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•Twitter: sää- ja tutkimusaiheiset tilit erikseen

•Facebook: FMI Beta -tuotekehityssivu

•YouTube: FMI-TV-videot sääennusteista ja tiedeaiheista

•Flickr: omia kuvia sekä hallinnoitava Sää-ryhmä

•LinkedIn: rekrypalvelut

•Ilmasto-opas Facebookissa

Ilmatieteen laitos 

sosiaalisessa mediassa



• Sääaiheisia twiittejä

• Twitterissä vuodesta 
2009

• Lähes 70 000 
seuraajaa

• Tilin takana lähes 20 
hengen ryhmä, 
pääosin 
meteorologeja

• Twiittejä 24/7

• Tärkeä 
kriisiviestinnän 
kanava esim. 
myrskytilanteissa
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@meteorologit Twitterissä



•Twiittejä tutkimus- ja 
tiedeaiheista, esim. 
ilmastonmuutos 

•Twitterissä vuodesta 
2013

• Yli 1800 seuraajaa, 
joissa paljon toimittajia

• Viestintä ylläpitää
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@IlmaTiede Twitterissä



Keskusteluun 

osallistuminen Twitterissä

•Kommenttien ja kysymysten määrä kasvaa
•Resursseja varattava sekä keskustelun seuraamiseen että siihen 
osallistumiseen

•Seuranta IL:ssä: Tweetdeck, viikkokooste, analytiikkaa Twitonomystä

•Reagointi muutaman tunnin kuluessa, viim. samana päivänä
•Asiallisiin kysymyksiin tulisi vastata nopeasti edes jotain

•Reagointi suosikki-toiminnolla myös vaihtoehto

•Nopea reagointi ei käytännössä aina onnistu: hajautettu ylläpito tuo 
myös haasteita

•Kaikkiin kommentteihin ei tarvitse reagoida!
•Kriittiset kommentit, joissa ei asiallista kysymystä tai selkeää pointtia, 
voi jättää huomioimatta

•Väittelyyn ryhtymistä kannattaa välttää: yksi vastaus yleensä riittää
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Case: Ilmastonmuutos somessa

•Twitter ei kovin ongelmallinen skeptikkonäkökulmasta
•Keskustelu aiheesta suhteellisen asiallista ja vähäistä 
organisaatioiden twiittien alla

•Reaktiot enemmän uudelleentwiittauksia tai suosikkeja

•Yksittäisiä aktiivisia keskustelijoita sekä puolesta että vastaan

•Muutama ”häirikkö”, joka kommentoi kaikkeen

• Facebookissa vähän keskustelua ilmastonmuutoksesta
•Arkiset ja kevyemmät aiheet suositumpia 

•Skeptiset kommentit lähinnä yksittäisiltä henkilöiltä

•Blogit potentiaalisesti aktiivinen foorumi
•Kommentteja sekä ”puolesta” että ”vastaan”

•Skeptikkojen suosima foorumi

•Anonyymiys

•Skeptikot aktiivisia keskustelupalstoilla
•Organisaatioiden osallistuminen keskusteluihin ei järkevää
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Keskustelu vielä 

suhteellisen 

vähäistä etenkin 

Twitterissä ja 

Facebookissa

Pääpaino yhä 

yksisuuntaisessa 

viestinnässä 

keskustelevuuden 

sijaan

Ilmastobarometri 2012

8.12.2014 8



•Kommenttien määrä ja sävy vaihtelee paljon sivustoittain

•Skeptikoiden kohteeksi joutuminen ei itsestäänselvyys edes 

blogeissa
•Realistisempi pelko on se, ettei vuoropuhelua synny lainkaan

•Osan viesteistä voi jättää omaan arvoonsa
•Esim. UK Met Office ei vastaa pahimpiin kommentteihin lainkaan

•Skeptikoille riittää yksi vastaus – ei turhaa väittelyä
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Skeptikot eivät syy välttää 

somea




