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1 Sosiaalinen media työkäytössä 

Aktiivisen ja avoimen sosiaalisen median viestinnän harjoittami-
nen kannattaa, sillä oma-aloitteisuus auttaa ylläpitämään haluttua 
julkisuuskuvaa. On tärkeää tunnistaa ainakin keskeisimmät kana-
vat ja viestiä niiden välityksellä. Samalla on tunnistettava rooli, 
jossa viestintää harjoitetaan. Kirjoitatko työnantajan edustajana 
vai yksityishenkilönä? Yksityishenkilönkin on muistettava roolinsa 
kunnan palveluksessa ja otettava se huomioon viestinnässään. 
Henkilöltä edellytetään asiallista toimintaa. Sosiaalisessa medi-
assa on tiedostettava tietoturvallisuuden riskit ja toimittava sen 
mukaisesti. 
 

1.1 Mitä on sosiaalinen media? 

Sosiaalinen media eli ”some” on käyttäjien tuottamaa sisältöä 
verkkoon. Jokainen käyttäjä on sisällöntuottaja sekä monipuolinen 
viestijä ja markkinoija. Jokaisella käyttäjällä on somessa sekä 
vastuuta että valtaa. Tämä tuo mahdollisuuksien lisäksi muka-
naan myös erilaisia haasteita sosiaalisen median käytön hallitse-
miseksi.  
 
Somessa kunnalla on mahdollisuus jakaa tietoa, vahvistaa kun-
nan imagoa, olla vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa sekä 
kerätä heiltä palautetta ja ideoita. Sosiaalisen median kanavat 
madaltavat kynnystä pitää yhteyttä kuntaorganisaatioon ja täy-
dentävät kunnan muuta viestintää. Kanavat eivät ole kunnan 
omistuksessa, joten kunta ei voi niitä koskaan täysin hallita. Kriisi-
tilanteissa sosiaalista mediaa hyödynnetään kunnan muun vies-
tinnän täydentävänä työkaluna.  
 
Some voi olla hyvin nopea viestintätyökalu. Keskustelu voi olla 
erittäin vapaamuotoista ja kiihkeää erilaisine näkemyksineen. 
Väittämät eivät välttämättä perustu faktoihin ja myös Hattulan 
kunnasta käydään keskustelua, oli kunta siinä mukana tai ei. Oi-
kean tiedon välittämiseksi, huhujen aiheuttamien vahinkojen mini-
moimiseksi sekä avoimuuden ja kuntamaineen vahvistamiseksi 
Hattulan kunnan ja sen keskeisten edustajien on tärkeää olla ak-
tiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa. Kunnan virallisia kana-
via ei käytetä poliittiseen keskusteluun eikä debattiin. Sen sijaan 
luottamushenkilöt voivat käydä vapaasti keskustelua kuntalaisten 
kanssa myös poliittisista teemoista, kunhan muistavat roolinsa 
sekä vastuunsa kunnan ja työnantajan edustajina. Olemalla aktii-
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vinen toimija somessa, kunta ja sen edustajat vastaavat nykyhet-
ken viestinnällisiin tarpeisiin ja parantavat hallinnon sekä päätök-
senteon läpinäkyvyyttä.  
 
Yksilöiden kriittinenkin palaute on sallittua, kunhan se ei ole louk-
kaavaa, mene henkilökohtaisuuksiin, riko lakia, ohita tietosuoja-
velvoitteita tai yleisiä pelisääntöjä. Kunnan edustajana on kuiten-
kin käytettävä tilanteen mukaista harkintaa. On hyvä pohtia, 
ajaako kriittinen palaute sellaisenaan kunnan etua tai kehittä-
mistä? Synnyttääkö se kunnasta tai sen toiminnasta virheellistä 
mielikuvaa? Onko tieto totta ja onko viestintäkanava oikea? Sosi-
aalisen median käyttötaidot, harkintakyky sekä somen moniulot-
teisuuden ymmärtäminen ovat ensiarvoisia taitoja. Tarvittaessa 
apua voi kysyä kunnan kokonaisviestinnästä vastaavalta tai toi-
mialan omalta päivittäjältä. 
 
Sosiaalisen median kanavia käytettäessä on oleellista pohtia kun-
nan sekä kunnan sidosryhmien etua ja muistettava asiakasnäkö-
kulma. Mitä kautta kunta tavoittaa parhaiten sidosryhmiään tai mi-
ten kunta voi hyödyntää sosiaalista mediaa mahdollisimman te-
hokkaasti? 

 

1.2 Millaisia kanavia sosiaalisesta mediasta löytyy? 

Somekanavia on olemassa runsaasti ja niitä tulee koko ajan lisää. 
Niiden tarkoitusperät ja käyttötavat vaihtelevat. On hyvä käydä 
aika ajoin keskustelua siitä, missä kanavissa kunnan on syytä olla 
ja miksi? Sosiaalista mediaa ovat esimerkiksi: Facebook, Twitter, 
Instagram, Periscope, Youtube, Snapchat, LinkedIn, ja Pinterest. 
 

1.3 Hattulan kunnan käytössä olevat sosiaalisen median kanavat 1/2019 

Hattulan kunnan eri palveluyksiköillä on omia sosiaalisen median 
tilejä. Kunnan yleinen Facebook-sivu löytyy osoitteesta www.face-

book.com/hattulankunta. Sivua ylläpidetään toimialojen viestin-
nästä vastaavien yhteistyöllä ja valvotaan sekä päivitetään nor-
maalin palveluajan puitteissa (arkisin klo 9-15). Sivuston kautta 
Hattulan kunta vastaa yleisluontoisiin kysymyksiin ja välittää ajan-
kohtaista tietoa. Facebook-sivun kautta ohjataan pääsääntöisesti 
kotisivuille tarkemman tiedon äärelle. Hattulan kunnalta löytyvät 
myös Youtube- ja Instagram-tilit; 
 
”Hattulan kanava” Youtubessa ja ”Hattulan_kunta” In-
stagramissa. 
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Hattulan kunnan Facebook-, Instagram- ja Youtube-tilien tuoreim-
mat päivitykset kopioituvat automaattisesti Hattulan kunnan kotisi-
vuilla olevalle ”someseinälle”. 
 

1.4 Pelisäännöt sosiaalisen median käytölle 

Tämä ohjeistus on tarkoitettu sosiaalisen median käyttöön työ- ja 
luottamustehtävissä. Henkilöstön osalta sosiaalista mediaa voi 
käyttää työaikana vain työtehtävissä. Työntekijät ja luottamushen-
kilöt noudattavat yleisiä, hyvän maun mukaisia pelisääntöjä. Lain 
mukaan heidän on käyttäydyttävä tehtävänsä ja asemansa edel-
lyttämällä tavalla.  
 
Työhön tai asemaan liittyviä luottamuksellisia, arkaluontoisia tai 
henkilökohtaisia asioita ei käsitellä sosiaalisessa mediassa. Sosi-
aalisessa mediassa pätevät samat lait kuin muualla (mm. henkilö-
tietolaki, työlainsäädäntö ja tekijänoikeuslaki). Työnantajalla ei ole 
määräysvaltaa työntekijän vapaa-ajan sosiaalisen median käyt-
töön, mutta työsopimuslain lojaliteettivelvollisuus (3:1 §) on voi-
massa myös työntekijän vapaa-aikana ja yksityisroolissa. Luotta-
mushenkilöiden tulee muistaa erityisesti arkaluontoisten ja merkit-
tävien asioiden valmisteluun liittyvät yhteiset toimintatavat.  
Mikäli työntekijä omassa henkilökohtaisessa some-profiilissaan 
julkaisee työpaikan/työnantajan tiedot, hän edustaa työnanta-
jaansa myös vapaa-ajalla. Työntekijä ja luottamushenkilö on itse 
vastuussa julkaisemastaan materiaalista ja väärinkäytöksistä 
työnantajalla on oikeus puhutella tai huomauttaa henkilöä ja suo-
rittaa asianmukaiset jatkotoimenpiteet.  
 
Luottamushenkilöiden lisäksi työntekijöiden toivotaan edistävän 
positiivista kuntakuvaa myös vapaa-ajallaan. Sosiaaliseen medi-
aan ei saa tehdä suoria linkityksiä esimerkiksi Hattulan kunnan 
intra- tai extranetistä, tietoturvasyistä. Julkisen materiaalin voi la-
data ensin omalle koneelleen ja sieltä sosiaaliseen mediaan. 
 
Sosiaalisen median kanavissa ei saa käyttäytyä loukkaavasti tai 
herjata, julkaista salaista tai luvatonta materiaalia (tekijänoikeu-
det) tai jakaa henkilötietoja, joiden käyttöön ei ole asianomaisen 
hyväksyntää. On myös tärkeää ensin varmistaa tietojen paikkan-
sapitävyys väärinkäsitysten minimoimiseksi. Hattulan kunnan so-
siaalisen median kanavissa ei suvaita edellä mainittua käytöstä 
myöskään muilta osapuolilta, vaan tällainen toiminta poistetaan 
kunnan hallitsemilta kanavilta. Kunnan Facebook–sivun käyttäyty-
misetiketti löytyy sivuston yleisistä tiedoista. 
 
Julkisissa paikoissa harjoitettu yleinen ja hyviä tapoja noudattava 
kuvaaminen on sallittua, ellei se loukkaa esimerkiksi kunniaa tai 
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yksityisyyttä. Mahdollisuuksien mukaan lupaa kannattaa kuitenkin 
kysyä varsinkin, jos kuvissa on tunnistettavia henkilöitä. 
 

Huomioi erityisesti: 

 Käytä sosiaalisessa mediassa eri käyttäjätunnuksia ja salasa-
noja kuin muualla  

 Esiinny aina omana itsenäsi ja ole sanojesi takana  
 Älä julkaise mitään, mitä et sanoisi kasvokkain tai mihin et ha-

lua törmätä myöhemmin  
 Tehtyäsi virheen, pyri korjaamaan se mahdollisimman nope-

asti 
 Edusta Hattulan kunnan arvoja noudattaen 
 Käsittele työn tai luottamustehtävän piiriin liittyviä asioita harki-

ten 
 Et saa tarkoituksella tuottaa vahinkoa Hattulan kunnalle  
 Jokainen kantaa vastuun sanomisistaan itse. Siksi kannan-

otoissa olisi hyvä tuoda ilmi, että julkituodut mielipiteet ovat 
henkilökohtaisia 

 Huolehdi tietoturvasta. Pidä käyttämiesi laitteiden tietoturva 
ajan tasalla. Verkossa identiteettisi on heikosti ylläpidetyn tie-
toturvan johdosta helposti varastettavissa. Työlaitteiden osalta 
apua saa tietohallinnosta. 

 Verkossa julkaistusta tekstistä jää aina jälki  
 Asiallinen ja oikea tieto! 
 

1.5 Miten tulee toimia, kun kunnan toimija/yksikkö haluaa sosiaaliseen mediaan? 

Pääsääntö on, että ensin tulee suunnitella hyvin ja tutustua sosi-
aalisen median työkalujen tarjontaan. Tilin, sivun tai profiilin pe-
rustamisesta tulee informoida esimiestä ja toimialan viestinnästä / 
kokonaisviestinnästä vastaavaa etukäteen. Kunnan toimintaa var-
ten avattavissa some-palveluissa voidaan luoda yksikkö- tai virka-
profiili (riippuen palveluntarjoajan käyttöehdoista). Tällöin käyte-
tään mieluiten omaa työsähköpostiosoitetta tai poikkeustapauk-
sissa yksikön yhteissähköpostiosoitetta. 
 
Suunnitteluvaiheessa selvitetään muun muassa käyttötarkoitus, 
tavoitteet, kohderyhmät, aikaresurssit, päivittäjät ja muut vastuuta-
hot, sisältörakenne sekä pelisäännöt. On tärkeää muistaa, että 
valittua kanavaa on päivitettävä säännöllisesti. Mikäli tähän ei riitä 
voimavaroja, on kanava poistettava. Tiedot eivät saa olla vanhen-
tuneita, vaan ne on päivitettävä mahdollisimman nopeasti. 
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1.6 Epäasiallinen käytös sosiaalisessa mediassa 

Sähköisen median kautta tapahtuva epäasiallinen käytös voi olla 
esimerkiksi henkilön tietosuojaa tai häntä yksilönä loukkaavaa toi-
mintaa, joka tapahtuu sähköpostin, keskustelupalstojen, keskus-
teluryhmien, blogien, sosiaalisen median eri kanavien tai matka-
puhelimien välityksellä. Mikäli joudut tällaisen toiminnan koh-
teeksi, tärkeää on olla provosoitumatta. Tulosta, tallenna tai muu-
ten säilytä asiattomaksi kokemasi materiaali ja ole yhteydessä 
esimieheesi sekä tarvittaessa työsuojeluvaltuutettuun. Tekijän ol-
lessa selvillä, esimies tai viranomainen ottaa yhteyden kyseen-
omaiseen henkilöön ja alaikäisen ollessa kyseessä, myös huolta-
jaan. Epäasiallinen materiaali on poistettava mahdollisimman no-
peasti. Vakavissa tapauksissa tulee olla yhteydessä lakimieheen 
tai muuhun viranomaiseen, esimerkiksi poliisiin tutkintapyynnön 
tekemiseksi. 
 
Työnantajaa vakavasti vahingoittava toiminta voi olla irtisanomis-
peruste. Mikäli huomaat työnantajaa loukkaavaa sisältöä interne-
tissä tai sosiaalisessa mediassa, ilmoita asiasta esimiehelle. Myös 
luottamushenkilöiden asiattomasta kirjoittelusta tulee olla yhtey-
dessä luottamusjohtoon sekä kunnanjohtajaan. 

 


