
Sosiaalinen media lyhyesti

Kouluttajanne Julia Nurmi



Mitä sosiaalinen media on?

Helppoja, kaikkien saatavilla olevia palveluja
• kommunikointiin
• verkostoihin 
• omien tuotosten jakoon

Sekä

Mahdollisuuksia käyttää muiden tuottamaa media-
aineistoa omissa tuotoksissaan pohjana, tekijänoikeudet 
huomioiden.



Facebook,  LinkedInYhteisöt

Youtube, Flickr, Spotify, Slideshare, Vimeo, 
Pinterest, TikTokMediat

Blogger, Vuodatus, WordpressBlogit

Twitter, InstagramMikroblogit

WikipediaYhteistyöpalvelut

Skype, Whatsapp, Telegram
Snapchat, Viber

Viestintä

Sosiaalisen median välineet 



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 



Tekijänoikeudet

Kaikki teknisesti mahdollinen ei ole 
sosiaalisesti hyväksyttyä, eettistä tai laillista 

Alén-Savikko 2016

https://www.edilex.fi/defensor_legis/16900

https://www.edilex.fi/defensor_legis/16900


Mitä haluat kertoa itsestäsi? 

• Mikä kuva? (Avatar)

• Mikä nimi? (Nickname, alias)

• Bitmoji

• Meemi (meme engl.) -netissä leviävä vitsikäs kuvan ja tekstin 
yhdistelmä.

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zom
bodroid.MemeGenerator

https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/4930a625-bf1c-42bc-866a-e3ed0fa64163
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zombodroid.MemeGenerator


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



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. 



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. 



Käytä vahvoja salasanoja 
ja pidä ne salassa 

• Käyttäjätunnustasi ja salasanaasi vs. pankkikorttiasi ja tunnus-

lukuasi.

• Jos sait uuden salasanan käyttäjätuesta, vaihda se heti.

• Vaihda salasana heti, jos epäilet 

• Olet vastuussa tunnuksesi käytöstä. 

• Älä käytä sama salasanaa muualla kuin some-palveluissa.



Varo kalasteluviestejä ja muita 
huijauksia 

• Harkitse, mitä omia tai muiden tietoja niihin viet. 

• Varo ponnahdusikkunoita ja mainoksia. 

• Älä klikkaile varomattomasti. 

• Älä käytä verkkopalveluja, jotka eivät tunnu luotettavilta. 

• Tarkista käyttäjäprofiilisi yksityisyyden suojaan vaikuttavat 
asetukset, säädä niitä tarvittaessa.  



Varo kalasteluviestejä ja muita 
huijauksia 

• Mitä tietoja voit luovuttaa ja kenelle?

• Omat tiedot - luovutukseen  harkintavalta. 

• Toisen henkilön tietojen luovutukseen pitää olla tämän lupa!

• Verkkoyhteisöissä on helppo tekeytyä toiseksi tai toisenlaiseksi 
henkilöksi. 

• Netiketti

• Kirjoittaminen somessa voi vaikuttaa maineeseesi työnhaussa. 



Vähennä riskit

• Tutustu sosiaalisen median palveluiden 
toimintaan, käyttöehtoihin ja 
yksityisyysasetuksiin.

• Harjoittele käyttöä "harmittomalla" aineistolla.

• Some on sekä henkilökohtainen että julkinen 
viestintäympäristö.



Valokuvat sivuilla:

• kuvallinen julkaisu parempi, kuin pelkkä teksti 

• kuvat luovat mielikuvaa 

• kerro osallistujille kuvaamisesta ja aikeistasi julkaista kuva

• kuvan laatu: tarkka, valoisa? 

• ihmiset kuvassa ”hyvässä valossa” 

• lupa kuvan julkaisuun

• julkisilla paikoilla otettuja kuvia voi julkaista ilman erillistä lupaa

• tallennatko paikkatietoja verkkopalveluun lataamiisi kuviin?



10 ohjetta ympäristöään kuvaavalle

• Älä tallenna mitään tiloista, joihin sinulla ei ole oleskeluoikeutta.

• Kotirauha on ehdoton, ilman haltijan lupaa ei saa tallentaa 
mitään.

• Rakennuksia saa kuvata ja kuvia käyttää.

• Pysyvästi julkisessa tilassa olevia teoksia saa kuvata, mutta kuvia 
ei saa käyttää ansiotoimintaan.

• Muita suojattuja teoksia ja tuotoksia saa tallentaa vain, jos ne 
ovat tallenteessa sivuosassa.



10 ohjetta ympäristöään kuvaavalle

• Ihmisiä ei saa kuvata tai videoida tunnistettavasti heitä halventavissa 
tilanteissa.

• Tunnistettavia ihmisiä sisältävän kuvan tai tallenteen julkaisu edellyttää 
lähes aina lupaa. Julkisessa tilassa, jossa on vapaasti ihmisiä hyvin 
laajasta piiristä, otetun kuvan saa kuitenkin julkaista.

• Mainoksessa ei koskaan saa käyttää ihmisen kasvoja ilman 
nimenomaista lupaa.

• Tilan haltijalla voi olla sääntöjä kuvaamisesta, joita on hyvä seurata.

• Kohteliaisuussäännöt edellyttävät yleensä luvan kysymistä, vaikka laki 
sitä ei edellyttäisikään.



Hyvä verkkoteksti



Verkoston toiminta

• jäsenten on tunnettava olevansa osa toimintaa 

• ihmiset, jotka pystyvät luomaan yhteisten 
tavoitteiden mukaisia tuloksia

• osallistujien keskinäinen tasa-arvo, 
oikeudenmukaisuus ja luottamus

• säännöt



Jaa, verkostoidu



Jaa, verkostoidu



Facebook



Instagram



Instagram

1.Etusivu

2.Lähetä yksityisenä viestinä

3.Tutustu ihmisiin, katso ehdotuksia 
seurattavaksi

4.Kuka on tykännyt postauksestasi

5.Oma profiilisi

1 2 3 4 5



Instagram - asetukset



Twitter

Sisältää

• teksti (280 merkkiä)

• video

• Gif-animaatio

• kuva (4 per postaus)



Twitter



Twitter 

Kommentoi

Retviittaa

Tykkää

Lähetä yksityisenä viestinä

1

1

2 3 4

2

3

4





Twitter – kysely



Linkedin

1. Rakenna houkutteleva profiili

2. Kasvata verkostoasi 

3. Erottaudu muista 

4. Löydä unelmatyösi 
LinkedInin ”Jobs”-välilehti, Easy apply



Frida Pessi

Piritta Seppälä

blogi.appelsiini.fi

https://knowyourmeme.com/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zombodroid.Me
meGenerator

https://www.opettajantekijanoikeus.fi/2011/05/10-ohjetta-
ymparistoaan-kuvaavalle/

Lähteet, lue lisää

https://knowyourmeme.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zombodroid.MemeGenerator
https://www.opettajantekijanoikeus.fi/2011/05/10-ohjetta-ymparistoaan-kuvaavalle/


Lue lisää

https://www.kuulu.fi/blogi/vinkit-henkilobrandin-vahvistamiseen-
somessa/

https://www.kuulu.fi/blogi/parhaat-ilmaiset-kuvapankit/

https://speakerdeck.com/matleenalaakso/twitter-vuorovaikutuksen-
valineena?slide=15

https://www.linkedin.com/pulse/linkedin-haltuun-aloittelijan-opas-
ellen-ellen-into

https://www.kuulu.fi/blogi/vinkit-henkilobrandin-vahvistamiseen-somessa/
https://www.kuulu.fi/blogi/parhaat-ilmaiset-kuvapankit/
https://speakerdeck.com/matleenalaakso/twitter-vuorovaikutuksen-valineena?slide=15
https://www.linkedin.com/pulse/linkedin-haltuun-aloittelijan-opas-ellen-ellen-into


Lue lisää:

https://www.krea.fi/blogi/henkilobrandi/miten-teet-hyvan-linkedin-
profiilin/

https://careersidekick.com/use-linkedin-to-find-job/

https://www.somefarmaseutti.fi/ sometyö apteekissa

https://lmsomeco.fi/blogi/napparasti-twitter-tililta-toiselle/

https://yle.fi/uutiset/3-10517412 - onnistuneet työhakemukset

https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/4930a625-bf1c-42bc-866a-
e3ed0fa64163

https://www.krea.fi/blogi/henkilobrandi/miten-teet-hyvan-linkedin-profiilin/
https://careersidekick.com/use-linkedin-to-find-job/
https://www.somefarmaseutti.fi/
https://lmsomeco.fi/blogi/napparasti-twitter-tililta-toiselle/
https://yle.fi/uutiset/3-10517412
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/4930a625-bf1c-42bc-866a-e3ed0fa64163
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