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TIETOISKUN AIHEALUEET

Netin uhat (Unicef)

• 1. Sisältöön liittyviä uhkia

• 2. Yhteydenpitoon liittyviä uhkia

• 3. Käytökseen liittyvät uhkia

• Ilmiöön liittyvää lainsäädäntöä 

• Vanhempien vastuu ja mahdollisuudet vaikuttaa

• Ruutuaika



SISÄLTÖÖN LIITTYVÄT UHAT

• Netissä voi tulla vastaan hakemattakin esimerkiksi pornografista ja 
väkivaltaista materiaalia

• Haitallinen materiaali saattaa kiertää myös lasten ja nuorten keskinäisissä 
ryhmissä

• 17% eurooppalaisista 9-16 vuotiaista on nähnyt netissä sisältöä, joka on 
jäänyt häiritsemään 



YHTEYDENPITOON LIITTYVÄT UHAT :

GROOMING
• Groomingilla tarkoitetaan internetin välityksellä tapahtuvaa lapsen tai nuoren 

houkutteluprosessia, jonka seurauksena hyväksikäyttäjä pystyy houkuttelemaan lapsen 
tai nuoren seksuaalisiin tekoihin. Suurin osa groomingiin syyllistyvistä on aikuisia. Grooming
on Suomen rikoslaissa rangaistava teko.

• Ei yhtä kaavaa tai mallia, mutta usein keskustelu itsessään ei ole seksuaalissävytteistä

• Suomessa on annettu tuomioita tapauksista, joissa aikuinen on ollut yhteydessä satoihin 
nuoriin. 

• Suurin osa tapauksista jää piiloon. Uhreista 60-80% kertoi tapahtuneesta vasta aikuisena

(Lähde:Suojellaan lapsia ry./ Nina Vaaranen-Valkonen)



KÄYTÖKSEEN LIITTYVÄT UHAT :

NETTIKIUSAAMINEN
• Kiusaamista voi tapahtua millä tahansa alustalla, missä voi kommunikoida muiden alustan 

käyttäjien kanssa. 
• Kiusaaminen voi tapahtua tunnistettavan nimen tai nimimerkin takaa  tai kokonaan anonyymisti
• Kiusaaminen voi olla moniuloitteista, niin että kiusaamista on sekä netissä että livenä

• Millaista nettikiusaaminen on (MLL)?

• juoruilu, huhujen levittäminen, mustamaalaus, asiattomien sisältöjen lähettäminen toiselle

• töykeät ja ilkeät kommentit, halveksunta, noloksi tekeminen ja nöyryyttäminen

• epämiellyttävät vihjailevat ja seksuaaliset viestit

• valeprofiilien tekeminen

• ahdistelu, kiristäminen ja häirintä

• fleimaus eli sanasodan aiheuttaminen tahallisesti

• yksityisen tiedon jakaminen tai toisen huijaaminen oman yksityisen tiedon jakamiseen

• ryhmästä eristäminen ja poissulkeminen tai ryhmään lisääminen luvatta



NUORTEN ITSENSÄ KERTOMANA
• Eristämistä ryhmästä

• Vihakommentteja

• Koulukiusaaminen jatkuu nettimaailmassa

• Pahimmillaan satoja kaveripyyntöjä päivässä -> kaveripyynnöt pitää hyväksyä, jotta 
saa ”nettimainetta”

• Epämääräisiä pyyntöjä tuntemattomilta

• Netissä helposti tarjolla alkoholia ja päihteitä 

• Botteja eli automaattisia tilejä, jotka lähettää alastonkuvia



LAINSÄÄDÄNTÖÄ

• Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana

• Kuten kiusaaminen, myös nettikiusaaminen voi täyttää rikoksen 
tunnusmerkistön
• pahoinpitely (rikoslaki 21:5), seksuaalinen ahdistelu (rikoslaki 20:5a)

• kunnianloukkaus (RL 24:9), laiton uhkaus (RL: 25:7)

• varkaus (RL 28:1), vahingonteko (RL 35:1), petos (RL 36:1)

• salakatselu (RL 24:6), yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen (RL 24:8)

• identiteettivarkaus (RL 38:9a), viestintärauhan rikkominen (RL 24:1a), 
vainoaminen (RL 25:7a)

• Grooming on rikoslaissa rangaistava teko
• Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin (RL 20:8b)

• Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö (RL 20:6)



VANHEMPIEN VASTUU JA MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA 1/2

• Haavoittuvimmassa asemassa 9-12 vuotiaat!

• Osoita kiinnostusta lapsen kiinnostuksen kohteita kohtaan. Katso sisältöä 
yhdessä lapsen kanssa.

• Turvallisten toimintamallien harjoittelu alkaa heti kun internetin käyttö alkaa, 
mikä mahdollistaa turvallisen nettikäyttäytymisen jatkossa. Pienempien lasten 
kohdalla vanhemmat asettavat käytölle raamit (palveluiden valitseminen, 
käyttöajat) ja antavat lapselle toimintamallit ongelmatilanteisiin.

• Keskustele etukäteen siitä, minkälaista materiaalia ja millaisia yhteydenottoja 
netissä voi tulla vastaan. Kehota lasta kertomaan vanhemmalle, mikäli hän 
törmää tällaisiin.

• Keskustelu siitä, minkälainen käytös netissä on ok ja millaista käytöstä tulee 
välttää. Auta lasta hahmottamaan mitä normaali kanssakäyminen on!



VANHEMPIEN VASTUU JA MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA 2/2

JOS LAPSI KERTOO NETTIKIUSAAMISESTA, GROOMINGISTA TAI NÄHNEENSÄ HAITALLISTA 
MATERIAALIA

• Ei saa suuttua! Lapsella täytyy olla lupa luottaa siihen, että ei tapahdu pahoja 
asioita, kun kertoo vanhemmille internetissä kohtaamistaan asioista

• Hyvä kohtaaminen auttaa jatkossakin hankalien asioiden esille tuomista

• Kehu lasta rohkeudesta, kun hän on tullut kertomaan asiasta. Kuuntele, hyväksy 
lapsen tunteet ja auta sanoittamaan niitä.

• Käy läpi tapahtunutta lapsen kanssa ikätasoisesti. Kertaa turvaohjeet. 

• Pyydä näyttämään keskustelut ja ota kuvankaappaukset

• Jos nettikiusaaminen liittyy koulukiusaamiseen, voi huoltaja olla yhteydessä kouluun 
ja pyytää asian selvittämistä

• Tarpeen mukaan yhteydenotto poliisiin



IKÄRAJAT

• Instagram 13 v. 

• Facebook 13 v. 

• Snapchat 13 v. 

• TikTok 13v.

• Sisältää family safety -tilan

• WhatsApp 16 v.!



RUUTUAIKA

• THL: Fyysisen aktiivisuuden perussuositus kouluikäisille on: Kaikkien 7–18-
vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1–2 tuntia päivässä. Ruutuaikaa 
viihdemedian ääressä saa olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä.

-> Tosin aiheesta löytyy myös kriittistä keskustelua, sillä sosiaalinen media monelle 
todella tärkeä yhteydenpidon väline.  

Mitä voi tehdä jos lapsi/nuori on liikaa puhelimella/ruudulla?

• Yhteinen sopimus ruutuajasta

• Kiinnostus tekemisen kohteesta

• Osalla operaattoreilla mahdollisuus ottaa data pois käytöstä

• Puhelinparkki ja herätyskellon ostaminen



LÄHTEITÄ JA LISÄMATERIAALIA

• https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/opiskeluhuollon-oppaat

• https://poliisi.fi/nettivinkki

• Ruutuaika applen laitteilla: https://support.apple.com/en-us/HT208982

• Ruutuaika adroid laitteille: https://families.google.com/intl/fi/familylink/

• https://neuvokasperhe.fi/lapset-ja-ruutuaika/

• Kosola, Moisala, Ruokoniemi: Lapset, nuoret ja älylaitteet – Taiten tasapainoon

• MLL: Lapsi ja netin pornografia – Ohjeita lapsen kanssa keskusteluun 

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/opiskeluhuollon-oppaat
https://poliisi.fi/nettivinkki
https://support.apple.com/en-us/HT208982
https://families.google.com/intl/fi/familylink/
https://neuvokasperhe.fi/lapset-ja-ruutuaika/


KYSYMYKSIÄ?


