Nuoret ja
nettikiusaaminen
12–17-vuotiaiden näkemyksiä
netissä tapahtuvasta kiusaamisesta
ja siihen puuttumisesta
Kyselyraportti

Käsikirjoitus: Rauna Rahja
Työryhmä: Paula Aalto, Jenni Helenius, Noora Järvi & Sammeli Saari
Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 2021
Infograafit: Anu Tirkkonen
Kannen kuva: Antti Ranki
Raportin muut kuvat: Colourbox

Tästä julkaisusta vastaa yksinomaan sen laatija.
Euroopan unioni ei vastaa sen sisältämien tietojen käytöstä.

Sisällys
1. Kuvaus kyselystä ............................................................................................................................................... 3
2. Nettikiusaamisen monet muodot .................................................................................................................. 4
3. Nuorten toiminta nettikiusaamistilanteissa ................................................................................................ 9
4. Nuorten suhtautumisia nettikiusaamiseen ja siihen puuttumiseen.....................................................12
5. Vastuuntuntoiset, epävarmat, rohkeat ja välinpitämättömät ...............................................................15
6. Mitä nettikiusaamiselle pitäisi nuorten mielestä tehdä? ........................................................................17
7. Lähteitä ja kirjallisuutta .................................................................................................................................20

2

Nuoret ja nettikiusaaminen
12–17-vuotiaiden näkemyksiä netissä tapahtuvasta kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta

1. Kuvaus kyselystä
MLL:n Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyn
vastaukset kerättiin avoimena verkkokyselyn avulla
pääosin syksyn 2020 aikana.
Kyselyyn vastasi yhteensä 1123 nuorta.
Kyselyn tavoitteena oli kuulla nuorten ajatuksia
nettikiusaamiseen puuttumisesta ja saada tietoa
heidän kokemastaan tai kohtaamastaan
kiusaamisesta, häirinnästä ja loukkaavasta kohtelusta
netissä, sosiaalisessa mediassa ja digitaalisissa peleissä.
Nettikiusaamisella tarkoitetaan esimerkiksi ilkeitä
kommentteja ja kuvia, uhkauksia, huhujen tai yksityisten
tietojen levittämistä, nolaamista tai häirintää sosiaalisessa mediassa,
peleissä tai muualla netissä. Nettikiusaamista voi olla myös tällaista
haitallisen sisällön jakamista tai tykkäämistä, jolloin se leviää verkossa entisestään.
Digitaalisessa mediassa tapahtuvaa kiusaaminen voi liittyä muuhun kiusaamiseen esimerkiksi
koulussa. Kiusaamisen vakavuutta netissä lisää tiedon nopea leviäminen laajalle ja jälkien jääminen
verkkoon. Kiusaamisen kohteelle haavoittavaa on se, jos muut jakavat materiaalia ja tykkäävät siitä,
eivätkä asetu puolustamaan häntä. Vakavimmillaan nettikiusaaminen voi täyttää rikoksen merkit.
Kyselystä levitettiin tietoa MLL:n sosiaalisten medioiden sekä kouluyhteistyön ja mediakasvatuksen
uutiskirjeiden kautta. Linkkiä jakoivat myös MLL:n yhteistyötahot ja eri sidosryhmät omissa
kanavissaan. Kyselyn linkki löytyi myös Nuortennetistä.

Taustatietoja vastaajista
Kyselyyn vastasi yhteensä 1123 nuorta. Heistä 419 oli poikia (37 %) ja 657 tyttöjä (59 %). 20
vastaajaa ilmoitti sukupuolekseen joku muu (2 %). 27 vastaajaa ei halunnut vastata sukupuolta
koskevaan kysymykseen (2 %). Tyttöjen osuus vastaajissa korostui hieman.
Vastaajat (N=1123) olivat 12–17- vuotiaita. Suurin osa vastaajista (1106) oli 13–16-vuotiaita.
Vastaajamäärät ikävuosittain:
•
•
•
•
•
•

12-vuotiaita 5
13-vuotiaita 141
14-vuotiaita 379
15-vuotiaita 368
16-vuotiaita 218
17-vuotiaita 12
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Nuorten suosituimmat sosiaaliset mediat
Käytetyimmät sosiaalisen median kanavat tai muut digitaaliset alustat vastaajien keskuudessa olivat
(% ilmoitti yleensä käyttävänsä ko. palvelua):
•
•
•
•
•
•
•

Snapchat 84 %
Instagram 78 %
WhatsApp 72 %
YouTube 78 %
TikTok 69 %
Digitaaliset pelit 42 %
Facebook 11 %

Useampia avoimia mainintoja saivat Reddit, Netflix, Discord, VSCO ja Twitter.
Ajankäyttö digitaalisissa ympäristöissä
Suurin osa nuorista (60 %) kertoo viettävänsä arkisin sosiaalisessa mediassa, netissä tai digitaalisen
pelaamisen parissa neljä tuntia tai enemmän päivässä.
Kuinka paljon käytät aikaa sosiaaliseen mediaan, digipelaamiseen tai nettiin yleensä arkipäivisin?
•
•
•
•
•

Neljä tuntia tai enemmän 60 %
Noin kolme tuntia 28 %
Noin kaksi tuntia 9 %
Noin tunnin tai vähemmän 2 %
En käytä lainkaan 0,3 %

2. Nettikiusaamisen monet muodot
”Tapahtuu joka päivä joka sovelluksessa”
MLL:n toteuttaman nuorten nettikiusaamista ja siihen
puuttumista koskevan kyselyn perusteella kiusaaminen
ja häirintä netissä, sosiaalisessa mediassa ja peleissä on
varsin moninainen ilmiö. Nettikiusaamisesta piirtyy
kuva monen nuoren arjessa valitettavan tutusta
ilmiöstä, jonka erilaisten muotojen näkyminen nuorten
netinkäytössä on melko tavallista.
Kyselyyn jätettiin runsaasti avovastauksia, joista
nettikiusaamisen monimuotoisuus välittyy. Nuorten kohtaama
tai näkemä kiusaaminen vaihteli yksittäisistä herjoista, huhujen
levittämisestä ja ilkeistä kommenteista erittäin vakaviin uhkauksiin ja
häirintään.
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Kuinka yleistä nettikiusaaminen on?
Puolet (50 %) kyselyyn vastanneista nuorista kertoi
joutuneensa itse jonkin nettikiusaamisen muodon
kohteeksi ainakin kerran.
Valtaosa (yli 80 %) nuorista on nähnyt verkossa muihin
ihmisiin kohdistuvaa kiusaamista jossain sen muodossa.
”Ei minulle, mutta olen nähnyt paljon, kun muita
nettikiusataan.”
Suurin osa nuorista (84 %) on sitä mieltä, että kiusatulle
on tärkeää, että joku puolustaa häntä ja osoittaa tukeaan
jollain tavalla.

Missä kiusaamista tapahtuu?
Kiusaamista voi tapahtua missä
tahansa sovelluksissa tai alustoilla,
joilla ihmiset ovat
vuorovaikutuksessa toistensa
kanssa. Esiin nousee monia
nuorten suosiossa tällä hetkellä
olevia sosiaalisia medioita, kuten
TikTok, YouTube tai Snapchat.
Kiusaamistilanteiden korostuminen
ja esille tulo näissä sovelluksissa
saattaa juontua siitä, että nuoret
käyttävät niitä aktiivisesti.
Kiusaamisen tai häirinnän
muodoissa oli jonkin verran eroa
siinä, millä alustoilla niitä ilmeni.
Ilkeitä kommentteja nähtiin
avovastausten perusteella monissa
sovelluksissa, kuten TikTokissa,
Instagramissa ja YouTubessa, kun
taas Snapchatin osalta nuoret
kertoivat erilaisten huhujen
levittämistä.
”Tiktok on täynnä lähes joka päivä jotakin ilkeää tekstiä, tai jotakin henkilöä loukkaavaa muuta sisältöä,
ja nimenomaan suomalaiset tekee tätä, en ole huomannut että muissa maissa sillä tavalla”
”Olen huomannut, että TikTokissa kommenteissa puhutaan yleensä esim. tyttöjen kehoista. Jos tyttö
laittaa videon, useimmissa tapauksissa siihen on kommentoitu esim. "lauta" tai "läski". Usein haukutut
tytöt ovat alaikäisiä.”
“Instagramissa näkyy ilkeitä kommentteja. Se on oikeastaan ainoa paikka missä näkyy julkisesti.
Yksityisesti tapahtuu paljon.”
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Ilkeitä kommentteja, huhujen ja kuvien levittämistä
Kiusaaminen ja häirintä on tavalla tai toisella osa arkipäiväistä netin ja somen käyttöä ja siltä on
vaikea välttyä. Yleisin itseen kohdistunut kiusaamisen muoto verkossa olivat ilkeät kommentit,
nimittely tai haukkuminen, jota oli kohdannut ainakin kerran 39 % vastanneista.
21 % nuorista kertoi kiusaamiskokemuksista, joissa nuoresta itsestään oli levitetty loukkaavia kuvia,
videoita tai huhuja.
”Somessa väitettiin, että polttaisin tupakkaa, vaikka en ole polttanut kertaakaan ja joskus on tullut
haukkumista.”
”Minusta leviteltiin huhuja ja srceen shotteja minun lähettämistä snäpeistäni. Samalla minua myös
haukuttiin.”
Osa nuorten kokemasta kiusaamisesta kohdistui oman nimen käyttämiseen kiusaamistarkoituksessa
tai nuoren nimissä tehtyyn pila- tai valeprofiiliin.
”Toisen nimen käyttäminen sillä tarkoituksella, että aiheutetaan hämmennystä ja pilkkaa toiselle.”
”Minusta on kerran tehty pila käyttäjä, koska tekijät olivat todennäköisesti tylsistyneitä tai kateellisia.”

Ulkopuolelle joutuminen ja
yksinäisyys
Ulkopuolelle jättäminen tai eristäminen on
yksi digitaalisissa ympäristöissä tapahtuva
kiusaamisen muoto, jota on kokenut noin
viidennes nuorista. Ulkopuolelle
sulkeminen voi ilmetä esimerkiksi
sosiaalisen median ryhmistä poistamisena
tai luokan tai kaveriporukan yhteisistä
viestiketjuista tai videopuheluista
ulkopuolelle jättämisenä.
Nuoret kantavat myös huolta niiden
nuorten yksinäisyydestä verkossa, jotka
jäävät yksin jo kouluyhteisössään.
”Päivittäin luokkalaistani ei haluta mukaan
mihinkään ja hänellä ei ole kavereita”
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Uhkaavia yhteydenottoja
Osa nuorista on kohdannut
mediankäytössään uhkailua,
painostamista tai kiristämistä. Nuorten
omissa kertomuksissa esiin nousee
esimerkkejä vakavista kokemuksista ja
uhkaavista yhteydenotoista. Vaikka
kaikki nuoret eivät kohtaisi
kiusaamisen tai häirinnän vakavimpia
muotoja, on silti yksikin alaikäisen
kohtaama vakava tapaus liikaa.
”Kysytty monta kertaa et mis asun”
”Vahingoksi haukkumista ja sanottu että
pitäisi tappaa itsensä ja niin edelleen”

Seksuaalinen häirintä verkossa
Nuoret kohtaavat
mediankäytössään ei-toivottuja
seksuaalisia yhteydenottoja ja
seksuaalista häirintää.
Nuorten netinkäytössä tulee
vastaan esimerkiksi tapauksia, joissa
itseä vanhempi nuori tai
tuntematon aikuinen otti
alaikäiseen nuoreen yhteyttä
seksuaalisessa mielessä ja lähetti
itse tai pyysi nuorelta alastonkuvia.
Tämän moni nuori kokee
vastenmielisinä.
”No jos ne aikuiset miehet joilla on
jonkin takia tarve tunkea pippeliään
snäppeihin nii vois vaikkapa yrittää
pysyä housuissaan.”
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Tuntemattomat kiusantekijät ja häiriköt
Sosiaalisessa mediassa ilkeät tai loukkaavat kommentit saattavat olla peräisin yhtä lailla nuoren
tuntemilta kuin tuntemattomilta netinkäyttäjiltä. Avovastauksissa nousi esille myös paljon tilanteita,
joissa loukkausten takana oli tuntemattomia netinkäyttäjiä.
”Snapchattiin voi julkaista linkin, johon anonyymit henkilöt voivat laittaa kysymyksiä ja kommentteja.
Lähes jokakerta kun julkaisen linkin (kerran kahdessa kuukaudessa) saan viestejä, joissa minua haukutaan
tai tekemisiini puututaan tuomitsevasti.”
”Tik Tokissa minulle täysin tuntemattomat käyttäjät saavat yleensä niin sanottuja "hate commentteja",
mutta löytyy sieltä kyllä paljon positiivistakin”

Botteja, tietojenkalasteluja ja huijauksia
Nuorten käyttämissä sosiaalisen median palveluissa häirintää ja huijausyrityksiä tuottavat myös
valeprofiilit, feikkitilit ja erilaiset botit. Digitaalisissa ympäristöissä tarvitaan taitoa tunnistaa
automatisoitua häirintää, haittaohjelmia tai trollausta, joiden tavoitteena on esimerkiksi kalastella
tietoa, huijata rahaa tai aiheuttaa muuta haittaa. Nuoret kohtaavat verkossa paitsi kiusaamista, yhtä
lailla heidän digiarjessaan näyttäytyvät samat ohjelmoidut huijausyritykset, joita myös muut
ikäryhmät kohtaavat. Bottien seksuaaliset yhteydenotot koetaan ahdistavina tai inhottavina.
”Minulle tuli sähköposti että joku on muka kuvannut minua kun harrastan itsetyydytystä ja katselen
pornoa. Siinä viestissä minulta kiristettiin myös rahaa ja uhkailtiin kuvien, videoiden ja huhujen
levittämisellä. Koska en ole koskaan harrastanut itsetyydytystä enkä katsellut pornoa, en lähettänyt
viestin lähettäneelle rahaa. Minua ei pelota että hän levittäisi mitään, koska en ole tehnyt mitään mikä
minua jälkeenpäin hävettäisi. Samankaltaisia sähköposteja on tullut muutaman kerran aiemminkin.”
”Mielestäni Instagramin pitäisi saada estettyä "bottien" luominen toisten häirinnän tarkoituksessa.”
”Instagramin direct viesteihin tulee päivittäin "botteja", jotka tarjoavat intiimejä kuvia klikkaamalla heidän
profiilissaan olevaa linkkiä. Se on mielestäni erittäin häiritsevää ja ahdistavaa, koska en koskaan halunnut
sellaisia kuvia. Eikä viestien saamista voi lopettaa estämällä kyseisen käyttäjän, koska alastonkuvia
tarjoavia "botteja" on loputtomasti.”

Häirintää peleissä ja peliyhteisössä
Nuoret kertovat esimerkkejä kiusaamisesta ja häirinnästä myös digitaalisissa peleissä ja
peliyhteisöissä. Osa pelikulttuuria kommentoineista suhtautui peleissä ilmenevään huonoon
käytökseen vähätellen tai huvittuneesti, osa kuvasi peliyhteisöjen myrkyllistä tai syrjivää ilmapiiriä.
Esille nostettiin myös nuorempien tai huonommaksi koettujen pelaaminen haukkuminen tai muiden
pelaajien loukkaava käytös pelin tiimellyksessä.
”Joissakin peleissä on toxinen yhteisö.”
”Kun joku on myrkyllinen pelissä ja laittaa chattiin vihakommentteja. Ne kuitenkin yleensä huvittaa.”
”No mä pelaan minecraftii ja siellä porukka ouhuu toisilleen aika ikävään sävyyn, varsinkin
kokemattomammille pelaajille (eli yleensä nuoremmille)”
”Peleissä on mielestäni helpompaa puolustaa kiusattua, koska peleissä ei ole yleensä käytössä omaa
nimeä ja peleissä voi muutenkin osoittaa sitä, että välittää.”
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Yhteenvetoa
•
•
•
•
•
•

Nettikiusaaminen on moninainen ilmiö, joka
koskettaa nuorten elämää
Erilaisia kiusaamiseksi koettuja tilanteita ja
kiusaamisen muotoja on laidasta laitaan
Puolet on kokenut itseensä kohdistuvaa
kiusaamista ainakin kerran
Suurin osa nuorista on todistanut muiden
ihmisten, joko tuttujen tai tuntemattomien
kohtaamaa kiusaamista verkossa
Kiusaajia voivat olla tutut tai tuntemattomat,
mutta myös automatisoidut botit tai trollaus
koettiin häiritsevänä
Kiusaamista ja häirintää koetaan verkossa monilla eri
alustoilla, some-kanavilla ja peliyhteisöissä

3. Nuorten toiminta nettikiusaamistilanteissa
Nuorilla on erilaisia keinoja toimia
nettikiusaamistilanteissa, joissa häirintää
kohdistuu joko heihin itseensä tai muihin
ihmisiin.
Tilanteessa, jossa nuorta itseään kiusattiin,
oli yleisin toimintatapa kiusaajan estäminen
tai blokkaaminen. Näin toimi 42 % nuorista,
joita itseään oli kiusattu verkossa.
Toiseksi yleisimpiä toimintatapoja oli
pyytää kiusaajia lopettamaan (31 %) ja
kertoa asiasta kaverille (31 %).
Noin viidennes itse kiusatuksi joutunut
nuori oli kertonut asiasta luotettavalle
aikuiselle, kuten vanhemmalle tai
opettajalle. Samoin viidennes oli tehnyt
kiusaamisesta ilmoituksen ylläpitoon.
Verkossa kiusatuksi tulleista 19 % nuorista
19 % ei ollut tehnyt mitään.
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Tilanteessa, jossa nuoret ovat
huomanneet toisiin kohdistuvaa
kiusaamista, yleisin toimintatapa oli
puolustaa tai tukea kiusattua. Näin toimi
puolet (49 %) nuorista, jotka olivat
nähneet muiden kohtaavan kiusaamista
netissä.
Neljännes oli tehnyt ilmoituksen
ylläpidolle. 16 % on kertonut asiasta
luotettavalle aikuiselle. Toisten
kohtaamaa kiusaamista nähneistä
nuorista 27 % ei ollut tehnyt mitään.

Millä muilla tavoin nuoret ovat
toimineet kohdatessaan kiusaamista
verkossa?
Nuoret tuovat esille erilaisia tapoja, joilla
he ovat toimineet kiusaamistilanteissa
verkossa.
Kun nuoret ovat nähneet muiden joutuvat kiusatuksi, he ovat esimerkiksi...
•
•
•
•
•
•
•

Lähettäneet yksityisviestejä tai kehuja kiusatulle
Pyytäneet kiusaajia lopettamaan
Yrittäneet puhua järkeä kiusaajille
Pyytäneet kiusattua toiseen peliin, että kiusaajista pääsi eroon
Lohduttaneet ja kysyneet kiusatulta, miten voi auttaa
Sanoneet, että kiusattu voi tulla juttelemaan
Kertoneet aikuisille, tehneet ylläpitoon ilmoituksia

Toisaalta halu auttaa tyrehtyy syystä tai toisesta tai tukemisen tavat eivät aina ole rakentavia.
Kiusaamistilanteita netissä nähdessään nuoret ovat myös...
•
•
•

Kiusanneet takaisin
Eivät tehneet mitään, jos on nähty toisten jo puolustavan kiusattua
Kokeneet, etteivät ole voineet tehdä mitään, kun kiusattu on käskenyt olla reagoimatta

Ilmoitukset ylläpitoon
Ylläpitoon ilmoittaminen on yksi tunnetuista ja suhteellisen hyvin nuorten tiedossa olevista
keinoista puuttua kiusaamiseen. Osa nuorista tuo kuitenkin esille turhautumistaan tai pettymystään
ylläpidolle ilmoittamisen toimivuuteen kiusaamisen loppumisessa. Osalla oli huonoja kokemuksia
sen suhteen, miten heikosti ylläpito on reagoinut ilmoituksen tekemiseen.
Kyselyssä ei käynyt ilmi liittyivätkö pettymykset esimerkiksi sosiaalisen median alustojen tai niitä
tarjoavien yhtiöiden ylläpitoon vai esimerkiksi sosiaalisessa mediassa toimivien ryhmien
moderaattoreihin ja ylläpitäjiin eli muihin moderointiroolissa toimiviin käyttäjiin.
”Kiusaaminen kun aloitin oli pahaa ja syrjimistä havaitsin siinä. Ilmoitin niistä ylläpidolle, muttei he
tehneet mitään.”
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Nuorten neuvoja nettikiusaamisen ehkäisemiseen ja puuttumiseen
Nuorilla on runsaasti vinkkejä, miten nuori voi toimia joutuessaan nettikiusaamisen kohteeksi, tai
kuinka kiusattua voi puolustaa tai tukea. Miten omalla toiminnallaan voi ennalta ehkäistä häirintää
digitaalisissa ympäristöissä?
Nuorten vinkkejä nettikiusaamisen ehkäisemiseen ja puuttumiseen
•
•
•
•
•
•
•

"Pidä kaikki somet yksityisinä ja älä hyväksy ketä vaan"
"Koitan vältellä ilkeitä ihmisiä netissä"
"Kertoa nettipoliisille"
"Kannattaa aina kertoa jollekkin ja puhua yhdessä mitä asialle voitaisiin tehdä"
"Voi sanoa ylläpidolle tai pyytää lopettamaan tai kertoa vanhemmalle aikuiselle"
"Voi estää kaikki loukkaavat ihmiset sekä keskustelut ja julkaisut sekä tarvittaessa ottaa
yhteyttä admineihin"
"No chatmute, ban onha näit”

Mitä voi tehdä auttaakseen tai tukeakseen nettikiusattua?
•
•
•
•
•
•
•

“Kommentoin haterille ettei tuo ole totta tai olipas nyt kivasti sanottu."
"Olen yleensä silloin puolustanut kiusattua ja lohduttanut."
"Varmistin, että henkilö pärjää asian kanssa ja sanoin että minulle voi puhua jos tarvii."
"Sanoin kiusaajille että lopettaa, ja kerroin aikuiselle"
"Väittelin kiusaajien kanssa"
"Olin ystävä"
"Puolusta sitä, jota kiusataan ettei kiusaaja saa liikaa valtaa"

Piiloon jääneitä puuttumisen keinoja
Nuorille suunnatun mediakasvatuksen näkökulmasta on kiinnostava tarkastella myös sitä, millaiset
keinot eivät nuorten näkemyksissä nouse esille tai jotka saavat vain yksittäisiä mainintoja.
Esimerkiksi ruutukaappauksien ottaminen kiusaamistilanteista, nuorille verkossa tai muualla tarjolla
olevien tukipalvelujen hyödyntäminen, rikosilmoituksen tekeminen tai koulun ammattilaisten
puoleen kääntyminen eivät juurikaan tule esille nuorten näkemyksissä.
Nuoret tarvitsevat tietoa kaikista yhteiskunnan toimijoista ja tukipalveluista, joita on saatavilla.
Useimmat nuoret pyytävät nettikiusaamistilanteissa apua kavereiltaan, läheisiltään ja tarvittaessa
viranomaisilta. Järjestöjen palvelut ovat nuoren tukena myös silloin, kun hänellä ei ole kavereiden,
vanhempien tai muun luotettavan ihmisen tukea.
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4. Nuorten suhtautumisia nettikiusaamiseen ja
siihen puuttumiseen
”Pystyt helpommin somessa ilmaisemaan kiusatulle, että
tuet häntä, mutta et pysty estämään kiusaamista niin
helposti, kuin irl.”

Suhtautuminen nettikiusaamiseen
Nuorten suhtautuminen netissä tapahtuvaan
kiusaamiseen vaihtelee. Osa nuorista kuvaa kiusaamista
tai häirintää verkossa asiaksi, joka ilmenee lähinnä
anonyymisti tai ei ole luonteeltaan vakavaa. Osasta itseä tai
muita kohtaan loukkaava tai uhkaava käytös netissä tuntuu
ahdistavalta. Toiset pitävät negatiivista käytöstä asiana, joka ”nyt
vaan kuuluu nettiin.”
”Kuvien levittäminen, juoruilu tai haukkuminen ja pahan puhuminen on tosi ikävää.”
”Erästä tyttöä haukuttiin anonyyminä ja esitettiin että hän olisi lähettänyt jonkun viestin vaikka näin ei
ollut tapahtunut, tellonym nimisessä sovelluksessa, hänen erinlaisuutensa takia. Asiasta tuli
koulupoliisijuttu.”
”Lähinnä häirintä on aina vain sitä että joku netissä anonyyminä vittuilee tai yrittää huijata jollain tapaa.”
”Joskus on ollut jotai tyhmää käytöstä, mutta ne o menny ajallaan pois mielestä eikä niitä oo tarvinnu
murehtii.”
Vaikka nuori ei itse olisi joutunut kiusaamisen kohteeksi, koki avovastausten perusteella moni nuori
verkossa tapahtuvan muiden kohtaaman kiusaamisen ahdistavaksi tai hämmentäväksi.
”Tiktok on täynnä lähes joka päivä ilkeää tekstiä, tai jotakin henkilöä loukkaavaa muuta sisältöä, ja
nimenomaan suomalaiset tekee tätä, en ole huomannut että muissa maissa kirjoiteltaisiin niin rumasti. Se
minua vaivaa tosi paljon.”

Kaverisuhteet vaikuttavat puuttumiseen
”Somessa on aika paljon kiusaamista, johon on itsellä tosi vaikea edes vaikuttaa. Osa jutuista jotka
kohdistuu esim kavereihin on helpompi ns selvittää.”
Nuoret ovat valmiita puolustamaan omaa kaveriaan, jos tämä joutuisi verkossa kiusaamisen,
loukkaavan kohtelun tai häirinnän kohteeksi. Valtaosa nuorista (77 %) kertoo puuttuvansa
todennäköisemmin kiusaamiseen, jos se kohdistuu omaan kaveriin.
Tulos on rohkaiseva, mutta herättää samaan aikaan huolta niistä nuorista, joilla ei ole yhtään läheistä
ystävää. Vaikka nettikiusaamiseen puuttuminen on toivottavaa, ei nuorten kuitenkaan voida olettaa
pystyvän tai haluavan puolustaa kaikkia kiusaamista tai häirintää kohdanneita. Toisaalta verkossa
tuen saaminen entuudestaan tuntemattomilta tai nettikavereilta on kiusaamistilanteissa mahdollista.
”Oli todella paha [kiusaamistilanne] ja autoin, joten meistä tuli ystäviä.”
Nuoret kokevat, että tuen osoittaminen kiusatulle on tärkeää, vaikka se voi tuntua vaikealta.
Kiusatun julkinen puolustaminen ei aina ole helppoa kasvokkain, mutta ei myöskään netissä. Noin
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kolmasosa nuorista (31 %) pelkäisi joutuvansa itse vaikeuksiin, jos puuttuisi somessa kiusaamiseen
omalla nimellään. Yli puolet (56 %) koki, että nettikiusaamiseen ja loukkaavaan kohteluun on
helpompi puuttua anonyymina.
Selvästi suurin osa (84 %) nuorista on kuitenkin sitä mieltä, että kiusatulle on tärkeää, että joku
puolustaa häntä ja osoittaa tukensa jollain tavalla. Yli puolet nuorista (53 %) arvioi, että jos hän ei
tee sosiaalisessa mediassa mitään, kun jotain kiusataan, kiusattu saattaa ajatella, että nuori hyväksyy
kiusaamisen.
Somessa kiusatun puolustaminen koettiin myös helpommaksi, jos joku muukin tekee niin tai on
osoittanut tukea jo ensin. 59 % nuorista koki, että sosiaalisissa medioissa on helpompi puolustaa
kiusattua, jos joku muukin puuttuu kiusaamiseen.

Toisenlaisia asenteita nettikiusaamiseen
Osa nuorista suhtautuu netin keskustelukulttuuriin toisin. Toisten loukkaamista, kiusaamista ja
häirintää salliva tai myötäilevä suhtautuminen nousee esille nuorten itsensä kertomana.
Koventuneet ja armottomat asenteet korostuvat näkemyksissä, joissa netissä tapahtuvaa
kiusaamista tai häirintää pidettiin normaalina tai oikeutettuna nettiin kuuluvana asiana,
"välttämättömänä pahana". Ikävää kohtelua pitää näiden äänenpainojen mukaan vain kestää.
Konflikteja saatettiin tuottaa myös tahallaan huvin vuoksi.
”Älkää puuttukko, opettakaa ihmisiä olemaan kunnon miehiä ja ignooraamaan kaikki "kiusaamiset"
”Minun mielestä kaikkiin kohdistuu päivittäin "trollaamista" mutta se kuuluu netin käyttöön, jos
loukkaantuu liian helposti ÄLÄ käytä nettiä.”
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Mediakasvatuksen ja kaikille turvallisen ja myönteisen nettikulttuurin edistämisen näkökulmasta
koventunutta keskustelukulttuuria myötäilevät asenteet herättävät paljon kysymyksiä. Jokaisella
nuorella on oikeus saada olla rauhassa netissä, somessa ja peleissä.
Yhtä lailla jokaisella nuorelle on oikeus saada tukea ja apua joutuessaan verkossa kiusatuksi tai
häirityksi. Kenenkään nuoren ei tule joutua kestämään kiusaamista.
Osallisuuden näkökulmasta koventuneet näkökannat saattavat myös rajoittaa nuoren
mahdollisuuksia käyttää ja hyötyä digitaalisista ympäristöistä.
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5. Vastuuntuntoiset, epävarmat, rohkeat
ja välinpitämättömät
Miten eri tavalla asennoituvat nuoret toimivat,
kun he huomaavat toiseen kohdistuvaa
nettikiusaamista?
Kaikki kyselyn vastaajat jaettiin
ryhmittelyanalyysin avulla erilaisiin ryhmiin sen
perusteella, miten he asennoituivat
nettikiusaamiseen puuttumiseen. Ryhmät nimettiin
seuraavasti: vastuuntuntoiset, epävarmat, rohkeat ja
välinpitämättömät.
Nuorista suurin osa, 78 % oli tehnyt asialle jotakin, kun
häntä itseään oli kiusattu netissä. Kun nettikiusaaminen
kohdistui toiseen henkilöön, puuttujien osuus oli hieman
pienempi, 72 %.
Ryhmien välillä ilmenee eroja siinä, miten nuoret toimivat, kun he huomaavat toiseen kohdistuvaa
nettikiusaamista. Toisin sanoen nuorten erilainen asennoituminen näkyy osittain myös heidän
puuttumisen tavoissaan. Kyselyssä puuttumisen tavoilla tarkoitetaan kiusatun puolustamista ja
auttamista, kiusaamisesta ilmoittamista some-palvelun ylläpitäjälle sekä kertomista luotettavalle
aikuiselle.

Vastuuntuntoiset
Vastuuntuntoiset suhtautuvat kiusatun asemaan empaattisesti sekä korostavat oman toiminnan
merkitystä ja omia vaikutusmahdollisuuksia nettikiusaamisen ehkäisyssä. Ryhmässä tyttöjen osuus
on 76 %, mikä viittaa siihen, että tytöt asennoituvat keskimäärin poikia vastuuntuntoisemmin
nettikiusaamiseen puuttumiseen. Vastuuntuntoiset on kaikista ryhmistä suurin (461 nuorta), eli
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melkein puolet kyselyyn osallistuneista nuorista suhtautuu nettikiusaamiseen vakavasti. Tämä näkyy
myös heidän toiminnassaan, sillä heistä 79 % oli puuttunut toiseen kohdistuvaan nettikiusaamiseen,
mikä on eniten kaikista ryhmistä. Puuttumisen tavoista vastuuntuntoiset -ryhmässä korostuu
etenkin kiusatun auttaminen ja puolustaminen.
Epävarmat
Epävarmat (236 nuorta) pelkäävät joutuvansa itse vaikeuksiin tai kiusatuksi, jos he puuttuvat
sosiaalisessa mediassa omalla nimellä nettikiusaamiseen. Ryhmään kuuluvat nuoret suhtautuvat
myötätuntoisesti kiusatun auttamiseen, mutta kokevat omat vaikutusmahdollisuudet pienemmiksi
kuin muiden ryhmien vastaajat. Epävarmemmasta suhtautumisestaan huolimatta kuitenkin yli puolet
(66 %) ryhmän vastaajista oli puuttunut toiseen kohdistuvaan nettikiusaamiseen.
Rohkeat
Rohkeat -ryhmä (227 nuorta) eroaa muista ryhmistä pelottomalla suhtautumisella nettikiusaamiseen
puuttumiseen, kun se tapahtuu sosiaalisessa mediassa omalla nimellä. Ryhmän nuoret eivät pidä
nettikiusaamiseen puuttumista vain aikuisten asiana, ja suhtautuvat myötätuntoisesti kiusatun
tukemiseen. Rohkeat -ryhmästä 69 % oli puuttunut tilanteeseen, jossa jotakin toista oli kiusattu
netissä. Nettikiusaamiseen puuttumisen tavoista kiusatun auttaminen ja puolustaminen on rohkeat ryhmän nuorille hyvin yleistä. Sen sijaan tapahtuneesta kertominen luotettavalle aikuiselle tai
ilmoittaminen some-palvelun ylläpitäjälle on vähäisintä verrattuna kaikkiin muihin ryhmiin.
Välinpitämättömät
Välinpitämättömät -ryhmään kuuluvia vastaajia yhdistää muita ryhmiä välinpitämättömämpi
asennoituminen nettikiusaamiseen puuttumiseen. Näiden nuorten mielestä kiusaamisen kohteeksi
joutuneelle ei ole niin tärkeää, että joku puolustaa ja osoittaa tukensa kiusatulle. Tähän ryhmään
kuuluvat eivät pidä myöskään tärkeänä jokaisen oman toiminnan merkitystä nettikiusaamisen
lopettamisessa. Välinpitämättömät on kaikista ryhmistä pienin (166 nuorta). Ryhmässä poikien
osuus (65 %) on huomattavasti tyttöjä (27 %) suurempi, mikä viittaa siihen, etteivät pojat pidä
nettikiusaamiseen puuttumista yhtä tärkeänä kuin tytöt. Asennoitumisestaan huolimatta
välinpitämättömät -ryhmästä suurin osa (61 %) oli puuttunut nettikiusaamiseen. Silti muihin ryhmiin
verrattuna heidän puuttumisensa on kaikkein vähäisintä. Puuttumisen tavoista erityisesti kiusatun
puolustaminen ja auttaminen on heille paljon harvinaisempaa kuin muiden ryhmien nuorille.
Luvun kirjoittaja: Sammeli Saari, Lapin yliopisto. Saari työstää MLL:n Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyn aineistoon
perustuvaa pro gradu -tutkielmaa, joka valmistuu vuonna 2021.
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6. Mitä nettikiusaamiselle pitäisi nuorten
mielestä tehdä?
”Että se otetaan vakavasti.”

Nuoret ottavat nettikiusaamisen vakavasti
Suurin osa kyselyyn vastanneista nuorista (58 %) kokee,
että kiusaaminen ja häirintä sosiaalisissa medioissa ja
kasvokkain on yhtä vakavaa.
Nuorista yli puolet (58 %) uskoo, että netissä voi omalla
toiminnallaan vaikuttaa häirinnän ja loukkaavan kohtelun
vähenemiseen. Valtaosa (71 %) % ajattelee, että
kiusaamistilanteessa jokaisen toiminnalla on merkitystä
kiusaamisen lopettamiseksi.
Nuoret olivat vahvasti sitä mieltä, että verkossa tapahtuvaan
kiusaamiseen, loukkaavaan kohteluun ja häirintään puuttuminen ei ole vain aikuisten asia, vaan
nuoret näkevät itse paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Nuorten omalla toiminnalla koetaan
olevan suurta merkitystä nettikiusaamistilanteissa.

Aikuisten rooli
Nuorten vastaukset osoittavat selvästi, että aikuisten tulisi ottaa sosiaalisessa mediassa ja netissä
tapahtuva kiusaaminen ja häirintä vakavasti. Selvästi suurin osa nuorista (91 %) oli sitä mieltä, että
aikuisten vakava suhtautuminen nettikiusaamiseen on tärkeää. Lähes yhtä moni nuori (89 %) piti
tärkeänä, että somevaikuttajat ja -julkkikset puhuisivat somessa kiusaamista vastaan.
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Suurin osa nuorista (71 %) pitää tärkeänä, että nuoren vanhemmat olisivat kiinnostuneita siitä miten
nuori viettää aikaa netissä ja sosiaalisissa medioissa. Nuorilla ei kuitenkaan ollut vanhemmille tähän
mitenkään yksinkertaista reseptiä, vaan osa toivoi, että vanhemmat myötäeläisivät ja tukisivat
varsinkin pienempien lasten mediankäyttöä. Aikuisten toivottiin olevan kiinnostuneita myös nuoren
mediankäytöstä, mutta samalla toivottiin aikuisten luottavan ja kunnioittavan nuoren kykyyn
käyttää medioita itsenäisesti.
Nuoret ovat kuitenkin valmiita keskustelemaan ja jakamaan nettikokemuksiaan vanhempien ja
koulun aikuisten kanssa ja jopa toivoivat sitä. Tästä syystä aikuisten niin kotona kuin kouluissa olisi
tärkeää osoittaa myönteistä kiinnostusta nuorten netinkäyttöä kohtaan ja halua
keskusteluyhteyteen myös nettiin, sosiaaliseen mediaan ja pelikulttuureihin liittyen.
Valtaosa nuorista (81 %) pitää tärkeänä, että nuorille kerrottaisiin koulussa enemmän netissä ja
sosiaalisissa medioissa tapahtuvan kiusaamisesta ja sen seurauksista.

Nuorten ratkaisuehdotuksia
Moni nuori toivoo, että aiheesta keskusteltaisiin yhdessä oppitunneilla tai että teema tulisi esille
koulun yhteisissä tapahtumissa, kuten aamunavauksissa. Myös tukioppilaita ehdotetaan
nettikiusaamisteeman käsittelijöiksi ja esille nostajiksi koulun arjessa. Opettajien lisäksi esimerkiksi
koulun kuraattorien toivotaan käsittelevän aihetta.
”Kerrottaisiin siitä että kuinka pahoja seurauksia myös nettikiusaamisella voi olla kenelle tahansa.”
Nuoret ehdottavat myös, että koulujen ammattilaiset tutustuisivat sosiaalisiin medioihin.
”Toivoisin, että opettajat perehtyisivät somekulttuuriin ennen kuin kertoisivat kiusaamisesta ja keinoista
vähentää sitä / puutua siihen.”
Useat nuoret toivovat, että
kiusaamista käsiteltäisiin erityisesti
rikosten ja seurausten
näkökulmasta. Nettipoliisin vierailu
mainittiin monessa vastauksessa
toimivana tapana käsitellä
nettikiusaamista. Myös vertaisten ja
kiusatuiksi joutuneiden kokemusten
esille nostamista merkitystä
korostettiin.
”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.”
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”Toivoisin, että joku joka oikeasti tietää jotakin asioista kertoisi niistä eikä kukaan boomeri. Aikuiset eivät
oikeasti ymmärrä asioista paljoakaan vaikka niin väittäisivätkin. toki yksittäisiä poikkeuksiakin löytyy,
mutta se on vain karvas totuus. Vertaistuki paras tuki.”
Nettikiusaamista kohdanneen nuori ansaitsee ja tarvitsee apua. Nuoria saattaa hämmentää myös se,
ettei aikuisillekaan ole aina selvää kenen vastuulla kiusaamiseen puuttuminen on. Nettikiusaaminen
ulottuu usein myös vapaa-ajalta kouluun ja selkeää rajanvetoa on vaikeaa tehdä tänä päivänä, kun
puhelimet ja digilaitteet on läsnä myös koulupäivien aikana.
Nuoren voi olla vaikea selvittää tilanteita ja saada kiusaamista loppumaan eikä kaikilla välttämättä
ole kotona tarvittavaa tukea. Näissä tilanteissa koulun tuki ja rooli nuoren elämässä korostuu.
Nuoret kertovat tapauksista, joissa nettikiusaamiseen ei tuntunut löytyvän apua.
”Esim. vuosi sitten jaettiin yksityisiä tiktokkejani ja otettiin näyttövideoita niistä, laitettiin snäpissä
videoita joissa naurettiin videoilleni ja haukuttiin ties miksi. myös yksityisviestillä tultu haukkumaan ja
sanomaan että "kaikki puhuu susta paskaa" (koulu ei puuttunut tapauksiin sillä "se tapahtui koulun
ulkopuolella")”
Opetushallituksen (2020) linjauksen mukaan opettajien tulee puuttua verkossa tapahtuvaan
kiusaamiseen, joka tapahtuu kouluajalla, kouluun liittyvässä toiminnassa ja johon on osallisena
koulun oppilaita.

Koululla ja kodilla tärkeä rooli nettikiusaamisen ehkäisemisessä
Netissä tapahtuvalla kiusaamisella ja häirinnällä voi olla hyvin vakavia seurauksia nuoren elämään,
hyvinvointiin ja koulunkäyntiin. Kouluille ja opettajille on tärkeää suunnata tukea ja työkaluja, jotta
nettikiusaamiseen voidaan vastaisuudessa puuttua paremmin ja mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa. Ennalta ehkäisevä työn, kuten mediataitojen tukemisen merkitys korostuu.
Yhtä lailla kotien ja vanhempien tuella ja kiinnostuksella on väliä nuoren turvallisen mediankäytön ja
avun saamisen kannalta. Nuorten netissä kohtaamaa kiusaamista ja häirintää ei ole syytä vähätellä.
Nettikiusaamiseen puuttuminen ja sen ehkäiseminen on yhteinen asia.
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