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Paula Aalto & Jenni Helenius

3.3 Digiturvataidot 
 auttavat suojautumaan   
 seksuaaliselta häirinnältä  
 ja houkuttelulta

Lapsiin ja nuoriin kohdistuu digitaalisissa ympäristöissä riskejä seksuaaliselle häirinnälle ja 
houkuttelulle. Grooming on ilmiö, jossa yleensä aikuinen tekijä pyrkii houkuttelemaan ala-
ikäistä seksuaalisessa tarkoituksessa. Tässä artikkelissa pohditaan, miten nuorta voisi tukea 
häiritsevän tai riskialttiin viestittelyn tunnistamisessa ja miten tärkeitä digiturvataitoja tulisi 
huomioida erityisesti nuorisotyössä.

WhatsApp, Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook, Discord, FaceTime, YouTube ja digitaali-
set pelit ovat esimerkkejä sosiaalisista medioista, joissa nuoret saavat informaatiota, käyvät 
keskusteluja, tutustuvat uusiin ihmisiin ja ylläpitävät olemassa olevia sosiaalisia suhteitaan. 
Jokaisella nuorella on oikeus medioiden käyttöön, osallisuuteen ja mediakasvatukseen. Me-
diakulttuurissa ja digitaalisissa ympäristöissä eläminen kuitenkin vaatii monipuolisia taitoja ja 
valmiuksia, joiden vahvistamisessa tarvitaan aikuisia. Siksi mediakasvatus on tärkeää myös 
nuorisotyössä.

Media- ja digiturvallisuustaidot ovat kansalaistaitoja, jotka vahvistavat nuoren hyvinvointia, 
toimijuutta ja osallisuutta mediakulttuurissa.  Riittävät mediataidot myös suojaavat nuorta 
mediankäytön haitoilta ja ikäviltä lieveilmiöiltä. Tarvitaan kykyä tunnistaa häirintää, hou-
kuttelua ja asiatonta käytöstä, sekä rohkeutta ottaa ikäviä asioita puheeksi. Digiturvataidot 
ovat myös keinoja ennakoida uhkaavia ja epäilyttäviä tilanteita ja toimia niissä. Nuorten on 
tärkeää ymmärtää, että Suomen lakien mukaan jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja 
loukkaamattomuuteen ja tämä pätee myös digitaalisissa ympäristöissä. 



Mediakasvatus nuorisotyössä

Nuorisolain mukaan nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuu-
den tukemista yhteiskunnassa. Nuorisotyön osana toteutettu mediakasvatus ohjaa nuorta 
myös käyttämään mediaa aktiivisesti itsenäistymisensä kannalta hyödyllisiin asioihin. Nuo-
risotyössä voidaan esimerkiksi yhdessä selvittää, millaisia kesätyö- tai harrastusmahdol-
lisuuksia paikkakunnalla on, miten nuori voi vaikuttaa kunnan nuorisotyön kehittämiseen 

(esim. palautekyselyt netissä, työpajat) tai 
keneen voi omalla paikkakunnalla ottaa 
yhteyttä, jos näkee tai kokee häirintää pai-
kallisissa someryhmissä.

Digitaalisen nuorisotyön tavoitteena on 
nuorten kasvun tukeminen medioitunees-
sa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa. 
Kun nuoren kanssa keskustellaan median-
käytöstä, kannattaa ottaa puheeksi myös 
kokonaishyvinvointiin vaikuttavia asioita, 
kuten unen laatu, liikkuminen ja kaveri-
suhteet. Nuorisotyössä mediaa käytetään 
paljon myös yhdessäolon tukena. Peli-illat, 
keskusteluryhmät Discordissa tai vaikkapa 

etänä toteutetut kerho-ohjaajakoulutukset tarjoavat mahdollisuuksia luonteville keskusteluil-
le ja yhdessäolon hetkille muiden nuorten kanssa. Digi voi olla mukana myös vaikkapa geo-
kätköilyn tai QR-koodien avulla toteutetun kaupunkisuunnistuksen muodossa. Nuorisotyö voi 
tarjota kokemuksia myönteisestä ja turvallisesta vuorovaikutuksesta digitaalisessa medias-
sa. Hyviä kokemuksia saaneen nuoren on myös helpompi tunnistaa arveluttava tai uhkaava 
vuorovaikutus digitaalisissa ympäristöissä.

Seksuaalisen häirinnän ja houkuttelun kohteeksi voi joutua kuka 
tahansa

Seksuaalinen häirintä ja houkuttelu voi koskettaa eri sukupuolia, tai erilaisista taustoista tule-
via lapsia. Usein oletetaan, että netissä häirinnän kohteeksi joutuneet lapset ovat muutenkin 
syrjäytyneitä tai heitä on kohdeltu elämässä ennenkin kaltoin. Seksuaaliväkivallan uhriksi voi 
digitaalisissa ympäristöissä joutua myös nuori, jolla ei ole altistavia tekijöitä omassa elämäs-
sään. (Lamminpää 2019, 12.) Haavoittuvimmassa asemassa verkkomaailmassa voivat kui-
tenkin olla nuoret, joilta puuttuu kodin tai muiden kasvuympäristöjen turvallisia tukiverkkoja ja 
aikuisen läsnäoloa. Nuori ei ole välttämättä saanut riittävästi ohjausta netissä toimimiseen. 
Erityistä huomiota mediakasvatuksessa tulisi kiinnittää myös erilaisiin vähemmistöihin kuulu-
viin nuoriin, sillä moni kokee verkkoympäristöissä syrjintää, josta olisi hyvä puhua turvallisen 
aikuisen kanssa.

“Nuorisotyö voi tarjota kokemuk-
sia myönteisestä ja turvallisesta 
vuorovaikutuksesta digitaalisessa 
mediassa. Hyviä kokemuksia saa-
neen nuoren on myös helpompi 
tunnistaa arveluttava tai uhkaava 
vuorovaikutus digitaalisissa ympä-
ristöissä.”



Nuorisotyö tavoittaa nuoria, joilla on tarvetta tuelle ja aikuisen läsnäololle, myös median-
käyttöön liittyvissä asioissa. Nuorisotyöntekijä voi kannustaa, innostaa ja rohkaista nuorta 
monipuoliseen mediankäyttöön sekä tukea nuorta oman digi-identiteetin rakentamisessa. 
Nuorisotyöntekijä voi olla nuorelle myös luotettava aikuinen, jolle kertoa, jos jokin asia vaivaa 
omassa mediankäytössä tai jos jokin on mennyt pieleen.

Nuori tarvitsee monipuolista tukea mediataitoja harjoitellessaan

Nuorisotyöntekijälle tarjoutuu monenlaisia tapoja ja rooleja tukea nuoren mediataitojen ke-
hittymistä. Nuoren mediankäyttöön liittyvissä asioissa keskustelukumppaniksi ei välttämättä 
kelpaa kuka tahansa aikuinen. Oman vanhemman kanssa voi olla vaikea jutella, jos van-
hempi ei nuoren mielestä tunnu ymmärtävän nuoren mediankäyttöä, eikä sitä kuinka paljon 

se nuorelle merkitsee. Kiperiin mediankäyttöön 
liittyviin kysymyksiin tarvitaan kuitenkin luotetta-
vaa aikuista, jonka kanssa voi turvallisesti pohtia, 
puntaroida ja hakea suuntaa omille ajatuksilleen 
ja mielipiteilleen. Nuori voi myös tarvita teknistä 
tukea medialaitteiden ja sovellusten käyttöön 
ottamisessa. Kun perusteet ovat hallinnassa, 
nuorta voi kannustaa monipuolisten sisältöjen 
pariin ja tutustuttaa uusiin välineisiin. 

Pärjätäkseen tietoyhteiskunnassa nuori tarvitsee 
erilaisia tiedonhaun taitoja ja ymmärrystä siitä, 
miten mediaympäristöjen toiminta- ja ansain-
talogiikat toimivat. Nuorta on hyvä muistuttaa, 
että ikävät nettikokemukset eivät aina liity sovel-
luksen tai palvelun ominaisuuksiin, vaan pikem-
minkin siihen, että niiden käyttäjät eivät noudata 
sovittuja sääntöjä ja ohjeistuksia tai eivät ym-

märrä niiden erityisominaisuuksia. Nuoren mainetta ja oikeutta yksityisyyteen uhkaavatkin 
usein toiset netinkäyttäjät omalla toiminnallaan. 

Vaikka julkisessa keskustelussa moni nuori näyttäytyy taitavana medioiden käyttäjänä, nuor-
ten mediataidoissa voi olla suuriakin eroja, ja tuen tarpeet yksilöllisiä. Jokaisen nuoren kanssa 
olisi hyvä säännöllisesti keskustella turvalliseen mediankäyttöön liittyvistä kysymyksistä. 

“Vaikka julkisessa keskuste-
lussa moni nuori näyttäytyy 
taitavana medioiden käyttä-
jänä, nuorten mediataidoissa 
voi olla suuriakin eroja, ja tuen 
tarpeet yksilöllisiä. Jokaisen 
nuoren kanssa olisi hyvä 
säännöllisesti keskustella 
turvalliseen mediankäyttöön 
liittyvistä kysymyksistä.”



Pohdi nuoren kanssa:

Mietitkö mitä jaat, pysähdytkö ennen kuin klikkaat? 

 Î Muista, että jakamistasi sisällöistä voidaan ottaa kuvakaappauksia  
 ja ne voivat päätyä vääriin käsiin.

Kannattaako henkilökohtaisia yhteystietoja jakaa julkisissa kanavissa? Miksi ei?

 Î Henkilökohtaisten tietojen ja kuvien lähettäminen lisää riskiä päätyä esimerkiksi  
 henkilötietojen levityksen, asiattomien huhujen, petoksen, huijauksen, kiristyksen  
 tai häirinnän kohteeksi.

Saako kaverin yhteystietoja jakaa ilman lupaa? Miksi ei? 

 Î Muistuta nuorta kysymään aina lupa toisten kuvien jakamiseen ja  
 kuviin merkitsemiseen.

Ovatko sosiaalisen median profiilisi julkisia? Miksi näin? Miten nuoren julkinen  
kanava eroaa vaikka hänen seuraamansa somejulkkiksen julkisesta kanavasta? 

 Î Muistuta, että ainakin alaikäisellä somekanavien tulisi olla yksityisiä. 

Ketkä näkevät sijaintisi Snapchatissa? Miksi sijaintia ei kannata jakaa kaikille?  
Mikä vaara sijainnin jakamisessa voi olla?

Googletatko oman nimesi säännöllisesti? Minkälaisia osumia löytyy? Ovatko sisällöt 
itsesi postaamia? Tiedätkö miten toimia, jos osumista löytyy jotain outoa?

Nuori tarvitsee myös mediasisältöjen kriittisiä tulkintataitoja sekä tunne- ja vuorovaikutustai-
toja. Nuoren kanssa voi yhdessä jutella minkälaista on fiksu ja kiva keskustelukulttuuri nuoren 
käyttämissä somekanavissa. Oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen nuori tarvitsee ajankäytön 
ja elämänhallinnan taitoja sekä ymmärrystä siitä, miten mediankäyttö ja meitä ympäröivä 
digitaalisuus vaikuttaa hyvinvointiimme. Esimerkiksi univelka ja väsymys voivat vaikuttaa 
nuoren mediankäyttöön harkinnan heikkenemisenä ja keskittymisen herpaantumisena. Ai-
kuinen on myös omalla esimerkillään ja toiminnallaan mallina siitä, millaista on turvallinen ja 
vastuullinen mediankäyttö. Media- ja turvataitoja edistettäessä keskiössä tulee kuitenkin olla 
nuorten mielipiteiden ja kokemusten kuuleminen, huomioiminen ja niistä oppiminen.



Nuori haavoittuvassa asemassa mediankäyttäjänä

Vuorovaikutus kavereiden kanssa on merkittävä osa nuoren mediankäyttöä. Vertaisilla on 
myös suuri vaikutus nuoren mediankäytön tapoihin. Minkälainen viestikulttuuri on kaverei-
den kesken? Millainen käytös on hyväksyttyä ja normalisoitua? Roustaus? Läpänheitto? Hae-
taanko huomiota jakamalla itsestä vähäpukeisia kuvia? Jutellaanko kiinnostavista aiheista ja 
jaetaan hauskoja linkkejä? Vai onko nuori yksinäinen myös somessa ja etsii keskusteluseuraa 
tuntemattomista?

Aikuisen on hyvä ymmärtää, että nuori on kasvuvaiheensa, kehityksensä ja nupullaan ole-
van seksuaalisen identiteettinsä puolesta haavoittuvaisessa asemassa digitaalisen median 
käyttäjänä. Vaikka nuori vaikuttaa isolta, hänen toimintaansa ohjaavat keskenkasvuiset aivot, 
joissa sukupuolihormonien herääminen ja stressihormonien lisääntyminen vauhdittavat myl-
lerrystä aivojen korkeimmassa osassa eli etuotsalohkoissa. Etuotsalohkojen tehtävä on hillitä 
impulsiivisuutta ja auttaa ajattelemaan myös tunnepitoisissa tilanteissa. Joskus murrosikäi-
nen voi tuntua metsästävän elämyksiä hyvin riskialttiilla tavalla. (MLL 2020.) Aikuisesta nuoren 
päätöksenteko voi vaikuttaa pähkähullulta, kun nuori esimerkiksi ajaa ylinopeutta mopolla, 
hyppää kallionkielekkeeltä uhkarohkean uimahypyn tai luottaa sinisilmäisesti somessa täysin 
tuntemattomaan ihmiseen. 

Kasvottomia keskustelukavereita, kivalta tuntuvia kehuja

Erilaiset verkkoyhteisöt, sosiaalisen median alustat ja digitaaliset pelit tarjoavat otollisia paik-
koja nuoren houkutteluun. Tuntemattoman kanssa viestittely voi tuntua jännittävältä seikkai-
lulta ja tarjota nuorelle hyväksyntää ja ymmärrystä omia mielipiteitä ja omaa kehoa kohtaan 
sekä arvostusta ja toivottua huomiota. Kehut ja kauniit sanat tuntuvat nuoresta mukavilta 
ja hivelevät nuoren itsetuntoa. Samaan aikaan seksuaalisuuden herääminen ja kiinnostus 
siihen liittyviä asioita kohtaan voi myös johtaa siihen, että nuori haluaa jatkaa yhteydenpitoa 
kypsän ja asioista tietävän tekijän kanssa (Lampainen 2011, 104). 

Joskus tuntemattoman kanssa viestittelyssä voi kyse olla puhtaasti uteliaisuudesta tai siitä, 
että uusi tuttavuus viehättää (Lamminpää 2019, 11,13). Nuori voi myös kaivata itselleen uu-
sia ystäviä. Kasvottomaan keskustelukumppaniin voi olla helppo ihastua, sillä nuori voi itse 
täyttää mieleisellään tavalla omassa mielessään ne informaatiotyhjiöt, joita ei viestinnässä 
kasvokkaisen kontaktin puuttuessa saa. Yksityinen profiili voi auttaa nuorta suojautumaan 
tuntemattomien yhteydenotoilta, mutta sosiaalisten medioiden aikakaudella saattaa tunte-
mattomien kontakteilta ja yhteydenotoilta olla lopulta vaikea välttyä. Kanavia ottaa yhteyttä 
on niin monia ja netti mahdollistaa luoda kontakteja sellaisiinkin nuoriin, joihin muuten olisi 
vaikea tai mahdoton saada yhteyttä (emt., 15).



Pohdi ja keskustele:

 n Miksi somessa saadut kehut voivat tuntua niin mukavilta?
 n Mistä voisi päätellä, että kehuissa onkin jokin taka-ajatus?
 n Miksi netissä toimiessa hälytyskellot eivät soi niin helposti, jos joku tuntematon 

lähestyy, kehuu kauniiksi ja ehdottaa intiimiä tapaamista, mutta samat sanat 
kadulla kasvotusten voisi välittömästi alkaa pelottamaan?

 n Millaisia tunteita erilaiset netissä, peleissä ym. saadut viestit herättävät, ja miksi 
kannattaa suhtautua vähän kriittisesti kehuihin?

Läppää, jännää viestittelyä, häirintää vai houkuttelua?

Nuorten keskinäisessä viestittelyssä on usein seksuaalisia sävyjä, esimerkiksi seurustelusuh-
teissa ja myös “läpällä” kavereiden kesken. Sexting tarkoittaa seksuaalisten kuvien, viestien 
tai videoiden lähettelyä. Riskinä siinä on viestien sisältöjen joutuminen ulkopuolisten käsiin. 
Viestittely on yleisesti ok suunnilleen saman ikäisten kesken, kunhan ketään ei painosteta 
viestittelyyn tai seksuaalisiin tekoihin.

Grooming on houkutteluprosessi, jolla toista osapuolta houkutellaan seksuaalisiin tekoihin. 
Joskus viestit ovat suoria seksuaalisia ehdotuksia tai vihjailevia kysymyksiä, mutta usein vies-
tittely saattaa vaikuttaa aluksi viattomalta: tekijä esimerkiksi kehuu nuoren kuvaa tai avaa 
keskustelua yhteiseltä vaikuttavalta mielenkiinnon kohteesta tai harrastuksesta. Nuoresta 
keskustelu voi tuntua kiehtovalta ja toinen osapuoli mukavalta tyypiltä, joka on juuri minusta 
kiinnostunut. Houkuttelija pyrkii siirtämään keskustelun nopeasti julkiselta kanavalta yksityi-
seen viestittelyyn ja tarjoaa nuorelle ymmärrystä, lohtua ja kaveruutta. Hän antaa nuorelle 
jotakin sellaista, minkä nuori kokee tärkeäksi. (Lamminpää 9–10, 34.)

Nuori ei välttämättä huomaa pitkään aikaan, että olisi syytä olla varuillaan. Tämä voi johtua 
siitä, että nuorta ympäröivä keskustelukulttuuri on samankaltaista. Kaverit saattavat käyttää 
seksuaalisväritteisiä puhetapoja, tai toisaalta aikuinen on osannut käyttää nuorten keskuste-
luista poimimiaan tunneilmaisuja. 



Houkuttelu saattaa paljastua nuorelle, esimerkiksi kun:
 n Nuori on tuntenut aikuisen tuovan turvaa, ja yhtäkkiä aikuinen pyytääkin 

alastonkuvaa.
 n Aikuinen on totuttanut nuorta juttelemaan seksuaalisuudesta ja nuori luottaa 

häneen, mutta aikuinen lähettääkin yllättäen alastonkuvansa tai tekee seksuaalisia 
tekoja nuoren nähden.

 n Aikuinen vaatii yllättäen tapaamista, kiristää nuorta, käyttäytyy mustasukkaisesti tai 
uhkaa väkivallalla. 

 n Tapaamisella aikuinen alkaakin kosketella nuorta seksuaalisesti, vaikka nuori oli 
toivonut halausta, kävelemistä ja juttelemista.

Kun nuori huomaa aikuisen ajattelevan suhteesta eri tavalla, hän ehkä vetäytyy, blokkaa ai-
kuisen ja hakee tarvittaessa apua. Joskus nuori antaa tilanteen jatkua, koska luottaa liikaa 
omiin kykyihinsä hallita tilanteita, hänellä on epärealistinen käsitys vastapuolesta, tai hän etsii 
aikuisesta turvaa, huomiota tai jännitystä välittämättä seurauksista.

Nuorisotyöntekijä: Opeta nuorta tunnistamaan häirintää,  
houkuttelua ja outoja viestejä

Kun keskustelet nuoren kanssa turvallisesta netinkäytöstä, sano että hänen on tärkeää osata 
tunnistaa missä ns. normaalin viestittelyn ja häirinnän ja houkuttelun rajat menevät. 

Tässä muutama kysymys nuorelle pohdittavaksi:
 n Mitä asiaa viestin lähettäjällä on? Tuntemattomalla tai puolitutulla aikuisella ei 

pitäisi olla mitään asiaa alaikäiselle. Tai jos on, hänen tulee viestiä asiallisesti, eikä 
ryhtyä nuoren viestittelykaveriksi henkilökohtaisista asioista.

 n Kehuuko viestin lähettäjä sinua epänormaalin paljon? Kyseleekö liian 
kiinnostuneesti?

 n Vaikuttaako henkilö ihastuneelta sinuun? Aikuisen lähettämä seksuaalista sisältöä 
sisältävä viesti alaikäiselle rikkoo lakia. 

 n Onko viestien lähettäjä erikoisen sinnikäs viestittelyssään? Haluaako hän jutella 
kanssasi yksityisessä viestikanavassa (WhatsApp, Snapchat tms.)  

 n Kuka viestin lähettäjä on? Mitä tietoa viestin lähettäjästä löytyy esim. 
googlettamalla? Onko hänellä sosiaalisen median kanavia? Entä seuraajia? 
Vaikuttavatko seuraajat oikeilta ihmisiltä? 

 n Millainen olo sinulle viestistä tulee? Jos viestin sisältö on outo, poikkeava tai 
ahdistava, viestittelyä ei kannata jatkaa.  Jos taas tulee pieni jännitys tai innostus 
aikuisen tarjoamasta huomiosta, mieti, voiko tuntemattomaan aikuiseen luottaa ja 
kuinka henkilökohtaisista asioista hänelle kerrot.



Miten toimia epämiellyttävässä tilanteessa? Ohjeita nuorelle:

 n Mitä vaisto sanoo? Jos hälytyskellot alkavat soida, lopeta keskustelu ja poista 
henkilö yhteystiedoistasi ja blokkaa tarvittaessa

 n Painostavassa tai uhkaavassa tilanteessa saa olla töykeä ja lähteä pois 
keskustelusta vaikka sanomatta mitään. Tärkeintä on, ettei itselle tapahdu pahaa, 
eikä joudu epämiellyttäviin tilanteisiin

 n Tallenna oudot, epäilyttävät ja epäasialliset viestit
 n Ilmoita ylläpidolle. Ylläpidolla on velvollisuus tarkistaa kaikki ilmoitukset

Ei tarkoittaa ei, myös netissä

Vahvista nuoren kykyä kieltäytyä epämukavalta tuntuvasta vuorovaikutuksesta. Painostuk-
senkin alla nuoren on hyvä osata pitää puoliaan. On tärkeää, että nuori osaa toimia käyt-
tämässään sosiaalisen median kanavassa. Pitää osata estää, blokata ja ilmiantaa asiaton 
sisältö, yhteydenotto tai käyttäjä ylläpidolle ja tarvittaessa poliisille. Viestit voi tallentaa ku-
vakaappauksella, jotta niistä jää tarvittaessa todistusaineistoa. Jos kuvakaappausta ei voi 
ottaa, muistuta nuorta, että puhelimen näyttöä voi myös kuvata toisella laitteella. 

Kannusta nuorta asettamaan sosiaalisen median tilinsä ja käyttäjänsä yksityisiksi, sillä jul-
kisista tileistä muut käyttäjät saavat paljon avointa tietoa tilin omistajasta. (Lampainen 2011, 
76.) Nuoren tulee tietää, että hänen ympäriltään löytyy aikuisia, jotka haluavat tietää, jos hän 
on pulassa, tarvitsee apua tai jos jotain on mennyt pieleen. Nuorta on hyvä säännöllises-
ti muistuttaa, että asiattomista ja ahdistavista keskusteluista on lupa poistua ja näissä ti-
lanteissa ei tarvitse olla kohtelias. Nuoren ei tarvitse miellyttää ketään omalla käytöksellään, 
varsinkaan jos hänen oma turvallisuutensa on vaarannettuna. Ei tarkoittaa ei, myös digitaa-
lisissa ympäristöissä. Tämä pätee niihinkin tilanteisiin, joissa nuori on itse ollut aloitteellinen, 
vihjaileva, flirttaileva tai provokatiivinenkin. Seksuaalinen häirintä tai houkuttelu ei ole koskaan 
nuoren vika. Vastuu on aina tekijällä. 

Mitä eroa on flirttailulla ja häirinnällä? Pohdi nuoren kanssa:

 n Minkälainen viestintä on flirttailua? Mistä sen tunnistaa?
 n Mistä voi tietää tykkääkö toinen vihjailevista viesteistä?
 n Mistä tietää, että toisella on epämukava, ahdistunut tai ikävä olo viesteistäsi? 

Mistä sen voi päätellä?
 n Minkälaiset viestit voivat loukata toista?



Pura seksuaalisesta häirinnästä ja houkuttelusta kertomisen esteitä:

1. Häpeän tunne, jos lapsi tai nuori on esimerkiksi itse ollut aktiivinen viestittelyssä. 

 Î Aikuisten on hyvä seurata omia reaktioitaan: jos on taipumus huolestua tai  
 kimpaantua silmänräpäyksessä, kannattaa yrittää ensin kuunnella nuoren  
 kertomus loppuun asti.  Nuori tarvitsee aikuista, joka kestää kuunnella. Aikuista,  
 joka osoittaa välittävänsä hänestä, vaikka olisi tullut hölmöilleeksi. Vaikka lapsi  
 tai nuori olisi itse ollut viestittelyssä aloitteellinen, on aikuisen vastuulla torjua  
 alaikäisen aloitteet.

2. Nuori kokee, ettei aikuinen osaa auttaa ikävissä nettitilanteissa, jolloin vakavia  
tilanteita lähdetään ratkomaan yksin tai ikätoverin kanssa.

 Î Nuoren kanssa kannattaa jutella ennakkoluulottomasti ja rohkeasti   
 kaikenlaisista asioista. Myös sellaisista, jotka eivät tunnu aikuisestakaan aina  
 tutuilta ja luontevilta. Luottamuksellinen keskusteluyhteys nuoreen on tärkeää,  
 ettei nuori jää yksin askarruttavien asioiden kanssa myöskään netin suhteen.  
 Ikätoveri voi olla tukena nuorelle, mutta ei aina välttämättä osaa neuvoa ja  
 ohjata nuorta oikealla tavalla. 

3. Nuori pelkää, että häneltä otetaan puhelin pois, jolloin hän ei pystyisi pitämään 
yhteyttä edes kavereihinsa. 

 Î Nuori voi jättää kertomatta itselleen tapahtuneista ikävistä kokemuksista sen  
 vuoksi, että aikuinen ei tunnu ymmärtävän tai sivuuttaa nettikokemuksia ja  
 niistä puhumista. Seksuaalinen häirintä ja houkuttelu ei ole nuoren vika, eikä  
 häntä tulisi siitä rankaista. Puhelimen pois ottaminen ei auta ratkaisemaan  
 tilannetta. Kavereiden kanssa yhteydenpito ja juttelu voi olla nuoren   
 hyvinvoinnin ja toipumisen kannalta tärkeää. 

4. Jos tuntemattomien häiritsevä yhteydenottoja tapahtuu netissä paljon, ne eivät 
välttämättä tunnu nuoresta kertomisen arvoisilta. 

 Î Häirinnästä netissä ei saa tulla nuoren maailmassa normaalia.  Tärkeää on,  
 etteivät kysymykset ja keskustelut netinkäytöstä jäisi kertaluontoisiksi.  
 Säännöllinen, arkinen juttelu nettimaailman kaikenlaisista kuulumisista nuoren  
 kanssa sekä tiedon tarjoaminen riskeistä ja turvallisesta netinkäytöstä ovat  
 tärkeitä ennaltaehkäiseviä tekoja nuoren kanssa toimivilta aikuisilta.



Asioita, joista kannattaa keskustella jokaisen nuoren kanssa, vaikka 
mitään ei olisi sattunut:

 n Muistuta, että kuka tahansa voi saada häiritseviä viestejä ja kohdata seksuaalista 
houkuttelua netissä.

 n Kerro nuorelle selvästi, että seksuaalisesti lähestyvä tai seksuaalisiin tekoihin 
houkutteleva tai painostava aikuinen toimii lainvastaisesti ja väärin. Kerro 
nuorelle, miten toimia tällaisessa tilanteessa.

 n Puhu nuoren kanssa mediankäytöstä ja sosiaalisten medioiden 
toimintalogiikoista. Muistuta nuorta pitämään huolta yksityisyydestään, myös 
digitaalisissa ympäristöissä. Ohjeista nuorta blokkaamaan ja estämään häiritsevä 
ja ahdisteleva käyttäjä. Kannusta nuorta tekemään ilmianto myös alustan 
ylläpidolle. Jos häiritsijä on aikuinen, kehota nuorta tekemään ilmoitus poliisille 
ja auta häntä siinä tarvittaessa. Kannusta nuorta kertomaan vanhemmalle tai 
luotettavalle aikuiselle tapahtuneesta. Hanki nuorelle tarvittaessa ammattiapua. 

 n Muistuta nuorta ottamaan viesteistä ja videoista tallenteet ja kuvakaappaukset. 
Jos viesteistä ei voi ottaa kuvakaappausta, muistuta, että nuori voi kuvata 
puhelimen näyttöä jollain toisella laitteella. 

 n Puhu nuoren kanssa siitä, että huomiota ei kannata hakea netissä 
tuntemattomilta. Jokaiselle on tärkeää tulla huomatuksi ja hyväksytyksi sellaisena 
kuin on.

 n Kerro nuorelle, että kasvokkaisiin tapaamisiin ei kannata mennä kertomatta 
vanhemmalle. Paras olisi, jos vanhemman tai muun luotettavan ihmisen voi ottaa 
mukaan tilanteeseen.

 n Muistuta nuorta, että olet aikuinen, jolle voi aina tulla kertomaan, jos jokin asia 
painaa mieltä ja että kestät kuulla vaikeistakin asioista. Anna nuorelle lohtua ja 
toivoa siitä, että asioihin voidaan vaikuttaa. Nuori ei ole yksin. 
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