
Nettikäyttäytyminen 
 
Tavoite: 
Pohditaan nettikäyttäytymistä, jonka puitteissa käsitellään sekä hyvän käyttäytymisen 
sääntöjä että lainsäädännön asettamia rajoja. 
 
Mitä tehdään: 
Keskusteluteemat: 

- Nettikäyttäytymisen kultaiset säännöt 
o Tee sitä muille, mitä toivot itsellesi tehtävän ja mieti miltä vastapuolesta tuntuu. 
o Ole kohtelias ja ystävällinen, auta uusia käyttäjiä.  
o Noudata lakia. Olet itse vastuussa teoistasi ja kaikki mikä on rikollista netin 

ulkopuolella, on sitä myös netissä.  
o Suojaa sanasalasi ja henkilötietosi. 
o Ota huomioon palvelun käyttöehdot ja noudata niitä.  
o Kunnioita viestintäsalaisuutta.  
o Ota muut huomioon viestinnässä -> älä häiriköi keskusteluja tai täytä viestiketjua.  
o Ole lähdekriittinen, älä levitä perättömiä huhuja.  
o Anna aina kunnia sille, jolle kunnia kuuluu -> muista tekijänoikeudet.  

 
- Millaisen kuvan haluat itsestäsi antaa? 

o Mitä esimerkiksi nimimerkkisi kertoo sinusta? 
o Millaisia kuvia laitat itsestäsi nettiin ja mitä se kertoo sinusta? 
o Millaista kieltä käytät keskusteluissa ja mistä aiheista keskustelet? 

 
- Sosiaalisen median sudenkuopat 

o Nopea ja lähes missä tahansa saavutettava viestintä mahdollistaa kiivaidenkin 
tunteiden purkamisen nopeasti ja samalla harkitsemattomasti. Tällöin saattaa tulla 
kirjoittaneeksi sellaista, mitä ei tarkoita ja mitä ei kasvotusten sanoisi kohteelle.  

o Esimerkiksi on otettu otteita http://www.feissarimokat.com/ -sivustolta sekä asiaa 
käsittelevistä lehtiartikkeleista.  

o Tarkkaile ajankäyttöäsi. Sosiaaliseen mediaan voi jäädä koukkuun, jolloin kaikki muut 
elämänalueet jää hoitamatta. 
 

- Kunnianloukkaus  
o Kaikkinaisen toista tahoa loukkaavan ja herjaavan materiaalin laittaminen nettiin on 

kielletty rangaistuksen uhalla (Perustuslain 7 ja 10 §) 
o Rangaistuksena sakot, mahdollinen vankeus sekä oikeudenkäyntikulut ja 

vahingonkorvaukset 
o Kohtaan voi ottaa myös esimerkkejä lehtiartikkeleista, joissa ko. rikoksia on käsitelty 

 
  

http://www.feissarimokat.com/


- Laiton uhkaus 
o Kuva/teksti/teko, jonka kohde kokee uhkaavaksi joko oman tai läheisensä kannalta on 

määriteltävissä laittomaksi uhkaukseksi, josta rangaistuksena voi olla sakkoja, 
vankeutta ja/tai vahingonkorvauksia. Myös perättömän uhkauksen teko on rikos. 

o Myös tästä voi ottaa esimerkiksi aihetta koskevan uutisartikkelin. 
 

- Nettikiusaaminen 
o Keskustelua oppilaiden kanssa siitä, mikä heidän mielestään on nettikiusaamista, mistä 

sen tunnistaa ja miten sitä voisi valvoa. 
o Hyvä pohtia myös tahoja, joihin ottaa yhteyttä joutuessaan itse kiusaamisen kohteeksi 

tai huomatessaan kiusaamista -> vanhemmat, koulun henkilökunta, nettipoliisi 
o Tärkeää myös korostaa sitä, että netissä ei saa tehdä mitään sellaista, mitä ei saa tehdä 

netin ulkopuolella. 
 
 


