ja se täydentää Savonian muita viestintäkanavia.  

Sosiaalinen media on uusi ilmiö, eikä kaikkiin tilanteisiin tai kysymyksiin ole vielä yksiselitteisiä 
vastauksia. Maalaisjärjellä kuitenkin monesta tilanteesta selviää. Mieti, mitä asioita tai tietoja voit 
huudella kaupunkien toreilla kaiken kansan kuullen, samat säännöt pätevät sosiaalisen median 
foorumeilla. On hyvä tiedostaa, että sosiaalisen median palvelut toimivat useasti Savonia-amk:n 
verkon ulkopuolella. Ne eivät siis ole Savonian tietohallinnan vaikutuspiirissä. 

Tähän ohjeistukseen on koottu Savonian toimintatavat ja vastuut sosiaalisen median käytöstä. 
Ohje sisältää yleisiä periaatteita, joita sovelletaan tilanteen mukaan. Ohjeiden pohjana on toiminut 
seuraavat lähteet: Valtiovarainministeriö, Sosiaalisen median tietoturvaohje 29.9.2010, Liikenne-
ministeriö, Sosiaalisen median ohjeet 4/2010 ja Tuijan Aallon kokoama Sosiaalisen media mahdol-
lisuudet hallinnolle 2010. 

Sosiaalisen median palvelut eivät ole pelkästään viestintäkanavia, vaan palveluista on mahdollista 
löytää näppäriä työkaluja omaan työskentelyyn. On tärkeää jakaa onnistuneita kokemuksia organi-
saation sisällä. Vain olemalla aktiivisia toimijoita, pysymme kehityksessä mukana. 

Ohjeet on käsitelty Savonian johtoryhmässä 18.11.2010. 

 

Veli-Matti Tolppi 

rehtori   
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1. Mitä on sosiaalinen media? 

Sanastokeskus on määritellyt sosiaalisen median näin:” Sosiaalinen media on tieto-
verkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovai-
kutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten 
välisiä suhteita.” 

”Sosiaalisen median palveluissa vietetään aikaa, jaetaan tietoa, kuvia, videoita ja 
mielipiteitä, tehdään yhteistyötä, jutellaan, pelataan ja verkostoidutaan. Sosiaalisen 
median palveluja jaotellaankin niiden käyttötarkoituksen perusteella esimerkiksi verk-
koyhteisöpalveluihin, sisällön jakopalveluihin ja wikimäisiin yhdessä tekemisen alus-
toihin.” (Aalto 2010, s. 5, 2.9.2010) 
http://www.kansanvalta.fi/Etusivu/Tutkimusjakehitys/Sosiaalisenmedianmahdollisuud
ethallinnollepa 

Suomessa tällä hetkellä tunnetuimpia sosiaalisen median foorumeita ovat: 

 Facebook 

 YouTube 

 Twitter 

 Suomi24 

 IRC‐galleria 

 Windows Live Messenger. 

Sosiaalisen media palveluita on valtavasti, niitä tulee kokoajan lisää ja osa häviää. 
Sosiaalisen median palveluista pääsee parhaiten selville osallistumalla koulutuksiin, 
hankkimalla tietoa käyttäjiltä tai kirjautumalla palveluun ja kokeilemalla itse. Palveluis-
ta suurin osa on ilmaisia ja helppokäyttöisiä. Tähän perustuu niiden suosiokin. 

Sosiaalisen median terminologiasta löytyy lisätietoja Sanastokeskus TSK:n julkaise-
masta Sosiaalisen median sanastosta. 

http://www.tsk.fi/tsk/sosiaalisen_median_sanasto_tsk_40-513.html 

2. Sosiaalisen median hyödyt Savonialle 

Savonia voi hyödyntää sosiaalisen median palveluita monella tapaa, viestinnässä, 
markkinoinnissa, tiedon hankinnassa ja opetuksessa. Sosiaalisen median palveluita 
ja toimintamalleja voidaan hyödyntää myös Savonian sisäisessä viestinnässä ja toi-
minnan kehittämisessä. Osittain tämä tapahtuu keskitetysti mm. viestintäpalveluiden 
kautta, mutta vaatii myös henkilöstöltä innostumista ja sitoutumista sosiaalisen medi-
an käyttöön. Seuraavassa on eritelty muutamia tapoja hyödyntää sosiaalista mediaa 
Savonian tavoitteiden saavuttamisessa.  

2.1 Seuraa keskusteluja ja hanki tietoa 

Sosiaalisen median käyttö alkaa erilaisten keskustelujen ja sisältöjen seuraamisella. 
Heti alussa ei tarvitse olla aktiivisesti itse tuottamassa sisältöä, vaan voit tutustua 
palveluihin ja niiden toimintaan olemalla mukana ja seuraamalla muiden viestintää ja 
muiden jäsenten osallistumista.  

Sosiaalinen media on hyvä palautekanava organisaation toiminnasta. Tämä konkreti-
soituu mm. Savonian Facebook –sivuston kautta tulevana palautteena, tai vaikkapa 
Savonian tuottaman videon kommentointina Youtubessa. Tämä vaatii ylläpitäjältä ak-
tiivisuutta, jotta annettu palaute huomataan ja siihen reagoidaan.  

http://www.kansanvalta.fi/Etusivu/Tutkimusjakehitys/Sosiaalisenmedianmahdollisuudethallinnollepa
http://www.kansanvalta.fi/Etusivu/Tutkimusjakehitys/Sosiaalisenmedianmahdollisuudethallinnollepa
http://www.tsk.fi/tsk/sosiaalisen_median_sanasto_tsk_40-513.html
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Hyvä käytäntö on tilata omaan työhön liittyviä aiheita RSS-syötteinä. Useimmat uuti-
sia tuottavat sivustot mahdollistavat RSS-syötteen tilaamisen, jonka jälkeen näet hei-
dän uusimmat uutisensa automaattisesti selaimestasi, ilman että lähdet erikseen hei-
dän sivustoillaan vierailemaan.  

(Liikenne- ja viestintäministeriö 2010, 4) 

2.2 Kuunteleminen ja hankkeiden valmistelu T&K&I 

Sosiaalisen median kautta saamme tietoa tarvittavilta sidosryhmiltä. Erilaisia sosiaali-
sen median yhteisöjä on syntynyt mm. eri toimialojen ympärille, joiden kautta voidaan 
olla kuulolla ja keskustelemassa haluttujen sidosryhmien kanssa. Tietohallinto on jo 
pitkään hyödyntänyt sosiaalisia verkostoja työssään, mutta viime aikoina myös muut 
alat ovat synnyttäneet keskustelua ja tiedonjakamista sosiaalisissa medioissa.  

Innovaatioiden ja hankkeiden valmisteluissa voidaan hyödyntää sosiaalista mediaa ja 
siellä toimivia ryhmiä. 

2.3 Löydä sidosryhmäsi ja verkostoidu 

Sosiaalisen median palvelut ovat hyviä välineitä erilaisten sidosryhmien väliseen yh-
teistyöhön. Usein tällaisia sidosryhmäkohtaisia ryhmiä tai palveluita on olemassa jo 
valmiiksi, jolloin niihin mukaan lähteminen on helppoa.  

Sosiaalisessa mediassa voi rakentaa ja ylläpitää ammatillisia verkostoja, ja linkittäy-
tyä mm. tapahtumissa ja koulutuksissa tapaamiensa henkilöiden kanssa, entisten ja 
nykyisten kollegoiden kanssa, ja usein on mahdollista myös tutustua heidän verkos-
toihinsa.  

(Liikenne- ja viestintäministeriö 2010, 4) 

2.4 Viestintä ja markkinointi 

Sosiaalisen median palvelut tehostavat muuta markkinointia ja viestintää, eivät kui-
tenkaan luo perustaa organisaation viestinnälle. 

Sosiaalisen median kanavat ovat nopeita ja tehokkaita kriisiviestinnässä. Kriisitilan-
teissa yksityishenkilöt ovat usein nopeimpia viestittäjiä, ja sosiaalisen median kanavat 
ovatkin nousseet merkittäviksi kanaviksi kriisiviestinnässä. Savonian henkilöstö voi 
kriisitilanteissa varoittaa verkostojaan ja tiedottaa todennetun kriisitilanteen olemas-
saolosta. Henkilöstön ei kuitenkaan tule arvailla kriisin syitä ja seurauksia, vaan hei-
dän tulee linkittää viestinsä Savonian viralliseen kriisiiviestintään, joka tapahtuu Sa-
vonian www-sivuston kautta.  

Mielenkiintoinen profiili sosiaalisen median palveluissa voi tehostaa rekrytointia. 
Saamalla aikaan kiinnostusta työnantajaa kohtaan ja kertomalla kohderyhmää kiin-
nostavalla tavalla työskentelystä organisaatiossa, voidaan tehostaa rekrytointikam-
panjoita.  

Avoin ja vuorovaikutteinen toiminta sosiaalisessa mediassa tukee Savonian mai-
neenhallintaa. Jo pelkkä läsnäolo sosiaalisen median kanavissa luo haluttua mieliku-
vaa Savoniasta nykyaikaisena toimijana, mutta varsinainen vaikuttaminen ja mai-
neenhallinta tapahtuvat sosiaalisissa medioissa julkaistavan sisällön kautta. Mai-
neenhallinnan kautta merkittäviä asioita ovat erilaiset saavutukset ja tunnustukset, 
joista viestitetään mm. Santran ja www-sivujen kautta, ja joita voidaan harkitusti jakaa 
sosiaalisessa mediassa.  
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Sosiaalisen median palvelut edistävät julkisen tiedon avointa jakamista. 

2.5 Palvelut 

Sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook tehostavat Savonian palveluita. Sosiaa-
lisessa mediassa meidät on helpompi tavoittaa reaaliaikaisesti.  

3. Verkkoidentiteetti ja roolit 

Täysin organisaationsa edustaja: henkilö kirjautuu palveluun, joko käyttäen organi-
saation palveluun luotua, roolipohjaista tunnusta tai organisaation omaa, henkilökoh-
taista tunnusta. 

a) Roolipohjainen kirjautuminen sosiaalisen median palveluun: henkilö tai 
henkilöt edustavat Savoniaa organisaation määrittelemässä tehtävässä ja roo-
leissa, käyttäen roolipohjaista tunnusta esimerkiksi ”Hakutoimisto”. Rooli on am-
mattiin liittyvä ja eriytetty henkilökohtaisesta identiteetistä, jolloin henkilön ollees-
sa poissa työpaikalta toinen henkilö voi hoitaa rooliin liittyviä tehtäviä. 

b) Kirjautuminen palveluun henkilökohtaisella työprofiililla: henkilö esiintyy 
sosiaalisen median palveluissa työnsä puolesta. Hän käyttää sosiaalisen median 
palveluita työnsä hoitamiseen Savoniassa. Henkilö käyttää palvelussa Savonian 
sähköpostiosoitetta tai muita tietoja, joista hänet voi yhdistää suoraan Savonian 
organisaatioon. Kirjautuessa sosiaalisen median palveluun Savonian sähköpostil-
la, muista käyttää eri salasanaa kuin Savonian verkkopalvelussa. 

Täysin yksityinen henkilö: toimii samalla tavalla kuin missä tahansa muussa yksi-
tyiselämän tilanteessa. Henkilö edustaa itseään, ei Savoniaa. Yksityishenkilönä käy-
tetään muita kuin Savonian omaa sähköpostiosoitetta esim. ilmaista Gmail-
sähköpostipalvelua. On hyvä muistaa, että vaikka et mainitse työnantajaasi, sinut 
voidaan yhdistää Savoniaan, verkostoissasi olevien muiden henkilöiden ja nettihaku-
koneiden avulla. 

Savonia suosittelee työhön liittyvissä tehtävissä käytettäväksi erillistä työpro-
fiilia, jossa esiinnytään omalla nimellä, organisaatiolla ja mahdollisesti työni-
mikkeellä, esimerkiksi Etunimi Sukunimi Savonia-amk.   

Yllä olevat ohjeet ovat Valtiovarainministeriön Sosiaalisen median tietoturvaohjeiden 
mukaiset. Voit hakea lisää tietoa osoitteesta: 
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20100929Sosiaa/
02_VAHTI_Sosiaalisen_median_tietoturvaohje_lausuntoversio_v1_00.pdf 

Sosiaalisessa mediassa on erilaisia rooleja; kuuntelija, läsnäolija, aktiivinen toimi-
ja, neuvoja tai opastaja. Näissä rooleissa voi toimia organisaation edustajana tai 
yksityishenkilönä. 

Kuuntelija ja läsnäolija seuraavat keskusteluja ja sisältöjä verkossa. He eivät itse 
halua osallistua aktiivisesti keskusteluihin. 

Aktiivinen toimija tuottaa itse sisältöä aktiivisesti verkkoon. Hän lataa kuvia, videoi-
ta, linkkejä, avaa keskusteluja, kommentoi aktiivisesti ja osallistuu laajasti sosiaalisen 
median palveluihin. 

Neuvoja ja opastaja ohjaa verkossa oikean tiedon lähteille, vastaa kysymyksiin tai 
osallistuu meneillään olevaan keskusteluun. Hän ei välttämättä itse avaa keskustelu-
ja. 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20100929Sosiaa/02_VAHTI_Sosiaalisen_median_tietoturvaohje_lausuntoversio_v1_00.pdf
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20100929Sosiaa/02_VAHTI_Sosiaalisen_median_tietoturvaohje_lausuntoversio_v1_00.pdf
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Jokainen löytää itse työhönsä parhaiten sopivimman roolin toimia sosiaalises-
sa mediassa. Kaikkien ei tarvitse toimia samalla intensiteetillä. 

4. Savonian pelisäännöt osallistumiseen 

Sosiaalisen median suunnitelmallinen käyttö edellyttää aina ensin sisältöjen seuraa-
mista, jotta tiedämme mihin olemme menossa mukaan. 

Savonia hyödyntää sosiaalista mediaa aina suunnitelmallisesti. Toiminnalle määritel-
lään tavoitteet, mittarit ja keinot. Käyttöä on tarkasteltava kriittisesti Savonian ja kul-
loistenkin kohderyhmien näkökulmasta.  Sosiaalinen media ei sovi kaikkeen toimin-
taan esim. silloin, kun asiointi edellyttää virallista yhteydenottoa tai yksityisyyden suo-
ja on taattava. 

4.1 Savonia organisaationa sosiaalisessa mediassa 

Esimerkiksi Facebook-palvelussa voi olla organisaation markkinointiviestintää varten 
perustettu profiili. Tällä profiililla on useita ylläpitäjiä, jotka esiintyvät profiilin nimissä 
tai omilla työprofiileillaan. Tällaista profiilia kutsutaan sosiaalisessa mediassa yhtei-
söprofiiliksi. Kun Savonian nimissä perustetaan yhteisöprofiili, määritellään aina mitä 
tarkoitusta varten profiili perustetaan, mitä hyötyä sen perustaminen tuo Savonialle ja 
kuka vastaa ylläpidosta.  

Savonian nimissä olevan yhteisöprofiilin perustamisesta päättä aina Savonian viestin-
täpalvelut. Tietylle hankkeelle avattavan yhteisöprofiilin perustamisesta päätetään yh-
teistyössä viestintäpalveluiden ja hanketta vetävän osaston/henkilön kanssa. 

Käyttäjät odottavat aktiivista läsnäoloa, kommentointia ja mielenkiintoisia sisäl-
töjä. Sosiaalinen media vaatii vuorovaikutusta. Sisällön tuottaminen on oltava 
aktiivista ja päämäärähakuista. Yhteisöprofiilien ylläpitäjiksi on hyvä valita 
useita henkilöitä, jotta resurssit ovat riittävät. 

4.2 Savonian henkilökunta sosiaalisessa mediassa 

Savonian työntekijä voi toimia sosiaalisen median foorumeilla joko täysin organisaati-
on edustajana, täysin yksityishenkilönä tai näiden välimaastossa, jolloin työntekijän 
ammattinimeke on näkyvillä profiilissa. 

Jokainen työntekijä voi perustaa vapaa-ajallaan yksilöprofiilin haluamaansa sosiaali-
sen median palveluun. Yksityiskäytössä on syytä välttää työnantajaan viittaavat mai-
ninnat. Yksityisessä käytössä ei tule käyttää työsähköpostiosoitetta, vaan esimerkiksi 
Gmail-sähköpostipalvelua.   

On hyvä muistaa, että työntekijällä on lainsäädäntöön perustuva velvollisuus lojaali-
suuteen työnantajaa kohtaan työn ulkopuolellakin.  

Käytä erillisiä profiileja työhön ja vapaa-aikaan. Näin sinun ja verkostosi on 
helpompi erottaa ketä edustat. 

4.3 Työntekijällä on myös velvollisuuksia 

Jos työtehtäviisi kuuluu ylläpitovastuu sosiaalisen median palvelusta, varmistathan 
että olet tietoinen, mihin asioihin voit ottaa kantaa itsenäisesti ja mihin sinulla tulee 
hakea valtuutus johdolta.  

Kun esiinnyt sosiaalisen median foorumeilla Savonian edustajana, muista aina ker-
toa, kuka olet ja mistä tulet. Jos haluat oikaista verkkokeskusteluissa esitettyjä tietoja 
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Savoniasta tai sen toiminnasta, tee se omalla nimelläsi, sovittuasi asiasta esimerkiksi 
esimiehesi tai viestintäpalveluiden kanssa. Joskus voi olla hyväkin olla puuttumatta 
keskusteluun, erityisesti kun keskustelun sävy on kovin negatiivinen ja jopa asiaton. 
Savonian edustajana voit tuoda esiin asioiden virallisen ja julkisen kannan. Savonian 
luottamuksellista tietoa ei pidä käsitellä sosiaalisessa mediassa. 

Jos huomaat Savoniaa koskevaa kirjoittelua ja keskustelua sosiaalisessa mediassa, 
ilmoita siitä viestintäpalvelu-osastolle tai esimiehellesi. 

4.4 Muista talonpoikasjärki! 

Sosiaalisen median foorumeilla pitää olla ”nettifiksu”. Jos jonkin asian tekeminen mie-
tityttää, kannattaa harkita vielä kerran, miten reagoi. Ajattelemattomasti ja kiireellä 
nettiin tallennettu sisältö saattaa tulla vastaan vielä vuosienkin kuluttua. Nettiin tallen-
nettua aineistoa voi olla vaikea tai jopa mahdotonta poistaa. Työhön liittyvissä asiois-
sa pitää harkita tarkkaan mistä keskustella ja mistä ei. Talonpoikaisjärjellä pärjää eli 
älä sano netissä mitään sellaista, mitä et sanoisi julkisella paikalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Liikenne- ja viestintäministeriö 2010, 6-7) 

 

4.5 Seuraa keskusteltua ja reagoi harkiten 

Vuorovaikutus ja kommentointi ovat sosiaalisen median keskeisiä elementtejä. Savo-
nia osallistuu aktiivisesti keskusteluihin, mutta keskusteluun puuttumisen kynnys pi-
detään korkealla. Puuttumisella tarkoitetaan negatiivisten asioiden paisuttelua ver-
kossa. Savonia ei lähde mukaan negatiivisten asioiden lietsomiseen. Toimimme sa-
malla tavoin kuin perinteisin sanomalehtien mielipidepalstoille vastaamisen kanssa. 
Osaamisalueet arvioivat yhdessä viestintäpalveluiden kanssa, milloin keskusteluun 
puututaan ja tuoko puuttuminen asiaan lisäarvoa. Negatiivisiin kommentteihin vasta-
taan aina henkilökohtaisella työprofiililla. Muuten kommentteihin voidaan reagoida 
Savonian yhteisprofiililla.  

Suojele yksityisyyttäsi ja käytä harkintaa. Kaikessa osallistumisessa 
ja tekemisessä on hyvä tiedostaa netin luonne: kerran julkaistua 
aineistoa ei välttämättä saa pois ja se voi olla kenen tahansa löy-
dettävissä. Kaikki tieto mitä annat itsestäsi tai organisaatiostasi jää 
verkkoon ja voi joutua vääriin käsiin esim. tietoturvavarkauden 
yhteydessä. Harkitse mitä julkaiset ja mitä taas ei kannata julkais-
ta. 

Tiedosta erialisten palveluiden käyttäjäehdot. Monet suosituista 
sosiaalisen median palveluista toimivat Suomen ulkopuolella, ei-
vätkä lainsäädännöt toimi totutulla tavalla. 

Pelien ja sovellusten lataaminen voi sisältää tietoturvariskin, joka 
voi vaarantaa koko organisaation. 

Muista myös netin turvallinen käyttö kotona, kotonasi suojaukset 
eivät välttämättä ole samalla tasolla kuin Savonian verkossa. 
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Savonia pyrkii tuomaan aktiivisesti positiivisia asioita esille sosiaalisen median foo-
rumeilla. Meidän omat verkkosivut ovat hyvä tietolähde, jolle ohjata tiedon hakuun. 
Savonia.fi-sivut voi linkittää sosiaalisen median foorumeille aina tarvittaessa. Sieltä 
tieto on kaikkien saatavilla. 

Hyvä muistaa 

Verkossa keskustelu on usein kärjistynyttä. Keskustelu etenee nopeasti. Usein 
keskustelut myös vaihtuvat ja unohtuvat nopeasti. Organisaation osallistumi-
nen voi myös pidentää keskustelun elinkaarta. 

5. Riskit tunnistaen kohti onnistumista 

Sosiaalisen median palvelut luovat monia uusia mahdollisuuksia organisaation toi-
mintaan, mutta myös riskit on syytä ottaa huomioon. Riskien tunnistaminen vähentää 
epäonnistumisen mahdollisuutta. 

Tavoitteet 

Sosiaalisen median käytölle on aina oltava selkeät tavoitteet, mitä tavoitellaan ja millä 
keinoilla. Savoniassa sosiaalisen median käytön tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta 
ja yhteisöllisyyttä. Sosiaalisen median palvelut täydentävät Savonian perinteisiä 
markkinointi- ja viestintäkanavia. Savonia on aktiivinen seuraaja sosiaalisen median 
foorumeilla mm. Facebookissa, haluamme tietää mitä meistä ajatellaan ja kuinka työ-
hömme suhtaudutaan. 

Resurssit 

Sosiaalinen median on edellyttää aktiivista ja aitoa läsnäoloa, johon kuuluu keskuste-
lujen seuraaminen, kommentointi ja erilaisten sisältöjen tuottaminen. Tämä vaatii yl-
läpitäjiltä mm. tiedon hakua, kuvaamista, kuvien käsittelyä, kilpailujen tai arvontojen 
järjestämistä jne. Tämä kaikki on huomioitava työnorganisoinnissa.  

Roolit 

Roolit ja vastuut on oltava selkeitä. Savonialaiset tietävät missä ja miten edustavat 
omaa organisaatiotaan verkossa. 

Savonialaisuus verkosssa 

Harkitsevaisuus, riittävä koulutus, ohjeiden ajantasaisuus ja esimiehen sekä viestin-
täpalveluiden tarjoama tuki ovat perusedellytykset osallistumiselle sosiaaliseen medi-
aan Savonian organisaatiossa.  

Yksityisyyden suoja 

Tunnista avoimuuden rajat, vaali kanssaihmisten yksityisyyden suojaa kuin omasi. 
Osa käyttäjistä julkaisee vahingossa omaa yksityisyyden suojaa loukkaavaa tietoa 
verkossa. Savonian ylläpitämistä profiileista tällaiset viestit on poistettava heti. On 
myös ilmaistava milloin yhteydenotto vaatii virallista kanavaa, kuten sähköpostia. 

6. Sosiaalinen median opetuksessa  

Opetuksessa sosiaalista mediaa käytetään tarkoituksenmukaisesti. Savoniassa jo-
kaisella opiskelijalla on mahdollisuus oppia sosiaalisen median käyttöä oman ammat-
tialansa mielekkäällä tavalla. 
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7. Tietosuoja ja tietoturva 

Sosiaalisessa mediassa tietoturvasi ja yksityisyyden suojasi ovat palvelun tarjoajan 
varassa. Useat palvelut sijaitsevat Suomen ulkopuolella, eivätkä toimi Suoman lain-
säädännön piirissä.  

Tutustu huolella käyttöehtoihin. 

Suojele yksityisyyttäsi, identiteettisi on helppo varastaa sosiaalisessa medias-
sa. 

Harkitse, mitä sisältöä julkaiset. Netillä on laaja näkyvyys ja pitkä muisti. 

Tiedosta, että sosiaalisen median palvelut ovat uusia ja emme vielä tiedä riittä-
västi niiden mahdollisista tietoturvaongelmista. 

Seuraavassa 10 yleisohjetta:  

1. Selvitä ja noudata organisaatiosi sosiaalisten medioiden käyttöpolitiikkaa. 

Osallistu organisaation järjestämään tietoturvakoulutukseen.  

2. Jos mainitset sosiaalisen median palvelun henkilöprofiilissasi työnantajasi, 

esiinnyt tällöin organisaatiosi (epävirallisena) edustajana. Muista käyttäytyä 

sen mukaisesti!  

3. Tutustu huolellisesti sosiaalisten medioiden sopimusehtoihin. Huomaa, että 

palvelun tarjoaja voi hyödyntää profiiliisi syöttämiäsi tietoja laajasti. Varo syöt-

tämästä liian henkilökohtaista tai yksityiskohtaista tietoa, valokuvia tai muuta 

materiaalia itsestäsi.  

4. Kunnioita perheesi ja ystäviesi suhtautumista sosiaalisiin medioihin. Vaikka 

olisit itse niistä innostunut, eivät kaikki sitä kuitenkaan ole. Jos kanssaihmisesi 

eivät halua sinun laittavan kuvia tai tietoa heistä sosiaaliseen mediaan, nou-

data heidän toiveitaan.  

5. Huolehdi siitä, että tietokoneesi käyttöjärjestelmäpäivitykset ja työvälineohjel-

mistot on päivitetty ajan tasalle ja että siinä on tarvittavat palomuuri- ja haitta-

ohjelmien torjuntaohjelmistot käytössä ja että ne päivittyvät automaattisesti.  

6. Älä hyväksy tuntemattomia yhteydenottoyrityksiä verkostoosi äläkä napsauta 

vieraita, hämäräperäisiä linkkejä.  

7. Pelien ja sovellusten lataaminen voi sisältää tietoturvariskin, joka voi vaaran-

taa koko organisaation. 

8. Älä keskustele työasioista muissa kuin työtehtäviin hyväksytyissä sosiaalisis-

sa medioissa. Ole erityisen huolellinen salassa pidettävän tiedon suhteen.  

9. Jos epäilet, että olet joutunut huijatuksi tai muun hyökkäyksen kohteeksi, älä 

epäröi pyytää apua. Älä jätä tekemättä asiasta rikosilmoitusta, vaikka talou-

dellinen menetys saattaa osaltasi jäädä vaatimattomaksi.  

10. Älä käytä samaa salasanaa eri palveluissa. Älä käytä samoja käyttäjätunnuk-

sia ja salasanoja työ- ja vapaa-ajan palveluissa. Huolehdi salasanasi laadusta 

käyttämällä vain vahvoja salasanoja.  

11. Tarkista käyttäjäprofiilin yksityisyyden suojaa koskevat asetukset ja muuta nii-

tä tarvittaessa siten, että tietosi eivät leviä laajemmalle kuin haluamallesi käyt-

täjäjoukolle. (Valtiovarainministeriö 2010,30) 
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Lisää tietoturvaohjeita löydät linkistä:                                                                       
(Valtiovarainministeriö. Sosiaalisen median tietoturvaohje. 29.9.2010) 
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20100929Sosiaa/
02_VAHTI_Sosiaalisen_median_tietoturvaohje_lausuntoversio_v1_00.pdf 

 

Lähteet 

Aalto, T. Kansanvalta.Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinolle.[www-dokumentti] 
4.6.2010,[ Haettu 2.9.2010.] Saatavissa: 
http://www.kansanvalta.fi/Etusivu/Tutkimusjakehitys/Sosiaalisenmedianmahdollisuud
ethallinnollepa 

Liikenne-ja viestintäminiseteriö. Sosiaalisen median ohjeet[www-dokumnetti] 
3.6.2010 [Haettu 1.11.2010.] Saatavissa: 
http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/view/1182548 

Valtiovarainministeriön.  Sosiaalisen median tietoturvaohje  [www-dokumnetti] 
29.9.201,[Haettu 1.11.2010.] Saatavissa:  
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20100929Sosiaa/
02_VAHTI_Sosiaalisen_median_tietoturvaohje_lausuntoversio_v1_00.pdf 

 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20100929Sosiaa/02_VAHTI_Sosiaalisen_median_tietoturvaohje_lausuntoversio_v1_00.pdf
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20100929Sosiaa/02_VAHTI_Sosiaalisen_median_tietoturvaohje_lausuntoversio_v1_00.pdf
http://www.kansanvalta.fi/Etusivu/Tutkimusjakehitys/Sosiaalisenmedianmahdollisuudethallinnollepa
http://www.kansanvalta.fi/Etusivu/Tutkimusjakehitys/Sosiaalisenmedianmahdollisuudethallinnollepa
http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/view/1182548
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20100929Sosiaa/02_VAHTI_Sosiaalisen_median_tietoturvaohje_lausuntoversio_v1_00.pdf
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20100929Sosiaa/02_VAHTI_Sosiaalisen_median_tietoturvaohje_lausuntoversio_v1_00.pdf

