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Puheterapeutin sosiaalisen median ohjeet
”Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa
käsitellään vuorovaikutteisesti tuotettua sisältöä sekä luodaan ja ylläpidetään verkostoja,
yhteisöllinen media” (MOT, Kielitoimiston sanakirja).
Sosiaalista mediaa voidaan käyttää ammatillisen tiedonhankinnan, tiedon välittämisen ja markkinoinnin
välineenä. Lisäksi sosiaalinen media on tärkeä henkilökohtaisten kontaktien ylläpitämisen kanava. On
tärkeää erotella ammatillinen ja henkilökohtainen sosiaalisen median käyttö. Lisäksi on tärkeää tiedostaa,
että lukijat voivat ajatella puheterapeutin edustavan omaa ammattikuntaansa sosiaalisessa mediassa myös
silloin, kun hän käyttää sosiaalista mediaa henkilökohtaisiin tarkoituksiin.
Sosiaalisen median käytössä ammatillisessa tarkoituksessa on tärkeää tiedostaa vastuu, joka sosiaalisen
median viestintään liittyy. Kaikki tieto, joka sosiaalisessa mediassa jaetaan, on periaatteessa julkista tietoa,
koska et voi itse kontrolloida tietojen säilyttämistä ja jakamista eteenpäin. Tietojen lopullinen hävittäminen
ei myöskään ole mahdollista. Puheterapeutin tulee noudattaa sosiaalisen median käytössä samoja eettisiä
periaatteita, joita hän noudattaa työssään muutenkin.

1. Hyödynnä tiedon hankinnan ja välittämisen kanavana!
Puheterapeutti voi hyödyntää sosiaalisen median kanavia tiedon hankkimisen ja välittämisen työkaluina.
Tiedon hankkimisesta ja välittämisestä voivat hyötyä puheterapian asiakkaat, yhteiskunnalliset
päätöksentekijät, yhteistyökumppanit ja puheterapeutit itse. Lähdekriittisyys on tärkeää pitää mielessä!

2. Pidä huolta yksityisyydestä!
Yksityisyyden suojasta täytyy pitää erityisen hyvää huolta sosiaalista mediaa käytettäessä. Suljetut ryhmät
eivät takaa tiedon salassapitoa. Lakien perusteella salassa pidettävien tietojen käsittely sosiaalisen median
välineissä on ehdottomasti kiellettyä. Sinut, työpaikkasi ja asiakkaasi voivat olla hyvin helposti
tunnistettavissa jo vähäisistäkin tiedoista. Asiakkaisiin ja heidän hoitoonsa liittyvien kuvien, tiedostojen ja
henkilöä koskevien tietojen jakaminen ei ole sallittua ilman asianosaisten suostumusta ja vaatii aina
perusteellista harkintaa.

3. Kunnioita muita!
Muista kunnioittaa muita sosiaalisen median käyttäjiä. Viesti omasta työstäsi aina kunnioittavasti. Muista
kunnioitus asiakaskuntaasi ja yhteistyökumppaneitasi kohtaan. Älä riko lojaliteettivelvoitettasi työnantajaasi
kohtaan myöskään vapaa-ajalla. Muista säilyttää ammatillinen suhtautumisesi asiakkaisiisi myös
sosiaalisessa mediassa.

4. Kanna kollegiaalista vastuuta!
Jos huomaat kollegan käyttäytyvän asiattomasti tai riskialttiisti sosiaalisessa mediassa, huomauta asiasta
hänelle ystävällisessä hengessä. Jos toimintatapa ei muutu ja olet huolestunut esimerkiksi potilaiden salassa
pidettävien tietojen leviämisestä, ilmoita asiasta eteenpäin (esim. henkilön esimiehelle).

5. Huolehdi tietoturvasta!
Huolehdi käyttämiesi välineiden tietoturvasta. Huolehdi, että käyttämäsi salasanat ovat riittävän vahvoja.
Tarkasta, tallentuvatko tietosi automaattisesti pilvipalveluihin. Jos tallentuvat, ovatko tiedot tietoturvallisesti
tallennetut? Nykyisin monet laitteet mm. tallentavat sijaintitietoja sovelluksia käytettäessä. Vaarantaako
sijaintitietojen tallettaminen yksityisyyttä? Vastuu tietoturvasta on sinulla.

