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Esipuhe

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edis-
tämiseksi. EHYT ehkäisee alkoholin, tupakan ja huumeiden käytöstä sekä pelaamisesta syntyviä haittoja.

Kuluneen vuosikymmenen aikana sosiaalinen media on arkipäiväistynyt ja kuuluu vapaa-ajan lisäksi 
osaksi työelämää. Some tarjoaa erinomaisen välineen, jonka kautta on mahdollista seurata ajankohtaisia 
ammatillisia keskusteluja ja tapahtumia sekä tavoittaa laajoja ihmisryhmiä. Yhtä lailla some on merkit-
tävä yhteiskunnallisen keskustelun areena, jossa läsnä ovat perinteinen media, päätöksentekijät ja eri 
alojen asiantuntijat.

Jokaisen ajassa kiinni olevan organisaation on välttämätöntä näkyä myös sosiaalisen median alus-
toilla. Valitettavasti tähän uuteen viestintäympäristöön yhdistyy monien myönteisten piirteiden lisäksi 
myös kielteisiä ilmiöitä. Tietoisuus somen varjopuolista voi vapauttaa työntekijöitämme käyttämään 
uusia viestintäalustoja entistä paremmin ja tarkoituksenmukaisemmin. Tämä ohje on luotu selkeästä 
tarpeesta ehkäistä ja vähentää somen mahdollisia haittoja.

EHYTin työ keskittyy merkittäviin kansanterveyttä koskeviin teemoihin, joita koskevat näkemykset 
ja mielipiteet helposti kärjistyvät. Päihteisiin ja rahapelaamiseen liittyy myös merkittäviä taloudellisia 
intressejä, jotka ovat ajoittain ristiriidassa terveyttä edistävien tavoitteiden kanssa. Sosiaalista mediaa 
käytetään myös tietoisesti negatiivisena vaikuttamiskanavana, jolloin strategioina voivat olla työmoti-
vaation heikentäminen, vaientaminen, organisaatioiden luotettavuuden kyseenalaistaminen tai ylipää-
tään sekaannuksen aiheuttaminen.

EHYT on koko historiansa ajan ollut ajoittaisen aggressiivisen kielenkäytön kohteena, ennen kaik-
kea alkoholipoliittisessa keskustelussa. Erityisen herkästi keskustelu kärjistyy sosiaalisessa mediassa.  
Mukana keskusteluissa on tavallisia kansalaisia, mutta myös niin sanottuja trolleja, joiden tehtävänä on 
yrittää provosoida, vaientaa ja murentaa luottamusta toimijoihin ja asiantuntijoihin. Häirintää kohdis-
tuu ajoittain myös yksittäisiin työntekijöihin, jotka viestivät somessa EHYTin työstä.

Keskustelukulttuurin huononeminen ja disinformaation järjestelmällinen levittäminen on laaja 
ilmiö, joka vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Negatiivisen viestinnän keinot voi tiivistää kolmeen strate- 
giaan: huijaa, hajota ja paina alas.

Joskus on perustelua olla lähtemättä manipuloiviin ja tarkoituksenhakuisiin keskusteluihin. Nykyi-
sessä mediaympäristössä kärjistäminen ja vastakkainasettelu ovat toimivia vaikuttamisen keinoja, sillä 
algoritmit on suunniteltu palkitsemaan niistä näkyvyydellä.

Luotettavan tiedon välittäminen päihde- ja pelihaitoista on yksi EHYTin keskeisistä tehtävistä. Sitä 
tukemaan olemme laatineet henkilökunnallemme sosiaalisen median linjaukset, jotka koskevat viestin-
tää henkilökohtaisissa someprofiileissa ja -tileissä. Linjaukset on tehty EHYTin työntekijöiden kannus-
tamiseksi, tukemiseksi ja turvaamiseksi somessa. Linjaukset auttavat työntekijöitä viestimään somessa 
mahdollisimman hyvin ja rakentavasti myös haastavissa sometilanteissa ja -keskusteluissa.

Kriittinen ja moniääninen keskustelu on tärkeää ja sitä pitää käydä. Epäasiallinen keskustelu ja yksit-
täisiin työntekijöihin kohdistuva somehäirintä ovat kuitenkin eri asioita. EHYTissä on haluttu kiinnittää 
erityistä huomiota työsuojelun ja työhyvinvoinnin näkökulmaan, sillä työnantajaa velvoittaa työsuoje-
lulainsäädäntö.

Aggressiiviset keskustelut aiheuttavat henkistä kuormitusta, vievät työaikaa ja vaikeuttavat julkiseen 
keskusteluun osallistumista. Häirintä on hyvin henkilökohtainen kokemus, jota työnantaja ei voi vähä-
tellä. Tässä oppaassa annettuja vinkkejä someviestintään voivat hyödyntää myös muut organisaatiot, 
vapaaehtoiset ja järjestöjen luottamushenkilöt.
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Somen käyttö EHYTissä osana työtä 

EHYTissä sosiaalinen media voi olla osa työtehtäviä. Työntekijällä voi olla ylläpito-oikeudet jollekin  
EHYTin tai hankkeen somekanavalle tai hän voi toimia sisällöntuottajana näille kanaville. 

Lisäksi sosiaalista mediaa käytetään työroolissa omien henkilökohtaisten sometilien ja -profiilien 
kautta. Tällöin työhön liittyvää someviestintää tehdään omalla nimellä, omilla kasvoilla, asiantuntijaroo-
lissa ja toisinaan myös varsinaisten työtehtävien ulkopuolella. Somessa toimiminen niin sanotussa työn-
tekijäroolissa on vapaaehtoista.

Työstään innostunut ja osaava työntekijä on EHYTille arvokas voimavara myös sosiaalisessa mediassa. 
Yksittäisen työntekijän viestiä pidetään usein luotettavampana kuin organisaation virallisen tilin kautta 
tehtyä viestintää. Henkilönä tehty työhön liittyvä viestintä kiinnostaa yleisestikin enemmän. Työntekijöi-
den someverkostot ulottuvat lisäksi usein laajemmalle kuin organisaation someverkostot.

Työnantajana EHYT rohkaisee työntekijöitä tuomaan esille oman ammattitaitonsa ja kertomaan työs-
tään myös somessa. 

Somessa toimiessa rakennamme mielikuvaa EHYTistä työnantajana ja järjestönä. Samalla vahvis-
tamme yhteiskunnallista asemaamme monipuolisena ja vaikuttavana organisaationa. 

Sosiaalinen media ei kuitenkaan saa muodostua ylimääräiseksi rasitteeksi tai haitaksi. EHYT kannus-
taakin henkilökuntaa suunnittelemaan omaan työhön liittyvän somettamisensa siten, että se on ajankäy-
töllisesti ja keskusteluiden osalta hallittavissa parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä muistiota voi hyödyntää 
osana oman somen käytön suunnittelua.

Sosiaalisen median käyttö työntekijäroolissa on vapaaehtoista. Työntekijä valitsee itse, mitkä kana-
vat häntä työroolissa kiinnostavat ja innostavat. Jokainen määrittelee itse oman tapansa käyttää somea. 
Jokainen päättää myös itse sen, kuinka avoimesti jakaa ammatillista osaamistaan eri kanavilla.

7 somepointtia - muista ainakin nämä 1

1	 Lähde:	Viestintä-Piritta.	Sosiaalisen	median	etiketti.	

1. Käyttäydy hyvin  
ja ole reilu muita 
kohtaan

2. Puhu totta  
ja jaa paikkaansa  
pitävää tietoa

3. Pidä  
lupauksesi,  
jos lupaat jotain

4. Tykkää ja jaa sisältöjä, 
osallistu keskusteluihin

5. Kunnioita toisten  
mielipiteitä ja varo 
provosoitumasta

6. Tarjoa lisätietoa  
ja jatka keskustelua  
hetken ajan

7. Jos teet itse virheen, 
korjaa se ja pahoittele
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Sosiaalisen median tarjoamia hyötyjä

Parhaimmillaan sosiaalinen media tarjoaa asiantuntijoille mahdollisuuden:

• verkostoitumiseen

• uuden oppimiseen

• tiedon jakamiseen

• oman osaamisen 
kehittämiseen

• keskustelujen käymiseen 

• ja asiantuntijaprofiilin 
kohottamiseen. 

Tämän lisäksi somessa voi:

• löytää uusimman ja  
ajankohtaisimman tiedon

• tulla löydetyksi, kun toimittajat 
etsivät alan asiantuntijoita 

• saada vinkkejä ja näkökulmia  
erilaisiin ongelmiin kysymällä  
apua verkostoista

• vahvistaa omaa asiantuntijuutta  
ja kuvaa alansa osaajana.
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Roolien määrittely ja EHYTin  
esiintuominen profiileissa

Työntekijän on hyvä selkeyttää itselleen, milloin hän edustaa EHYTiä ja milloin hän esimerkiksi antaa 
lausuntoja tai kirjoittaa asiantuntijablogia yksityishenkilönä. Näistä tilanteista on suositeltavaa keskus-
tella oman esihenkilön kanssa. 

Työntekijä päättää itse, haluaako hän mainita työnantajansa oman profiilinsa esittelytekstissä. Mai-
ninta kannattaa erityisesti silloin, kun työntekijä viestii profiilissaan paljon työhönsä liittyviä asioita. 
Mikäli työnantajan mainitsee sosiaalisen median palvelussa, on hyvä muistaa, että tällöin edustaa 
vähintään epävirallisesti työnantajaansa. Saman someprofiilin kautta (esimerkiksi Twitterissä tai Insta-
gramissa) voi hyvin esiintyä ja viestiä sekä asiantuntijana että yksityishenkilönä, kunhan muistaa aina 
käyttäytyä hyvin. 

Joka tapauksessa on tärkeää huomioida, että yksityishenkilö on usein helppo tunnistaa tietyn orga-
nisaation työntekijäksi. Toiminta linkitetään helposti työnantajaan, vaikkei työnantajaa mainittaisi pro-
fiileissa, eikä niissä kerrottaisi mitään työhön liittyvää.   

Erityisesti silloin, kun toimii johtotehtävissä tai näkyvässä asiantuntijatehtävässä ja käyttää sosiaa-
lista mediaa aktiivisesti työaiheista viestimiseen, on työnantajan mainitseminen profiilissa avoimuuden 
näkökulmasta myönteistä. Avoimuus lisää luotettavuutta ja toiminnan ymmärrettävyyttä. Johtotehtä-
vissä työskentelevät mielletään herkästi työnantajan edustajiksi myös somessa, vaikka ei itse ajattelisi 
julkaisevansa työroolissa.  

Osallistuminen ja toimintamahdollisuudet

Vaihtoehtoja someviestintään on monia. Jokainen voi osallistua itselleen luontaisella tavalla esimer-
kiksi näin:

• seuraamalla kiinnostavia postauksia, henkilöitä 
ja organisaatioita

• tykkäämällä eri tahojen tekemistä julkaisuista

• jakamalla muiden tekemiä sisältöjä eteenpäin

• osallistumalla työhön liittyvään keskusteluun

• herättämällä keskustelua ja kysymällä ihmisten 
näkökulmia asioihin

• toimimalla oman alansa vaikuttajana.



9
SOSIAALISEN MEDIAN OHJE

Julkisuuden ja lähdekriittisyyden  
huomioiminen

Somepäivityksiin kannattaa aina suhtautua niin, kuin ne olisivat täysin julkisia. Kerran julkaistu tieto 
saattaa jatkaa elämäänsä verkossa pysyvästi esimerkiksi kuvakaappauksina, vaikka päivityksen kävisi 
poistamassa kanaviltaan. Myös suljetuista tai pienellä ryhmälle tarkoitetuista sosiaalisen median pal-
veluista tieto voi levitä julkisuuteen. 

Viime kädessä jokainen vastaa itse siitä, mitä julkaisee.   

Sosiaalista mediaa käytetään myös tarkoituksellisesti virheellisen tai haitallisen tiedon levittämiseen. 
Somessa on tärkeä muistaa lähdekritiikki ja arvioida, mitä tietoa kannattaa välittää eteenpäin. 

Sosiaaliseen mediaan ja muihin viestintäympäristöihin kannattaa jakaa vain paikkansa pitävää, läh-
teiltä varmistettua tietoa ja julkista sisältöä.

Kun jakaa toisten tuottamaa tietoa eteenpäin, on hyvä: 

• tarkistaa linkkien sisällöt 

• varmistaa lähteet, mihin tiedot perustuvat

• kurkistaa jaettavien kuvien kokonaisuuteen 
ja varmistua niiden sisällön laadusta 

• katsoa läpi videot kokonaisuudessaan  
ennen niiden jakamista.
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EHYTin arvot lähtökohdaksi

EHYTin arvopohjan muistaminen omassa viestinnässä ja myös henkilökohtaisissa someprofiileissa 
tekee viestinnästä hyvää ja laadukasta.

Arvojamme ovat:
 

Yhteisvastuu. 

Yhteisvastuu. Edistämme vastuullisuutta ja välittämistä 
kaikessa toiminnassamme. Toimintamme on dialogista ja 
rakennamme sitä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoit-
teenamme on yhteisöjen yhteiskunta, joka perustuu keski-
näiseen välittämiseen ja huolenpitoon.     

Yhdenvertaisuus. 

Yhdenvertaisuus. Toimintamme on yhdenvertaista ja 
tasa-arvoista niin alueellisesti, kielellisesti, sosiaalisesti, kult-
tuurisesti kuin myös esimerkiksi sukupuolten ja ikäpolvien 
välillä. Edistämme ja tuemme kansalaisten osallisuutta kai-
kessa toiminnassa.

Asiantuntijuus. 

Asiantuntijuus. Arvostamme monipuolista ammatillista 
osaamista, luotettavaa tutkittua tietoa ja arjen kokemuk-
siin pohjautuvaa kansalaistoiminnan asiantuntijuutta. Edis-
tämme vaikuttavien menetelmien käyttöä ja kehitämme 
jatkuvasti myös omaa osaamistamme.  
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Laki, säädökset ja muut rajoitteet

Perustuslain mukaan sananvapaus, eli oikeus ilmaista julkisesti mielipiteitään, koskee jokaista. On hyvä 
punnita, miten ilmaisee mielipiteensä. Terveellä järjellä ja hyvillä tavoilla pärjää pitkälle.

Kaikkia työsuhteessa olevia henkilöitä sitoo lojaliteettivelvoite ja salassapitovelvollisuus. Tämä tar-
koittaa sitä, että työnantajasta ja työyhteisöstä on puhuttava asiallisesti kaikissa yhteyksissä. Työnanta-
jaa vahingoittavaa tietoa ei voi julkaista missään tilanteessa, ei myöskään vapaa-ajalla eikä yksityisissä 
viestintäympäristöissä. 

Lisäksi organisaatiota koskevia luottamuksellisia asioita ei saa jakaa mihinkään viestintäympä-
ristöön. Jos tietojen julkisuudesta on epävarma, kannattaa varmistaa etukäteen, mitkä tiedot ovat  
EHYTissä julkisia, luottamuksellisia tai sisäiseen käyttöön tarkoitettuja.    

 

Tietoturva ja -suoja huomioon sosiaalisessa mediassa

Yksityiskäyttöön tarkoitettuihin tileihin tai profiileihin kirjautumiseen ei saa käyttää työnantajan sähkö-
postiosoitteita tai samoja salasanoja kuin työtileillä. Somepalveluiden käyttöehtoihin kannattaa tutustua.  

Salassa pidettäviä, luottamuksellisia tai EHYTin sisäisiä tietoja tai tiedostoja ei myöskään saa käsi-
tellä, tallentaa tai jakaa yksityiseen käyttöön tarkoitetuissa sosiaalisen median palveluissa tai organi-
saation ulkoisissa tallennuspalveluissa. 

Muita vinkkejä tietoturvaan:

• Harkitse tarkkaan, mitä tietoja jaat itsestäsi ja työpaikastasi. Verkkoon laitettua tietoa on usein 
mahdotonta poistaa kokonaan.

• Kysy aina työkavereiltasi etukäteen lupa, jos käytät tai jaat verkossa heihin liittyvää tietoa.
• Älä avaa sosiaaliseen mediaan tai sähköpostiin lähetettyjä linkkejä, joiden turvallisuudesta sinulla 

ei ole varmuutta. 
• Älä hyväksy esimerkiksi LinkedInissä tai Facebookissa kontaktipyyntöjä henkilöiltä, joita et lainkaan 

tunne tai jotka vaikuttavat epäilyttäviltä. Palveluissa on suositeltavaa piilottaa oma sähköposti-
osoite ja puhelinnumero.

• Sosiaalisen median kanavissa ja muissa verkkopalveluissa on suositeltavaa käyttää kaksivaiheista 
tunnistautumista (esimerkiksi tekstiviesti tai puhelimen autentikointisovellus).

• Älä käytä samaa salasanaa useissa eri palveluissa. Muistamisen helpottamiseksi voit käyttää luotet-
tavaa salasanojen hallintaohjelmaa.

• Tarkista, että ohjelmistosi ovat ajan tasalla. Lataa puhelimeen ja tietokoneeseen säännöllisesti 
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uudet ohjelmistopäivitykset, mikäli ne eivät lataudu automaattisesti.
• Käytä aina VPN-yhteyttä etenkin, jos olet toimiston tai oman kotiverkkosi ulkopuolella. Vieraiden 

wifi-verkkojen käyttämisen sijaan on suositeltavaa jakaa verkkoyhteys puhelimesta.
• Sosiaalisen median käytössä kannattaa noudattaa samaa varovaisuutta kuin muissakin sähköisissä 

palveluissa. Palveluiden kautta levitetään roskapostia ja haittaohjelmia. 

Tekijänoikeudet, kuvat ja videot

Sosiaalista mediaa koskevat samat tekijänoikeussäännöt kuin muutakin verkkoa. 
Varmistu, ettet julkaise verkossa sellaista materiaalia (teksti, valokuva, video, piirros, kaavio, animaa-

tio, lehtileike ja niin edelleen), johon sinulla ei ole lupaa tai jota ei ole erikseen tarkoitettu jaettavaksi. 

Kuvien ja videoiden kuvaamisen ja someen julkaisemisen suhteen kannattaa huomioida nämä asiat:

• Julkisessa tilassa, seminaarissa tai tapahtumassa kuvaaminen on 
sallittua, ellei sitä erikseen kielletä. Tämä koskee esimerkiksi julkisen 
tilaisuuden esiintyjän kuvaamista ja kuvan jakamista.

• Kun kuvaat tapahtumassa, kerro tästä osallistujille selkeästi ja anna 
ihmisille mahdollisuus ilmoittaa, jos eivät halua päätyä kuviin tai 
videolle. Kun kuvaat ihmisiä tunnistettavasti julkaisumielessä, pyydä 
heiltä lupa julkaisemiseen. 

• Ihmisten kuvia voi julkaista harkitusti ilman lupaakin, jos nämä eivät 
ole kuvissa tunnistettavissa. 

• Voit myös kuvata ja videoida yksityiskohtia koko ihmisen sijaan 
(esimerkiksi kädet heiluvat). 

• Varmista, ettei kuvissa eikä videoissa näy mitään 
yksityisyydensuojalain alaista sisältöä (esimerkiksi asiakirjojen osia, 
salassa pidettävää materiaalia tai ihmisiä kriittisissä yhteyksissä). 

• Videoiden kohdalla huomioi, että ääniraidalla ei kuulu mitään 
sellaista, mitä ei saa julkaista (esimerkiksi yksityistä keskustelua). 

• Kuvatessa alaikäisiä varmista, tarvitaanko huoltajan lupa sekä 
kuvaamiseen että erityisesti julkaisemiseen.
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EHYT auttaa ja tukee henkilöstöään 

Yksin somessa ei tarvitse toimia – vinkkejä ja kokemuksia kannattaa jakaa työkavereiden kanssa. Voit 
esimerkiksi auttaa uuden kanavan käytössä, teknisissä haasteissa ja/tai tukemalla haastavissa keskus-
teluissa. Vertaistukea varten on perustettu myös sisäinen keskustelukanava. 

Tarvittaessa myös viestintä on apuna haastavissa sometilanteissa. Muista olla yhteydessä viestin-
tään erityisesti, jos huomaat EHYTin toimintaan tai henkilöstöön kohdistuvaa uhkailua tai häirintää. 
Työnantaja tarjoaa ilmaista sosiaalisen median koulutusta, jota kannattaa hyödyntää. 

Sosiaalinen media on tärkeä ja hyödyllinen työn tekemisen, verkostoitumisen ja tiedon kanava, niin 
EHYTille järjestönä kuin monelle siellä toimivalle asiantuntijalle. Jos emme ole mukana keskustelussa, 
keskustelu käydään ilman meitä. Tässä somelinjausten osassa saat vinkkejä siihen, miten suhtautua ja 
toimia erilaisissa negatiivisissa tai haastavissa tilanteissa esimerkiksi Twitterissä. 
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Kuinka hallita haastavat keskustelut – 9 vinkkiä

1. Vastaa asiallisiin kysymyksiin asiallisesti  

 
• Pyri aina vastaamaan asiallisiin kysymyksiin, vaikka ne olisivat kriittisiäkin. Varo pro-

vosoitumasta. 
• Käytä vastauksissasi faktoja ja EHYTin ydinviestejä. Tuo esiin työn tuloksia ja perus-

tele näkökulmasi. Voit hyödyntää linkkejä EHYTin verkkosivuille tai ”Usein kysyttyi-
hin kysymyksiin”, jos säästät sillä tavoin aikaa ja vaivaa.

• Ole ystävällinen tai neutraali ja tarvittaessa rauhoitteleva. 
• Jos et osaa heti vastata kysymykseen, voit luvata selvittää asian ja palata siihen myö-

hemmin. Muista myös pitää lupauksesi ja vastata, kun asia on selvinnyt. 
• Kun vastaat kriittiselle kommentoijalle, vastauksesi näkee usein suuri joukko ihmi-

siä, jotka eivät osallistu itse keskusteluun. Jakamasi tieto päätyy näin myös muiden 
keskustelua seuraavien tietoon. Pohtiessasi vastaatko jollekin taholle vai et, voit 
miettiä asiaa myös sitä kautta, kuinka laajalle potentiaaliselle kohderyhmälle vas-
tauksesi voi näkyä. Mikäli kommentoijalla on laaja seuraajajoukko, voi vastaaminen 
kannattaa, jotta oikea tieto leviää.

2. Jätä asiattomuudet omaan arvoonsa  

 
• Asiattomiin kommentteihin ei tarvitse vastata tai reagoida.
• Kärkevän ja epäasiallisen keskustelun raja on usein häilyvä. Kaikkeen kritiikkiin tai 

keskusteluun ei tarvitse ottaa kantaa tai reagoida, etenkään silloin kun vastapuolella 
viestii nimimerkki, jonka profiilin viestintä koostuu pääasiassa häiriköivästä ja asiat-
tomasta, ei-rakentavasta sisällöstä (katso kohta: vinkkejä trollin tunnistamiseen).

• On hyvä myös muistaa, että usein yksittäinen provokaattori kyllästyy, jos ei saa 
aikaan haluamaansa reaktiota. 

• Ammattitrollit yrittävät tietoisesti sitoa energiaasi, herättää voimakkaita tunteita, 
murentaa luottamusta ja hankaloittaa toimintaasi. 
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3. Jankkaamiseen ei tarvitse lähteä  

 
• Erityisesti ammattitrollit haluavat kietoa vastapuolensa inttämisen verkkoon. 

Ammattitrollit ovat taitavia vaihtamaan väitteitään ja siirtämään maalitolppia, eikä 
tilanne yleensä parane jatkamalla keskustelua. 

• Yleensä 1–2 lisätietoa tarjoavaa vastausta riittää. 
• Jos keskustelu tuntuu junnaavan paikallaan, se kannattaa lopettaa. Suuntaviivana 

voit pitää sitä, että kun toinen osapuoli ei tuo keskusteluun enää mitään lisäarvoa, 
siitä voi itse tällöin poistua. 

4. Hiljennä mieluummin kuin blokkaa 

 
• Jos provokaattorit tai ammattitrollit alkavat sitoa liikaa energiaasi, yksi keino on häi-

rikön hiljentäminen (Twitterissä ”mute”). Hiljentämisen jälkeen häirikön päivitykset 
ja kommentit poistuvat näkyviltäsi, mutta hän itse ei tiedä sitä. 

• Seuraava askel on blokkaaminen eli estäminen, jota kannattaa käyttää ainoastaan 
pahimpiin hyökkääjiin tai selkeisiin trolleihin, jotka tekevät jatkuvaa häirintää. Blok-
kaamisesta ei mene ilmoitusta estetylle henkilölle, mutta usein hän huomaa eston 
jonkun keskustelun kautta tai käydessään katsomassa tiliäsi. 

• Blokkaamisperusteita kannattaa miettiä, koska toimenpide saattaa herättää sanan-
vapaus- ja salailukeskustelua. 

• Rajoittamistoimenpiteistä voi tarvittaessa keskustella kollegoiden ja EHYTin viestin-
nän asiantuntijoiden kanssa.
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5. Vältä hyökkäävää tyyliä ja pidä tunteesi julkisesti hallinnassa

 
• Somen negatiivisissa tilanteissa tunteet nousevat pintaan tavalla tai toisella. Häiriköt 

pyrkivät herättämään toisessa voimakkaita tunnereaktioita, kuten vihaa tai surua. 
• Älä vastaa aggressioon aggressiolla, vaan pidä oma pää kylmänä, vaikka pinnan alla 

kuohuisikin. Vastahyökkäykset kritisoijaa kohtaan johtavat poikkeuksetta hanka-
luuksiin ja luovat organisaatiostasi huonoa kuvaa.

• Mieti aina hetki, ennen kuin vastaat ikäviä tunteita herättävään kommenttiin. Vasta-
tessasi pyri pitämään omat tunteesi neutraaleina. 

• Pyydä tarvittaessa apua viestin muotoiluun työkavereilta, esihenkilöltä tai viestin-
nästä.  

• Kommentoi aina asiaa, älä ihmistä. Toisen osapuolen motiiveja tai taustoja on turha 
julkisesti kyseenalaistaa, sillä et todennäköisesti tiedä niistä riittävästi ja oletuksesi 
voivat olla vääriä.  

6. Tuo esiin vain oman organisaatiosi/oman työsi näkökulma   

 
• Ota kantaa asioihin, joihin asiantuntemuksesi riittää. Toimimista somessa helpottaa, 

kun mietit, mikä on omaa ydinosaamistasi ja asiantuntijuuttasi ja mitkä aiheet liitty-
vät omaan työhösi tai vastuuseesi. 

• Harkitse, millaisiin keskusteluihin haluat osallistua. Varmista, että tiedät EHYTin 
aihetta koskevat linjaukset. Linjauksista löytyy hyvin tietoa ehyt.fi-sivuilta, joihin 
kannattaa tarvittaessa linkittää.

• EHYT vastaa vain omasta toiminnastaan, eikä sen pidä selittää asioita muiden orga-
nisaatioiden puolesta. Jos EHYTin toiminta on kiinteästi sidoksissa toisen toimijan 
tekemisiin, voit toki viestiä tällaisista asioista, kunhan lähtökohtana on oman orga-
nisaatiosi tai oman työsi näkökulma.
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7. Ole ystävällinen  

 
• Ole ystävällinen, asiallinen ja kunnioittava, sillä kummassakin päässä viestintäyh-

teyttä on aina ihminen. 
• Muista, että luot kirjoittaessasi mielikuvaa niin itsestäsi kuin edustamastasi organi-

saatiosta. 
• Somekeskusteluja lukevat ja viestisi näkevät monet ihmiset, jotka eivät itse osallistu 

keskusteluun. Tämä hiljainen yleisö on hyvä pitää mielessä aina keskusteluihin osal-
listuessa.  

8. Pidä kollegat luupissa - vertaistuki auttaa!  

 
• Jos koet olevasi ahdingossa jonkin viestiketjun tai häirikön kanssa, kerro tilanteesta 

kollegallesi tai EHYTin viestinnän asiantuntijoille mahdollisimman pian. 
• Ahdistusta ei pidä yrittää kestää yksin, sillä vertaistuesta saa usein ison ja nopean 

avun. 
• Häirintätilanteissa ota yhteyttä omaan esihenkilöön (katso kohta: työsuojelu). 

Muista, että sinun ei tarvitse sietää huonoa kohtelua työssäsi. 
• Jos huomaat työkaverin joutuneen somessa ikävään tilanteeseen, voit auttaa häntä 

kysymällä rohkeasti tilanteesta ja juttelemalla siitä heränneistä tunteista tai lähet-
tämällä kannustavan viestin. Työkavereiden tuki on suuri apu hankalan tilanteen 
keskellä.   
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9. Mieti ennen kuin julkaiset, mutta virheistäkin selviää

 
• Muista, että julkaistua ei voi peruuttaa, vaikka sen voisikin poistaa somesta. Ver-

kossa kirjoituksesi voi saada laajemman julkisuuden, kuin mitä olit ajatellut. 
• Jos teet virheen, se kannattaa myöntää, pyytää anteeksi ja oikaista. Virheellistä 

julkaisua ei kannata kuitenkaan poistaa, sillä se voi pahimmillaan tehdä mokasta 
entistä suuremman. 

• Somessa kohut syttyvät nopeasti, mutta onneksi usein myös sammuvat pian. Vir-
heitä sattuu joskus jokaiselle. Niihin kannattaa suhtautua oppimisen kokemuksina 
ja rohkaistua juttelemaan virheistäkin avoimesti. Pienistä virheistä ei kannata tehdä 
liian isoa kynnystä. Esimerkiksi kirjoitusvirheitä ei kannata pelätä ja useilla kanavilla 
ne voi myös jälkikäteen korjata.

Vinkkejä trollien tunnistamiseen 

• Tarkasta kommentoijan profiilin nimi, nimimerkki, kuva 
ja kuvaus. Toimiiko hän oikealla nimellä vai nimimerkillä? 
Vaikuttaako profiilin omistaja oikealta ihmiseltä?  

• Tarkista, millaista sisältöä profiili jakaa. Onko sisältö 
haastamista ja provosointia tai henkilöön kohdistuvaa 
häirintää? Loukkaavasta tai yhteisönormeja rikkovasta 
sisällöstä voi tehdä ilmoituksen palvelun ylläpitäjälle. 

• Onko profiililla seuraajia? Vaikuttavatko seuraajat oikeilta 
ihmisiltä? Usein häiriköivillä tileillä on vain vähän seuraajia 
tai valtaosa seuraajista on nimimerkillä toimivia tilejä. 
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Työhyvinvointi ja työsuojelu haastavissa 
tilanteissa       

Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän nollatoleranssi koskee myös toimintaa sosiaalisessa mediassa. Häi-
rityksi tuleminen ei ole osa kenenkään työtehtävää, eikä epäasiallista kohtelua tai häirintää tarvitse 
sietää myöskään somessa.

Sosiaaliseen median ongelmatilanteita voivat olla esimerkiksi:  

• Somen kautta tapahtuva työntekijään henkilönä 
kohdistuva häirintä, uhkailu, loukkaava kirjoittelu tai 
väkivallan uhka.  

• Työsuorituksen jatkuva ja perusteeton arvostelu tai 
mustamaalaaminen, perättömän tiedon levittäminen tai 
väärien syytösten esittäminen.  

• Somen käytön aiheuttama kohtuuton kuormitus tai 
ajankäytön ongelmat.  

• Työpaikan sisäisten, luottamuksellisten tai salassa 
pidettävien asioiden tai ristiriitojen leviäminen tai 
tahallinen levittäminen somessa. 

• Työhön liittyvään päätöksentekoon tai asiantuntijarooliin 
kohdistuvat vaikuttamisyritykset. Tällaista toimintaa voi 
olla esimerkiksi niin sanottu maalittaminen eli ihmisten 
usuttaminen tietyn henkilön kimppuun somessa.

Jokainen työntekijä voi puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin ja ongelmatilanteisiin ja tuoda niitä työnan-
tajan tietoon. Jos kyseessä on työpaikalla tapahtuva, työhön kohdistuva tai työturvallisuutta vaarantava 
tai heikentävä tilanne, työnantajalla on tiedon saatuaan velvollisuus selvittää tilanne ja sopia tarvitta-
vista jatkotoimenpiteistä. Työnantajalla on oikeus valvoa ja ohjeistaa, miten työaikaa käytetään ja mitä 
pelisääntöjä sovelletaan sosiaaliseen mediaan työajalla. 
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Somessa ongelma- tai häirintätilanteet saattavat syntyä nopeasti ja aiheuttaa psykososiaalista kuor-
mitusta. Sosiaalisen median kautta työntekijään kohdistuva jatkuva häirintä, epäasiallinen kohtelu tai 
loukkaukset vaikuttavat haitallisesti kohteena olevan ihmisen hyvinvointiin ja aiheuttavat kuormitusta 
ja stressioireita.   

Mikäli työrooliin kuuluu aktiivinen osallistuminen sosiaalisen median keskusteluihin, on tärkeää 
sopia työpaikalla tähän toimintaan liittyvästä ajankäytöstä ja huolehtia haitallisen kuormituksen 
ennaltaehkäisystä esimerkiksi somen käytön suunnittelun ja kouluttautumisen avulla. Kuormittavien 
tilanteiden purkamisessa voi olla apua esimerkiksi vertaistuesta ja keskusteluavusta. Näistä asioita 
sovitaan oman esihenkilön kanssa. 

Työroolissa toimiminen sosiaalisessa mediassa ei saisi viedä liian suurta osuutta työajasta, aiheut-
taa merkittäviä häiriötä muihin työtehtäviin tai ulottua kohtuuttomasti vapaa-ajalle. Hyvä käytäntö voi 
olla esimerkiksi lakata päivittämästä työaiheisia tilejä perjantaisin kello 16 ja jättää työaiheiset asiat 
seuraamatta viikonloppujen ja iltojen ajaksi. Somen käytön suunnittelu sekä oman someosaamisen ja 
-kokemuksen karttuminen auttavat myös työhyvinvoinnissa.

Somessa voi syntyä joskus aito viestinnällinen kriisitilanne, jossa kriittiset viestit lähtevät leviämään 
laajalle, herättävät runsaasti negatiivista palautetta ja media kiinnostuu niistä. EHYTillä on olemassa 
kriisiviestinnän ohjeistus näihin tilanteisiin. Kriisiviestinnän koordinointiin EHYTissä on nimetty oma 
erillinen ryhmä. Ensimmäinen askel on olla yhteydessä omaan esihenkilöösi.
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Toimintaohjeet häirintätilanteisiin

Tallenna häiritsevät viestit tai pyydä joku ottamaan ne mahdollisimman pian 
talteen puolestasi esimerkiksi kuvakaappauksina. Kirjaa tapahtuneet tosiasiat 
ja saamiesi viestien ajankohdat muistiin. Tallennettuja viestejä voidaan tarvita 
myöhemmin asian selvittämiseen. 

1.

Hiljennä häiritsevät tilit tai poistu somesta haluamaksesi ajaksi. Voit jättää vas-
taamatta viesteihin. Työntekijällä on oikeus suojata itseään häiritseviltä vies-
teiltä, eikä niitä tarvitse lukea tai vastaanottaa mistään kanavista. Hiljentämistä 
tai somesta poistumista ei myöskään tarvitse perustella.

Ota yhteyttä omaan esihenkilöön. Pidä esihenkilösi tietoisena asiasta ja sen 
etenemisestä, koska hänellä on vastuu myös työsuojelusta. Tarvittaessa voit 
olla yhteydessä työterveyshuoltoon.   

2.

3.

Vertais- tai ammattilaistuki auttaa purkamaan kuormittavan tilanteen. Älä jää 
kuormittavassa tilanteessa yksin. Tilanteiden purkaminen ja niistä puhuminen 
esihenkilön, työkaverin tai tarvittaessa työterveyshuollon ammattilaisen kanssa 
on tärkeää. 

4.

Keskusteltuasi ensin esihenkilösi kanssa, tee ilmoitus täyttämällä tapaturma- 
ja vaaratilanneilmoituslomake. 

Joskus häiritsevä toiminta täyttää rikoslain mukaiset tunnusmerkit, jolloin 
voit tehdä rikosilmoituksen. Esimerkiksi kunnianloukkaus, tekijänoikeusrikos 
ja -rikkomus tai laiton uhkaus ovat toistaiseksi asianomistajarikoksia, jotka on 
tehtävä yksityishenkilönä. 

5.

6.
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Lisätietoa:   

Työturvallisuuskeskuksen opas Sosiaalisen median työkäyttö – työsuojelunäkökulma antaa ohjeita 
turvalliseen somen työkäyttöön.  
(ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/sosiaalisen_median_tyokaytto_-_tyosuojelunakokulma)		
 
Verkkosivusto Häiritsevä palaute antaa ohjeita asiantuntijoille, jotka ovat vastaanottaneet  
vihapostia tai epäasiallista palautetta. 	(hairitsevapalaute.fi)		
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	Parhaimmillaan sosiaalinen media tarjoaa asiantuntijoille mahdollisuuden:

	verkostoitumiseen
	verkostoitumiseen
	• 

	uuden oppimiseen
	• 

	tiedon jakamiseen
	• 

	oman osaamisen kehittämiseen
	• 

	keskustelujen käymiseen 
	• 

	ja asiantuntijaprofiilin kohottamiseen. 
	• 


	Figure
	Figure
	Figure
	Tämän lisäksi somessa voi:
	Tämän lisäksi somessa voi:

	Figure
	löytää uusimman ja ajankohtaisimman tiedon
	löytää uusimman ja ajankohtaisimman tiedon
	• 
	 

	tulla löydetyksi, kun toimittajat etsivät alan asiantuntijoita 
	• 

	saada vinkkejä ja näkökulmia erilaisiin ongelmiin kysymällä apua verkostoista
	• 
	 
	 

	vahvistaa omaa asiantuntijuutta ja kuvaa alansa osaajana.
	• 
	 


	Roolien määrittely ja EHYTin esiintuominen profiileissa
	Roolien määrittely ja EHYTin esiintuominen profiileissa
	 

	Työntekijän on hyvä selkeyttää itselleen, milloin hän edustaa EHYTiä ja milloin hän esimerkiksi antaa lausuntoja tai kirjoittaa asiantuntijablogia yksityishenkilönä. Näistä tilanteista on suositeltavaa keskustella oman esihenkilön kanssa. 
	-

	Työntekijä päättää itse, haluaako hän mainita työnantajansa oman profiilinsa esittelytekstissä. Maininta kannattaa erityisesti silloin, kun työntekijä viestii profiilissaan paljon työhönsä liittyviä asioita. Mikäli työnantajan mainitsee sosiaalisen median palvelussa, on hyvä muistaa, että tällöin edustaa vähintään epävirallisesti työnantajaansa. Saman someprofiilin kautta (esimerkiksi Twitterissä tai Instagramissa) voi hyvin esiintyä ja viestiä sekä asiantuntijana että yksityishenkilönä, kunhan muistaa aina
	-
	-

	Joka tapauksessa on tärkeää huomioida, että yksityishenkilö on usein helppo tunnistaa tietyn organisaation työntekijäksi. Toiminta linkitetään helposti työnantajaan, vaikkei työnantajaa mainittaisi profiileissa, eikä niissä kerrottaisi mitään työhön liittyvää.   
	-
	-

	Erityisesti silloin, kun toimii johtotehtävissä tai näkyvässä asiantuntijatehtävässä ja käyttää sosiaalista mediaa aktiivisesti työaiheista viestimiseen, on työnantajan mainitseminen profiilissa avoimuuden näkökulmasta myönteistä. Avoimuus lisää luotettavuutta ja toiminnan ymmärrettävyyttä. Johtotehtävissä työskentelevät mielletään herkästi työnantajan edustajiksi myös somessa, vaikka ei itse ajattelisi julkaisevansa työroolissa.  
	-
	-


	Osallistuminen ja toimintamahdollisuudet
	Osallistuminen ja toimintamahdollisuudet
	Vaihtoehtoja someviestintään on monia. Jokainen voi osallistua itselleen luontaisella tavalla esimerkiksi näin:
	-


	seuraamalla kiinnostavia postauksia, henkilöitä ja organisaatioita
	seuraamalla kiinnostavia postauksia, henkilöitä ja organisaatioita
	• 

	tykkäämällä eri tahojen tekemistä julkaisuista
	• 

	jakamalla muiden tekemiä sisältöjä eteenpäin
	• 

	osallistumalla työhön liittyvään keskusteluun
	• 

	herättämällä keskustelua ja kysymällä ihmisten näkökulmia asioihin
	• 

	toimimalla oman alansa vaikuttajana.
	• 


	Julkisuuden ja lähdekriittisyyden huomioiminen
	Julkisuuden ja lähdekriittisyyden huomioiminen
	 

	Somepäivityksiin kannattaa aina suhtautua niin, kuin ne olisivat täysin julkisia. Kerran julkaistu tieto saattaa jatkaa elämäänsä verkossa pysyvästi esimerkiksi kuvakaappauksina, vaikka päivityksen kävisi poistamassa kanaviltaan. Myös suljetuista tai pienellä ryhmälle tarkoitetuista sosiaalisen median palveluista tieto voi levitä julkisuuteen. 
	-

	Viime kädessä jokainen vastaa itse siitä, mitä julkaisee.   
	Sosiaalista mediaa käytetään myös tarkoituksellisesti virheellisen tai haitallisen tiedon levittämiseen. Somessa on tärkeä muistaa lähdekritiikki ja arvioida, mitä tietoa kannattaa välittää eteenpäin. 
	Sosiaaliseen mediaan ja muihin viestintäympäristöihin kannattaa jakaa vain paikkansa pitävää, lähteiltä varmistettua tietoa ja julkista sisältöä.
	-


	Figure
	Kun jakaa toisten tuottamaa tietoa eteenpäin, on hyvä: 
	Kun jakaa toisten tuottamaa tietoa eteenpäin, on hyvä: 

	tarkistaa  sisällöt 
	tarkistaa  sisällöt 
	• 
	linkkien

	varmistaa lähteet, mihin tiedot perustuvat
	• 

	kurkistaa jaettavien kuvien kokonaisuuteen ja varmistua niiden sisällön laadusta 
	• 

	katsoa läpi videot kokonaisuudessaan ennen niiden jakamista.
	• 
	 


	EHYTin arvot lähtökohdaksi
	EHYTin arvot lähtökohdaksi
	EHYTin arvopohjan muistaminen omassa viestinnässä ja myös henkilökohtaisissa someprofiileissa tekee viestinnästä hyvää ja laadukasta.
	Arvojamme ovat:
	 

	Yhteisvastuu. 
	Yhteisvastuu. 
	Yhteisvastuu. Edistämme vastuullisuutta ja välittämistä kaikessa toiminnassamme. Toimintamme on dialogista ja rakennamme sitä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on yhteisöjen yhteiskunta, joka perustuu keskinäiseen välittämiseen ja huolenpitoon.     
	-
	-

	Yhdenvertaisuus. 
	Yhdenvertaisuus. Toimintamme on yhdenvertaista ja tasa-arvoista niin alueellisesti, kielellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti kuin myös esimerkiksi sukupuolten ja ikäpolvien välillä. Edistämme ja tuemme kansalaisten osallisuutta kaikessa toiminnassa.
	-
	-

	Asiantuntijuus. 
	Asiantuntijuus. Arvostamme monipuolista ammatillista osaamista, luotettavaa tutkittua tietoa ja arjen kokemuksiin pohjautuvaa kansalaistoiminnan asiantuntijuutta. Edistämme vaikuttavien menetelmien käyttöä ja kehitämme jatkuvasti myös omaa osaamistamme.  
	-
	-


	Laki, säädökset ja muut rajoitteet
	Laki, säädökset ja muut rajoitteet
	Perustuslain mukaan sananvapaus, eli oikeus ilmaista julkisesti mielipiteitään, koskee jokaista. On hyvä punnita, miten ilmaisee mielipiteensä. Terveellä järjellä ja hyvillä tavoilla pärjää pitkälle.
	Kaikkia työsuhteessa olevia henkilöitä sitoo lojaliteettivelvoite ja salassapitovelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajasta ja työyhteisöstä on puhuttava asiallisesti kaikissa yhteyksissä. Työnantajaa vahingoittavaa tietoa ei voi julkaista missään tilanteessa, ei myöskään vapaa-ajalla eikä yksityisissä viestintäympäristöissä. 
	-
	-

	Lisäksi organisaatiota koskevia luottamuksellisia asioita ei saa jakaa mihinkään viestintäympäristöön. Jos tietojen julkisuudesta on epävarma, kannattaa varmistaa etukäteen, mitkä tiedot ovat EHYTissä julkisia, luottamuksellisia tai sisäiseen käyttöön tarkoitettuja.    
	-
	 

	 
	Tietoturva ja -suoja huomioon sosiaalisessa mediassa
	Yksityiskäyttöön tarkoitettuihin tileihin tai profiileihin kirjautumiseen ei saa käyttää työnantajan sähköpostiosoitteita tai samoja salasanoja kuin työtileillä. Somepalveluiden käyttöehtoihin kannattaa tutustua.  
	-

	Salassa pidettäviä, luottamuksellisia tai EHYTin sisäisiä tietoja tai tiedostoja ei myöskään saa käsitellä, tallentaa tai jakaa yksityiseen käyttöön tarkoitetuissa sosiaalisen median palveluissa tai organisaation ulkoisissa tallennuspalveluissa. 
	-
	-

	Muita vinkkejä tietoturvaan:
	Harkitse tarkkaan, mitä tietoja jaat itsestäsi ja työpaikastasi. Verkkoon laitettua tietoa on usein mahdotonta poistaa kokonaan.
	• 

	Kysy aina työkavereiltasi etukäteen lupa, jos käytät tai jaat verkossa heihin liittyvää tietoa.
	• 

	Älä avaa sosiaaliseen mediaan tai sähköpostiin lähetettyjä linkkejä, joiden turvallisuudesta sinulla ei ole varmuutta. 
	• 

	Älä hyväksy esimerkiksi LinkedInissä tai Facebookissa kontaktipyyntöjä henkilöiltä, joita et lainkaan tunne tai jotka vaikuttavat epäilyttäviltä. Palveluissa on suositeltavaa piilottaa oma sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
	• 
	-

	Sosiaalisen median kanavissa ja muissa verkkopalveluissa on suositeltavaa käyttää kaksivaiheista tunnistautumista (esimerkiksi tekstiviesti tai puhelimen autentikointisovellus).
	• 

	Älä käytä samaa salasanaa useissa eri palveluissa. Muistamisen helpottamiseksi voit käyttää luotettavaa salasanojen hallintaohjelmaa.
	• 
	-

	Tarkista, että ohjelmistosi ovat ajan tasalla. Lataa puhelimeen ja tietokoneeseen säännöllisesti uudet ohjelmistopäivitykset, mikäli ne eivät lataudu automaattisesti.
	• 

	Käytä aina VPN-yhteyttä etenkin, jos olet toimiston tai oman kotiverkkosi ulkopuolella. Vieraiden wifi-verkkojen käyttämisen sijaan on suositeltavaa jakaa verkkoyhteys puhelimesta.
	• 

	Sosiaalisen median käytössä kannattaa noudattaa samaa varovaisuutta kuin muissakin sähköisissä palveluissa. Palveluiden kautta levitetään roskapostia ja haittaohjelmia. 
	• 

	Tekijänoikeudet, kuvat ja videot
	Sosiaalista mediaa koskevat samat tekijänoikeussäännöt kuin muutakin verkkoa. 
	Varmistu, ettet julkaise verkossa sellaista materiaalia (teksti, valokuva, video, piirros, kaavio, animaatio, lehtileike ja niin edelleen), johon sinulla ei ole lupaa tai jota ei ole erikseen tarkoitettu jaettavaksi. 
	-

	Kuvien ja videoiden kuvaamisen ja someen julkaisemisen suhteen kannattaa huomioida nämä asiat:

	Julkisessa tilassa, seminaarissa tai tapahtumassa kuvaaminen on sallittua, ellei sitä erikseen kielletä. Tämä koskee esimerkiksi julkisen tilaisuuden esiintyjän kuvaamista ja kuvan jakamista.
	Julkisessa tilassa, seminaarissa tai tapahtumassa kuvaaminen on sallittua, ellei sitä erikseen kielletä. Tämä koskee esimerkiksi julkisen tilaisuuden esiintyjän kuvaamista ja kuvan jakamista.
	• 

	Kun kuvaat tapahtumassa, kerro tästä osallistujille selkeästi ja anna ihmisille mahdollisuus ilmoittaa, jos eivät halua päätyä kuviin tai videolle. Kun kuvaat ihmisiä tunnistettavasti julkaisumielessä, pyydä heiltä lupa julkaisemiseen. 
	• 

	Ihmisten kuvia voi julkaista harkitusti ilman lupaakin, jos nämä eivät ole kuvissa tunnistettavissa. 
	• 

	Voit myös kuvata ja videoida yksityiskohtia koko ihmisen sijaan (esimerkiksi kädet heiluvat). 
	• 

	Varmista, ettei kuvissa eikä videoissa näy mitään yksityisyydensuojalain alaista sisältöä (esimerkiksi asiakirjojen osia, salassa pidettävää materiaalia tai ihmisiä kriittisissä yhteyksissä). 
	• 

	Videoiden kohdalla huomioi, että ääniraidalla ei kuulu mitään sellaista, mitä ei saa julkaista (esimerkiksi yksityistä keskustelua). 
	• 

	Kuvatessa alaikäisiä varmista, tarvitaanko huoltajan lupa sekä kuvaamiseen että erityisesti julkaisemiseen.
	• 


	EHYT auttaa ja tukee henkilöstöään 
	EHYT auttaa ja tukee henkilöstöään 
	Yksin somessa ei tarvitse toimia – vinkkejä ja kokemuksia kannattaa jakaa työkavereiden kanssa. Voit esimerkiksi auttaa uuden kanavan käytössä, teknisissä haasteissa ja/tai tukemalla haastavissa keskusteluissa. Vertaistukea varten on perustettu myös sisäinen keskustelukanava. 
	-

	Tarvittaessa myös viestintä on apuna haastavissa sometilanteissa. Muista olla yhteydessä viestintään erityisesti, jos huomaat EHYTin toimintaan tai henkilöstöön kohdistuvaa uhkailua tai häirintää. Työnantaja tarjoaa ilmaista sosiaalisen median koulutusta, jota kannattaa hyödyntää. 
	-

	Sosiaalinen media on tärkeä ja hyödyllinen työn tekemisen, verkostoitumisen ja tiedon kanava, niin EHYTille järjestönä kuin monelle siellä toimivalle asiantuntijalle. Jos emme ole mukana keskustelussa, keskustelu käydään ilman meitä. Tässä somelinjausten osassa saat vinkkejä siihen, miten suhtautua ja toimia erilaisissa negatiivisissa tai haastavissa tilanteissa esimerkiksi Twitterissä. 

	Figure
	Kuinka hallita haastavat keskustelut – 9 vinkkiä
	Kuinka hallita haastavat keskustelut – 9 vinkkiä

	 Vastaa asiallisiin kysymyksiin asiallisesti  
	 Vastaa asiallisiin kysymyksiin asiallisesti  
	1.

	 
	Pyri aina vastaamaan asiallisiin kysymyksiin, vaikka ne olisivat kriittisiäkin. Varo provosoitumasta. 
	• 
	-

	Käytä vastauksissasi faktoja ja EHYTin ydinviestejä. Tuo esiin työn tuloksia ja perustele näkökulmasi. Voit hyödyntää linkkejä EHYTin verkkosivuille tai ”Usein kysyttyihin kysymyksiin”, jos säästät sillä tavoin aikaa ja vaivaa.
	• 
	-
	-

	Ole ystävällinen tai neutraali ja tarvittaessa rauhoitteleva. 
	• 

	Jos et osaa heti vastata kysymykseen, voit luvata selvittää asian ja palata siihen myöhemmin. Muista myös pitää lupauksesi ja vastata, kun asia on selvinnyt. 
	• 
	-

	Kun vastaat kriittiselle kommentoijalle, vastauksesi näkee usein suuri joukko ihmisiä, jotka eivät osallistu itse keskusteluun. Jakamasi tieto päätyy näin myös muiden keskustelua seuraavien tietoon. Pohtiessasi vastaatko jollekin taholle vai et, voit miettiä asiaa myös sitä kautta, kuinka laajalle potentiaaliselle kohderyhmälle vastauksesi voi näkyä. Mikäli kommentoijalla on laaja seuraajajoukko, voi vastaaminen kannattaa, jotta oikea tieto leviää.
	• 
	-
	-


	 Jätä asiattomuudet omaan arvoonsa  
	 Jätä asiattomuudet omaan arvoonsa  
	2.

	 
	Asiattomiin kommentteihin ei tarvitse vastata tai reagoida.
	• 

	Kärkevän ja epäasiallisen keskustelun raja on usein häilyvä. Kaikkeen kritiikkiin tai keskusteluun ei tarvitse ottaa kantaa tai reagoida, etenkään silloin kun vastapuolella viestii nimimerkki, jonka profiilin viestintä koostuu pääasiassa häiriköivästä ja asiattomasta, ei-rakentavasta sisällöstä (katso kohta: vinkkejä trollin tunnistamiseen).
	• 
	-

	On hyvä myös muistaa, että usein yksittäinen provokaattori kyllästyy, jos ei saa aikaan haluamaansa reaktiota. 
	• 

	Ammattitrollit yrittävät tietoisesti sitoa energiaasi, herättää voimakkaita tunteita, murentaa luottamusta ja hankaloittaa toimintaasi. 
	• 


	 Jankkaamiseen ei tarvitse lähteä  
	 Jankkaamiseen ei tarvitse lähteä  
	3.

	 
	Erityisesti ammattitrollit haluavat kietoa vastapuolensa inttämisen verkkoon. Ammattitrollit ovat taitavia vaihtamaan väitteitään ja siirtämään maalitolppia, eikä tilanne yleensä parane jatkamalla keskustelua. 
	• 

	Yleensä 1–2 lisätietoa tarjoavaa vastausta riittää. 
	• 

	Jos keskustelu tuntuu junnaavan paikallaan, se kannattaa lopettaa. Suuntaviivana voit pitää sitä, että kun toinen osapuoli ei tuo keskusteluun enää mitään lisäarvoa, siitä voi itse tällöin poistua. 
	• 


	 Hiljennä mieluummin kuin blokkaa 
	 Hiljennä mieluummin kuin blokkaa 
	4.

	 
	Jos provokaattorit tai ammattitrollit alkavat sitoa liikaa energiaasi, yksi keino on häirikön hiljentäminen (Twitterissä ”mute”). Hiljentämisen jälkeen häirikön päivitykset ja kommentit poistuvat näkyviltäsi, mutta hän itse ei tiedä sitä. 
	• 
	-

	Seuraava askel on blokkaaminen eli estäminen, jota kannattaa käyttää ainoastaan pahimpiin hyökkääjiin tai selkeisiin trolleihin, jotka tekevät jatkuvaa häirintää. Blokkaamisesta ei mene ilmoitusta estetylle henkilölle, mutta usein hän huomaa eston jonkun keskustelun kautta tai käydessään katsomassa tiliäsi. 
	• 
	-

	Blokkaamisperusteita kannattaa miettiä, koska toimenpide saattaa herättää sananvapaus- ja salailukeskustelua. 
	• 
	-

	Rajoittamistoimenpiteistä voi tarvittaessa keskustella kollegoiden ja EHYTin viestinnän asiantuntijoiden kanssa.
	• 
	-


	 Vältä hyökkäävää tyyliä ja pidä tunteesi julkisesti hallinnassa
	 Vältä hyökkäävää tyyliä ja pidä tunteesi julkisesti hallinnassa
	5.

	 

	Story
	Somen negatiivisissa tilanteissa tunteet nousevat pintaan tavalla tai toisella. Häiriköt pyrkivät herättämään toisessa voimakkaita tunnereaktioita, kuten vihaa tai surua. 
	• 

	Älä vastaa aggressioon aggressiolla, vaan pidä oma pää kylmänä, vaikka pinnan alla kuohuisikin. Vastahyökkäykset kritisoijaa kohtaan johtavat poikkeuksetta hankaluuksiin ja luovat organisaatiostasi huonoa kuvaa.
	• 
	-

	Mieti aina hetki, ennen kuin vastaat ikäviä tunteita herättävään kommenttiin. Vastatessasi pyri pitämään omat tunteesi neutraaleina. 
	• 
	-

	Pyydä tarvittaessa apua viestin muotoiluun työkavereilta, esihenkilöltä tai viestinnästä.  
	• 
	-

	Kommentoi aina asiaa, älä ihmistä. Toisen osapuolen motiiveja tai taustoja on turha julkisesti kyseenalaistaa, sillä et todennäköisesti tiedä niistä riittävästi ja oletuksesi voivat olla vääriä.  
	• 


	 Tuo esiin vain oman organisaatiosi/oman työsi näkökulma   
	 Tuo esiin vain oman organisaatiosi/oman työsi näkökulma   
	6.

	 
	Ota kantaa asioihin, joihin asiantuntemuksesi riittää. Toimimista somessa helpottaa, kun mietit, mikä on omaa ydinosaamistasi ja asiantuntijuuttasi ja mitkä aiheet liittyvät omaan työhösi tai vastuuseesi. 
	• 
	-

	Harkitse, millaisiin keskusteluihin haluat osallistua. Varmista, että tiedät EHYTin aihetta koskevat linjaukset. Linjauksista löytyy hyvin tietoa ehyt.fi-sivuilta, joihin kannattaa tarvittaessa linkittää.
	• 

	EHYT vastaa vain omasta toiminnastaan, eikä sen pidä selittää asioita muiden organisaatioiden puolesta. Jos EHYTin toiminta on kiinteästi sidoksissa toisen toimijan tekemisiin, voit toki viestiä tällaisista asioista, kunhan lähtökohtana on oman organisaatiosi tai oman työsi näkökulma.
	• 
	-
	-


	 Ole ystävällinen  
	 Ole ystävällinen  
	7.

	 
	Ole ystävällinen, asiallinen ja kunnioittava, sillä kummassakin päässä viestintäyhteyttä on aina ihminen. 
	• 
	-

	Muista, että luot kirjoittaessasi mielikuvaa niin itsestäsi kuin edustamastasi organisaatiosta. 
	• 
	-

	Somekeskusteluja lukevat ja viestisi näkevät monet ihmiset, jotka eivät itse osallistu keskusteluun. Tämä hiljainen yleisö on hyvä pitää mielessä aina keskusteluihin osallistuessa.  
	• 
	-


	 Pidä kollegat luupissa - vertaistuki auttaa!  
	 Pidä kollegat luupissa - vertaistuki auttaa!  
	8.

	 
	Jos koet olevasi ahdingossa jonkin viestiketjun tai häirikön kanssa, kerro tilanteesta kollegallesi tai EHYTin viestinnän asiantuntijoille mahdollisimman pian. 
	• 

	Ahdistusta ei pidä yrittää kestää yksin, sillä vertaistuesta saa usein ison ja nopean avun. 
	• 

	Häirintätilanteissa ota yhteyttä omaan esihenkilöön (katso kohta: työsuojelu). Muista, että sinun ei tarvitse sietää huonoa kohtelua työssäsi. 
	• 

	Jos huomaat työkaverin joutuneen somessa ikävään tilanteeseen, voit auttaa häntä kysymällä rohkeasti tilanteesta ja juttelemalla siitä heränneistä tunteista tai lähettämällä kannustavan viestin. Työkavereiden tuki on suuri apu hankalan tilanteen keskellä.   
	• 
	-


	Figure
	 Mieti ennen kuin julkaiset, mutta virheistäkin selviää
	 Mieti ennen kuin julkaiset, mutta virheistäkin selviää
	9.

	 
	Muista, että julkaistua ei voi peruuttaa, vaikka sen voisikin poistaa somesta. Verkossa kirjoituksesi voi saada laajemman julkisuuden, kuin mitä olit ajatellut. 
	• 
	-

	Jos teet virheen, se kannattaa myöntää, pyytää anteeksi ja oikaista. Virheellistä julkaisua ei kannata kuitenkaan poistaa, sillä se voi pahimmillaan tehdä mokasta entistä suuremman. 
	• 

	Somessa kohut syttyvät nopeasti, mutta onneksi usein myös sammuvat pian. Virheitä sattuu joskus jokaiselle. Niihin kannattaa suhtautua oppimisen kokemuksina ja rohkaistua juttelemaan virheistäkin avoimesti. Pienistä virheistä ei kannata tehdä liian isoa kynnystä. Esimerkiksi kirjoitusvirheitä ei kannata pelätä ja useilla kanavilla ne voi myös jälkikäteen korjata.
	• 
	-


	Vinkkejä trollien tunnistamiseen 
	Vinkkejä trollien tunnistamiseen 

	Tarkasta kommentoijan profiilin nimi, nimimerkki, kuva ja kuvaus. Toimiiko hän oikealla nimellä vai nimimerkillä? Vaikuttaako profiilin omistaja oikealta ihmiseltä?  
	Tarkasta kommentoijan profiilin nimi, nimimerkki, kuva ja kuvaus. Toimiiko hän oikealla nimellä vai nimimerkillä? Vaikuttaako profiilin omistaja oikealta ihmiseltä?  
	• 

	Tarkista, millaista sisältöä profiili jakaa. Onko sisältö haastamista ja provosointia tai henkilöön kohdistuvaa häirintää? Loukkaavasta tai yhteisönormeja rikkovasta sisällöstä voi tehdä ilmoituksen palvelun ylläpitäjälle. 
	• 

	Onko profiililla seuraajia? Vaikuttavatko seuraajat oikeilta ihmisiltä? Usein häiriköivillä tileillä on vain vähän seuraajia tai valtaosa seuraajista on nimimerkillä toimivia tilejä. 
	• 


	Työhyvinvointi ja työsuojelu haastavissa tilanteissa       
	Työhyvinvointi ja työsuojelu haastavissa tilanteissa       
	Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän nollatoleranssi koskee myös toimintaa sosiaalisessa mediassa. Häirityksi tuleminen ei ole osa kenenkään työtehtävää, eikä epäasiallista kohtelua tai häirintää tarvitse sietää myöskään somessa.
	-

	Sosiaaliseen median ongelmatilanteita voivat olla esimerkiksi:  
	Jokainen työntekijä voi puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin ja ongelmatilanteisiin ja tuoda niitä työnantajan tietoon. Jos kyseessä on työpaikalla tapahtuva, työhön kohdistuva tai työturvallisuutta vaarantava tai heikentävä tilanne, työnantajalla on tiedon saatuaan velvollisuus selvittää tilanne ja sopia tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Työnantajalla on oikeus valvoa ja ohjeistaa, miten työaikaa käytetään ja mitä pelisääntöjä sovelletaan sosiaaliseen mediaan työajalla. 
	-
	-

	Somessa ongelma- tai häirintätilanteet saattavat syntyä nopeasti ja aiheuttaa psykososiaalista kuormitusta. Sosiaalisen median kautta työntekijään kohdistuva jatkuva häirintä, epäasiallinen kohtelu tai loukkaukset vaikuttavat haitallisesti kohteena olevan ihmisen hyvinvointiin ja aiheuttavat kuormitusta ja stressioireita.   
	-

	Mikäli työrooliin kuuluu aktiivinen osallistuminen sosiaalisen median keskusteluihin, on tärkeää sopia työpaikalla tähän toimintaan liittyvästä ajankäytöstä ja huolehtia haitallisen kuormituksen ennaltaehkäisystä esimerkiksi somen käytön suunnittelun ja kouluttautumisen avulla. Kuormittavien tilanteiden purkamisessa voi olla apua esimerkiksi vertaistuesta ja keskusteluavusta. Näistä asioita sovitaan oman esihenkilön kanssa. 
	Työroolissa toimiminen sosiaalisessa mediassa ei saisi viedä liian suurta osuutta työajasta, aiheuttaa merkittäviä häiriötä muihin työtehtäviin tai ulottua kohtuuttomasti vapaa-ajalle. Hyvä käytäntö voi olla esimerkiksi lakata päivittämästä työaiheisia tilejä perjantaisin kello 16 ja jättää työaiheiset asiat seuraamatta viikonloppujen ja iltojen ajaksi. Somen käytön suunnittelu sekä oman someosaamisen ja -kokemuksen karttuminen auttavat myös työhyvinvoinnissa.
	-

	Somessa voi syntyä joskus aito viestinnällinen kriisitilanne, jossa kriittiset viestit lähtevät leviämään laajalle, herättävät runsaasti negatiivista palautetta ja media kiinnostuu niistä. EHYTillä on olemassa kriisiviestinnän ohjeistus näihin tilanteisiin. Kriisiviestinnän koordinointiin EHYTissä on nimetty oma erillinen ryhmä. Ensimmäinen askel on olla yhteydessä omaan esihenkilöösi.

	Somen kautta tapahtuva työntekijään henkilönä kohdistuva häirintä, uhkailu, loukkaava kirjoittelu tai väkivallan uhka.  
	Somen kautta tapahtuva työntekijään henkilönä kohdistuva häirintä, uhkailu, loukkaava kirjoittelu tai väkivallan uhka.  
	• 

	Työsuorituksen jatkuva ja perusteeton arvostelu tai mustamaalaaminen, perättömän tiedon levittäminen tai väärien syytösten esittäminen.  
	• 

	Somen käytön aiheuttama kohtuuton kuormitus tai ajankäytön ongelmat.  
	• 

	Työpaikan sisäisten, luottamuksellisten tai salassa pidettävien asioiden tai ristiriitojen leviäminen tai tahallinen levittäminen somessa. 
	• 

	Työhön liittyvään päätöksentekoon tai asiantuntijarooliin kohdistuvat vaikuttamisyritykset. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi niin sanottu maalittaminen eli ihmisten usuttaminen tietyn henkilön kimppuun somessa.
	• 


	Toimintaohjeet häirintätilanteisiin
	Toimintaohjeet häirintätilanteisiin

	Tallenna häiritsevät viestit tai pyydä joku ottamaan ne mahdollisimman pian talteen puolestasi esimerkiksi kuvakaappauksina. Kirjaa tapahtuneet tosiasiat ja saamiesi viestien ajankohdat muistiin. Tallennettuja viestejä voidaan tarvita myöhemmin asian selvittämiseen. 
	Tallenna häiritsevät viestit tai pyydä joku ottamaan ne mahdollisimman pian talteen puolestasi esimerkiksi kuvakaappauksina. Kirjaa tapahtuneet tosiasiat ja saamiesi viestien ajankohdat muistiin. Tallennettuja viestejä voidaan tarvita myöhemmin asian selvittämiseen. 

	1.
	1.

	Hiljennä häiritsevät tilit tai poistu somesta haluamaksesi ajaksi. Voit jättää vastaamatta viesteihin. Työntekijällä on oikeus suojata itseään häiritseviltä viesteiltä, eikä niitä tarvitse lukea tai vastaanottaa mistään kanavista. Hiljentämistä tai somesta poistumista ei myöskään tarvitse perustella.
	Hiljennä häiritsevät tilit tai poistu somesta haluamaksesi ajaksi. Voit jättää vastaamatta viesteihin. Työntekijällä on oikeus suojata itseään häiritseviltä viesteiltä, eikä niitä tarvitse lukea tai vastaanottaa mistään kanavista. Hiljentämistä tai somesta poistumista ei myöskään tarvitse perustella.
	-
	-


	2.
	2.

	Ota yhteyttä omaan esihenkilöön. Pidä esihenkilösi tietoisena asiasta ja sen etenemisestä, koska hänellä on vastuu myös työsuojelusta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä työterveyshuoltoon.   
	Ota yhteyttä omaan esihenkilöön. Pidä esihenkilösi tietoisena asiasta ja sen etenemisestä, koska hänellä on vastuu myös työsuojelusta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä työterveyshuoltoon.   

	3.
	3.

	Vertais- tai ammattilaistuki auttaa purkamaan kuormittavan tilanteen. Älä jää kuormittavassa tilanteessa yksin. Tilanteiden purkaminen ja niistä puhuminen esihenkilön, työkaverin tai tarvittaessa työterveyshuollon ammattilaisen kanssa on tärkeää. 
	Vertais- tai ammattilaistuki auttaa purkamaan kuormittavan tilanteen. Älä jää kuormittavassa tilanteessa yksin. Tilanteiden purkaminen ja niistä puhuminen esihenkilön, työkaverin tai tarvittaessa työterveyshuollon ammattilaisen kanssa on tärkeää. 

	4.
	4.

	Keskusteltuasi ensin esihenkilösi kanssa, tee ilmoitus täyttämällä tapaturma- ja vaaratilanneilmoituslomake. 
	Keskusteltuasi ensin esihenkilösi kanssa, tee ilmoitus täyttämällä tapaturma- ja vaaratilanneilmoituslomake. 

	5.
	5.

	Joskus häiritsevä toiminta täyttää rikoslain mukaiset tunnusmerkit, jolloin voit tehdä rikosilmoituksen. Esimerkiksi kunnianloukkaus, tekijänoikeusrikos ja -rikkomus tai laiton uhkaus ovat toistaiseksi asianomistajarikoksia, jotka on tehtävä yksityishenkilönä. 
	Joskus häiritsevä toiminta täyttää rikoslain mukaiset tunnusmerkit, jolloin voit tehdä rikosilmoituksen. Esimerkiksi kunnianloukkaus, tekijänoikeusrikos ja -rikkomus tai laiton uhkaus ovat toistaiseksi asianomistajarikoksia, jotka on tehtävä yksityishenkilönä. 

	6.
	6.

	Lisätietoa:   
	Lisätietoa:   
	Työturvallisuuskeskuksen opas Sosiaalisen median työkäyttö – työsuojelunäkökulma antaa ohjeita turvalliseen somen työkäyttöön. (ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/sosiaalisen_median_tyokaytto_-_tyosuojelunakokulma)..
	 

	 
	Verkkosivusto Häiritsevä palaute antaa ohjeita asiantuntijoille, jotka ovat vastaanottaneet vihapostia tai epäasiallista palautetta. .(hairitsevapalaute.fi)..
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