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Eettisyyden aika

Hyvän työn tunnusmerkit voidaan
tiivistää kolmeen e-hen: 

• Excellence (erinomaisuus työn tekemisessä)
• Engagement (työhön sitoutuminen)
• Ethics (eettisyys, vastuullisuus).

– Prof. Howard Gardner, 
Harvardin yliopisto.

Mitä eettisyys somessa tarkoittaa sinulle?



Eettinen toiminta verkossa

Tarkoittaa mm. seuraavia asioita: tarkoituksenmukaista sekä hyväksyttävää toimintaa, 
rehellisyyttä,vilpittömyyttä ja muiden kunnioittamista eri viestintätilanteissa. (Spitzberg
43 & Cupach 2002, 583; Valkonen 2003, 26–39.) 

Ferrari (2013) ja Waldeck ym. (2012) tuovat esiin verkossa toimimisen pelisääntöjen
merkityksen. Tämän lisäksi Waldeck ym. (2012) huomioivat riskit, joita
voi koitua esimerkiksi siitä, että vapaa-aikaa ja työaikaa ei osata erottaa.



Eettisen kuvankäytön testi

• https://stt.fi/testi-eettinen-kuvankaytto/

https://stt.fi/testi-eettinen-kuvankaytto/




Urheilukuva parin vuosikymmenen takaa



Emojit tunteiden välittäjinä



Tunteilla ”pelataan” myös bisneksessä

• Tunteet vaikuttavat ihmisen ajattelukykyyn, energiatasoon ja sosiaalisuuteen. Vain tunteita 
herättämällä saadaan aikaan aitoa vaikuttamista. 

• Työyhteisöt ovat nykyään usein tilanteessa, jossa työntekijöiden tunteet ovat ratkaiseva 
erottumisen keino ja kilpailuetu. (Rantanen, J. 2015.)

Mielenkiintoiseksi peli muuttuu, kun

• työntekijät viestivät sosiaalisessa mediassa henkilöprofiileilla, jotka edustavat samalla henkilön 
työ- ja vapaa-ajan profiilia. 

Miten työntekijöiden tulee toimia eettisesti oikein?



Esimerkkejä Twitter-viesteistä

• Ei lihaton tai tipaton, vaan #vihatontammikuu, kerrankin voin todeta; mukana! #energiaa #ilosta

• @Nysses Minusta ihmiset puhuu jo nyt aivan liikaa aivan mitä sattuu. #vihapuhe @rolle

• Ketä me syytämme, kun me syytämme sosiaalista mediaa? Onko peilin vika, jos naama on vino? 
#vihapuhe #somefi https://t.co/b39DGIYPrv

• Olen niin kyllästynyt #viha- ja #raivo'juttuihin. Onko joku jo lanseerannut #kehupuhe'en? Kenet 
sinä kehuisit tänään?

• Mitkä asiat saavat ihmiset ilmaisemaan tunteita somessa?

https://t.co/b39DGIYPrv


Some-viestinnän tulevaisuus

”Nyt on alkamassa uusi yksityisyyden aika. Tämä on näkynyt jo muutaman vuoden suljettujen ja 
anonyymien sosiaalisen median palvelujen kasvuna.

Ensiksi mainittuun luen WhatsAppin ja Snapchatin, joissa käyttäjät voivat viestitellä ja jakaa sisältöjä 
kahden kesken sekä ryhmissä. Viestit näkyvät vain lähettäjille ja vastaanottajille, jolloin niitä ei voi 
käyttää profilointiin.” 

Harto Pönkä 18.4.2018 Mikrobitti 

Miten tämän voisi huomioida opetuksessa?
Ideoikaa pieni tehtävä someviestintään ja eettisyyteen liittyen!



• ”Kriittiset äänet arvelevat, että sosiaalisten median palvelut ja verkkosovellukset toimivat 
eettisesti kestämättömällä tavalla: niiden tapa kerätä ja käyttää käyttäjien dataa loukkaa 
yksityisyyttä, joka on perustava yksilön oikeus.”

Henrik Rydenfelt 30.8.2018, Etiikka.fi



Huhtasaari-kohu

• Harto Pönkän postaus 3.10.2018:

https://harto.wordpress.com/2018/10/03/huhtasaaren-jakaman-oppilastyon-tekijanoikeudet-ja-
tietosuoja/

Miten Huhtasaaren kannattaisi toimia?

https://harto.wordpress.com/2018/10/03/huhtasaaren-jakaman-oppilastyon-tekijanoikeudet-ja-tietosuoja/


Sori siitä…

• Elämme myös anteeksipyyntöjen aikaa:

nonpology =  non-apology



Lisää luettavaa eri kielillä

• Osallistava viestintä Euroopan neuvoston pääsihteeristössä:

http://www.consilium.europa.eu/fi/documents-publications/publications/inclusive-comm-gsc/

• Rantanen, J. 2015. Vaikuta tunteisiin! Lisää voimaa tekemiseen. Helsinki: Talentum.

http://www.consilium.europa.eu/fi/documents-publications/publications/inclusive-comm-gsc/
http://www.consilium.europa.eu/fi/documents-publications/publications/inclusive-comm-gsc/


Kiitos ja hyvää syksyä!
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