
Häirintä verkossa

Kymenlaakson Ensi- ja 
turvakotiyhdistys, Pysäkki



Pysäkki – väkivaltatyön palvelukeskus

• Maksuton avopalvelu lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille

• Kolme työntekijää, jotka työskentelevät väkivallan kokijoiden, 
tekijöiden ja väkivallalle altistuneiden lasten, nuorten ja aikuisten 
kanssa

• Perhe- ja lähisuhdeväkivallan
• tunnistaminen
• ehkäiseminen

• Väkivaltakierteen katkaiseminen

• Väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden ja väkivaltaa käyttäneiden 
auttaminen

• Tapaamiskertoja on viisi



Työmuotoja

• Yksilö- ja parityöskentely  

• Perhetapaamiset 

• Vanhemmuustyö 

• Vertaisryhmätyöskentely 

• Konsultointi yhteistyökumppaneille

• Kouluyhteistyö

• Nuorille kohdennettu ennaltaehkäisevätyö

Etunimi Sukunimi
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Väkivallan osa-alueet

Henkinen väkivalta

• Pelottelua

• Uhkailua

• Kiristämistä

• Haukkumista

• Kontrollointia

• Eristämistä

Fyysinen väkivalta

• Kuristamista

• Lyömistä

• Potkimista

• Retuuttamista

• Nipistämistä

• Tönimistä

• Vaatteista tai hiuksista 
repimistä

Seksuaaliväkivalta

• Painostamista tai 
pakottamista 
seksuaalisiin tekoihin 
vasten tahtoa

• Seksuaalisille 
materiaaleille 
altistamista vasten 
tahtoa

• Intiimien 
kuvien/videoiden 
jakamista ilman lupaa

• Kuvaamista ilman 
suostumusta tai salaa

• Kieltäytyminen 
ehkäisystä tai ehkäisyn 
pois jättäminen ilman 
yhteistä sopimusta

• Raiskaus

Muut väkivallan muodot

• Taloudellinen väkivalta

• Uskonnollinen väkivalta

• Kunniaan liittyvä 
väkivalta

• Eron jälkeinen vaino

• Digitaalinen väkivalta 
(ahdistavaa 
kommentointia, 
seuraamista tai 
kontrollointia esim. 
sosiaalisen median 
kanavissa)



Väkivallan/häirinnän normalisointi

• ”No kaikkihan nyt niitä kuvia saa”(intiimit kuvat)

• ”Tavallinen sisarusten välinen kilpailu/nahistelu”

• ”Pojat on poikia”

• ”Se ken vitsaa säästää, vihaa lastaan”

• ”Parempi tossun alla kuin taivasalla”

• ”Leikkii vaikeasti tavoiteltavaa”

• ”Kestä se kuin mies”



Digitaalinen 
väkivalta



Kokenut seksuaalista häirintää puhelimessa tai internetissä vuoden aikana

Kouluterveyskysely 2021



Digitaalinen väkivalta

• Teknologioiden avulla tehtyjä (tai niihin kohdistuvia), 
tarkoituksellisia, toistuvia tekoja, joista aiheutuu teon kohteelle 
vahinkoa ja pahaa mieltä

• Kontrollointia tai seuraamista

• Loukkaavien tai ahdistavien ja/tai yksityisten viestien tai kuvien 
lähettelyä, netissä julkaisemista tai niillä uhkaamista

• Yksityisten viestien lukemista tai vastaavasti teknologian käytön 
rajaamista

• Eron jälkeen digitaalinen väkivalta voi muuttua vainoksi
• Ihminen menettää oikeutensa yksityisyyteen



Digitaalinen väkivalta

• Ei ole vähemmän haitallista verrattuna muihin väkivallan 
muotoihin
• Saa aikaan jatkuvan pelon, suurta kuormitusta ja vie voimavaroja

• Erityispirteitä: nimetöntä, helppoa, nopeaa, paikasta ja ajasta 
riippumatonta

• Kiusaaminen seuraa kotiin

• Materiaalia voi olla vaikea saada pois, joten väkivalta voi 
toistua, vaikka itse tapahtumasta olisikin kulunut jo aikaa

Lue lisää

https://www.riku.fi/erilaisia-rikoksia/digitaalinen-vakivalta-ja-vaino/


Esimerkkejä

• Nettikiusaaminen - nuoret kertoo nettikiusaamisesta (MLL)

• Kiusaamista varten perustetut tilit/sivustot
• Haukkumista, materiaalin jakamista

• Ulossulkeminen ryhmistä

• Vaino – huomioi sovellusten sijaintitiedot, älykodit, älyautot

• Dickpicit

• Vastikkeellinen seksi

• Grooming

• Tahtomatta nähdyt inhottavat kuvat/videot

https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/mediakasvatus/nuoret-ja-nettikiusaaminen-kyselyn-tulokset/nettikiusaamisen-monet-muodot/


Verkossa tapahtuvaa väkivaltaa ei saa 
missään tilanteessa vähätellä. Se on 
yhtä satuttavaa ja haavoittavaa kuin 

väkivalta yleensäkin.



Vaikutukset nuoreen

• Henkisesti – Kiusattu voi tuntea olonsa järkyttyneeksi, 
hämmentyneeksi, tyhmäksi ja vihaiseksi

• Emotionaalisesti – Kiusattu voi tuntea häpeää ja menettää 
kiinnostuksensa itselle tärkeisiin asioihin

• Fyysisesti – Kiusattu voi tuntea olonsa väsyneeksi 
(univaikeudet) tai kokea fyysisiä oireita, kuten vatsakipuja ja 
päänsärkyä



Keskustele 
turvallisuudesta



https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/mediakasvatus/nuoret-ja-nettikiusaaminen-kyselyn-

tulokset/mita-nettikiusaamiselle-pitaisi-nuorten-mielesta-tehda/

https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/mediakasvatus/nuoret-ja-nettikiusaaminen-kyselyn-tulokset/mita-nettikiusaamiselle-pitaisi-nuorten-mielesta-tehda/


Keskustele nuoren kanssa

• Kysy ja kuuntele

• Ei tarvitse ratkaista kaikkia asioita
• Pohditaan yhdessä ratkaisuja

• Riittää, että kannattelee ja tukee nuorta

• Annetaan tilaa tunteille



Kysy ja kuuntele

• Miten sinulla menee?

• Mitä olet tehnyt tänään?

• Mitä katsot/pelaat?
• Saanko nähdä? Saanko kokeilla?

• Oletko nähnyt TikTokissa videoita sodasta? Mitä 
ajatuksia/fiiliksiä ne herättävät?

• Minkälaiset asiat/tilanteet pelottavat sinua?

• Mitkä keinot auttavat, kun sinua pelottaa?

• Mitkä asiat tuovat sinulle iloa ja hyvän olon?



Videoita keskustelun pohjaksi

• Kuvan ottaminen ilman lupaa

• ”Tää lähtee jakoon”

• Nettikin on oikeaa elämää – digitaalinen häirintä on 
paikkariippumatonta

• Tubettaja Mmiisas – nettikiusaaminen

• Säpinää netissä – Yle Summeri

• Nettikiusaaminen – TikTok Suomi

• Kun kiusaaminen menee liian pitkälle – rankkaa kommentointia 9-
vuotiaalle YouTubessa
• Ketkä näitä kommentteja kirjoittaa

https://youtu.be/cSN48riOKh8
https://youtu.be/6B4Nqw0KV1w
https://youtu.be/Ms9ytMsmmZ4
https://youtu.be/ANhFGIx8CJM
https://youtu.be/ANhFGIx8CJM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhfIb_war7g-71HEpJeozsp4M05YqX3q7
https://youtu.be/lJNeMlO09q4
https://youtu.be/XKK3SDjOn8w


Mitä tehdä, jos kohtaa digitaalista vv?

• Ruutukaappaus(screen shot)

• Tallenna viestit ja sivujen linkit(missä häiritsevä sisältö)

• Blokkaa viestit/käyttäjä

• Yhteys ylläpitoon

• Pyydä vanhempana neuvoa, apua ja tukea
• MLL vanhempain netti

• Rikosilmoitus

https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/vanhempainpuhelin/


”Olisi hyvä, että kerrottaisiin asiat mahdollisimman 
raa’asti, kuten että mitä voi tapahtua, jos levität toisen 

kuvan ilman lupaa tai esiinnyt toisen nimellä. Kun nuoret 
saa kuulla suoraan, että noista asioista voi joutua pahaan 

pulaan, ja poliisien kanssa tekemisiin ja maksamaan 
korvauksia uhrille, niin luulen että alkaisi menemään 

paremmin kaaliin.”

https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/mediakasvatus/nuoret-ja-nettikiusaaminen-

kyselyn-tulokset/mita-nettikiusaamiselle-pitaisi-nuorten-mielesta-tehda/

https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/mediakasvatus/nuoret-ja-nettikiusaaminen-kyselyn-tulokset/mita-nettikiusaamiselle-pitaisi-nuorten-mielesta-tehda/
https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/mediakasvatus/nuoret-ja-nettikiusaaminen-kyselyn-tulokset/mita-nettikiusaamiselle-pitaisi-nuorten-mielesta-tehda/


Linkkivinkit

Nettikiusaaminen voi olla rikos - MLL

TikTok: Konstaapeli Daniel

Some Deep Story, suomenkielisiä lyhyitä videoita –Kausi 3 käsittelee 
nettikiusaamista

Podcast, seksuaalinen häirintä ja turvataidot

Netflix elokuva/dokumentti ”The social
dilemma”(Valvontakapitalismin vaarat)

Mitä tuli tehtyä – nuoret kertoo nettikiusaamisesta

Tue nuortasi turvalliseen elämään – Kymenlaakson Ensi- ja 
turvakotiyhdistys

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/hyvinvointia-digiajassa/nettikiusaaminen/#nettikiusaaminen-voi-olla-rikos
https://www.tiktok.com/@konstaapelidaniel?lang=fi-FI
https://areena.yle.fi/1-3670003
https://www.koordinaatti.fi/fi/materiaalit/podcastit-grooming-ja-seksuaalivakivalta
https://www.netflix.com/fi/title/81254224
https://youtu.be/4wRMbhxuFyk
https://sway.office.com/nRmh5IApqwHLm0WE?ref=Link


"Tämä Pysäkki tuli todellakin tarpeeseen.”

Kymenlaaksonensijaturvakoti

Kymenensiturva

Vakivallaton

www.ensijaturvakotienliitto.fi/kymenlaaksonensijaturvakoti/


