
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 oma itsesi 

Kytkeydy nettiin aina omalla tunnuksellasi ja salasanallasi. 
Säilytä salasanaa huolellisesti, jotta muut eivät saa sitä 

selville. Jos poistut koneeltasi hetkeksi, käytä 
salasanasuojattua näytönsäästäjää, jotta kukaan ei pääse 

lähettämään sähköpostia tai käyttämään verkkoa nimissäsi. 
Käytä nimimerkkiä tai esiinny ilman nimeä vain palveluissa, 

joissa se on yleinen käytäntö. 

Kirjoita harkiten keskusteluryhmiin  

Jos kirjoitat viestejä julkisiin keskusteluryhmiin varmista, 

että viestisi liittyy ryhmän aiheeseen. Älä lähetä samaa 
viestiä tarpeettoman moneen ryhmään. Ole kohtelias ja 

ystävällinen, äläkä tarkoituksella provosoi riitoja tai 

hauku muita keskustelijoita. 

Noudata huolellisuutta tiedostojen suhteen  
Noudata normaalia huolellisuutta ja varovaisuutta silloin, kun 

lähetät muille käyttäjille ohjelmatiedostoja tai dokumentteja 
tai kun lisäät niitä omalle www-sivullesi. Mikäli mahdollista, 

tarkista tiedostot virusten varalta ennen niiden lähettämistä.  

 

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 paina Kyllä/Yes -painiketta tai vastaa 

myöntävästi, ellet varmuudella ymmärrä kysymystä. Noudata 

erityistä varovaisuutta käyttäessäsi vieraskielisiä palveluita. Jos 
palvelu vaatii rekisteröitymistä ja kysyy henki lötietojasi, harkitse 

mitä tietoja itsestäsi ilmoitat. 

 



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. 

Ole kohtelias kirjoittaessasi 
Älä kirjoita mitään sellaista, mitä et olisi valmis sanomaan 

henkilölle kasvotusten. Ei ole suositeltavaa levittää ketjukirjeitä 
eteenpäin. Ei kannata myöskään lähettää vitsejä tai asiattomia 

viestejä henkilöille, joita ei tunne henkilökohtaisesti.  

 

Viestintäsalaisuus 
Kansalaisella on perustuslaissa määritelty oikeus 

luottamukselliseen viestintään. Laki koskee myös 

sähköpostia ja kaikkea sähköistä viestiliikennettä. Älä siis 
avaa toiselle vastaanottajalle osoitettuja sähköpostiviestejä 

ilman tämän suostumusta. 

 

Älä häiritse tietoverkon toimintaa  
Tietoverkon, tiedonsiirron tai sähköpostin toiminnan 

tarkoituksellinen häirintä tai ylikuormitus on kiellettyä. 

Hakkerointi 

Vieraaseen tietojärjestelmään tunkeutuminen tai järjestelmän 
luvaton käyttö – jopa pelkkä sen yrityskin – on rikos, josta voi seurata 

vankeutta. Myös toisen käyttäjän tunnusten ja salasanojen arvailu ja 

kokeileminen on kiellettyä. 

Muista lähdekritiikki 
Muista, että netissä ei ole julkaisukynnystä. Kaikki www-

sivuilla oleva ei välttämättä pidä paikkaansa. Mikäli jokin 

tarjous tai palvelu kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se ei 

välttämättä olekaan sitä. 

 

 

Otetaan ILO irti netistä! Näillä 
eväillä pääsee jo pitkälle! 


