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Yleistä  

 Ohjeen tarkoituksena on kannustaa sosiaalisen median käyttämiseen, ei estää tai rajoittaa sitä.  

 Ohjeen kohderyhmänä on laajasti ottaen koko kasvatus- ja opetustoimen henkilöstö. Lähinnä asioita on kuitenkin 
ajateltu kasvattajien ja opettajien näkökulmasta.  

 Ohje ei ole tarkoitettu virallisen tiedottamisen ohjeeksi. Organisaation virallisesta tiedottamisesta päättävät viralliset 
tiedottajat ja ne päättävät henkilöt, joille asia kuuluu.  

 
Tärkein ohje  
Ehdottomasti tärkein ohje sosiaalisen median käyttämisessä osana omaa työtä on: Käytä harkintaasi!  
 
Sananvapaus ja vastuu  

 Jokaisella on sananvapaus eikä Suomessa ole voimassaolevaa ennakkosensuuria. Tämä vapaus kuuluu siten myös 
kasvatus- ja opetustoimen henkilöstölle.  

 Muista kuitenkin, että vapauteen liittyy aina myös vastuu omista tekemisistä. Työnantajalla on lojaliteettivelvollisuus 
työntekijöitään kohtaan ja samoin myös työntekijällä työnantajaansa. Älä mustamaalaa, älä solvaa äläkä panettele 
vaikka kärkeviä mielipiteitä esittäisitkin.  

 
Lainsäädäntö: salassapito, avoimuus, luottamuksellisuus ja tekijänoikeudet  

 Jokaisella on velvollisuus selvittää itselleen omassa työssään salassa pidettävät asiat.  

 Salassapitomääräykset ja –säännökset koskevat myös sosiaalista mediaa.  

 Myös tekijänoikeussäännökset koskevat sosiaalista mediaa.  

 Opetus noudattaa avoimuuden ja julkisuuden periaatteita. Opetuksessa ja varsinkin ohjauksessa voi kuitenkin tulla 
esille asioita, jotka ovat erittäin henkilökohtaisia. Ota tarkasti selkoa käyttämiesi välineiden tietoturva- ja 
yksityisyysasetuksista ja säädä ne vastaamaan käsiteltävän asian laatua. Esimerkiksi Facebookissa kannattaa olla 
tarkkana sen suhteen, mitä jakaa kavereilleen ja mitä nämä voivat jakaa edelleen omille kavereilleen.  

 Suoranaisesti salassa pidettävien asioiden lisäksi on joukko luottamuksellisia asioita, joiden ei pidä tulla 
ulkopuolisten tietoon.  

 Älä käytä sellaisia kuvia ja tekstejä, joihin sinulla ei ole täysiä oikeuksia tai vähintään käyttöoikeutta. Kaiken muun 
käytön täytyy olla sitaattia koskevien säännösten mukaista.  

 Älä käytä ulkopuolisissa palveluissa samaa salasanaa kuin työnantajan verkkopalveluissa.  
 
Vihanilmaukset ja rasismi  

 Ole erittäin tarkkana sen suhteen, ettet salli hallinnoimissasi välineissä vähäisintäkään vihanpitoa sen enempää 
yksittäistä ihmistä kuin mitään etnistä tai muutakaan ihmisryhmää kohtaan.  

 Jos tällainen tapaus ilmenee, konsultoi tarvittaessa esimiestäsi asiasta ja tee sellainen tallennus (esimerkiksi 
kuvaruutukaappaus), josta tapahtuma voidaan luotettavasti todistaa oikeusjuttua tai muuta lisäselvitystä varten. 
Tämän jälkeen poista vihanilmaukset.  



Siviilihenkilö vai virkahenkilö  

 Mieti, missä roolissa olet liikkeellä sosiaalisessa mediassa. Vaikka olet yksityishenkilönä, sinua joka tapauksessa aina 
pidetään myös työyhteisösi edustajana.  

 Joskus voi olla paikallaan perustaa oma profiili työasioita varten ja toinen omaa yksityistä olemista ja esiintymistä. 
Mieti omalta kohdaltasi mikä on sinulle luontevinta.  

 Hyödynnä esimerkiksi Facebookissa mahdollisuutta käyttää ryhmiä, jolloin kaikki sanomisesi eivät mene kaikkien 
tietoon. Ratkaiset oman harkintasi perusteella, keitä otat sosiaalisessa mediassa ”kavereiksi”. Huomaa kuitenkin, 
että lastensuojelulain mukaan olet velvollinen tekemään alaikäisestä oppilaastasi lastensuojeluilmoituksen, mikäli 
saat tietoosi hänen alkoholi-, tai huumekokeilujaan. Mieti alaikäisen kaveriksi ottamista myös tätä taustaa vasten.  

 Huomioi se, että tietoja voidaan hakea ja yhdistellä eri sosiaalisen median välineistä, jolloin yksityisestä 
käyttäjätunnuksesta huolimatta sinut tunnistetaan ja yhdistetään työpaikkaasi.  

 
Ikuisuus on pitkä aika  

 Muista ettet koskaan saa pois mitään siitä, mitä olet joskus sosiaaliseen mediaan laittanut.  

 Vaikka poistaisit nettiin laittamasi asiat kaikista niistä välineitä joihin olet ne itse laittanut, kopioita voi silti olla ja 
todennäköisesti onkin liikkeellä ja ulottumattomissasi. Mieti siis ennen kuin julkaiset.  

 
Selvitä käyttämiesi välineiden käyttöehdot  

 Kun otat jonkin välineen käyttöösi, tutki ensin sen käyttöehdot, esimerkiksi palvelun ikäraja. Opetushallitus on tässä 
tehnyt ansiokasta pohjatyötä. Katso tästä: Opetushallituksen sangen kattava ohjeistus sosiaalisen median 
käyttämisestä opetuksessa: 
http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/sosiaalisen_median_kayttoehdot_opetuksessa  

 

 Ota huomioon, että alaikäisten rekisteröityminen kasvatus- ja opetustoimen ulkopuoliseen palveluun ei välttämättä 
ole tilanteena täysin ongelmaton. Erityisesti kannattaa huomata em. materiaaliin sisältyvä koostetaulukko 
sosiaalisen median käyttöehdoista: 
http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/sosiaalisen_median_kayttoehdot_opetuksessa/taulu
kko_sosiaalisen_median_palveluiden_kayttoehdoista  

 

 Tutki mahdollisuuksia saada käyttöösi palvelun mainokseton versio. Et voi itse vaikuttaa siihen, minkälaisia 
mainoksia sosiaalisen median ylläpitäjät välineeseensä myyvät joten yritä parhaasi mukaan päästä niistä eroon. 
Esimerkiksi Wikispaces antaa opetustarkoituksiin aivan ilmaisia wikejä joissa ei ole mainoksia. Sinun vain täytyy 
vakuuttaa olevasi opettaja ja käyttäväsi wikiä opetuksessa. Katso tästä: 
http://www.wikispaces.com/content/for/teachers  

 
Yhteistyö on voimaa  

 Sosiaalisen median välineet mahdollistavat kokonaan uuden yhteisöllisyyden ja yhteistyön käyttämisen niin 
opetuksessa kuin muussakin työssäsi.  

 Tutki niitä ennakkoluulottomasti äläkä epäröi kokeilla.  

 Ota kaikki mahdollinen hyöty irti sosiaalisesta mediasta.  

 Rohkeasti kokeilemaan, etsimään ja löytämään!  
 


