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Netiketti  

Internet eli netti on monin tavoin omalaatuinen media. Sen kautta voit tavoittaa satoja miljoonia ihmisiä 

eri puolilta maailmaa. Verkko on täynnä hyödyllisiä tiedostoja, ohjelmia, kuvia, ääntä ja multimediaa. 

Tiedon lisäksi verkossa on runsaasti viihdettä, hupia ja siellä voi lisäksi tehdä ostoksia ja hoitaa 

pankkiasioita. Kuka tahansa voi perustaa nettiin omia www-sivustoja, jotka näkyvät kaikkialle maailmaan 

ja joilla voi vierailla satoja tuhansia kävijöitä. Kaikki tämä tapahtuu täysin maantieteellisistä rajoista ja 

etäisyyksistä riippumatta. Jotta Internetin käyttö olisi mukavaa ja joustavaa, kannattaa noudattaa siihen 

liittyviä ohjeita ja sääntöjä. 

Ole kohtelias  

Älä kirjoita tai sano mitään sellaista, mitä et olisi valmis sanomaan henkilölle kasvotusten. 

Ryhmissä on paljon erilaisia ihmisiä, jolloin joistakin asioista saattaa tulla erimielisyyttä, älä tarkoituksella 

lietso, vaan pidä keskustelu asiallisena. 

Ole oma itsesi 

Kytkeydy nettiin aina omalla tunnuksellasi ja salasanallasi. Käytä nimimerkkiä tai esiinny ilman nimeä 

vain palveluissa, joissa se on yleinen käytäntö. 

Kirjoita ja keskustele harkiten keskusteluryhmissä 

Keskusteluryhmiin osallistuessa muista lukea ensin ryhmän säännöt ja noudattaa niitä.  

 

Jos kirjoitat viestejä tai osallistut julkisiin keskusteluryhmiin, varmista, että viestisi tai aiheesi liittyy 

ryhmän aiheeseen.  

Avoimet keskusteluryhmät ovat tarkoitettu sosiaalisien kontaktien lisäämiseen verkon välityksellä, ei 

henkilökohtaisten riitojen selvittelyyn.  

Jos katsot että olet liittynyt keskusteluryhmään, jonka aihe tai keskustelu ei ole sitä, mitä toivoit, kiitä 

kohteliaasti ja poistu ryhmästä.  

Tiedä mihin sitoudut 

Verkossa on erilaisia palveluita, joiden käyttäjäksi pitää rekisteröityä. 

Lue ohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ne, ennen kuin sitoudut mihinkään.  

Älä koskaan vastaa myöntävästi, ellet varmuudella ymmärrä kysymystä.  

Noudata erityistä varovaisuutta käyttäessäsi vieraskielisiä palveluita.  

Jos palvelu vaatii rekisteröitymistä ja kysyy henkilötietojasi, harkitse mitä tietoja itsestäsi ilmoitat. 



Lähde: internetopas.fi 

Kun järjestät virtuaalisia keskusteluryhmiä tai -chattejä, muista laki ja netti 

Vaikka useimmat lait on kirjoitettu ennen tietoverkkojen yleistymistä, netti ei tietenkään ole lakien 

ulkopuolella, vaan voimassa olevat lait koskevat nettiäkin.  

Kaikki sellainen, mikä olisi laitonta muutoinkin, on laitonta myös netissä. Lisäksi tietotekniikan nopea 

yleistyminen on pakottanut laatimaan aivan uusia lakeja, joissa huomioidaan verkon erityispiirteitä. 

Viestinnän ja netin vapauteen liittyy aina myös vastuu.  

Esimerkiksi www-sivun tekijä on aina itse vastuussa sivunsa sisällöstä niin myös 

keskusteluryhmien ylläpitäjät.  

Verkossa toimittaessa voivat kyseeseen tulla muun muassa seuraavat säännökset: 

Henkilörekisterin pito 

Jos keräät henkilötietoja verkossa tai sivullasi vierailevilta kävijöiltä (esimerkiksi edellyttämällä heiltä 

rekisteröitymistä), noudata henkilötietolain määräyksiä. 

Tekijänoikeus- ja tavaramerkkilaki 

Älä laita www-sivullesi aineistoa - esimerkiksi tuotenimiä, musiikkia, tekstiä, valokuvia, piirroksia tai 

mp3-tiedostoja - johon sinulla ei ole oikeuksia. Aineiston luvaton käyttö saattaa johtaa taloudellisiin 

korvausvaatimuksiin ja muihin oikeudellisiin seuraamuksiin. 

Viestintäsalaisuus 

Kansalaisella on perustuslaissa määritelty oikeus luottamukselliseen viestintään. Laki koskee myös 

sähköpostia ja kaikkea sähköistä viestiliikennettä.  

Henkilökohtaiseksi tarkoitetun sähköpostiviestin tai yksityisviestin lainaaminen julkisesti on 

epäkohteliasta, ja tilanteesta riippuen, jopa tekijänoikeuslakien vastaista. Vastauksen johonkin tekniseen 

kysymykseen voi yleensä julkaista, mutta silloinkin kannattaa varmistaa lupa kirjoittajalta. 

Älä lähetä sähköpostimainontaa 

Älä käytä keräämiäsi rekisteritietoja sähköpostimarkkinointiin, ellei sinulla ole lupaa vastaanottajilta, sillä 

laki kieltää koneellisen massalähetyksen yksityishenkilöille yhtä lailla faksilla, kännykkään tekstiviesteinä 

kuin sähköpostillakin. Tiedottaminen yrityksille, omille asiakkaille tai ystäville on kuitenkin sallittua. 

Poista näissäkin tapauksissa vastaanottajan nimi jakelulistalta, jos hän sitä pyytää. 

Rasismi 

Ilmoita selkeästi keskusteluryhmään osallistuville, että rasismi ja siihen yllyttäminen on keskusteluissa ja 

viestittelyssä kiellettyä.  

Toivomme sinulle miellyttäviä hetkiä netin parissa! 
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