Julkinen/Public

Meidän someohjeet:
Sinulla itselläsi on vastuu siitä, mitä kirjoitat ja julkaiset sosiaalisessa mediassa.
1. Mieti mitä laitat nettiin
•
•
•
•

Kirjoituksistasi ja kuvistasi jää nettiin jälki, jota et saa pois.
Älä julkaise mitään, mitä et halua perheesi, opettajien, tulevien työnantajien,
kavereiden näkevän vielä vuosienkin päästä.
Huomioithan että luennoilla käsiteltävä materiaali saattaa olla
tekijänoikeudella suojattua ja sen jakaminen vaatii erillisen luvan.
Opetusmateriaalien jakamisesta sosiaalisessa mediassa tulee aina keskustella
ensin vastuuopettajan tai materiaalin tekijän kanssa.

2. Kunnioita toisia myös verkossa
•
•
•
•
•
•
•
•

Muista hyvät käytöstavat myös netissä.
Älä loukkaa ketään.
Kuuntele. Ole asiallinen myös silloin, kun olet eri mieltä.
Jaa yhteistä hyvää.
Tee yhteistyötä.
Tuota sisältöä.
Pidä luottamukselliset keskustelut luottamuksellisina. Oppimistilanteessa
käytyä chatkeskustelua tai kuvaa ei tulee jakaa muille ilman lupaa.
Älä jaa henkilökohtaista, loukkaavaa tai turvallisuutta vaarantavaa tietoa
kanssaopiskelijoistasi tai henkilökunnasta.

3. Älä kiusaa
•
•
•

Kerro, jos sinua kiusataan.
Älä kiusaa muita.
Jos kohtaat verkossa kiusaamista, puutu siihen tai ilmoita siitä eteenpäin.

4. Noudata lakia
•
•
•

Muista vaitiolovelvollisuus.
Muista tekijänoikeudet. Kysy kuvissa ja videoissa ja keskusteluissa olevilta
henkilöiltä lupa niiden julkaisemiseen.
Älä varasta muiden ajatuksia.

5. Muista, että verkkopersoonasi on osa sinua
•
•

Huolehdi omasta tunnuksestasi, äläkä koskaan anna tai jaa sitä muille.
Kunnioita omaa ja muiden verkkopersoonaa.
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•
•
•

Älä varasta toisen identiteettiä.
Älä tekeydy toiseksi kuin olet.
Ole aktiivinen.

6. Ole varovainen henkilökohtaisten tietojen antamisessa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nimi
Puhelinnumero
Opiskelijanumero
Salasana
Osoite
Syntymäaika
Henkilökohtaiset kuvat
Pankkitilinumero
Luottokorttitiedot
Jos saat käyttöösi muiden henkilökohtaisia tietoja, käsittele niitä kuin omiasi

7. Varmista, että tekemiesi linkkien takana oleva tieto on asiallista
•
•

Älä levitä asiatonta tai luvatonta materiaalia.
Älä levitä huonoa käytöstä.

8. Ilmianna epäilyttävät sivut
•
•
•

Puutu halveksuntaan.
Kerro asiattomuuksista opettajallesi, vastuuhenkilölle tai muulle vastuutaholle.
Ilmianna loukkaava ja asiaton materiaali.

9. Pidä taso korkeana
•
•
•
•

Kirjoita hyvällä suomen tai muulla kielellä.
Katso, että ulkoasu on siisti.
Kiinnitä huomiota kuvien laatuun.
Katso, että myös videot ovat tasokkaita.

10. Noudata näitä ohjeita
•

Esimerkiksi kunnianloukkauksella, toisen henkilön identiteetin varastamisella ja
uhkauksella voi olla myös rikosoikeuksellisia seurauksia.

