Etelä-Karjalan pelastuslaitos
SOSIAALISEN MEDIAN OHJE
2018

Päivitetty 12.2.2018

2

Sosiaalinen media on tämän päivän työväline siinä missä muutkin tieto- ja
viestintätekniikan välineet.
Pelastustoimelle ja pelastustoimen työntekijöille some on hyvä väline moneen asiaan.
Viranomaisten on tärkeää olla läsnä siellä, missä kansalaisetkin ovat. Työntekijä voi käyttää
somea hyödyksi myös esimerkiksi ammatillisessa kehittymisessä ja verkostoitumisessa.

Myös somessa arvostetaan hyviä käytöstapoja – oli siellä sitten
työnantajan edustajana tai ihan omana itsenään.
Someprofiili ja oma käyttäytyminen siellä kannattaakin miettiä sellaiseksi, että ne antavat
sinusta henkilönä oikeanlaisen mielikuvan.

Harkitsematon somettaminen voi aiheuttaa vahinkoja työntekijälle,
työnantajalle tai yleiselle turvallisuudelle.
Some – viestinnässä työntekijää koskevat samat vastuut ja velvollisuudet kuin muissakin
työtehtävissä. Erityisen tärkeää on, ettei luottamuksellisia asioita käsitellä julkisissa
ympäristöissä. Pelastuslaitoksen työntekijänä olet sitoutunut pelastuslaitoksen arvoihin myös vapaa-ajalla ja sosiaalisessa mediassa toimiessasi.
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Somettaminen sujuu, kun noudatat näitä muutamia perusvinkkejä


Sosiaalisessa mediassa saat kertoa ja keskustella omasta työstäsi ja se on jopa
suotavaa – myös työnantajan kannalta. Somessa oleva avoin ja positiivinen kuva
työstäsi ja työpaikastasi on etu esimerkiksi silloin, kun yritämme rekrytoida hyviä ja
osaavia ihmisiä meille töihin. Jos mainitset somessa työnantajasi tai osallistut
työasioita käsitteleviin keskusteluihin, esiinnyt tällöin aina myös pelastuslaitoksen
työntekijänä – halusit sitä tai et.



Terveen järjen käyttö on sallittua, suositeltavaa ja jopa pakollista. Hyvät
käytöstavat pätevät somessakin. Hölmöily saattaa rikkoa ihmissuhteita, työsuhteita tai
tyhjentää pankkitilin. Riittävän iso hölmöily voi olla irtisanomisen peruste.



Somessa ole olemassa sellaista kuin ”salainen ryhmä” tai ”yksityinen
keskustelu”. Kaikki mitä laitat someen on aina vapaata riistaa. Palvelun ylläpitäjät
pääsevät teknisesti käsiksi kaikkeen – myös esimerkiksi ”yksityisviesteihin”.



Et voi jakaa tietoja, kuvia tai videoita jotka eivät ole julkisia tai ovat
vaitiolovelvollisuuden piirissä. Mikäli julkaiset sosiaalisessa mediassa kuvia joista
voi tunnistaa ihmisiä, muista pyytää kuvassa näkyviltä lupa julkaisuun (suullinen lupa
riittää). Mikäli kyseessä on alaikäinen, tarvitset luvan julkaisuun huoltajalta. Käytä
kuvien julkaisussa aina harkintaa ja hyvää makua.



Varmista että käyttämiesi sometilien ja niiden takana olevien sähköpostien salasanat
ovat tarpeeksi vahvoja. Hyvä salasana on riittävän pitkä ja sisältää pieniä kirjaimia,
isoja kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. Voit käyttää työsähköpostiasi someen
kirjautumisessa mikäli käytät somepalvelua työtehtäviisi liittyen. Tarkista jokaisen
palvelun käyttäjäprofiilin yksityisyyden suojaa koskevat asetukset erikseen ja pidä ne
ajan tasalla.



Älä avaa sosiaalisen median kautta tulevia linkkejä mikäli et ole varma niiden
turvallisuudesta. Tarkista aina lähde myös ennen uutisten tai linkkien jakamista
eteenpäin. Muista, että somessa liikkuu paljon tietoa, joka ei ole totta.



Alkoholi ja some on huono yhdistelmä. Suurin osa somessa hölmöilystä tapahtuu
perjantai- ja lauantai-iltaisin. Jos otat, älä someta.

