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BLOGI, MIKÄ SE ON?
KUN KIRJOITTELET VERKOSSA ELI BLOGGAAT
Olet etsimässä uutta työpaikkaa ja olet mielestäsi hyvin pätevä hakemaasi virkaan. Pääset
haastatteluun, jossa kysytään yllättäen, mitä ajattelet turkistarhauksesta. Vastaat jotain ympäripyöreää. Pian saat kirjeen, jossa kohteliaasti todetaan, että valinta ei osunut sinuun. Asia jää
vaivaamaan sinua, varsinkin, koska valituksi tulee selvästi epäpätevämpi hakija. Jotenkin palautuu mieleesi turkistarhaus. Kirjoittelet päivittäin verkossa olevalle sivustollesi, kerrot arkisista
tapahtumista ja ajatuksistasi maailman menosta, varmasti myös turkistarhauksesta, olet sen
vankkumaton vastustaja, vaikka et iskuja tarhoihin hyväksykään. Estikö mielipiteesi turkistarhauksesta sinua saamasta kyseistä virkaa?

Mikä blogi on?
Blogi on lyhenne sanasta weblog, se on julkinen verkkosivu tai –sivusto, johon sen pitäjä kirjoittelee säännöllisesti ja jossa muut voivat kommentoida kirjoituksia. Kirjoitukset ovat löydettävissä
aikajärjestyksessä, uusimmat ovat sivun yläreunassa, vanhempiakin tekstejä säilytetään haettaviksi pitkäänkin. Blogeihin on helppo kirjoittaa, ne ovat helppolukuisia ja niissä on helppo keskustella asioista, kommentteihin viitataan linkeillä. Tavallisesta kotisivusta blogit poikkeavat siten, että niiden sisältö päivittyy koko ajan ja usein hyvinkin nopeasti.
Bloggaajat pitävät päiväkirjaa, kirjoittavat päivittäin elämästään, bloggaajat voivat luoda yhteisöjä ja ystävyyssuhteita, kuten muissakin keskustelufoorumeissa. Bloggaajat voivat kirjoittaa tietyistä aiheista, kommentoida toistensa tekstejä, esittää yksityisiä ja ehkä hyvinkin intiimejä tietoja ja ajatuksia. Blogilista kertoo bloggaajille ja blogien lukijoille, mistä bloggaajat ovat kiinnostuneet. Myös mainostajat ovat kiinnostuneita blogeista.

Mitä seurauksia bloggaamisesta voi olla?
Ellet ole rajoittanut pääsyä blogiisi, kaikki verkossa liikkujat pääsevät lukemaan sitä, verkkopäiväkirja poikkeaa täysin perinteisestä päiväkirjasta, aina tätä ei muisteta. Voit ajattelematta paljastaa salassa pidettäviä ja arkaluonteisia tietojasi, joita voidaan käyttää väärin ja sinua vastaan. Keskeinen osa bloggaamista ovat linkkivinkit, ne voivat paljastaa ajattelustasi paljonkin.
Blogissa esittämiäsi ajatuksia ja mielipiteitä voidaan säilyttää pitkiäkin aikoja ja jaella laajalle.
Blogissa esitettyjä ajatuksia voidaan etsiä hakupalvelujen, esimerkiksi Googlen avulla vaivattomasti, niiden perusteella voidaan sinua arvioida ja profiloida tavalla, jota et halua. Blogissa esittämät mielipiteesi voivat vaikeuttaa työn saantia tai työssä etenemistä, myös bloggailu työaikana voi vaikuttaa työuraasi. Roskapostin ja mainosten lähettäjät käyttävät myös blogeja postituksiin, blogin kommentteihin on helppo sisällyttää mainoksia ja linkkejä mainoksiin.
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Mitä oikeuksia Sinulla on?
Sinulla on sananvapauteen perustuva oikeus julkaista mielipiteitäsi verkossa. Muiden blogissasi
esittämiä ajatuksia voit käsitellä haluamallasi tavalla. Sinulla on kuitenkin laillinen velvollisuus
huolehtia, että et itse eivätkä muutkaan esitä blogissasi asiattomia tietoja. Jos blogissasi kerätään henkilötietoja tai siellä kommentoijista jää tunnistettavia jälkiä, niiden käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia.
Mikäli olet esittänyt arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja blogissasi, et pysty estämään niiden leviämistä laajallekin, voit kuitenkin edellyttää, että muut eivät talleta niitä rekistereihinsä.
Mikäli joku on rekisteröinyt tällaisia tietoja, sinulla on oikeus saada ne poistetuksi rekistereistä,
ellei tällaisilla rekisteröijillä ole oikeutta siihen. Sinulla on myös oikeus estää blogisi käyttö roskapostituksiin ja mainontaan sekä poistaa viesteihin sisältyvät asiattomat linkit ja mainokset.

MITÄ VOIT TEHDÄ?
1) Selvitä palvelun tarjoajan tietosuojaperiaatteet
- ennen kuin ryhdyt bloggaamaan, ota selville blogi-palvelun tarjoajan henkilötietojen
käsittelyä koskevat periaatteet ja käytännöt
- ota selville, miten blogi lopetetaan ja sitä koskevat tiedot hävitetään
2) Älä kerro turhan paljastavia yksityiskohtia
- älä kerro arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja blogissasi
- älä julkaise ”rohkeita” kuviasi, ne päätyvät usein pedofiilien tai vastaavien käyttöön
- mieti, mitä kirjoitat ja voitko hyväksyä kirjoittamasi vuosien päästä
- jos haluat ottaa kantaa asioihin, muista, että näkemyksesi voivat tulla vastaan työtä hakiessasi tai päätyä työantajallesi
3) Kerro, miten käsittelet henkilötietoja
- mikäli blogisi ylläpidon yhteydessä kertyy henkilötietoja, kerro, mitä ja miten tietoja kertyy, miten niitä käsitellään ja säilytetään ja keille niitä luovutetaan
4) Älä julkaise asiatonta tietoa
- älä julkaise luvatonta aineistoa
- kun itse kirjoitat muiden blogeihin, älä esitä asiattomia tai perättömiä tietoja
5) Voit rajoittaa pääsyä blogiisi
- jos haluat keskustella vain ystäviesi kanssa, blogi-palvelut antavat mahdollisuuden rajoittaa sitä, kuka saa vastaanottaa mitäkin viestejä
- älä ole googletettavissa; jos mahdollista, voit kertoa hakupalveluille, että ne estävät pääsyn joko koko toimialueeseesi (domain) tai joihinkin osiin blogiasi, tämä jää kuitenkin hakupalvelujen ratkaistavaksi
6) Voit peittää henkilöllisyytesi nimimerkillä
- mikäli haluat keskustella blogissa arkaluonteisista aiheista, paras tapa säilyttää yksityisyys on tehdä se anonyymisti tai käyttää peitenimeä, jonka tietävät vain ne, joiden haluat
sen tietävän
- älä käytä peitenimiä, jotka voidaan liittää sinuun, hyvinkin erilaiset tiedot on mahdollista
yhdistää sinuun
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Kts. myös tietosuojavaltuutetun toimiston esitteet osoitteessa www.tietosuoja.fi:
Identiteettivarkaus mikä se on?
Mikä on internetin keskustelupalsta?
Mikä on hakupalvelu?
Tietojen poistaminen hakupalveluista
Ohje Internetin käyttäjälle

