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Sosiaalinen media ja sähköiset terveyspalvelut ovat tulleet osaksi sosiaali- ja terveysalan 
palveluntarjontaa. Sosiaalinen media on muuttanut tapoja kommunikoida sekä hämärtänyt 
valtasuhteita ammattilaisten ja maallikoiden välillä. Tässä piilee mahdollisuus olla kehittä-
mässä aivan uusia käytäntöjä ihmisläheiseen terveydenedistämistyöhön.  
 
Opinnäytetyömme keskeisenä tavoitteena on ollut hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
uusilla, sosiaalisen median tarjoamilla työkaluilla. Tarkoituksena on ollut tuottaa sosiaali-
seen mediaan perustettavalle kanavalle helposti lähestyttävää, luotettavaa ja ajantasaista 
terveystietoa keräämäämme teoriapohjaan perustuen.   
 
Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyön prosessin mukaisesti. Työ aloitettiin tutustumalla ai-
heeseen liittyvään teoriatietoon ja kokoamalla laaja teoriakatsaus tuotoksen tueksi. Teo-
riatiedon pohjalta määriteltiin kanavan tyyli, lähestymistapa ja aiheet. Kehittämistyön tuotok-
sena Instagram -kuvapalveluun perustettiin Suun Terveyskioski -niminen kanava, johon tuo-
tettiin suun terveyden edistämisen sisältöjä. Prosessin aikana toiminnassa korostuivat ver-
kostoituminen ja näkyvyyden hankkiminen, seuraajien osallistaminen, tiedon ytimekäs esit-
täminen sekä dialogi muiden käyttäjien kanssa. Kokeilu osoitti sosiaalisen median olevan 
erittäin tehokas terveydenedistämisen väline, jonka käyttö vaatii kuitenkin vaivannäköä ja 
huolellista suunnittelua kaiken sen tarjoaman potentiaalin hyödyntämiseksi.  
 
Tärkeimpinä kriteereinä sosiaalisen median välityksellä tehtävässä terveydenedistämis-
työssä voidaan pitää asioiden esittämistä helposti lähestyttävällä, kiinnostavalla ja ymmär-
rettävällä tavalla. Sen lisäksi, että kaiken jaettavan tiedon tulee olla peräisin luotettavista 
lähteistä, on tärkeää tunnistaa tavoiteltu kohderyhmä sekä heidän tarpeensa. Tämä on 
avain positiiviseen vaikuttamiseen ihmisten terveyskäyttäytymisessä.   
 
Sosiaalisessa mediassa tapahtuva terveysviestintä yleistyy kaiken aikaa. Terveydenhuollon 
ammattilaisten tulisikin omaksua sähköiset palvelut osaksi terveydenedistämisosaamistaan 
ja nähdä ne mahdollisuutena. Sosiaalisen median ammattimaista käyttöä ja siihen liittyvien 
taitojen kehittämistä ja opettelua tulisikin sosiaali- ja terveysalalla harjoitella jo opintojen ai-
kana. 
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nen, terveyskioski, hyvinvointi 
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö on osa projektia, jonka tarkoituksena on ollut moniammatillisen ter-

veyskioskin kehittäminen Myllypuron kampusalueelle. Terveyskioski tarjoaa tieteelliseen 

näyttöön perustuvaa ja ajantasaista terveystietoa helposti ymmärrettävässä muodossa. 

Tässä työssä keskityttiin luomaan terveyskioskin oheen lisäresurssina sosiaalisessa me-

diassa toimiva terveysviestinnän kanava, jonka tarkoituksena oli jakaa kioskilla esillä ole-

via teemoja sekä markkinoida sen toimintaa.  

Terveyskioskin perustaminen jäi tämän projektin puitteissa teoria-asteelle, joten konsep-

tiin lähdettiin hakemaan uutta näkökulmaa luomalla kehitystyönä sosiaaliseen mediaan 

terveysviestintään ja terveydenedistämiseen keskittyvä kanava. Kanavan avulla haettiin 

vastauksia siihen, miten sosiaalista mediaa ja sen mahdollistamaa vuorovaikutusta voi-

daan hyödyntää terveydenedistämistyössä ja miten sosiaalista mediaa käytetään ter-

veysviestinnän välineenä. Alustaksi valittiin Instagram -kuvapalvelu, jonne luotiin Suun 

Terveyskioski -niminen tili. Tilille tuotettiin suun terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää sisäl-

töä. Projekti kasvatti ensisijaisesti valmiuksia esittää oman alan keskeisiä terveyden 

edistämisen sisältöjä pelkistetysti ja asiakaslähtöisesti sosiaaliseen mediaan sopivalla 

tavalla. Vuorovaikutus ja verkostoituminen nousivat olennaisimmiksi tekijöiksi sosiaali-

sen median käytössä.  

Tässä opinnäytetyössä on esitelty sekä aiheen taustalla olevaa tietoperustaa, että syitä, 

miksi aihe on tärkeä ja millaisiin tarpeisiin sen avulla voidaan vastata. Lisäksi on kerrottu 

opinnäytetyön kehittämisprosessista. Prosessille asetettuja tavoitteita ja niiden toteutu-

misesta sekä työhön liittyneitä riskejä ja eettistä kysymyksiä on pohdittu kattavasti. Teo-

riapohjan puitteissa on tutustuttu terveyskioski –konseptista ja sähköisistä terveyspalve-

luista tehtyihin tutkimuksiin sekä kartoitettu sosiaalisen median uhkia, mahdollisuuksia 

ja vaikuttavuutta. Lisäksi teoriapohja sisältää terveyden edistämisen teoriaa sekä ter-

veysviestinnän malleja. Tuotoksen tueksi on myös tarkasteltu, millaista tarjontaa sosiaa-

lisen median kanavilla, kuten Facebook ja Instagram, on tämän teeman puitteissa tarjolla 

ja millaista sisältöä niihin on tuotettu.  

Terveyden edistäminen on tärkeä osa terveydenhuollon ajatusmaailmaa ja käytännön 

työtä. Se on keskeinen osa-alue myös suuhygienistien koulutuksessa, koska suuhygie-
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nisteillä on merkittävä rooli väestön ja etenkin lasten ja nuorten suun terveyden edistä-

misessä. (Jussila — Oinonen 2019.) Terveyden edistämisen kautta yksilöitä pyritään 

kannustamaan hyviin henkilökohtaisiin terveysvalintoihin yhteiskunnan tarjoamia puit-

teita hyödyntäen. Terveyden edistämistyön tavoitteena on puuttua ihmisten elämään ja 

positiivisten lähtökohtien kautta muuttaa heidän terveystottumuksiaan parempaan suun-

taan. (Pietilä — Länsimies-Antikainen — Vähäkangas — Pirttilä 2010: 15-16.) 

Terveyskioskin toimintamalli on syntynyt vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuvan palve-

luntarpeen kasvun ja väestörakenteen muutoksen tarpeisiin. Terveyskioski on uutta jul-

kisen terveydenhuollon monien mahdollisuuksien palveluntuottamista, jota voidaan tar-

jota ihmisille lähellä heidän arkeaan, esimerkiksi kauppakeskuksissa. Suomen ensim-

mäinen terveyskioski avattiin Ylöjärvelle vuonna 2009. (Kork — Stenvall — Vakkuri 2010: 

4.) Tampereen Yliopiston siitä tekemän kartoituksen mukaan terveyskioskin asiakkaat 

olivat tyytyväisiä kioskin palveluun sekä palvelun saamisen helppouteen. Lisäksi asiak-

kaiden mielestä terveyskioski oli tarpeellinen lisä terveydenhuollon palvelukentälle. (Kork 

ym. 2010: 22.) Kartoituksen tuloksissa tuodaan esille myös suun terveydenhuollon sisäl-

lyttäminen terveyskioskikonseptiin (Kork ym. 2010: 28.) 

Terveystietoa haetaan kasvavissa määrin internetistä ja sosiaalisesta mediasta. Ihmiset 

ovat myös kiinnostuneita niiden tarjoamista terveystiedoista. Terveysviestinnän trendi 

vastaa väestön ikääntymisestä johtuvan terveydenhuollon kustannusten kasvuun tarjoa-

malla uusia keinoja terveyden edistämistyöhön ja ennaltaehkäisyyn. (Drake 2009: 11-

12.) Suurin osa suomalaisista alle 64-vuotiaista käyttää internetiä terveyteen liittyvän tie-

don etsintään. Lisäksi tämä on yleisintä juuri pääkaupunkiseudulla. (Tilastokeskus 

2018a.)  

Nykyisin sosiaalinen media on osa jokapäiväistä elämää ja vuorovaikutusta. Sosiaalisen 

median katsotaan usein olevan viihteellinen viestintäkanava. On kuitenkin todettu, että 

se on tehokas viestintäväline, joka tavoittaa suuren joukon ihmisiä. Sosiaaliselle medialle 

on ominaista, että sen sisältöä tuottavat sen käyttäjät ja toiminta on vuorovaikutteista 

viestintää. (Johansson 2017.) Sosiaalinen media antaa uusia mahdollisuuksia sekä ter-

veysviestintään, että terveydenedistämistyöhön.  Lisäksi erilaiset mobiilisovellukset 

avaavat terveyden edistämiseen uusia tapoja ja työkaluja. Niissä viestintä yhdistyy toi-

mintaan ja ne ovat yksi tulevaisuuden suurista mahdollisuuksista (Matikainen — Huovila 

2017.) Lähes kaikilla muilla ammattialoilla, paitsi terveydenhuollossa, tietotekniikka on jo 

muuttanut ja uudistanut toimintamalleja (Mäkinen — Jousimaa 2015.)  
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Sosiaalisen median ja sähköisten palveluiden sekä mobiiliapplikaatioiden käyttöä voi-

daan pitää osana uudenlaisia ammatillisia valmiuksia. Nuorempi sukupolvi on kasvanut 

näiden teknologioiden parissa ja heidät voidaan nähdä niin sanottuina diginatiiveina. 

Tämä näkyy opiskelijoiden some-taidoissa ja kykynä hahmottaa millaisille palveluille ver-

kossa on tarvetta. Tuleville ammattilaisille tulisikin antaa tilaa kasvattaa ammatillista 

osaamistaan myös digitaalisessa muodossa. 

2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja kehittämistehtävät 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tuottaa kehitystyönä kiinnostavaa ja ajan-

kohtaista terveystietoa tarjoava sosiaalisen median kanava, jonka avulla voisi lisäksi 

markkinoida terveyskioskia ja tiedottaa sen toiminnasta. Kanavan kautta haluttiin lisätä 

asiakkaiden omaa terveydenlukutaitoa ja vuorovaikutusta terveysalan tulevien ammatti-

laisten kanssa. Sosiaalisen median kanavan toteutuksessa on hyödynnetty sekä tutki-

mus- ja teoriatietoa, että käytännön tietoa. Some-kioski on kehittynyt ja hahmottunut 

koko opinnäytetyöprojektin ajan ja huipentui sen perustamiseen syksyllä 2019. 

Opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena on ollut edistää terveyttä ja hyvinvointia helposti 

lähestyttävän ja laadukkaan sosiaalisen median kanavan kautta. Tavoitteena on ollut 

myös lisätä yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun eri ammattialojen välillä ja kas-

vattaa opiskelijoiden ymmärrystä moniammatillisen asiantuntijuuden merkityksestä ih-

misten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Työllä on lisäksi haettu jatkuvuutta, sillä tuotta-

maamme palvelua on mahdollista ylläpitää ja hyödyntää osana Metropolian opetusta. 

Prosessin myötä perustettua some-kanavaa sisältöineen voidaan jatkossa käyttää ter-

veysalan opiskelijoiden projektien alustana ja kehittämiskohteena. 

Tämän opinnäytetyön kehittämistehtäviä ovat 
 

• Miten sosiaalista mediaa ja sen mahdollistamaa vuorovaikutusta voi-

daan hyödyntää terveydenedistämistyössä. 

• Miten sosiaalista mediaa käytetään terveysviestinnän välineenä. 
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3 Teoreettiset lähtökohdat ja tietoperusta 

Opinnäytetyöhön liittyvä tiedonhaku aloitettiin rajaamalla aihe sekä miettimällä millaista 

sisältöä siihen liittyy ja millaisella teoriatiedolla projektia voisi parhaiten tukea. Liikkeelle 

lähdettiin etsimällä ja lukemalla aineistoa, joka omalta osaltaan auttoi kehittämään kuvaa 

aiheesta. Oleellista oli miettiä hyviä hakusanoja opinnäytetyön aineiston kerryttämiseksi. 

Teoreettiseen tiedonhakuun käytettiin kattavasti kirjastopalveluita sekä sähköisiä tieto-

kantoja, kuten Cinahl, MetCat, Medic ja Finna.fi. Tavoitteena oli käyttää mahdollisimman 

ajantasaisia tutkimuksia, väitöskirjoja, artikkeleita ja raportteja aiheestamme. Myös ai-

hetta käsittelevien opinnäytetöiden lähdeluetteloita käytiin läpi. Aineisto pyrittiin rajaa-

maan siten, että käytössä olisi ainoastaan vuoden 2010 jälkeen kirjoitettuja julkaisuja. 

Lisäksi tehtiin päätös, että teorialähteiden tulisi olla suomen tai englannin kielisiä. Haku-

sanoja mietittiin työn teemojen perusteella ja niitä olivat ainakin terveysviestintä, sosiaa-

linen media, social media, health promotion, terveyskioski, eHealth, sähköiset terveys-

palvelut, terveyden edistäminen ja moniammatillinen yhteistyö. Näistä teemoista hah-

mottuivat pitkälti myös tämän opinnäytetyön väliotsikointi ja jaottelu. 

3.1 Terveyden edistäminen 

Terveyden edistämisen käsite rantautui Suomeen Ottawan asiakirjan kautta vuonna 

1986. Tätä ennenkin Suomessa toki tehtiin ehkäisevää terveydenhoitoa, kansanterveys-

työtä ja terveyskasvatusta. (Hautamäki 2018.) Ottawan asiakirja (Ottawa Charter for 

Health Promotion 1986) hyväksyttiin Maailman terveysjärjestön (WHO) konferenssissa 

marraskuussa 1986 (World Health Organization 2019). Ottawan asiakirja osallistaa ja 

sitouttaa järjestöt ja julkisen vallan terveyttä edistävään konkreettiseen toimintaan, joita 

ovat mm. terveyspalvelujen kehittäminen ja yhteiskuntapolitiikka. Asiakirjan mukaan ter-

veyden edistäminen on moniammatillista ja monitieteistä yhteistyötä. (Sairaanhoitajat 

2014.) 

Suomessa terveyden edistämisestä sekä sen ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Sosi-

aali- ja terveysministeriö. Terveyden edistämisen perusta on kansanterveyslaissa. (So-

siaali- ja terveysministeriö 2019a.) Terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä on myös 

terveydenhuoltolaissa, jonka yhtenä tavoitteena on väestön terveyden ja hyvinvoinnin 

edistäminen (Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 § 2). Tässä laissa terveyden edistä-

minen määritellään toiminnaksi, jonka avulla yritetään parantaa väestön sekä yksilöiden 
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terveyttä ja toimintakykyä. Terveyden edistämisessä tärkeää on myös terveysongelmien 

ennaltaehkäisy. (Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 § 3.) 

Terveydenedistämistyö voi kohdistua yksilöön, yhteisöön tai yhteiskuntaan. Terveyden 

edistämisen tarkoitus on terveyttä suojaavien tekijöiden ylläpitäminen ja vahvistaminen. 

Esimerkiksi Hammaslääkäriliitto pyrkii terveyden edistämisen osalta vaikuttamaan yh-

teiskunnan tasolla mm. osallistumalla terveyttä edistävän yhteiskuntapolitiikan tekemi-

seen. Liitolla on lisäksi palkkalistoillaan suunterveyden edistäjiä. Hammaslääkäriliiton 

terveyttä edistävää toimintaa on myös paikkansa pitävän suunterveystiedon jakaminen 

sekä tavallisille ihmisille ja päättäjille, että terveydenhuollon ammattilaisille. Tämä tapah-

tuu esimerkiksi esitteiden, haastattelujen ja tuotesuositusten kautta. Terveyden edistä-

misessä keskeistä on saada ihmiset uskomaan omien päivittäisten hoitotottumustensa 

ja terveysvalintojensa merkitykseen heidän terveytensä ylläpidon kannalta. Terveyden-

huollon ammattilaisten kyky osallistaa, kannustaa ja motivoida potilaitaan on terveyden 

edistämisen kannalta kullanarvoista. Pelkkää terveysasioista informoimista ei nykyai-

kana nähdä toimivaksi työkaluksi. (Hautamäki 2018.) 

3.1.1 Sosiaalinen media terveydenedistämisen välineenä 

Sosiaalinen media on nykyisin osa terveyden edistämisen toimijoiden viestintää. Tervey-

den edistämisen kannalta sosiaalisesta mediasta löytyy sekä hyviä mahdollisuuksia, että 

uhkia. Sosiaalisen median terveysyhteisöistä käyttäjät voivat saada vertaistukea muilta 

saman kokeneilta tai esimerkiksi samaa sairautta sairastavilta. Nämä yhteisöt ovat läsnä 

arjessa. Uhkina voidaan kuitenkin pitää yhteisöjä, joissa esimerkiksi ihannoidaan vääris-

tyneitä mielikuvia tai levitetään valheellista tietoa. (Matikainen — Huovila 2017.) 

Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan terveydenedistämisen haasteena on terveyden-

edistämistyön hankekeskeisyys. Olennainen osa sosiaalisen median toimintaa on ver-

kostoituminen ja verkostojen kehittäminen ja tämä voi viedä aikaa. (Matikainen — Huo-

vila 2017.) Esimerkkinä sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta terveydenedistämishank-

keesta on Hammaslääkäriliiton vuonna 2016 aloittama I love suu –terveyskampanja, 

jonka tarkoituksena on jakaa Facebookissa tietoa suun terveydestä ja sen merkityksestä 

sekä kannustaa ihmisiä huolehtimaan paremmin suuhygieniastaan. Tämän kampanjan 

tärkeä osa on saada alan ammattilaiset osallistumaan siihen tykkäämällä ja jakamalla 
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kampanjan sisältöjä sekä kertomalla kampanjasta potilailleen ja työkavereilleen. (Tilan-

der 2017.) Tämänkaltainen toiminta edesauttaa verkostoitumista ja terveyttä edistävän 

tiedon levittämistä. 

3.1.2 I love suu –kampanja 

I love suu –kampanjan tavoitteena on saada ihmiset kiinnostumaan suun terveydestä, 

antaa heille luotettavaa tietoa siitä, kannustaa heitä kysymään asiasta asiantuntijalta ja 

jakamaan kampanjan sisältöjä sosiaalisessa mediassa. Kampanjan ajatuksena on ta-

voittaa ensisijaisesti terveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneet naiset. Näiden naisten 

kautta vaikutuksen on ajateltu tavoittavan myös miehet, lapset, nuoret ja ikäihmiset. 

Kampanjan tarjoama tieto perustuu Käypä hoito –suosituksiin sekä tutkimustietoon. Si-

vuston julkaisut on suunniteltu sillä ajatuksella, että niitä on helppo jakaa eteenpäin so-

siaalisessa mediassa. Sivusto tarjoaa muun muassa suun terveyteen liittyviä testejä 

sekä tietovisan. Osa kampanjan sisältöä ovat Krisse Salmisen lukemat Hammasuutiset, 

jotka ovat katsottavissa Facebookin lisäksi myös YouTubesta. (Tilander 2017.) Sivus-

tolla asiapitoiset ja terveyttä edistävät sisällöt on esitetty helposti lähestyttävällä tavalla 

ja huumorin keinoin. 

3.2 Terveyskioski 

Terveyskioski on palvelu, joka toimii osana julkista terveydenhuoltoa. Sen ajatuksena on 

olla hoitajatasoinen, matalan kynnyksen vastaanotto, joka on sijoitettu arkiseen asioin-

tiympäristöön, kuten ostoskeskukseen. Perinteisen terveyskioskimallin kulmakiviä ovat 

rajatut palvelut, sijainnin keskeisyys, pitkät aukioloajat sekä asiointi ilman ajanvarausta. 

(Kork — Kosunen — Rimpelä — Vakkuri 2013: 1581-1586.) Toiminta on asiakaslähtöistä 

ja palvelut ovat saatavilla asiakkaan kotikunnasta riippumatta (Kork — Kivimäki — Rim-

pelä — Vakkuri 2011: 7). 

Terveyskioski -konsepti on lähtöisin Yhdysvalloista, jossa ensimmäiset vastaanotot pe-

rustettiin 2000-luvun alussa. Sekä Suomessa, että maailmalla terveyskioskien perusta-

misen lähtökohtana ovat olleet terveyspalveluiden korkeat kustannukset sekä ongelmat 

niiden saatavuudessa. Terveyskioskikonseptilla on Suomessa haluttu tavoittaa riskiryh-

miä ja ennaltaehkäistä sairauksia, nostattaa asiakastyytyväisyyttä sekä hillitä kustannus-

ten kasvua. (Kork ym. 2013: 1581-1586.) Yhdysvalloissa terveyskioskin lähtökohta on 

liiketoiminnassa, kun taas Suomessa se on julkisen terveydenhuollon palvelu (Kork ym. 
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2011: 8). Terveyskioski on yksinkertaista perustaa ja sen ylläpito on kustannuksiltaan 

edullista (Kork ym. 2011: 3).  

Terveyskioskin palveluihin kuuluvat terveysneuvonta sekä pienet hoitotoimenpiteet ja 

mittaukset (Kork ym. 2011: 4). Tällaisia ovat esimerkiksi ompeleiden poisto, rokotusten 

anto, haavojen hoito, verenpaineen, kolesterolin tai hemoglobiinin mittaus. Terveyskios-

kissa ei tehdä diagnooseja, hoideta pitkäaikaissairauksia tai kirjoiteta reseptejä. Terveys-

kioski-konseptille ovat ominaisia vaihtuvat teemapäivät. Terveyskioskin toiminnan pai-

nopiste voi valinnan mukaan olla joko hoidossa tai ehkäisyssä. Tämä muokkaa terveys-

kioskin toimintaa ja palveluita. Terveyskioskin tavoiteltu kohderyhmä vaikuttaa kunkin 

kioskin imagoon. (Kork ym. 2011: 12-13.) 

3.3 Terveys ja hyvinvointi 

Maailman terveysjärjestö (WHO) on määritellyt terveyden olevan täydellinen fyysisen, 

psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Tällaista tilaa on kuitenkin asiantuntijoidenkin 

mukaan mahdotonta saavuttaa. Määritelmää onkin kehitetty nostamalla esille sitä, että 

ihmisen terveys on vaihteleva tila, jonka taustalla vaikuttavat sairaudet sekä elinympä-

ristö monelta taholta sekä ihmisen omat kokemukset, arvot ja asenteet. Tärkeää on myös 

se, miten ihminen itse kokee oman terveytensä. Hyväksi koetussa terveydentilassa 

avainasemassa ovat riippumattomuus, autonomia, kyky ja mahdollisuus päättää itse te-

kemisistään sekä huolehtia itse itsestään. (Huttunen 2018.) 

Yksilön käsitys omasta hyvinvoinnistaan perustuu sen henkilökohtaiseen kokemiseen 

sekä yksilölliseen hyvinvointikäsitykseen. Tästä johtuen ihmisen hyvinvointia on vaikea 

määritellä tai mallintaa tietyllä tavalla. Tärkeämpää olisikin motivoida ihmisiä pohtimaan, 

mitkä tekijät juuri heidän kohdallaan vaikuttavat hyvinvointiin ja elämän mielekkyyteen. 

Yksilön tasapainoisen hyvinvoinnin vaikutukset näkyvät myös häntä lähellä olevissa yh-

teisöissä ja tätä kautta ihmisten keskuudessa vallitseva hyvinvointi vaikuttaa koko yh-

teiskunnan hyvinvointiin. (Ala-Poikela 2010: 4.)  

Ihmisen oma terveyskäyttäytyminen on merkittävä tekijä hänen terveytensä ja hyvinvoin-

tinsa kannalta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019b). Terveyskäyttäytymisellä tarkoite-

taan ihmisen käyttäytymistä ja valintoja terveyteen vaikuttavien asioiden osalta. Terveys-

käyttäytymisen tottumukset vaikuttavat keskeisesti ihmisen terveyteen ja sairastumisris-

kiin. (Duodecim Terveyskirjasto 2018.) Ihmisen mahdollisuudet, halu ja lähtökohdat 



8 

 

omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle sekä mielekkäälle elämälle pohjautuvat ihmisten 

välisille tasavertaisille mahdollisuuksille toteuttaa itseään, yhteiskunnan tarjoamille pal-

veluille sekä riittävälle elintasolle (Ala-Poikela 2010: 9). 

3.4 Suun terveys 

Terve suu liittyy olennaisena osana hyvinvointiin ja yleisterveyteen. Terveelliset elämän-

tavat sekä suun ja hampaiden omahoito ovat tärkeässä asemassa suun terveyden yllä-

pidossa. Suun alueen tulehduksilla tiedetään olevan yhteys muihin vakaviin sairauksiin 

ja niiden puhkeamiseen. Hampaiden ja suun sairaudet ovat hyvin yleisiä ja suurella 

osalla aikuisväestöstä on suussaan jonkinasteinen krooninen tulehdustila. Tällaiset kroo-

niset infektiosairaudet ovat usein vähäoireisia tai kokonaan oireettomia ja pääsevät näin 

ollen helposti etenemään salakavalasti. (Suomen Hammaslääkäriliitto 2013.) 

Suun yleisimmät sairaudet, kuten parodontiitti ja karies, voidaan luokitella käyttäytymis-

sairauksiksi. Näin ollen niitä voidaan ehkäistä vaikuttamalla ihmisten terveyskäyttäyty-

miseen, tässä tapauksessa suun omahoitoon. Omahoidolla tarkoitetaan ihmisen itse yl-

läpitämiä ja tekemiä käytäntöjä terveyden hoidossa. Nämä ovat ihmisen omaehtoisesti 

toteuttamia käytännön toimia. Hyvällä suun omahoidollisella puhdistuksella, johon kuu-

luvat hampaiden harjaus, hammasvälien puhdistus ja tarvittaessa kielen puhdistus, voi-

daan ehkäistä plakin ja hammaskiven muodostumista, hampaiden reikiintymistä, ientu-

lehdusta sekä kiinnityskudossairauksia. Lisäksi hampaiden reikiintymistä voidaan ennal-

taehkäistä ksylitolin säännöllisellä käytöllä. (Keto — Murtomaa 2003: 1070.) 

Ravintotottumuksilla on tärkeä rooli hampaiden reikiintymisen kannalta. Säännölliset 

ruoka-ajat ja napostelun välttäminen ovat keskeinen yhdistelmä hampaiden reikiintymi-

sen ennaltaehkäisyssä. Näin hampaisiin ei kohdistu liikaa happohyökkäyksiä päivän ai-

kana. Lisäksi sokeria tai nopeita hiilihydraatteja sisältäviä tuotteita ei tulisi nauttia usein, 

koska ne tuottavat suuhun karies - bakteereille otolliset kasvuolosuhteet. Hampaiden 

kannalta suositeltavin janojuoma on vesi. (Karies (hallinta). Käypä hoito –suositus.2014) 

Tupakoinnin vaikutukset suun terveyteen ovat monitahoiset. Tupakointi aiheuttaa paha-

hajuista hengitystä, värjäytymiä hampaisiin ja paikkojen saumoihin sekä tummaa pig-

menttiä ikeniin. Myös kiinnityskudossairaudet ja hammaskivi ovat tupakoitsijoilla tupakoi-

mattomia yleisempiä. Tupakointi on lisäksi riskitekijänä haitallisille limakalvomuutoksille 

ja suusyövälle. (Murtomaa 2003: 1075-1076.) 
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Hampaiden eroosiossa niiden kovakudos liukenee kemiallisesti ja hampaan pinta muut-

tuu himmeäksi ja mattamaiseksi. Hampaiden pinnoille voi ilmestyä myös pyöreitä kuop-

pia tai kehitysuurteet voivat hävitä. Hampaat voivat lisäksi vihloa herkästi, varsinkin kos-

ketuksessa johonkin kylmään. Hampaiden eroosio voi johtua sisäisistä tai ulkoisista 

syistä. Ulkoisia aiheuttajia ovat esimerkiksi happamat ruoat ja juomat sekä jotkin lääk-

keet. Sisäisiä eroosion aiheuttajia ovat mm. närästys, refluksitauti ja oksentelu. (Teno-

vuo 2003: 377-378.) 

Pahanhajuisen hengityksen syynä voivat olla suuhun jääneet ruoantähteet, suussa oleva 

tulehdus; reikiintyminen tai ientulehdus, tai kuiva suu. Yleisin syy on kuitenkin huono 

suuhygienia, jolloin hampaita, hammasvälejä ja kieltä ei ole puhdistettu kunnolla. Myös 

nautitut ruoat ja juomat, kuten valkosipuli, alkoholi ja tupakka, voivat aiheuttaa pahanha-

juista hengitystä. (Saarelma 2019.) 

3.5 Terveysviestintä 

Internetissä ja sosiaalisessa mediassa on tarjolla runsaasti eri palveluntarjoajien tuotta-

maa terveystietoa. Osa tiedosta on terveysalan yritysten markkinointihakuista informaa-

tiota. Tiedonhakijoilla on kuitenkin nykypäivänä myös vaatimuksia tiedon laadun ja luo-

tettavuuden suhteen. Monesti heidän on silti hankalaa arvioida tiedon luotettavuutta. In-

ternetin terveystieto ei aina ole terveysalan ammattilaisten tietojen tasolla ja tiedot voivat 

olla myös ristiriitaisia. Terveysviestintä sähköisillä kanavilla merkitsee terveysalan am-

mattilaisille uudenlaisia ja vaihtoehtoisia menetelmiä yleisön lähestymiseen sekä vuoro-

vaikutukseen heidän kanssaan. (Drake 2009: 16-20.) 

Terveysviestinnän päämääränä on muuttaa ihmisten terveyskäyttäytymistä ja asenteita. 

Sen toteuttamisessa tulisi laadun varmistamiseksi muistaa, että jaettavien tietojen tulee 

perustua luotettaviin tutkimuksiin. Lisäksi informaatio olisi toteutettava vastaanottajaläh-

töisesti, helposti löydettävässä, ymmärrettävässä ja kiinnostavassa muodossa. Terveys-

tiedon jakajan vastuulla on arvioida tiedon oikeellisuus ja näytön aste. Myös tutkimusten 

heikkoudet ja luotettavuus tulee kertoa avoimesti, eikä tutkimustuloksia saa vääristellä. 

Terveysviestinnässä terveysalan ammattilaiset voisivat saada sanoman paremmin pe-

rille ja näkyviin tekemällä yhteistyötä viestinnän alan ammattilaisten ja käyttäytymistie-

teilijöiden kanssa. (Helajärvi 2015.) Terveysviestinnällä voidaankin sen onnistuessa vai-

kuttaa positiivisesti ihmisten terveyskäyttäytymiseen ja vähentää ihmisten tarvetta 

päästä esimerkiksi lääkärin vastaanotolle (Drake 2009: 20.) 
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Terveysviestinnässä on tärkeää tuntea kohderyhmä, jotta viestin voi suunnata oikein ja 

koko kohderyhmän huomioiden. Shokeeraavaa terveysviestintää, kuten “tupakka tap-

paa”, tulisi käyttää harkiten, koska se helposti latistaa vastaanottajan halun tietää ai-

heesta lisää. Sopivissa määrin, asiallisen sanoman yhteydessä, se kuitenkin voi lisätä 

vastaanottajan kiinnostusta saada lisää tietoa aiheesta. Terveysviestinnän toteuttajan 

tulee muistaa, että viestin vastaanottaja on ihminen, jolle tärkeintä on tietää miten hän 

voi tiedosta hyötyä. (Helajärvi 2015.) 

Sosiaalinen media on muuttanut sekä tavallisten ihmisten, että organisaatioiden ja viran-

omaisten viestintää viimeisen vuosikymmenen aikana. Se antaa terveysviestinnälle 

mahdollisuuden toimia vuorovaikutteisesti ihmisten kanssa. Sosiaalinen media tekee 

viestinnästä myös mediavälitteisempää. Terveysviestinnässä on käynnissä eräänlainen 

medioituminen; maallikoiden terveystiedon lähteet ovat yhä enemmän mediavälitteisiä 

ja terveysaiheisten mediatuotteiden määrä on kasvussa. Terveydenhuollon ammattilais-

ten tulisikin suhtautua mediasta tietoa hakeneisiin potilaisiin ymmärtäväisesti, vaikkakin 

median tiedon kirjavuuden vuoksi itse tietoon kriittisesti. (Matikainen — Huovila 2017.) 

Sosiaalisessa mediassa terveysviestinnän lähestymistapa muuttuu yksisuuntaisesta, 

missä asiantuntija kertoo maallikolle, monisuuntaiseen, jolloin tavalliset ihmiset viestivät 

toisille ihmisille. Terveyskäsityksiä voidaan myös jakaa muille ihmisille omien mieltymys-

ten mukaan riippumatta tiedon alkuperästä. Sosiaalisessa mediassa uhkana onkin mah-

dollinen asiantuntemuksen ja tieteelliseen näyttöön perustuvan tiedon välittymisen 

puute. Eri organisaatioiden, yksittäisten asiantuntijoiden sekä asiantuntijoiden keskinäi-

sen verkostoitumisen avulla sosiaalisessa mediassa leviävän tiedon laatu on kuitenkin 

kehittynyt ja näiden toimijoiden profiilit ovat vahvistuneet. Tässä tärkeää on se, että ih-

miset kokevat voivansa luottaa tiettyihin ihmisiin ja instituutioihin. (Matikainen — Huovila 

2017.) 

Asiantuntijoiden viestinnän haasteena sosiaalisessa mediassa on se, että sosiaalisen 

median vuorovaikutus on suurelta osin tunneperäistä, kun taas asiantuntijoiden viestintä 

on usein tieteellisrationaalista. Nykyisin toki myös tieteellinen ja asiantunteva viestintä 

on kehittymässä monipuolisemmaksi; keskustelevammaksi, helpommin lähestyttäväm-

mäksi ja arkisemmaksi. Sosiaalisessa mediassa viestijän on hyväksyttävä myös kritiik-

kiä. (Matikainen — Huovila 2017.)   
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3.5.1 eTerveys 

eTerveys eli eTerveyspalvelut eli sähköinen terveydenhuolto on käsite, joka pitää sisäl-

lään terveydenhuollon digitaaliset tietojärjestelmät ja –palvelut. Euroopan unionin mää-

ritelmän mukaan sähköisestä terveydenhuollosta on kysymys, kun terveydenhuollon 

tuotteissa, palveluissa ja prosesseissa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa. eTervey-

den tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti kansalaisten terveyteen sekä terveydenhuollon 

toimintojen tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Terveydenhuollon ammattilaisten arkeen 

kuuluvia eTerveyspalveluja ovat esimerkiksi sähköinen potilaskertomus, sähköinen re-

septi ja etäkonsultaatio. (Reponen 2015.) eTerveyspalvelut voivat olla myös terveyden-

huollon ajanvarauspalveluita tai palveluita, joista potilas voi tarkastella omia tietojaan ja 

löytää lisätietoa terveydestä. Lisäksi niiden kautta potilas voi saada kontaktin terveyden-

huollon ammattilaisiin tai vertaistukea muilta ihmisiltä. (Karisalmi — Kaipio — Kujala 

2019.)  

Jo vuonna 2005 termistä eTerveys oli useita kymmeniä määritelmiä. Suosituin niistä oli 

G. Eysenbachin, jonka mukaan eTerveys nähtiin kasvavana osana lääketieteellisen tie-

tojenkäsittelyn, julkisen terveydenhuollon ja liiketoiminnan kohtaamista, jossa terveyden-

huollon palveluita ohjataan jakamaan tietoa internetin ja muiden tietoteknisten teknolo-

gioiden kautta. Termi eTerveys kuvastaa teknologisen kehityksen lisäksi globaalia ja tie-

toteknistä ajatustapaa, asennetta ja sitoutumista terveydenhuollon parantamiseen sekä 

paikallisesti, että maailmanlaajuisesti tieto- ja kommunikaatiotekniikan avulla. Tällaisten 

määritelmien antama kuva eTerveydestä on kuitenkin rajoittunut, eikä kerro termin sisäl-

tämistä toiminnoista ja työkaluista. (Shaw ym. 2017.) 

Sähköisiin terveyspalveluihin kuuluu potilaiden mahdollisuus osallistua omien terveys-

tietojensa hallintaan. eTerveyspalveluiden kautta potilas voi varata ajan vastaanotolle, 

nähdä tutkimustuloksiaan ja potilastietojaan, olla yhteydessä terveydenhuollon ammatti-

laiseen tai saada terveystietoa. Tulevaisuudessa terveyspalveluja tullaankin eTerveys-

palvelujen avulla käyttämään yhä omatoimisemmin, mikä vapauttaa terveydenhuollon 

resursseja laitoksissa niitä kipeimmin tarvitseville potilaille. (Reponen 2015.) 

Vaikuttavan eTerveys-palvelun pohjana on ymmärrys siitä, mikä ihmisiä motivoi käyttä-

mään näitä palveluita ja miten heitä voidaan kannustaa palvelun käyttöön. eTerveys-

palveluiden käyttö on kasvussa. Käyttäjät arvostavat ja odottavat palveluilta tiedon saa-



12 

 

mista, vastauksia ammattilaisilta sekä vertaistukea. Heille on lisäksi tärkeää saada kon-

takti terveydenhuollon ammattilaisiin sekä saada kysymyksiinsä välittömiä vastauksia tai 

löytää vastauksia palvelun avulla. Tutkimusten mukaan eTerveys-palvelut tuovat ihmi-

sille turvallisuuden ja varmuuden tunnetta. Haasteita eTerveys-palveluiden käytössä 

ovat vaikeudet käytettävyydessä ja sisäänkirjautumisessa. Lisäksi suuri määrä tietoa voi 

ahdistaa osaa käyttäjistä. Siksi eTerveys ei voi täysin korvata terveydenhuollon ammat-

tilaisen kohtaamista kasvokkain. (Karisalmi ym. 2019.) 

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat avainasemassa eTerveys palveluista tiedottami-

sessa, niiden käyttöönotossa ja niiden käytön laajenemisessa. eTerveys-palveluiden 

käytön kannalta on hyödyllistä, jos terveydenhuollon ammattilaiset esittelevät potilailleen 

palveluita sekä kannustavat ja ohjaavat palvelun käytössä. Nykypäivänä eTerveys pal-

veluiden käyttö on pitkälti kiinni potilaan omasta aloitteellisuudesta ja jopa aktiivisimmat 

henkilöt tarvitsevat apua esimerkiksi palveluiden löytämisessä ja niihin pääsemisessä. 

Potilaita motivoi palveluiden käyttöön tieto palveluiden potentiaalisista hyödyistä heille. 

(Karisalmi ym. 2019.)  

eTerveyspalvelut voivat tuoda apua terveydenhuollon saatavuusongelmaan, koska sen 

avulla osa terveyspalveluista siirtyy verkkoon. Sähköisissä terveyspalveluissa ammatti-

laisen ja asiakkaan kommunikaatio voi olla joko yhtä aikaa tai eri aikoina tapahtuvaa. Eri 

aikoina tapahtuva yhteydenpito sopii kuitenkin parhaiten yksinkertaisiin terveyskysymyk-

siin ja –ongelmiin. Sähköisistä palveluista voi saada myös neuvoja omahoitoon ja kan-

nustetta tavoitteiden saavuttamiseen. Terveystiedon siirtyminen verkkoon tarkoittaa 

myös sitä, että potilaalla on saatavillaan sama tieto, kuin ammattilaisella. Potilas voi näin 

ollen esimerkiksi valita haluamansa tiedon jo valmiiksi ja tulla vastaanotolle omine toivei-

neen ja näkökulmineen. Tällä tavoin eTerveys asettaa ammattilaisille myös haasteita. 

(Mäkinen — Jousimaa 2015.) 

Sähköiset terveyspalvelut voivat helpottaa erityisesti harvaan asutuilla alueilla kansalais-

ten kontaktin saamista terveydenhuoltoon. Lisäksi niiden avulla ammattilainen voi saada 

esimerkiksi kontaktin kauempana olevaan erityisasiantuntijaan. Perusterveydenhuollon 

asiakkaat ovat joka tapauksessa vielä hyvin pitkälle tottuneita ajatukseen, että terveys-

asioissa tulee hakeutua vastaanotolle. Iso osa perusterveydenhuollon tarjoamasta pal-

velusta on kuitenkin lääketieteellisesti yksinkertaista tai sairauksia ennaltaehkäisevää 

toimintaa. Näiltä osin eTerveyspalvelut voisivat tuoda organisaatioille hyötyjä tuottavuu-

teen ja asiakkaille sujuvuutta palvelunsaantiin. Varsinkin julkisen terveydenhuollon on 
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tulevaisuudessa löydettävä työkaluja väestön ikääntymisestä johtuviin kasvaviin terveys-

palvelujen tarpeisiin. (Mäkinen — Jousimaa 2015.)  

3.5.2 Julkisen terveydenhuollon palvelut 

Suomessa valtio on panostanut sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden jalostamiseen 

kymmenillä miljoonilla euroilla. Nyt jo kaatuneen maakunta- ja soteuudistuksen kehitte-

lyn aikana valtio käynnisti kaksi tieto- ja viestintätekniikan alan yhtiötä, joiden yhdistä-

mistä valmistellaan parhaillaan. Yhtiöistä SoteDigin tarkoitus on ollut edistää sosiaali- ja 

terveydenhuollon digitalisaatiota ja Vimanan luoda sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiä 

tietoteknisiä peruspalveluita. (Kolehmainen 2019.) 

Esimerkkinä valtakunnallisesta sähköisestä terveyspalvelusta on Omakanta-palvelu. 

Omakannassa kansalaiset voivat tarkastella omia terveystietojaan ja siellä ovat nähtä-

villä sekä julkisen, yksityisen, että työterveyshuollon asiointitiedot. Palveluun pääsee kir-

jautumaan sähköisellä henkilökortilla, mobiilivarmenteella tai pankkien verkkotunnuk-

silla. Palvelun käyttöä varten tulee olla myös suomalainen henkilötunnus. Omakannasta 

henkilö näkee omat reseptinsä ja voi pyytää niiden uusimista. Lisäksi palvelusta voi 

nähdä omat laboratorio- ja röntgentutkimuksensa sekä tarkastella terveydenhuollon hen-

kilöstä kirjaamia tietoja ja lääkityksiä. Lapsen huoltajat voivat nähdä palvelussa myös 

alle 10-vuotiaan huollettavan tiedot. Omakannassa on mahdollista tallentaa päätös 

omasta elinluovutus- ja hoitotahdostaan. Omia tietojaan voi myös hallita joko kieltämällä 

niiden luovutuksen tai suostumalla tietojen luovuttamiseen terveydenhuollon eri yksiköi-

den välillä. (Omakanta 2019.) 

Syksyllä 2019 on avattu Omaolo –sivusto, mikä on julkisen terveydenhuollon uusi eTer-

veyspalvelu. Omaolo-palvelun taustalla on valtion omistama SoteDigi Oy. Omaolon 

avulla kansalaiset voivat saada sosiaali- ja terveyspalveluita nopeasti ympäri vuorokau-

den. Palvelussa on tarjolla oirearvioita yleisimpiin sairauksiin ja terveysongelmiin, kuten 

silmä- tai virtsatietulehdus, kurkkukipu ja olkapään tai polven vamma. Oirearvioissa on 

mahdollista valita, haluaako täyttää muutaman minuutin mittaisen kyselyn asiasta vai 

ainoastaan itsehoito-ohjeen. Oirearvioiden yhteydessä on myös linkki Terveyskirjastoon 

lisätietoa varten. Omaolossa voi tehdä lisäksi palveluarvioita esimerkiksi henkilökohtai-

sesta avusta tai omaishoidon tuen hakemisesta. Palveluun voi kirjautua mobiilivarmen-

teella, varmennekortilla tai verkkopankkitunnuksilla. Omaolo kehittyy vielä ja vuoden 
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2019 aikana palveluun on tulossa ainakin hyvinvointitarkastus ja -valmennus. (Omaolo 

2019.) 

3.5.3 mTerveys 

Sähköisiin terveyspalveluihin on viime vuosina liittynyt mTerveys, mHealth eli terveys-

alan mobiilisovellukset. WHO on määritellyt mTerveyteen kuuluvan terveydenhuollossa 

tai kansanterveystyössä käytössä olevat mobiililaitteet kuten matkapuhelimet tai muut 

langattomat laitteet ja potilaiden seurannassa käytettävät laitteet. mTerveyttä ovat myös 

tekstiviestitse toimivat opastusjärjestelmät, terveystiedot ja muistutukset, lääkinnällisiin 

laitteisiin tai antureihin yhdistettävät sekä muut terveysneuvontasovellukset. (Reponen 

2015.) 

mTerveyden katsotaan helpottavan sairauksien ennaltaehkäisyä ja palvelujen saata-

vuutta. Jotta sähköisiä terveyspalveluja saadaan käytettyä täysipainoisesti ja niistä hyö-

dyttäisiin mahdollisimman paljon, tulee terveydenhuollon ammattilaisten muuttaa toimin-

tatapojaan ja kouluttautua sähköisten palvelujen käyttöön sekä tiedonhallinnan, että vuo-

rovaikutuksen osalta. (Reponen 2015.) 

3.6 Sosiaalinen markkinointi 

Sosiaalinen markkinointi pyrkii muuttamaan käyttäytymistä prosessin ja kehittämisen 

kautta ja sitä voidaan käyttää toimintatapana terveyden edistämisessä. Suomessa sosi-

aalisesta markkinoinnista käytetään myös nimitystä yhteiskunnallinen markkinointi. Eng-

lantilainen National Social Marketing Center (NSMC) on määritellyt sosiaalisen markki-

noinnin olevan lähestymistapa, jonka tavoitteena on yhteiskunnan ja yksilöiden yleinen 

hyöty, käyttäen sosiaaliseen markkinointiin perustuvia toimenpiteitä ihmisten käyttäyty-

misen muuttamiseen ja ylläpitoon. (Tukia — Wilskman — Lähteenmäki 2012: 2, 4.) So-

siaalinen markkinointi ei ole tietoisuuden lisäämistä tai ihmisten asenteisiin vaikutta-

mista, vaan sen tavoitteena on ihmisten käyttäytymisen muuttaminen (Tukia ym. 2012: 

7). Myös Aalto-yliopiston markkinoinnin professorin Lasse Mitrosen mukaan (Tilander 

2017) sosiaalisen markkinoinnin tulee olla enemmän, kuin pelkkää informaation auktori-

tääristä jakamista. Lähestymistavan tulee lähteä asiakkaan tai kohderyhmän ymmärtä-

misestä, heidän motivaation lähteistään ja toimintatavoistaan. 
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Sosiaalinen markkinointi on luonteeltaan ja toimintatavoiltaan hyvin samanlaista, kuin 

kaupallinen markkinointi. Sosiaalisessa markkinoinnissa hyödyt kohdistuvat kuitenkin 

yhteiskuntaan yleisesti, kun taas kaupallisessa markkinoinnissa hyödyt kohdistuvat asi-

akkaaseen, yritykseen ja sen osakkaisiin. (Tukia ym. 2012: 7.) Sosiaalisen markkinoinnin 

toimintatapa on prosessinomaista; se alkaa tarpeen tunnistamisesta ja jatkuu määrittelyn 

sekä suunnittelun kautta toteutukseen. Toteutuksen jälkeen prosessia arvioidaan ja seu-

rataan (Tukia ym. 2012: 5). 

Sosiaalisen markkinoinnin onnistumiseksi on tärkeää miettiä seuraavia asioita ja käsittää 

niiden merkitys: kohderyhmän ja sen näkökulman ymmärtäminen, mitä kohderyhmän 

halutaan tekevän ja jos he tekevät niin, ovatko siitä koituvat hyödyt haittoja ja kustannuk-

sia suuremmat, sekä tuleeko erilaisia toimenpiteitä ja keinoja käytettyä tehokkaasti yh-

dessä ja erikseen tavoitteiden saavuttamiseksi (Tukia ym. 2012: 6). Sosiaalisessa mark-

kinoinnissa on keskeistä myös ymmärtää ihmisten käyttäytymistä; tietää mitä he tekevät 

ja miksi, sekä mitkä asiat tekemiseen vaikuttavat ja mitä kannusteita tai esteitä on tietylle 

käyttäytymiselle. Tämän oivaltamiseksi ihmisiä täytyy ymmärtää monilla tasoilla; yksi-

löinä ja yhteisöinä, potilaina, kuluttajina, ammattilaisina ja päätöksentekijöinä. Sosiaali-

selle markkinoinnille on lisäksi ominaista määritellä tavoiteltua käyttäytymistä tukevat 

sekä sitä uhkaavat käyttäytymismallit. (Tukia ym. 2012: 8.) Toiminnan tavoitteiden saa-

vuttamiseksi ja käyttäytymisen muutoksen aikaansaamiseksi tietoisuus näistä asioista 

on ensiarvoisen tärkeää (Tukia ym. 2012: 27).  

Sosiaalisessa markkinoinnissa on haettu oppeja myös käyttäytymistaloustieteestä, 

koska sitä kautta voidaan saada käsitystä ihmisistä valintojen tekijöinä. Ihmisten valinnat 

ja käyttäytyminen eivät suinkaan aina perustu järkiperäisiin syihin. Käyttäytymiseen vai-

kuttavat suuresti vaistot, tunteet, elämän tapahtumat sekä ympärillä olevat ihmiset. (Tu-

kia ym. 2012: 17-18.) 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen näkemyksen mukaan sosiaalinen markkinointi tar-

joaa hyviä strategisia ja operatiivisia työkaluja sosiaali- ja terveysalan informaatio-oh-

jaukseen. Sen avulla kampanjoista, linjauksista ja ohjelmista voidaan saada kustannuk-

siltaan tehokkaampia, kestävämpiä ja vaikuttavampia. (Tukia ym. 2012: 2, 26.) 
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3.7 Sosiaalinen media 

Synonyymi sosiaaliselle medialle on yhteisöllinen media.  Se on viestinnän muoto, joka 

hyödyntää tietoverkkoja ja tietotekniikkaa. Sosiaalinen media koostuu käyttäjien tuotta-

masta sisällöstä, jota käsitellään vuorovaikutteisesti. Sosiaalisessa mediassa luodaan ja 

ylläpidetään suhteita ihmisten välillä. Tyypillisiä verkkopalveluita ovat esimerkiksi kes-

kustelupalstat sekä sisällönjako- ja verkkoyhteisöpalvelut. Sosiaalisen median toimin-

taan kuuluu kollektiivinen sisällöntuotanto, blogien kirjoittaminen ja lukeminen, tiedosto-

jen jakaminen, käyttäjien välinen kaupankäynti, tuotevertailut ja -arviointi, yhteisten pe-

lien pelaaminen, avoin avainsanoitus sekä avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehittä-

minen. (Sanastokeskus TSK 2010.) Sosiaalinen media korostaa käyttäjien aktiivisuutta 

ja sen määrittämiseksi on esitetty seuraavanlaisia piirteitä (Matikainen – Huovila 2017.) 

 

Kuvio 1. Sosiaalisen median piirteet (Matikainen – Huovila 2017.) 

Kaikkein tunnetuimpia sosiaalisen median alustoja ovat Facebook, Youtube, Twitter, Wi-

kipedia, blogit ja erilaiset keskustelupalstat sekä mobiilipalvelut kuten WhatsApp, In-

stagram ja Snapchat. Perinteistä mediakäsitettä ja sosiaalista mediaa ei voida täysin 

verrata, sillä some ja verkko pitävät sisällään niin paljon muutakin, kuin vain mediaa. 

(Matikainen — Huovila 2017.) 

Cameron D. Norman arvioi jo vuonna 2012 artikkelissaan Social Media and Health pro-

motion, että sosiaalinen media tulee muuttamaan yhteiskuntaa ja tapaamme kommuni-

koida sekä terveyden edistämistä sen mukana. Aiemmin mainituista sosiaalisen median 

yhteisöpalveluista Facebook, Twitter ja YouTube tavoittivat jo tuolloin maailmanlaajui-
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sesti yli miljardi käyttäjää. Näiden palveluiden käyttö on helppokäyttöistä ja halpaa. Nii-

den hyödyntämät multimedia- ja mobiiliteknologiat mahdollistavat keskustelun yksityis-

ten ihmisten ja erilaisten ryhmien välillä laajakirjoisesti. (Norman 2012.) 

Sosiaalinen media ei siis ole vain yksittäinen asia vaan yhdistelmä työkaluja ja teknolo-

giaa, jotka tukevat ihmisten suoraa kommunikaatiota ja sisällön luomista toistensa 

kanssa. Terveyden edistämisen näkökulmasta ei ole niinkään oleellista keskittyä näihin 

työkaluihin itseensä, vaan siihen minkälaisia perusominaisuuksia niiden käyttöön liittyy. 

Esimerkiksi blogit toimivat hyvin perusteellisen tiedon välittämiseen, sillä ne mahdollis-

tavat kommentoinnin ja materiaalin eteenpäin jakamisen toisiin lähteisiin. Wiki-sivustot 

ja muut käyttäjien editoitavissa olevat dokumentit, kuten Google Docs, puolestaan tar-

joavat alustan tekstisisällön tuottamisen ja luomiseen yhteistyössä suurien ihmisjoukko-

jen kanssa. Twitterin kaltaiset mikroblogit puolestaan linkittävät käyttäjät maailmanlaa-

juisesti, mikä tekee siitä ihanteellisen lyhyen ja ytimekkään sisällön jakamiseen nopealla 

tahdilla. Twitteriä voidaankin siis pitää työvälineenä tilanteessa, jossa halutaan löytää 

vastauksia kysymyksiin, joita ei ehkä olisi tullut muutoin tuntemattomille esitettyä. Se te-

kee Twitteristä tehokkaan välineen sellaisten ammatillisten verkostojen rakentamiseen 

ja kasvattamiseen, joilla voidaan tavoitella monitahoisia ja piilossa olevia yhteisöjä. Yhtä 

medialajia, kuten kuvaa, ääntä tai videota tarjoavat välineet, esimerkiksi YouTube (vi-

deo), Instagram (kuva) ja podcastit (ääni) tarjoavat yksinkertaisia keinoja jakaa sisältöä, 

joka menee pidemmälle kuin pelkkä teksti, kun taas samaan aikaan Facebookin kaltaiset 

multimedia alustat puolestaan mahdollistavat kaikissa eri muodoissa olevan sisällön ja-

kamisen ja hyötyvät valtavista käyttäjämääristä. (Norman 2012.) 

Sosiaalisen median ja terveydenedistämisen yhdistämisessä merkittävin haaste liittyy 

teknologian sijaan juuri sosiaalisuuteen. Se tekee käyttäjien ja ammattilaisten rooleista 

samankaltaisia ja näin pakottaa ajattelemaan uudelleen, kuinka terveyden edistämisen 

organisaatiot ja toiminta on järjestetty, sekä niitä standardeja, joilla vaikutusta arvioidaan. 

Sosiaalinen media vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin kautta maailman ja tätä 

silmällä pitäen, terveyden edistäjillä on mahdollisuus ottaa osaa tähän mediaan muotoon 

tietoisesti. Sen avulla on mahdollista kytkeytyä käyttäjiin paremmin ja luoda kokonaan 

uusia yleisöjä ja käytäntöjä. Tämä tuo käyttäjät lähemmäksi niitä tavoitteita, joiden avulla 

terveyttä pyritään saavuttamaan kaikille. (Norman 2012.)  

Sosiaalisen median yhteisöt voivat muodostua hyviksi asiantuntevan tiedon tuottamisen 

ja jakamisen paikoiksi. Ne voivat olla onnistuessaan käyttäjilleen todella hyödyllisiä, 
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mutta niissä piilee myös vaara valheellisen tiedon leviämiseen. Mediakulttuurin, kuten 

sosiaalisen median, trendit muokkaavat sekä yksittäisten ihmisten, että organisaatioiden 

toimintaa ja käyttäytymistä. Tälle ajalle tyypillistä ovat esimerkiksi henkilökeskeisyys, ko-

hut ja määrällisesti suuri viestintä. Sosiaalisessa mediassa varsinkin henkilöt ovat tällä 

hetkellä laajaa kiinnostusta herättäviä. Henkilöiden toiminta sosiaalisessa mediassa on 

aktiivista, joustavaa ja vuorovaikutteista. Organisaatioiden toiminta voidaan puolestaan 

nähdä perinteisempänä ja ne toimivat hitaammin ja jäykemmin. (Matikainen — Huovila 

2017.) 

3.7.1 Instagram 

Instagram on Kevin Systromin ja Mike Kriegerin vuonna 2010 julkaisema ilmainen ku-

vienjako- ja yhteisöpalvelu, joka on optimoitu käytettäväksi mobiililaitteilla. Se on yksi 

Facebook-tuotteista, joita toimittaa Facebook Ireland Limited. Instagramin tarkoituksena 

on, että sen käyttäjät voivat tuottaa, jakaa, katsoa ja kommentoida toistensa sisältöjä. 

Instagram määrittää palvelunsa yksinkertaiseksi, hauskaksi ja luovaksi tavaksi kuvata, 

muokata ja jakaa kuvia, videoita ja viestejä ystävien, sukulaisten ja yhteisöjen kesken. 

(Instagram 2019.)  

Instagram on määritellyt sen käyttöä varten säännöt ja ehdot, jotka ohjailevat sinne tuo-

tettavaa sisältöä sekä muuta toimintaa. Nämä ehdot tulee hyväksyä jo tilin perustamis-

vaiheessa ja niiden avulla pyritään turvaamaan käyttäjiä epäasialliselta sisällöltä, väärin-

käytöksiltä ja asiattomalta toiminnalta. Käyttöehdot muodostavat sopimuksen käyttäjien 

ja Facebook Ireland Limitedin välillä. Facebookin ja Instagramin välillä jaetaan teknolo-

giaa, järjestelmiä, kävijä- ja käyttäjätietoja, jotta käyttäjille voidaan tarjota entistä parem-

pia, turvallisempia ja varmempia palveluita. (Instagram 2019.) 

Jokainen käyttäjä voi määritellä omia reunaehtoja koskien tiliään. Esimerkiksi yksityi-

syyttä voi säädellä valitsemalla henkilöt, jotka voivat seurata, nähdä tai kommentoida 

kunkin käyttäjän julkaisuja, mutta myös estää tarvittaessa joitakin tilejä näkemästä oman 

tilin olemassaoloa. Omaa näkyvyyttään ja toimintaa Instagramissa voi säädellä asetus-

ten avulla melko laajasti. (Instagram 2019.) 

Palvelun tarjoaja sitoutuu tarjoamaan käyttäjille Instagram-palvelun, joka sisältää kaikki 

Instagramin tuotteet, sovellukset, ominaisuudet, teknologian, palvelut ja ohjelmistot. 



19 

 

Näillä palvelun tarjoaja pyrkii edistämään määrittämäänsä Instagramin tehtävää eli tuo-

maan käyttäjät lähemmäksi rakastamiaan ihmisiä ja asioita. Instagramissa käyttäjillä on 

henkilökohtaisesti muokattuja mahdollisuuksia luoda, muodostaa yhteys, viestiä ja löy-

tää uutta ja jakaa. Palvelu pyrkii vahvistamaan käyttäjien suhteita heitä koskevien jaet-

tujen kokemusten välityksellä perustuen heidän erilaisiin tarpeisiinsa. Järjestelmää kehi-

tetään jatkuvasti enemmän ymmärtämään paremmin kenestä ja mistä käyttäjät välittä-

vät. Järjestelmä pyrkii lisäksi korostamaan sellaisia sisältöjä, ominaisuuksia, tarjouksia 

ja tilejä, joista kukin käyttäjä voisi olla kiinnostunut. Instagramin tavoitteena on myös 

luoda ympäristöstään positiivinen, yhteinen ja turvallinen. Sillä on tiimejä, jotka toimivat 

väärinkäytöksiä, käyttöehtojen ja käytäntöjen rikkomuksia sekä haitallista tai petollista 

käyttäytymistä vastaan. (Instagram 2019.) 

Jatkuvasti kasvavaa yhteisöä varten oleellinen osa Instagram-palvelua on tietojen orga-

nisointi ja analysointi. Tällä pyritään muokkaamaan, suojaamaan ja parantamaan palve-

lua kattavasti maailmanlaajuista yhteisöä varten. Jotta mainonta, tarjoukset ja muut 

sponsoroidut sisällöt voidaan kohdentaa niistä kiinnostuneille käyttäjille, Instagram tal-

lentaa ja siirrättää tietoja järjestelmiensä välillä kaikkialla maailmassa ja tästä sisällöstä 

pyritään tekemään yhtä oleellista kuin muistakin kokemuksista Instagramissa. (In-

stagram 2019.) 

3.7.2 Tietokäytäntö 

Palvelun tarjoaminen edellyttää käyttäjien tietojen keräämistä ja käyttämistä. Instagra-

min tietokäytännöissä selvennetään, kuinka tietoa kerätään, käytetään ja jaetaan Face-

book-tuotteissa. Tietokäytännöissä on selitetty myös tavat, joilla käyttäjät voivat hallita 

omia tietojaan yksityisyys- ja turvallisuusasetuksilla. Koska palvelun halutaan olevan 

mahdollisimman turvallinen ja lainmukainen, Instagram edellyttää käyttäjiltään esimer-

kiksi seuraavia asioita; käyttäjien alaikäraja on 13 vuotta, käyttäjä ei ole aiemmin rikkonut 

Instagramin käytäntöjä, mikä olisi johtanut tilin poistamiseen palvelusta ja lisäksi käyttäjä 

ei saa olla tuomittu seksuaalirikollinen. Instagramin käyttöehdoissa on määritelty, millai-

nen palvelun käyttö on kiellettyä. Kiellettyä on esimerkiksi palvelun käyttö tekeytymällä 

toiseksi henkilöksi tai muun virheellisen tiedon jakamiseen. Palvelussa ei ole myöskään 

luvallista toimia lainvastaisella tai petollisella tavalla tai häiritä tai vaarantaa palvelun toi-

mintaa. Käyttäjän ei tarvitse paljastaa henkilöllisyyttään Instagramissa, mutta hänen tu-

lee toimittaa tarkat ja ajan tasalla olevat rekisteröintitiedot Instagramille. (Instagram 

2019.) 
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Käyttäjä antaa Instagramille käyttöoikeuden käyttäjän tilin sisältöön, omistusoikeutta In-

stagram ei kuitenkaan vaadi. Instagramilla on myös lupa hyödyntää käyttäjän käyttäjäni-

meä, profiilikuvaa sekä tietoja ihmissuhteista ja toiminnasta käyttäjätilien, mainosten ja 

sponsoroidun sisällön kanssa. Instagram saattaa esimerkiksi näyttää, että käyttäjä on 

tykännyt sponsoroidusta julkaisusta, jonka on luonut brändi, joka on maksanut Instagra-

mille mainostensa esittämisestä. Käyttäjän toimia sponsoroidun sisällön suhteen ja 

sponsoroitujen tilien seuraamisesta voivat kuitenkin nähdä vain henkilöt, joilla on lupa 

nähdä sisältö tai seuraaminen, samoin kuten muiden sisältöjen sekä muiden tilien seu-

raamisen toimet. Lisäksi Instagram kunnioittaa käyttäjien mainosasetuksia. Käyttäjä 

myös hyväksyy, että Instagram voi ladata ja asentaa päivityksiä laitteessa olevaan pal-

veluun. (Instagram 2019.) 

Instagramilla on oikeus poistaa palvelussa jaettua sisältöä, tietoa tai koko tili, jos ne rik-

kovat käyttöehtoja selvästi tai toistuvasti. Lisäksi palvelulla on lisäoikeudet tarvittaessa 

muuttaa käyttäjänimi tai vastaava tunniste, mikäli se esimerkiksi loukkaa toisen osapuo-

len immateriaaliomaisuuden oikeuksia tai esiintyy toisena käyttäjänä. Lisäoikeuksiin kuu-

luvat myös palvelun saataville tuomat sisällöt, kuten kuvat, muotoilut, videot tai äänet, 

joita tarjotaan käyttäjille ja joita he voivat lisätä luomaansa tai jakamaansa sisältöön. In-

stagram ei ota vastuuta menetyksistä, jotka eivät johdu heidän käyttöehtojen rikkomises-

taan tai muusta toiminnasta, eikä muiden julkaisemasta sisällöstä, jota käyttäjä voi koh-

data palvelussa. (Instagram 2019.) 

3.7.3 Metropolian viestintästrategia ja sosiaalisen median pelisäännöt 

Metropolia Ammattikorkeakoulu on antanut henkilöstölle ja opiskelijoille ohjeistuksen so-

siaalisen median käytöstä. Siinä on linjattu, missä sosiaalisen median kanavissa Metro-

polia vaikuttaa ja millaista sisältöä mihinkin kanavaan tuotetaan, kuinka usein ja kenen 

toimesta. Ohjeistuksessa on myös haluttu painottaa, että Metropolia haluaa olla sosiaa-

lisessa mediassa vahvasti läsnä ja tuottaa seuraajilleen monipuolista ja ajanmukaista 

sisältöä, sekä vahvistaa rooliaan vaikuttajana vastuullisen dialogin keinoin. Erikseen on 

vielä tuotettu kattava ohjeistus sosiaalisen median visuaalisista ohjeista. Sosiaalisen me-

dian ohjeiden yhteydessä on myös haluttu korostaa sitä, kuinka henkilöstön tulisi toimia 

kohdatessaan mahdollista verkkovihaa. (Metropolia Ammattikorkeakoulu 2018.) 
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3.8 Moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 

Moniammatillinen yhteistyö voidaan määrittää siten, että ryhmä erilaisen koulutuksen 

saaneita ihmisiä työskentelee yhteisessä työyhteisössä, jonka avulla pyritään tarttumaan 

sellaisiin asiakkaan ongelmiin, joita yhden ammattiryhmän tai erillisesti työskentelevien 

voi olla haasteellista ratkaista. Moniammatillisuutta voi olla myös rinnakkain työskentely, 

jolloin oleellista on töiden koordinoiminen ja tiedon jakaminen. Moniammatillinen yhteis-

työ edellyttää, että kaikki toimijat yhdessä jakavat vallankäytön, osallisuuden toimintaan 

ja päätöksentekoon. Lisäksi osaaminen jaetaan yhteisön kesken ja kaikki omaksuvat 

selkeän roolijaon sekä yhteiset tavoitteet toiminnalle. Tämä vaatii luottamuksellista ja 

kunnioittavaa ilmapiiriä sekä hyviä yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja. Myös tavoitteiden 

arviointi ja yhteinen keskustelu sekä reflektointi ammattiryhmien välillä on tärkeää. 

(Sandström — Keiski-Turunen — Hassila — Aunola — Alahuhta 2018.) 

Haasteet moniammatillisessa yhteistyössä liittyvät epäselviin vastuurajoihin ja asiantun-

tijarooleihin, puutteellisiin yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin, tiedonkulun ongelmiin ja 

toisistaan poikkeavien viestintätapojen käyttöön. Haasteena voidaan pitää myös muu-

tosvastarintaa ja sitä, että toisten tai omaa ammatillista osaamista ei tunnisteta. Ammatti-

identiteetin puute voi johtaa jopa siihen, että moniammatillisuus koetaan uhkana ja luot-

tamuspula ammattilaisten välillä korostaa oman reviirin puolustamista. Lisäksi puutteet 

osaamisessa ja ymmärryksessä omasta alueesta voivat heikentää palvelun laatua ja 

tehdä asiakkaan hoitoon ja tukitoimiin liittyvästä näkemyksestä yksipuolisen. (Sandström 

ym. 2018.) 
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Sosiaali- ja terveysalalla moniammatillinen yhteistyö voidaan kiteyttää asiakaslähtöisyy-

teen. Se edellyttää toimiakseen moniammatillista yhteistyötä, joka tarkoittaa sitä, että eri 

ammattiryhmät vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa muodostavat yhteisen käsityksen 

siitä, mikä on asiakkaan tilanne, millaisia tarpeita ja ongelmia siihen liittyy ja millaisia 

toimenpiteitä tilanne vaatii. Kun otetaan käyttöön rajoja ylittävä ja näkökulmat ja tiedot 

yhteen kokoava verkosto, saa asiakas juuri hänen tarpeitaan vastaavaa palvelua. Työ-

hyvinvoinnin näkökulmasta moniammatillisen yhteistyön hyötyinä pidetään asiantunti-

juuden jakamista, uusien tietojen ja taitojen oppimista ja päällekkäisen työn vähene-

mistä. Tämä myös parantaa työilmapiiriä, lisää vastuullisuutta ja myönteistä asennetta. 

(Sandström ym. 2018.)  

Metropolia ammattikorkeakoulussa moniammatillisuus näkyy mahdollisuutena opiskella 

viidessätoista eri sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmassa. Vaihtoehtoina ovat apuvä-

linetekniikka, bioanalytiikka, ensihoito, fysioterapia, jalkahoito, kätilötyö, optometria, os-

teopatia, radiografia ja sädehoito, sairaanhoito, sosiaaliala, suun terveydenhuolto, ter-

veydenhoito, toimintaterapia ja vanhustyö. Jatkossa kaikki alat opiskelevat yhdessä sa-

man katon alla Myllypurossa, mikä tarjoaa aivan uudenlaiset lähtökohdat yhteistyöhank-

keille. (Metropolia Ammattikorkeakoulu 2019a.) 

Metropolian innovaatiokeskittymän, Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut, on 

visioitu tuovan aivan uudenlaista ajattelutapaa ja yhteistyötä alojen ja toimijoiden välille. 

Ajatuksena on innovoida ja kokeilla erilaisia ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan muuttuviin 

tarpeisiin ja muutoksen vauhdittamiseen yhdessä kokeillen ja oppien. Mukaan hankkee-

seen on haluttu koota eri alojen ja sektoreiden toimijoita yrityksistä ja tutkimuslaitoksista 

kaupunkeihin ja järjestöihin sekä Myllypuron asukkaista Metropolian opiskelijoihin ja 

henkilökuntaan. (Metropolia Ammattikorkeakoulu 2019b.)  

Toiminnan keskiössä on ihmisten yksilöllinen, kokonaisvaltainen ja eettinen kohtaami-

nen, syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ennaltaehkäisy sekä tasa-arvoisen osallisuuden 

edistäminen. Toiminta pohjautuu ekosysteemiajatteluun, jossa tutkimusverkosto on kes-

kitettyä hajautetun ja pirstaloituneen tutkimuksen sijaan. Tämän ekosysteemin sisällä 

erilaiset toimijat kietoutuvat yhteisen haasteen ratkaisemisen ympärille. Ekosysteemiä 

kannattelevina periaatteina pidetään kumppanuutta, avoimuutta, vastavuoroisuutta ja 

luottamusta. (Metropolia Ammattikorkeakoulu 2019b.)  
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Innovaatiokeskittymän yhtenä kärkihankkeena on Metropolian Hyvinvointi- ja terveys-

kylä, jossa innovaatioiden ja palveluiden syntyä siivittää innostava yhteistyö. Hyvinvointi- 

ja terveyskylä pyrkii tarjoamaan ensiluokkaisia asiakaskokemuksia yhdessä tulevaisuu-

den ammattilaisten kanssa. Monialainen oppimisympäristö tarjoaa puitteet palveluiden 

tuottamiseen ja siellä eri alojen opiskelijat toimivat opettajien ohjauksessa. (Metropolia 

Ammattikorkeakoulu 2019b.) 

4 Opinnäytetyön toteuttaminen 

4.1 Menetelmälliset lähtökohdat 

Tutkimukselliselle kehittämistyölle on ominaista hakea toteuttamiskelpoisia menetelmiä 

käytännön asioiden parantamiseksi sekä näiden uusien ratkaisujen toteuttaminen tutki-

muspohjalta. Työn keskeisiä piirteitä ovat myös toiminnallisuus ja vuorovaikutus. Kehit-

tämistyössä teoria ja käytännön toteutus sulautuvat yhteen eli käytännön toteutus tukeu-

tuu teoriaan. Tutkimuksellinen kehittämistyö on järjestelmällistä, kriittistä ja analyyttistä 

tutkitun ja käytännön tiedon käsittelyä. Kehittämistyö on prosessi, jossa vaiheet seuraa-

vat toisiaan järjestelmällisesti. Karkeasti jaoteltuna muutostyön prosessi koostuu suun-

nittelu-, toteutus- ja arviointivaiheista. Kunkin vaiheen aikana tarkastellaan prosessin 

etenemistä siitä näkökulmasta, mitkä asiat tulee olla tehtynä ennen kuin siirrytään seu-

raavaan vaiheeseen. (Ojasalo — Moilanen — Ritalahti 2015:20-23.) Tämä opinnäytetyö 

toteutettiin mukaillen tutkimuksellisen kehittämistyön periaatteita. 

 

Kuvio 2. Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi (Ojasalo ym. 2015.) 
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Opinnäytetyön tekijöinä olemme viimeisen vuoden suuhygienistiopiskelijoita, ja opinto-

jemme aikana olemme ymmärtäneet erityisesti terveydenedistämisen tärkeyden. 

Olemme lisäksi oppineet tunnistamaan suunterveyteen keskeisesti vaikuttavat tekijät 

sekä tavat tukea terveyden ylläpitoa.  

Omat taustamme sosiaalisen median parissa ovat käyttäjälähtöisiä. Olemme tahoil-

lamme olleet käyttämässä sosiaalisen median eri alustoja niiden ilmestymisestä asti eli 

noin viidentoista vuoden ajan. Olemme käyttäneet monia eri alustoja ja sovelluksia, ku-

ten Irc-galleria, MySpace, Facebook, Instagram ja Snapchat. Kumpikaan ei ole ollut kaik-

kein aktiivisimpia toimijoita, vaan käyttö on ollut lähinnä ajankulua, kommunikaatiota 

oman ystäväpiirin kesken sekä erilaisten sovellusten, pelien ja videoiden käyttöä. Jaka-

mamme sisältö on liittynyt vahvasti omaan elämään ja omiin kiinnostuksen kohteisiin.  

Työelämässä sosiaalinen media on alkanut näyttäytyä vasta viime vuosina. Toiminta on 

keskittynyt lähinnä markkinointiin ja toiminnan esittelyyn, joiden kautta yrityksille on ha-

luttu hakea näkyvyyttä. Yhä enemmän olemme kuitenkin huomanneet työnantajien ole-

van kiinnostuneita työntekijöiden someosaamisesta ja sitä on pidetty myös kriteerinä rek-

rytointiprosessissa. 

4.2 Toimintaympäristö, kohderyhmä ja hyödynsaajat 

Toimintaympäristönä sosiaalinen media on laaja ja monitekijäinen. Sen avulla on mah-

dollista tavoittaa suuri ihmisjoukko, joka ei ole sidottu paikkaan, yhteiskuntaluokkaan, 

ikään tai edes aikaan. Sosiaalisen median toimintaa ohjailevat käyttäjät ja dialogi toimi-

joiden välillä on tasavertaista. (Norman 2012.) Sosiaalisen median toimintaympäristössä 

korostuu sosiaalisuus (Tilastokeskus 2014). Pelkän tiedon jakamisen sijaan oleellista on 

aktivoida seuraajia keskustelemaan, kommentoimaan ja jakamaan sisältöjä. Lisäksi on 

tärkeää itse osallistua keskusteluihin omalla sekä muiden toimijoiden kanavilla. (Norman 

2012.)  

Hyödynsaajiksi ja opinnäytetyön kohderyhmäksi määritettiin aluksi Myllypuron alueen 

asukkaat, Metropolian tiloissa vierailevat henkilöt ja henkilökunta. Lisäksi alusta asti oli 

selvää, että some-kioskista voisi hyötyä kuka tahansa sosiaalisen median käyttäjä. Mer-

kittävänä kohderyhmänä voitiinkin pitää myös suurinta osaa nuorista ja työikäisestä vä-
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estöstä, jotka tilastollisesti käyttävät eniten sosiaalisen median yhteisöpalveluita (Tilas-

tokeskus 2018b). Terveyskioskin asiakkaiden ohella hyödynsaajiksi määriteltiin kaikki 

Myllypurossa vaikuttavat terveysalan opiskelijat ja opettajat. 

Luovuttamalla käyttöoikeudet tilin hallinnoimiseen ja tämän työn hyödyntämiseen Metro-

polia ammattikorkeakoululle, voidaan mahdollistaa idean toteuttaminen ja kehittäminen 

osana terveyskioskitoimintaa myös jatkossa. Kun idea terveyskioskin perustamisesta 

kaatui, kohderyhmä tarkentui Instagramia käyttäviin ihmisiin ja tahoihin myllypurolaisten 

ja kampuksella vaikuttavien henkilöiden sijaan. Maantieteellisesti oli luontevinta tavoittaa 

ihmisiä lähinnä Helsingin, Tampereen ja Turun suunnilta, koska valmiit kontaktit olivat 

näillä tahoilla.  

Teoriassa sosiaalisen median avulla on mahdollista tavoittaa miljoonia ihmisiä ympäri 

maailman.  Erityisen suuri potentiaali liittyy sellaiseen ihmisjoukkoon, joka muutoin jää 

piiloon ja palveluiden ulkopuolelle. (Norman 2012.) Maantieteellisesti kohderyhmää on 

mahdotonta määrittää, mutta valitsemalla viestien kieleksi suomen, kohderyhmä rajattiin 

suomen kieltä osaavaan väestöön. Verkostoitumista haluttiin tehdä laajasti myös eng-

lannin kielisten tilien kanssa, sillä niiden avulla pystyttiin hankkimaan näkyvyyttä sekä 

saamaan ja vaihtamaan ideoita oman tilin sisällöistä. Keskustelu sosiaalisen median am-

mattilaisen kanssa opetti, että sosiaalisessa mediassa kohderyhmää voidaan tavoitella 

juuri verkostoitumisen avulla. Hän kertoi ihmisten liikkuvan ja vaikuttavan sosiaalisessa 

mediassa niiden teemojen ympärillä, jotka heitä kiinnostavat. On tärkeää siis olla näky-

villä ja yhteistyössä sellaisten toimijoiden kanssa, joiden kanavat ovat jo tavoittaneet ne 

henkilöt, joita myös itse tavoittelee. 

4.3 Lähtötilanteen kartoitus 

Jo opinnäytetyöprosessin alussa oli selvää, että halusimme kehittää jotakin sellaista, 

mikä ylittää eri ammattikuntien rajat ja yhdistää opiskelijat moniammatilliseksi yhteisöksi. 

Liikkeelle lähdettiin valitsemalla aihe Moniammatillinen terveyskioski -hankkeen puit-

teissa. Tämän jälkeen aloitettiin suunnitelman laatiminen sekä teoriapohjan kerääminen 

ja tiedonhaku. Lisäksi opinnäytetyön työpajoista hankittiin tarvittavaa osaamista työn eri 

vaiheiden toteuttamiseen ja projektin kokonaisuuden hahmottamiseen. Alkuvaiheen pro-

sessiin kuului myös sopimusten kirjoittaminen. Suunnitelmassa oli tärkeää huomioida 

muiden saman projektin parissa työskentelevien ryhmien ajatukset kokonaisuudesta ja 

vaihtaa heidän kanssaan ideoita yhteisissä ohjaustilaisuuksissa.  
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Opinnäytetyön aihetta lähdettiin tarkentamaan ja nopeasti tultiin tulokseen, että lopulli-

sesta toteutuksesta riippumatta, työpanos haluttiin kohdentaa sähköisiin palveluihin ja 

erityisesti sosiaaliseen mediaan. Sosiaalisen median alustojen tarjontaan tutustuminen 

luotettavan terveystiedon näkökulmasta auttoi ymmärtämään, että laadukkaalle ja sel-

keästi esitetylle tiedolle oli tarvetta. Aluksi yhdessä kaavailtu terveyskioski Myllypuron 

kampusalueella kaipasi viestinnän tueksi some-kanavaa, joka olisi tarjonnut väylän toi-

minnan markkinointiin ja tiedotukseen. Tämän hankkeen kariuduttua, suunnitelmaa läh-

dettiin viemään terveysviestinnän suuntaan. Tästä alkoi syntyä ajatus niin sanotusta 

some-kioskista, jonka keskeisin tarkoitus oli tarjota kaikkien saatavilla olevaa, luotetta-

vaa ja tutkittua terveystietoa helposti lähestyttävässä ja ymmärrettävässä muodossa. 

Tämä ajatus haluttiin nostaa projektin kärkeen, sillä sosiaalisessa mediasta löydetyt ter-

veyteen liittyvät väitteet ja tieto havaittiin usein vaikeaselkoiseksi tai virheelliseksi. Sosi-

aalinen media on useille yrityksille keskeinen markkinointiväline, johon tuotetaan sisältöä 

suunnitellusti ja puhtaasti markkinoinnin näkökulmasta (Karjalainen 2018). Pääasiassa 

jaettu tieto esitetään tukemaan terveysalalla toimivien yritysten ja erityisesti tuotteiden 

myynnin edistämistä. Yhteistä hyvää ajavia ja voittoa tavoittelemattomia sosiaalisen me-

dian kanavia on puolestaan vähemmän. 

Toiminta päätettiin rajata yhdelle alustalle ylläpidon ja verkostoitumisen helpottamiseksi. 

Instagramia pidettiin parhaimpana ja selkeimpänä kanavana haluttujen viestien välittä-

miseen. Lisäksi Instagramin valitseminen jätti avoimeksi option, että toimintaa voitaisiin 

laajentaa haluttaessa myös Facebookin puolelle. Molemmat alustat ovat Facebook-tuot-

teita ja näin tiedon jakaminen niiden välillä on saumatonta (Instagram 2019). Toimin-

taympäristön valintaan vaikutti paljon Instagramin toimintaperiaatteisiin ja mahdollisuuk-

siin tutustuminen, alustojen vertailu sekä käyttökokemukset.  

Instagram nähtiin myös trendikkäämpänä vaihtoehtona, sillä esimerkiksi Facebookia pi-

detään sosiaalisessa mediassa jo hieman vanhanaikaisena alustana (Leppänen 2018). 

Lisäksi on havaittu, että nykyään suurin osa tietotekniikan parissa vietetystä ajasta kuluu 

mobiililaitteiden parissa ja nimenomaan applikaatioiden käyttö vie tästä jopa puolet 

(Comscore Marketing 2017). 

4.4 Toiminnan etenemisen ja työskentelyn kuvaus 

Kehittämistyön prosessi alkaa kehittämiskohteen tunnustelulla ja asettamalla työlle alus-

tavat tavoitteet. Tärkeää on tunnistaa potentiaaliset kehittämistarpeet ja kuinka näihin 
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voitaisiin vastata. Uudistamisperustainen kehittämistyö etsii uutta tuomalla uusia ja van-

hoja keinoja lähemmäksi toisiaan. Tavoitteet perustuvat kehittämiskohteeseen ja ne voi-

daan alustavasti määritellä tukemaan haluttua päämäärää. (Ojasalo ym. 2015: 26.) 

Aluksi pohdittiin, mitä terveyskioski-teeman puitteissa olisi tarpeellista lähteä kehittä-

mään ja millaisia tavoitteita työlle haluttiin asettaa. Pääteemoiksi vakiintuivat nopeasti 

terveyden edistäminen ja sosiaalinen media. Kehitystyö haluttiin kohdistaa näiden kah-

den väliseen suhteeseen. Kehittämisprosessin lähtökohtia pidettiin uudistamisperustai-

sina (Ojasalo ym. 2015: 26). Tämä tarkoitti sitä, että työllä lähdettiin hahmottelemaan 

uutta palvelua ja uudenlaisia keinoja, joilla voitaisiin tuoda yhteen vanhaa ja uutta. Ke-

hittämistyö tarjosi hyvät lähtökohdat työn tekemiselle, sillä tuotoksena syntynyttä kana-

vaa voidaan luonnehtia ennen kaikkea kokeiluksi. Kanavalle tunnistettiin selkeä tarve ja 

tätä voitiin konkretisoida ja vahvistaa taustatyön sekä teoriatiedon avulla.  

Kehittämistyön toisessa vaiheessa kehittämiskohteeseen tutustutaan huolellisesti ja pe-

rusteellisesti. Kehittämisen kohdetta taustoitetaan perehtymällä sen historiaan, siitä teh-

tyihin aiempiin tutkimuksiin, kirjallisuuteen ja käytännön kokemuksiin sekä aiheen käsit-

teistöön. Tiedoista koostetaan dokumentoitu aineisto, mikä toimii koko prosessin poh-

jana. Aineiston lähteitä arvioidaan kriittisesti. (Ojasalo ym. 2015: 28-32.) 

Aiheen taustoja lähdettiin selvittämään ja aluksi keskityttiin vahvasti terveyskioskista teh-

tyihin tutkimuksiin. Sittemmin hakua laajennettiin terveydenedistämiseen, terveysviestin-

tään, sosiaaliseen mediaan ja markkinointiin. Asiasta on kerrottu tarkemmin luvussa 3. 

Aiheesta oli helppo saada tietoa, mutta luotettavien lähteiden löytäminen oli haastavam-

paa. Suomalaisia tutkimuksia oli lähinnä terveyskioski-konseptista ja itse sosiaaliseen 

mediaan liittyvät tutkimukset olivat useimmiten ulkomailta tai suomalaisten tutkimusten 

tuloksia ulkomaisissa julkaisuissa. Suomalaisia artikkeleita aiheesta löytyi hyvin ja ne 

olivat viimeisen parin vuoden ajalta. Lähteitä ei kuitenkaan löytynyt helposti suoraan ha-

kusanojen avulla, vaan paljolti useiden mutkien kautta, kuten artikkeleiden tai opinnäy-

tetöiden lähdeluetteloista. Kaiken kaikkiaan aiheesta oli hyvin tarjolla ajantasaista lähde-

tietoa. Lähdekritiikin suhteen jouduttiin kuitenkin olemaan hyvin tarkkoja, sillä lähteiden 

alkuperä oli vaihteleva.  

Kerätyn teoriatiedon pohjalta alkoi hahmottumaan, millaisia menetelmiä terveysalalla on 

käytössä ja millaisista lähtökohdista työtä tulisi lähteä kehittämään ja näin teorian kautta 

kartutettiin näkemystä aiheeseen. Teoriatiedosta kirjoitettiin tietoperusta opinnäytetyön 
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suunnitelmaan. Lisäksi tässä vaiheessa hyödynnettiin sosiaalisen median parissa työs-

kentelevän henkilön näkemyksiä alan pelisäännöistä. Myös Ylöjärven terveyskioskitoi-

minnassa mukana olevien henkilöiden kanssa keskusteltiin, jotta aiheeseen saatiin kos-

ketuspintaa heidän kokemuksiensa kautta. Oleellista oli tutustua myös Instagramin käyt-

töperiaatteisiin ja tietosuojaan liittyviin käytänteisiin. 

Kehittämisprosessin edetessä kolmanteen vaiheeseen, määritetään prosessin kehittä-

mistehtävä eli se, mikä on kehittämisen tavoite. Se voi olla esimerkiksi konkreettisen 

tuotoksen tai toimintatavan ideoiminen. Vaiheessa tärkeää on kehittämisen tavoitteen 

syvällinen ja huolellinen puntarointi. Tarkasti määritelty kehittämistehtävä ja sen menes-

tyksen tai sujumisen arviointiin mietityt mittarit, mahdollistavat kehittämisprosessin on-

nistumisen selkeän arvioinnin. (Ojasalo ym. 2015: 32-33.)  

Teoriatiedon ja omien kokemuksien arvioinnin perusteella päätettiin prosessin kehittä-

mistehtävät. Jotta luvussa 2 mainitut tavoitteet ja kehittämistehtävät saavutettaisiin, ha-

lutiin kerryttää käytännön kokemusta ja tietoa asiasta. Prosessin tavoitteisiin ja kehittä-

mistehtäviin päätettiin pyrkiä perustamalla ja ylläpitämällä sosiaalisen median terveyden-

edistämiseen keskittyvää kanavaa. Näin syntyi idea Suun Terveyskioskista. Varsinaisia 

mittareita seurantaan ei valittu, mutta perustettavan kanavan seuraajamääriä, kommen-

tointia ja muuta tietoliikennettä päätettiin havainnoida tarkasti. Nämä tiedot kirjattiin toi-

mintajaksolla pidettyyn päiväkirjaan. Suun Terveyskioskista on kerrottu tarkemmin lu-

vussa 5.  

Tavoite Metropolian moniammatillisesta yhteistyöstä ei ollut toteutettavissa varsinaisen 

kioskihankkeen jäätyä taka-alalle. Tämä tavoite siirtyi jatkokehittämisehdotuksiin, mutta 

on kuitenkin hyvin mahdollinen tulevaisuudessa. Kehittämisehdotuksia on käsitelty tar-

kemmin luvussa 6.  

Kehittämistyön neljännessä vaiheessa aiheen teoreettisesta tiedosta koostetaan tieto-

perusta, joka sisältää aiheen kannalta keskeisen tämänhetkisen tiedon ja uusimmat tut-

kimustulokset. Kehittämistyön suunnittelu ja toteutus perustuu tähän tietoperustaan. 

(Ojasalo ym. 2015: 34.)  

Sosiaaliseen mediaan, terveysviestintään, terveyden edistämiseen, sosiaaliseen mark-

kinointiin, terveyskioskiin sekä moniammatilliseen yhteistyöhön liittyvään teoriatietoon 
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perehdyttiin entistä syvällisemmin ja tältä pohjalta koostettiin prosessin lopullinen tieto-

perusta. Monista eri näkökulmista pyrittiin löytämään mahdollisimman tuoreita ja laaduk-

kaita lähteitä. Tiedonhaulla pyrittiin myös vastaamaan esiin nousseisiin ongelmiin ja ris-

keihin. Kootun teoriatiedon pohjalta alettiin suunnittelemaan Suun Terveyskioskin käy-

tännön toteutusta.  

Toteutukseen liittyviä riskejä pohdittiin monesta eri näkökulmasta. Merkittävänä uhkana 

oli se, että kanava ei tavoittaisi yleisöä toivotusti ja että verkostoituminen epäonnistuisi. 

Vaarana pidettiin myös hankittujen seuraajien menettämistä esimerkiksi epäkiinnosta-

van sisällön vuoksi. Neljän viikon toimintajaksolla tämän tyyppisen kanavan ylläpidossa 

saatettiin uhkana pitää myös aiheiden ja niiden ympärille rakennettavien julkaisuideoiden 

loppumista, sillä Instagramiin ja sosiaaliseen mediaan täytyy pystyä tuottamaan uutta ja 

kiinnostavaa sisältöä tasaiseen tahtiin (Metropolia Ammattikorkeakoulu 2018). Riskinä 

oli myös vaihtoehto, että kanavan yllättävä suosio tuottaisi haasteita ylläpitoon ja kom-

mentoinnin moderoimiseen. Mahdollisuus asiattomiin kommentteihin tai nettikiusaami-

seen avoimissa kanavissa on aina olemassa. Sisällön tuottamisessa vaarana oli, että 

jokin teksteistä, kuvista tai kommenteista olisi ollut loukkaava tai syrjivä. Omiin viesteihin 

liittyen uhkana oli niiden väärin ymmärtäminen. Seuraajille esitetty mahdollisuus tarken-

taviin lisäkysymyksiin aiheutti riskin saada sellaisia viestejä, joihin ei olisi osattu vastata. 

Vaikka vaara tämän tyyppisen tilin kaappaamiseen ja hakkerointiin on melko pieni, sen 

mahdollisuutta pohdittiin silti. Tämä olisi korostunut, jos tili olisi noussut suureen suosi-

oon. Opinnäytetyön tekijöihin liittyvät riskit olivat vähäisiä, mutta ennakoimattomat muu-

tokset elämäntilanteissa ja terveydentilassa olisivat voineet olla mahdollisia. 

Kehittämistyön viidennessä vaiheessa kehittämishanke toteutetaan. Kehittämistyölle on 

ominaista raportoida siitä saaduista kokemuksista kirjallisesti jo prosessin aikana, tätä 

kutsutaan prosessikirjoittamiseksi. Kehittämistyöstä tehdään myös loppuraportointi, 

missä käsitellään tarkasti koko prosessia ja kerrotaan tehdystä työstä sekä arvioidaan 

tuloksia. (Ojasalo ym. 2015: 46-47.) 

Tässä vaiheessa Instagram-kuvapalveluun perustettiin Suun Terveyskioski, joka esitel-

lään tarkemmin luvussa 5. Jokaisella toimintaviikolla toteutettavat asiat suunniteltiin huo-

lellisesti etukäteen. Koko toteutuksen ajan pidettiin päiväkirjaa siitä, miten kanavan toi-

minta eteni ja mitä kanavalla tapahtui. Päiväkirjaan pohdittiin myös, miten kanavan yllä-
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pito vastasi sille asetettuja odotuksia. Tavoitteiden toteutumista arvioitiin koko toteutus-

vaiheen ajan sekä kirjallisesti, että yhdessä keskustellen. Toteutuksesta on kerrottu 

enemmän luvussa 5.  

Kehittämistyön viimeisessä vaiheessa prosessista tehdään loppuarviointi. Arviointi kuu-

luu kuitenkin olennaisena osana myös kehittämisprosessin aikaisempiin vaiheisiin. Lop-

puarvioinnissa pohditaan suunnitelmallisesti kehittämistyön onnistumista ja sen vaiku-

tuksia. Arvioinnissa huomioidaan kehittämistyön panokset, muutosprosessi ja lopputuo-

tos ja mietitään näiden suhteita toisiinsa. Vaiheessa pohditaan lisäksi kehittämistyön eet-

tisyyttä. (Ojasalo 2015: 47-49.)  

Toteutuksen lopuksi arvioitiin ja pohdittiin, miten Suun Terveyskioskin avulla onnistuttiin-

pääsemään asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi pohdittiin myös sitä, miten kehittämistyön 

prosessin mukainen toiminta auttoi päämäärän saavuttamisessa. Arviointi ja pohdinta 

löytyy luvusta 6. 

Kehittämistyön eettisyyden osalta keskeistä oli Suun Terveyskioskin päivityksissä esiin-

tyneiden henkilöiden huomioiminen. Mikäli päivityksissä olisi näkynyt henkilöitä, olisi hei-

dän yksityisyyttään pitänyt huomioida ja kunnioittaa, sekä varmistaa heidän suostumuk-

sensa kuvaamiselle. Eettisesti ehdottomana pidettiin myös yhteisöpalveluiden omien 

sääntöjen ja linjausten noudattamista, sekä kanavalla jaetun tiedon todenperäisyyttä. 
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5 Opinnäytetyön tuotos 

Kehittämisprosessin tuloksena syntyi sosiaalisessa mediassa, Instagramissa toimiva 

Suun Terveyskioski. Tili perustettiin tuottamaan sosiaaliseen mediaan laadukasta ter-

veydenedistämisen materiaalia. Lisäksi haluttiin havainnollistaa, kuinka some-kioskin 

kaltaisen lisäresurssin avulla terveyskioskin palvelut voivat tavoittaa huomattavasti laa-

jemman yleisön sekä madaltaa ihmisten kynnystä käyttää terveydenhuollon palveluita ja 

herättää kiinnostusta omaa terveyttä kohtaan. Aikomuksena oli myös osoittaa, että 

some-kioski palvelisi erityisesti nuoria käyttäjiä, sillä kartoitukset osoittavat, että perintei-

siä terveyskioskeja käyttävät eniten varttuneemmat henkilöt (Kork ym. 2010: 20). Tuotos 

on katsottavissa tämän opinnäytetyön prosessin ajan osoitteessa https://www.in-

stagram.com/suunterveyskioski/ sekä Instagramissa nimimerkillä Suunterveyskioski. 

Kuvio 3. Suun Terveyskioski (Keloniemi ja Markkula 2019.) 

5.1 Taustatyö 

Instagramin toimintaperiaatteiden ymmärtämiseksi, keskusteltiin sosiaalisen median pa-

rissa työskentelevän henkilön kanssa.  Hänen keskeinen viestinsä oli, että julkaisut tulee 

suunnitella huolellisesti pitäen mielessä ennen kaikkea sen kohderyhmän, jolle julkaisut 

on suunniteltu. Lisäksi hän korosti sosiaalisen median sosiaalista osaa, joka käytän-

nössä tarkoittaa laajaa verkostoitumista ja sitä, että on yhtä tärkeää osallistua keskuste-

luun muiden kanavilla kuin omassaan. 
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Esiin nousi myös työn aikatauluttaminen, sillä käytettäessä sosiaalista mediaa ammatti-

maisesti, tulisi sille varata päivästä jokin tietty aika, jolloin keskittyy vain kanavan ylläpi-

toon. Tämä aika tulisi jakaa tulevien julkaisujen suunnitteluun, verkostoitumiseen, kom-

mentointiin ja viestiliikenteen hoitamiseen. Julkaisuihin liittyvissä tyylikysymyksissä hä-

nen näkemyksensä oli, että tekstit kannattaa pitää lyhyinä sekä asiallisen rentoina ja 

kuvien noudattaa jotakin valittua yhdensuuntaista linjaa. 

Metropolian sosiaalisen median ohjeet suosittelevat julkaisutahdiksi 4-5 julkaisua vii-

kossa. Kuvien lisäksi ohjeissa suositellaan käytettäväksi myös muita julkaisumuotoja, 

kuten InstaStory videoita. (Metropolia Ammattikorkeakoulu 2018.) InstaStory videot ovat 

käyttäjien nähtävillä aina 24 tuntia niiden lataamisesta. Näillä lyhyillä videoilla voisi lisäksi 

parhaiten osallistaa seuraajia, sillä niihin on liitettävissä kyselyitä, visailuja sekä muuta 

kommentointia mahdollistavia lisäosia. (Lehtiniitty 2016).  

Kanavalle suunniteltiin sopiva ja toimintaa parhaiten kuvaava nimi ja logo. Ennen tilin 

avaamista ja julkaisuiden aloittamista yhteisöpalveluista tutkittiin ja kartoitettiin omaan 

aihepiiriin liittyviä verkostoja, tilejä ja avainsanoja. Samalla koottiin sisältöä ja ideoita ka-

navalla jaettavaksi. Julkaistavan sisällön osalta lähdettiin ensimmäisenä pohtimaan suun 

terveyden kannalta oleellisia ja kiinnostavia teemoja. Nämä löytyvät luvusta 3.4. Aihei-

den valikoiduttua niistä haettiin luotettavaa tietoa, jonka sitten tiivistettiin lyhyiksi ja yti-

mekkäiksi viesteiksi. Alusta asti oli selkeää, että tilistä haluttiin luoda visuaalisesti miel-

lyttävä, ja profiilista eheä. Näin ollen julkaisuihin liittyvät kuvat päätettiin lavastaa ja käyt-

tää suunnittelun apuna siihen tarkoitettua sovellusta. Tili päätettiin pitää auki yhteensä 

neljä viikkoa. Tänä aikana päiväkirjaan kerättiin tietoa siitä, kuinka kanava tavoitti seu-

raajia, miten julkaisuihin reagoitiin ja kuinka aktiivisesti seuraajat osallistuivat ja esimer-

kiksi kommentoivat julkaisuita.  
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Kuvio 4. Suun Terveyskioskin logo ja ensimmäinen julkaisu (Markkula 2019.) 

5.2 Kanavan julkaisu 

Kanava julkaistiin Instagram kuvapalvelussa viikolla 36. Ensimmäiseksi tilille ladattiin 

profiilikuva, joka oli itse suunniteltu logo sekä ennakkoon laadittu tilin profiiliteksti. Tämä 

lyhyt, 150 merkkiä pitkä kuvaus esittelee tilin toimintaa ja näkyy aina sivun ylälaidassa 

(Oppila 2018). Lisäksi ensimmäisen varsinaisen kuvan yhteyteen haluttiin antaa toimin-

nasta yksityiskohtaisempaa tietoa, joten sen kuvatekstiin kirjoitettiin tarkemmin, mistä 

kanavalla on kyse.  

Instagramissa näkyvyyden kannalta suureen rooliin nousevat aihetunnisteet eli hashta-

git. Ne ovat kirjaimista, numeroista ja hymiöistä koostuvia sanoja, joiden alussa käyte-

tään merkkiä #. Aihetunnisteita käytetään luokittelemaan sisältöjä. Niiden avulla käyttäjät 

voivat löytää sisältöjä, jotka kuuluvat kunkin aihetunnisteen alle. Tätä voidaan hyödyntää 
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etsittäessä uusia sivuja tai käyttäjiä seurattavaksi. Yritykset voivat kehittää oman aihe-

tunnisteensa ja järjestää esimerkiksi kilpailuja, jossa käyttäjiä pyydetään lisäämään ai-

hetunniste julkaisemaansa kuvaan (Tran 2017). Tähän perustuen keksimme oman aihe-

tunnisteen, #suunterveyskioski. Näin mahdollisen mittakaavan kasvaessa sitä pystyisi 

hyödyntämään esimerkiksi kanavan markkinoinnissa ja brändin tukena. 

Heti julkaisun jälkeen aloitettiin verkostoituminen, jonka strategiana oli seurata mahdol-

lisimman monia käyttäjiä ja saada heidät näin seuraamaan Suun Terveyskioskia. Tällai-

sia seurattavia lähdettiin etsimään sellaisilta kanavilta ja aihetunnisteista, jotka olivat ta-

valla tai toisella lähellä omaamme. 

5.3 Julkaisujen suunnittelu  

On olemassa tapoja, joiden avulla Instagram-sivusta saadaan luotua visuaalisesti miel-

lyttävä ja yhdenmukainen. Kun sivu on yleisilmeeltään huoliteltu, on todennäköisempää, 

että ihmiset tykkäävät sinne ladatuista kuvista, seuraavat tiliä ja palaavat sen äärelle 

uudelleen. Kanavan yleisilme on sen käyntikortti. On hyvä valita visuaalisesti yhtenäinen 

teema, joka kuvastaa haluttua ilmettä. Teeman tulee näkyä myös julkaisuissa ja on hyvä 

miettiä, mistä teemasta haluaa tulla tunnetuksi. Näin aiheesta kiinnostuneet saadaan 

seuraajiksi ja palaamaan aiheen äärelle hakemaan lisätietoa. (Preview 2017.) 

Visuaalista ilmettä korostetaan valitsemalla haluttu filtteri ja pysymään sen käytössä. 

Myös kuvien väritystä kannattaa miettiä etukäteen ja valita muutama väri, jotka toistuvat 

julkaisuissa.  Tämä vahvistaa kanavan yhtenäisyyttä ja korostaa valittua teemaa. Kuvien 

tausta on puolestaan hyvä pitää yksinkertaisena ja se ei saa viedä liikaa huomiota. Ku-

vissa panostetaan niiden laatuun ja valaistukseen, sillä hyvälaatuinen kuva näyttää te-

rävältä ja kutsuvalta. Kevyellä muokkauksella voidaan tuoda kuviin lisää syvyyttä esi-

merkiksi lisäämällä kontrastia ja terävyyttä. Oleellista on lisäksi näyttää omaa persoonal-

lista tyyliään ja käyttää suunnittelussa luovuutta. Julkaisuja on hyvä laatia valmiiksi ja 

miettiä missä järjestyksessä ne kannattaa julkaista. (Preview 2017.) 
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Kuvio 5. Suun Terveyskioskin yleisilme ja julkaisu ksylitolista (Markkula 2019.) 

Kun suun terveydenedistämisen alueelta oli mietitty ne teemat, jotka voisivat kiinnostaa 

mahdollisimman laajaa yleisöä, alettiin suunnittelemaan julkaisujen toteuttamistapaa. 

Julkaisut päätettiin rakennettaa aina yhden teeman ympärille ja kustakin aiheesta laadit-

tiin lyhyt, informatiivinen teksti. Kuvat valittiin johdattelemaan käyttäjät aiheeseen suo-

raan siihen liittyvillä kuvilla tai mielikuvilla. Lisäksi niihin lisättiin suunnittelusovellus Lo-

goPit Plus:lla aiheeseen liittyvä kysymys tai muu sopiva teksti.  

Kuvausta varten hankittiin kattavasti rekvisiittaa ja useita kuvituskuvia otettiin muun mu-

assa suun omahoitovälineistä. Julkaisuiden tueksi etsittiin luotettavia lähteitä, joihin teks-

teissä saatettiin viitata. Jokaisen julkaisun oheen haluttiin lisätä linkki, josta seuraajat 

voitiin ohjata etsimään lisätietoa kustakin aiheesta. Teksteissä haluttiin kannustaa seu-
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raajia kysymään lisätietoa myös meiltä. Kanavan ylläpidon helpottamiseksi ja laadun var-

mistamiseksi päätettiin, että harkittuja julkaisuja tulisi olla valmiina, sen sijaan että kaikki 

julkaisut tehtäisiin niin sanotusti lennosta. 

Julkaisut suunniteltiin visuaaliselta ilmeeltään keskenään yhdenmukaisiksi. Tällä halut-

tiin luoda selkeyttä ja eheyttä tilin yleisilmeeseen. Kuvissa käytettiin mahdollisimman pal-

jon samaa taustaa, suunnitteluohjelmalla lisättiin samalla fontilla kirjoitetut tekstit ja kai-

kissa kuvissa käytettiin samoja filttereitä. Ongelmana visuaalisessa toteutuksessa oli ku-

vien vaihtelevat koot sekä se, että kuvatekstejä ei saatu rivitettyä, mikä haittasi tekstien 

jäsentelyä ja selkeyttä. Kuvakokoja ei saatu yhtenäistettyä, mutta jaottelun avuksi kek-

sittiin erilaisten hymiöiden ja merkkien käyttö kohdissa, joissa kappaleen olisi haluttu 

vaihtuvan. Lisäksi kaikissa julkaisuissa käytettiin yhtenäistä aihetunnistetta, #suunter-

veyskioski, joka mahdollisti kaikkien julkaisuiden kokoamisen yhden aihetunnisteen alle.  

Kanavalle tulleita kommentteja ja kysymyksiä tulkittiin myös sisällöntuottamisen näkö-

kulmasta. Kun ihmisten mielenkiinto saatiin heräämään, pohdittiin, miten sen saisi säily-

tettyä. Seuraajien kuuntelu oli tässä oleellisessa asemassa. Seuraajat ikään kuin itse 

kertoivat, mistä he halusivat lisätietoa ja kerätyt tykkäykset ja kommentit indikoivat seu-

raajien mielenkiinnon määrää kutakin aihetta kohtaan. 

5.4 Verkostoituminen 

Verkostoituminen osoittautui kokeilussa erittäin merkitykselliseksi. Instagram mahdollis-

taa sellaisten käyttäjien löytämisen, joilla on yhteisiä kiinnostuksen kohteita, tiedon jaka-

misen ja seuraajien osallistamisen. Omaa verkostoa kannattaa pyrkiä laajentamaan sys-

temaattisesti. Kiinnostavan sisällön ja visuaalisesti miellyttävän profiilin lisäksi on mietit-

tävä, millaisia ihmisiä haluaa tavoittaa. Helpointa on lähteä liikkeelle etsimällä sopivia 

henkilöitä omista kontakteista ja hakua voi laajentaa heidän seuraajiinsa. Erityisesti sel-

laisia henkilöitä on järkevää lähteä seuraamaan, jotka ovat kiinnostuneita samoista asi-

oista. Näin saa parhaiten myös takaisinseuraajia. Päivitykset tulee suunnitella juuri koh-

deryhmän mukaan ja niistä tarkkaillaan, mitkä aiheet olivat suosittuja ja mitkä eivät toi-

mineet. Jokaisen julkaisun yhteyteen lisätään siihen sopivia aihetunnisteita, sillä käyttä-

jät etsivät sisältöjä niiden avulla ja aihetunnisteiset kuvat saavat enemmän tykkäyksiä. 

Myös aihetunnisteiden valintaa ja sopivuutta on hyvä seurata ja käyttää jo valmiiksi suo-

sittuja aihetunnisteita. Näkyvyyttä voi hakea myös käyttämällä paikkatunnistetta, sillä 

monet käyttäjät hakevat kuvia niin sanotun geotagin mukaan ja tykkäävät kuvista tuttujen 
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paikkojen perusteella. Sosiaalisuus korostuu myös verkostoitumisessa. Aktiivinen osal-

listuminen ja kiinnostava kommentointi muiden päivityksiin auttaa tiliä jäämään ihmisten 

mieleen. Tämä ohjaa liikennettä omalle tilille kuten myös osallistavat kuvatekstit. (Krea 

2017.)  

Alkuun verkostoitumisessa hyödynnettiin henkilökohtaisia kontakteja, jonka jälkeen siir-

ryttiin muihin saman alan toimijoihin, sekä yhteiskunnallisiin ja kolmannen sektorin toimi-

joihin. Tällä taktiikalla tavoitettiin parhaiten omasta aiheesta jo kiinnostusta osoittavia 

henkilöitä. Ensimmäisen vuorokauden aikana kanavalle saatiin noin kaksikymmentä 

seuraajaa ja siitä eteenpäin viikon kuluessa seuraajamäärä oli tuplaantunut ja kokeilun 

loppuun mennessä kolminkertaistunut. Alkuun kasvutahti oli näin ollen nopeampaa ja 

hiipui, kun ennalta mietityt kontaktit oli käytetty. Verkostoituminen oli helpompaa sellais-

ten henkilöiden ja tahojen kanssa, joilla oli yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja kontakteja 

tilimme kanssa. 

Tykkäyksiä ensimmäisille postauksille tuli muutamia ja kommentteja sekä kysymyksiä 

noin yksi julkaisua kohden. Kokeilun keskivaiheilla kommentoinnin määrä julkaisuissa 

kasvoi. Myös jotkin teemat kiinnostivat selkeästi muita enemmän. Kiinnostavaa oli, että 

kysymykset eivät aina liittyneet suoraa kuvan aiheeseen, mutta kuitenkin suun tervey-

teen. Tämä koettiin osoituksena siitä, että seuraajien luottamus tilin asiantuntijuutta koh-

taan tavoitettiin. 

Kokeilun toisella viikolla testatiin vaikuttaisiko seuraajamäärään tai katselukertoihin ka-

navan mainostaminen omien henkilökohtaisten tiliemme kautta. Omien tiliemme InstaS-

tory videoihin ladattiin mainos ja linkki Suun Terveyskioskiin. Kampanjan avulla tavoitet-

tiin noin sata ihmistä, joista noin kymmenen ryhtyi seuraajiksi. Tätä voidaan pitää verrat-

tain hyvänä saavutuksena ottaen huomioon omat suhteellisen vaatimattomat seuraaja-

määrämme. Metropolian kanavan kautta saatu näkyvyys puolestaan poiki seuraajia 

melko heikosti, mutta viestimme tavoittama katsojamäärä oli omaa luokkaansa. Noin 6 

tunnin aikana Metropolian virallisen kanavan InstaStoryssa jaettu julkaisumme sai yli 750 

näyttökertaa. Tämä oli merkittävä osoitus siitä, että oikeanlaisella verkostoitumisella ja 

yhteistyöllä viestit voidaan saada leviämään huomattavan laajalle. 
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5.5 Kommentointi ja viestiliikenne 

Kuten aiemmassa verkostoitumista käsittelevässä luvussa on mainittu, aktiivinen osal-

listuminen keskusteluihin ja kiinnostava kommentointi muiden päivityksiin tuo tiliä näky-

väksi muille käyttäjille sekä auttaa jäämään ihmisten mieleen. Liikettä omalla kanavalla 

voi lisäksi parantaa osallistavilla kuvateksteillä. (Krea 2017.) 

Instagramissa kommentointi ja viestien lähettäminen julkisilta käyttäjätileiltä toisille on 

vapaata ja täysin käyttäjien harkinnan varaista. Tästä syystä päätettiin, että tilin viestilii-

kennettä ja kommentointia tulisi seurata mahdollisimman reaaliaikaisesti. Seuraajille ha-

luttiin antaa mahdollisuua kysyä ja vapaasti kommentoida kaikkia julkaisuja ja siihen 

myös pyrittiin jatkuvasti kannustamaan esittämällä julkaisujen yhteydessä aktivoivia ky-

symyksiä. Useiden julkaisujen yhteyteen saatiinkin hyviä kysymyksiä niiden aiheisiin liit-

tyen. Tämä toi teemoihin syvyyttä, sillä myös muut käyttäjät pystyivät näkemään nämä 

kysymykset ja vastaukset ja saatoimme näin jakaa tarkentavaa lisätietoa. Saatujen vies-

tien perusteella pystyttiin myös kehittelemään uutta sisältöä kanavan seuraajien kiinnos-

tuksen kohteiden perusteella. Kysymyksistä pystyttiin hahmottelemaan seuraajille sopi-

vaa kirjoitusasua ja lisäämään omaa ymmärrystä seuraajien näkökulmasta ja tietota-

sosta. 

Itse olimme yhteydessä seuraajien lisäksi valitsemiimme tahoihin, joiden kautta yritettiin 

hankkia tilille näkyvyyttä ja tietoa viestiemme tavoittavuudesta. Tällainen oli esimerkiksi 

Metropolia ammattikorkeakoulun virallinen käyttäjätili, joka nosti julkaisuitamme omiin 

InstaStory videoihinsa. Tämän viestinnän seurauksena saatiin tietoa, kuinka monta ker-

taa julkaisumme ensimmäisen kuuden tunnin aikana oli katsottu heidän välityksellään.  

Viimeisellä toimintaviikolla päätettiin vielä kokeilla aktiivista kommentointia ja osallistu-

mista muissa kanavissa käytäviin keskusteluihin. Tämän rajattiin kuitenkin siten, että 

emme lähteneet kommentoimaan oletettavasti yksityishenkilöiden ylläpitämiin tileihin 

vaan yritysten, yhdistysten ja muiden ammattiin liittyvien julkaisuiden yhteyteen. Tästä 

saatu hyöty koettiin seuraajamäärämme kasvun kannalta vaatimattomaksi. Ei voida kui-

tenkaan varmasti tietää, löytääkö joku tulevaisuudessa kanavamme juuri tämän aktiivi-

suuden seurauksena. 
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Epäasialliseen kommentointiin ja kiusaamiseen sivuillamme varauduttiin tutustumalla 

huolellisesti Instagramin toimintaohjeisiin ja sääntöihin. Jos saa osakseen epämiellyttä-

viä viestejä, on suositeltavaa estää niiden lähettäjä ja lopettaa viestintä hänen kanssaan. 

Näin voi estää käyttäjää seuraamasta tai etsimästä omaa tiliä. Jos erimielisyys, negatii-

vinen käytös tai loukkaaminen menee liian pitkälle tai on toistuvaa tai laajamittaista, voi 

tehdä ilmoituksen käyttöehtojen rikkomisesta. Tämä tapahtuu sovelluksen sisäisellä il-

miantamisella, jonka perusteella Instagram tarkastaa loukkaavat profiilit tai julkaisut. Jos 

Instagram päätyy poistamaan yhteisösääntöjen vastaisen julkaisun, ilmoitetaan asiasta 

julkaisun tehneelle henkilölle, mutta ilmiannon tehneen henkilön tietoja ei koskaan pal-

jasta. Jos väittely ylittää henkilökohtaisen ristiriidan rajat ja muuttuu uskottaviksi uhkauk-

siksi, tulee olla yhteydessä viranomaisiin. Näin uhka voidaan parhaiten arvioida ja asiaan 

voidaan tarvittaessa puuttua. Instagram luovuttaa ongelmaan liittyvät tiedot tutkittavaksi 

lainvalvontaviranomaisille pyydettäessä. (Instagram 2019.)  

6 Pohdinta 

Tämä opinnäytetyö on ollut prosessina ja erityisesti aiheensa puolesta meille mieleinen. 

Työstä saatiin muodostettua ajankohtainen, kiinnostava ja hyödyllinen. Hyvänä osoituk-

sena ajankohtaisuudesta, aiheen on huomattu nousevan säännöllisesti esiin mediassa 

prosessin aikana. Lisäksi löydettyjen suomalaiten aineistojen julkaisuajankohtien perus-

teella voidaan päätellä, että aihe on noussut maassamme viime vuosina enenevissä 

määrin tarkastelun ja tutkimuksen kohteeksi. 

6.1 Tuotoksen tarkastelu 

Sosiaalisesta mediasta on tullut suomalaisille paikka, josta etsitään tietoa sairauksista ja 

terveydestä sekä haetaan vertaistukea. Sosiaalisen median tarjoamat vuorovaikutus-

mahdollisuudet muuntavat ammattilaisten ja asiakkaiden suhdetta. Ammattilaisten tietoa 

hallitseva asema heikkenee ja asiakkaiden rooli muuttuu aktiiviseksi ja hoitoon osallistu-

vaksi. Ammattilaiset ja asiakkaat tulevat vertaisiksi ja lähemmäksi toisiaan. Verkosta voi 

kuitenkin löytyä hyvin monenlaista ja monen tasoista tietoa. (Torkkola 2016.) Ammatti-

laisten tehtävänä onkin pitää jaettavan tiedon taso korkealla ja ylläpitää keskusteluissa 

korkeat eettiset standardit. 

Sähköisten terveyspalvelujen yhtenä ongelmana voidaan pitää sitä, että palvelujen 

käyttö voi olla monille, esimerkiksi ikääntyneille, vaikeaa tai jopa mahdotonta. Lisäksi 
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kaikilla ei ole kykyjä omien terveystietojensa tulkitsemiseen, esimerkiksi laboratoriotes-

tien tulosten arvioimiseen. Seniorikansalaisilla digitaaliset taidot eivät välttämättä riitä 

verkkopalveluiden käyttöön tai heillä ei ole halua käyttää niitä. Terveyspalvelujen siirty-

minen verkkoon voi myös aiheuttaa joissakin ryhmissä, kuten ikääntyneet, maahanmuut-

tajat, mielenterveyskuntoutujat ja alkoholin liikakäyttäjät, sosiaalista syrjäytymistä. Säh-

köisten palvelujen kehittämisessä tulisikin ottaa huomioon, että eri ihmisryhmille voisi 

olla erilaiset palvelut tai sovellukset. Jos palvelun käyttö on vaikeaa tai se ei tunnu on-

nistuvan ollenkaan, innostus sen käyttöön laantuu nopeasti. (Kilponen 2019.) 

Lähdimme toteuttamaan opinnäytetyötä uudistamisperustaisista lähtökohdista (Ojasalo 

ym. 2015: 26). Kehittämistyön prosessi tuki hyvin tuotoksemme syntyä ja mahdollisti sen 

onnistumista. Prosessin vaiheiden mukaisesti etenemällä saimme ensin vahvan teo-

riapohjan työllemme (Ojasalo ym. 2015: 28) ja olimme sen ansiosta valmiita Suun ter-

veyskioskin toteuttamiseen. Mielestämme erittäin hyödyllistä oli kehittämistehtävän 

tarkka määrittäminen (Ojasalo ym. 2015: 32) ja tämä auttoi meitä sisäistämään toimin-

tamme tarkoitusta ja päämäärää. Myös kehittämisprosessin mukainen toiminnan jatkuva 

arviointi (Ojasalo ym. 2015: 46) vahvisti Suun terveyskioskin toiminnan etenemistä ja 

kehitystä. 

Sosiaalinen media voi olla erittäin tehokas terveysviestinnän väline ja siellä toimivalla 

terveyskioskilla on mahdollista tavoittaa huomattava ihmisjoukko. Lyhyen kokeilumme 

aikana onnistuimme saamaan viesteillämme yhteyden lukuisiin ihmisiin. Sosiaalisen me-

dian ja mobiilisovellusten käytöstä terveydenedistämistyössä on toistaiseksi vielä suh-

teellisen vähän tietoa. Ottaen huomioon niiden käytön ja suosion äkillisen kasvun, on 

sanomattakin selvää, että tällaiselle tuotokselle on tarvetta. 

Totesimme suun terveyskioskia ylläpitäessämme, että mikäli työelämässä perustaisi so-

mekanavan, olisi näkyvyyden ja kanavan toimivuuden kannalta hyvä luoda ensimmäi-

senä toimintasuunnitelma. Suunnittelussa olisi hyvä olla mietittynä keinoja nostaa kana-

vaa esille ja mainostaa sitä sekä tahoja, joiden kanssa voisi tehdä yhteistyötä ja saada 

kanavalle näkyvyyttä. Huomasimme, että liikkeelle lähteminen täysin nollasta on melko 

hidasta ja verkostoituminen sekä seuraajien hankinta vaatii paljon vaivannäköä. Metro-

polian viestinnän ylläpitämä Instagram-tili jakaa mielellään opiskelijoiden tuottamia Met-

ropolian toimintaan liittyviä julkaisuja ja tätä olisimme voineet hyödyntää systemaatti-

semmin. 
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Opimme myös, että julkaisujen näkyvyys Instagramissa on sidonnaista seuraajamääriin. 

Toisaalta sosiaalisen median kautta oli mahdollista tavoittaa ihmisiä maantieteellisesti 

suureltakin alueelta. Valitsemamme alusta toimi hyvin lyhyiden viestien välittämiseen, 

mutta syvällisemmän tiedon jakamiseen jokin toinen kanava olisi voinut toimia parem-

min. 

Sosiaalisessa mediassa toimiessamme havaitsimme, että tarjonta joka alalla on niin run-

sasta, että saadakseen näkyvyyttä siellä tulee erottua muista. Oivalsimme, että pelkkä 

kanavan olemassaolo ei riitä, vaan sen itsestään antama kuva tulee olla selkeä, kuin 

näyteikkuna, jotta ihmiset kiinnostuvat siitä eivätkä lähde pois. Julkaisujen ulkonäköä ja 

kanavan yleisilmettä tulee harkita tarkkaan ja visuaaliseen ilmeeseen tulee panostaa 

(Preview 2017). Lisäksi kanavan julkaisujen sisällön pitää olla luonteeltaan helposti ta-

voitettavaa ja sellaista, että seuraajien kiinnostus säilyy. Tärkeää on ollut myös itse ym-

märtää, mikä on ollut kanavan perustamisen tarkoitus ja miksi asialle on lähdetty juuri 

sosiaalisen median keinoin. Nämä asiat sisäistämällä sisältöä voidaan kohdentaa halu-

tulle yleisölle ja päästä asetettuihin tavoitteisiin.  

6.2 Luotettavuus 

Perustimme Suun Terveyskioskin kokoamamme teoriatiedon ja asiantuntijoilta saatujen 

vinkkien pohjalta. Nämä tiedot edesauttoivat tuotoksemme ja työmme luotettavuutta. Pi-

dimme yllä hyvää lähdekritiikkiä; meillä oli vaihtelevia tietolähteitä, hankimme tietoa eri 

tavoin, arvioimme keräämäämme tietoa kriittisesti ja pyrimme tiedostamaan, mitkä asiat 

olivat jonkun omia mielipiteitä ja näin valitsimme meille sopivimman tiedon. Haimme ai-

heestamme puolueettomasti sekä positiivista, että negatiivista tietoa, jotta saimme nä-

kökulmaa asiaan monelta taholta. (Ojasalo ym. 2015: 31-32.) 

Mietimme etukäteen, millaisen kanavasta halusimme ja mikä olisi tärkeää sanoman, vi-

suaalisen ilmeen ja tavoittelemamme kohderyhmän kannalta. Pohdimme myös luotetta-

vuuden näkökulmasta tarkkaan, millaisiin tahoihin halusimme verkostoitua ja millaista 

tietoa he omilla kanavillaan seuraajilleen tarjosivat. Harkintaa kohdistui myös siihen, mil-

laisiin lähteisiin halusimme esittämämme väitteet ja lisäkysymyksissä antamamme tie-

don perustaa ja millaista tietoa saatoimme lisätiedon hankkimisen tueksi suositella. Var-

mistuaksemme kaiken kirjoittamamme alkuperäisyydestä, ajoimme suunnitelman sekä 

myöhemmin tämän raportin läpi Turnitin-plagioinnintarkastusohjelmasta. 
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6.3 Eettisyys 

Kehittämistyössä on sen eettisyyden takaamiseksi tärkeää toimia rehellisesti, huolelli-

sesti ja tarkasti. Toiminnan tulee olla avointa niin, että kehittämisen kohteessa mukana 

olevat henkilöt tietävät, mistä kehittämisprosessissa on kysymys, mikä sen kohde on ja 

mikä on heidän osansa siinä. Mukana olevien henkilöiden täytyy myös tietää, pysyvätkö 

he prosessissa anonyymeinä. Heitä ei saa pakottaa mihinkään tai johtaa harhaan. Eet-

tisyyden toteutumiseksi kehittämistyön tekijöiden on selvitettävä heitä koskevat vastuut 

ja velvollisuudet. Kehittämistyön tuloksia ei saa vääristellä. (Ojasalo ym. 2015: 48-49.) 

Jo tilin avaamisen yhteydessä kirjoitimme sen yhteyteen esittelyn Suun Terveyskios-

kista, mikä se on, miksi se on perustettu ja keitä me ylläpitäjät olemme. Näin seu-

raajamme saivat heti tietoonsa, mikä kanavan tarkoitus on ja mihin he lähtivät mukaan. 

Meille oli myös tärkeää, että seuraajiemme toiminta kanavalla oli täysin vapaaehtoista.  

Kanavan ylläpidossa pidimme jatkuvasti mielessä, että kaikki sosiaalisessa mediassa 

esitetty tieto on julkista. Panostimme siis läpinäkyvyyteen ja luotettavuuteen jakamas-

samme tiedossa. Annoimme kaikille tasavertaisen mahdollisuuden seurata tiliämme ja 

osallistua keskusteluihin, mutta kunnioitimme niitä käyttäjiä, jotka eivät halunneet mei-

dän seuraavan heidän tilejään. Pyrimme seuraamaan reaaliajassa kanavallamme tapah-

tuvaa kommentointia ja viestejä, jotta olisimme voineet tarvittaessa puuttua epäasialli-

seen kirjoitteluun ja nettikiusaamiseen kanavallamme. Tällaisiin kommentteihin ja toimin-

taan olisi reagoitu viipymättä ottamalla yhteyttä Instagramin ylläpitoon ja toimimalla hei-

dän antamillaan ohjeilla (Instagram 2019). 

Varsinaisen terveyskioskin perustamiseen liittyneet riskit toteutuivat jo varhaisessa vai-

heessa. Meille oli kuitenkin mahdollista vaihtaa tuotoksemme suuntaa ja kohdistaa ta-

voitteemme terveyden edistämiseen ja sosiaaliseen mediaan. Tuotoksessa esitetyt ter-

veyden edistämiseen liittyvät väitteet pyrittiin esittämään sellaisessa kieliasussa, että nii-

den väärin tulkitsemisen mahdollisuus jäi pieneksi. Lisäksi kanavalla julkaistujen, tervey-

teen liittyvien väitteiden oli oltava paikkansa pitäviä ja tutkittuun tietoon pohjautuvia. Vies-

tien väärinymmärtämistä minimoitiin esittämällä asiat mahdollisimman yksinkertaisesti ja 

tarjoamalla seuraajille mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä. Teimme linjauksen, 

että julkaisuissa ei nähdä lainkaan ihmisiä, ja ratkaisimme tällä kuvaus- ja julkaisulupiin 

liittyvät kysymykset. Sisällöstä luotiin kaikin puolin kohteliasta ja korrektia ja sen ei ha-
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luttu syrjivän tai loukkaavan ketään. Tilin ylläpitäjinä varauduimme puuttumaan epäasi-

alliseen kommentointiin ja kirjoitteluun tilillä ja varmistimme että vastuunjako ylläpitämi-

sestä on selvä. Riski tilin kaappauksesta jäi hyvin pieneksi, mutta olimme perehtyneet, 

miten sellaisessa tilanteessa olisi toimittu. 

6.4 Tuotoksen ja tulosten hyödyntäminen 

Tämän opinnäytetyön tuloksia voitaisiin mielestämme parhaiten hyödyntää moniamma-

tillisissa ja koulutusohjelmien välisissä yhteistyöprojekteissa. Moniammatillisen yhteis-

työn avulla oman alan asiantuntijuutta voidaan tarjota toisille. Lisäksi se kehittää yhteis-

työ- ja vuorovaikutustaitoja sekä selkeyttää henkilökohtaista ammatti-identiteettiä. 

(Sandström ym. 2018.) 

Sosiaalisen median kanavan ylläpitäminen tuo yhteen klassisen terveydenedistämisen 

ja uudet keinot sen toteuttamiseen. Sosiaalisen median hyödyntäminen avaa viesteille 

laajemman kohdeyleisön ja verkostoituminen kartuttaa opiskelijoiden osaamista ja tietä-

mystä myös muilta sosiaali- ja terveysalan osa-alueilta oman alan lisäksi. Sosiaalisen 

median avulla voidaan madaltaa käyttäjien kynnystä etsiä heitä koskettavaa terveystie-

toa ja tehokkaalla verkostoitumisella saada viestit näkymään myös yleisemmin kaiken-

laisille käyttäjille.  

Selvää on myös, että sosiaalisen median ja muiden sähköisten palveluiden käyttö tulee 

laajenemaan työelämässä. Niiden ammattimaisen käytön harjoittelu, sisällön tuotanto ja 

toimintaperiaatteisiin tutustuminen jo opiskeluaikana, tulee antamaan opiskelijoille aivan 

uudenlaisia työelämävalmiuksia.  

6.5 Kehittämisehdotukset 

Tämä työ on tehty tavalla, joka mahdollistaa ajatuksen jatkuvuuden Metropolian käy-

tössä. Perustamamme kanavaa tai tämän työn havaintojen pohjalta perustettavaa vas-

taavaa tiliä voitaisiin käyttää osana opetusta ja erilaisia projekteja. Näin Myllypuron kam-

puksen terveysalan opiskelijat voisivat opetella nykyaikaista terveydenedistämistyötä ja 

tavoittaa viestillään merkittävän määrän ihmisiä. Kanavalle opiskelijat pystyisivät jaka-

maan oman alansa terveydenedistämiseen liittyvää materiaalia ja vastailemaan käyttä-

jien kommentteihin ja kysymyksiin. Lisäksi he voisivat tiedottaa ja raportoida projek-
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teihinsa liittyvistä tapahtumista ja teemaviikoista. Tämä toisi myös Metropolialle uuden-

laisia mahdollisuuksia edesauttaa ja ylläpitää moniammatillista yhteistyötä eri ammat-

tialojen välillä.  Aiheesta tekee erityisen ajankohtaisen se, että Metropolia suunnittelee 

Myllypuron kampukselle uutta hyvinvointi- ja terveyskylää (Metropolia Ammatti-korkea-

koulu 2019b), jolle tämän kaltainen työkalu voisi olla arvokas lisäresurssi. 

Taustatyön puitteissa tutustuimme tarkemmin myös terveyskioski-konseptiin. Juuri hy-

vinvointi- ja terveyskylää ajatellen, sellaisen perustaminen Myllypuron kampukselle voisi 

tuoda hienolla tavalla eri ammattialojen osaamisen yhteen ja tuottaa alueen asukkaille 

ja Metropoliassa muuten asioiville henkilöille hyvinvointia monipuolisesti. 

Koska someosaamista voidaan pitää nykyaikaisena työelämätaitona, pohdimme toisena 

kehittämisehdotuksena sosiaali- ja terveysalojen opintoihin sisältyväksi sosiaalisen me-

dian kurssia. Metropoliassa ainakin suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma sisältää ny-

kyisellään eHealth kurssin, jonka rinnalle sosiaalisen median osaamista voitaisiin nos-

taa. eHealth-kurssin sisällöt keskittyvät lähinnä olemassa olevaan tarjontaan ja siihen 

tutustumiseen, mutta oleellista olisi opetella myös sosiaalisessa mediassa toimimista, 

vaikuttamista, sisällön tuotantoa ja verkostoitumista.  

Kolmantena jatkokehitysmahdollisuutena olemme pohtineet opiskelijoiden yhteistyössä 

kokoaman kuvapankin perustamista esimerkiksi innovaatioprojektin puitteissa. Näin voi-

taisiin luoda kattava arkisto terveydenhuollon eri aloille relevantteja kuvituskuvia, joita 

voisi hyödyntää sosiaalisen median lisäksi erinäisissä projekteissa. Tämä helpottaisi 

mahdollisen somekioskin visuaalisen ilmeen yhtenäisen linjan säilyttämisessä käyttä-

jästä riippumatta. Tällaisen idean toteuttamista voisi viedä jopa terveydenhuollon alojen 

ulkopuolelle. 

6.6 Ammatillinen kasvu 

Opinnäytetyöprosessi on kasvattanut meitä paljon ammatillisesti. Olemme ymmärtäneet 

erityisesti terveyden edistämisen tärkeyden ja sen, että terveydenhuollon ammattilaisten 

työ on paljon muutakin kuin vain sairauksia ja niiden oireita hoitavaa vastaanottotoimin-

taa. Ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen ovat merkittävä osa työnkuvaa ja tuovat 

hyvinvointia ihmisten luokse. Opimme tätä työtä tehdessämme kehitystyöhön liittyvää 

prosessityöskentelyä sekä sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin ja sietämään epävar-

muutta.  
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Tulevan ammattimme ja siihen kasvamisen kannalta tämä opinnäytetyöprojekti on aut-

tanut meitä omaksumaan uusia terveyden edistämisen tapoja sekä ymmärtämään ter-

veyden edistämistyön tärkeyttä. Opimme myös kohtaamaan ihmisiä verkossa terveys-

viestinnän tiimoilta ja olemaan vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Lisäksi omak-

suimme projektin aikana oman alamme keskeiset terveyden edistämisen kohteet ja pai-

nopisteet, sekä tavan ilmaista niitä yksinkertaistetulla ja ymmärrettävällä tavalla.  

Olemme oppineet paljon sosiaalisesta mediasta toimintaympäristönä, sekä sen lainalai-

suuksista ja mahdollisuuksista. Sen avulla terveysviestinnän käsite on konkretisoitunut 

ja teoria saanut lisävahvistusta käytännön kokemuksista. Kynnyksemme käyttää sosiaa-

lista mediaa muutenkin, kuin yksityishenkilönä on madaltunut. Näemme täysin mahdol-

lisena ajatuksen, että kykenisimme myös työelämässä ylläpitämään jotakin kanavaa ja 

tuottamaan sinne sisältöä. Lisäksi olemme oppineet suhtautumaan sosiaalisessa medi-

assa esitettyihin terveyteen liittyviin väitteisiin tarvittavalla kriittisyydellä ja sisälukutai-

tomme on kehittynyt huomattavasti. Olemme lisäksi löytäneet monia uusia kanavia ja 

toimijoita, joilla on hyvää sisältöä hyödynnettäväksi sekä omassa elämässä, että amma-

tillisesti.  

Sosiaalisen median kanavan kautta olemme nähneet, millaisia kysymyksiä ihmisillä on 

suun terveydestä ja millaiset asiat heitä askarruttavat. Opimme myös vastaamaan kysy-

myksiin ja ilmaisemaan asioita asiakaslähtöisesti, tiivistetysti ja helposti ymmärrettävällä 

yleiskielellä. 
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Taulukko 1 

Haun tulosten kuvaus 

 

Taulukko 1. Hakuprosessin kuvaus.

Tietokanta Hakusanat Otsikkotasolla luettuja Tiivistelmätasolla luettuja
Kokotekstitasolla 

luettuja

Lopullinen 

valinta

MetCat terveysviestintä 266 6 1 1

MetCat sosiaalinen media 958 2 2 2

Cinahl

convenient care 

clinics 42 8 6 4

Medic terveyskioski 3 2 2 2

Finna.fi terveyskioski 138 20 10 4

Cinahl

social media health 

promotion 41 3 3 1

Finna.fi

moniammatillinen 

yhteistyö 4587 5 1 1

Finna.fi

sosiaalinen media, 

tarkennettu haku; 

verkossa saatavilla, 

lehtiartikkeli 316 15 3 1

Academic Search Elite

social media, 

effectiveness 949 15 1 0

Finna.fi

terveys on, 

tarkennettu haku; 

verkossa saatavilla, 

valmi. vuosi 2000-

2018 23 981 20 3 2

MetCat eTerveys 1 1 1 0

Finna.fi

sähköiset 

terveyspalvelut 2827 17 2 1

Academic Search 

Elite

social media health 

promotion 1068 15 3 1

Yhteensä 35177 129 38 20
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Taulukko 2 

Hakuprosessin kuvaus 

 

Taulukko 2. Artikkeleiden kuvaus.

Kirjoittaja ja vuosiluku

Maa, jossa 

kirjoitettu Tavoite Tutkimustyyppi Ketä tutkittu ja missä Tutkimuksen päätulokset

Drake, Merja 

2009 Suomi

 Esittää ratkaisuja 

terveysviestinnän 

ongelmakohtien 

selvittämiseksi ja 

prosessien 

kehittämiseksi. Laadullinen tutkimus.

Viestintäalan ammattilaisia, 

ylilääkäreitä viidessä Suomen 

yliopistollisessa 

sairaanhoitopiirissä, suurten 

potilasjärjestöjen edustajia ja 

potilaita.

Organisaatioilla oli omat 

viestintäyksiköt, joiden 

viestinnästä vastasivat 

viestintäalan 

ammattilaiset. Käsitykset 

verkkoviestinnän vastuista 

olivat epäselviä.

Kork, Anna-Aurora ; 

Kosunen, Elise ; 

Rimpelä, Arja ; 

Vakkuri, Jarmo 

2013 Suomi

Arvioida 

terveyskioskin roolia 

perusterveydenhuoll

ossa 

tapausesimerkkien 

kautta.

Monimenetelmällinen 

tutkimus

Terveyskioskikokeilut 

Ylöjärvellä 2009 ja Lahdessa 

2010. Terveydenhuollon 

toimijat ja terveyskioskien 

asiakkaat.

Terveyskioskikokeilut olivat 

osoitus siitä, että 

terveydenhuollon 

toimintatapoja oli tarpeen 

uudistaa. Kioskit tavoittivat 

pienin resurssein suuren 

määrän asiakkaita. Kioski 

tavoitti miehet muita 

terveyspalveluja 

paremmin.

Kork, Anna-Aurora 

2016 Suomi

Tuottaa tietoa 

hallinnon kyvystä 

vastata kansalaisten 

toiveisiin ja sen 

yhteensovittamisesta 

taloudellisten 

vomavarojen kanssa.

Empiirinen 

aineistolähtöinen tutkimus.

Terveyskioskikokeilut 

Ylöjärvellä 2009 ja Lahdessa 

2010. Neljä terveyskioskia 

käsittelevää osajulkaisua.

Asiakasresponsiivisuus on 

kiistanalainen tavoite eikä 

vielä itsestään paranna 

julkisten palvelujen 

tehokkuutta.

Kork, Anna-Aurora ; 

Kivimäki, Riikka ; 

Rimpelä, Arja ; 

Vakkuri, Jarmo 

2011 Suomi

Selvittää 

terveyskioskin 

kustannuksia, 

asiakasprofiilia, 

palvelukysynnän 

muutoksia sekä 

matalan kynnyksen 

palvelumallin 

asemoitumista osaksi 

Ylöjärven 

perusterveydenhuoll

on 

palvelukokonaisuutta

. Arviointitutkimus.

Ylöjärven terveyskioskin 

asiakkaiden asiakaskyselyt, 

käynti- ja kustannustilastot ja 

terveydenhuollon toimijoiden 

haastattelut.

Ylöjärven terveyskioskin 

toiminta oli 

kustannuksiltaan edullista 

ja sille on kysyntää. Osa 

hoitajien tekemistä 

hoitotoimenpiteistä on 

onnistuttu suuntaamaan 

pääterveysasemalta 

terveyskioskiin.

Shaw, Tim ; Mc 

Gregor, Deborah ; 

Brunner, Melissa ; 

Keep, Melanie ; 

Janssen, Anna ; 

Barnet, Stewart 

2017 Australia

Kehittää 

käsitteellinen ja 

käytännönläheinen 

eHealth-malli, mikä 

kannustaisi 

terveysalan 

ammattilaisia 

käyttämään 

eHealthia osana 

työtään. Avoimen 

verkkokurssin 

tuottaminen aiheesta 

eHealth. Kvalitatiivinen tutkimus. 

Haastateltu henkilöitä 

terveysalan eri osa-alueiden 

oraganisaatioista Sydneyssä. 

Selvitetty heidän 

näkökulmiaan ja 

kokemuksiaan eHealthista 

ennalta rakennetulla 

haastattelulla. 

Temaattisten analyysien 

perusteella määriteltiin 3 

näkyvää, mutta 

päällekkäistä eTerveyden 

osa-aluetta: terveys 

käsissämme (eTerveyden 

käyttö terveyden 

seuraamiseen ja 

tiedottamiseen), 

vuorovaikutus terveyden 

hyväksi ja terveyttä 

mahdollistavat tiedot. 

Nämä määritelmät 

muodostivat eTerveys-

mallin, joka vastaa 

selkeiden määritelmien ja 

eTerveyden luokittelun 

tarpeeseen. 

Karisalmi, Nina ; 

Kaipio, Johanna ; 

Kujala, Sari 2019 Suomi

Tutkia eTerveys-

palvelujen 

käyttäjäkokemuksia 

kroonisia sairauksia 

sairastavien 

näkökulmasta. 

Verkkopohjainen 

kyselylomake, jonka 

pohjalta tehtiin tilastollinen 

analyysi. 

397 kroonisesti sairaan ja 

aktiivisesti sähköisiä 

terveyspalveluita käyttävien 

potilaan vastauksia Suomessa. 

Tervedenhuollon 

ammattilaisilla on 

keskeinen rooli sähköisten 

palvelujen esittelyssä 

potilaille. Jotta sähköisten 

palvelujen käyttö 

lisääntyisi, ammattilaisten 

tulisi kannustaa ja ohjata 

potilaita palvelujen 

käytössä. Ammattilaisten 

tulisi kertoa potilaille 

eTerveys-palvelujen 

hyödyistä. 


