1/2

Seniorin digitaidot
Sosiaalisen median perusteet (Enter ry 8/2020)

Alla olevan listan avulla voit tarkistaa osaamistasi. Mikäli haluat tietää lisää ja saada
ohjeistusta johonkin kohtaan, voit tulla Enterin henkilökohtaiseen ja maksuttomaan
opastukseen. Katso opastuspaikat ja -ajat www.entersenior.fi/enter-opastaa.

Osaamisen tarkistuslista
Ymmärrän, mitä sosiaalinen media on ja miksi se on olemassa
☐

Ymmärrän, että sosiaalisissa medioissa (mm. Facebook, Messenger, Skype,
WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn) voin lukea, jakaa ja myös itse
tuottaa tietoa tai muuta sisältöä.
SeniorSurf: Some ja yhteisöpalvelut

☐

Tiedän, miksi olen mukana sosiaalisessa mediassa tai miksi olen päättänyt jäädä
pois.

Ymmärrän sosiaalisen median toimintaperiaatteet
☐

Ymmärrän, että tyypillisesti sosiaalisessa mediassa ollaan tekemisissä muiden
kanssa. Sosiaalinen media on rakentunut ihmisten väliseen kanssakäymiseen.

☐

Tiedän, että minun tulee netissä ilmaista itseäni samojen käyttäytymissääntöjen
mukaisesti kuin muussakin elämässä.

Ymmärrän eri sosiaalisten medioiden palveluiden erot (yksityisyys vs. julkisuus,
kohderyhmä jne.)
☐

Ymmärrän, että voin yleensä sosiaalisessa mediassa valita, mikä toiminnassani
on julkista ja mikä ei.

☐

Ymmärrän, että eri palveluilla on eri tarkoitukset. Esimerkiksi Facebookissa voin
valita, näkyvätkö julkaisuni kaikille vai eivät näy. Facebookissa voin halutessani
myös toimia esimerkiksi pääasiassa vain suljetuissa ryhmissä. Twitterissä taas
ajatuksena on toimia julkisesti, vaikka sielläkin pystyy toimimaan vain seuraajana.
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Osaan valita tarpeitani vastaavan sosiaalisen median palvelun
☐

Tiedän, että on erilaisiin asioihin ja tarpeisiin keskittyneitä palveluita. Löydän
tarvittaessa niistä itselleni sopivan. Joissakin palveluissa toimitaan enemmän
esimerkiksi kuvien kautta ja toisissa tekstisisällöillä.

Tiedostan tietoturvan perusasiat sosiaalisen median palveluissa
☐

Tiedän, että myös sosiaalisessa mediassa voi olla omat tietoturvariskinsä.
Ymmärrän, että ihan kaikkea ei kannata sinne esimerkiksi kirjoittaa julkisesti.

☐

Tiedän, että eri palveluihin myös suositellaan eri salasanoja.

Tunnen rakentavan ja asiallisen kommunikoinnin periaatteet
☐

Osaan kommunikoida asiallisesti ja rakentavasti sosiaalisessa mediassa.

Osaan huomioida tekijänoikeudet sosiaalisessa mediassa
☐

Muistan ajatella myös tekijänoikeuksia. En esimerkiksi jaa kuvia, joihin minulla ei
ole lupaa.

Erotan julkisen, suljetun tai yksityisen toiminnan sosiaalisessa mediassa
☐

Ymmärrän, että sosiaalisen median julkisessa ryhmässä kuka tahansa voi nähdä
mitä ryhmässä tapahtuu.

☐

Ymmärrän, että sosiaalisen median suljetussa ryhmässä vain ryhmän jäsenet
näkevät mitä ryhmässä tapahtuu, mutta ryhmä löytyy kuitenkin haulla.

☐

Ymmärrän, että sosiaalisen median salainen ryhmä ei löydy edes haulla.

Lue lisää
-

Yle Digitreenit: Sosiaalinen media

Lähde: Kansalaisopistojen liitto / Tero Kuusela, Kansalaisen digitaidot -kurssimalli, 2018 mukailtuna ja täydennettynä seniorin tarpeilla.

