
Sosiaalinen media 



Mitä sosiaalinen media on?
• Jakamista
• Seuraamista
• Kommentointia
• Tykkäämistä
• Luomista
• Arvioimista
• Ideointia
• Osallistumista
• Osallistamista



Facebook,  LinkedInYhteisöt

Youtube, Flickr, Spotify, Slideshare, 
VimeoMediat

Blogger, Vuodatus, WordpressBlogit

TwitterMikroblogit

WikipediaYhteistyöpalvelut

Skype, Whatsapp, SnapChatViestintä

Sosiaaliasen median välineet 



Sosiaalinen media selkosuomeksi 
Twitter - olen syömässä #munkkia
Facebook - en pidä munkeista
Instagram - tässä on kuva munkistani
Youtube - tässä voit seurata kun syön munkkia
Linkedin - taitoihini kuuluu munkin syönti
Pinterest - tässä on munkin resepti
Spotify - kuuntelen parhaillaan "munkkeja"

http://innoyritys.blogspot.fi/2013/10/sosiaalinen-media-selkosuomeksi.html

Alkuperäinen teksti: http://www.thepoke.co.uk/2013/10/14/social-media-explained-with-doughnuts/

http://innoyritys.blogspot.fi/2013/10/sosiaalinen-media-selkosuomeksi.html
http://www.thepoke.co.uk/2013/10/14/social-media-explained-with-doughnuts/
http://4.bp.blogspot.com/-RMke-iP6U_Q/UmDo8cACVzI/AAAAAAAAAv8/fUJuLgmZVtk/s1600/munkki.jpg


Henkilökohtainen some
• ystävien ja tuttavien kanssa kommunikointi
• oman elämän, harrastusten, kiinnostusten 

jakaminen 
• muiden elämässä mukana pysyminen
• inspiraatio 
• uuden oppiminen
• mielipiteiden esiintuominen 
• keskusteluun osallistuminen 
• sisältöjen seuraaminen 



Sinulla on lupa olla

• aktiivinen 
• tarinankertoja 
• oma itsesi 
• ystävällinen  

• huomaavainen 
• avoin 
• asiallinen 
• selkeä 



Valokuvat sivuilla:

• Kuvallinen julkaisu parempi, kuin pelkkä teksti 
• Kuvat luovat mielikuvaa 
• Kerro osallistujille kuvaamisesta ja aikeistasi julkaista kuva
• Tarkastele laatua: tarkka, valoisa? 
• Kuvassa esiintyvät ihmiset ”hyvässä valossa” 
• Lupa kuvan julkaisuun
• Julkisilla paikoilla otettuja kuvia voi julkaista kysymättä 

erillistä lupaa



Käyttö voi aiheuttaa ongelmia

• tietosuojariskejä
• käyttäjän on ymmärrettävä Some -palvelun 

toimintaa 
• vastuu ryhmistä ja sivujen palveluista 
• vastuu myös ryhmän tai sivun poistamiseen 

verkosta, jos palvelu lopetetaan



Tietoturva ja tietosuoja

• Pidä käyttämiesi tietokoneiden tietoturva ajan 
tasalla.

• Sosiaalisen median palveluiden tunnukset.

• Ei saa kertoa sosiaalisessa mediassa 
tietosuojan piiriin kuuluvista tai muista 
salassa pidettävistä asioista. 



Muista vaarat

• Palvelu ei ota vastuuta siitä, jos käyttäjä saa palvelun 
kautta haittaohjelman koneelleen. 

• Palveluun käyttöehdot ja sopimus sitoo molempia 
osapuolia.

• Usein palvelujen käyttöehdoissa määritellään, että 
palvelun käyttäjä käyttää palvelua täysin omalla 
vastuullaan. 



Vähennä riskit

• Tutustu sosiaalisen median palveluiden 
toimintaan, käyttöehtoihin ja 
yksityisyysasetuksiin.

• Harjoittele käyttöä "harmittomalla" 
aineistolla.

• Some on sekä henkilökohtainen että 
julkinen viestintäympäristö.



Lähde: 
FridaPessi
Piritta Seppälä
blogi.appelsiini.fi
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