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Tässä tutkielmassa tutkitaan pelastustoimen mahdollisuuksia kohdata 

turvallisuusviestinnän kohderyhmiään sosiaalisessa mediassa. Tutkielmassa tutustutaan 

sosiaalisen median kenttään, eri viranomaisten nykyisiin sosiaalisen median 

toimintoihin sekä rakennetaan pelastustoimelle välineitä saavuttaa osa 

turvallisuusviestinnän kohderyhmistään sosiaalisen median avulla.  

Sosiaalinen media on pelastustoimelle vieras viestinnällinen alusta. Se tunnistaa 

turvallisuusviestinnän kohderyhmänsä ja osaa tavoittaa niitä perinteisen viestinnän 

avulla. Sähköisen viestinnän palvelut ovat kuitenkin tällä hetkellä lähes ainoastaan 

omien kotisivujen varassa. Pelastustoimelle kartoitettiin aluksi millaisista palveluista 

sosiaalinen media koostuu, millaisia käyttäjiä sieltä löytyy sekä miten organisaatio voi 

toimia sosiaalisessa mediassa yhdessä tavallisten käyttäjien kanssa.  

Sosiaalisen median avulla tavoitettavia turvallisuusviestinnän kohderyhmiä 

tutkittiin fokusryhmähaastatteluiden muodossa. Haastatteluiden avulla kohderyhmistä 

luotiin persoonakuvauksia, joiden avulla saatiin konkreettisia esimerkkejä 

peruskäyttäjästä. Persoonakuvauksien avulla voitiin lisäksi luoda skenaariot kullekin 

persoonalle. Skenaariot mahdollistavat kerronnan keinoin tuoda esille sen, millaista 

kohderyhmien tavoittaminen käytännössä voisi olla. 

Tutkielman tuloksena pelastustoimi sai ehdotukset sopivista sosiaalisen median 

palveluista, joihin sen kannattaa panostaa oikeiden kohderyhmien tavoittamiseksi. 

Oikeiden palveluiden lisäksi pelastustoimi pystyy persoonakuvauksien ja skenaarioiden 

avulla paremmin suunnittelemaan minkälaista sisältöä sen on syytä tuottaa eri 

kohderyhmien mielenkiinnon herättämiseksi. 

 

 

 

 

 

Avainsanat ja -sanonnat: sosiaalinen media, pelastustoimi, turvallisuusviestintä, 

fokusryhmät. 



  

 

Sisällys 

1. Johdanto ..................................................................................................................... 1 

2. Taustaa ....................................................................................................................... 5 

2.1. Sosiaalinen media ............................................................................................ 5 

2.1.1. Kommunikaatiopalvelut ....................................................................... 6 

2.1.2. Jakamispalvelut .................................................................................... 8 

2.1.3. Verkostoitumispalvelut ........................................................................ 8 

2.1.4. Käyttäjäroolit sosiaalisessa mediassa ................................................... 9 

2.2. Pelastustoimi ja turvallisuusala sosiaalisessa mediassa ................................. 13 

2.3. Organisaationa sosiaalisessa mediassa ........................................................... 19 

3. Tutkimuksen toteuttaminen ..................................................................................... 21 

3.1. Tiedonhakumenetelmät .................................................................................. 21 

3.2. Osallistujat ..................................................................................................... 21 

3.3. Aineiston hankinta ......................................................................................... 22 

3.4. Aineiston analysointi ...................................................................................... 23 

4. Tutkimuksen tulokset .............................................................................................. 25 

4.1. Sosiaalisen median käyttö .............................................................................. 25 

4.2. Suhtautuminen organisaatioihin sosiaalisessa mediassa ................................ 29 

4.3. Pelastustoimi ja sosiaalinen media ................................................................. 30 

5. Fokusryhmähaastattelun analysointi ........................................................................ 32 

5.1. Fokusryhmistä persooniksi............................................................................. 32 

5.2. Persoonien tavoittaminen ............................................................................... 37 

5.3. Suunnitelmista skenaarioksi ........................................................................... 38 

6. Pohdintaa ................................................................................................................. 41 

6.1. Tiedonkeruu ................................................................................................... 41 

6.2. Sosiaalisen median hyödyt ja haasteet ........................................................... 41 

6.2.1. Pelastustoimelle .................................................................................. 42 

6.2.2. Käyttäjälle ....................... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

6.2.3. Suositukset pelastustoimelle .............................................................. 44 

7. Yhteenveto ............................................................................................................... 47 

 

Viiteluettelo 

Liitteet 

 



  1 

1. Johdanto 

Pelastustoimen keskeinen tavoite on onnettomuuksien ehkäiseminen ja hyvän turvallisuuskulttuurin 

edistäminen [Autere et al., 2003]. Suomen pelastustoimi koostuu 22 alueellisesta 

pelastuslaitoksesta, joiden hoidettavaksi pelastustoimen tehtävät siirtyivät yksittäisiltä kunnilta 

vuonna 2004. Pelastustoimen toimintaa johtaa ja valvoo sisäasiainministeriö, joka ”valvoo sen 

palvelujen saatavuutta ja tasoa, huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja 

järjestelyistä sekä yhteen sovittaa eri ministeriöiden toimintaa pelastustoimessa” [Pelastuslaki, 

2011]. Toiminnan tavoitteena on hyvä turvallisuuskulttuuri, onnettomuuksien vähentäminen ja 

vahinkojen rajoittaminen. Lisäksi tavoitteena on tarjota nopea ja tehokas apu onnettomuuksissa ja 

poikkeusoloissa sekä hyvä yhteistyö eri viranomaisten välillä. Pelastuslain 3§:ssä määritellään 

alueellisten pelastuslaitosten tehtäviksi muun muassa: ”2) huolehtia pelastustoimen alaan 

kuuluvasta valistuksesta ja neuvonnasta sekä toimia asiantuntijana pelastustointa koskevissa 

asioissa;” [Pelastuslaki, 2011]. Pelastustoimen visiona vuodelle 2025 on se, että Suomessa on hyvä 

turvallisuuskulttuuri ja Euroopan tehokkain pelastustoimi. Tämän vision toteuttamiseen vaaditaan, 

että yhteiskunnassa onnettomuuksia ehkäistään ennakolta tehokkaasti ja jokainen on vastuussa 

omasta ja muiden turvallisuudesta [Sisäasianministeriö, 2012]. 

Pelastustoimen turvallisuusviestinnän strategiassa [2012] määritellään, miten pelastustoimi 

haluaa ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja toteuttaa hyvää turvallisuuskulttuuria. Tätä varten 

pelastustoimi tekee jatkuvaa ja perusteellista turvallisuusviestintätyötä. Turvallisuusviestintä 

jakautuu turvallisuusneuvontaan, turvallisuuskoulutukseen, yleisötilaisuuksiin sekä 

joukkoviestintään. Turvallisuusviestintä kuuluu jokaiselle pelastustoimen tehtävissä olevalle, ja 

pelastustoimi viestii hyvästä turvallisuuskulttuuristaan kertomalla pyrkimyksistään, toiminnastaan, 

toimintatavoistaan ja tärkeänä pitämistään asioista sekä toimimalla tavoitteidensa mukaisesti [TuVi, 

2012].  

Turvallisuusneuvonnalla tarkoitetaan lyhytkestoista ja yksilöllistä opastamista, joka kohdistuu 

tiettyyn asiakaslähtöiseen tarpeeseen [TuVi, 2012]. Jokainen turvallisuusalan ammattilainen antaa 

käytännössä turvallisuusneuvontaa jatkuvasti yksityiselämässäänkin. Turvallisuuskoulutuksella 

tarkoitetaan tietylle kohderyhmälle annettavaa turvallisuusaiheista opetusta, joka on 

suunnitelmallista ja tavoitteellista [TuVi, 2012]. Turvallisuuskoulutusta ovat muun muassa 

kouluille annettavat turvallisuusluennot, turvallisuuskävelyt, alkusammutuskoulutukset ja 

poistumisharjoitukset. Yleisötilaisuuksissa kuten esimerkiksi messuilla tai teemapäivillä yleisön 

kohtaaminen ei ole ennakoitavaa. Joukkoviestinnällä tarkoitetaan turvallisuusaiheisten viestien 

välittämistä joukkoviestimillä, joita ovat radio, tv, www-sivut, lehdistö ja sosiaalinen media [TuVi, 

2012]. Sähköinen viestintä on tietotekniikkaa ja tietoverkkoja hyödyntävä viestinnän muoto, jonka 

avulla voi tavoittaa suuren ihmismäärän kerralla. 

Turvallisuusviestintää halutaan harjoittaa jokaisessa tilanteessa, jossa vastaanotetaan, 

tuotetaan ja jaetaan informaatiota. Tästä syystä pelastustoimi on kiinnostunut myös sosiaalisen 
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median hyödyntämisestä yhtenä turvallisuusviestinnän kanavana. Erityisesti 

voittoatavoittelemattomalle organisaatiolle sosiaalisen median käytöstä saatavat hyödyt 

kompensoivat niiden rajallisia rahallisia resursseja [Waters et al., 2009]. 

Pelastustoimen turvallisuusviestinnän kohdentaminen kohderyhmille tarjoaa mahdollisuuden 

laadukkaan materiaalin tuotantoon, valtakunnallisten kampanjoiden rakentamiseen sekä parempaan 

yhteistyöhön pelastuslaitosten ja eri turvallisuustoimijoiden kesken. Taulukossa 1 esitellään 

pelastustoimen kohderyhmien elinkaarimalli. Pelastustoimen turvallisuusviestinnän yhtenä tärkeänä 

kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Turvallisuuteen liittyvät perustiedot tarjotaan päivähoidossa 

sekä terveystiedon oppiaineen yhteydessä koulussa. Pelastustoimi tarjoaa aktiivisesti kouluille 

asiantuntemustaan ja kouluttaa kouluille turvallisuusvastaavia koordinoimaan koulujen 

turvallisuusasioita. Turvallisuusviestinnän keinoin pelastustoimi tukee kouluja laissa säädettyjen 

velvollisuuksien noudattamisessa ja erityisesti tukee kykyä huolehtia onnettomuuksien ehkäisystä ja 

vahinkojen rajoittamisesta [TuVi, 2012]. 

 

Lapset Nuoret Perheelliset Työelämässä 

olevat 

Ikääntyneet 

esikoulu 

4.- ja 8.-luokka 

toisen asteen 

opiskelijat 

oma kiinnostus paloturvallisuuteen. henkilöt, joiden toiminta-, 

havainto-, liikunta- tai 

ymmärryskyky on 

alentunut iän tai erilaisten 

sairauksien takia. 

Syrjäytymisvaarassa olevien 

lasten ja nuorten 

palokuntaharrastuksen pariin 

ohjaaminen ja varhainen 

puuttuminen sytyttelyyn 

Tarkoituksena on tukea asukkaiden omaa 

ennaltaehkäisevää, aloitteellisuutta, 

vastuunottoa ja turvallisuutta edistävää 

toimintaa. 

Pelastustoimi tekee 

yhteistyötä sosiaali- ja 

terveystoimen kanssa 

iäkkäiden 

asumisturvallisuuden 

parantamiseksi. 

Taulukko 1. Pelastustoimen kohderyhmien elinkaarimalli [TuVi, 2012] 

 

Muita pelastustoimen kohderyhmiä ovat alueen asukkaat sekä paikallisen turvallisuustilanteen 

arvioinnin perusteella valittavat kohderyhmät. Lisäksi tärkeitä kohderyhmiä ovat alueen poliittinen 

johto ja virkamiehet [Autere et al., 2003]. 

Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöä, jossa sisällön tuottajina ja tiedon 

vastaanottajana toimivat loppukäyttäjät itse. Sanastokeskus TSK:n [2010] julkaiseman Sosiaalisen 

median sanaston mukaan sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä 

viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja 

luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. Sosiaaliseen mediaan kuuluu lukematon määrä 

erityyppisiä palveluita ja internetin sisällöntuotanto onkin kasvanut räjähdysmäisesti näiden 
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palveluiden ansioista. Palvelut vaikuttavat vahvasti ihmisten käyttäytymiseen, mielipiteisiin, 

tiedonhankintaan ja asenteisiin [Mangold & Faulds, 2009]. Sosiaalinen media koostuu 

verkkoympäristössä toimivista sähköisistä palveluista, joiden avulla käyttäjät voivat vastaanottaa, 

tuottaa ja jakaa informaatiota keskenään, muodostaa yhteisöjä sekä käydä keskusteluja toistensa 

kanssa. Koska kyse on sähköisistä palveluista, ei ole väliä, millä päätelaitteella palveluita käytetään 

ja käytännössä palvelut ovat kaikkialla kaikkien tavoitettavissa. 

Sosiaalisen median palveluiden yhteisiä piirteitä ovat avoimuus, osallistuminen ja keskustelu. 

Yrityskäytössä sosiaalista mediaa voidaan käyttää markkinointi-, viestintä-, tiedonjakelu-, palaute-, 

tiedonhankinta- ja kommunikaatiokanavana sekä tuotekehitysympäristönä. Markkinoinnin ja 

viestinnän näkökulmasta sosiaalisen median etuna on se, että vertaisilta saadut suositukset koetaan 

luotettavammiksi kuin yrityksiltä suoraan tulevat mainokset [Nielsen, 2009]. Sosiaalinen media tuo 

kaikki ihmiset samalle tasolle ja mahdollistaa suoran vuorovaikutuksen organisaatioiden ja 

käyttäjien välille. Sosiaalisen median palveluissa toimiminen perustuu yhteisön luonteen ja 

pelisääntöjen tuntemiseen. Organisaation osallistumiseen sosiaalisen median palveluihin on omat 

sääntönsä, jotka organisaation on hyvä tietää, jottei annettua viestiä ymmärretä väärin. Koska 

pelastustoimi on viranomaistaho, käytän tutkielmassani hyväksi valtion virastojen, kuten 

oikeuslaitoksen tekemiä tutkimuksia siitä, kuinka virkamiehen tulee edustaa organisaatiotaan 

sosiaalisessa mediassa.  

Tiedon hankintaan liittyvä internetin käyttö on lasten ja nuorten elämässä erittäin tärkeää ja 

yhteistä nuorille on käyttää internetiä informaation, kommunikaation ja viihtymisen välineenä 

[Noppari et al., 2008]. Opetushallituksen [OPH, 2012] suositusten mukaan koululaisia ja nuoria 

kannustetaan sosiaalisen median käyttöön oppimistilanteissa ja mediataidot nähdään osana 

tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja. Sosiaalista mediaa halutaan hyödyntää luontevana osana nuorten 

oppimista [OPH, 2012]. Blahanin [2011] mukaan kansalaisilla, ja erityisesti nuorilla, on selkeä 

tarve laajentaa mahdollisuuksia saada turvallisuusinformaatiota muualtakin kuin perinteisen median 

kautta. Kansalaisilla on tarve saada tietoa turvallisuusviranomaisilta, mutta vastaavasti 

turvallisuusviranomaiset ovat kiinnostuneita kuuntelemaan, mitä kansalaisilla on sanottavaa 

sosiaalisen median kautta [Latonero & Shklovski, 2011]. Tällä hetkellä kysyntä ylittää 

turvallisuusviranomaisten tarjonnan [Blaha, 2011].  

Ihmisten toimintaa ohjaavat päämäärät ja motivaatiot [Cooper et al., 2007] ja 

organisaatiosivujen ylläpitäjien tulee olla tietoisia siitä, mitkä asiat motivoivat käyttäjiä 

osallistumaan organisaation fanisivujen toimintaan [Lin & Lu, 2011]. Käyttäjien motivaatiota 

käyttää palvelua voidaan tutkia sosiaalisen pääoman mallin mukaan. Malli koostuu kolmesta 

päätekijästä: sosiaalinen vuorovaikutus, luottamus ja yhteiset arvot. Sosiaalista pääomaa syntyy, 

kun ihmiset muodostavat ja kehittävät verkkoyhteisöissä suhteita vuorovaikutuksen, keskustelun ja 

yhteistyön kautta [Powell, 2009]. Sosiaalinen vuorovaikutus on koko toiminnan perusta ja sitä 

syntyy silloin, kuin ihmiset ovat toistensa kanssa vuorovaikutuksessa ja voivat näin kehittää 

keskinäisiä verkostojaan [Lin & Lu, 2011]. Yhteisten arvojen avulla saadaan käyttäjät 

kiinnostumaan fanisivujen sisällöstä sekä sitä kautta pystytään sitouttamaan käyttäjiä paremmin 
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toimintaan mukaan. Luottamus on oleellinen elementti ihmisten toimiessa keskenään. Sosiaalinen 

vuorovaikutus ja yhteiset arvot luovat itsessään jo luottamusta ja tätä kautta lisäävät käyttäjien 

sitoutumista sivuston käyttöön. Luottamuksen avulla mahdollistetaan pitkäaikainen suhde sivuston 

ja käyttäjän kesken [Lin & Lu, 2011]. 

Sosiaalisen median hyödyntämisestä kriisitilanteissa on tehty lukuisia tutkimuksia [Blaha, 2011; 

Goolsby, 2010; Latonero & Shklovski, 2011]. Tässä tutkielmassa keskityn kuitenkin 

ennaltaehkäisevän turvallisuusviestinnän hyödyntämiseen sosiaalisessa mediassa.  

Tämän tutkielman aiheena ovat sosiaalisen median palveluiden avulla tavoitettavat 

pelastustoimen turvallisuusviestinnän kohderyhmät. Tutkimuksessani vastataan seuraaviin 

kysymyksiin: minkälaisia pelastustoimen kohderyhmien edustajat ovat sosiaalisessa mediassa, 

miten heidät saa kiinnostumaan pelastustoimesta ja erityisesti turvallisuusviestinnästä sosiaalisen 

median avulla sekä millaisella sisällöntuotannolla heidät saa pysymään kiinnostuneina. 

Fokusryhmähaastatteluiden avulla selvitetään näiden kohderyhmien nykyiset sosiaalisen median 

toimintatavat ja tarpeet. Lisäksi selvitetään, kuinka hyvin pelastusalaa tunnetaan ja minkälainen 

kiinnostavuus sillä on käyttäjien keskuudessa. Tutkimuksessa tutustutaan lisäksi sosiaalisen median 

palveluihin sekä aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja artikkeleihin. Turvallisuusalan muut toimijat 

kuten poliisi ja puolustusvoimat toimivat esimerkkeinä sosiaalisen median tarjoamista 

mahdollisuuksista pelastusalalle. 

Tutkielma alkaa sen keskeisillä käsitteillä. Luvussa 2 esitellään lyhyesti sosiaalinen media, 

sekä tutkielmassa käsiteltävät eri sosiaalisen median palvelut. Luvussa 3 käydään läpi tutkimus, sen 

menetelmät, aikataulut sekä osallistujat. Luku 4 sisältää tutkimuksen tulokset eli mitä havaintoja 

fokusryhmähaastatteluiden perusteella voidaan tehdä. Luvussa 5 fokusryhmähaastatteluita 

analysoidaan syvemmälle ja niiden avulla kehitetään persoonakuvaukset sekä skenaariot. 

Kuudennessa luvussa pohditaan sosiaalisen median hyötyjä pelastustoimelle ja sen kohderyhmille. 

Luvun 7 yhteenvetojen perusteella pelastustoimen on mahdollista suunnitella, minkälaista toimintaa 

sen on syytä harjoittaa sosiaalisessa mediassa.  
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2. Taustaa 

2.1. Sosiaalinen media 

Sosiaaliselle medialle tyypilliset verkkopalvelut voidaan karkeasti jakaa kommunikaatioon, 

verkostoitumiseen, jakamiseen ja pelaamiseen painottuviin. Kuvaan 1 olen sijoittanut sosiaalisen 

median lajit alaluokkineen sekä tässä työssä esiteltävät palvelut. Esitellyt palvelut on valittu 

turvallisuusalan muiden toimijoiden käyttämien sosiaalisen median palveluiden joukosta.  

 

 
Kuva 1. Sosiaalisen median kenttä. 

 

Käytännössä verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä löytyy kaikista palveluista, mutta on olemassa 

myös useita palveluja, jotka ovat pelkästään tähän tarkoitukseen perustettuja.  

Palveluissa jaetaan sisältöä, vietetään aikaa, tehdään yhteistyötä ja ollaan tekemisissä 

samanhenkisten ihmisten kanssa eli luodaan verkostoja ja yhteisöjä. Sosiaalinen media on kuitenkin 
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niin laaja kenttä erilaisia sovelluksia, että on oikeastaan mahdotonta luokitella olemassa olevia ja 

tulevia palveluja kovin tarkasti.  

2.1.1. Kommunikaatiopalvelut 

Kommunikaatiopalvelut mahdollistavat monen käyttäjän yhteisen ja samanaikaisen sisällönluonnin. 

Perustava syy tehdä yhteistyöprojekteja on siinä, että yhteistyö synnyttää paremman lopputuloksen 

kuin mitä yksittäiset tekijät voivat saada aikaan [Kaplan & Haenlein, 2010]. Kommunikointiin 

liittyvät palvelut jakautuvat käytännössä kahteen luokkaan: julkaisemiseen ja keskustelemiseen. 

Julkaisemiseen liittyvät palvelut toimivat ennakoivasti, sillä niihin luodaan jatkuvasti uutta sisältöä, 

jonka tarkoitus on herättää lukijoiden mielenkiinto. Keskustelemiseen liittyvät palvelut, kuten 

foorumit, toimivat lähinnä reagoivasti, sillä niissä lukija ottaa kontaktin vastaamalla kirjoituksiin.  

Julkaisupalveluita voidaan käyttää hyödyksi yrityskuvan luonnissa, herättämään mielenkiintoa 

ja tuomaan esille asiantuntemusta. Keskustelupalveluissa voidaan osallistua käyttäjien aloittamiin 

keskusteluihin, olla tavoitettavissa pikaviestimien välityksellä tai luoda katsaus ihmisten 

mielipiteisiin organisaatiosta. 

 

Blogi- ja mikroblogipalvelut  

Termi blogi on lyhenne sanasta weblog, joka viittaa internet-sivuun, jonne sen tekijä julkaisee 

sisältöä päiväkirjatyyliin [Buss and Strauss, 2009]. Blogit ovat yksi varhaisimpia sosiaalisen median 

lajeja ja Kaplan ja Haenlein [2010] kutsuvat niitä sosiaalisen median vastineiksi henkilökohtaisille 

nettisivuille. Blogin erottaa henkilökohtaisesta kotisivusta juuri sen järjestäytyminen 

aikajärjestykseen, joka tekee siitä helposti luettavan ja päiväkirjamaisen.  

Blogeja on monenlaisia ja ne voivat olla yhden henkilön ylläpitämiä tai yhteisöblogeja 

esimerkiksi työ- tai harrastusyhteisöjen käytössä. Esimerkiksi Suomen poliisi kirjoittaa useita 

henkilökohtaisia blogeja, jotka löytyvät poliisilehti.fi –palvelusta [Poliisi, 2012]. Suomalainen 

kriisinhallintajoukko SKJA kirjoittaa sen sijaan ryhmäblogia Afganistanin operaatiostaan [SKJA, 

2012]. Uusimpana blogien alalajina sosiaalisessa mediassa ovat mikroblogit, jotka poikkeavat 

perinteisestä blogista siinä, että niihin tehdyt merkinnät ovat erittäin lyhyitä ja niitä kirjoitetaan 

useita viikossa ja jopa useita päivässä.  

Twitter on yhteisö- ja mikroblogipalvelu, jossa käyttäjät voivat lähettää ja lukea tekstipohjaisia 

päivityksiä eli twiittejä (engl. tweet) [Twitter, 2012]. Twiitit ovat korkeintaan 140 merkin pituisia 

viestejä, joita voi vastaanottaa sivuston kautta, tekstiviesteinä, syötteinä tai erilaisten sovellusten 

kautta. Käyttäjät merkitsevät haluamiaan toisia käyttäjiä tai organisaatioita seurattavaksi ja saavat 

aina uudet twiitit nähtäväkseen heti, kun sellainen on julkaistu.  

 

Uutispalvelut 

Uutispalvelut ovat kätevä tapa jakaa suosittua sisältöä toisille käyttäjille ja samalla nähdä, mikä on 

muiden mielestä kiinnostavaa.  
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Digg on sosiaalinen uutispalvelu, jossa käyttäjät voivat linkittää uutisvinkkejä ja muuta sisältöä 

sekä äänestää niistä [Digg, 2012]. Käyttäjien äänestämisen perusteella tietty sisältö nousee tai 

laskee palvelussa, ja näin suosituimmat sisällöt pääsevät parhaiten luettavaksi. Digg on erittäin 

suosittu palvelu (15,1 miljoonaa kävijää kuukaudessa). Jostain syystä kotimaiset yritykset tuottaa 

Digg.com:n kaltaisia palveluita eivät ole juuri menestyneet.  

Ampparit.com on kotimainen uutisportaali, jonka toiminta perustuu ylläpidon hyväksymien ja 

tietyt kriteerit täyttävien uutissyötteiden esittämiseen kootusti yhdessä paikassa. Digg:n kaltaisesta 

uutispalvelusta poiketen käyttäjät eivät voi suoraan lähettää sinne omia linkkejään, vaan kaikki 

materiaali kerätään ennalta hyväksytyistä lähteistä. Uutislähteeksi on mahdollisuus päästä, kunhan 

lähdesivusto täyttää tietyt määrälliset ja laadulliset kriteerit sisällön suhteen. Sosiaalinen aspekti on 

mukana Ampparit.com:ssa siten, että käyttäjät voivat äänestää uutisia ja näin vaikuttaa niiden 

näkyvyyteen suosituimmat-listalla. Ampparit.com on varsin suosittu sivusto. Se tavoittaa erityisesti 

25–44-vuotiaat korkeakoulutetut miehet ja viikoittaisia kävijöitä sillä on yli 220 000 [Ampparit, 

2010]. 

 

Keskustelufoorumit 

Suomi24 on Suomen suurin verkkoyhteisö, jossa vierailee yli miljoonaa kävijää. Suomi24:n 

tilastojen [2012] mukaan sillä on yli kaksi miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää ja kuukaudessa 148 

miljoonaa sivunäyttöä. Suomi24:n keskustelupalsta on yksi Suomen vilkkaimmista. Keskustelun 

aiheita löytyy laidasta laitaan ja käyttäjinä ihmisiä kaikista ikäryhmistä. Keskustelua voi käydä 

rekisteröityneenä käyttäjänä tai täysin anonyymisti. Keskustelupalsta kärsii samoista ongelmista 

kuin monet muutkin lajissaan, eli keskustelut eivät usein pysy aiheessa ja kielenkäyttö on 

tilanteeseen nähden sopimatonta. 

 

3D-maailmat 

Pelaamiseen keskittyvät palvelut ovat sosiaalisen median yksi alalaji, mutta varsinaisesti 

keskustelun ympärille rakennetun 3D-keskustelumaailman voidaan katsoa kuuluvan enemmän 

keskustelupalveluihin kuin peleihin. Molemmissa tapauksissa käyttäjä luo itsestään virtuaali-minän, 

niin sanotun avatarin, jonka avulla hän käy keskusteluja toisten kanssa. Pelimaailmassa avatarit 

viedään kuitenkin niin pitkälle, että pelihahmo elää käytännössä omaa elämäänsä verkossa. 

Habbo Hotel on suomalaisen Sulake Oy:n omistaja palvelu, joka perustuu pelkistettyyn 

lintuperspektiivistä esitettyyn tiiligrafiikkaan, jossa käyttäjät voivat keskustella toistensa kanssa 

itsetehtyjen avatarien välityksellä [Habbo, 2012]. Sulake Oy:n mukaan suuri osa sen käyttäjistä on 

15–20-vuotiaita. Habbo Hotelliin voivat liittyä myös organisaatiot halutessaan. Esimerkiksi 

Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Kauniaisten ja Kirkkonummen suun terveyden 

edistämisen yhteistyöryhmä on suunnitellut MouthBook – Susta Puhe -kampanjaan oman 

Mouthbook-ryhmän Habbohotelliin. Lisäksi Habbohotellissa toimii Suukko-Sirpa avatar, joka 

kampanjaluonteisesti käy vastaamassa nuorten esittämiin kysymyksiin aiheesta [Suunvuoro, 2012]. 
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2.1.2. Jakamispalvelut 

Jakamispalvelut jakautuvat sisältöön, tuotteisiin tai paikkoihin keskittyneisiin palveluihin. 

Sisällönjakopalvelut tarjoavat käyttäjille alustan, jolla lähettää videoita, kuvia, dokumentteja tai 

linkkejä palveluun muiden nähtäville. Monissa näistä palveluista on mahdollisuus linkittää sinne 

lähetetty sisältö upotettuna (embedded) muihin palveluihin.  

Tavaroiden ja paikkojen jakopalvelut ovat palveluita, joissa arvostellaan ja suositellaan tuotteita 

tai paikkoja ja käydään keskustelua näiden ympärillä. Tämänkaltaiset suosittelupalvelut koetaan 

erittäin luotettavaksi tavaksi saada oikeaa tietoa aiheesta, sillä suositusten koetaan tulevan 

vertaisilta [Nielsen, 2009]. 

Videopalvelut 

YouTube on maailman suosituin videoiden jakopalvelu, joka on perustettu vuonna 2005. Palveluun 

voi kuka tahansa rekisteröitynyt käyttäjä lähettää maksimissaan 15 minuutin pituisia videoita, ja 

niitä voi katsella ilman rekisteröitymistä palveluun. Videoita voidaan myös upottaa suoraan 

ulkopuolisiin www-sivustoihin, minkä avulla videoiden jakaminen on erittäin helppoa suurelle 

yleisölle. YouTubessa katsotaan kaksi miljardia videota päivittäin ja uusia ladataan satoja tuhansia 

joka päivä. Käyttäjät ovat 18–55-vuoden ikäisiä, miehiä ja naisia on yhtä paljon ja he tulevat 

kaikkialta maailmasta [YouTube, 2012]. 

2.1.3. Verkostoitumispalvelut 

Sosiaalinen media ja sosiaaliset verkkoyhteisöt ovat tulleet yhä suositummiksi niin tavallisten 

käyttäjien kuin yritysten ja yhteisöjen käytössä. Tällainen kuulijakunta on houkutteleva kohde 

kenelle tahansa, ja yrityksille se tarkoittaa suurta määrää potentiaalisia asiakkaita.   

Facebook on tällä hetkellä maailman suosituin yhteisöpalvelu yli 500 miljoonalla 

aktiivikäyttäjällään. Puolet käyttäjistä kirjautuu profiiliinsa päivittäin ja käyttävät yhteensä 700 

miljardia minuuttia kuukaudessa Facebookissa [Facebook, 2012]. Profiilin voi tehdä niin itselleen, 

julkkikselle, yhtyeelle tai yritykselle. Facebookissa voi perustaa ryhmiä, jakaa tietoa, pikaviestitellä, 

pelata pelejä, mainostaa ja ennen kaikkea olla yhteyksissä toisten ihmisten kanssa. Facebookin 

olennaisin osa on käyttäjien keskinäinen kaveraaminen, jolloin sitoutuu seuraamaan kavereidensa 

toimia omalla Facebook-sivullaan. Organisaatioiden ja tavallisten käyttäjien välillä ei ole 

kaverisuhdetta vaan organisaatioista voidaan ”tykätä”, minkä jälkeen aletaan seurata organisaation 

toimia Facebookissa. 

IRC-galleria on vuodesta 2000 asti toiminut suomalainen yhteisösivusto, jossa käyttäjät voivat 

lisätä tietoja sekä kuvia itsestään. Alun perin IRC-gallerian tarkoituksena oli tarjota IRC-

keskustelijoille paikan lisätä kuvia itsestään, koska IRC-keskustelut ovat tekstipohjaisia 

keskusteluja. Myöhemmin toiminta alkoi kiinnostaa muitakin kuin IRC-keskustelijoita ja sivusto 

laajeni kohti nykyistä muotoaan yhteisöpalveluna. Ennen Facebookin rantautumista Suomeen IRC-

galleria oli pohjoismaiden suosituin WWW-palvelu [Sanoma, 2006]. 

Suomen Puolustusvoimat on kokeillut IRC-galleriaa rekrytointikanavana ilmavoimien 

lentäjäkoulutuksen markkinoinnissa sekä erikoisjoukkojen varusmiespalveluksen esittelyssä. 
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Poliisit ovat olleet mukana IRC-galleriassa mm. kouluampumistapahtumien jälkihoidossa, ja heillä 

on pysyvä yhteisö ja virkaprofiileja vastaamassa nuorten kysymyksiin [Poliisi, 2010]. 

Sosiaalisten mediapalveluiden avainsana on yhteisöllisyys. Bussin ja Straussin [2009] mukaan 

verkkoyhteisöt luovat asiayhteyden ja tarjoavat työkalut ihmisten välisten suhteiden 

muodostamiseksi. Verkkoyhteisöjen tarkoituksena on tarjota käyttäjilleen helppo ja tyydyttävä tapa 

tavata toisiaan ja keskustella toistensa kanssa Internetin välityksellä. 

2.1.4. Käyttäjäroolit sosiaalisessa mediassa 

Mikä saa ihmiset tuottamaan sisältöä ja olemaan yhtä aikaa sekä sisällön tuottajia että sisältöjen 

kuluttajia? Broganin [2010] mukaan ihmiset haluavat osallistua, kaipaavat arvostusta sekä haluavat 

kertoa mielipiteitään eli toisin sanoen ihmiset haluavat tuntea olevansa asiantuntijoita. O´Reilly 

[2005] kuvailee ihmisiä hieman kyynisemmin omaa itsekästä etuaan ajavina käyttäjinä, joiden 

toiminnan sivutuotteena syntyy kollektiivista arvoa sivustolle.  

Eri roolit verkkoyhteisöissä muodostuvat siitä, että ihmisillä on erilaisia tarpeita käyttää 

palvelua [Del Grosso, 2001]. Roolien muodostumista perustellaan usein Maslowin tarvehierarkian 

mukaan [Bishop, 2006]. Ihminen haluaa ensin tyydyttää perustarpeensa, jonka jälkeen hän alkaa 

etsiä tyydytystä korkeamman tason tarpeille [Maslow, 1943]. Maslowin tarvehierarkia alkaa 

fysiologisista tarpeista kuten nälkä ja jano. Ihmiset siirtyvät turvallisuuden tarpeiden kautta 

yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeisiin ja lopulta päätyvät arvonannon ja itsensä toteuttamisen 

tarpeisiin.  

Verkkoyhteisön käyttäjäroolit voidaan nähdä myös prosessina, jossa yhteisön toiminnan 

kannalta kullakin käyttäjäroolilla on riippuvuussuhde toisista [Tedjamulia et al., 2005]. Yhteisöön 

vahvasti sitoutuneet veteraaniosallistujat (kuvassa 2 ylimpänä) tuottavat palveluun ainutlaatuista 

sisältöä asiantuntijoina. Heidän tuottamansa arvon takia muut osallistujat ovat kiinnostuneita 

yhteisöstä ja osallistuvat sen toimintaan. Palvelun toiminnan kannalta tärkeä ryhmä ovat myös 

hengailijat (lurker). Hengailijat käyttävät toisten tuottamaa sisältöä ja toiminnallaan aiheuttavat 

kysymyksiä ja tätä kautta synnyttävät keskustelua ja toimintaa yhteisössä (kuva 2). 

 

  

Kuva 2. Käyttäjäroolien riippuvuussuhde [Tedjamulia et al., 2005]. 
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Forrester Researchin [2010] tekemän tutkimuksen mukaan voidaan löytää kuusi erilaista 

käyttäjäroolia: toimeton (inactive), katsoja (spectator), osallistuja (joiner), keräilijä (collector), 

kriitikko (critic) ja tuottaja (creator) (kuva 3). 

 

 

  

Kuva 3. Sosiaalisen median käyttäjäroolit. [Forrester Research, 2010] 

 

Tilastokeskus on laatinut vuonna 2010 selvityksen suomalaisten verkkomedian ja 

yhteisöpalveluiden käytöstä. Selvityksessä ilmenee, minkälainen on suomalainen sosiaalisen 

median käyttäjä, minkälaisia palveluita käytetään ja miten usein niissä vieraillaan. Kolme neljästä 

kaikista 16–74-vuotiaista Suomessa asuvista seuraa internetsivuja kolmen kuukauden aikana ja 

melkein joka toinen seuraa niitä liki päivittäin [SVT, 2010]. Määrällisesti sukupuolten välillä ei ole 

suuria eroja, mutta miehille on yleisempää päivittäinen seuraaminen. 

Tarkasteltaessa käyttäjien osallistumista sisällöntuottamiseen on osallistumisprosentti 

huomattavasti pienempi kuin pelkästään osallistumisessa seuraamiseen. Tilastokeskuksen [SVT, 

2010] mukaan kuitenkin jo 40 % suomalaisista osallistuu sisällöntuottamiseen sosiaalisen median 

palveluissa, kun mukaan otetaan kaikki internetin tarjoamat viestintämahdollisuudet pois lukien 
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sähköposti. Suomalaisten suosituin tapa osallistua on kommentoiminen keskustelufoorumeille, 

mutta määrällisesti eniten sisältöä tuotetaan yhteisöpalveluissa kuten Facebook (taulukko 2). 

 

 

Taulukko 2. Sisällöntuottaminen sukupuolen ja viiteajan mukaan 2010, % osuus 16-74-

vuotiaista [SVT, 2010]. 

 

Facebookin kaltaiset yhteisöpalvelut ovat saaneet suuren suosion suomalaisten keskuudessa. 

Tilastokeskuksen [SVT, 2011] mukaan jopa 47 % 16–74-vuotiaista suomalaisista oli rekisteröitynyt 

johonkin yhteisöpalveluun. Suurin suosio yhteisöpalveluilla on nuorten ja nuorten aikuisten 

keskuudessa, joista peräti 89 % 16–24-vuotiaista ja 79% 25-34-vuotiaista oli rekisteröitynyt 

johonkin yhteisöpalveluun [SVT, 2011]. Yhteisöpalveluiden suosio laskee sitä mukaa, mitä 

vanhemmasta ikäryhmästä puhutaan. Vanhimmissa ikäryhmissä kiinnostus palveluita kohtaan on 

vähäistä (kuva 4). 
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Kuva 4. Suomalaisten yhteisöpalveluihin rekisteröityneiden käyttäjien demografinen jakauma.  

[SVT, 2011] 

 

Palveluun rekisteröityminen ei tarkoita vielä aktiivista käyttämistä, vaan suuri joukko ihmisiä 

rekisteröityy pelkästä uteliaisuudesta tai ystäviensä pyynnöstä. Sosiaalinen media ja sosiaalisen 

median palvelut ovat paljon esillä julkisuudessa tänä päivänä, mikä herättää vastaavasti kiinnostusta 

niihin tutustumiseen.  

Yhteisöpalveluiden aktiivinen käyttäminen on yleisintä alle 25-vuotiaiden keskuudessa, joista 

yli 75 % käyttää sosiaalisen median palveluita päivittäin tai useita kertoja päivässä (taulukko 3). 

  

 
 

Taulukko 3. Verkkoyhteisön seuraamisen aktiivisuus 2011. [SVT, 2011]. 

 

Pääosa sosiaalisen median käyttäjistä on nuoria ja nuoria aikuisia, joille tietokoneet ja sähköinen 

vuorovaikutus ovat olleet arkipäivää jo pitkään. Sosiaalisen median palveluita käytetään hyödyksi 

kertomaan, mitä itselle kuuluu, haetaan tietoa muiden suosittelemista asioista, luetaan muiden 

kirjoittamia artikkeleita ja blogeja, sekä ilmoitetaan olotilapäivityksellä, missä ollaan ja minne 

ollaan menossa. Oma tieto halutaan jakaa muiden kanssa ja ollaan kiinnostuneita siitä, mitä muilla 

on sanottavana. Tietotekniikan arkipäiväisyyden ansiosta heillä on vertaissuhde toisiin käyttäjiin ja 

yhteisöllisyys on heidän elämässään tärkeässä roolissa. Y–sukupolvi, jota kutsutaan myös 

Millennial–sukupolveksi, on nähnyt tietoteknisen vallankumouksen ja se on kehittynyt samaan 

aikaan tietoteknisten ratkaisujen kanssa. Sille tietotekniikan käyttöönotto on helppoa ja palveluiden 

omaksuminen nopeaa. Siitä seuraava Z–sukupolvi sen sijaan on aina ollut tekemisissä 

tietotekniikan ja internetin kanssa. Voidaan sanoa, että jos tietotekniikan käyttö on helppoa Y–

sukupolvelle, niin Z–sukupolvelle se on luontaista. Se on syntynyt mobiiliratkaisujen, sosiaalisen 

median ja virtuaalisten yhteisöjen keskelle, joten sen jäseniä kutsutaankin jossain yhteyksissä 

digialkuasukkaiksi. [Schmidt and Hawkings, 2008] 
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2.2. Pelastustoimi ja turvallisuusala sosiaalisessa mediassa 

Turvallisuusalan sosiaalisen median uranuurtajat löytyvät poliiseista sekä puolustusvoimista. 

Molemmat ovat kokeilleet erilaisia tapoja lähestyä nuoria sosiaalisen median kautta. Toiset keinot 

ovat tulleet jäädäkseen ja toiset jääneet kokeiluiksi. Puolustusvoimat aloitti ensimmäiset 

markkinointitempauksensa IRC-galleriassa vuonna 2006 [Puolustusvoimat, 2006]. Poliisit aloittivat 

oman sosiaalisen median toimintansa vuonna 2008 myös IRC-galleriassa [Poliisi, 2010].  

 

Pelastustoimi 

Pelastustoimen nykyiset verkkopalvelut keskittyvät täysin omien internetsivujen tarjontaan 

[Pelastustoimi, 2012]. Pelastustoimen internetsivuilla on tarjolla paljon asiapohjaista tietoa alasta, 

mutta sivuston vanhahtava ulkoasu sekä epäselvä sivustorakenne, eivät tee tiedonhakua helpoksi 

käyttäjälle. Koska pelastustoimi on organisaatiorakenteeltaan hyvin erilainen poliisiin ja 

puolustusvoimiin verrattuna, ei sillä ole ollut kohdennettua panostusta sosiaalisen median 

palveluihin. Pohjanmaan pelastuslaitos aloitti Facebook-toimintansa elokuussa 2010 ja 

pelastusalalta löytyy lisäksi muutamia yksittäisten henkilöiden pelastusalasta kertovia blogeja. 

Pääosa pelastusalaan liittyvästä sosiaalisen median toiminnasta on alan eri järjestöjen tuottamia 

kampanjoita. Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK on yhdessä muiden toimijoiden kanssa 

tuottanut mm. seuraavat kampanjat verkkoon: Nou Hätä!, tapaturmapäivä, Syy ja Seuraus, 112-

päivä, piippaako sinulla?, Joka kodin palontorjuntatalkoot [SPEK, 2012]. Pelastustoimella ei 

virallisesti ole yhtään blogia. Muutama yksityishenkilö pitää omaa blogiaan, jossa he sivuavat 

pelastusalan asioita. Pelastustoimen sosiaalisen median toiminnan voidaankin katsoa tällä hetkellä 

lepäävän eri kampanjoiden harteilla (kuva 5). 

 

 

Kuva 5. Joka kodin palontorjuntatalkoot-kampanja Facebookissa (08.08.2012) 

[https://www.facebook.com/pages/Joka-kodin-palontorjuntatalkoot/258838337470129] 
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Poliisi 

Poliisi on ollut sosiaalisen median palveluissa mukana jo vuodesta 2008 lähtien. Toiminnan 

tarkoituksena on tarjota uudenlainen mahdollisuus ottaa yhteyttä poliisiin, lisätä poliisin 

viestintäkanavia, esitellä ja tehdä tunnetuksi poliisin toimintaa ja ennaltaehkäistä rikoksia 

ohjauksen, neuvonnan ja yhteydenpidon keinoin. Poliisi on perustanut oman virtuaalisen 

lähipoliisiryhmän vuonna 2008 [Poliisi, 2010].  

Toiminnan alussa IRC-galleriassa toimi yksi virtuaalipoliisi. Jo vuotta myöhemmin ryhmä 

kasvoi kolmihenkiseksi kahdella uudella virtuaalipoliisilla. Suomen poliisin Facebook–faniryhmä 

perustettiin Poliisihallituksen viestinnän toimesta vuonna 2009 ja ryhmän sivuilta löytää tietoa 

poliisista, videoita, kuvia sekä mahdollisuuden keskustella suoraan poliisin kanssa (kuva 6) [Poliisi, 

2010]. 

 

 

Kuva 6. Poliisin Facebook sivu (08.08.2012) [https://www.facebook.com/Suomenpoliisi] 

 

Poliisihallituksen viestintä on vastuussa myös poliisin YouTube-videoista. Videoiden tarkoituksena 

on herättää ajatuksia katsojissa sekä toimia onnettomuuksia ennaltaehkäisevinä viesteinä nuorille 

(kuva 7). 
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Kuva 7. Poliisin YouTube-kanava (08.08.2012) 

[http://www.youtube.com/user/SuomenPoliisi?ob=0&feature=results_main] 

 

Virtuaalipoliisiin voi olla yhteyksissä IRC-gallerian (kuva 8), Facebookin, sähköpostin tai 

Messengerin avulla.  

 

 

Kuva 8. Virtuaalipoliisin Jutta-profiili IRC-galleriassa (08.08.2012) 

[http://IRC-galleria.net/user/%5B--jutta--%5D] 

Virtuaalipoliisi ottaa aktiivisesti osaa keskusteluihin eri yhteisöissä ja ryhmissä, joissa ihannoidaan 

koulukiusaamista, anarkismia tai huumemyönteisyyttä. Poliisi haluaa toiminnallaan ja läsnäolollaan 

tehdä selväksi sen, että netissä tapahtuva toiminta voi olla yhtä rikollista kuin oikeassa elämässäkin. 

Poliisi haluaa tiedottamisella ennaltaehkäistä nettiuhriksi joutumista [Poliisi, 2011] 
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Poliisi ylläpitää lisäksi ”Poliisista päivää” -blogia, jota kirjoittaa tällä hetkellä (15.02.2012) 

kymmenen  ihmistä aina poliisiylijohtaja Mikko Paaterosta (kuva 9)  poliisikoululainen Minna 

Laukkaan. 

 

 

Kuva 9. Poliisista päivää blogilista (08.08.2012) 

[http://www.poliisilehti.fi/poliisistapaivaa] 

 

Blogit käsittelevät kunkin henkilön omaa erityisosaamisaluetta, eivätkä ne ole sidoksissa toistensa 

kanssa eli kyse ei ole ryhmäblogista. Huomattavaa kuitenkin on, että blogeja päivitetään hyvin 

satunnaisesti – toisia kerran kuukaudessa, toisia kaksi kertaa vuodessa. Alustana toimivat poliisin 

omat verkkosivut eikä mikään varsinainen blogialusta. 

Poliisi on tehnyt myös itselleen Twitter–tilin, jonka kautta se levittää ajankohtaisia tiedotteita 

ja uutisia päivittäin (kuva 10).  

 

 

Kuva 10. Poliisin Twitter-sivu (08.08.2012) 
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[https://twitter.com/#!/suomenpoliisi] 

Poliisin Twitter-toiminta on alkanut vuonna 2011. Poliisi twiittaa sekä päivittäistiedotteita että 

poliisin yleisiä tiedotteita, jotka löytyvät myös poliisin omilta nettisivuilta. 

Virtuaalipoliisin toiminta on saavuttanut suuren suosion yhteisöissä. IRC-gallerian profiileissa 

käy viikoittain 1000-5000 vierailijaa ja viestejä lähetetään satoja. Ensimmäisen 15 

toimintakuukauden aikana esitettiin n. 50000 kysymystä tai kommenttia IRC-gallerian 

poliisiprofiileille. Ryhmän Facebook-profiileille tulee noin sata yksityisviestiä kuukaudessa 

keskusteluviestien lisäksi [Poliisi, 2010]. Suomen poliisin Facebook-sivulla on kirjoitushetkellä 

yhteensä 177636 tykkääjää (04.04.2012). 

Poliisin kokemukset sosiaalisen median käytöstä ovat pääosin positiivisia. Sillä tavoittaa 

suuren määrän ihmisiä helposti ja edullisesti. Nuorten nähdään helpommin puhuvan huolistaan ja 

murheistaan netin kautta ja luotua suhdetta on helppo jatkaa reaalimaailman puolella. Lisäksi 

vähemmistöihin ja etnisiin ryhmiin saa helpommin keskusteluyhteyden kuin reaalimaailmassa. 

Sosiaalisessa mediassa työskentelyn nähdään tukevan ja tehostavan muuta poliisin työtä [Poliisi, 

2010] 

 

Puolustusvoimat 

Ilmavoimat on kokeillut lentäjäkoulutuksen markkinointia IRC-galleriassa vuonna 2006 (kuva 11), 

jonne se avasi Ilmavoimille oman yhteisön.  

 

 

Kuva 11. Ilmavoimat IRC-galleriassa (08.08.2012) 

[http://IRC-galleria.net/community/627456-ilmavoimat/pictures] 

 

Yhteisön jäsenille on tarjolla liikkuvaa kuvaa, ladattavia taustakuvia ja minipelejä. Lisäksi 

kerrotaan erikoisjoukkojen varusmiespalveluksesta. Tavoitteena on herättää nuorien kiinnostus ja 
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näin saada heitä hakeutumaan varusmiespalvelukseen Ilmavoimiin. Puolustusvoimilla on oma 

sivunsa myös Facebookissa ja sillä on kirjoitushetkellä yhteensä 1065 tykkääjää (05.04.2012). 

Puolustusvoimat ylläpitävät verkkosivuillaan rauhanturvaoperaatioihin perustuvaa 

ryhmäblogia, joissa käsitellään rauhanturvaajien ajatuksia ja kokemuksia vallitsevasta tilanteesta 

rauhanturvatehtävissä (kuva 12).  

  

 

Kuva 12. Tehtävä Afganistan blogi (08.08.2012) 

[http://www.skja.fi/]. 

Uusimpana aluevaltauksena puolustusvoimat on aloittanut oman kanavan ylläpitämisen YouTube-

videopalvelussa, jonne se lataa videoita esitelläkseen toimintaansa maanläheisemmästä 

näkökulmasta (kuva 13).  
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Kuva 13. Puolustusvoimien YouTube kanava (08.08.2012) 

[http://www.youtube.com/user/DefenceForcesFinland]. 

 

Videoita kuvaamaan on koulutettu kolme ns. taistelukuvaajaa, jotka palvelevat puolustusvoimissa 

varusmiehinä erityistehtävissä. Taistelukuvaajien tehtävänä on tuottaa esimerkiksi videomateriaalia 

sotaharjoituksista. Viime vuoden loppupuolella avattu kanava on kerännyt kirjoitushetkellä 

(5.4.2012) noin miljoonaa katsojaa. 

2.3. Organisaationa sosiaalisessa mediassa 

Yksityishenkilön ja viranomaisen toimiminen verkossa poikkeavat suuresti toisistaan. 

Yksityishenkilönä esitetty mielipide sitoo ainoastaan käyttäjää itseään, kun taas virkamiehen 

esittämää mielipidettä voi olla vaikea erottaa, onko mielipide esitetty virkamiehenä tai 

yksityishenkilönä [Aalto, 2010]. Virkamies voi toimia sosiaalisessa mediassa organisaationsa 

edustajana, organisaation nimissä tai yksityishenkilönä. Tästä syystä on erityisen tärkeää määritellä 

organisaatiolle yhteinen linja siitä, kuinka organisaation edustajat osallistuvat sosiaalisen median 

palveluihin. Oikeusministeriön laatiman oppaan mukaan virkamiehen puuttuminen kansalaisten 

keskenään käymään keskusteluun, vaikka siinä esiintyisikin vääriä käsityksiä tai tiedon puutteita, ei 

useinkaan ole tarkoituksenmukaista [Aalto, 2010]. Viranomaisen osallistuminen julkisesti 

tapahtuvaan nettikeskusteluun mielletään helposti yksityisyyttä loukkaavaksi, joten harkittu 

osallistuminen on suositeltavaa. 

Toimiakseen organisaation edustajana on henkilöllä oltava siihen työnantajan valtuutus ja 

täysi tuki. Organisaation edustajan rooli on tehtävä niin selväksi, että ei ole mahdollista sekoittaa 

henkilökohtaista roolia virkamiesroolin kanssa. Työnantaja ei voi määrätä virkamiestä toimimaan 

omalla nimellään ja henkilöllään organisaation edustajana verkossa. Vastaavasti virkamies ei saa 

käyttää omaa henkilökohtaista profiiliaan hyväksi esittämään omia mielipiteitään organisaation 

mielipiteinä. [Aalto, 2010] 

Monet organisaatiot vaikuttavat kansalaisen silmissä vaikeasti tavoitettavilta ja 

monumentaalisilta instituutioilta. Tämä johtuu siitä, ettei kukaan ole antanut organisaatiolle ääntä 

eikä kasvoja eivätkä ihmiset oikein tiedä organisaatiosta mielikuvaansa enempää. Sosiaalinen 

media tarjoaa organisaatioille kuitenkin hyvän välineen niin palautteen keräämiseen, 

toimintaprosessien kehittämiseen kuin tuotekehityksen tehostamiseen, jossa avainasemassa ovat 

aktiiviset ja potentiaaliset asiakkaat. Sosiaalisen median avulla organisaatiot voivat osallistua siellä 

missä asiakkaat ovat ja luoda itsestään persoonallisen kuvan asiakkaiden silmissä.  

Sosiaalinen media on muokannut organisaatioiden mahdollisuuksia olla yhteyksissä heitä 

kiinnostavaan yleisöön. Yksisuuntainen markkinointiviestintään perustunut kommunikointi on 

muuttunut kahdensuuntaista keskustelua sisältäväksi vuorovaikutukseksi. Organisaatiolla on 

mahdollisuus olla suorassa yhteydessä sidosryhmiensä kanssa, käydä heidän kanssaan keskustelua, 

saada suoraa palautetta palvelustaan ja kerätä uusia ideoita. 
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Organisaatiot voivat toimia sosiaalisessa mediassa hyvin erilaisin tavoin ja oikea 

lähestymistapa riippuu paljon organisaation tarpeista ja tavoitteista. Oikeusministeriön [2010] 

demokratian- ja kieliasioiden yksikön laatimassa oppaassa esitetään selvitys siitä, kuinka ja miten 

valtion organisaation tulee toimia sosiaalisessa mediassa. Oppaan mukaan organisaation tapoja olla 

läsnä verkossa ovat esimerkiksi 

 sisällön julkaiseminen ja jakaminen sosiaalisessa mediassa 

 ryhmäideoinnin ja -keskustelun suunnittelu ja johtaminen (fasiliointi) 

 tapahtumien järjestäminen verkossa 

 markkinointikampanjat 

 yhteistyöverkostojen rakentaminen, aktiivinen vuorovaikutus, läsnäolo 

asiantuntijafoorumeilla. 

Organisaatiolle on hyödyllistä olla siellä, missä sen potentiaaliset sidosryhmät ovat. Se miten ja 

missä sosiaalisen median alueella organisaation on syytä toimia, riippuu täysin organisaation 

halusta, asenteesta ja tarpeesta. Osallistuminen voi olla pysyvää tai tilapäistä ja se voi olla suoraa 

informaation julkaisemista tai vain tarkkailemista. Organisaation on syytä tehdä selkeä linjaus siitä, 

haluaako se olla aktiivinen osallistuja toisten keskusteluissa vai haluaako se reagoida keskusteluihin 

ja ajankohtaisiin asioihin esimerkiksi omassa blogissa. 
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3. Tutkimuksen toteuttaminen 

3.1. Tiedonhakumenetelmät 

Fokusryhmähaastattelu on laadullinen tutkimusmenetelmä, jota käytetään yhteiskunta- ja 

ihmistieteissä sekä käytettävyystutkimuksessa [Parviainen, 2005]. Rakenteeltaan 

fokusryhmähaastattelu on haastattelijan ohjaama puolistrukturoitu (semi-structured) 

ryhmäkeskustelu- tai ryhmähaastattelutilanne. Kruger [1994] tiivistää fokusryhmän tarkkaan 

suunnitelluksi keskusteluksi, jonka tarkoituksena on koota huomioita tietyltä mielenkiinnon alueelta 

suvaitsevassa ja ei-uhkaavassa ympäristössä. 

Fokusryhmät on hyvä keino saada selville käyttäjien tarpeita, mieltymyksiä, subjektiivisia 

reaktioita ja toiminnallisuusideoita tuotteiden ja palvelujen kehitystä varten [Parviainen, 2005]. 

Rabieen [2004] mukaan fokusryhmien huomattava ominaisuus on niiden ryhmädynamiikassa, jonka 

ansiosta tuotettu tieto on laadultaan ja laajuudeltaan syvempää kuin mitä yksilöhaastatteluilla on 

mahdollista saada aikaan. Fokusryhmien etuina nähdään, että osallistujat voivat aktivoida toinen 

toistaan sellaisten aiheiden pariin, joita haastattelijalla ei ole tullut mieleenkään [Brinck et al., 

2002].  

Parviaisen [2005] mukaan osallistujat eivät saisi olla liian erilaisia, jotta yhteisiä merkityksiä ja 

mielipiteitä on ylipäätään mahdollista muodostua fokusryhmäkeskustelussa. Kruger [1994] uskoo, 

että arvokasta tietoa saadaan vain silloin, jos ryhmä osallistuu täysin keskusteluun, mikä taas suosii 

homogeenisen ryhmän muodostamista. Jos ryhmiä on vähän, on syytä muodostaa mahdollisimman 

heterogeenisiä ryhmiä [Parviainen, 2005]. Heterogeenisella ryhmällä tarkoitetaan ryhmää, jonka 

jäsenet tulevat erilaisista demografisista ryhmistä. Heterogeeniset ryhmät varmistavat aineiston 

laadullisen kattavuuden. Kun ryhmiä on paljon, voidaan käyttää homogeenisiä ryhmiä. 

Homogeeninen ryhmä tarkoittaa ryhmää, jonka jäsenet ovat demografisilta ominaisuuksiltaan 

toistensa kaltaisia. Homogeenisten ryhmien suhteen on huomioitava, että ryhmien väliset tulokset 

todennäköisesti poikkeavat suuresti toisistaan. Tämä on otettava huomioon tuloksia analysoitaessa 

[Brinck et al., 2002]. 

Hyvänä ryhmäkokona tutkijat pitävät 6-10 henkeä. Tällä määrällä saadaan laajaa näkemystä silti 

menettämättä ryhmän hallintaa. Osallistujia voi kuitenkin olla tapauksesta riippuen 3-12 [Kontio et 

al., 2004].  

Krugerin [1994] mukaan fokusryhmiä on muodostettava niin paljon, ettei uusia näkemyksiä 

enää löydy ryhmien väliltä. 

3.2. Osallistujat 

Aineiston hankkimiseksi käytettiin fokusryhmähaastatteluja, joita tehtiin kuusi kappaletta kesän 

2011 aikana. Fokusryhmiksi valittiin edustajia taulukossa 1 sivulla 2 kuvatuista pelastustoimen 

turvallisuusviestinnän kohderyhmistä kolme ryhmää (lapset, nuoret ja aikuiset). 

Kohderyhmävalintoihin vaikuttivat ryhmien tavoitettavuus sosiaalisen median avulla. Jokaista 
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turvallisuusviestinnän kohderyhmää kohti järjestettiin kaksi fokusryhmää. Yhteensä haastatteluihin 

osallistui 32 haastateltavaa. Osallistujien ikäjakauma oli 9-34 vuotta (taulukko 4).  

 

Fokus-ryhmä Miehiä/ 

poikia 

Naisia/ 

tyttöjä 

Yhteensä Ikäjakauma Ikä KA Kesto 

Lapset 1 (L1) 4 0 4 9-13 11 35 min 

Lapset 2 (L2) 0 5 5 9-12 10 38 min 

Nuoret 1 (N1) 5 1 6 18-19 18,3 53 min 

Nuoret 2 (N2) 2 3 5 18-20 19,2 45 min 

Aikuiset 1 (A1) 3 3 6 24-34 28,2 66 min 

Aikuiset 2 (A2) 2 4 6 25-36 31 62 min 

Kaikki 

yhteensä: 

16 16 32 9-36 20,4 299 min 

KA: n.50 

min 

 

 

Taulukko 4. Ryhmien sukupuoli- ja ikäjakaumat. (KA = keskiarvo) 

3.3. Aineiston hankinta 

Osallistujien rekrytointi tapahtui lasten ja nuorten ryhmien kohdalla siten, että tuttavapiiristä 

valittiin kohderyhmään sopiva henkilö tai henkilöitä, joiden kaveripiiristä ryhmä muodostui. 

Aikuisten ryhmät muodostettiin omien lasten kautta tutuiksi tulleista perheistä. Kunkin ryhmän 

jäsenet olivat toisilleen entuudestaan tuttuja, minkä toivottiin edesauttavan keskustelun avoimuutta 

ja parantavan ryhmädynamiikkaa. Koululaisten eli 9-13-vuotiaiden fokusryhmät oli lisäksi jaettu 

erikseen tyttöjen ja poikien ryhmiksi, jotta tilanne aiheuttaisi mahdollisimman vähän jännitystä 

ryhmässä. Tutkielmassa viitataan eri ryhmiin tästedes lasten ryhminä (L1/L2), nuorten ryhminä 

(N1/N2) sekä aikuisten ryhminä (A1/A2).  

Kukin haastattelu järjestettiin neutraalissa ja rauhallisessa ympäristössä, jossa ainoastaan ryhmä 

oli läsnä ja äänessä. Tätä tarkoitusta varten oli varattu Niihaman ulkoilumaja aina koko haastattelun 

ajaksi käyttöön. Kaikki osallistujat kokoontuivat yhden pöydän ympärille ollen näin 

katsekontaktissa toisiinsa ja sopivalla keskusteluetäisyydellä. Haastattelut nauhoitettiin 

digitaalisella ääninauhurilla, joka asetettiin keskelle pöytää ja lisäksi tein lyhyitä muistiinpanoja 

kynällä haastattelurunkoon. Haastattelun tueksi oli lisäksi tulostettuna graafista materiaalia siitä, 

miltä pelastustoimen toiminta voisi eri sosiaalisen median palveluissa näyttää (liite 1). Materiaaleja 

käytettiin apuna siinä vaiheessa, kun keskusteltiin pelastustoimen mahdollisista palveluvalinnoista.  
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Haastattelut aloitettiin täyttämällä lyhyt esitietolomake (liite 2), jonka jälkeen jutusteltiin 

hieman kuulumisia rennon ilmapiirin aikaansaamiseksi. Tämän jälkeen esiteltiin tutkimusaihe ja 

annettiin lyhyt alustus keskustelulle sekä kerrottiin itse tilanteesta ja siitä, että se on kaikille 

vapaaehtoista ja se nauhoitetaan ainoastaan tutkimuskäyttöä varten. Digitaalinen ääninauhuri 

esiteltiin ryhmälle ja varmistettiin, ettei kenelläkään ole mitään sitä vastaan, että keskustelu 

äänitetään. Ryhmälle painotettiin erityisesti sitä, ettei nauhoitusta käytetä muuhun kuin aineiston 

saamiseen tietokoneelle kirjalliseen muotoon, jonka jälkeen nauhoite tuhotaan. Jokaiselta 

haastateltavalta pyydettiin suullisesti lupa nauhoitukselle. Lasten ryhmien kohdalla lupa pyydettiin 

kirjallisesti erikseen lasten vanhemmilta. Lasten vanhempia oli informoitu tarkemmin haastattelun 

sisällöstä ja kulusta ryhmän rekrytointivaiheessa. 

Haastattelu perustui puolistrukturoituun haastattelurunkoon, jota täydensin esittämällä 

syventäviä kysymyksiä tilanteen mukaan. Haastattelurunko on liitteenä 3. Haastateltavien annettiin 

keskustelun lisäksi esittää omia kysymyksiä aiheesta ja sitä kautta muokata keskustelun kulkua. 

Joustavan haastattelurungon ansioista päästiin keskustelemaan sellaisistakin asioista, jotka eivät 

suoraan kuuluneet haastattelurunkoon.  

Haastattelu oli rakennettu siten, että eri fokusryhmien sosiaalisen median käyttö, käyttötarkoitus 

ja käytettyjen palveluiden valikoima saatiin selville heti haastattelun lämmittelyvaiheessa. Tähän 

osioon meni jokaisen ryhmän kohdalla noin n. 10 minuuttia, sillä erilaisia vaihtoehtoja oli lukuisia 

ja käytettäviä palveluita muistettiin sitä mukaan, kun toiset niistä kertoivat. Haastattelun toisessa 

vaiheessa käytiin läpi suhtautumista organisaatioihin ja organisaatiolta tulevaan viestintään 

sosiaalisen median palveluissa. Lasten ryhmissä organisaatiokäsite käytiin läpi esimerkkien avulla. 

Lasten ryhmien kohdalla haastattelun toiseen vaiheeseen kului vähiten aikaa, nuorten kohdalla taas 

eniten aikaa. 

Keskeisin teema fokusryhmissä oli pelastustoimen tunnettuus sekä kiinnostus alan tarjoamiin 

mahdollisuuksiin. Lasten ryhmissä tähän osioon kului eniten aikaa, johtuen lasten välillä aika 

hurjistakin mielikuvitusleikeistä. Viimeisenä aiheena oli yhdessä ideoida millaista sisältöä 

pelastustoimi voisi sosiaalisessa mediassa tarjota ja missä palveluissa. 

Haastattelutilanne oli kaikin puolin avoin ja rento, mutta osallistujissa oli havaittavissa lievää 

jännitystä ja muodollisempaa kielenkäyttöä kuin normaalissa keskustelutilanteessa. Kävin pienen 

vapaamuotoisen loppukeskustelun haastattelun päätteeksi kaikkien ryhmien kanssa. Tässä 

keskustelussa osallistujat kertoivat haastattelutilanteen olleen mukava ja avoin, mutta nauhoituksen 

aiheuttaneen pientä jännitystä tilanteeseen. Heidän mielestään nauhoitus ei kuitenkaan vaikuttanut 

keskustelun sisältöön. 

3.4. Aineiston analysointi 

Parviaisen [2005] mukaan on ainakin neljä fokusryhmähaastatteluista saadun haastattelumateriaalin 

analysointitapaa:  

• litterointiin (transcription) perustuva analyysi,  

• nauhoituksiin perustuva analyysi,  
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• muistiinpanoihin perustuva analyysi, ja  

• muistinvarainen analyysi. 

Litterointiin perustuva analyysi on kaikkein aikaavievin ja metodisesti tiukin, ja sitä käytetään 

yleensä vain akateemisessa tutkimuksessa [Parviainen, 2005]. Yleinen käytäntö on yhdistellä 

muistiinpanoihin perustuvaa analyysia muistinvaraiseen analyysiin. 

Purin haastatteluaineiston heti kunkin keskustelun jälkeen kirjalliseen muotoon siten, että 

pystyin omia muistiinpanojani ja havaintojani hyödyntäen täydentämään keskustelusta saatuja 

tietoja. Haastatteluista ei tehty täydellistä transkriptiota vaan tarkoituksena oli koostaa tärkeät 

avainkohdat ja uudet ideat. Vastaajia ei pyritty erittelemään ryhmän tasoa tarkemmin enää 

nauhoitusten perusteella, sillä käytännössä ryhmät olivat niin homogeenisiä. Tutkielmassa käytetyt 

lainaukset ovat kuitenkin sanatarkkoja. 
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4. Tutkimuksen tulokset 

Tässä luvussa käsittelen fokusryhmä-tutkimuksen tuloksia. Tarkoituksena oli kartoittaa eri 

turvallisuusviestinnän kohderyhmien sosiaalisen median käyttöä (kohta 4.1) ja suhtautumista 

organisaatioiden toimintaan verkossa (kohta 4.2) sekä kartoittaa pelastustoimen tunnettuutta ja 

mahdollisuuksia toimia sosiaalisessa mediassa (kohta 4.3).  

4.1. Sosiaalisen median käyttö 

Sosiaalinen media oli kaikille fokusryhmille tuttu asia, vaikka kaikki osallistujat eivät termiä 

välttämättä osanneet kunnolla sanoiksi pukea. Yleisimmin sosiaalinen media terminä yhdistettiin 

suoraan Facebook- tai Youtube-palveluihin. 

Facebook ja Youtube olivat tunnetuimmat palvelut, jotka yhdistettiin välittömästi termiin 

sosiaalinen media. Kaikki keskusteluihin osallistuneet käyttivät aktiivisesti Facebookia tai olivat 

sitä jossain vaiheessa kokeilleet. Suurin osa käytti lisäksi Youtubea, mutta erona Facebookiin sen 

käyttö oli paljon satunnaisempaa. Muita usein käytettyjä palveluita olivat Wikipedia, 

keskustelupalstat, blogit sekä muutamissa tapauksissa Twitter. Kuvagalleriat kuten esimerkiksi 

IRC-galleria eivät yllättäen kuuluneet kenenkään suosikkipalveluihin tai sitten niistä ei haluttu 

puhua kavereiden kuullen. Pelit olivat suosittua sisältöä kaikkien ryhmien keskuudessa, mutta 

pelaamista tapahtuu niin monessa eri palvelussa, ettei vain yhtä palvelua voida nimetä. Taulukossa 

5 on koottu ryhmien eniten käyttämät sosiaalisen median palvelut. Taulukko perustuu ryhmissä 

oma-aloitteisesti esitettyihin palveluihin sekä haastattelijan erikseen esille ottamiin tunnettuihin 

palveluihin. 

 

 Facebook Youtube Wikipedia Blogit Keskustelu-palstat Twitter Pelit 

L1 4 4 2 0 1 1 4 

L2 5 5 3 0 2 0 5 

N1 6 6 6 3 4 1 6 

N2 5 4 5 3 5 0 5 

A1 6 4 6 4 4 0 3 

A2 6 3 4 3 3 0 2 

YHT 32 26 26 13 19 2 25 

 
 

Taulukko 5. Ryhmien mainitsemat palvelut ja käyttömäärät osallistujien keskuudessa. 
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Ikäryhmästä riippuen eri palveluilla oli erilaisia käyttötarkoituksia (taulukko 6).  

Taulukko 6. Palveluiden käyttötarkoitus 

Ryhmä Käyttö Sosiaalisen median käyttötarkoitus 

L1 & L2 Satunnaista Facebook 

 hauskojen juttujen välittäminen kavereille 

 yhteydenpito kavereihin 

 äänestyksiin osallistuminen 

 kavereiden kerääminen 

 pelaaminen 

 fanitetaan bändejä, julkkiksia, urheiluseuroja ja urheilijoita. 

Youtube 

 videoiden katseleminen 

 musiikin kuunteleminen 

N1 & N2 Päivittäistä 

 

 

Viikoittaista 

 

 

Vaihtelevaa 

Facebook 

 yhteydenpito kavereihin 

 seurataan mitä muut tekevät 

 kutsujen jakaminen 

 tapahtumien perustaminen 

 fanitetaan bändejä ja yrityksiä, jos sitä kautta saa tarjouksia 

tuotteista. 

Youtube 

 satunnainen videoiden katseleminen 

 musiikin säännöllinen kuunteleminen 

 soittolistat 

 seurataan tiettyjen tekijöiden tekemiä videoita 

Keskustelupalstat 

 etsitään vastauksia kysymyksiin 

 joskus kysytään itse jotain 

 ei haluta itse kommentoida keskustelujen sisältöön. 

Blogit 

 muotiblogien seuraaminen tytöillä 

 yksi kirjoittaa omaa muotiblogia 

A1 & A2 Viikoittaista 

 

Satunnaista 

 

Vaihtelevaa 

Facebook 

 yhteydenpito kavereihin 

 seurataan mitä muut tekevät 

 kuvien jakaminen ystävien ja sukulaisten nähtäville 

Youtube 

 videoiden katseleminen 

 yleensä palveluun päädytään muiden suositusten perusteella 

Keskustelupalstat 

 aktiivisuus vaihtelevaa esimerkiksi odotusaikana erittäin 

aktiivista 

 seurataan mitä ihmiset kirjoittavat kiinnostavasta aiheesta 

 ei välttämättä osallistuta lainkaan itse keskusteluun 

Blogit 

 luetaan ruokablogeja tai muotiblogeja, koska sisältö on 

kiinnostavaa ja haetaan inspiraatioita 
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Lapset 

Lasten ryhmillä sosiaalisen median palveluiden käyttö oli hyvin epäsäännöllistä. Monilla lasten 

ryhmän edustajilla käyttöön vaikuttivat kaverit ja kavereiden toiminta palveluissa. Vaikka 

Facebookissa on olemassa 13 vuoden ikäraja, oli yhdeksästä haastatellusta 9-13 vuotiaasta kaikilla 

oma Facebook-profiilinsa.  

Molempien lasten ryhmien sosiaalisen median käyttö oli hyvin yhtenevää. Pääasiassa lapset 

käyttivät Facebookia yhteydenpitoon kavereiden kanssa ja Youtubea satunnaisesti. Eroa siinä, oliko 

käyttäjä tyttö vai poika, ei ollut havaittavissa vaan käyttö oli sisällöltään ja tiheydeltään hyvin 

samankaltaista.  

Lasten ryhmissä yllättävää sosiaalisen median käytössä oli se, ettei kukaan osallistujista 

käyttänyt Habbo Hotellia, sillä heidän mielestään palvelussa on niin nuorta väkeä, ettei se kuulu 

heidän ikäisilleen.  

 

Osallistuja 1: ”On ollut tunnukset sinne, mut en enää käytä, se on niin lasten juttu.” (L1).  

Moderaattori: ”Tarkoitatko, että siellä käyttäjät ovat teitäkin nuorempia? (9-13)”. 

Osallistuja 1: ”Joo siellä on jotain ekaluokkalaisia vaan” (L1).  

 

Habbo hotellin omistajan Sulake Corporation Oy:n mukaan [Sulake, 2011] Habbo hotelli on 

kuitenkin suunnattu yli 13-vuotiaille, mikä on hieman ristiriidassa lasten ryhmien yleisen 

mielipiteen kanssa palvelusta. 

Lastenryhmissä Facebookin tärkein ominaisuus oli yhteydenpito kavereiden kesken sekä 

kavereiden tekemisten seuraaminen. Lisäksi oli tärkeää pelata, tykätä asioista sekä lähetellä 

hauskoja juttuja kavereille ketjukirjeiden muodossa. Kavereiden tekemisten merkitys korostui 

erityisesti siinä, että haluttiin tykätä samoista asioista kuin kaverit. Youtubea käytettiin satunnaisten 

videoiden katselemiseen sekä musiikin kuunteluun. 

Nuoret 

Nuorten ryhmissä sosiaalisten median palveluiden käyttö oli kaikkein yleisintä ja niiden käyttö 

päivittäistä. Tärkeää oli edelleen yhteydenpito kavereiden kesken, mutta nuorten ryhmien oli 

tärkeää myös olla perillä ajankohtaisista tapahtumista eli missä seuraavaksi tapahtuu jotain. 

Palveluiden käytön tarkoitus oli helpottaa nuorten elämää. Nuoret olivat mukauttaneet niitä 

palvelemaan tätä tarkoitusta esimerkiksi tekemällä soittolistoja Youtubessa tai tilaamalla ilmoitus 

tiettyjen tekijöiden tekemistä uusista videoista. 

Lähes kaikki nuoret pitivät Facebookia hyvänä asiana ja nuorten ryhmässä sanottiin sen 

korvaavan joissain tapauksissa myös tarpeen soitella puhelimella kavereille. Lisäksi nuoret olivat 

tottuneita sopimaan tapahtumia Facebookin välityksellä. 

 

Osallistuja 1: ”(Facebook) Helpottaa yhteydenpitoa. On nykyään laiskistunut niin ettei jaksa 

soitella kavereille”. 
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Osallistuja 2: ”…joo ja kun tapahtumakutsutkin voi lähettää sitä kautta ja osallistua niin ei 

tarvitse paljoa enää soitella”.(N1) 

 

Osallistuja 1: ”Siellä on kätevää tehdä sellainen tapahtuma ja sitten kutsua kaverit suoraan sitä 

kautta. Ei tarvitse tekstareita lähettää tai soitella ja näkee suoraan ketkä osallistuu”.  

Osallistuja 2: ”…ja siellä voi sit kysyä jotain niin se näkyy kaikille eli ei tarvi kaikkien kysellä 

erikseen”. (N2) 

 

Youtubea nuoret käyttivät hieman aktiivisemmin kuin lasten ryhmät. Nuorilla oli siellä seurannan 

kohteita ja he tekivät sinne soittolistoja itselleen. 

Aikuiset 

Aikuisten ryhmien kohdalla sosiaalisen median käyttö oli hyvin arkista. Siihen liittyi pysyminen 

yhteyksissä sukulaisten kesken Facebookissa. Kuvien jakaminen ja viestien kirjoittaminen toisille 

olivat tärkeimpiä ominaisuuksia. Lisäksi arvostettiin sitä, että niitä pystyi suoraan kommentoimaan. 

 

Osallistuja 1: ”Sisaruksia asuu ulkomailla ja ennen oli tosi vaikeaa lähettää kuvia nähtäväksi, 

kun ne helposti nykypäivänä tukkivat sähköpostin”. 

Osallistuja 2: ”Eikä niitä välttämättä halua omalle koneelle aina tallentaa vaan tärkeintä on, 

että niitä pääsee näkemään”. (A2) 

 

Osallistuja 1: ”Facebookissa on hyvää se, että voi seurata mitä tutuille kuuluu, mutta 

välttämättä ei tarvitse itse osallistua. Erityisesti on kiva nähdä muidenkin ihmisten kuvia ja sitä 

kautta päästä mukaan hieman enemmän heidän elämäänsä”. 

Osallistuja 2: ”…niin yllättävän paljon sitä seuraa mitä sellaiset ihmiset tekevät, joille ei 

varmasti tulisi soitettua tai kirjoitettua jos ei elettäisi nettiajassa”. (A2) 

 

Wikipediaa pitivät kaikki osallistujat yhtenä tärkeimmistä tiedonlähteistään verkossa. Monet siitä 

syystä, että hakukoneen ensimmäiset tulokset olivat Wikipedian artikkeleita ja sen avatessaan tiesi 

mitä saisi. Mitä vanhempi osallistuja oli, sitä enemmän hän kyseenalaisti tiedon luotettavuuden, 

mutta kaikki pitivät aineistoa lähes luotettavana. 

Blogit eivät olleet lasten ryhmälle lainkaan tuttuja edes terminä. Nuorten ryhmästä löytyi 

muutamia blogien satunnaisia lukijoita; erityisesti tytöt lukivat muotiblogeja. Yksi nuorten ryhmän 

tytöistä kirjoittaa omaa muotiblogiaan, mutta lähinnä vain satunnaisesti ja harrastusmielessä. 

Aikuiset olivat eniten tuttuja blogien kanssa ja monet kertoivat seuraavansa esimerkiksi 

ruokablogeja tai jonkun tietyn hyvän kirjoittajan blogia. Kukaan aikuisten ryhmäläisistä ei ollut itse 

kirjoittanut blogia vaikka periaatteessa muutamaa asia kiinnostikin. 

Keskustelupalstat olivat tuttuja lähinnä nuorien ja aikuisten ryhmille. Palstoja luettiin 

mielenkiinnolla, mutta siellä olevaa sisältöä pidettiin lähinnä puolitosissaan otettavana. Eniten 
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keskustelupalstoille oli käyttöä ollut aikuisten ryhmän naispuolisille henkilöille, jotka olivat olleet 

aktiivisesti mukana seuraamassa niitä raskausaikanaan. Syyksi tähän sanottiin halu seurata samassa 

tilassa olevia. 

4.2. Suhtautuminen organisaatioihin sosiaalisessa mediassa 

Organisaatioiden osallistumisessa sosiaalisen median palveluihin ei nähty mitään ongelmaa vaan ne 

kuuluvat yhtenä luonnollisena osana palveluiden tarjoamaan sisältöön. Esimerkiksi lasten ryhmät 

tykkäsivät lähes kaikesta, nuorten ryhmät erityisesti bändeistä ja aikuisten ryhmät omaa elämää 

koskettavista asioista. Lapset olivat innokkaimpia ilmaisemaan kiinnostuksensa johonkin 

organisaatioon tai kiinnostuksen kohteeseen. Heille se oli lähinnä tapa kertoa, mitä pitää siistinä 

omasta mielestään.  

 

”Fanitan Barcaa (F.C Barcelona) ja Messii (Lionel Messi), koska niist mä tykkään ja ne on 

siistei.” (L1). 

 

Yksi syy liittyä jonkin organisaation faniksi oli se, että kaverikin tykkäsi kyseisestä organisaatiosta.  

 

Moderaattori: ”Onko joku teistä Facebookissa Suomen poliisin fani?” 

Osallistuja 1:  ”Mä oon”  

Moderaattori: ”Mikä sai liittymään poliisin faniksi?” 

Osallistuja 1:  ”Emmä muista, kai se oli kun kaverikin tykkäs.” (L1). 

 

Nuoret olivat myös aktiivisia tykkäämään asioista, mutta heillä siihen liittyi kriittisempi näkökulma. 

Pääosin oltiin kiinnostuneita asioista, joista haluttiin kuulla lisää; esimerkiksi bändit ja niiden 

tuotanto tai yritykset, jotka tarjosivat etuja tykkääjilleen.  

 

Osallistuja 1: ”fanitan esimerkiksi Giganttia siks, että se faniryhmä saa monesti tarjouksia 

sinne ryhmään mitkä on vain niille…”. 

Osallistuja 2:  ”…ja sit sä ostat printtereitä, joilla et tee mitään (naurua)… mut joo onhan se 

oikeasti tosi hyvä paikka mainostaa, kun kirjoittavat vaan sinne seinälleen ja sit sen näkee 

kaikki fanit iha ilmaseks”. (N1) 

 

Aikuiset olivat kaikkein kriittisimpiä tykkäämistensä suhteen ja oikeastaan vain niitä asioita 

haluttiin tykätä, jotka olivat käyttäjälle jollain tapaa tärkeitä. 

 

Osallistuja 1: ”Seuraan lähipiirin yrityksiä ja sellaisia, jotka ovat oikeasti tärkeitä…”. 

Osallistuja 2: ”…joo täytyy ihan oikeasti olla hyvä firma ja sellainen, jota kehtaa suositella, 

että tykkäsin Facebookissa”. (A1). 
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Osallistuja 1: ”Itse tykkään niitä yrityksiä, jotka ovat joko lähipiirin tai tuttavapiirin. Vähän 

niin kuin pientä mainosta niille tarjoan”. 

Osallistuja 2: ”Sama täällä, mutta on ne samalla sellaisia yrityksiä mitä voikin suositella.”. 

(A2) 

 

Poliisin toiminta sosiaalisessa mediassa oli eniten tuttua sekä lasten että aikuisten ryhmille. 

Mielenkiintoista oli, että toisessa nuorten ryhmässä (N1) taas ei tiedetty mitään koko poliisin 

sosiaalisen median toiminnasta.  

Lasten keskuudessa poliisi oli tullut tutuksi joko kavereiden kautta tai syy tykätä poliisin 

Facebook-profiilista oli Poliisit–televisiosarja. Aikuiset olivat taas lukeneet tai kuulleet poliisin 

toiminnasta tiedotusvälineiden kautta. Oli ryhmä mikä tahansa, poliisin sosiaalisen median 

toimintaa pidettiin hyvänä ideana. Lasten ryhmän erään jäsenen sanoin: 

 

”Tulee turvallinen olo, kun ne siellä suojelee.” (L1). 

4.3. Pelastustoimi ja sosiaalinen media 

Termiä ”Pelastustoimi” ei osattu yhdistää alaan, vaan siihen sekoitettiin usein poliisit ja muita 

turvallisuusalan toimijoita mukaan. Pyydettäessä selittämään termi ”pelastustoimi” olivat 

vastaukset tyyliin:  

 

”Siis nää palokunta ja poliisi?” (N1). 

”Eiks se oo poliisi, palokunta ja nää muut?” (L1).  

 

Pelastustoimen vanhentunut nimi ”Palo- ja pelastustoimi” sen sijaan tunnettiin nuorten sekä 

aikuisten ryhmissä terminä vaikkei sitä heti hoksattu yhdistää termiin ”pelastustoimi”. 

Kun termiä selitettiin haastateltaville, kaikki osallistujat ymmärsivät kyllä välittömästi, mistä on 

kysymys ja pitivät termiä tämän jälkeen hyvänä kuvaamaan alaa. Ongelmana on, ettei kukaan olisi 

termiä osannut itsekseen etsiä. Kysyttäessä, millä termillä olisit etsinyt alan toimijoita, oli 

vastaukset tyyliin: ”palokunta, palolaitos, palomies, pelastuslaitos”. 

Terminologinen ongelma ei ollut haastatteluissa pelastustoimen ainoa ongelma. Koska alaa oli 

niin vaikea käsittää, ei monikaan haastateltavista ollut osannut etsiä alasta mitään tietoa. Pelastajat 

sarja ja sen liitännäisten verkkosivut olivat erityisesti lasten ja nuorten ryhmien tiedossa, mutta 

oikeastaan ei mitään muuta alaan liittyvää. Yhtään alan omaa verkkosivua ei osattu nimetä pois 

lukien kaupungin oman pelastuslaitoksen sivut. 

Hyvänä asiana haastatteluissa kävi ilmi se, että monet haastateltavat muistelivat palomiehen 

vierailua ala-asteella lämmöllä ja pitivät siellä saatuja tietoja arvokkaina. Kaikkien haastateltavien 

mielestä pelastustoimella olisi tarjota sellaista tietoa, joka heitä kiinnostaa, ja periaatteessa olisi 

mukavaa, jos alan henkilöitä olisi helposti tavoitettavissa verkossa.  
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”Ei siitä haittaakaan ole, että tietoa löytyisi ja olisivat tavoitettavissa”. (N1) 

 

”Uskoisin, että alalla on paljonkin tärkeää tietoa annettavana”. (A1) 

 

”Mä haluaisin tietää enemmän palokunnasta ja sitten niistä palomiehistä”. (L2) 

 

Facebookia pidettiin luontevimpana palveluna saada tietoa ja ottaa yhteyttä tarpeen vaatiessa. 

Sopivana päivitysmääränä pidettiin muutamaa päivitystä viikossa, jottei ärsytyskynnys ylity. Lisäksi 

oltiin kiinnostuneita opetusvideoista sekä realistisista pelastusvideoista. Yksikään ryhmä ei antanut 

kannatusta Hollywood–tyylisille promootiovideoille, joita kuvailtiin tulosteen muodossa (liite 1), 

vaan lähinnä toive oli saada realistinen kuva pelastajien työstä. Lasten ryhmät olivat erityisen 

kiinnostuneita blogeista, jotka käsittelisivät palomiehen elämää tai opiskelijan elämää, mutta 

huomata täytyy, etteivät nämä lapset olleet muuten kiinnostuneita blogeista eli todellisuudessa he 

tuskin ovat blogeja lukemassa. Kaiken kaikkiaan ajatusta pelastustoimen liittymisestä sosiaaliseen 

mediaan pidettiin hyvänä asiana. 
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5. Fokusryhmähaastattelun analysointi 

5.1. Fokusryhmistä persooniksi 

Ryhmistä saatujen tietojen hyödyntämiseksi käytännössä niistä voidaan tehdä malleja eli ns. 

persoonia. Erilaisia malleja käytetään yleisesti luonnon- ja yhteiskuntatieteissä kuvaamaan 

monimutkaisia ilmiöitä käytännöllisen yleisellä tasolla [Cooper et al., 2007]. Suunniteltaessa 

palveluita käyttäjille tulee luonnollisesti tietää, ketkä käyttäjiä ovat. Persoonien avulla voidaan 

kuvata, miten tietyt käyttäjät toimivat, miten he ajattelevat, mitä he haluavat saavuttaa ja miksi 

[Cooper et al., 2007].  

Persoonat perustuvat oikeisiin ihmisiin, heidän käyttäytymiseensä ja heidän vastauksiinsa, joita 

fokusryhmähaastatteluissa selvitin. Mallinnusvaiheessa nämä havainnot yhdistetään arkkityypeiksi, 

jotka edustavat tätä tiettyä ryhmää. Vaikka persoonat ovat kuvitteellisia, on niiden luonti 

kurinalaista ja täsmällistä ja ne perustuvat todellisiin tutkimustuloksiin. Niitä ei pidä sekoittaa 

stereotyyppeihin, jotka perustuvat suunnittelijan ennakko-odotuksiin ja arvailuihin [Cooper et al., 

2007]. 

Tärkeää persoonien kuvaamisessa on, että ne kuvaavat aitoja käyttäytymismalleja ja että ne on 

luotu nimenomaan tiettyä tarkoitusta varten. Kuten oikeilla ihmisillä, myös persoonien toimintaa 

ohjaavat päämäärät ja motivaatiot [Cooper et al,, 2007]. Tällaisia ominaisuuksia ovat muun muassa 

persoonan peruseroavuudet toisiin persooniin nähden, oma kuva, nimi, henkilökohtainen 

informaatio (kuten esimerkiksi työpaikka, ikä, perhesuhteet jne.) ja käyttöskenaario [Mulder & 

Yaar, 2007]. Persoonallisuus herättää empatiaa ja luo perustan käyttäjälähtöiselle suunnittelutyölle. 

Persoonien suunnittelu alkaa käyttäytymismuuttujien tunnistamisella, joiden perusteella 

käyttäytymismalleja aletaan suunnitella. Näitä ovat: toiminnot, asenteet, kyvyt, motivaatio ja taidot. 

[Cooper et al., 2007]. Fokusryhmähaastatteluiden perusteella merkittäviä sosiaalisen median 

käyttöön vaikuttavia tekijöitä ovat: tietokoneen ja internetin käyttötaidot, tietokoneen ja internetin 

käyttötapa, tietokoneen ja internetin käyttömäärä, organisaatioiden kanssa tekemisessä sosiaalisessa 

mediassa. Kuvassa (kuva 14) kyseiset muuttujat muodostavat janan, jonka päät edustavat 

ominaisuuden ääripäitä, kuten esimerkiksi noviisi-ekspertti. Fokusryhmät asetetaan tämän jälkeen 

näille janoille. 
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Kuva 14. Käyttäytymismuuttujia ryhmittäin 

 

 

Käyttäytymismallien avulla persoonille voidaan määritellä luonteenpiirteet, joista 

käyttäytymismallit ovat peräisin. Esimerkiksi lapsille ja nuorille tietokone ja internet ovat selkeästi 

viihdekeskeisiä, kun taas aikuisille niiden käyttö perustuu lähinnä työntekoon ja viihtymiseen 

silloin kun työltään, perheeltään ja harrastuksiltaan ehtivät. 

 

Tietokoneen ja internetin käyttötaidot : 

Lapset: Tietokonetta on totuttu käyttämään jo pienenä, mutta käyttötarve viihteen 

ulkopuolella vähäistä. 

Nuoret: Tietokonetta on totuttu käyttämään jo pienenä ja koulussa siitä on tullut luonteva  

työkalu opiskelussa 

Aikuiset: Tietokonetta on käytetty jo pitkään, mutta lähinnä opiskeluun ja työntekoon. 

Tietokone on enemmän työkalu kuin viihdeväline. 
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Tietokoneen ja internetin käyttötapa  

Lapset:  Pelien pelaaminen, kavereiden kanssa keskustelu sekä videoiden katselu. 

Nuoret: Pelien pelaaminen ja kavereiden kanssa puuhastelu. Välineitä osataan käyttää 

myös hyödyksi esimerkiksi opiskeluun 

Aikuiset: Hyötykäyttö ja musiikinkuuntelu. Viihdekäyttö silloin kun on aikaa 

  

Tietokoneen ja internetin käyttömäärä  

Lapset: Tietokonetta käytetään paljon silloin kuin ehditään. Harrastukset ja kotikuri 

rajoittavat liiallista käyttöä 

Nuoret:  Tietokoneen käyttö lähes rajatonta. 

Aikuiset: Työkäytössä ja iltaisella lasten mentyä nukkumaan 

  

Organisaatioiden kanssa tekemisissä sosiaalisessa mediassa  

Lapset: Tykkäävät avoimesti asioista. Erityisesti urheilujoukkueet ja julkkiset. Kavereiden 

merkitys tärkeä 

Nuoret:  Tykkäävät erityisesti bändeistä ja tuotemerkeistä, joista voi saada jotain etuja. 

Aikuiset: Tykkäävät asioista jotka ovat tärkeitä omassa elämässä ja edustavat samoja 

arvoja. Kriittisiä tykkääjiä. 

 

Aivan kuten oikeilla ihmisillä täytyy persoonilla olla päämääriä. Päämäärät ovat kriittisimpiä 

yksityiskohtia, jotka on saatu haastattelujen ja havaintojen avulla. Tunnistamalla loogiset yhteydet 

persoonan käytöksessä voidaan päätellä ne päämäärät, jotka johtivat tähän käytökseen [Cooper et al. 

2007]. 

 

Lapset: Käyvät koulua ja harrastavat paljon. Haluavat miellyttää kavereita ja 

kaverikeskeisyys tärkeää. Päämääränä on viihtyminen ja uusien asioiden 

oppiminen. 

Nuoret: Siirtyminen koulumaailmasta työelämään on kesken. Mietitään vielä mitä 

tulevaisuudessa halutaan tehdä. Vanha kaveripiiri on hajaantunut ja yhteydenpito 

siirtynyt verkkoon. Päämääränä on oma viihtyminen ja tulevaisuuden 

selkeyttäminen. 

Aikuiset: Käyvät töissä ja hoitavat lapsia. Omat harrastukset jääneet vähemmälle huomiolle 

ja aika on hyvin kortilla. Vanhojen kavereiden näkeminen on yhä harvempaa. 

Tärkeää on oman kodin hyvinvointi ja lapsien turvallisuus. Päämääränä on 

kasvattaa lapsia hyvin, edetä uralla ja omista elämän arvoista kiinni pitäminen. 

 

Persoonien motiivien, taitojen ja päämäärien jälkeen voidaan itse persoona luoda käytännössä. 

Aineiston perusteella tekemäni persoonat eivät perustu keneenkään yksittäiseen henkilöön, eivätkä 

persoonien kuvat ole oikeita. 
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Aleksi 11v 

Aleksin perheeseen kuuluu isän ja äidin lisäksi vuotta nuorempi pikkuveli. Aleksin perhe asuu 

rauhallisella omakotialueella ja molemmat vanhemmat ovat päivätöissä.  

Aleksi on urheilullinen poika ja harrastaa aktiivisesti jalkapallon lisäksi salibandyä ja partiota. 

Harrastuksiin kuluu runsaasti aikaa useana päivänä viikossa ja äidin ja isän iltapäivät kuluvatkin 

poikien harrastuskuljetusten parissa. 

Koulua Aleksi käy viidettä luokkaa ja opiskeluun hän suhtautuu vastuullisesti. Hän ei ole 

mikään huippuoppilas, mutta haluaa silti saada hyviä numeroita kokeista. 

Tietokoneet ja internet ovat tulleet Aleksille tutuiksi jo pienenä ja hän tykkääkin käyttää niitä 

aina kuin harrastuksiltaan ehtii. Viime jouluna Aleksi sai lahjaksi oman älypuhelimen, jonka avulla 

surffailu onnistuu myös ilman tietokonetta. Oman älypuhelimen omistaminen on tärkeää, sillä lähes 

kaikilla koulussa on sellainen. Eniten Aleksi pitää tietokoneella pelaamisesta ja netissäkin eniten 

kiinnostavat nettipelit. 

 

Kuva 15. Aleksi-persoona 

Mikael 19v 

Mikael on kolmilapsisen perheen keskimmäinen lapsi. Hänellä on pari vuotta vanhempi isoveli, 

joka on jo muuttanut pois kotoa, sekä 1,5 vuotta nuorempi pikkusisko. Isä ja äiti käyvät päivisin 

palkkatöissä ja perhe asuu rivitalossa. 

Mikael on nuorempana harrastanut paljon eri liikuntalajeja, mutta nyt hän käy enää aktiivisesti 

salilla sekä pelaa koripalloa. Hänen liikunnalliset tavoitteensa liittyvät omaan ulkonäköön ja 

kavereiden kanssa pelailuun. 

Mikael kävi armeijan viime vuonna ja nyt hän on hakemassa opiskelupaikkaa 

ammattikorkeakoulusta. Eniten hänen kuitenkin tekisi mieli tehdä töitä ja alkaa ansaita rahaa. 

Tietokoneet ja internet ovat Mikaelille hyvin tuttuja niin koulusta kuin kotoa. Hän käyttää 

paljon aikaansa netissä Facebookissa ja Youtubessa lähinnä musiikkia kuunnellen ja kavereiden 

kanssa keskustellen. Hän pitää itseään sujuvana netinkäyttäjänä ja osaa käyttää Googlea ja 

Wikipediaa sujuvasti tiedonhakuun tarpeen vaatiessa. 
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Kuva 16. Mikael-persoona 

Johanna 30v 

Johanna asuu miehensä ja kahden lapsensa kanssa luhtitalossa suuren kaupungin naapurikunnassa. 

Naimisissa miehensä kanssa Johanna on ollut vuodesta 2008 lähtien, mutta seurustelleet he ovat jo 

vuodesta 2004. Lapset ovat tällä hetkellä kolme ja puolitoista vuotta. 

Johanna on kotiäiti ja ollut kotiäitinä aina ensimmäisen lapsensa syntymästä saakka. Hänen 

mielestään on tärkeää, että lasten kanssa vietetään mahdollisimman paljon aikaa yhdessä varsinkin, 

kun molemmat ovat vielä niin pieniä. Johannan mies käy töissä. 

Johanna harrastaa ulkoilun lisäksi kuntosalilla käyntiä sekä uimista lasten kanssa. Urheilun 

päämääränä hänellä on pysyä kunnossa, jotta jaksaa lasten kanssa touhuta. 

Tietokoneet ja internet ovat Johannalle tuttuja, sillä hän käytti niitä paljon opiskellessaan. Nyt 

kuitenkin tietokoneen käyttö on lähinnä musiikin kuuntelua varten ja iltaisella Facebookin selausta, 

sekä blogien seuraamista. 

 

Kuva 17. Johanna-persoona 
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5.2. Persoonien tavoittaminen 

Fokusryhmähaastatteluiden avulla muodostettuja persoonakuvauksia käytettiin hyväksi luotaessa 

kullekin persoonalle omaa tavoittamissuunnitelmaa. Pelastusopiston 16 päällystöopiskelijaa sai 

tehtäväkseen tehdä tällainen suunnitelma osana turvallisuusviestinnän opintojaan. Heidän tuli 

miettiä, minkälaisista palveluista persoonat tavoitetaan, minkälaisin keinoin heidät houkutellaan 

käyttäjiksi sekä millaista sisältöä heille tulee tarjota mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Kukin 

persoonakuvaus sai oman yksilöllisen suunnitelmansa. 

11-vuotiaan Aleksin tavoittamiseksi koettiin henkilökohtainen kontakti erittäin tärkeäksi. 

Tällöin on mahdollista herättää aito kiinnostus turvallisuuteen ja turvallisuusalaan. Kouluvierailujen 

yhteydessä tai esimerkiksi 112-päivänä voitaisiin henkilökohtainen tapaaminen jatkaa helposti 

verkon puolelle esimerkiksi Facebookiin. Facebookissa Aleksia voisi kiinnostaa esimerkiksi VPK-

toiminta ja tätä kautta voitaisiin tarjota mahdollisuus täysin uuteen harrastukseen ja syvempään 

innostuneisuuteen pelastusalasta. Osan opiskelijoista mielestä Aleksin ikäistä nuorta ei ole syytä 

edes tavoittaa ja sitouttaa ollenkaan netin käyttöön vaan enemmänkin aktivoida heitä liikuntaan ja 

vpk-toimintaan mukaan.  

Aleksin houkuttelemiseksi käyttäjäksi nähtiin kavereiden merkitys tärkeäksi. Kaverien 

suositukset ja sosiaalinen paine olivat syitä, joiden arveltiin vaikuttavan vahvimmin Aleksin 

tekemiin valintoihin. Jos kaveripiirissä saadaan aikaan yhteinen innostus, on kaikkien kavereiden 

helppoa tykätä samoista asioista. Sosiaalisen median palveluista Facebook, Youtube, Habbo-hotelli 

ja IRC-galleria nähtiin hyvinä paikkoina tavoittaa Aleksin ikäisiä nuoria. Erityisen hyväksi 

tavoittamispaikaksi arveltiin sosiaaliset pelisivustot kuten esimerkiksi Aapeli.com. 

Interaktiivinen sisältö, toiminta ja tekeminen uskottiin kiinnostavan eniten Aleksin ikäistä 

nuorta. Erityisesti painotettiin kuvien ja videoiden merkitystä sisällöntuotannossa kiinnostavuuden 

herättämiseksi. Pelkkään tekstiin perustuvan turvallisuusviestinnän pelättiin lähinnä karkottavan 

Aleksin ikäistä käyttäjää. Sen sijaan pelien, kilpailujen ja laadukkaiden videoiden avulla on 

mahdollista tehdä turvallisuustiedosta kiinnostavaa ja mieleenpainuvaa.  

19-vuotias Mikael nähtiin jo sosiaalisen median suurkuluttajana ja näin hänet uskottiin 

löytyvän parhaiten sosiaalisen median palveluista kuten Facebook, Youtube, Google+ ja Spotify. 

Mikaelin uskottiin olevan kaikista persoonista se helpoiten tavoitettava, koska hänelle palvelujen 

käyttö oli jo valmiiksi jokapäiväistä ja luontevaa. 

Alan tarjoamia opiskelu- ja työmahdollisuuksia pidettiin parhaimpina vaihtoehtoina Mikaelin 

houkuttelemiseksi käyttäjäksi. Pelastajan ammatti on liikunnallista, toimintaa ja tekemistä täynnä ja 

ala tarjoaa hyviä uramahdollisuuksia miehistön, alipäällystön ja päällystön rooleissa. 

Liikunnalliselle Mikaelille, jota kirjoista opiskelu ei välttämättä kiinnosta, voisi pelastusalasta 

hyvinkin löytyä tulevaisuuden ura. Lisäksi ”tytöt tykkää palomiehistä” –ajatus voi hyvinkin olla 

ratkaiseva tekijä Mikaelin ikäisen nuoren päätöksissä, jolloin ajatukset pyörivät tytöissä, mutta 

varsinaisia urasuunnitelmia ei vielä pahemmin ole.  
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Mikaelille tarjottava sisältö tulisi näin ollen olemaan myös toimintaa ja tekemistä korostavaa. 

Ammatti- ja kalustoesittelyiden avulla voidaan tehdä pelastajan ammattia paremmin tutuksi toki 

kaikille, mutta erityisesti pelastajan uraa harkitsevalle nuorelle. Sisältö on syytä miettiä tiiviiksi 

tietopaketeiksi ja tässä korostuu jälleen videoiden ja kuvien rooli tiedon välittäjänä. Pelastusopiston 

ja Helsingin pelastuskoulun tarjoamat opiskelumahdollisuudet nähtiin hyvin kiinnostavana 

sisältönä, jollainen voi myös vastaavasti herättää Mikaelin ikäisessä nuoressa paljon kysymyksiä. 

Helppo mahdollisuus tavoittaa pelastusalan edustaja voi täten alentaa merkittävästi Mikaelin 

kynnystä hakea koulutukseen. 

 Johannan arveltiin parhaiten löytyvän keskustelupalstoilta, Facebookista tai blogeja 

lukemasta. Yleensäkin sellaisten palveluiden äärestä, jotka eivät vaadi säännöllistä ja aktiivista 

seuraamista. Esimerkkipalveluina mainittiin mm. vauvafoorumit, ruokablogit tai erilaiset 

muotiblogit. 

Johannan kiinnostuksen herättämiseksi nähtiin lapset ja kodin turvallisuus hyvinä teemoina. 

Kodin turvallisuus voi nykyään olla myös yksi kodin sisustuksen elementti Chickadeen, 

kärpäspalovaroittimen tai Marimekko-kuosisen sammutuspeitteen muodossa. Kodin sisustuksen ja 

kodin turvallisuuden yhdistämisellä olisi perheen äidistä mahdollisuus saada aktiivisesti kodin 

turvallisuudesta innostunut henkilö.  

Naispuolisen henkilön houkuttelemiseksi käyttäjäksi ryhmässä oltiin kahta mieltä. Toinen osa 

ryhmästä piti parhaana tapana tavoittaa naishenkilöt käyttämällä hyväksi perinteistä 

palomiesromantiikkaa eli tarjoamalla sisältöä, joka vetoaisi naisissa tähän puoleen. Esimerkiksi 

Facebookissa löytyy Stadin ja Oulun palomieskalentereiden sivut ja yhteensä näissä sivuissa on 

lähes 5000 tykkääjää. Toinen osa taas halusi mieluimmin vedota naisten hoivaviettiin ja tätä kautta 

lasten ja kodin turvallisuuteen. Lasten kautta olisi mahdollista tavoittaa vanhemmat tuottamalla 

sellaista sisältöä verkkoon, josta lapset olisivat kiinnostuneita, mutta jonka saavuttamiseen 

tarvittaisiin vanhempien apua. Yhteinen mielenkiinnon kohde tekisi alaa tutuksi lapsille ja tätä 

kautta heräisi myös vanhempien kiinnostus alaa ja yleensäkin turvallisuutta kohtaan. 

5.3. Suunnitelmista skenaarioksi 

Pelastusopiston turvallisuusviestinnän opiskelijoiden keksimien ajatusten perusteella voidaan 

suunnitella, kuinka fokusryhmähaastatteluiden pohjalta luodut persoonat tavoitettaisiin käytännössä. 

Tällaisessa ideoinnissa voidaan käyttää hyödyksi skenaarioita, jotka ovat käytännössä kerronnallisia 

tarinoita siitä, kuinka kyseinen persoona voisi oikeassa elämässä toimia. Kerronta on yksi 

tehokkaimmista ihmisen luovista tavoista toimia ja jakaa tietoa toistensa välillä. Tarinoita kerrotaan 

jo pienestä pitäen ja niiden avulla on helppo antaa mielikuvituksensa lentää. Tuotekehityksessä 

kerronnan avulla voidaan tehokkaasti ja vakuuttavasti jakaa hyviä ideoita tiimin jäsenten ja 

sidosryhmien keskuudessa. Loppujen lopuksi kokemukset, joiden ympärille on rakennettu tarina, 

koetaan yleensä mukaansatempaaviksi ja ymmärrettäviksi käyttäjän kannalta [Cooper et al., 2007]. 

Skenaariokäsitettä käytetään yleisesti kuvaamaan suunnitelmaa ongelman ratkaisusta 
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konkretisoimalla: hyödynnetään tiettyä tarinaa rakentamaan ja havainnollistamaan 

suunnitteluratkaisuja [Cooper et al., 2007]. 

Käytettäessä persoonia skenaarioiden pohjana näille mietitään tietty päämäärä tai päämääriä, 

jotka halutaan saavuttaa. Näiden päämäärien saavuttamiseksi luodaan persoonan näkökulmasta 

ideaalikokemus keskittyen erityisesti siihen, mitä ihminen ajattelee ja miten hän käyttäytyy [Cooper 

et al., 2007]. Tässä tapauksessa kaikkien persoonien päämääräksi asetetaan löytää pelastustoimen 

sosiaalisen median toimintoja ja sitoutua niiden käyttäjäksi. Skenaariot kertovat, miten kukin 

persoona saavuttaa päämääränsä. 

 

Aleksin skenaario: 

 Aamulla kouluun lähtiessään Aleksi nappaa älypuhelimensa matkaan ja kiirehtii tunnille. 

Koulu on kävelymatkan päässä ja matkalla Aleksi käy selaamassa kavereiden kuulumiset 

Facebookista puhelimensa avulla.  

 Koulun pihalla Aleksi huomaa punaisen paloauton. Se on varmaan jonkun palopäällikön 

auto, koska se on henkilöauto. Tunnin alettua opettaja kertoo oppilaille, että palomies on 

tullut kertomaan paloturvallisuudesta seuraavan tunnin ajan. 

 Aleksi kuuntelee palomiehen esityksen mielenkiinnolla ja on erityisen kiinnostunut kun 

puhutaan jokaiselle avoinna olevasta VPK-toiminnasta. Partiolaisena Aleksi on todella 

kiinnostunut harrastuksesta, jossa pääsee itse tekemään haastaviakin asioita. 

 Aleksin yllätykseksi palomies mainitsee, että jos jollain jäi jotain kysyttävää, 

pelastuslaitoksen löytää nykyään myös Facebookista. Siellä voi tulla kyselemään 

turvallisuuteen liittyviä asioita ja sieltä löytyy myös kaikenlaista muuta tekemistä. 

 Ennen kuin tunti on ehtinyt päättyä, värisee Aleksin kännykkä. Hän on saanut kaveriltaan 

suosituksen liittyä pelastuslaitoksen faniksi ja saman tien hän surffaa kännykällään 

tutkimaan pelastuslaitoksen Facebook-sivuja. Erityisesti alan videot kiinnostavat Aleksia 

kovasti. 

 

Mikaelin skenaario: 

 Mikael nukkuu pitkään, sillä hänellä ei ole tällekään päivää mitään suunnitelmia. 

Aamupalalla hän surffailee netissä iPadillaan ja käy tarkistamassa mm. Facebookin.  

 Mikaelin kaverit ovat siellä taas kirjoitelleet kuulumisiaan ja tekemisiään. Hänen 

silmäänsä osuu erään kaverin jakama visa: ”millainen pelastusalan ammattilainen sinä 

olisit?”. Mikael päättää huvikseen tehdä kyselyn ja saa tulokseksi palomestarin ammatin. 

Mielekkään tuloksen hän jakaa tietenkin eteenpäin omille kavereilleen. 

 Kyselyn tuloksen yhteydessä Mikael lukee tarkemmin, millaisia vaatimuksia 

palomestariksi pääsyyn oikeasti olisi. Häntä alkaa kiinnostaa ammatin fyysinen vaativuus 

ja monipuoliset vaatimukset. Pelastusala voisi hyvinkin olla sellainen ala, jota hänen 

kaltaisensa toiminnasta pitävä ihminen jaksaisi opiskella. Tuloksissa olevan linkin kautta 

hän menee etsimään lisätietoa pelastusalan opiskelumahdollisuuksista sekä käy 
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tutustumassa pelastustoimen Youtube–kanavaan, josta löytyy alasta monipuolista 

videomateriaalia. 

 Pelastusopiston sivuilta hän löytää paljon lisätietoa alasta ja opiskelumahdollisuuksista. 

Innostuneena hän palaa ammattivisan järjestäneen pelastustoimen Facebook-sivuille. 

 Mikael haluaa tulevaisuudessakin seurata, mitä mielenkiintoista Facebookissa julkaistaan, 

joten hän päättää tykätä pelastustoimen sivuista. 

 

Johannan skenaario: 

 Johanna herää aikaisin aamulla valmistellakseen aamupalaa vielä kun lapset nukkuvat 

tyytyväisinä. Aamupalan laiton jälkeen hänellä jää hetki aikaa itselleen ja hän päättää 

pujahtaa käymään internetissä lukemassa vähän uutisia. 

 Uutisissa käydään kovaa keskustelua kotien paloturvallisuudesta. Jälleen on palanut 

omakotitalo jossain ja kokonainen perhe oli ollut vaarassa menehtyä. Onneksi talossa 

olivat palovaroittimet olleet kunnossa ja perhe pelastui ajoissa.  

 Johannaa mietityttää, ettei hän oikein tiedä koska oman kodin palovaroittimet ovat 

viimeksi testattu tai miten ne edes testataan. Samalla hän muistaa, että hänen kaverinsa oli 

hiljattain jakanut Facebookissa hänelle viestin, jossa oli kehotus tarkastamaan 

palovaroittimien patterit. 

 Hän löytää kaverinsa jakaman viestin, jossa totta tosiaan pelastustoimi kehottaa 

testaamaan palovaroittimen taas kuukauden 11 pvä. Johanna ajattelee, että tällainen 

muistutus voisi toimia hänenkin kohdallaan ja ilmoittautuu sivuston tykkääjäksi. 

 Johanna päättää vielä kysyä suoraan pelastustoimen Facebook-sivulla, pitääkö ne 

verkkovirralla toimivat palovaroittimetkin testata ja miten ne testataan. Vastauksen 

kysymykseensä hän saa jo samana päivänä alan ammattilaiselta. 
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6. Pohdintaa 

6.1. Tiedonkeruu 

Fokusryhmähaastatteluiden käyttäminen tiedonkeruumenetelmänä toimi hyvin. Tulokset antavat 

hyvän kuvan siitä, minkälainen peruskäyttäjän ajatusmaailma on. Fokusryhmähaastattelu on 

kuitenkin tietyssä määrin ryhmän pelkistämistä, sillä kuten ryhmätöissä yleensä, ryhmän 

äänekkäimmän mielipiteestä tulee helposti koko ryhmän mielipide [Cooper et al., 2007]. 

Tutkimusta varten tehdyissä haastatteluissa tämä efekti oli havaittavissa lähinnä tyttöjen ryhmässä, 

jossa muutenkin esiintyi eniten levottomuutta. Tutkimuksessa jonka tarkoituksena on saada yleinen 

käsitys ryhmän tarpeista ja käyttökokemuksista, ei asiasta ollut kuitenkaan haittaa. 

Fokusryhmähaastatteluiden määrä oli sopiva keräämään se tieto mitä ryhmistä oli irti saatavissa. 

Krugerin [1994] vaatimus siitä, että haastatteluita järjestetään niin paljon, ettei uutta tietoa enää 

synny, toteutui. 

Haastatteluiden perusteella tutkimuksessa saatiin hyvä yleiskuva siitä, millaista kunkin 

pelastustoimen kohderyhmän verkkokäyttäytyminen on sekä miten hyvin he tuntevat 

pelastustoimen. Tarkempaan tarkkuuteen tulosten suhteen olisi varmasti päässyt tekemällä lukuisia 

yksilöhaastatteluita, mutta fokusryhmähaastatteluiden hyvä puoli oli keskinäinen ajatustenvaihto ja 

ideointi sekä osallistujien keskinäinen aktivointi [Brinck et al., 2002]. Tulokset ovat sinällään vain 

yksittäisten ihmisten ajatuksia, mutta tulosten koonnin perusteella luodut persoonat tuovat ryhmän 

ajatukset konkreettiselle tasolle ja henkilöihin on helppo samaistua. Persoonien avulla voidaan 

kuvata miten tietyt käyttäjät toimivat, miten he ajattelevat, mitä he haluavat saavuttaa ja miksi 

[Cooper et al., 2007]. Näiden persoonien perusteella Pelastusopiston opiskelijoiden oli helpompi 

samaistua asiakkaaseen ja rakentaa mielikuva kohdattavista käyttäjistä, kuin yleisten 

kohderyhmäkuvausten perusteella. Pelastusopiston opiskelijoiden ajatusten pohjalta rakennetut 

skenaariot ovat näin ollen hyvin konkreettisia ideoita mitä käytännön työ ihmisten saavuttamiseksi 

voisi olla. Toki kukin skenaario on vain yksi tapa kohdata asiakas verkossa, mutta silti se on hyvä 

työkalu suunnitella sellaista sisältöä, joka kohtaa asiakkaan ajatusmaailman kanssa.  

Nuorten ja aikuisten ryhmiltä saatuja tietoja voidaan pitää hyvinkin luotettavina kuvaamaan 

ryhmien motiiveja ja osaamista. Sen sijaan lasten ryhmien kanssa pitää olla kriittinen, koska usein 

lapset vain myötäilevät toisiaan tai ajatukset karkaavat aivan käsittämättömiin korkeuksiin. Täysin 

en kuitenkaan hylkäisi lasten ryhmiltä saatuja tuloksia, sillä ne antavat hyvän kuvan lasten 

vilkkaasta ajatusmaailmasta ja siitä, että heidän tavoittamisensa ei välttämättä ole kaikkein helpoin 

juttu. Lasten kanssa erittäin suuren merkityksen saivat kavereiden mielipiteet ja tekemiset, johon 

mielestäni on syytä kiinnittää suuri huomio suunniteltaessa heille sopivaa sisältöä. 

6.2. Sosiaalisen median hyödyt ja haasteet 

Sosiaalinen media tarjoaa organisaatiolle kiistämättömiä hyötyjä sen tarjoaman näkyvyyden ja 

vuorovaikutusmahdollisuuksien muodossa. Palveluiden käyttäminen on henkilöstöresursseja lukuun 
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ottamatta käytännössä ilmaista ja sen vaikuttavuus on hinta-laatusuhteeltaan perinteistä mediaa 

huomattavasti tehokkaampaa [Waters et al., 2009]. Sosiaalisen median avulla organisaatio voi 

tehostaa asiakaspalvelua, sisällöntuotantoa, tuotekehitystä, tiedotusta, markkinointia ja myyntiä. 

Sosiaalisen median yhteisöluonne, keskusteleva ilmapiiri, avoimuus ja helppokäyttöisyys ovat niitä 

asioita, joita käyttäjät arvostavat ja jotka tuottavat heille lisäarvoa. 

6.2.1. Pelastustoimelle 

Pelastusalan ammattilaiset ovat Valittujen palojen järjestämissä maailmanlaajuisissa kyselyissä jo 

useamman vuoden ajan arvioitu luotettavimmiksi viranomaisiksi kaikkien turvallisuustyötä 

tekevien viranomaisten joukossa [RD, 2012]. Alan arvostus on korkeaa ja palomies ammattina 

herättää tunteita. Silti pelastustoimi häviää tunnettuudessa poliisille ja poliisien tekemisille selvästi. 

Esimerkiksi vuoden 2011 poliisi Marko ”Fobba” Fors kuului itsenäisyyspäivän juhlijoiden 

joukkoon uraa uurtavasta työstään sosiaalisen median parissa. Pelastusalaa pidetään siis 

kiinnostavana, mutta brändiä ei osata täysin hyödyntää. 

Kuten fokusryhmähaastatteluista kävi ilmi, monet ihmiset pitivät palomiesten pitämiä 

koulutuksia hyödyllisinä ja kiinnostavina. Massatapahtumat, kuten ”päivä paloasemalla”, keräävät 

aina tuhansittain kiinnostuneita ihmisiä tutustumaan pelastuskalustoon, -henkilöstöön ja 

toimintatapoihin. Pelastusalan tuottama turvallisuusviestintä on ihmisten omaa elämää koskettavia 

asioita. Turvallisuusalan asiantuntijoille ja turvallisuusinformaatiolle on kysyntää kansalaisten 

joukossa. Erityisesti nuorilla on selkeä tarve laajentaa mahdollisuuksia saada 

turvallisuusinformaatiota ja tietoa turvallisuusviranomaisilta muualtakin kuin perinteisen median 

kautta [Blaha, 2011; Latonero & Shklovski, 2011].  Sosiaalisen median avulla pelastustoimelle 

tarjotaan mahdollisuus olla suorassa vuorovaikutussuhteessa sen asiakkaisiin huomattavan pienillä 

resurssivaatimuksilla. Kun pelastustoimen ja asiakkaan prosessit saadaan yhdistetyiksi, on 

pelastustoimen mahdollista luoda arvoa yhdessä asiakkaan kanssa. 

Pelastustoimi haluaa toimia onnettomuuksia ennaltaehkäisevästi ja toteuttaa hyvää 

turvallisuuskulttuuria turvallisuusviestinnän avulla. Perinteinen media tarjoaa yksisuuntaisen 

kanavan toimittaa tätä turvallisuusviestintää, mutta sosiaalisen median avulla pelastustoimi voi 

saada suoraa palautetta antamastaan turvallisuusviestinnästä. Tämän palautteen avulla pelastustoimi 

voi kohdentaa omaa viestiään tai jopa löytää asiakkailta täysin uusia tarpeita, joista ennen ei ollut 

mitään tietoa, ja täten on mahdollista kehittää omia toimintaprosessejaan tehokkaammiksi. Salosen 

[2010] mukaan perinteinen valistustoiminta ei enää riitä vaan mukaan on otettava 

asiakasnäkökulma. Hän on erityisesti sitä mieltä, että ”asiakkaan ja valistajan yhteisöllinen 

oppiminen ja tietämyksen rakentaminen saa aikaan pysyvämpiä tuloksia kuin vain jonkun ylemmän 

toimihenkilön tekemien kalvojen esittäminen määrällisten tulostavoitteiden saavuttamiseksi” 

[Salonen, 2010]. Tämä viittaus sopii hyvin yhteen sosiaalisen median ydinajatuksen kanssa: 

yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja tästä syntyvä kollektiivinen älykkyys. 

Pelastustoimen nykyiset turvallisuusviestintämenetelmät saavat sosiaalisesta mediasta hyvän 

kokonaisuutta täydentävän viestintäkanavan. Sosiaalisen median avulla voidaan toteuttaa niin 
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suurelle yleisölle tarkoitettuja massakampanjoita kuin käydä henkilökohtaista vuoropuhelua 

asiakkaiden kanssa – aivan kuten pelastustoimessa on totuttu turvallisuusviestintää harjoittamaan. 

Perinteistä viestintää täydentävänä viestintäkanavana sosiaalinen media tuo huomattavaa 

lisänäkyvyyttä kampanjoille ja lisää kampanjoiden tehokkuutta.  

Vaikka tämä tutkimus ei keskitykään kriisiviestinnän mahdollisuuksiin sosiaalisessa mediassa, 

on hyvä panna merkille, että ihmisiltä löytyy tarve tällaiselle toiminnalle. Kriisiviestintä on 

viestinnän alana haasteellisempaa kuin turvallisuusviestintä johtuen sen suuremmista 

resurssivaatimuksista ja haasteista viranomaisen näkökulmasta. Esimerkiksi vuonna 2011 poliisin 

julkaistessa verkkoon vuotaneet salasanalistat sivuillaan, kaatoi se poliisin omat nettisivut ja vei 

mukanaan kaikki sisäasiainministeriön yhteydessä olevat sivut. Hetkelliseen korkeaan 

kuormitukseen ei ollut tarpeeksi resursseja. Tällöin Facebookin avulla saman listan pystyi jakamaan 

ihmisille häiriöittä. Alustana sosiaalinen media on luonteva kriisiviestinnälle [Goolsbly, 2010; 

Blaha, 2011] ja jossain vaiheessa Suomen pelastustoimenkin on mietittävä näitä mahdollisuuksia 

tosissaan. Jos sosiaalinen media on vielä tässä vaiheessa vieras elementti pelastustoimelle, ei 

osallistuminen sinne tule olemaan helppoa. 

6.2.2. Kansalaiselle 

Pelastustoimen alueellinen hajanaisuus kunnallisiin pelastuslaitoksiin tekee siitä vaikeammin 

tavoiteltavan, kun mitä esimerkiksi valtakunnallisesti yhtenäisempi poliisi tällä hetkellä on. 

Hajanaisuus aiheuttaa sen, että alueelliset erot näkyvät myös viestinnässä, joka aiheuttaa 

sekaannusta asiakkaissa.  

Yhtenäisen edustuksen tarjoaminen sosiaalisessa mediassa tuo pelastustoimen lähemmäksi 

asiakkaita ja helpottaa kontaktipinnan muodostumista näiden toimijoiden kesken. Asiakkaiden 

kohtaaminen sellaisessa toimintaympäristössä, joka on heille tuttu ja missä he jo ovat, mahdollistaa 

sellaisten ihmisten kohtaamisen, jotka eivät välttämättä muutoin pelastustoimen toiminnasta olisi 

kiinnostuneita. 

Helposti löytyvät ja käytettävät palvelut tarjoavat pelastustoimesta kiinnostuneille ihmisille 

mediarikasta materiaalia tutustuvaksi ja näin ollen lisäävät alan kiinnostavuutta. Helppo tapa luoda 

keskusteluyhteys pelastustoimen kanssa tarjoaa lisätietoa tiedonjanoisille ja toimii positiivisesti alan 

kiinnostavuutta ajatellen. Yhtenäisesti esitetty viestintä toimii myös pelastustoimen imagoa 

edistävänä asiana. 

Jos ajatellaan hyötyjä käyttäjälle laajemmassa mittakaavassa, ovat ne lisääntynyt 

turvallisuustietous ja –ajattelu, jotka yhdessä auttavat toimimaan onnettomuuksia 

ennaltaehkäisevästi. Lisääntynyt tieto ja tiedonsaantimahdollisuudet parantavat ihmisten 

mahdollisuuksia ottaa vastuuta omasta ja muiden turvallisuudesta ja tätä kautta ovat edellytys 

hyvälle turvallisuuskulttuurille. 
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6.2.3. Suositukset pelastustoimelle 

Facebook on tämän hetken suosituin yhteisöpalvelu ja sillä tulisi olla suuri rooli suunniteltaessa 

organisaation sosiaalisen median strategiaa. Facebook mahdollistaa helpon tiedon jakamisen ja 

monipuolisen vuorovaikutuksen ihmisten kesken. Facebookin tarjoama näkyvyys ja ihmisten 

altistuminen näkyvyydelle on uskomatonta, sillä organisaation tilapäivitys näkyy kaikilla faneilla 

välittömästi ja kattaa jo valmiiksi asiasta kiinnostuneen yleisön. 

Facebookin parhaita ominaisuuksia on sen käyttäjää sitouttava vaikutus. Saadakseen 

organisaatiosta jatkuvasti tietoa on siitä ensin tykättävä. Tykkäämisten avulla ylläpitäjä saa tietoja 

käyttäjäkannastaan ja voi tätä myöten paremmin suunnitella sinne tuottamaansa sisältöä. Lisäksi 

tykkäämisten avulla on helppo seurata sisällöntuotannon onnistumisia.  

Facebookissa organisaatiolle tulee perustaa oma sivu, joka tarjoaa perustiedot organisaatiosta 

sekä mahdollisuuden käyttäjille liittyä organisaation faniksi. Tärkein tehtävä on aloittaa jatkuva ja 

systemaattinen sivun päivitystyö, joka ilmaisee käyttäjille organisaation olevan läsnä palvelussa, 

sekä tarjota mielenkiintoista sisältöä tutustuttavaksi. Organisaatiosta voidaan lisätä esimerkiksi 

kuvia, videoita tai tarinoita, sekä aika ajoin aktivoida käyttäjiä herättämällä keskustelua tai 

päivittämällä mielenkiintoisia tilapäivityksiä. Pelastustoimen viestinnän kanssa voidaan suunnitella 

pitkäntähtäimen päivityssuunnitelma siitä, mitä sisältöä sivustolle halutaan tuottaa hyvän 

päivitystiheyden saavuttamiseksi esimerkiksi vuoden aikajaksolla. 

Optimaalisinta Facebookin käyttöä olisi profiilin päivittäminen muutaman kerran viikossa, 

mutta kuitenkin vähintään kerran viikossa. Organisaatio voi jakaa vinkkejä, neuvoja tai hyödyllistä 

tieto tilapäivityksissä sekä ylläpitää sivuillaan kuvia ja videoita toiminnastaan. Lisäksi omien 

blogien ja muiden resurssien mainostaminen lisää toisten palveluiden näkyvyyttä huomattavasti.  

Keskustelupalstoille osallistuminen kannattaa miettiä pelastustoimessa hyvin tarkkaan, sillä 

vaikka palvelut tavoittavat suuren määrän lukijoita, siellä oleva tieto on usein virheellistä ja 

keskustelun asiallisena ja tarkoituksenmukaisena pitäminen on erittäin hankalaa, ellei jopa 

mahdotonta. Keskusteluiden aloittaminen tarjoaa hieman paremmat välineet hallita keskustelun 

kulkua, sillä asiattomia kommentteja voidaan poistaa, mutta tämä vaatii lähes jatkuvaa seurantaa 

palvelussa. Toisten keskusteluihin osallistuminen ei anna työkaluja pitää sisältöä asiallisena, joten 

onkin syytä osallistua keskusteluun harkiten tai yrittää ohjata keskustelua ympäristöön, jonka itse 

hallitsee. Pelastustoimen kannattaa toimia reagoivalla osallistumisasteella osallistuessaan eri 

keskustelupalstoille. 

YouTube tarjoaa pelastustoimelle alustan ladata videomateriaalia paikkaan, joka on nuorten 

suuressa suosiossa. Videopalveluun voidaan ladata esimerkiksi esittelyvideoita, koulutusvideoita tai 

näytösluontoista toimintavideota. Palvelu mahdollistaa videoiden kommentoinnin, joten 

kommenttien seuraaminen on yhtä tärkeää kuin itse videoiden lataaminen. Lisäksi YouTubeen 

ladattuja videoita voidaan käyttää hyväksi muissa palveluissa, joko linkittämällä suoraan videoon 

tai upottamalla ne esimerkiksi blogiin.  
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IRC-galleria on kätevä paikka olla yhteyksissä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Facebookin 

ilmestymisen myötä palvelu on kuitenkin kärsinyt melkoisen inflaation, joten kannattaa harkita 

tarkoin, onko kannattavaa sijoittaa vaadittu resurssimäärä jatkuvalle päivittämiselle saatuun hyötyyn 

nähden. Pelastustoimen kannattaa kuitenkin luoda palveluun yhteisö, jonne päivitellä kuvia ja 

videoita aika-ajoin tarpeen mukaan. 

Ampparit.com tarjoaa hyvää lisänäkyvyyttä kaikille sinne valituille lähdesivustoille. Tällaiseen 

uutisportaaliin päästäkseen täytyy tuotetun sisällön olla laadultaan, nopeudeltaan ja laajuudeltaan 

palveluntarjoajan hyväksymää, joten tällä hetkellä pelastustoimella ei ole sinne mahdollisuuksia 

päästä. Tulevaisuudessa pelastustoimen yhtenäinen turvallisuusportaali voi mahdollisesti tuottaa 

sellaista tietoa, että lähdekriteerit täyttyvät, jolloin kannattaa yrittää päästä palvelun lähdesivustojen 

mukaan.  

Habbo Hotelli tarjoaa muista sosiaalisen median palveluista poiketen mahdollisuuden päästä 

keskusteluyhteyteen varhaisnuorten kanssa. Habbo Hotelli on kuitenkin käytännössä vain graafinen 

chat-ohjelma, joten sen käyttö vaatisi jatkuvaa seurantaa. Habbo Hotelliin ei tästä syystä ole syytä 

mennä täysipäiväisesti, vaan sinne voisi kuvitella sopivan erilaiset projektiluonteiset tempaukset 

perinteisten kampanjoiden yhteydessä. 

Blogit ovat suosittua luettavaa varsinkin jos kirjoittajana on alan johtavia asiantuntijoita. 

Blogien suosio kasvaa hitaasti, mutta suositut blogit ovat hyvin vaikutusvaltaisia ihmisten 

mielipiteiden muokkaajia. Blogit ovat lisäksi hyvä tapa esittää omia ajatuksia toisten kirjoittamista 

tuotoksista, esimerkiksi silloin, kun ei haluta osallistua suoraan johonkin keskustelupalstoilla 

käytävään keskusteluun. 

Organisaatiossa blogia voidaan ylläpitää ryhmäblogina, jolloin yhdelle kirjoittajalle ei muodostu 

liikaa paineita tuottaa uutta materiaalia. Blogeissa lukijamäärät ovat yleensä suorassa suhteessa 

kirjoitustiheyteen, jolloin ryhmänä toimiminen mahdollistaa suuren kirjoitustiheyden. Blogien 

kirjoittajina voi toimia lähes kuka tahansa, sillä niiden kirjoitustyyli on hyvin epämuodollista ja 

tärkeintä on persoonallinen kirjoitustyyli, sekä kiinnostavat jutut. Blogien kirjoittaminen tarjoaisi 

lukijoille mahdollisuuden tutustua pelastusalan työntekijöiden maailmaan aina palomestareista 

vasta koulutusvaiheessa oleviin opiskelijoihin. 

Blogi voidaan perustaa valmiiseen blogipalveluun kuten esimerkiksi Blogger.com tai se 

voidaan asentaa pakettina pelastustoimen omalle verkkosivustolle. Käytännössä valmis 

verkkopalvelu on luotettavampi ja helpompi ylläpitää, kuin oma palvelu, mutta tällöin blogin lukija 

ei voi olla varma, onko henkilö aito organisaation edustaja vai esiintyykö vain tällaisena. Omille 

verkkosivuille perustetun palvelun oikeudellisuutta ei vastaavasti tarvitse erikseen todistaa. 

Blogien näkyvyyden parantamiseksi on tärkeää linkittää niitä organisaation muiden 

verkkopalveluiden kanssa. 

Twitter ei ole Suomessa saavuttanut suurta suosiota niin kuin muualla maailmassa, mutta sen 

avulla voidaan tehdä nopeita tilapäivityksiä helpon käyttöliittymän avulla. Twitterillä tehtyjä 

tilapäivityksiä voitaisiin pelastustoimessa käyttää hyväksi esimerkiksi blogien tai Facebookin 

yhteiskäytössä, jolloin saadaan tärkeäksi koettuja asioita levitettyä moneen eri palveluun yhden 
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palvelun kautta esimerkiksi älypuhelinten avulla. Lisäksi etuna on se, että twiittejä seuraavat saavat 

uusimmat tilapäivitykset välittömästi nähtäväkseen. Twitter on Suomessa kuitenkin edelleen 

suhteellisen pienen marginaalin käytössä, joten ensisijaisena palveluna sitä ei tulisi nähdä. 
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7. Yhteenveto 

Organisaatiot ovat löytäneet sosiaalisesta mediasta oivan työkalun palvelemaan asiakkaitaan 

paremmin ja tätä kautta hyödyntämään itse organisaatiota. Sosiaalisen median avulla organisaatio 

voi tehostaa asiakaspalvelua, sisällöntuotantoa, tuotekehitystä, viestintää, markkinointia ja myyntiä. 

Pikkuhiljaa ovat myös viranomaiset ymmärtäneet sosiaalisen median mahdollisuudet ja toiset ovat 

oppineet valjastamaan siitä jopa päivittäisen työkalun itselleen – sellaisen työkalun, jota ilman eivät 

enää halua toimia. Sosiaalinen media sisältää paljon haasteita viranomaisnäkökulmasta katsottuna, 

mutta yksi suurimmista haasteista käyttöönotolle on pelko tuntemattomasta. Ei tiedetä, mitä 

sosiaalinen media pitää sisällään, ei tiedetä, millaisia ihmisiä siellä kohtaa, eikä tiedetä, miten 

näiden ihmisten kanssa tulisi toimia. 

Kansalaisille sosiaalinen media alkaa olla arkea. Arkisia toimenpiteitä kuten yhteydenpitoa, 

tiedonhakua, yhdessä oloa ja itsensä viihdyttämistä siirretään sosiaalisen median palveluihin. 

Arkisuus tuo mukanaan lisähaasteita. Oletetaan ja vaaditaan enemmän palveluilta sekä palveluissa 

toimivilta organisaatioilta.  

Jotta organisaatio voi kohdata asiakkaansa oikein ja palvelulla sitä hyvin, on sen ensiksi 

tunnettava asiakkaansa. Pelastustoimi tiedostaa omat kohderyhmänsä turvallisuusviestinnän osalta. 

Se tietää minkälaisissa kohtaamisissa turvallisuusviestintää saa jaettua millekin kohderyhmälle. 

Perinteinen turvallisuusviestintä osataan hyvin. Kuitenkin tavoite vuodelle 2025 on, että Suomessa 

on hyvä turvallisuuskulttuuri ja Euroopan tehokkain pelastustoimi. Tavoite vaatii, että 

pelastustoimen on oltava ajan hermoilla ja hyödynnettävä uudetkin viestintäkanavat – sosiaalinen 

median mukaan lukien. Sosiaalinen media on kuitenkin pelastustoimelle uusi alue ja siellä 

toimivien ihmisten käyttötottumukset ovat sille vieraita. Pelkästään sosiaalisen median palveluista 

saatavien demografisten tietojen perusteella käyttäjistä on vaikea sanoa yhtään mitään. 

Fokusryhmähaastatteluiden avulla voidaan haastatella tarkkaan valittu osallistujajoukko, joka 

edustaa tiettyä perusjoukkoa, tässä tapauksessa pelastustoimen turvallisuusviestinnän kohderyhmiä. 

Ryhmävuorovaikutus on fokusryhmähaastatteluiden ydin, jolloin ryhmän jäsenet voivat yhdessä 

ideoida ja tuottaa yksilöhaastatteluita monipuolisempaa sisältöä. Fokusryhmähaastatteluiden 

perusteella pureuduttiin edellä mainittuun ongelmaan eli millaisia ovat ne sosiaalisen median 

käyttäjät, joita pelastustoimi haluaa toiminnallaan tavoittaa. Pelastustoimen turvallisuusviestinnän 

kohderyhmien mukaisesti koottiin sopiva määrä fokusryhmiä – lapset, nuoret ja aikuiset. Ryhmiä 

haastattelemalla selvitettiin: mitä sosiaalisen median palveluita he käyttävät, mitä he sieltä hakevat, 

miten he suhtautuvat viranomaisiin verkossa sekä kuinka hyvin he tuntevat pelastustoimen.  

Fokusryhmähaastattelut sopivat hyvin laadullisen aineiston hankkimiseksi ja uusien ideoiden 

synnyttämiseksi tuotekehitysvaiheessa. Tällaisessa tutkimuksessa, jossa tarkoitus on kartoittaa 

käyttäjien odotuksia palvelua kohtaan, fokusryhmähaastattelut sopivat erityisen hyvin. Käytännön 

järjestelyiden puolesta kaikki fokusryhmähaastattelut onnistuivat hyvin siihen nähden, ettei minulla 

ollut aikaisempaa kokemusta fokusryhmien moderoinnista. Neutraali ja rauhallinen tila sekä pieni ja 
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intiimi ryhmäkoko loivat mukavan ilmapiirin keskusteluille. Ryhmien rekrytointi oli onnistunutta, 

vaikkakin vaivalloista, ja ryhmien onnistuneeseen dynamiikkaan vaikutti selvästi se, että osallistujat 

olivat toisilleen tuttuja. Sillä ei tuntunut olevan käytännön merkitystä haastattelun sujumiseen, oliko 

ryhmä neljä- vai kuusi-henkinen, mutta uskon ryhmäkoon olleen hyvä juuri tällaisen aiheen 

käsittelyyn. 

Fokusryhmähaastatteluista saatujen tietojen perusteella kustakin fokusryhmästä luotiin 

persoonakuvaukset. Persoonat kuvailevat yleisellä tasolla sitä, millainen kohderyhmän 

peruskäyttäjä on. Persoona ei kuvaa ketään yksittäistä henkilöä, vaan on fokusryhmästä saatujen 

tietojen summa. Persoonakuvauksia käytettiin hyödyksi esittelemällä ne Pelastusopiston 

päällystöopiskelijoille osana heidän turvallisuusviestinnän opintojaan. Opiskelijoiden tehtäväksi 

annettiin miettiä: mitä sosiaalisen median palveluita he käyttäisivät tavoittaakseen kyseiset 

persoonat, millaista sisältöä heille tulisi tarjota sekä kuinka heidät sitouttaisi toimintaan mukaan. 

Persoonien avulla opiskelijoiden oli helppo samaistua asiakkaaseen ja ideoida kullekin 

kohderyhmälle oma suunnitelmansa. 

Viimeisenä toimenpiteenä Pelastusopiston päällystöopiskelijoiden tekemiä suunnitelmia 

käytettiin hyväksi tekemällä kullekin persoonalle oma skenaarionsa. Skenaarioita käytetään 

tuotekehittelyssä hyödyksi selkeyttämällä suunnitelmat konkreettiselle tasolle tarinan kerronnan 

keinoin. Skenaarion tarkoituksena oli kuvata ideaali tarina siitä, kuinka kyseinen persoona voisi 

tulla osaksi pelastustoimen sosiaalisen median toimintoja ja sitä kautta turvallisuusviestinnän 

pariin. Selkeät skenaariot antavat hyvän kuvan siitä, mitkä asiat vaikuttavat käyttäjän toimintoihin 

ja mitkä asiat häntä motivoivat. Skenaarioista saadaan hyvä työkalu yhdessä persoonien kanssa 

auttamaan pelastustoimea tuntemaan asiakkaansa sekä heidän motivaationsa. 

Tutkimuksen tuloksena on syntynyt kuva siitä, mitä sosiaalinen media on, millaisia 

sosiaalisen median käyttäjiä pelastustoimen kolme kohderyhmää ovat, sekä mihin sosiaalisen 

median palveluihin pelastustoimen on syytä resurssinsa panostaa. Persoonien ja skenaarioiden 

avulla pelastustoimi voi suunnitella millaista sisältöä sen kannattaa tuottaa saavuttaakseen 

haluamansa kohderyhmät.  
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Esimerkit 

 

Pelastustoimi Facebook:ssa (tietoa, keskustelua, kuvia, videoita) 

 

 

Youtube: promovideota, opetusvideoita, tilannevideoita? 



 

Paloturvallisuutta HabboHotellissa 
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Liite 3 

Haastattelurunko aikuiset 

 Aiheen alustus  tunteeko ryhmä termin ”sosiaalinen media” ja termin ”pelastustoimi”  termien 

avaus. 

 Millaisia sosiaalisen median palveluita käytätte ja paljonko? 

o Minkälaisia asioita teette niissä? 

o Mitä sosiaalinen media teille tarjoaa? 

 Oletteko jonkin organisaation tai yrityksen fani?  

o Miksi? 

o Mitä asioita haluatte niiltä? 

 Oletteko tutustuneet poliisin profiiliin? 

o Miten löysitte sinne? 

o Mitä piditte? 

o Koetko poliisin läsnäolon hyödylliseksi sosiaalisessa mediassa? 

 Pelastustoimi: 

o Oletko koskaan käynyt jollain pelastusaiheisella sivustolla esim. pelastustoimi.fi? 

 Miten päädyit sinne? 

 Miksi? 

o Kiinnostaisiko sinua tietää enemmän pelastustoimesta? 

 Mistä lähtisit sitä etsimään? 

 Millä hakusanoilla? 

 Mistä palveluista olettaisit sen löytyvän? 

o Mitä haluaisit siitä tietää? 

 Millaista sisältöä siltä odottaisit? 

 Haluaisitko keskustella jonkin alan ihmisen kanssa ja mistä asioista? 

  



Haastattelurunko lapset 

 Aiheen alustus  tunteeko ryhmä termin ”sosiaalinen media” ja termin ”pelastustoimi”  termien 

avaus esimerkkeinä käyttäen Facebookkia ja Poliisia. 

 Millaisia sosiaalisen median palveluita/ verkkopalveluita käytätte ja paljonko jos ei lasketa 

pelaamista mukaan? 

o Minkälaisia asioita teette niissä? 

o Mitä nämä palvelut teille tarjoavat? 

 Oletteko jonkin firman tai organisaation fani esimerkiksi Kotipizza tai Poliisi?  

o Miksi? 

o Mitä asioita haluatte niiltä? 

 Oletteko tutustuneet poliisin profiiliin Facebookissa tai Irc-galleriassa? 

o Miten löysitte sinne? 

o Mitä piditte? 

o Koetko poliisin läsnäolon hyödylliseksi sosiaalisessa mediassa? 

 Pelastustoimi: 

o Oletko koskaan käynyt jollain pelastusaiheisella sivustolla esim. pelastustoimi.fi? 

 Miten päädyit sinne? 

 Miksi? 

o Kiinnostaisiko sinua tietää enemmän pelastustoimesta? 

 Mistä lähtisit sitä etsimään? 

 Millä hakusanoilla? 

 Mistä palveluista olettaisit sen löytyvän? 

o Mitä haluaisit siitä tietää? 

 Millaista sisältöä siltä odottaisit? 

 Haluaisitko keskustella jonkin alan ihmisen kanssa ja mistä asioista? 

 
 


