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Tavoitteemme tälle aamupäivälle
• Lisätä osallistujien tietoa ja ammattitaitoa liittyen osteopaatin työssä 

tapahtuvaan markkinointiin ja viestintään sekä niihin liittyvään 
lainsäädäntöön ja ohjeistuksiin.
• Saada aikaan keskustelua, osallistua!
• Etsiä vastauksia kysymyksiin.
• Saada osallistujat innostumaan sekä saamaan tukea markkinoinnista 

ja viestinnästä omaan osteopaatin työhönsä.



Agenda
• Käsi6eet: Mitä on vies9ntä? Mitä on markkinoin9? 
• Lainsäädäntö: Kulu<ajasuojalaki, Rikoslaki, Laki sopima<omasta mene<elystä 

elinkeinotoiminnassa
• Terveyspalvelujen markkinoin?, itsesäätely
• Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) Markkinoin?säännöt
• GDPR ja Tietoturva
• Osteopaa?n eeGset ohjeet
• Sosiaalisen median markkinoinnin eeGnen ohjeistus 2011 – IAB Finland & 

Sosiaalisen median ohjeita osteopaa9lle
• Markkinoin9 ja vies9ntä osteopaaNyri<äjän tukena



Mitä on viestintä?
• Vuorovaikuteista ja sosiaalista: yhteyAä toisiin ihmisiin, sidosryhmiin
• ViesBn läheAäjä ja vastaanoAaja: tahto ja kyky viesBä
• Sanatonta ja sanallista; sanoja (äänenpainot ja -sävy), ilmeitä, ilmaisua (tuoksut, 

pukeutumien), eleitä (fysiologisia reakBoita), kehonkieltä, liikkeet, tekoja/toimintaa 
(kosketus, läsnäolo), osallistumista, kuvia, teksBä (Betosisällöt)…: Miten toimin 
asiakkaiden kanssa?

• Esinekieltä, värikieltä: Millainen vastaano0o1la minulla on?
• ViesBntään vaikuAavat sisäiset ja ulkoiset tekijät/häiriöt, viesBn muuAuminen ja 

katoaminen, asenteet
• ViesBntäkanavat, perinteiset ja uudet (NeBkeN)
• OrganisaaBoviesBntä (Liiton viesBntä)
• Usein viesBnnästä saadaan palauteAa

Sanat 20 %
Oheisviestintä 70-80 %

= Kokonaisviestintä

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/netiketti-verkossa-liikkujan-tyokalupakki


Mitä markkinointi on?
• Markkinointi on laaja käsite, joka mm. Kuluttajansuojalain mukaan käsittää: 

• kulutushyödykkeiden tarjonnan, myynnin ja muun markkinoinnin elinkeinonharjoittajilta kuluttajille (myös, kun elinkeinonharjoittaja välittää 
hyödykkeitä kuluttajille). Kulutushyödykkeellä tarkoitetaan tässä laissa tavaroita, palveluksia sekä muita hyödykkeitä ja etuuksia, joita tarjotaan 
luonnollisille henkilöille tai joita tällaiset henkilöt olennaisessa määrässä hankkivat yksityistä talouttaan varten.

• Kuluttajansuojalaki ei kuitenkaan määritä termiä markkinointi.

• Kansainvälisen Kauppakamarin mukaan markkinointi ei tarkoita pelkästään aktiivisia myynninedistämistoimia, se on lisäksi 
esimerkiksi:
• Hyödykkeen kysynnän edistämistä antamalla hintatietoja,
• Hyödykkeen kuvan tai nimen esittämistä myynninedistämistarkoituksessa,
• Mainontaa eri muodoissaan,
• Kupanteossa annettuja tietoja (ja myynninedistämiskeinoja), kuten alennuksia, lisäetuja ja markkinointiarpajaisia,
• Kaikkea viestintää, jota markkinoija itse tai joku muu hänen lukuunsa harjoittaa, ja joiden ensisijaisena tarkoituksena on tuotteen 

myynninedistäminen tai kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen. 

• Markkinointi voi tapahtua eri välineillä ja tavoilla: kirjeitse, suullisesti, verkossa, somessa jne.
• Perinteinen markkinointi: myynnin lisäämistä ja asiakashankintaa, asiakasuhdemarkkinoinnin näkökulmasta taas asiakassuhteen 

pysyvyyden tavoittelua (Grönroos 2010).

Lähteet: h(ps://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038, 
h(ps://www.icc.fi/kansainvalisen-kauppakamarin-iccn-markkinoinDsaannot-saatavilla-
suomeksi/, Grönroos, C. 2010. Palvelujen johtaminen ja markkinoinD. Helsinki: 
WSOYpro Oy. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038
https://www.icc.fi/kansainvalisen-kauppakamarin-iccn-markkinointisaannot-saatavilla-suomeksi/


Kuluttajansuojalaki
2 luku (29.8.2008/561) MarkkinoinE ja meneFelyt asiakassuhteessa

1 § (29.8.2008/561) Hyvän tavan vastaisen markkinoinnin ja sopimaFoman meneFelyn kielto

MarkkinoinE ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä siinä saa käyFää kuluFajien kannalta sopimatonta meneFelyä. Sopimatonta meneFelyä ei saa käyFää myöskään 
asiakassuhteessa.

2 § (29.8.2008/561) Markkinoinnin hyvän tavan vastaisuus

MarkkinoinEa pidetään hyvän tavan vastaisena, jos se on selväsE risEriidassa yleisesE hyväksyFyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa ja erityisesE jos:

1) se loukkaa ihmisarvoa taikka uskonnollista tai poliiJsta vakaumusta;

2) siinä esiintyy sukupuoleen, ikään, etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, terveydenElaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun 
henkilöön liiFyvään seikkaan perustuvaa syrjintää; taikka

3) siinä suhtaudutaan hyväksyväsE toimintaan, jossa vaarannetaan terveyFä, yleistä turvallisuuFa tai ympäristöä ilman, eFä tällaisen toiminnan esiFämiseen on markkinoitavaan 
hyödykkeeseen liiFyvää asiallista perusteFa.

Alaikäisille suunnaFua tai alaikäiset yleisesE tavoiFavaa markkinoinEa pidetään hyvän tavan vastaisena erityisesE, jos siinä käytetään hyväksi alaikäisen kokemaFomuuFa tai 
herkkäuskoisuuFa, jos se on omiaan vaikuFamaan haitallisesE alaikäisen tasapainoiseen kehitykseen tai jos siinä pyritään sivuuFamaan vanhempien mahdollisuus toimia 
täysipainoisesE lapsensa kasvaFajina. Hyvän tavan vastaisuuFa arvioitaessa otetaan huomioon markkinoinnin yleisesE tavoiFamien alaikäisten ikä ja kehitystaso sekä muut 
olosuhteet.

Lähteet: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kuluttajansuojalaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kuluttajansuojalaki


Rikoslaki
30 luku (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista

1 § (1.4.1999/475) Markkinointirikos

Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden 
ammattimaisessa markkinoinnissa antaa markkinoinnin kohderyhmän kannalta merkityksellisiä totuudenvastaisia tai 
harhaanjohtavia tietoja, on tuomittava markkinointirikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Lähteet: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=rikoslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=rikoslaki


Laki sopimattomasta menettelystä 
elinkeinotoiminnassa
1 §

Elinkeinotoiminnassa ei saa käy1ää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoi1ajan kannalta sopimatonta
mene1elyä.

Markkinoinnista on käytävä selkeäs: ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun «markkinoin:» toteutetaan. (5.6.2002/461)

2 a § (29.8.2008/562)

Erikoistarjousten vertailevassa markkinoinnissa on lisäksi selkeäs: maini1ava tarjouksen kesto ja, jos tarjous on voimassa niin kauan 
kuin hyödykkeitä rii1ää, maininta siitä.

3 §

Jos markkinoinnissa tarjotaan alennuksia, kylkiäisiä tai muita erityisiä etuja tai jos markkinoin:in lii1yy arvontoja, yleisökilpailuja tai 
pelejä, etujen saamista tai arvontoihin, kilpailuihin ja peleihin osallistumista koskevien ehtojen on oltava selkeitä ja ymmärre1äviä 
sekä helpos: saatavilla. (5.6.2002/461)

Lähteet: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19781061

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19781061


Kilpailu ja kulu*ajavirasto: 
Terveyspalvelujen markkinoin6

• Terveyspalvelujen markkinoinnin 
sääntelykehikko muodostuu 
lainsäädännöstä ja 
itsesääntelystä. 

Lähteet: h(ps://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisut/selvitykset/2018/kkv-selvityksia-1-2018-terveyspalvelujen-markkinoinD.pdf

https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisut/selvitykset/2018/kkv-selvityksia-1-2018-terveyspalvelujen-markkinointi.pdf


Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Markkinointisäännöt 1/2
• Kaupallisen viestinnän itsesääntelynormisto, joka muodostaa markkinoinnin eettisen normiston.
• Vastuullinen markkinointi vahvistaa kuluttajan luottamusta.
• 2018 tehdyssä päivityksessä huomioitu digivallankumouksen tuomat käyttäytymismuutokset -> nykyaikaisen 

sääntelyn mittapuu. 

Sääntöjen tarkoituksena on:
• osoittaa markkinoinnin vastuullisuus ja hyvät käytänteet maailmanlaajuisesti,
• vahvistaa yleistä luottamusta markkinointiin, kunnioittaa yksityisyydensuojaa ja kuluttajien mieltymyksiä, 

varmistaa lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan markkinointiin liittyvä erityinen vastuu;
• turvata markkinoinnin alan toimijoiden sananvapaus (YK:n kansainvälisen kansalais- ja poliittisia oikeuksia 

koskevan yleissopimuksen 19 artiklan mukaisesti) ja
• tarjota tehokkaita, käytännöllisiä ja joustavia ratkaisuja kuluttajansuoja-asioissa, minimoida yksityiskohtainen 

kansallinen tai kansainvälinen lainsäädäntö tai ylipäätään lisäsääntely.

Lähteet: https://www.icc.fi/kansainvalisen-kauppakamarin-iccn-markkinointisaannot-saatavilla-suomeksi/

https://www.icc.fi/kansainvalisen-kauppakamarin-iccn-markkinointisaannot-saatavilla-suomeksi/


Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Markkinoin;säännöt 2/2
Perusperiaa)eet:

• Markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. 

• Markkinoinnissa on ote1ava huomioon yhteiskunnallinen ja amma:llinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on 
noudate1ava hyvää liiketapaa. 

• Markkinoin: ei saa heikentää yleisön luo1amusta markkinoin:in.

Yhteensä 18 ar3klaa, tässä muutamia poimi)una:

• 5 Totuudenmukaisuus: Markkinoinnin on oltava totuudenmukaista. Markkinoin: ei saa olla harhaanjohtavaa. 

• 6 Toteennäy1ämien: Markkinoinnissa käyte1ävien tosiasiaväi1eiden paikkansapitävyys on voitava näy1ää toteen. Väi1eestä, josta 
saa vaikutelman, e1ä siitä on olemassa :etyn tasoinen tai tyyppinen näy1ö, on oltava vähintään väitetyn tasoinen näy1ö. 
Markkinoijan tulee tarvi1aessa esi1ää tällainen näy1ö viivytykse1ä markkinoin:sääntöjä soveltavalle itsesääntelytoimielimelle. 

• 7 & 8 Markkinoinnin ja markkinoija tunnistetavuus: Markkinoinnin on oltava esitystavasta ja mediasta riippuma1a selkeäs:
tunniste1avissa markkinoinniksi. Markkinoinnista on käytävä selkeäs: ilmi kenen lukuun markkinoidaan. 

• 12 Halventaminen: Markkinoinnissa ei saa halventaa tai väheksyä :e1yä henkilöä, ihmisryhmää, yritystä, organisaa:ota, 
elinkeinotoimintaa, ammaSa tai tuote1a. 

Lähteet: h(ps://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2020/05/markeDng-code-finnish-saannot-suomeksi-2019.pdf

https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2020/05/marketing-code-finnish-saannot-suomeksi-2019.pdf


Markkinoin<: GDPR & Tietoturva
• GDPR tulee sanoista General Data Protec9on Regula9on (yleinen 9etosuoja-

asetus). Se on henkilö9etojen käsi<elyä sääntelevä laki, jota aleNin soveltaa 
kaikissa EU-maissa keväällä 2018.

• Kerää vain tarpeellista henkilö9etoa markkinoinnissa ja kerro siitä markkinoinnin 
kohteille sekä siitä, mihin tarkoitukseen 9eto kerätään (esim. uu9skirjeen 9laajat, 
markkinoin9käy<ö/myynninedistäminen). 

• Muista laa9a rekisteriseloste henkilö9etorekisteristä, jos markkinoinnissa 
keräämistäsi henkilö9edoista syntyy henkilörekisteri (sisältää mm. rekisterin 
ylläpitäjän 9edot, käy<ötarkoitus ja suojaus, miten 9etonsa antanut saa 
poiste<ua/muoka<ua/tarkasteluta 9etojansa.

• Huolehdi, e<ä 9etoturvan taso on rii<ävä (henkilö9etojen käsi<ely).

Lähteet: https://tietosuoja.fi/gdpr

https://tietosuoja.fi/gdpr


Tietosuojaperiaatteet
Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on
• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai 

oikaistava viipymättä
• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin 

on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.
Tietosuojaperiaatteita on noudatettava henkilötietojen käsittelyn kaikissa vaiheissa.
Rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa tietosuojaperiaatteita.

Lähteet: h(ps://Detosuoja.fi/gdpr

https://tietosuoja.fi/gdpr


Osteopaa;n ee=set säännöt, poimintoja markkinoin;in lii@yen
• Ylläpide<ävä po9laan tervey<ä ja hyvinvoin9a.
• Oltava kaikessa kanssakäymisessä po9laiden, kollegoiden ja terveydenhuollon 

ammaNhenkilöiden kanssa rehellinen ja luote<ava.
• OsteopaaN ei saa esi<ää harhaanjohtavia väi<eitä osteopaaNsen hoitojen 

tehokkuudesta, ja markkinoinnissa ja myynninedistämisessä on noudate<ava 
asianmukaisia kansallisia ja EU:n säännöksiä.

• Osteopaa9n on pidä<äydy<ävä toimimasta tavalla, joka voisi vahingoi<aa 
osteopaa9n ammaNkunnan maine<a, myös oman vastaanoton ulkopuolella.

• Osteopaa9n on kunnoite<ava muiden osteopaaNen ja terveydenhuollon 
ammaNhenkilöiden taitoja ja kommunoitava ja tehtävä yhteistyötä heidän 
kanssaan po9laan hoidon ja hyödyn jatkuvuuden hyväksi.

Lähteet: h(ps://osteopaa\lii(o.fi/osteopaaDn-ee\set-saannot/

https://osteopaattiliitto.fi/osteopaatin-eettiset-saannot/


Sosiaalisen median markkinoinnin ee.nen ohjeistus 
2011 – IAB Finland (Interac=ve Adver=sing Bureau) 
• Noudata Suomen lakia. Digimarkkinoin3in sovelletaan samoja lakeja kuin ei-digitaaliseen markkinoin3in. 

• Kerää vain väl:ämätön henkilö3eto ja muista 3etoturva.

• Kutsujen, pyyntöjen ja ilmoitusten lähe:ämisessä tulee nouda:aa hyvää tapaa. Toistuvilla ilmoituksilla ei saa häiritä käy:äjiä. Alaikäisille suunna:ua 
ja heidät tavoi:avaa markkinoin3a arvioidaan muuta markkinoin3a 3ukemmin. 

• Sosiaalisen median kampanjoissa tulee kerätä ainoastaan tarpeellisia henkilö3etoja. Käy:äjiä on informoitava henkilö3etojen keräämisestä ja niiden 
käsi:elyn tarkoituksista sekä siitä, kuinka 3etonsa antanut voi tarkistaa 3etonsa sekä, kuinka hän voi muokata niitä tai saada ne rekisteristä
poistetuiksi. Tietoturvan tason tulee olla rii:ävä kampanjaan lii:yvien 3etojen, kuten henkilö3etojen käsi:elyssä. 

• Tunniste:avuus: Kampanjasta tulee käydä ilmi, kenen lukuun kampanja toteutetaan sekä se, e:ä kampanja on nimenomaan markkinoin3a tai 
mainontaa. Kampanjan toteu:ajan ei pidä tekeytyä tavalliseksi käy:äjäksi eikä vies3ntää saa naamioida tavallisten käy:äjien sisällöntuotannoksi. 
Käy:äjän on voitava ero:aa, kuka käy:äjistä vies3i järjestäjän roolissa.

• Keskustelut: Osallistu keskusteluihin käy:äjälähtöises3, älä pelkästään markkinoinnillisesta näkökulmasta. Ole tarkkana 3lanteissa, joissa oma 
henkilökohtainen mielipiteesi voi sekoi:ua edustamasi organisaa3on mielipiteeseen. Suhtaudu kriiEseen kommentoin3in asiallises3 ja 
provosoituma:a. Noudata hyvää tapaa, jos keskustelu käsi:elee kilpailijoitanne. Pyri avoimuuteen. Sensuroin3 kääntyy kampanjoitavaa tuote:a tai 
palvelua vastaan. 

Lähteet: https://www.iab.fi/media/pdf-tiedostot/111116iabsomemarkkeettinenohjeistus260811.pdf

https://www.iab.fi/media/pdf-tiedostot/111116iabsomemarkkeettinenohjeistus260811.pdf


Sosiaalinen median ohjeita osteopaatille 
• OsteopaaC edustaa sosiaalisessa mediassa myös koko ammaCkuntaansa (ammaCkunnan maine, kollegiaalisuus).
• Toimi sosiaalisessa mediassa ammaFllisesF ja eeCsesF vastuullisesF, kuten muussakin osteopaaFn työssä toimit.
• OsteopaaFn vaiFolovelvollisuus koskee myös sosiaalista mediaa.
• Asiakkaan ja osteopaaFn välinen hoitosuhde: mikä on soveliasta ja mikä ei. Huolehdi ammaFllisesta rajasta myös sosiaalisessa 

mediassa.
• Tiedon oikeellisuus ja asianmukaisuus: varmista, eIä viesFt näiden periaaIeiden mukaisesF sosiaalisessa mediassa. Ole 

lähdekriiCnen.
• OsteopaaFn ei ole sopivaa kommentoida sosiaalisessa mediassa muiden fyysisiä ominaisuuksia
• OsteopaaFn toimintaan liiIyvä väärä käytös tai harhaanjohtaja informaaFo -> pyydä apua liitolta. MaaliIaminen ja vainoaminen -> 

rikosilmoitus. 
• Kollegan asiaton käyIäytyminen sosiaalisessa mediassa (ammaCkunnan maineen vaarantuminen, epäkollegiaalinen toiminta) -> 

kollegiaalinen huomauIaminen ja liiton avun pyytäminen
• Ylläpidä omia sosiaalisen median taitojasi.
• Sosiaalinen media soveltuu myös mm. Fedotuskanavaksi ja on alusta myönteiselle viesFnnälle. Näe mahdollisuutena omassa 

työssä ja koko ammaCkunnalle.

Lähteet: Mukaillen Suomen Lääkäriliiton antamaa sosiaalisen median ohjeistusta.



Markkinoin3 ja vies3ntä osteopaa3n työ tukena 1/2
• Markkinoinnin ja viesBnnän keinoin voi vaiku0aa posi1ivises1 asiakaskuntaan, 

potenBaalisiin asiakkaisiin sekä muihin sidosryhmiin.
• Laadukkaan ja asiantuntevan sekä 1lanteeseen sopivan markkinoinnin ja viesBnnän 

avulla voi näyAäytyä mediassa/sosiaalisessa mediassa/sidosryhmille oman 
ammaNalansa asiantunBjana ja luoda omalla vastaanotollaan miellyAävän ilmapiirin ja 
asiakaskokemuksen.

• Lisätä osteopaBan alan tunneAuuAa sidosryhmissä.
• Kollegiaalisen keskustelun lisääminen ja kaikkien osteopaaNen amma?taidon 

vies1minen.
• Liiketoimintanäkökulmasta: Mahdollisuus löytää uusia asiakkaita. ErityisesB nuoret 

aikuiset ovat digitaalisen median superkäyAäjiä ja kiinnostuneita hyvinvoinnista.
• Enemmän on enemmän – kollegiaalinen viesBntä yhdessä!



Markkinoin3 ja vies3ntä osteopaa3n työ tukena 2/2
• Muista Ne*ke,: Tunnemyrskyissä tehdyt jaot, kommen*t ja väi:eet voivat 

aiheu:aa paljon pahaa, vaikka alkuperäinen tarkoitus olisi ollut jotakin 
aivan muuta. Kun jaat mielipiteitäsi tai *etoa yleensä, kerro myös lähteesi 
ja perustele kantasi. Moniarvoisuus ja suvaitsevaisuus antavat hyvän 
pohjan monenlaisille keskusteille.
• Maalaisjärjellä selviää pitkälle.
• Jos olet epävarma, kysy. Lii:o on sinua varten ja au:aa mahdollisuuksien 

mukaan. 
• Luota moniosaamiseen: Verkostoidu ja hyödynnän 

monialaista/moniamma*llista verkostoasi.

Lähteet: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/netiketti-verkossa-liikkujan-tyokalupakki

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/netiketti-verkossa-liikkujan-tyokalupakki
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/netiketti-verkossa-liikkujan-tyokalupakki


Markkinointi ja viestintä: mahdollisuuksia 1/2
• Omat verkkosivut
• Uu*skirjeet asiakkaille
• Oma vastaano:o vies*mään sellaista tunnelmaa ja amma,taitoa, jota 

tarjoat
• Oman vastaanoton markkinoin* kaupunginosan some-ryhmissä (kaupoissa, 

ilmoitustauluilla)
• Puskaradio, suosi:elu: suositus on yksi parhaita tapoja myydä
• Makse:u mainonta
• Vies*ntä liiton sosiaalisen median kanavissa
• Osallistuminen liiton työhön ja sitä kau:a vies*minen ostopa*asta



Markkinoin< ja vies<ntä: mahdollisuuksia 2/2
• Sosiaalisen median profiilit ja niiden käy:äminen Suomessa 

• WhatsUpp: pikaviesBpalvelu
• YouTube: Whatsuppin jälkeen käytetyin somepalvelu Suomessa, videoviesBntää
• Facebook: Jo pitkään käytössä ja tasaisen paljon käyAöä ja käyAäjiä Suomessa, liiton 

akBivinen kanava
• Instagram ja Snapchat: nuorempia käyAäjiä, kuvilla tapahtumaa viesBntää
• TwiAer: päivän polAavat aiheet, käyAäjäkuntaa vähemmän. ToimiAajien suosiossa.
• LinkedIn: liiketoiminnallinen kanava, ammaNmaisuus korostuu
• Ym. Ym.

Lähteet: h(ps://www.innowise.fi/fi/sosiaalisen-median-kay(o-suomessa-somekatsaus-04-2021/



OsteopaaGopiskelija, HUOM!
• Osteopaa> on Valviran valvoma terveydenhuollon nimike. 
• Nimikkeen käyAämiseen haetaan lupa ja vasta luvan saatuaan 

kouluteAu henkilö voi esiintyä julkisesB osteopaa>-nimikkeellä. 
• Ole tarkka, miten viesBt opintojensi aikana, et ole vielä osteopaa>.

#osteopaa>tanja Hierontaa osteopaa>sin menetelmin
ostopaa>tanja@gmail.com  



Mitä sitten, jos tulee ongelmia tai 
häirintätilanteita?
• Maalittaminen, vainoaminen, kriisitilanteet

• Keneen yhteyttä? (liitto, sos. median alusta, poliisi, kuluttaja- ja 
kilpailuvirasto)
• Säilytä kuvakaappaukset, tekstit yms. 
• Tee rikosilmoitus tarvittaessa



Kiitos


