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JOHDANTO 

Sosiaalisen median ohje kertoo Keski- Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 

toimintaperiaatteet sosiaalisen median käytössä ja opastaa työntekijöitä ja viranhaltijoita toimimaan 

sosiaalisessa mediassa niin työ- kuin vapaa-aikanaan. Tässä ohjeessa pyritään vastaamaan seuraaviin 

kysymyksiin: 

 Mitä viestinnällä sosiaalisessa mediassa tavoitellaan?  

 Kuka käyttää sosiaalista mediaa? 

 Mitä kanavia käytetään?  

 Kuka päättää mitä kanavia käytetään?  

 Miten sosiaalisessa mediassa toimitaan?  

 Mitkä reunaehdot sosiaalisessa mediassa toimimisella on?  

Sosiaalisen median ohje kertoo Kessoten toimintaperiaatteet sosiaalisen median käytössä ja ohjaa 

työntekijöiden ja viranhaltijoiden toimintaa sosiaalisessa mediassa.  

MITÄ ON SOSIAALINEN MEDIA? 

Sosiaalinen media eli some on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään 

käyttäjälähtöisesti vuorovaikutteisesti tuotettua sisältöä ja luodaan sekä ylläpidetään ihmisten välisiä 

suhteita. Sosiaalisen median palveluissa vietetään aikaa, verkostoidutaan, jaetaan tietoa ja mielipiteitä, 

tehdään yhteistyötä, jutellaan sekä pelataan. 

Sosiaalisen media ei ole vain viestintäkanava, vaan kyse on laajemmin uudenlaisten palveluiden 

hyödyntämisestä asioiden valmistelussa, vuorovaikutuksessa ja osallistamisessa. Palveluja jaotellaan niiden 

käyttötarkoituksen perusteella esimerkiksi verkostoitumispalveluihin, sisällön jakamisen tai yhteistyön 

tekemisen alustoihin, pikaviestimiin sekä virtuaali- ja pelimaailmoihin. Suomessa tunnetuimpia ja 

käytetyimpiä sosiaalisen median palveluita ovat verkkoyhteisöt Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp ja 

pikaviestiohjelma MSN Messenger. Sosiaalisen median toimintalogiikkaa hyödyntäviä palveluita kuten 

keskusteluryhmiä tai uutisten kommentointia, wikejä ja blogeja voidaan käyttää myös organisaatioiden 

sisäisessä toiminnassa. 
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KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

SOSIAALISESSA MEDIASSA 

Tavoitteet ja hyödyt 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (jäljempänä Kessote) läsnäolo verkon eri 

palveluissa lisää kuntayhtymän palveluiden ja osaajien näkyvyyttä. Sosiaalinen media tarjoaa kuntayhtymälle 

mahdollisuuksia vuorovaikutteiseen ja monipuoliseen viestintään ja palautteen saamiseen. Lisäksi se tarjoaa 

matalamman kynnyksen jakaa kiinnostavaa sisältöä verkossa helposti ja kustannustehokkaasti suoraan 

väestölle kuin muut viestintäkanavat. Sosiaalisen median hyödyntäminen voi parhaimmillaan tukea uusien 

toimintamallien kehittämistä, viestinnän tehostamista ja koko toiminnan kehittymistä sekä maineen 

hallintaa.  

 

Kuva 1: Miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää? 

Sosiaalinen media ei korvaa kuntayhtymän perinteisiä viestintäkanavia (mm. intranet, www-sivut ja 

tiedotteet). Sosiaalisen median avulla käyttäjä voidaan myös ohjata virallisen tiedon lähteille, kuten 

kuntayhtymän verkkosivuille. 

Kohderyhmät ja kanavat 

Sosiaalisen median hyödyntäminen on osa Kessoten julkista verkkoviestintää, joka on tarkoitettu 

kuntayhtymän toiminnasta kiinnostuneelle väestölle, potentiaalisille työntekijöille, päättäjille, sidosryhmille 

ja ammattilaisille. Kohderyhmäpainotukset vaihtelevat kanavittain.  
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Kessoten some-viestintä on keskitetty tällä hetkellä yhteiseen Facebook-kanavaan, jossa voidaan julkaista 

kaikkien yksiköiden uutisia. Lisäksi Eurajoen ja Luvian terveysasemilla ovat omat sivut Facebookissa. Kanavat 

ovat suunnattu pääosin asiakasviestintään. Uusia kanavia perustetaan vain erityisistä syistä, 

suunnitelmallisesti ja yhteistyössä viestintäpalvelujen kanssa.  

Periaatteet ja vastuut 

Sosiaalisen median toimintalogiikan ja kaupallisten palveluiden hyödyntämisessä noudatetaan Keski-

Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelmaa. 

Erikseen sovitut henkilöt ja tiimit vastaavat ja tuottavat pääosin sisällöt Kessoten yhteisiin somekanaviin. Jos 

ulkoinen toimija, esimerkiksi mainostoimisto hoitaa somettamisen jossakin projektissa tai tapahtumassa, 

tulee sosiaalisen median käytännöt käydä etukäteen huolellisesti läpi.  

Some on asiakkaalle yksi mahdollinen kanava ottaa yhteyttä Kessoteen. Kessote reagoi somessa niihin 

viesteihin ja palautteisiin, joissa on jokin Kessotelle osoitettu kysymys. Myös palautteisiin ja kysymyksiin 

vastaamisesta tulee sopia. Jos työntekijä huomaa, että työhön liittyvästä asiasta voisi viestiä kaupungin 

somekanavissa, kannattaa ottaa yhteyttä omaan esimieheen. 

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ TYÖTEHTÄVISSÄ JA VAPAA-AJALLA 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän työntekijöiden tulee erottaa sosiaalisen 

median eri näkökulmat. On erittäin tärkeää tunnistaa, että toimiiko sosiaalisessa mediassa yksityishenkilönä 

vai työnantajan, työyhteisön tai ammattikunnan edustajana. Kessote rohkaisee työntekijöitään 

verkostoitumaan ja tuomaan asiantuntemustaan esille eri medioissa. 

Sosiaalisen median käyttö työssä 

Sosiaalista mediaa voi käyttää työajalla ja työvälineillä, jos se kuuluu työtehtäviin. Muussa tarkoituksessa 

sosiaalisen median palveluiden viihteellinen käyttö ei ole sallittua työajalla. Työtehtävien aikana voi 

erityisestä syystä käyttää omaa puhelinta tai kannettavaa tietokonetta. Työntekijän/ viranhaltijan tulee 

kuitenkin huomioida, että työpaikalla edustat itsesi ja työnantajasi lisäksi myös koko työyhteisöäsi ja 

ammattikuntaasi. 
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Vaitiolovelvollisuus ja eettiset ohjeet 

Kessotelaisena olet vaitiolovelvollinen. Sosiaalisessa mediassa toimiminen edellyttää työtehtäviin liittyvien 

salassapitovelvollisuuden, asiallisen käyttäytymis- ja vuorovaikutustavan, viestintäsuunnitelman sekä 

Kessoten eettisten periaatteiden ja ammattialojen eettisten ohjeiden noudattamista. Sinun tulee harkita 

huolellisesti, mikäli potilas tai asiakas pyytää sinua liittymään sosiaalisen median verkostoonsa. Liittyminen 

verkostoon ei välttämättä ole mahdollista edes yksityishenkilönä, koska verkostoituminen saattaa vaarantaa 

potilaan ja terveydenhuollon ammattihenkilön välisen hoitosuhteen puolueettomuuden ja 

asianmukaisuuden tai aiheuttaa väärinkäsityksiä toiminnassasi terveydenhuollon ammattihenkilönä. 

Toiminnan julkisuus 

Kun sisältöä julkaisee sosiaalisessa mediassa, on hyvä muistaa, että se voidaan aina kopioida, tulostaa ja 

tallentaa. Sisältö voidaan myös jakaa ulkopuolisille, vaikka sisällön julkaisisikin rajatulle ryhmälle. Sosiaalisessa 

mediassa jaettuun sisältöön tulee aina suhtautua siten kuin se olisi täysin julkista. Palveluntarjoaja voi 

halutessaan muuttaa palveluidensa sisältöä, jolloin rajattu sisältö voi muuttua julkiseksi. 

 

Kuva 1: Sosiaalisessa mediassa muistettavat asiat 

Tietoturva 

Sosiaalisen median palvelujen käyttö on tietoturvariski, eikä sosiaalisen median palveluissa olevien linkkien 

turvallisuudesta ole takeita. Verkosta ladattu tai suoratoistettava materiaali kuormittaa kuntayhtymän 

verkkoa ja voi pahimmillaan estää muiden tietojärjestelmien, kuten potilastietojärjestelmien käyttöä. 
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Sosiaalisessa mediassa on heikko tietoturva, eikä palveluihin tule sen takia kirjautua työnantajan 

sähköpostiosoitteella muuten kuin työtehtävien hoitamiseksi. Palveluihin ei myöskään saa perustaa 

työyhteisön työhön liittyviä suljettuja ryhmiä. Vapaa-ajan käyttöön tulee hankkia oma sähköpostitunnus ja 

käyttää näissä palveluissa eri salasanoja kuin Kessoten tietojärjestelmissä.  

Tekijänoikeudet 

Internetissä julkaiseminen on helppoa. Samoin toisen henkilön julkaisujen lataaminen ja niiden liittäminen 

omiin teoksiin on vaivatonta. Sosiaalista mediaa koskevat samat tekijänoikeussäännöt kuin muutakin 

verkkoa. Verkossa ei tule koskaan julkaista tai ottaa käyttöön kuvia, videoita, tekstiä, grafiikkaa tai muuta 

materiaalia, johon ei ole olemassa lupaa tai jota ei erikseen ole tarkoitettu jaettavaksi. Kessoten työyksiköissä 

kuvaaminen on pääsääntöisesti rajoitettua. Epäselvissä tilanteissa ota yhteys tietosuojavastaavaan. 

Sosiaalisen median käyttö vapaa-aikana 

Työntekijän on oltava työnantajaa kohtaan lojaali myös vapaa-ajallaan. Työntekijän on noudatettava 

salassapitovelvollisuutta ja työyhteisöstä on puhuttava asiallisesti. Ilmoittaessaan työnantajan sosiaalisen 

median palveluissa, edustaa työntekijä vähintäänkin Kessotea epävirallisesti. Sosiaalisessa mediassa on myös 

nollatoleranssi epäasiallisessa kohtelussa. Sosiaalinen media ei ole oikea kanava työpaikan sisäisten asioiden, 

ristiriitojen ja ongelmien käsittelyyn. 

Kessote on nimennyt erikseen ne henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluu osallistua kuntayhtymän nimissä 

julkiseen keskusteluun. Työntekijä voi vapaa-ajallaan osallistua yleisellä tasolla käytävään julkiseen 

keskusteluun, joka liittyy Kessoteen, mutta henkilöön liittyviä kommentteja on syytä välttää. Suositeltavaa on 

keskustella oman esimiehen kanssa, jos ajatuksena on osallistua verkkokeskusteluun asiantuntijana tai pitää 

esimerkiksi asiantuntijablogia. 

 

Kuva 1: Sosiaalisen median käyttö vapaa-aikana 
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Väärinkäytöksissä 

Jokainen on itse vastuussa toiminnastaan sosiaalisessa mediassa. Esimiesten tehtävänä on perehdyttää uusi 

työntekijä sosiaalisen median ohjeisiin, kertoa pelisäännöistä ja valvoa alaistensa toimintaa sosiaalisessa 

mediassa, jotta sosiaalisen median käyttö olisi laadukasta ja hallittua. Sosiaalisen median käyttäminen 

kuntayhtymän ohjeistuksen vastaisesti voi johtaa vakaviin työnjohdollisiin toimenpiteisiin. Ristiriitatilanteissa 

ja poliisitutkinnassa voidaan käyttää todistusaineistona sosiaalisessa mediassa jaettua sisältöä. 

 


