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Avoimuuden asteet

• Täysin avoin
– Kaikki voivat lukea ja osallistua

• Osittain avoin
– Kaikki voivat lukea

– Vain jäsenet voivat osallistua

• Suljettu, rekisteröintipakko
– Vain rekisteröityneet käyttäjät pääsevät palveluun, 

mutta kuka tahansa voi rekisteröityä

• Suljettu, edellyttää kutsua
– Vain kutsutut käyttäjät pääsevät palveluun

• Suljettu ja salainen
– Ei näy julkisesti: osoite pitää tietää



Vaatii jatkuvaa päivitystä
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Toimiva päivitystiheys:

kolme kertaa päivässä

vastemaksimi kaksi tuntia

Päätettäessä FB-läsnäolosta

ylläpidosta sovittava!
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Nettisivujen nostot omille 

sivuille ovat tehokkaita
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Jokainen käyköön 

tukemassa Harria!!!
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Tviitit
Mihin kuvaan silmäsi 

pysähtyy ensimmäiseksi?

Pönötys ei toimi 

sosiaalisessa mediassa
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YouTube



Facebook on

• Yksityisminän julkisuutta.

• Saa yhteyden tuttuihin tai puolituttuihin.

• Pääosin kepeää huulenheittoa.

• Nopean verkkotiedottamisen väline.

• Liian suuri kaveripiiri: yhteydet hoituvat huonosti.
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• Kirjoita omalla nimelläsi –> seisot sanojesi takana.

• Postauksesi pohja: yksityinen vai organisaation jäsenen.

• Pyri ymmärtämään muita ennen kuin itse osallistut.

• Älä puhu pahaa muista. Jos kuitenkin puhut, puhu totta.

• Älä mainosta siellä, missä sitä ei kaivata.

• Vaali muiden yksityisyyden suojaa niin kuin omaasi.

• Rajaa avoimuutesi ja kunnioita muiden asettamia rajoja.

• Pyydä anteeksi, jos mokaat. 

• Joskus voi olla hyvä syy muokata tai poistaa omia viestejä…

Näin käyttäydyt netissä
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• Älä laita verkkoon sellaista, mihin et halua törmätä 

tulevaisuudessa.

• Työnantajan julkinen moittiminen johtaa usein potkuihin. 

• Tulevat työnantajat tarkistavat joka tapauksessa nimesi 

Googlesta ja Facebookista, joten huolehdi maineestasi. 

• Kunnianloukkaukset, yksityisyyden loukkaukset, 

tekijänoikeusrikkomukset, rasistiset kommentit yms. vievät 

usein käräjille.

Osallistumisella on seurauksensa
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Ohjeistus auttaa näissä

• Onko minulla lupa?

• Mitä saan kertoa julkisesti? 

• Mistä saan keskustella?

• Missä saan keskustella?

• Missä roolissa toimin sosiaalisessa mediassa?

• Miten reagoin organisaatiota koskeviin kysymyksiin?


