
OHJAAJAN POHJUSTUS VASTUULLISEEN JA TURVALLISEEN NETIN KÄYTTÖÖN 

Digitaalinen viestintäteknologia kehittyy nykypäivänä huimin harppauksin. Sosiaalisessa mediassa 

tarjotaan käyttäjille uusia yhteisöpalvelusovelluksia liukuhihnalta ja julkiset palvelujärjestelmät ovat 

verkossa. Monet, niin nuoret kuin vanhakin, ovat digiteknologian muutoksen äärellä hämmentyneitä 

ja epävarmoja ja miettivät mahtavatko pärjätä digiviidakossa.  

 

VASTUULLISUUS JA TURVALLISUUS ON OLENNAINEN OSA DIGIHYVINVOINTIA 

Digitaalisen teknologian ja median käyttö on merkittävää sosiaalisten suhteiden ylläpidossa. 

Digitaalisen median merkitys lasten ja nuorten käyttämänä informaatiokanava on kasvanut (Some ja 

nuoret 2019). Digitaalisen median käytön kasvu tuo muassaan monia huolestuttavia kehityskulkuja 

hyvinvoinnin näkökulmasta, esimerkiksi altistumisen haitalliselle sisällölle (väkivaltainen tai 

seksuaalinen materiaali), vaikutukset yksilön hyvinvointiin (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen), 

digitaalisen eriarvoistumisen, epäselvyydet sitä, mitä netissä saa tai voi jakaa 

(kiusaamistarkoituksessa jaetut kuvat tai muu materiaali, jolla mustamaalataan joko yksittäistä 

ihmistä tai ihmisryhmää), riippuvuus digitaalisesta teknologiasta ja/tai 

mediasta (esim. peliriippuvuus tai some-addiktio), seksuaalisen 

häirinnän ja digivokottelun. Haitallinen materiaali digimediasta 

vaikuttaa erityisesti lasten ja nuorten sosiaalisiin suhteisiin, 

kognitiiviseen kehitykseen ja lisäksi sillä voi olla sekä fyysisiä että 

psyykkisiä terveydellisiä vaikutuksia 

  

 

Vihapuhe –netin vitsaus 

Mediakasvatusseura (2019) on määritellyt vihapuheen seuraavasti: 

”…vihapuhe tarkoittaa suvaitsemattomuuteen perustuvaa ja siihen yllyttävää ilmausta, joka 

kohdistuu ryhmään tai yksilöön jonkin ryhmän, usein vähemmistöryhmän, edustajana. Esimerkiksi 

rasistiset tai rasismiin yllyttävät ilmaukset ovat vihapuhetta. Vihapuhe voi kirjoituksen tai puheen 

lisäksi olla myös vaikkapa meemi tai video, jossa vihaan yllytetään taustamusiikissa. Vihapuhe ei 

välttämättä näytä vihaiselta: se naamioidaan joskus muistuttamaan tieteellistä tekstiä” 

Vihapuheen päämääränä on esim. vaientaa kohteen ääni ja julkiset mielipiteet yhteiskunnassa 

- Vihapuhe tuottaa helposti julkiseen keskusteluun polarisaatiota, jolloin ääripäiden äänistä 

tulee yhä kuuluvampi.  

- Olennaista on Kuunnella ja argumentoida harkitsevasti, mikä mahdollistaa avoimen 

keskustelun. sananvapauden näkökulmasta, jokaisen tulee tuntea olonsa turvalliseksi 

yhteiskunnassa.  

”Vihapuhetta kohdatessasi suojaa itsesi ja tarvittaessa rakenna huumoriin ja positiivisuuteen 

perustuvaa vastapuhetta yhdessä muiden kanssa. Älä jää tai jätä ketään yksin” 

 

 



Vihapuhe suhteessa kiusaamiseen 

Kiusaaminen ja vihapuhe ovat läheisiä ilmiöitä, eikä niitä aina voi tai 

tarvitse erottaa toisistaan. Kiusaamiselle tyypillistä kuitenkin on, että se on 

ryhmäilmiö. Kiusaaminen liittyy ryhmän sisäiseen dynamiikkaan ja 

esimerkiksi ihmisten taipumukseen hakea korkeaa statusta ryhmän jäsenten 

silmissä. Kiusaaja saa vallan tunnetta kiusaamalla. Vihapuhe taas on 

anonyymia ja pikemminkin yhteiskunnan rakenteisiin liittyvää, eikä 

vihapuheen tuottaja ole usein mitenkään tuttu vihapuheen kohteen kanssa. Vihapuhe usein kohdistuu 

yksilöön ryhmän edustajana. Usein kuitenkin samanlaiset keinot voivat auttaa sekä kiusaamisen että 

vihapuheen vähentämisessä: empatiataitojen kehittäminen, toimiva yhteisön kulttuuri ja selkeiden 

pelisääntöjen sopiminen ja noudattaminen erilaisten netti- ja reaalimaailman yhteisöissä.   

(vihapuheesta ks. lisää: 

 https://www.globaalikoulu.net/wp-

content/uploads/2017/09/Plan_Vihapuhe_koulutusmateriaali_34s.pdf  

 

Tietoturva 

Tietoturvalla on merkittävä rooli turvallisen netinkäytön ja oman mielenrauhan kannalta. Kannattaa 

pitää huolta älylaitteitteiden tietoturvasta. Se on yhtä tärkeää kuin käyttäytyä vastuullisesti. Somessa 

liikkuu rikollisia, jotka voivat pyrkiä kaappaamaan laitteet tai asentamaan niihin haittaohjelmia 

pahatahtoisessa tarkoituksessa. Netissä toimivat rikolliset voivat kiristää, huijata tai uhkailla, mikäli 

he saavat laitteen hallinnan. Rikolliset voivat myös varastaa identiteettisi tehdäkseen laitteen 

omistajan nimissä verkko-ostoksia tai esiintyäkseen jonkin toisen identiteetillä netin 

keskustelufoorumeilla. 

Tietoturvasi parantamiseksi kannattaa pitää huolta siitä, että laitteiden ja ohjelmistojen päivitykset 

ovat ajan tasalla päivittää laitevalmistajan ja ohjelmistojen kehittäjien tuoreimmat turvapäivitykset. 

Muista myös pitää salasanat riittävän vaikeina ja sellaisina, etteivät ne ole helposti arvattavissa.  

Kultainen sääntö oman tietosuojan ja –turvan ylläpidossa on: ”Älä jaa henkilötietojasi  tai 

käyttäjätunnuksiasi SoMessa. Jos saat houkuttelevia tarjouksia, muista, että jos jokin kuulosta liian 

hyvältä ollakseen totta, se todennäköisesti ei ole totta.” 

 

LINKKEJÄ LISÄMATERIAALIIN: 

Tietoturva:  

- https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/ohjeet-ja-oppaat-

yksityishenkiloille  

- https://areena.yle.fi/1-4477140 (Älylaitemurrot) 

- https://areena.yle.fi/1-4664684 (Team Whack - kaikki on hakkeroitavissa) 

- https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/4-tietoturva/4-1-tietoturvan-ja-tietosuojan-

perusteet/tietoturvan-edellytykset/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=yrqiaBSiKT8 (Netinkäytön karikot) 

- https://areena.yle.fi/1-4477136 (Identiteettivarkaus) 

- https://areena.yle.fi/1-4477137?autoplay=true  (Sometilihuijaus) 
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NETTIKIUSAAMINEN 

Miten yleinen ilmiö on? 

•  https://www.iltalehti.fi/digiuutiset/a/3afb70e5-b557-4545-be5a-2fe767a1eaae  

•  https://www.nuortennetti.fi/netti-ja-media/nettikiusaaminen/ 

• https://www.mll.fi/loukkaava-kohtelu-netissa/ 

•  https://areena.yle.fi/1-4477135?autoplay=true 

 

Turvallisesti netissä   

• https://www.nuortenelama.fi/elavaa-elamaa/netti-ja-media/turvallinen-

netink%C3%A4ytt%C3%B6-523 

• Poliisin ohje: https://yle.fi/uutiset/3-7059314 

 

Digivoimaa-hankkeen video vastuullisesta netinkäytöstä ja tietoturvasta: 

• Ole vastuullinen SoMessa https://youtu.be/jXyPMpG2kpY  
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