Verkkokeskustelun ohjeet
Keskusteluun voi osallistua vain rekisteröitymällä verkkosivulle.
Osallistujasta näkyy sivulla vain käyttäjätunnus (nimi tai nimimerkki). Voit tarkistaa ja muokata nimimerkkiäsi sivuston ylävalikon
oikeasta reunasta avautuvan ”Oma profiilini” -valikon kautta
Osallistujien tietoja käytetään vain keskustelupalautteen arviointiin, nimettömiä tietoja voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön.
Osallistujien sähköpostiosoitteita ei luovuteta edelleen.
Keskusteluun osallistujat voivat ottaa kantaa ehdotuksiin ja niiden perusteluihin. Kokonaan uusia aihealueita ei voi ehdottaa sen
takia, että yleisön on helppo seurata ja osallistua keskusteluun.

Säännöt ja käyttöehdot
TOIMITAAN YHDESSÄ – Uudistetaan kansalaistoimintaa –keskustelusivu on oikeusministeriön yhteistyössä Howspace Oy:n kanssa
tuottama palvelu, jossa kansalaiset voivat osallistua lainsäädännön kehittämiseen.

Palvelun käyttö
Palvelun aineisto on julkista. Aineiston selaaminen ja kommentointi verkkokeskustelu-alustalla edellyttää sähköpostiosoitteen
antamista. Keskustelua voi seurata rekisteröitymättä oikeusministeriön ylläpitämässä Facebook-tapahtumassa (FB-linkki), johon
päivitetään säännöllisesti uusimpia ehdotuksia ja kommentteja.

Palvelun säännöt
Palveluun kirjautuessasi sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja sekä keskustelun pelisääntöjä. Noudata hyvää keskustelutapaa
ja pysy asiassa. Ethän kirjoita keskustelufoorumilla lainvastaisia, asiattomia tai loukkaavia viestejä. Älä julkaise kenenkään
yksityiselämää koskevia tietoja tai yksittäisten yhdistysten nimiä. Julkaise vain sellaista aineistoa, johon sinulla itselläsi on
tekijänoikeudet.
Ylläpitäjä voi poistaa käyttöehtojen ja keskustelusääntöjen vastaiset kommentit. Viestin poistamisesta ei ilmoiteta kirjoittajalle.
Käyttäjä, joka toimii käyttöehtojen vastaisesti, voidaan poistaa palvelun käyttäjistä.
Keskustelufoorumin ylläpitäjällä on oikeus lisätä, muokata, siirtää, poistaa tai sulkea keskusteluketjuja tai viestejä perustellusta
syystä. Ylläpitäjä voi julkaista keskustelupalstalla esim. sähköpostitse tulleita kommentteja ilman henkilötietoja.

Keskusteluun osallistuminen
Käyttäjä voi osallistua keskusteluun vain kirjautuneena. Käyttäjän kirjoittamat viestit julkaistaan sellaisenaan välittömästi. Palvelun
ylläpitäjä voi poistaa asiattomat ja sääntöjen vastaiset viestit jälkikäteen (jälkimoderointi).

Keskustelukielet
Kysymyksiä ja ehdotuksia voi esittää suomeksi tai ruotsiksi. Myös keskusteluun voi osallistua molemmilla kotimaisilla kielillä.

Vastuu sisällöistä
Oikeusministeriöllä on oikeus käyttää ja julkaista palstalla olevaa aineistoa muualla, kuten muissa verkkopalveluissa tai
painotuotteissa.
a) oikeusministeriön tuottama sisältö
Oikeusministeriö vastaa ainoastaan palveluun itse tuottamasta sisällöstä. Ministeriö ei vastaa palvelun kautta saatavasta muusta
sisällöstä, eikä kirjoittajien itse palveluun lähettämästä aineistosta.
b) kirjoittajan tuottama sisältö
Kirjoittajat ovat vastuussa keskustelupalstalle lähettämiensä viestien sisällöistä ja niiden oikeellisuudesta. Toisen henkilön tietojen
(kuten nimi ja sähköpostiosoite) luvaton käyttö on kiellettyä. Kirjoittaja vastaa itse niistä seurauksista, jotka voivat aiheutua toisen
henkilön henkilö- tai muiden tietojen väärinkäyttämisistä.
Voit ilmoittaa asiattomista viesteistä oikeusministeriön viestintään: viestinta.om(at)om.fi.

Tekninen toimivuus
Palvelu käyttää Howspace-ohjelmistoa. Oikeusministeriö ei vastaa palvelun teknisestä toimivuudesta, virheistä tai
saavutettavuudesta tai palvelun käyttöön liittyvistä taloudellisista menetyksistä.

Palvelusta eroaminen

Voit erota palvelusta pyytämällä palvelun ylläpitäjää poistamaan henkilötiedot keskustelupalstan käyttäjärekisteristä. Pyyntö tulee
lähettää osoitteeseen aleksi.heikila(at)om.fi. Palvelun ylläpitäjällä on oikeus säilyttää kävijän palveluun lähettämä aineisto
keskustelupalstalla kävijän eroamisen jälkeen.

Sääntöjen muutokset
Palvelun ylläpitäjällä on oikeus muuttaa palvelun käyttöehtoja. Muutoksista ilmoitetaan rekisteröityneille sähköpostitse.

Muuta
Ylläpitäjällä on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta tai lopettaa foorumin ylläpitäminen tilapäisesti tai kokonaan
esimerkiksi teknisestä tai toimituksellisesta syystä.
Palvelun käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä palvelun ylläpitäjään sähköpostitse: aleksi.heikkila(at)om.fi.

Anvisningar för webbdiskussionen
För att kunna delta i diskussionen måste du registrera dig på webbplatsen.
När du deltar i diskussionen syns bara ditt användarnamn (namn eller pseudonym). Du kan kolla dina uppgifter och ändra på ditt
användarnamn i menyn ”Egen profil” som finns på sidans övre balk till höger.
Deltagarnas bakgrundsuppgifter används endast för att bedöma responsen på diskussionen, anonyma uppgifter kan överlåtas till
forskningsändamål. Din e-postadress överlåts inte vidare.
I diskussionen kan du ta ställning till förslagen och deras motivering. Du kan tyvärr inte föreslå helt nya teman, eftersom det ska
vara lätt för allmänheten att följa och delta i diskussionen.

Regler och användningsvillkoren
”Hjälp oss förnya reglerna för civilsamhällets verksamhet!” är en tjänst som justitieministeriet producerat i samarbete med
Howspace Oy. Syftet med tjänsten är att ge allmänheten möjlighet att delta i utvecklingen av lagstiftningen.

Användningen av tjänsten
Materialet i tjänsten är offentligt. Du kan bläddra i materialet och kommentera det bara du har gett din e-postadress. Du kan följa
diskussionen utan att registrera dig via justitieministeriets Facebook-evenemang, där de nyaste förslagen och inläggen uppdateras
regelbundet.

Regler
När du loggar in på tjänsten förbinder du dig att följa användningsvillkoren och spelreglerna för diskussionen. Följ god
diskussionssed och håll dig till saken. Skriv inte lagstridiga, osakliga eller kränkande inlägg i diskussionsforumet. Publicera inte
uppgifter om någons privatliv eller namn på enskilda föreningar. Ditt inlägg får innehålla enbart sådant material som du själv har
upphovsrätt till.
Administratören kan radera kommentarer som strider mot användningsvillkoren och diskussionsreglerna. Det skickas inget
meddelande om att inlägget har raderats. Den som handlar i strid med användningsvillkoren kan avstängas.
Administratören har rätt att lägga till, bearbeta, överföra, radera eller avsluta diskussionstrådar eller inlägg, om det finns grundad
anledning till det. I diskussionsforumet kan administratören publicera kommentarer som kommit per e-post. Också dessa
kommentarer publiceras utan personuppgifter.

Så deltar du i diskussionen
För att kunna delta i diskussionen måste du logga in. De inlägg du skrivit publiceras omedelbart som sådana. Administratören kan i
efterhand radera osakliga inlägg och inlägg som strider mot reglerna (moderering i efterhand).

Språk
Frågor och förslag kan skrivas på finska eller svenska. Man kan också delta i diskussionen på båda språken.

Ansvar för innehållet
Justitieministeriet har rätt att använda och publicera det material som finns i forumet på andra ställen, såsom i andra nättjänster
eller trycksaker.

a) innehåll som justitieministeriet producerar
Justitieministeriet svarar endast för det innehåll ministeriet själv producerat för tjänsten. Ministeriet svarar inte för annat innehåll
som kan fås via tjänsten och inte heller för material som skribenterna själva sänt till tjänsten.
b) innehåll som en skribent producerat
Skribenterna är ansvariga för innehållet i de inlägg de sänder till diskussionsforumet och för att innehållet är korrekt. Det är
förbjudet att utan lov använda någon annans uppgifter (såsom namn och e-postadress). Skribenten svarar själv för de följder som
kan orsakas av missbruk av någon annans person- eller övriga uppgifter.
Du kan anmäla osakliga inlägg till justitieministeriets kommunikation: viestinta.om(at) om.fi.

Tekniska uppgifter
Tjänsten använder programmet Howspace. Justitieministeriet svarar inte för hur tjänsten fungerar tekniskt sett, för fel eller
åtkomst eller för ekonomisk förlust som hänger samman med användningen av tjänsten.

Avregistrering
Du kan avregistrera dig genom att be administratören radera personuppgifterna i diskussionsforumets användarregister.
En begäran ska skickas till adressen aleksi.heikkila (at) om.fi. Efter att en användare avregistrerats har administratören rätt att hålla
kvar sådant material i diskussionsforumet som användaren sänt till tjänsten.

Ändringar i reglerna
Administratören har rätt att ändra villkoren för användning av tjänsten.
De registrerade informeras om ändringar per e-post.

Annat
Administratören har rätt att lägga till, ändra eller radera delar av tjänsten eller sluta tillhandahålla forumet antingen tillfälligt eller
helt, t.ex. av tekniska eller redaktionella skäl.

Om du har problem vid användningen av tjänsten kan du kontakta administratören per e-post: aleksi.heikkila (at) om.fi.

