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Viestintätaidot ja sosiaalisen median 
käyttö kuuluvat nykypäivänä 
asiantuntijan perustyöhön. Uudenmaan 
liitto kannustaa sinua hyödyntämään 
sosiaalisen median mahdollisuuksia.

Somessa voit jakaa asiantuntijuuttasi, 
oppia uutta, saada tietoa oman alan 
kehityksestä ja inspiroitua. Laajennat 
myös ammatillista verkostoasi. 
Aktiivisuus somessa luo myönteistä 
mielikuvaa ja tuo esiin osaamistasi. 
Samalla lisäät toimintamme avoimuutta 
ja annat Uudenmaan liitolle kasvot. 
Asiantuntijoiden nimissä jaetut viestit 
ovat tutkitusti vaikuttavampia kuin 
organisaation nimissä tehdyt.

ROHKEASTI ALKUUN

Sosiaalisessa mediassa pätevät yleiset 
viestinnän arvomme: ymmärrettävyys, 
oikea-aikaisuus, luotettavuus, 
vuorovaikutteisuus ja avoimuus. 

Tämä viestinnän laatima ohjeistus toimii 
ohjenuorana niille, jotka viestivät omalla 
nimellään ja tileillään some-kanavissa. 
Lisäksi järjestämme some-koulutuksia. 
Voit aina kääntyä viestinnän puoleen, kun 
tarvitset neuvoa sometukseen.



PIENIN ASKELIN ETEENPÄIN

Koskaan ei ole liian myöhäistä hypätä 
mukaan some-maailmaan! Tutustuminen 
someen alkaa yleensä omista 
kiinnostuksen kohteista. Lähtökohtana 
voivat olla työn lisäksi harrastukset tai 
vaikkapa uutisten seuraaminen.

Pienten askelten ottaminen on hyvä 
tapa aloittaa. Voit aluksi seurata 
työkavereidesi ja oman alasi keskusteluja. 
Sen jälkeen kannattaa miettiä, millaisten 
sisältöjen tuottaminen olisi itsellesi 
luontevaa. 

Ota myös liiton tilit seurantaan ja 
ryhdy jakamaan aktiivisesti omaa 
seuraajakuntaasi kiinnostavia sisältöjä.  

Kun mahdollisuudet ovat kirkastuneet, 
voit pohtia omia tavoitteitasi ja valita 
käyttöösi ne kanavat, jotka haluat ottaa 
osaksi työrutiineja. 

Alkutaipaleesi tueksi liiton viestintä on 
koonnut some-vinkkejä ja koulutus-
materiaaleja tämän ohjeistuksen loppuun 
sekä Helmeen. Voit esimerkiksi oppia 
millainen on hyvä twiitti tai kerrata 
aiemmista koulutuksista saamiamme 
neuvoja. Helmen oppaat päivittyvät aina 
tuoreella tiedolla. 

https://uudenmaanliitto.sharepoint.com/nain-tyoskentelemme/viestinta/viestintavinkkeja/Sivut/default.aspx


VALITSE KANAVAT, 
JOIHIN HALUAT SATSATA

Liiton ensisijaiset some-kanavat ovat 
Twitter ja Facebook. Kannustamme 
sinua perustamaan oman Twitter-tilin. 
Työmme kannalta tärkeät vaikuttajat 
ovat jo Twitterissä, joten se on meille 
luonteva kanava. Käyttäjämäärät ovat 
myös koko ajan kasvussa.

Reaaliaikainen keskustelu on somen 
vahvuus, joten jo keskusteluja 
seuraamalla pysyt kärryillä oman alasi 

kehityksessä. Somen kautta voimme 
myös saada työllemme näkyvyyttä ohi 
perinteisen median. Etenkin Twitter 
on kanava, josta toimittajat poimivat 
juttuaiheita kiinnostavista keskusteluista. 

Asiantuntijan työroolissa tehokas kanava 
on myös LinkedIn, joka tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet ajatusten jakamiseen ja 
verkostoitumiseen. 

Tviit 
   tviit

http://www.twitter.com
http://www.facebook.com
https://www.linkedin.com/


LÖYDÄ OMA TAPASI TOIMIA

Pohdi, miten haluat hyödyntää somea 
työssäsi. Joku seuraa keskusteluja, toinen 
linkittää uutisia ja kolmas ottaa joka 
päivä osaa keskusteluihin. Useimmat 
aloittavat seuraamalla sivusta ja 
kokemuksen karttuessa rohkaistuvat 
mukaan keskusteluihin.

Somessa on luontevaa jakaa sekä työhön 
että vapaa-aikaan liittyviä sisältöjä 
samalta tililtä. Kun sometat työasioista, 
kerro profiiliesittelyssäsi, minkä alan 

osaajana työskentelet Uudenmaan 
liitossa.  

Yksityistilien lisäksi liitto näkyy somessa 
organisaatiotileillä, joita ylläpitää liiton 
viestintä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. 
Näillä tileillä käytämme liiton ääntä 
organisaationa. Viestintä myös seuraa 
liiton tileille osoitettuja viestejä ja kysyy 
tarvittaessa kommentointiin neuvoja 
asiantuntijoilta.



FIKSUSTI SOMESSA

Olemme sosiaalisessa mediassa aina 
enemmän tai vähemmän työyhteisömme 
edustajia. Hyvä nyrkkisääntö on, että 
keskustelut käydään somessa samoin 
kuin kasvokkainkin, eli fiksusti ja 
ammattimaisesti. Työpaikan sisäisistä 
asioista on reiluinta keskustella aina 
henkilökohtaisesti.

Somessa voi keskustella julkisista asiois-
ta, jotka eivät sisällä luottamuksellista 
tietoa.  

Toisten kuvia tai tietoja ei voi julkaista 
ilman lupaa. Sananvapaus on, mutta niin 
on sananvastuukin. 

Ole tarkkana, sillä keskustelu somessa 
on lähtökohtaisesti aina julkista. Ota 
huomioon, että viestit saattavat päätyä 
myös sellaisille tahoille, jotka eivät tunne 
alkuperäisen keskustelun kontekstia.



MUISTA TURVALLISUUS

Kun otat uuden palvelun käyttöösi, 
määritä yksityisyydensuojaasi liittyvät 
asetukset ja varmista, mitkä tiedot 
näkyvät julkisina. Suosittelemme kirjau-
tumaan palveluihin eri tunnuksilla kuin 
työpaikan järjestelmiin. Salasanan vaih-
taminen säännöllisesti on myös tärkeä 
turvallisuusseikka.

Sosiaalisessa mediassa voidaan kalastella 
luottamuksellista tietoa. Varo paljasta-
masta itsestäsi tai työyhteisöstäsi sellai-
sia seikkoja, joita ulkopuolinen taho voi 
käyttää hyväksi. 

Älä vastaa outoihin viesteihin tai 
klikkaa tuntemattomia linkkejä. Ilmoita 
käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta 
myös palvelun ylläpitäjille.

Sosiaalisen median kielteiset puolet 
nähdään Uudenmaan liitossa myös 
riskinä työhyvinvoinnille. Jos kohtaat 
epäasiallista käytöstä tai muita somen 
lieveilmiöitä työssäsi, ota asia puheeksi 
esimiehesi kanssa. Työnantajan 
velvollisuus on puuttua tilanteeseen.



MATKALLA 
SOME-GURUKSI

Pidä huolta osaamisestasi muuttuvassa some-
maailmassa. Sosiaalisen median hallinta kuuluu 
nykypäivän työelämän taitoihin, ja on sinulle arvokasta 
osaamista myös tulevissa työelämän muutoksissa.

Vinkkejä hyvään 
some-viestintään

Jaa 
asiantuntemustasi ja 
tarjoa tarttumapintaa 
keskustelulle. Nappaa 

kiinni yksityiskohtiin, joi-
hon voit tarjota omaa 

asiantuntemustasi.

Kommentoi 
ja vastaa alaasi 

liittyviin kysymyksiin, 
vaikkei kysymystä 

olisi osoitettu suoraan 
sinulle. Vastaa aina 
sinulle osoitettuun 

kysymykseen.

Tue työkaverien 
viestintää tykkää-
mällä, kommentoi-

malla ja jakamalla. Näin 
vahvistat sekä omaa 

että työkaverin 
asiantuntijuutta.

Aktiivisuus 
kannattaa! 

Peukutus, tykkäys 
tai uudelleentviittaus 

ovat osoituksia 
osallistumisesta 
kommentoinnin 

lisäksi.

Seuraa vain niitä 
tilejä, joista olet 

aidosti kiinnostunut 
– vältyt turhalta 

viestitulvalta.

Muista, että 
kaikki mikä on 

laitonta tai sopi-
matonta, on sitä 
myös somessa.

Jos tunteet 
kuumenevat ja 

keskustelu kiihtyy, voi olla 
hyvä ottaa hengähdystauko 

ennen vastaamista. Pyri 
tulkitsemaan toista keskustelijaa 

hyväntahtoisesti ja 
kunnioittaen. Luovuta kun 

olet saanut sanottua 
oman kantasi.

Jos huomaat 
tehneesi virheen, 
myönnä se, pyydä 

anteeksi ja oikaise tieto. 
Selkeä anteeksipyyntö ja 
virheen tunnustaminen 

vahvistavat asiantuntijan 
mainetta yhteisön 

silmissä.

Pyri kasvattamaan 
seuraajajoukkoasi, 

jolloin oma sanomasikin 
leviää laajemmalle: käytä 
hashtageja, jaa hyödyllisiä 
vinkkejä ja uutisia, osallis-

tu keskusteluihin, ole 
kiinnostava.

Kokeile 
ja seuraa 
tuloksia.

Ota some 
osaksi jokaista 

työpäivää, jotta voit 
reagoida esille nou-
seviin kysymyksiin 
silloin kun ne ovat 

ajankohtaisia.

Varmista 
aina tarjoamasi 

ja jakamasi tiedon 
oikeellisuus. Somessa 

tehtaillaan myös 
valeuutisia. Jos huomaat 

virheellistä tietoa, 
tarjoa faktaa.



Ole aito. 
Mieti millainen 

on luonteva 
puhetyylisi, ja 

käytä sitä.

Tviittaa 
säännöllisesti, 

kokeile eri vuoro- 
kaudenaikoja.

Käytä 
hashtageja 

maltillisesti, 
ettei luettavuus 

kärsi.

Panosta 
tviitin alkuun, 

ensimmäiset sanat 
ovat tärkeimmät. 

Vältä erikoismerkkejä 
alussa.

Rohkeus ja 
tiivistämistaito ovat 

somettajan valtit 
– Twitter on 140 
merkin haaste.

Ripaus huumoria 
toimii. Tyylissä voi 

ottaa persoonallisia 
vapauksia enemmän kuin 

muussa viestinnässä. 
Seuraa tyylitaitureita ja 

ota heiltä oppia.

Käytä yleiskielistä 
ilmaisua ja lähesty 

asiaa tavallisen ihimisen 
näkökulmasta. Rennon 

keskusteleva sävy 
herättää luotettavan 

mielikuvan.

Kun 
tviittaat 

seminaarista tai 
muusta tilaisuudesta, 

muotoile tviittisi 
sellaiseen muotoon, 
jonka voisit sanoa 

tilaisuudessa 
ääneen.

Hyvän 
tviitin aineksia 

ovat esimerkiksi 
ajankohtaisuus, pikku 

faktat, uusi tieto, 
yllättävä yksityiskohta, 
hauska havainto, arjen 

näkökulma, hyvä 
kuva...

Puhuttelu ja 
kysyminen toimi-

vat, sillä ne kytkevät 
asiasta kiinnostu-
neet tehokkaasti 

mukaan.

Some ei korvaa 
virallista asiointia, 

vaan virallinen palaute 
tulee aina ohjata liiton 

kirjaamoon.

i Lisävinkkejä löytyy Helmestä.
Apua voi aina kysyä myös 
viestinnästä!

https://uudenmaanliitto.sharepoint.com/nain-tyoskentelemme/viestinta/viestintavinkkeja/Sivut/default.aspx


LIITON ORGANISAATIOTILIT

Twitter:

» Uudenmaan liitto

» Uusimaa 2019

» Helsinki Smart Region

Facebook:

» Uudenmaan liitto

» Uusimaa-viikko

» Uudenmaan Suomi 100

» Etelä-Suomen EAKR

YouTube:

» Uudenmaan liitto

» Uusimaa 2019

» Helsinki Smart Region

https://twitter.com/Uudenmaanliitto
https://twitter.com/Uusimaa2019
https://twitter.com/HelsinkiSmart
https://www.facebook.com/uudenmaanliitto/
https://www.facebook.com/uusimaaviikko/?fref=ts
https://www.facebook.com/suomi100uusimaa/?fref=ts
https://www.facebook.com/esEAKR/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/uudenmaanliitto
https://www.youtube.com/channel/UCmkigFXQIyOuM8_JCfgMR1Q
https://www.youtube.com/channel/UC221VAyojZ6e5CoqZ_GOOCA

