KOKENET KESKUSTELUALUEEN SÄÄNNÖT
KokeNetin keskustelualueen pääroolissa ovat keskustelijat. Tavoitteena on muodostaa ympäristö kävijöiden
(kokemusasiantuntijat ja sote-alan ammattilaiset) ajatustenvaihdolle. Sana on vapaa, mutta keskustelua
rajoittavat yleiset käyttäytymissäännöt ja palveluntarjoajan (A-klinikkasäätiö) periaatteet.
Ohjeita keskusteluun:
• Noudata yleisiä keskustelun sääntöjä.
• Älä valitse nimimerkkiä, josta sinut voidaan tunnistaa tai joka voidaan sekoittaa toiseen
rekisteröityneeseen nimimerkkiin, palvelun tarjoajaan (KokeNet/ A-klinikkasäätiö). On reilua tietää,
mikä on palvelun tarjoajan ja mikä palvelun käyttäjien tuottamaa sisältöä.
• Suojaa itseäsi ja muita henkilöitä: Älä levitä osoite- tai puhelinnumeroasi keskustelupalstoilla. Älä
myöskään levitä tietoa tunnistettavista henkilöistä tai muista palveluun rekisteröityneistä
käyttäjistä. Muiden kuin omien valokuvien luvaton liittäminen viesteihin on kielletty.
• Kunnioita tekijänoikeuksia. Älä liitä viesteihin musiikkia, valokuvia tai piirroksia, joihin sinulla ei ole
oikeutta kysymättä tekijän lupaa.
• Otsikoi aihe selkeästi (niin että muutkin ymmärtävät mitä haluat sanoa). On hyvä lukea viesti läpi
ainakin kerran ennen viestin lähettämistä.
Kiellettyä on:
• Nimittely, haukkuminen ja uhkailu. Syntyperään, sukupuoleen, uskontoon ja seksuaaliseen
suuntautumiseen liittyvä loukkaava kommentointi.
• Asiattomat viestit ja alatyyli. Voit arvostella viestin sisältämiä asioita mutta vältä arvostelemasta
kenenkään persoonaa. Pornografisten ja väkivaltaisten kuvien liittäminen viesteihin on kielletty.
• Kaikenlainen kaupankäynti. Älä myöskään mainosta firmoja tai kauppoja äläkä lähetä
nettikauppojen osoitteita linkkeinä.
Vastuu viestien sisällöstä
A-klinikkasäätiö ei vastaa keskusteluissa esitetyistä mielipiteistä eikä keskustelijoiden välittämän tiedon
luotettavuudesta. Keskustelijat vastaavat itse viestiensä sisällöstä ja voivat joutua viesteistään juridiseen
vastuuseen esimerkiksi rikoslain, tietosuojanlainsäädännön tai tekijänoikeuksia koskevien lakien
perusteella. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota viesteihin, jotka loukkaavat nimeltä mainittuja henkilöitä.
KokeNet-palvelun ylläpito pidättää itsellään oikeuden tulkita näitä ohjeita ja sääntöjä. Kaikki viestit luetaan.
Sääntöjen vastaiset viestit poistetaan ja sääntöjä rikkoville keskustelijoille voidaan antaa määräaikainen tai
pysyvä porttikielto ilman eri perusteluja.
Ennen viestin kirjoittamista kannattaa miettiä, mitä viestissään haluaa kertoa, sillä viestejä ei voi jälkikäteen
poistaa. Pääsääntöisesti viestejä ei poisteta pyynnöstä. Ylläpito poistaa kirjoittajien viestejä tai viestiketjuja
keskustelualueilta ainoastaan äärimmäisen perustelluista ja painavista syistä, oman harkintansa mukaan.
Tietosuoja
Rekisteröitymisen yhteydessä annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Lisätietoja
rekisteröitymisestä ja rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tietojen käytöstä löydät
tietosuojaselosteesta.
Keskustelualueiden tiedonkeruu- ja tutkimuskysymyksissä tutustu seuraaviin ohjeisiin: ohjeita tutkijoille ja
toimittajille tiedonkeräämisestä.
Kysymykset ja palaute: palautelomakkeella tai sähköpostitse.

Ohjeita tutkijoille ja toimittajille
Tutkijoille:
Kaikesta KokeNet-palvelun keskustelualueella tehtävästä tutkimuksesta tarvitaan tutkimuslupa. Myös
tutkimukseen liittyvän haastattelupyynnön jättäminen, tutkimuskysymysten esittäminen tai tutkittavien
rekrytoiminen KokeNetin keskustelualueelta edellyttää tutkimusluvan hankkimista A-klinikkasäätiöltä.
Älä itse laita ilmoitustasi keskustelualueelle. KokeNetin ylläpito laittaa ilmoituksen keskustelualueelle kun
tutkimuslupa on myönnetty. Tarvittaessa tutkimuslupahakemus käsitellään A-klinikkasäätiön hoito- ja
tutkimuseettisessä toimikunnassa. Lisätietoja tutkimusluvan hakemisesta.
Kaupallisiin tarkoituksiin liittyvät tutkimukset ovat kiellettyjä.
Ota tutkimuksentekoon liittyvissä asioissa yhteyttä: tanja.halme(at)a-klinikka.fi
KokeNet-palvelussa kerättyä tilastotietoa ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Tilastollisessa
muodossa olevia tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet tutkimusluvan Aklinikkasäätiöltä.
Toimittajille:
KokeNetin keskustelualueella käydyt keskustelut saattavat olla arkaluontoisia ja henkilökohtaisia.
KokeNetin ylläpito toivoo, että keskusteluja siteerattaisiin ilman keskustelijoiden nimimerkkejä ja
siteerauksista poistettaisiin tietoja joista yksittäisiä henkilöitä voidaan tunnistaa.
Haastattelupyyntöjen jättäminen keskustelualueelle edellyttää yhteydenottoa KokeNetin työntekijöihin,
sähköpostiin. Samalla tulee antaa yhteystiedot sekä ohjelma tai julkaisu, johon haastattelua käytetään.
Lisäksi on kerrottava kuinka haastateltavan tietoja tai haastattelun sisältöä käsitellään ja kuinka se
julkaistaan. Nämä tiedot on ilmoitettava myös keskustelualueella. Ilmoituksessa on aina tarjottava
mahdollisuutta anonyymiin esiintymiseen. Toimittajia pyydetään kertomaan haastateltavalle mahdollisista
haitoista, mikäli haastateltava päättää esiintyä tiedotusvälineessä nimellään tai kasvoillaan.

