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Neuvoja koulun sometilin käyttäjälle             

 Ole erityisen huolellinen julkisten profiilien, hastag, tai sijaintitietojen kanssa. 
Tarkasta minkälaisia hastageja aiemmin on käytetty. Ja millä tyylillä julkaisuja on 
tehty

 Some on koulun markkinointikanavista yksi tärkeimmäistä. Pidä se mielessäsi kun 
kirjoitat julkaisua. Positiivisuutta!

 Älä kirjoita suutuspäissäsi. Hölmöily saattaa rikkoa ihmissuhteita, työsuhteita tai 
koulusta erottamiseen

 Jos mainitset omassa profiilissasi työnantasi tai opiskelupaikkasi, toimit 
organisaation epävirallisena edustajana. Muista käyttäytyä sen mukaisesti. Ehkä se 
on muutenkin tiedossa.

 Varo esittämästä liian henkilökohtaista tai yksityiskohtaista tietoa, valokuvia tai 
muuta materiaalia itsestäsi. Netti muistaa ikuisesti.

 Kunnioita toisten ihmisen suhtautumista sosiaalisiin medioihin. Ei tarkoittaa EI 
kaikissa tilanteissa.
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Oman some profiilin käyttö

 Jos mainitset omassa profiilissasi työnantasi tai opiskelupaikkasi, toimit organisaation 
epävirallisena edustajana. Muista käyttäytyä sen mukaisesti. Ehkä se on muutenkin 
tiedossa.

 Älä keskustele työasioista muissa kuin työtehtäviin tarkoitetuissa ja hyväksytyissä 
sosiaalisissa medioissa. Ole huolellinen salassa pidettävän tiedon suhteen.

 Jos epäilet, että olet joutunut huijatuksi tai hyökkäyksen kohteeksi, älä epäröi pyytää 
apua.

 Käytä erilaista salasanaa eri palveluissa. Käytä vain hyvänlaatuisia salasanoja. Älä käytä 
samoja käyttäjätunnuksia ja salasanoja työ- ja vapaa-ajan palveluissa.

 Huolehdi siitä, että tietokoneesi käyttöjärjestelmäpäivitykset ja työvälineohjelmistot 
on päivitetty ajan tasalle ja että siinä on tarvittavat palomuuri ja haittaohjelmien 
torjuntaohjelmistot käytössä ja että ne päivittyvät automaattisesti

 Googlaa nimeäsi ja edustamasi yritys säännöllisesti.

 Jos käytät yleistä tietokonetta, tyhjennä selaimen välimuisti käytön jälkeen
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Ohjaus WhatsAppissa tai muualla 
somessa

 Mitään sopimuksia, henkilötietoja sisältävää tietoa eikä mitään sairauksiin 
liittyvää aineistoa saa lähettää missään somekanavassa. Ei kuvana, eikä 
tietona

 Mitään arkaluonteista ei saa käsitellä WhatsAppissa

 Älä kirjoita suutuspäissäsi

 Älä herjaa, hauku tai valehtele, kohde kuulee sen joka tapauksessa. 
Näytönkaappaus on hyvin helppo tehdä

 Kysy kuvien käyttöön lupa

 Opettaja saa muodostaa ryhmän, ilman että siitä seuraa rekisteriselosteen 
tekemisvelvoite
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Netiketti
 Alä puhu pahaa muista, kohde kuulee sen ennemmin tai myöhemmin

 Puhu vain totta, valheesta jää kiinni joka tapauksessa

 Pyydä anteeksi jos mokaat

 Omia viestejä voi muokata tai poistaa

 Somekeskusteluissa julkisilla sivuilla, muitakin voi pyytää poistamaan kommentit

 Nimillä ei puhuta julkisilla sivuilla

 Netissä edustat itsesi lisäksi aina myös työ- tai opiskelupaikkaa, ammattiryhmää, sukupuolta, 
aatetta, maata…

 Älä julkaise tai älä ainakaan jätä verkkoon sellaista, mihin et halua törmätä tulevaisuudessa.

 Rekrytointitilanteessa nimesi googlataan ja haetaan some palveluista

 Kiitä palveluksista

 Rajaa avoimuuttasi, profiiliasetuksilla ja julkaisun teemoilla. Kunnioita muiden rajoja.

 Muista, että merkitsemällä sijainnin tai #, jaat päivityksen julkisesti kaikille. Sijaintia tai # 
hakemalla sinunkin kuvasi ovat julkisia. Esim. sijainti Helsinki, #OPH
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Tekijänoikeudet

 Hankkeen rahoittajalla on tekijänoikeus hankkeen aikana syntyvään 
materiaaliin.

 Opettajalla tai kv-koordinaattorille ei synny tekijänoikeutta opiskelijan 
tuottamaan aineistoon, kuten kuviin, videoihin, tekstiin ym. Aineiston käyttöä 
varten tulee tehdä sopimus aineiston tekijän kanssa.

 Kuvien jakamisesta pitää kysyä lupa

 Opiskelijoita kuvatessa pitää hoitaa kuvausluvat, alaikäisistä päättää 
vanhemmat

 Tekijänoikeuksista saa tietoa esimerkiksi Opettajan tekijänoikeus -sivustolta tai 
Kopioston ja opetus- ja kulttuuriministeriön tuottamasta tekijänoikeusopas 
Kopiraitista.
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