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5 + 1 KOHDAN SOMEOHJE VEROHALLINTOLAISELLE

Sosiaalinen media on paitsi sallittua, jopa toivottavaa. Luotamme työntekijöihimme.
Lähde rohkeasti mukaan. Ota käyttöön sellaiset kanavat, jotka sinua kiinnostavat ja innostavat.
Päätät itse, mitä työhön liittyvää sosiaalisessa mediassa teet.
Näytä asiantuntemuksesi. Sinulla on paras tieto omasta työstäsi, kerro se muillekin. Auta asiakkaita,
sidosryhmiä ja työkavereita tai ohjaa oikealle kanavalle. Jaa myös työasioitasi, ihan vaikka tavallisesta
työpäivästäsi.
Verkostoidu ja opi: Sosiaalisessa mediassa erilaiset yhteisöt, verkostot ja sidosryhmät
niin talon sisällä kuin ulkopuolellakin ovat parin klikkauksen päässä.
Osallistu rakentavasti keskusteluihin: Ole ystävällinen ja asiallinen. Kaikkiin keskusteluihin
ei tarvitse osallistua. Muista, että olet virkamies vapaa-ajallakin.
Muista salassa pidettävät asiat ja hyvät tavat: Älä kommentoi yksittäisen asiakkaan asioita somessa.
Noudata hyviä tapoja ja puhu työnantajastasi, työtoveristasi tai esimiehestäsi sosiaalisessa mediassa
ystävälliseen ja kunnioittavaan sävyyn. Anna kritiikki kasvokkain tai sisäisesti esimerkiksi Intran
Kaikki-uutissyötteessä. Tarkista myös yksityisyysasetukset: miten jakamasi sisällöt näkyvät.
+ 1 Pidä hauskaa! Yhteenkuuluvuuden tunne ja me-henki näkyvät ja kuuluvat kauas.
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MIKSI?

Avoin ja läpinäkyvä viestintä on nykypäivänä luonteva osa jokaisen
virkamiehen työtä. Avoimuus lisää luotettavuutta ja toimintamme
ymmärrettävyyttä. Tiedon jakaminen on olennainen osa viranomaisen
palvelutehtävää.
Sosiaalinen media on ideoiden, tiedon, hiljaisen tiedon ja erilaisten
näkökulmien kotipesä. Erilaisten kanavien ja työkalujen avulla opit
jatkuvasti uutta. Somen kanavien käyttö on myös yksi nykyajan käytetyimpiä ja helpoimpia keinoja verkostoitua. Niiden avulla voit kasvattaa
ammatillista yhteisöäsi. Ole avoin uusille yhteistyökuvioille!
Sosiaalisessa mediassa voit paitsi auttaa ja palvella muita, myös saada
apua. Usein nopein vastaus käsillä olevaan ongelmaan löytyy sosiaalisesta mediasta kysymällä.
Voit myös vaikuttaa asioihin. Sinulla on Verohallinnon toimialasta paras
faktatieto, jonka avulla voit osallistua keskusteluihin, tehdä asiantuntemuksesi näkyväksi ja helpottaa omaa työtäsi esimerkiksi ehkäisemällä
väärän tiedon leviämistä.

”
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TUKI
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MITEN?

Yksin sometyötä ei tarvitse tehdä - tule klinikoille tai kysy mentorilta!
Aikataulut ja someosaajat löydät Intrasta. Myös viestintä on apunasi.

Kannustamme osallistumaan keskusteluihin, jotka liittyvät organisaatioomme, palveluihimme ja työhömme. Osallistu itsellesi luontaisella
tavalla. Ole oma itsesi! Yhdelle tämä voi tarkoittaa kollegoiden postauksista tykkäämistä, toiselle niiden jakamista, kolmannelle kommentoimista, neljännelle vain organisaatiotilien seuraamista ja työpaikan mainitsemista omassa profiilissa. Vaihtoehtoja on monia, löydä omasi!

”

Pysyn kärryillä siitä,
mitä verotuksen maailmassa tapahtuu
– niin kotimaassa kuin kansainvälisellä tasolla.

Ensimmäiset twiitit
voivat olla vähän vaikeita,
mutta itsekritiikki hellittää ja
kohta voi jo twiittailla rohkeasti
omana itsenään.

- Kirsti Piiskoppel

- Marko Myllyniemi
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ERI TAPOJA
OSALLISTUA

4. Vaikuttaja
3. Keskustelija

2. Jakaja
1. Seuraaja
Seuraamalla keskusteluja verotuksesta ja
Verohallinnosta, mitkä asiat puhuttavat,
miten kannattaa toimia ja ketä kannattaa
seurata. Huomaat myös, millainen sisältö
toimii.
Pääset jo hyvään alkuun, kun seuraat
Verohallinnon organisaatiotilejä niissä
kanavissa, joita itse käytät. Seuraa myös
työkavereitasi, kollegoitasi eri organisaatioissa sekä muita alan keskeisiä toimijoita ja vaikuttajia niin Suomessa kuin
maailmalla.

Muiden tekemien sisältöjen
jakaminen on yksi sosiaalisen median perusasioita.
Jaa oman yleisösi kannalta
hyödyllistä sisältöä ja tuo
oma näkökulmasi esiin
saatteessa.
Voit vapaasti hyödyntää
Verohallinnon organisaatiotilien sisältöjä.
Kommentoi, tykkää ja jaa
myös työkavereittesi sisältöjä. Teet näin sekä omaa että
kollegasi työtä näkyväksi.

Vuorovaikutus on sosiaalisen
median oleellisin juttu. Mieti,
miten auttaisit ja palvelisit
yleisöäsi parhaiten: vastaa
kysymyksiin, tarjoa ratkaisuja,
tuo esiin näkökulmasi,
oio virheellisiä käsityksiä.
Kehitä oma tyylisi:
Mikä sopii sinulle,
kanavalle ja yleisöllesi?

Pitkäjänteisellä ja tavoitteellisella
vuorovaikutuksella voit edetä oman
alasi mielipidevaikuttajaksi. Avaa
keskusteluja ja esitä kysymyksiä
rohkeasti. Kommentoi ajankohtaisia
asioita ja tee itsesi ja osaamisesi
näkyväksi.

”

Saan omassa työssäni
tärkeitä asioita mukaan
julkiseen keskusteluun.

- Johanna Waal
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VEROTUS ON VIESTINTÄÄ

Asiantunteva ja innostunut henkilöstö on arvokas ja tärkeä voimavara.
On kaikkien etu, että henkilöstömme on aktiivisesti läsnä sosiaalisessa mediassa.
Yhteistyö, verkostoituminen, aktiivinen keskustelu ja jatkuva oppiminen vahvistavat työntekijän
omaa asiantuntijuutta. Keskenään verkostoituva ja keskusteleva työntekijöiden joukko vahvistaa
myös työnantajakuvaa.

Verohallinto kannustaa henkilöstöään
hyödyntämään sosiaalista mediaa aktiivisesti
Me toivomme, että henkilöstömme on läsnä sosiaalisessa mediassa ja osallistuu keskusteluihin,
jotka liittyvät organisaatioomme. Sinä valitset itse, millä tavalla osallistut ja missä kanavissa.
Arvomme ovat hyvä lähtökohta myös sosiaalisessa mediassa. Näytämme joka päivä Verohallinnon
asiantuntemuksen, luotettavuuden ja kyvyn uudistua.
•• Olemme luottamuksen arvoisia niin organisaationa kuin työntekijöinäkin:toimimme avoimesti,
johdonmukaisesti ja tasapuolisesti. Avoimuus ja luottamus kulkevat käsi kädessä.
•• Teemme työyhteisömme näkyväksi. Tavoitteemme on, että työntekijämme osaavat ja
haluavat olla sosiaalisessa mediassa läsnä omalla nimellään ja kasvoillaan.
•• Kokeilemme rohkeasti uusia viestintätapoja ja -kanavia.
Innostamme toisiamme ja kehitämme sisältöjämme jatkuvasti paremmiksi.

”
”

Minun hyötyni somesta
tulevat tietenkin
Verohallinnon
hyötyjen kautta.
- Markku Heikura

Saan helposti
spontaania palautetta
meidän tekemisistä, joissa
olemme onnistuneet.
Asiakaspalvelumme
saa paljon kiitosta!

- Janne Myyry
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VERKOSTOIDU AKTIIVISESTI

1. Tee itsesi näkyväksi, vaikka se saattaa jännittää tai tuntua vieraalta.
Tunnista oma intohimosi, sopivat hashtagit ja muut keskustelijat.
Ota oma tilasi.
Suu auki ja puhetta ulos – kanavasta riippumatta. Seuraaminen
ja tykkääminen ovat hyviä tapoja ottaa ensikontakti.
2. Huomioi jatkuvasti muiden tekemää tai jakamaa hyvää sisältöä.

3. Hakeudu tapahtumiin ja tilaisuuksiin, jotka ovat merkityksellisiä
ja hyödyllisiä. Esitä kysymyksiä. Kerro, että on kivaa ja opin tänään
asian x.
Ota valokuva ja jaa se.
4. Kiitä!
”Oli muuten tosi hyvä tiivistys sulla. Hyvä esitys, kiitos!”

Tykkää, kommentoi, keskustele. Avaa keskusteluja, älä odottele!
Kysymysten esittäminen toimii aina.

8

OLET TÄRKEÄ

Miksi sinua tarvitaan sosiaalisessa mediassa?
Luottamus: Valtaosa ihmisistä luottaa toisiin ihmisiin sekä heidän
suosituksiinsa ja mielipiteisiinsä enemmän kuin organisaatioihin
tai brändeihin.
Lähestyttävyys: Työntekijöiden kautta teemme työtämme
helpommin ymmärrettäväksi ja läpinäkyvämmäksi.

Ei kannata pelätä.

”

- Markku Heikura

Lisäarvo: Mitä useampi verohallintolainen jakaa ja keskustelee
Verohallinnon sisällöistä eri kanavissa, sitä laajemmalle ne voivat levitä.
Työntekijöiden omat sosiaaliset verkostot ovat tutkimusten mukaan
10–15 kertaa suuremmat kuin organisaation seuraajat.
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Etsi sinua kiinnostavat aihetunnisteet eri kanavilta.
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