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Sosiaalisen median ohje kertoo Oulun
kaupungin toimintaperiaatteet sosiaalisen
median käytössä ja opastaa työntekijöitä
toimimaan sosiaalisessa mediassa työ- ja
vapaa-aikanaan. Ohje koskee peruskuntaa
ja kaupungin liikelaitoksia sekä Monetra
Oy:tä niiltä osin, kuin se tuottaa kaupungille
palveluita..

Sosiaalisen median
tyypillisiä piirteitä
ovat avoimuus, osallistuminen,
keskustelu, käyttäjien tuottama
sisältö, yhteisöjen muodostuminen ja verkottuminen.

Kaikki Oulun kaupungin viestinnän kanavat
luovat mielikuvaa Oulun kaupungista ja
laajemminkin Oulusta. Kuntalaisten mielissä

Oulun kaupunki = Oulu

1. Sosiaalinen media
pähkinänkuoressa

2. Oulun kaupunki
sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media (some) on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti
tuotettua sisältöä sekä luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita.
Sosiaalisen median tyypillisiä piirteitä ovat
avoimuus, osallistuminen, keskustelu, käyttäjien
tuottama sisältö, yhteisöjen muodostuminen ja
verkottuminen. Kynnys luoda sisältöjä sosiaaliseen
mediaan on matala, ja sisältö leviää sosiaalisen
median palveluissa nopeasti.
Sosiaalisen median palveluita ovat mm. blogit,
Facebook, Instagram, keskustelupalstat, LinkedIn,
Skype, Snapchat, WhatsApp, Wikipedia ja muut wiki-projektit, Yammer ja YouTube.

Oulun kaupungin viestinnän ylläpitämiä kaupunkitason sosiaalisen median kanavia ovat:
Facebook: https://www.facebook.com/Oulu.Finland
Twitter: https://twitter.com/oulunkaupunki
Instagram: http://instagram.com/cityofoulu
Youtube: http://www.youtube.com/CityofOulu
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/city-of-oulu
Spotify: https://open.spotify.com/user/oulunkaupunki?si=vAzVK-X0Q4i8YWvcvqIJvQ
Oulun kaupungin blogi: http://blogi.oulunkaupunki.fi/
Lisäksi kaupungin eri toimialoilla ja yksiköillä on käytössään omia tilejä sekä muitakin somekanavia, esim. WhatsApp ja Snapchat nuorisopalveluissa.
Jos harkitset uuden tilin perustamista kaupungin toimintaan, ota yhteyttä kaupungin viestintään. Katso viestinnän yhteystiedot Akkunasta.
Tarkista myös tietosuojaohjeet kohdasta 4: Tietoturva ja -suoja.
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Sosiaalisessa mediassa käytetään aihe-

tunnisteita, hashtagejä (risuaita), joiden

Kanavakohtaiset periaatteet
Oulun brändikäsikirja kertoo, miltä Oulu näyttää
ja kuulostaa. Se kertoo Oulun brändin tarinan, tärkeimmät ominaisuudet, äänensävyn ja ohjeistaa
Oulun visuaalisten tunnisteiden käytön. Brändikäsikirjassa kerrotaan myös, millaisia kuvia Oulun
kaupunki käyttää.
Sosiaalisessa mediassa käytetään aihetunnisteita, hashtagejä (risuaita), joiden perusidea on
koota saman aiheen sisältöä yhden tunnisteen
alle. Aihetunniste on myös hakusana.
Aihetunnisteita käytetään niin Facebookissa,
Instagramissa, Twitterissä kuin LinkedInissäkin.
Suurin jalansija niillä on Twitterissä ja Instagramissa, joten alla on ohjeistetty aihetunnisteiden
käyttöä vain niissä.

Facebook
Ihmiset käyttävät Facebookia erityisesti yhteydenpitoon ystäviensä kanssa. Facebookissa on myös
mahdollista liittyä erilaisiin yhteisöihin ja saada
tietoa tulevista tapahtumista.
Facebook on seuratuin kaupungin somekanava. Oulun kaupungin Facebook-sivustolla on
16 550 seuraajaa (1/2018). Suurin käyttäjäryhmä
on 35-44-vuotiaat (29 %), 25-54-vuotiaita on yhteensä 73 % seuraajista. Vuonna 2017 kaupungin
Facebook-tilillä oli 845 postausta.
Facebook on ”kaiken kansan” kanava, jossa
julkaistaan monipuolisesti tiedotustyyppistä asiaa

perusidea on koota saman aiheen sisältöä
yhden tunnisteen alle. Aihetunniste on myös
hakusana.

ja markkinoidaan kaupungin järjestämiä tapahtumia esim. videoita hyödyntäen. Facebookissa järjestetään myös keskusteluja virkamiesten ja kuntalaisten kesken.
Käytämme kiinnitettyjä nostoja vain erittäin
merkittävissä asioissa, esim. kriisiviestinnässä.

Twitter
Tekstipohjaiset viestit eli twiitit (englanniksi tweet),
voivat sisältää korkeintaan 280 merkkiä. Twiitit
voivat sisältää myös kuvia ja videoita. Suomessa
Twitter ei ole kovin iso kanava, mutta sitäkin vaikuttavampi, koska monet johtajat, asiantuntijat,
poliitikot ja journalistit ovat erittäin aktiivisia Twitterissä.
Oulun kaupungin Twitter-tilillä on 7430 seuraajaa (1/2018). Suurin käyttäjäryhmä on 25–34-vuotiaat (42 %). Vuonna 2017 kaupungin Twitter-tilillä
julkaistiin 913 twiittiä.
Twitterissä julkaistaan strategisesti ja brändin
kannalta tärkeitä asioita, elinvoiman ja kaupunki-

kuvan kannalta tärkeitä asioita sekä asiantuntijoita
kiinnostavia asioita. Viestintäjohtaja twiittaa kaupunginvaltuuston kokouksista kaupungin tililtä.
Kaikissa Oulun kaupungin Twitter-tilillä julkaistavissa twiiteissä tulee olla #Oulu. Jos asia
liittyy strategisiin painopisteisiin tai kulttuuripääkaupunkihakuun, kannattaa laittaa mukaan myös
#Oulu2026. Lisäksi voi käyttää muita tekstiin sopivia aihetunnisteita. Valtuuston kokouksiin liittyvissä twiiteissä on #Oulu ja #ouluvaltuusto.
Jos twiittaat kaupungin asioista omalla tililläsi, voit käyttää samoja ehdotettuja aihetunnisteita.
Kaupunkiorganisaatioon voit viitata kirjoittamalla
twiittiin @oulunkaupunki.
Käytämme kiinnitettyjä nostoja vain erittäin
merkittävissä asioissa, esim. kriisiviestinnässä.
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Instagram
Instagram on kuvien ja videoiden jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto. Palvelun avulla käyttäjät voivat
jakaa kuvia ja videoita sekä kommentoida ja tykätä
toistensa jakamasta sisällöstä.
Oulun kaupungin Instagram-tilillä on 6290
seuraajaa (1/2018). Suurin osa seuraajista on ikäryhmässä 25-34-vuotiaat, seuraavaksi suurin ryhmä on 35-44-vuotiaat. Vuonna 2017 kaupungin
Instagram-tilillä julkaistiin 279 kuvaa tai videota.
Instagramilla saavutamme erityisesti nuoria
aikuisia. Instragramissa julkaistaessa pitää aina olla
hyvä kuva tai video. Instagramissa julkaistaan kuvia ja videoita erityisesti pääkohderyhmää kiinnostavista asioista sekä lisäksi Oulun tapahtumista ja
ajankohtaisista, esim. eri vuodenaikoihin liittyvistä
tilanteista ja asioista. Kanavan erityispiirteenä on
keveys ja visuaalisuus.
Kaikissa Oulun kaupungin Instagram-tilillä
julkaistavissa kuvateksteissä tulee olla #Oulu. Jos
kuva liittyy strategisiin painopisteisiin tai kulttuuripääkaupunkihakuun, kannattaa laittaa mukaan
myös #Oulu2026. Lisäksi voi käyttää muita kuvaan
sopivia aihetunnisteita, esimerkiksi vuodenaikaan
liittyviä, kuten #kesä tai #talvi.
Kansainvälistä yleisöä ja matkailijoita kiinnostavissa kuvissa (esim. luontokuvat, nähtävyydet,
suomalaiset erikoisuudet) kannattaa käyttää myös
tunnistetta #Finland sekä tarvittaessa esim. vuodenaikaan liittyviä, kuten #summer tai #winter.
Jos julkaiset kaupungin asioista omalla tililläsi, voit käyttää samoja ehdotettuja aihetunnisteita.

Kaupunkiorganisaatioon voit viitata kirjoittamalla
kuvaukseen @cityofoulu.

Youtube
Youtube on videoiden julkaisu- ja suoratoistopalvelu. Käyttäjät voivat lisätä sivustolle omia videoitaan, lähettää live-lähetyksiä sekä katsoa ja
kommentoida muiden käyttäjien videoita. Suoratoistolähetyksiin on liitettävissä chat.
Oulun kaupungin Youtube-kanavalla on 740 tilaajaa (1/2018). Vuonna 2017 näyttökertoja oli 151 161,
joiden keskimääräinen kesto oli neljä minuuttia. Suurin käyttäjäryhmä on 25–44-vuotiaat (49 %).
Kaikki Oulun kaupungin markkinoinnin ja viestinnän tueksi tehdyt videot julkaistaan kaupungin
Youtube-kanavalla ja jaetaan muilla kaupungin somekanavilla.
Kaupungin Youtube-kanavaa käytetään suoriin lähetyksiin (mm. kaupunginvaltuuston kokoukset). Suorien lähetysten katseluosoite on http://
www.ouka.fi/live.
Kanavalla julkaistuista julkisista videoista lähtee automaattisesti twiittaus kaupungin Twittertilille.

LinkedIn
LinkedIn on organisaatioiden ja työntekijöiden somekanava, jonka tavoitteena on tuoda esiin sekä
ihmisten että organisaatioiden osaamista. Rekrytoinnin kanavana se on jatkuvasti kasvava media.
Sosiaalisen median kanavista LinkedIn erottuu siinä, että siellä ihmiset ovat esillä ammattinsa kaut-

ta: kommentointi ja jakaminen liittyvät ammatillista kiinnostusta herättäviin aiheisiin.
Oulun kaupungin LinkedIn-tilillä on 2920 seuraajaa (1/2018).
Kaupungin LinkedIn-tilin tavoitteena on erityisesti positiivisen työnantajamielikuvan edistäminen. Työnantajakuvalla on vaikutusta esim. siihen,
millaisia työntekijöitä meille hakeutuu. Kaupungin
julkisessa haussa olevat avoimet työpaikat, jotka
on julkaistu Kuntarekryssä, julkaistaan automaattisesti myös kaupungin LinkedIn-tilillä.
LinkedIniin on mahdollista luoda ns. showroomeja niille toimialoille tai yksiköille, jotka hyötyvät niistä.
Kaupungin henkilöstöryhmä vastaa kaupungin LinkedIn-tilin sisällöstä ja kehittämisestä yhteistyössä viestinnän kanssa.

Oulun kaupungin blogi
Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi henkilö tuottaa sisältöä enemmän tai vähemmän säännöllisesti.
Oulun kaupungin blogin blogikirjoituksista
lähtee automaattisesti twiittaus kaupungin Twitter-tilille. Blogikirjoituksia jaetaan myös muilla
kaupungin somekanavilla.
Oulun kaupungin blogia kannattaa hyödyntää erityisesti silloin, kun on jotain mielenkiintoista
uutta kerrottavaa tai haluaa avata monimutkaista
asiaa kaupungin näkökulmasta. Blogia voi hyödyntää myös muun kriisiviestinnän tukena.
Myös Akkunassa, kaupungin intranetissä, on
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mahdollisuus kirjoittaa blogia muille kaupungin
työntekijöille. Akkunaan on myös mahdollista perustaa ryhmäblogi, kuten on esimerkiksi sikun Alueilla tapahtuu -blogi.

Yammer – sisäinen somekanava
Yhteisöpalvelu Yammer on kaupungin sisäinen
sosiaalinen media ja vuorovaikutuskanava. Se on
tarkoitettu keskusteluun, yhteistyöhön ja ammatilliseen verkostoitumiseen.
Yammer on ”somekanava työkäyttöön”, eli siellä keskustellaan ensisijaisesti työasioista, jaetaan
hyviä käytäntöjä ja opitaan yhdessä uutta. Yammerin
toiminta perustuu ryhmiin, joihin työntekijät voivat
liittyä oman kiinnostuksensa mukaan.
Ohjeet Yammeriin liittymisestä löydät Akkunan työkalusivuilta. Somea työssään käyttäville
kaupungin työntekijöille Yammerissa on oma ryhmä Sosiaalisen median käyttäjät.

Mistä sisältöä kaupungin someen?
Viestintäryhmä vastaa ja tuottaa pääosin sisällöt
kaupungin yhteisiin somekanaviin.
Jos ulkoinen toimija, esimerkiksi viestintätai mainostoimisto hoitaa somettamisen jossakin
projektissa tai tapahtumassa, tulee sosiaalisen
median käytännöt käydä etukäteen huolellisesti
läpi. Myös palautteisiin ja kysymyksiin vastaamisesta tulee sopia.

Some on asiakkaalle yksi
kanava ottaa

Jos huomaat, että työhösi
liittyvästä asiasta voisi viestiä kaupungin somekanavissa, ota yhteyttä
oman toimialasi viestintävastaavaan.

Jos huomaat, että työhösi liittyvästä asiasta
voisi viestiä kaupungin somekanavissa, ota yhteyttä
oman toimialasi viestintävastaavaan.
Kaupungin kanavilla voidaan myös jakaa yksittäisten henkilöiden Ouluun liittyviä sisältöjä, kun ne
tukevat kaupungin somekanavien tavoitteita.
Ouka.fi:ssä voi valita uutisen ja tapahtuman julkaisun yhteydessä, että se jaetaan myös
sosiaalisen median kanavalle. Tällöin uutiselle tai tapahtumalle valitaan kategoria ”Julkaistaan Twitterissä” tai ”Julkaistaan LinkedInissä”.
Julkaisun jakamisen automatisoinnissa on käytössä Dlvrit.com. Näitä ”automaattijakoja” käytetään kuitenkin harkiten. Pääperiaate on, että
kaikki ”somettamiset” kirjoitetaan erikseen ja
yksilöllisesti, kohderyhmä huomioon ottaen.

yhteyttä

Oulun kaupunkiin. Kaupunki
reagoi somessa niihin viesteihin ja palautteisiin, joissa
on jokin Oulun kaupungille
osoitettu kysymys.

Asiakaspalvelu
sosiaalisessa mediassa
Some on asiakkaalle yksi mahdollinen kanava
ottaa yhteyttä Oulun kaupunkiin. Oulun kaupunki
reagoi somessa niihin viesteihin ja palautteisiin,
joissa on jokin Oulun kaupungille osoitettu kysymys.
Oulu10-palveluilla on ensisijainen vastausvastuu Facebookin (Oulun kaupunki ja Liikkuva Oulu)
kautta tuleviin yksityisviesteihin sekä Twitterin @
oulunkaupunki-merkinnän sisältäviin viesteihin.
Oulu10-palvelut seuraa kanavia Hootsuite-työkalun avulla.
Kun kyseessä on asiakkaan jättämä kommentti johonkin Oulun kaupungin lisäämään julkaisuun,
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kommenttiin vastaa julkaisun lisääjä.
Asiakkaalle pyritään vastaamaan saman arkipäivän aikana. Jos Oulu10 ei osaa vastata suoraan
asiakkaan kysymykseen, se on yhteydessä palvelualueen ko. asiasta tietävään työntekijään ja välittää häneltä saadun vastauksen asiakkaalle. Mikäli
vastausta ei saada saman arkipäivän aikana, ilmoitetaan asiakkaalle, että asiaa selvitetään ja siihen
palataan, kun saadaan lisätietoa.
Asiattomat viestit ja keskustelut voidaan jättää huomiotta ja tarvittaessa poistaa.
Jos viesti tai keskustelu sisältää arkaluontoisia asioita tai henkilötietoja, ohjataan asiakasta
olemaan yhteydessä oikeaan paikkaan, oikean
kanavan kautta. Uhkaavat viestit ohjataan tiedoksi
myös kaupungin turvallisuudesta ja riskienhallinnasta vastaaville. Katso Yhteystiedot Akkunasta.
Ulkopuolisia tapahtumanjärjestäjiä voidaan
ohjata jättämään tapahtumailmoitukset Facebookin Vierailijoiden julkaisut/Visitor posts -osioon.
Oulu10-palvelut seuraa myös tätä osiota ja poistaa
tarvittaessa epäasialliset julkaisut.

3. Näin hyödynnät sosiaalista mediaa työssäsi
Sosiaalisen median käytön ei tule haitata työtehtävien hoitoa, mutta se saa mielellään auttaa siinä.
Oulun kaupungin toimijat voivat hyödyntää somea muun muassa:
• kuntalaisille tiedottamisessa ja markkinoinnissa
• asiakaspalvelussa ja neuvonnassa
• kuntalaisten ja eri asiakasryhmien kohtaamisessa ja ohjauksessa (esim. verkossa tehtävä nuorisotyö)
• kuntalaisten ja viranhaltijoiden välisessä asioinnissa ja vuorovaikutuksessa
• päätöksenteon tukena ja keskustelun herättäjänä, ideoiden keräämisessä ja ns. joukkoistamisessa,
esimerkiksi johto kertoo valmistelussa olevista asioista
• tapahtumamarkkinoinnissa
• kuntalaisten osallistumisen ja vuorovaikutuksen aktivoinnissa
• työntekijöiden ammatillisen verkostoitumisen sekä työn ja osaamisen kehittämisessä
• positiivisen mielikuvan luomisessa ja maineenhallinnan tukena.
Sosiaalinen media tarjoaa kaupungille mahdollisuuden suoraan vuorovaikutukseen kuntalaisten
kanssa. Viestien sisältö voi olla tekstiä, kuvaa tai videota. Some auttaa tavoittamaan myös sellaisia kohderyhmiä, jotka eivät seuraa esimerkiksi kaupungin nettisivuja, paikallismediaa tai kaupungin lehti-ilmoittelua.
Some ei korvaa perinteisiä viestinnässä ja markkinoinnissa käytettyjä mediajakelukanavia eikä kaupungin verkkosivuja, mutta tuo erinomaisen ja kustannustehokkaan kanavan näiden lisäksi.
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Sosiaalisen median kanava
Sosiaalisen median hyödyntäminen

/kanavat valitaan tavoitteiden
ja kohderyhmän pohjalta.

edellyttää suunnitelmallisuutta, aktiivista

ominaispiirteet ja toimintatavat.

säännöllistä päivittämistä.

Sosiaalisen median hyödyntäminen edellyttää
suunnitelmallisuutta, aktiivista osallistumista ja
henkilöresursseja sekä säännöllistä päivittämistä.
Somen käytön tulee tukea kaupungin strategiaa, ja
se on osa kokonaisviestintää ja viestintäsuunnitelmaa.
Uusien sometilien avaaminen tulee harkita
tarkasti. Usein on järkevää keskittyä yhteen toimialan/yksikön kanavakohtaiseen sivustoon (esim.
Facebook-sivusto), jolloin sivustolle saadaan
enemmän seuraajia ja näkyvyyttä.
Alla oleviin kysymyksiin kannattaa miettiä
vastaukset ennen tilin avaamista. Varmista esimiehesi tuki ja sovi hänen kanssaan käytännöistä. Keskustele tarpeesta ja käytännöistä myös oman vas-

henkilökohtainen, epävirallinen ja keskusteleva.
Käytä yleistajuista kieltä. Huomioi eri kanavien

osallistumista ja henkilöresursseja sekä

Sosiaalisen median suunnitelma

Sosiaalisen median viestintätyyli on

tuualueesi viestinnän asiantuntijan kanssa. Oulun
kaupungin viestinnällä tulee olla kokonaiskäsitys
käytössä olevista somekanavista.

Mitä ja missä?
Mihin pyrimme sosiaalisen median käytöllä, mitkä ovat tavoitteemme? Keitä haluamme tavoittaa,
mikä on pääkohderyhmämme?
Sosiaalisen median kanava/kanavat valitaan
tavoitteiden ja kohderyhmän pohjalta. Minkä kanavien avulla tavoitteet ja kohderyhmä on helpointa
saavuttaa? Tutustu myös palvelun käyttöehtoihin.
Sosiaalisen median käyttö on osa organisaation toimintaa ja viestintää. Eri viestintäkanavien
välillä tulee olla yhteys ja viestien tulee olla yhteneväiset: kanavat muodostavat kokonaisuuden.

Ketkä?
Ketkä ylläpitävät valittua sosiaalisen median kanavaa? Somekanavat ovat osa asiakaspalvelua.
Missä roolissa ylläpitäjät toimivat sosiaalisessa mediassa? Rooli riippuu käytettävästä ympäristöstä ja työn tavoitteista:
• virkarooli, esim. kaupunginjohtaja,
nuorisotyöntekijä
• organisaation edustaja, esim. Oulun
kaupunginkirjasto
• omalla nimellä
Suunnittele resursointi: sosiaalinen media ei
lomaile, osallistumisen pitää olla aktiivista.

Miten?
Sosiaalisen median viestintätyyli on henkilökohtainen, epävirallinen ja keskusteleva. Käytä yleis-
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tajuista kieltä: vältä kapula- ja ”virkakieltä”. Kiinnitä
huomiota kanavan kohderyhmään ja sille sopivaan
äänensävyyn.
Ytimekäs viesti menee perille parhaiten, ja joskus yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Ota kohderyhmä huomioon viestin sävyssä, huumori on taitolaji.
Huomioi eri kanavien ominaispiirteet ja toimintatavat.
Ole aktiivinen ja vastaa palautteeseen mahdollisimman pian, näin keskustelu säilyy vireänä.
Älä provosoidu kielteisestä palautteesta, vaan suhtaudu siihen asiallisesti.
Sosiaalisessa mediassa syntyy helposti isompia ja pienempiä somekohuja. Jos huomaat tehneesi virheen, pahoittele ja korjaa asia, se usein
riittää. Ole tarvittaessa yhteydessä viestintään.
Jos jokin asia eskaloituu isoksi somekriisiksi,
toimitaan kaupungin kriisiviestintäohjeiden mukaisesti. Lisätietoa kriisiviestinnästä on Akkunassa
Kriisiviestintä-sivulla.

Seuranta ja mittaaminen
Sosiaaliselle medialle asetettujen tavoitteiden
saavuttamista täytyy seurata ja mitata. Mittarit kertovat, miten viestinnässä on onnistuttu ja missä
asioissa tulisi vielä parantaa. Tietojen avulla sosiaalisen median toimintaa voidaan kehittää tehokkaammaksi.

Seuraajien, tykkääjien ja tilaajien määrät eivät ole yksinään relevantteja mittareita. Mittarina
kannattakin käyttää sen sijaan sisällön kattavuutta
sekä reagointien määrää ja laatua.
Kävijätietojen saatavuus vaihtelee sosiaalisen
median kanavissa. Esimerkiksi Facebook tarjoaa
monipuoliset kävijätilastot. Käytössä on myös erillisiä analytiikkatyökaluja, joista osa on maksullisia.
Analytiikkatyökalun avulla on mahdollisuus verrata eri kanavia.

Tutustuttavaksi:

Eri kanavien seuraaminen:
https://hootsuite.com/# (maksullinen)
Twitter-analytiikka:
https://analytics.twitter.com
Instagram-analytiikka:
http://iconosquare.com/instagram-analytics
(maksullinen)
Youtube-analytiikka:
https://www.youtube.com/analytics

Maksullinen markkinointi
Maksetun markkinoinnin avulla sosiaalisessa mediassa varmistetaan riittävä näkyvyys oikeille, jopa
aivan uusille kohderyhmille. Maksetun markkinoin
avulla voit esimerkiksi määrittää: kuka näkee viestisi, milloin viestisi näkyvät, näyttää viestin samalle
ihmiselle useaan kertaan sekä ohjata kävijöitä toimimaan toivomallasi tavalla.
Sosiaaliselle medialle kannattaakin varata
sopiva rahasumma markkinointibudjettia suunniteltaessa. Usein pienetkin rahalliset panostukset
tuovat hyviä tuloksia.
Kaupungilla on käytössä Business Manager,
jota käytetään Facebookin ja Instagramin maksetun markkinoinnin toteuttamiseen.

Määrittele tavoitteet ja mittarit somekanavien
käytölle ja tee johtopäätöksiä niiden pohjalta.
Käyttäjien osallistuminen, aktiivisuus ja sitouttaminen ovat tärkeitä.
Jos jokin kanava ei toimi, sen käytön voi myös
lopettaa. Ilmoita lopettamisesta kanavalla hyvissä
ajoin ennen sen lopettamista.
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4. Oulun kaupungin
työntekijänä
sosiaalisessa mediassa
Yleisohje: Käytä järkeäsi. Säilytä asiallisuus. Olet
kaupungin työntekijä myös vapaa-ajallasi.
Salassapitovelvollisuus pätee myös somessa.
Perustuslain mukaan sananvapaus koskee jokaista. Kiellettyä laissa ja työsuhteessa on kiellettyä
myös verkossa.
Kun toimit somessa ns. työntekijäprofiililla
(esimerkiksi ”Bertta Byströmin nuorten palveluista”), edustat silloin työnantajaa.
Vapaa-ajallaan jokainen työntekijä voi osallistua Oulun kaupunkiin liittyvään julkiseen keskusteluun yleisellä tasolla. Mikäli olet tyytyväinen
työnantajaasi, kerro se ihmeessä myös somessa.
Jaa kaupungin somesisältöjä, jos ne ovat sinusta kiinnostavia, tykkää julkaisuista, kommentoi ja
osallistu keskusteluun. Reaktiot edistävät viestin
leviämistä: näin lisäät omalta osaltasi kaupungin
positiivista näkyvyyttä somessa.
Kun avaat suusi työpaikan ulkopuolella sanoaksesi jotakin työnantajastasi, luot samalla positiivista tai negatiivista kuvaa Oulun kaupungista.
Työntekijöiden toiminta somessa rakentaa työnantajakuvaa: yksittäisen työntekijän viestiä pidetään usein luotettavampana kuin organisaation
virallisia viestejä. Työnantajakuvalla on vaikutusta

Työstään innostunut
ja osaava

työntekijä

on Oulun kaupungille
arvokas voimavara myös

Some on tehokas väline

verkostoitumiseen ja oman
osaamisen kehittämiseen.

sosiaalisessa mediassa.

esimerkiksi siihen, millaisia työntekijöitä organisaation palvelukseen hakeutuu.

Ammattilaisena somessa
Työstään innostunut ja osaava työntekijä on Oulun
kaupungille arvokas voimavara myös sosiaalisessa
mediassa. Työnantajana Oulun kaupunki rohkaisee
työntekijöitä tuomaan esille oman ammattitaitonsa somessa.
Sosiaaliseen mediaan voit osallistua monella
eri tavalla. Erilaisia rooleja ovat muun muassa seuraaja, sisältöjen jakaja ja aktiivinen keskustelija.
Viestimällä työhösi liittyvistä asioista ja ottamalla osaa työhösi liittyvään keskusteluun rakennat omaa asiantuntijuuttasi. Parhaimmillaan se voi
tuoda uusia ajatuksia työhösi, poikia uusia, kiinnostavia ammatillisia verkostoja ja parantaa urakehi-

tysmahdollisuuksiasi. Uusin ja ajankohtaisin tieto
löytyy nykyään somesta. Myös media saattaa poimia asiantuntijoita suoraan somesta.
Erityisesti johto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien on suositeltavaa avata henkilökohtainen asiantuntijaprofiili esim. Twitterissä, ja jakaa
kaupungin päivityksiä sekä osallistua keskusteluun. Kannattaa valita muutama aihealue, joita
seuraa ja joista käy keskustelua. Some on tehokas
väline verkostoitumiseen ja oman osaamisen kehittämiseen.
Lopulta päätät kuitenkin itse, kuinka avoimesti
haluat jakaa osaamistasi somessa ja mikä on oma
tapasi käyttää sosiaalista mediaa. Valitse rohkeasti
omat käytäntösi ja itsellesi sopivat some-kanavat.
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Tietoturvakäytänteet
varmistavat kaupungin
Työntekijän tulee olla vapaa-ajallaankin

palveluiden luotettavuuden

ja työyhteisöstä on puhuttava asiallisesti ja

henkilökohtaiset tietosi.

lojaali työnantajaa kohtaan. Työnantajasta

ja suojaavat myös

noudatettava salassapitovelvollisuutta.

Lojaliteettivelvollisuus
pätee myös somessa
Muista lojaliteettivelvoite työnantajaa kohtaan.
Työntekijän tulee olla vapaa-ajallaankin lojaali työnantajaa kohtaan. Työnantajasta ja työyhteisöstä on puhuttava asiallisesti ja noudatettava
salassapitovelvollisuutta.
Mikäli ilmoitat työnantajasi omilla sosiaalisen
median tileillä, edustat silloin Oulun kaupunkia vähintäänkin epävirallisesti. Sinut voidaan tunnistaa
kaupungin työntekijäksi, vaikka esiintyisit yksityishenkilönä.
Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi koskee
myös toimintaa sosiaalisessa mediassa. Sosiaalista
mediaa ei pidä käyttää työpaikan sisäisten asioiden, ongelmien ja ristiriitojen käsittelyyn.
Henkilöön liittyviä kommentteja on syytä vält-

tää. Kysy aina työkavereiltasi etukäteen lupa, jos
käytät tai jaat heihin liittyvää tietoa verkossa. Ole
kunnioittava työkavereita ja esimiestä kohtaan.
Muista vaitiolovelvollisuus asiakkaan asioista.
Kaikkien työhön somen käyttö työssä ja työaikana ei aina sovi. Työnantajalla on oikeus valvoa
ja ohjeistaa, miten käytät työaikaasi ja millä pelisäännöillä käytät somea työssäsi.

Tietoturva ja -suoja
Oulun kaupungin käyttämissä sosiaalisen
median palveluissa tulee noudattaa tietoturvapolitiikkaa ja tietosuojaohjeistuksien mukaisia
käytänteitä, jotka päivitetään vuoden 2018 aikana. Yksityiseen kuluttajakäyttöön tarkoitetuissa
sosiaalisen median palveluissa (esim. Facebook)

kaupunki ei pysty varmistamaan käsittelemiensä
tietojen tietoturvaa ja -suojaa. Katso Tietoturva ja
tietosuoja -sivut Akkunassa.
Työkäytössä olevissa sometileissä voi käyttää
käyttäjänimenä työsähköpostia (etunimi.sukunimi@ouka.fi). Yksityiskäyttöön tarkoitetuissa tileissä/profiileissa ei käytetä työhön liittyviä tilitunnisteita. Salasanana ei saa käyttää samoja salasanoja
kuin ouka-palveluissa.
Salassa pidettäviä ja luottamuksellisia tietoja ei saa käsitellä, tallentaa tai jakaa yksityiseen
käyttöön tarkoitetuissa sosiaalisen median palveluissa tai ulkoisissa, pilvipalveluina ilmaiseksi tarjottavissa tallennuspalveluissa. Pidä myös huolta,
ettei kaupungin sisäisiä tai ei-julkisia työtiedostoja
tai luottamuksellisia tietoja tai henkilötietoja joudu
tätä kautta vääriin käsiin.
Sosiaalisen median palveluihin ja ulkoisiin
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tallennuspalveluihin tallennettujen tietojen säilymistä ei voida varmistaa, eikä palvelun jatkuvuutta
takaamaan. Sosiaalisen median palveluiden käyttöehdot vaihtelevat. Niihin tallennettujen tiedostojen omistussuhteet, säilyttäminen ja muut ehdot
pitää aina varmistaa. Huomioithan myös, että käyttöehdot voivat muuttua kesken palvelun käytön.
Palveluista tai toiminnoista voi tulla maksullisia tai
palvelu voidaan lopettaa kokonaan.
Sosiaalisessa mediassa liikkuu myös viruksia
sisältäviä tiedostoja ja linkkejä. Jos epäilet viestin
aitoutta, varmempaa on jättää linkki tai tiedosto
avaamatta. Jos huomaat somekanavissa Oulun
kaupungin toimintaan tai henkilöstöön kohdistuvaa häirintää, uhkailua, huijauksia tai muita väärinkäytöksiä, ilmoita niistä ICT-turvallisuusjohtamisen
tiimille sähköpostitse: ICT-Turjo@ouka.fi, joka välittää tiedon myös kaupungin viestintään.
Harkitse tarkkaan, mitä tietoja jaat itsestäsi
ja työpaikastasi – sosiaaliseen mediaan laitettua
tietoa on mahdotonta poistaa kokonaan. Älä paljasta itsesi tai työyhteisön tietoja niin, että niitä voi
ulkopuolinen taho käyttää tiedon kalastelu- tai
huijausyrityksissä. Sosiaalisen median työkäytössä
tulee noudattaa samaa varovaisuutta kuin muussakin internetin käytössä, sillä sen kautta levitetään myös roskapostia, haittaohjelmia ja tehdään
identiteettivarkauksia.

Lupa sekä

kuvaamiseen että julkaisemiseen

kannattaa aina kysyä kuvattavalta. Alaikäisen
ollessa kyseessä vaaditaan lisäksi vanhempien
lupa.

Some-kuvat ja -videot
ja tekijänoikeudet
Julkisella paikalla (kuten kadut ja puistot, kirjastot
ja koulut) valokuvaaminen on sananvapauslain nojalla pääsääntöisesti sallittua, mutta julkaiseminen
on eri asia. Lupa sekä kuvaamiseen että julkaisemiseen kannattaa aina kysyä kuvattavalta. Valokuvassa selkeästi tunnistettavan henkilön kuvaa ei
saa käyttää ilman hänen kirjallista suostumustaan.
Alaikäisen ollessa kyseessä vaaditaan lisäksi vanhempien lupa.
Sosiaalista mediaa koskevat samat tekijänoikeussäännöt kuin muutakin verkkoa. Älä koskaan
julkaise verkossa tai ota sieltä käyttöösi materiaalia (kuvia, videoita, tekstiä, grafiikkaa), johon sinulla

ei ole lupaa tai jota ei ole erikseen tarkoitettu jaettavaksi.
Akkunan Mediapankissa olevat kuvat ovat
vapaasti käytettävissä Oulun kaupungin materiaaleihin. Niitä ei saa kuitenkaan antaa kolmannelle
osapuolelle, esim. medialle. Verkossa on kuvapankkeja, joiden kuvia voi saada käyttöönsä jopa
maksutta. Tarkista, että käyttämäsi valokuvat ovat
Oulun brändikäsikirjan kuvaohjeiston mukaisia.
Kaupungilla on video-ohjeet, jotka löytyvät
Akkunasta. Kaupungille on sävelletty videoihin
liitettäväksi omaa musiikkia, jota voi vapaasti hyödyntää. Musiikki löytyy Akkunan Mediapankista.
Tekijänoikeuksista on kattavasti lisätietoa osoitteessa: http://www.tekijanoikeus.fi
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