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Teknologia ja sosiaalinen media ovat erottamaton osa ihmisten elämää. Sosiaa-
linen media on jatkuvasti saatavilla ja tarjoaa käyttäjälleen laajasti mahdollisuuk-
sia itseilmaisuun, viestintään ja esimerkiksi tiedonhakuun. Sosiaalinen media ja 
siellä tapahtuva kanssakäyminen koskettavat erityisesti nuoria, jotka ovat synty-
neet älylaitteiden ja internetin maailmaan. Se luo alustan nykyajan nuorten kas-
vulle ja kehitykselle. Sosiaalinen media tarjoaa käyttäjälleen paljon hyvää, 
mutta valitettavasti sillä on myös varjopuolensa. Väkivalta yhteiskunnassa ei ole 
uutta, mutta digitaalinen väkivalta käsitteenä on uusi.   
 
Digitaalinen väkivalta on väkivallan muoto, jossa hyödynnetään teknologiaa. Se 
voi olla esimerkiksi sosiaalisen median tai älypuhelimen avulla toteutettua väki-
valtaa, häirintää tai vainoa. Digitaalinen väkivalta on erityisen haavoittavaa siitä 
syystä, että se on ajasta ja paikasta riippumatonta, tekijä voi olla kuka vain ja 
kokija voi olla tekijälle läheinen tai täysin tuntematon. Digitaalinen väkivalta voi 
jatkuvan läsnäolon takia viedä ihmisen turvallisuuden tunteen kokonaan ja lou-
kata syvästi yksityisyyttä.  
 
Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena toiminnallisena opinnäytetyönä yhteis-
työssä Tampereen Tyttöjen Talon kanssa. Opinnäytetyön alkuvaiheessa toteu-
tettiin kysely kolmelle eri nuorten kanssa työskentelevälle taholle. Kyselyn ja teo-
rian avulla luotiin toiminnallisen opinnäytetyön tuotos, eli Puhutaan somesta! -
korttipakka ja sitä tukeva esite ammattilaisille. Korttipakan ja esitteen tavoitteena 
on helpottaa sosiaalisessa mediassa tapahtuvan digitaalisen väkivallan tunnista-
mista ja puheeksi ottoa erityisesti nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien 
ammattilaisten keskuudessa. Materiaalin toivotaan helpottavan ammattilaisten 
kykyä tunnistaa ja ottaa puheeksi digitaalinen väkivalta ja antavan nuorille uu-
denlaisia mahdollisuuksia kertoa kohtaamastaan tai tekemästään digitaalisesta 
väkivallasta, jotta yksikään nuori ei jäisi kokemustensa kanssa yksin. 
 
Johtopäätöksissä todettiin, että digitaalinen väkivalta on valitettavan ajankohtai-
nen ja yleinen ilmiö, johon on alettu alistua. Digitaalisella väkivallalla on monia 
haitallisia seurauksia, minkä vuoksi on tärkeää, että ilmiö tunnistetaan ja siitä us-
kalletaan avoimesti puhua. Jotta nuoret uskaltavat kertoa aiheeseen liittyvistä ko-
kemuksistaan, on ammattilaisten pystyttävä tunnistamaan ilmiö ja kyettävä puut-
tumaan siihen. 
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Technology and social media play integral and inseparable roles in people’s lives. 
Social media and its platforms have their effect, especially on young people, as 
they have been born into the world of smart devices and the internet. Young peo-
ple can benefit from this, but social media also has its disadvantages. Violence 
as a concept is not new, but digital abuse is. 
 
Digital abuse is a form of violence, where technology plays a crucial part as a 
medium. Digital abuse can take the form of violence, harassment or persecution, 
while using social media or a smart phone. Digital abuse is particularly harmful, 
because it is independent of time and place and the perpetrator can be anyone. 
Digital abuse can completely deprive the sense of security and deeply violate a 
person’s privacy. 
 
The thesis was carried out as a qualitative functional thesis in cooperation with 
Tampere Tyttöjen Talo. The thesis consisted of a questionnaire and the material 
made on the basis of the questionnaire and the theoretical framework. As a result 
of the functional side of the thesis, Puhutaan somesta! -card pack and a support-
ing brochure for professional were made. The aim is to make it easier to identify 
and address digital abuse on social media, especially among young people and 
the professionals who work with them.  
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ERITYISSANASTO 
 

 

Kuvien jakopalvelu        Sosiaalisen median palvelu, jossa käyttäjät voivat jakaa   

                    kuvia tai selata muiden jakamia kuvia  

 

Lyhytvideopalvelu      Lyhyiden videoiden jakamiseen tarkoitettu sosiaalisen

  median palvelu 

 

Pikaviestipalvelu Sosiaalisen median palvelu, jossa voi reaaliaikaisesti ja-

kaa viestejä, ääniviestejä tai esimerkiksi kuvia ja vide-

oita 

 

Sisällöntuottaja Henkilö tai esimerkiksi yritys, joka kirjoittaa, kuvaa tai vi-

deoi erilaisia sisältöjä sosiaaliseen mediaan 

 

Verkkokeskustelu           Internetissä tapahtuva keskustelu 

 

Virtuaalimaailma             Keinotekoinen maailma, joka on luotu tietokonesimulaa-

tion tuottamien aistimusten avulla 

 

Yhteisöpalvelu Sosiaalisen median palvelu, joka mahdollistaa ihmisten 

välisten suhteiden luomisen ja ylläpidon. Usein palve-

lussa voi jakaa materiaalia, kommentoida ja keskustella 

muiden käyttäjien kanssa.  
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1 JOHDANTO 
 

Teknologian kehittyessä ja digitalisaation yleistyessä ovat älylaitteet ja sosiaali-

nen media ottaneet ison roolin jokapäiväisessä elämässämme. Käytämme sosi-

aalista mediaa esimerkiksi viestintään, itseilmaisuun sekä tiedon ja inspiraation-

lähteenä. Teknologian ulottuessa laajasti elämäämme olemme jo niin tottuneita 

sen lähes huomaamattomaan ja helppokäyttöiseen läsnäoloon, ettei haittapuoliin 

tule juuri kiinnitettyä huomiota (Liukkonen 2019). Valitettavasti teknologia ei tuota 

kuitenkaan ainoastaan hyötyjä. Digitaalista väkivaltaa ja verkkovihaa tutkineen 

Louna Hakkaraisen mukaan teknologia ja sen kehitys mahdollistaa toisen ihmi-

sen vakoilemisen, satuttamisen ja julkisen nöyryyttämisen tehokkaammin kuin 

aikaisemmin. Digitaalisessa väkivallassa on usein kyse laaja-alaisesta yksityisyy-

den loukkaamisesta, joka rikkoo ihmisen turvallisuuden ja elämänhallinnan tun-

teen. Vaikka väkivalta yhteiskunnassamme ei ole uutta, on digitaalinen väkivalta 

käsitteenä uusi. (Hakkarainen 2019, 11–14.) 

 

Opinnäytetyön aihetta ideoidessamme perehdyimme kattavasti kiinnostuk-

semme mukaan väkivaltatyön erimuotoihin ja huomasimme, ettei digitaalisesta 

väkivallasta ole ajankohtaisuudestaan huolimatta tarpeeksi tietoa ja osaamista. 

Olemme molemmat omassa arjessamme törmänneet usein sosiaalisen median 

varjopuoliin ja hämmästelleet sitä, kuinka normaalit käytöstavat näyttävät unoh-

tuvan heti, kun sosiaalisen median alustat avataan ja siirrytään nimimerkin 

taakse. Sosiaalisen median ja siellä tapahtuvan digitaalisen väkivallan ollessa 

niin iso osa nykypäivän elämää, että koimme tärkeäksi lähteä tutkimaan aihetta 

lisää.  

 

Digitaalinen väkivalta koskettaa kaikkia, mutta suurin riski haittoihin on nuorilla, 

joilla on aikuisiin nähden vähemmän kykyä kriittiseen reflektointiin (Keipi, Näsi, 

Oksanen, Räsänen 2017, 10). Tämän lisäksi sosiaalisen median suurimpina 

käyttäjinä nuoret ja heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset tuntuivat sopi-

valta kontekstilta, sillä olemme molemmat suunnanneet opintojamme nuorten ja 

nuorten aikuisten kanssa työskentelyyn.  

 

Aiheeseemme perehdyttyämme otimme yhteyttä moniin eri nuorten parissa työs-

kenteleviin tahoihin, ja useimmat heistä olivat todella kiinnostuneita aiheesta ja 
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kokivat sen tärkeäksi, mutta eivät lähteneet mukaan opinnäytetyöhömme tiedon 

puutteen vuoksi. Tampereen Tyttöjen Talo innostui kuitenkin aiheestamme sen 

ajankohtaisuuden ja tarpeellisuuden vuoksi ja lähdimme yhdessä ideoimaan 

opinnäytetyön tarkempaa sisältöä.  

 

Päädyimme tekemään yhteistyössä Tampereen Tyttöjen Talon kanssa toiminnal-

lisen opinnäytetyön, jonka lopputuotoksena syntyi Puhutaan somesta! -kortti-

pakka ja siihen liittyvä esite ammattilaisten ja nuorten välisen keskustelun tueksi. 

Jotta saimme materiaalista ammattilaisten tarpeita vastaavan, toteutimme ennen 

sen tekoa kyselyn nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille heidän tietä-

myksestään ja osaamisestaan digitaalisesta väkivallasta.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on helpottaa sosiaalisessa mediassa tapahtuvan digi-

taalisen väkivallan tunnistamista ja puheeksi ottoa erityisesti nuorten ja heidän 

kanssaan työskentelevien ammattilaisten keskuudessa. Tämän lisäksi tavoit-

teenamme on, että korttipakan avulla nuoret oppisivat luomaan sosiaaliseen me-

diaan toisia ihmisiä kunnioittavaa keskustelu- ja toimintakulttuuria 
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2 SOSIAALINEN MEDIA NUORTEN KESKUUDESSA 
 

 

2.1 Sosiaalisen median määritelmä 
 

Uuden median käsitettä käytetään, kun puhutaan perinteisen median muutok-

sesta vuorovaikutteisempaan suuntaan, jolloin käyttäjien roolit siirtyvät passiivi-

sista vastaanottajista sisällöntuottajiksi. Isoin ero aiempaan on uuden median in-

teraktiivinen luonne ja tästä median sosiaalisesta muutoksesta sosiaalinen media 

on saanut nimityksensä. (Keipi ym. 2017, 4.) Sosiaalisella medialla ei ole tarkkaa 

määritelmää, vaan sitä käytetään yleisesti sateenvarjokäsitteenä monille erilai-

sille alustoille, jossa käyttäjät voivat esimerkiksi kommentoida julkaisuja, tutustua 

toisiin käyttäjiin ja jakaa sisältöjä (Aicher, Grünfelder, Maurer & Jegeni 2021; Hin-

tikka n.d.).  

 

Sosiaalista mediaa käytetään moneen eri tarkoitukseen niin vapaa-ajalla, harras-

tuksissa, opiskeluissa kuin töissäkin. Sosiaalisen median yleistymisen myötä in-

ternetin tietomäärä on kasvanut räjähdysmäisesti, kun kuka tahansa voi luoda 

sisältöä muiden saataville. Sisällöt vaihtelevat suuresti arkipäiväisistä verkkokes-

kusteluista asiantuntijoiden tekemiin esityksiin. Sosiaalinen media mahdollistaa 

vaivatta ja kaikkialla esimerkiksi yhteydenpidon toisiin ihmisiin, uusien kontaktien 

luomisen, tiedon etsimisen ja itsensä ilmaisun. (Pönkä 2014, 29–33.) Erilaisia so-

siaalisen median alustoja ovat esimerkiksi videoiden jakamiseen tarkoitettu You-

Tube, yhteisöpalvelu Facebook ja tiedon hakuun käytettävä Wikipedia.  

 

Tyypillistä sosiaaliselle medialle on jatkuva muutos (Pönkä 2014, 18). Uusia so-

velluksia, palveluita ja alustoja syntyy jatkuvasti ja nopean kehityksen takia on 

vaikea ennustaa, mitä tapahtuu seuraavaksi (Keipi ym. 2017, 7). Tähän men-

nessä sosiaalinen media on jo koko yhteiskuntaa koskeva ilmiö ja vaikuttanut 

meihin monin eri tavoin (Rongas & Honkanen 2016). Suuri osa ihmisten välisestä 

kanssakäymisestä on siirtynyt internetiin ja jopa parisuhteita solmitaan sosiaa-

lista mediaa hyödyntäen. Tästä hyvänä esimerkkinä on Chicagon yliopistossa 

tehty tutkimus, jonka mukaan vuosina 2005–2012 Yhdysvalloissa solmituista 

avioliitoista yli kolmasosa oli saanut alkunsa internetissä (Pönkä 2014, 39).  
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2.2 Nuoret sosiaalisessa mediassa  
 

Sosiaalisen median käyttö on valtavirtaistunut, joka tarkoittaa sitä, että käyttäjät 

ovat kaiken ikäisiä (Pönkä 2014, 37). Nuoremmat käyttäjät ottavat kuitenkin var-

haisimmin uuden tekniikan, kuten sosiaalisen median, käyttöönsä ja käyttävät 

sitä aktiivisimmin. Nuoret ovatkin kasvaneet sosiaalisen median kukoistuksen ai-

kana ja omaksuneet sen käytön jo varhaisessa iässä. (Keipi ym. 2017, 6,10.) 

Usein kuulee sanottavan, että nuoret ovat kasvaneet kiinni älypuhelimiinsa, joka 

kuvastaa hyvin sitä, kuinka erottamaton osa sosiaalinen media on nuoren elä-

mää. Väitettä tukee vuonna 2019 13–29-vuotiaille nuorille tehty kysely, jonka mu-

kaan keskiverto suomalaisnuori käyttää internetiä 31–40 tuntia viikossa, josta so-

siaalista mediaa noin 15–20 tuntia viikossa (Ebrand Group Oy & Oulun kaupunki 

2019).  

 

Sosiaalisen median käytön täyttäessä ison osan nuorten arjesta, on siitä tullut 

monille nuorille tapa ja osa päivittäisiä rutiineja. (Keipi ym. 2017, 94.) Sosiaalisen 

median suosio perustuu vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa, mutta se 

myös koukuttaa (Pönkä 2014, 39; Ebrand Group Oy & Oulun kaupunki 2019). 

Usein sosiaalisen median palveluita ja sovelluksia tarkastellaankin säännöllisesti 

ilman varsinaista tarvetta vain tottumuksesta. (Keipi ym. 2017, 94.) 

 

 

2.3 Nuorten sosiaalisen median käyttötavat  
 

Sosiaalinen media ei enää erotu nuorten arjessa irralliseksi internetissä käyte-

tyksi ajaksi, vaan reaali- ja virtuaalimaailmat yhdistyvät toisiinsa kaikissa toimin-

noissa. Emme enää sano menevämme internetiin, sillä älypuhelin kulkee muka-

namme koko ajan. On vaikea erotella, milloin on esimerkiksi pikaviestipalvelu 

WhatsAppissa, kun on koko ajan viestien ja puheluiden saatavilla. (Soini & Ko-

vanen 2018.)  

 

Iso osa arkipäiväisistä asioita hoidetaankin nykyään teknologiaa hyödyntäen. 

Siinä missä ennen täytyi musiikin kuuntelua varten lähteä ostamaan fyysinen cd-
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levy, on musiikki nykyään muutaman kosketuksen päässä älypuhelimessa, esi-

merkiksi musiikkipalvelu Spotifyssa. Vapaa-ajan toimintojen lisäksi nuoret hyö-

dyntävät sosiaalista mediaa esimerkiksi töiden etsimisessä ja opinnoissa tiedon 

löytämiseen. Nuorten mukaan sosiaalinen media on helppo väylä kysyä mielipi-

dettä asioihin ystäviltä ja muilta käyttäjiltä sekä etsiä uutta tietoa (Ebrand Group 

Oy & Oulun kaupunki 2019).  

 

Eri ammattialojen asiantuntijat ovat myös alkaneet hyödyntämään eri sosiaalisen 

median alustoja. Esimerkiksi kuvien jakopalvelu Instagramissa löytyy sosiaali- ja 

terveysalan ammattilaisten omia asiantuntija tilejä, joista löytyy tietoa muun mu-

assa seksuaalikasvatuksesta. Tiedon lisääntymisen haasteena on sen valtava 

määrä. Sosiaalinen media voi mahdollistaa asiantuntijuuden ja arkielämän yhdis-

tymisen, mutta vaarana on valheellisen tiedon syntyminen (Matikainen & Huovila 

2017).  Kun kuka tahansa voi tuottaa ja jakaa tietoa sosiaalisen median alustoilla, 

on tärkeää tarkastella ja suodattaa siellä olevaa sisältöä kriittisesti.  

 

Nuorten ei myöskään aina ole helppo pysyä pois sosiaalisesta mediasta ja hei-

dän oletetaankin käyttävän sitä (Ebrand Group Oy & Oulun kaupunki 2019). Suu-

rin osa nuorten välisistä vuorovaikutuksista käydään nykyään sosiaalista mediaa 

hyödyntäen, joten sieltä pois jääminen aiheuttaa vaikeuksia yhteydenpidossa ja 

ajan tasalla pysymisestä nuorten välisissä asioissa (Keipi 2015, 16). Nuoret kom-

munikoivat sosiaalisessa mediassa jo olemassa olevien ystävien kanssa ja seu-

raavat heidän elämäänsä esimerkiksi kuvien kautta, mutta iso osa nuorista on 

myös saanut uusia ystäviä sosiaalisen median kautta. Sosiaalisessa mediassa 

tapahtuva ryhmäytyminen ja sieltä saatu yhteenkuuluvuuden tunne on nuorille 

tärkeää. (Ebrand Group Oy & Oulun kaupunki 2019.)  

 

Suomalaisten nuorten sosiaalisen median käytöstä vuonna 2019 tehdyn kyselyn 

mukaan suurin osa nuorista käyttää sosiaalisen median palveluita älypuhelimilla 

ja hyväksi palveluksi koetaankin sellainen, jota voi käyttää älypuhelinta hyödyn-

täen. Tärkeiksi asioiksi koetaan myös helppokäyttöisyys ja sen suosio muiden 

nuorten keskuudessa. Vuonna 2019 suosituimmat nuorten palvelut olivat pika-

viestisovellukset WhatsApp ja Facebook Messenger, videoiden jakamiseen ja 

katseluun tarkoitettu YouTube, kuvien jakopalvelu Instagram, kuvien ja videoiden 

pikaviestipalvelu Snapchat, yhteisöpalvelut Facebook ja Discord, inspiraatioiden 
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jakamiseen tarkoitettu kuvien jakopalvelu Pinterest sekä pelien digitaaliseen ja-

keluun, pelaamiseen ja keskusteluun tarkoitettu Steam. (Ebrand Group Oy & Ou-

lun kaupunki 2019.) 

 

 

2.4 Sosiaalisen median käytön vaikutukset nuoriin 
 

Vain muutama vuosikymmen sitten nuoret viettivät aikaa, juttelivat ja seurusteli-

vat kavereidensa kanssa muun muassa ostoskeskuksissa. Teknologian kehitty-

essä sosiaalinen media on luonut uudenlaisen ympäristön nykyajan nuorille 

oman identiteetin etsimiseen, irtiottoon vanhemmista ja seurusteluun (Salokoski 

& Mustonen 2007, 23). Internet ja sosiaalinen media mahdollistavat laajasti itseil-

maisun, ja anonymiteetin mukanaan tuoma turva helpottaa tätä (Keipi 2015, 11). 

Internetin kautta vuorovaikutus vieraisiin ihmisiin voi muutenkin olla helpompaa 

kuin kasvokkain, jolloin ujompikin ihminen voi tuottaa sisältöä muiden ihmisten 

nähtäville (Salokoski & Mustonen 2007, 23).  

 

Sisältöjen tuottaminen, kuten selfieiden, eli henkilön itse itsestään ottamien ku-

vien tai omien ajatusten jakaminen on itse ilmaisun ohella tapa hakea hyväksyn-

tää. Suomalaisten nuorten sosiaalisen median käytöstä vuonna 2019 tehdyn ky-

selyn mukaan nuoret kokevat tärkeäksi sen, millaisen vastaanoton heidän li-

säämä sisältö saa ystäviltä, tutuilta ja seuraajilta (Ebrand Group Oy & Oulun kau-

punki 2019). Median asettamat ihanteet eivät kuitenkaan aina ole nuoren kehi-

tyksen kannalta suotuisia. Nuoruudessa kohdataan paljon fyysisiä ja tunne-elä-

män muutoksia ja usein omaan kehoon liittyy epävarmuuksia. Sosiaalisen me-

dian palvelut tarjoavat vahvimman ilmaisukanavan erityisesti fyysisen minäkuvan 

alueella, jolloin palveluissa korostuu usein ulkonäkö ja seksuaalisuus. (Salokoski 

& Mustonen 2007, 23–24.)  

 

Sosiaalisen median monien hyötyjen ohella esille nousee erilaisia varjopuolia. 

Nuoret nostivat vuoden 2019 kyselyssä itse esille sosiaalisen median addiktoivan 

luonteen ja he tuntuvatkin tiedostavan nykyään paremmin, että sosiaalinen media 

voi olla liiankin addiktoivaa ja syrjäyttää tai viivästyttää muita arkielämän toimia 

(Ebrand Group Oy & Oulun kaupunki 2019). Riippuvuuden lisäksi riskeihin voi 
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kuulua esimerkiksi kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen väheneminen, yksi-

tyisyyden suojaamisen ongelmat, seksuaalinen häirintä ja verkkokiusaaminen 

(Keipi ym. 2017, 10). Seksuaalista häirintää ja verkkokiusaamista avataan opin-

näytetyön myöhemmissä luvuissa.  
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3 DIGITAALINEN VÄKIVALTA 
 

 

3.1 Väkivallan määritelmä 
 

Ymmärtääksemme digitaalista väkivaltaa on oleellista avata ensin väkivallan kä-

sitettä yleisellä tasolla. Väkivallalla tarkoitetaan toiseen ihmiseen tai ihmisryh-

mään kohdistuvaa vallan, kontrollin tai fyysisen voiman tahallista käyttöä tai sillä 

uhkailua niin, että se voi johtaa fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen, 

perustarpeiden tyydyttämättä jättämiseen, kehityksen häiriytymiseen tai jopa 

kuolemaan (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano 2005, 21–22). Maailman ter-

veysjärjestö World Health Organization yhdistää väkivallan itse tekoon eikä sen 

lopputulokseen. Väkivallalla tarkoitetaan toisen ihmisen tahallista satuttamista, 

jolloin sen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi liikenneonnettomuudet. (Bildjuschkin 

ym. 2020.)  

 

Väkivallalla on monia vakavia sosiaalisia ja terveydellisiä seurauksia, ja vaikutuk-

set ovat erityisen suuret lasten ja nuorten kohdalla. Seuraukset voivat olla suoria 

vaikutuksia väkivallasta tai epäsuoria vaikutuksia väkivallalle altistumisesta. Vä-

kivalta voi aiheuttaa kokijalle mielenterveydellisiä ongelmia, kuten masennusta ja 

ahdistusta tai fyysisen väkivallan seurauksena erilaisia vammoja, kuten päähän 

kohdistuneita vammoja tai murtumia eri puolilla kehoa. Väkivalta voi aiheuttaa 

myös erilaisia sairauksia ja riskikäyttäytymistä, esimerkiksi fyysistä saamatto-

muutta ja päihteiden käyttöä. (World Health Organization 2016.) 

 

Usein väkivallasta puhuttaessa tarkoitetaan fyysistä, henkistä tai seksuaalista vä-

kivaltaa. Väkivallalla on kuitenkin useita muita ilmenemismuotoja ja näiden lisäksi 

väkivaltaa voivat olla vaino, taloudellinen – ja välineellinen väkivalta sekä kulttuu-

riin ja kunniaan liittyvät väkivallat. Myös toisen henkilön tai henkilöryhmän laimin-

lyönti lasketaan väkivallaksi. (Bildjuschkin ym. 2020.) Teknologian kehittyessä 

myös väkivalta ilmiönä muuttuu ja teknologian käyttäminen vallankäytön väli-

neenä on yleistynyt (Brandt 2017). Suomalaisessa keskustelussa käsite on vielä 

uusi, mutta siitä puhutaan joko digitaalisena tai teknologiavälitteisenä väkivaltana 

(Hakkarainen 2019,11). Tässä opinnäyteyössä käytämme termiä digitaalinen vä-

kivalta.    
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Kun väkivalta ilmiönä muuttuu ja uudenlaisia muotoja syntyy, täytyy ammattilais-

ten tietoisuuden ja osaamisen sekä työtä ohjaavien resurssien ja lainsäädännön 

pysyä kehityksessä mukana. Naisten Linja ry teki selvityksen vainoa kohdannei-

den henkilöiden kokemasta digitaalisesta väkivallasta. Selvityksessä kävi ilmi, 

että vainoa kohdanneet kokivat usein vähättelyä viranomaisten taholta digitaa-

lista väkivaltaa kohtaan. Digitaalista väkivaltaa ei pidetty yhtä vakavana kuin kas-

vokkain tapahtuneita rikoksia. Ammattilaisten tietämättömyydestä johtuva väki-

vallan kokijan syyllistäminen tai tekojen vähättely voi jättää väkivallan kokijaan 

ison jäljen. (Hakkarainen 2019, 11, 41, 77.) Myös Mannerheimin lastensuojelulii-

ton tekemän kyselyn mukaan nuorten voi olla vaikea kertoa aikuisille kohtaamas-

taan väkivallasta sosiaalisessa mediassa, jos aikuisilla ei ole tarpeeksi tietoa ja 

taitoa teknologian käytössä eivätkä he ymmärrä sosiaalisen median maailmaa 

(Aalto, Helenius, Järvi & Saari 2021, 18).  

 

 

3.2 Digitaalisen väkivallan määritelmä  
 

Digitaalinen väkivalta on väkivallan muoto, jossa hyödynnetään teknologiaa. Se 

voi olla esimerkiksi sosiaalisen median, älypuhelimen tai paikannuslaitteiden 

avulla toteutettua väkivaltaa, häirintää tai vainoa. Tällaista väkivaltaa voi olla in-

tiimeillä kuvilla kiristäminen, uhkaavat viestit tai yksityisten viestien lukeminen il-

man lupaa. (Ruuskanen 2020, 39; Hakkarainen 2019, 16, 53.)  

 

Digitaalisen väkivallan tekijä voi olla kuka vain ja kokija voi olla tekijälle läheinen 

tai täysin tuntematon. Esimerkiksi parisuhteissa teknologiaa voi hyödyntää kump-

panin kontrolloinnin välineenä monin eri tavoin (Hakkarainen 2019, 13). Seurus-

telukumppania voidaan esimerkiksi painostaa lähettämään seksuaalissävytteisiä 

kuvia, tekijä voi häiriköidä kumppanin lähipiiriin kuuluvia ihmisiä tai seurata kump-

panin sijaintitietoja hyödyntäen esimerkiksi auton navigaattoria tai koiran kaula-

pantaa. Näiden lisäksi digitaalista väkivaltaa voi olla myös toisen teknologian käy-

tön estäminen tai rajoittaminen. (Zweig & Dank 2013; Hakkarainen 2019, 15, 73.) 

 

Teknologian avulla toteutettu väkivalta voi syventää entisestään väkivallan vai-

kutuksia. Se mahdollistaa julkisen satuttamisen ja nöyryyttämisen tehokkaammin 
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ja monipuolisemmin kuin kasvokkain tapahtuva väkivalta. (Hakkarainen 2019, 

13.) Erittäin haavoittavaksi väkivallan muodoksi digitaalisen väkivallan tekee 

myös sen riippumattomuus ajasta ja paikasta (Aalto 2020). Uhria voidaan kont-

rolloida ympärivuorokautisesti eikä maantieteellinen etäisyys tuo turvaa (Hakka-

rainen 2019, 14). Väkivallan kokija ei pääse väkivaltaa karkuun edes kaikkein 

turvallisimpiinkaan paikkoihin, kuten omaan kotiin tai huoneeseen (Aalto 2020). 

Usein ajatellaan, että teknologian avulla tehty väkivalta ei ole yhtä haavoittavaa 

kuin fyysinen väkivalta, vaikka todellisuudessa digitaalinen väkivalta voi jatkuvan 

läsnäolon takia viedä turvallisuuden tunteen kokonaan ja loukata syvästi yksityi-

syyttä. (Hakkarainen 2019, 14.) 
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4 DIGITAALINEN VÄKIVALTA SOSIAALISESSA MEDIASSA 
 

 

4.1 Digitaalisen väkivallan yleistyminen ja sille alistuminen 
 

Nuorten kohtaama kiusaaminen, ahdistelu, häirintä, seksuaalirikokset tai esimer-

kiksi uhkailu sosiaalisessa mediassa ei ole harvinaista. Luvut ovat hälyttäviä. 

Mannerheimin lastensuojeluliiton vuonna 2020 tekemän kyselyn mukaan noin 60 

% nuorista on kokenut sosiaalisessa mediassa ainakin jonkinasteista kiusaa-

mista (Aalto 2020). Nettikiusaamisen lisäksi myös verkossa tapahtuvaa häirintää 

on tutkittu. Kansainvälisen Plan Internationalin vuoden 2020 toteutetun kyselyn 

vastausten perusteella 58 % tytöistä on tullut häirityksi verkossa (Ratilainen 2020, 

8).  

 

Väkivallan yleistyessä sosiaalisessa mediassa on raja oikean ja väärän välillä 

hälventynyt. Osa nuorista ajattelee väkivallan kuuluvan sosiaalisen mediaan ja 

mikäli tulee kiusatuksi, on ehkä ansainnut sen. Jos sosiaalisen median varjopuo-

lia ei kestä, ei silloin kuulukaan käyttää sosiaalista mediaa. (Aalto 2020.) Joka 

viides tyttö, joka on kokenut häirintää verkossa, onkin vähentänyt huomattavasti 

sosiaalisen median käyttöään tai lopettanut sen kokonaan (Ratilainen 2020, 8). 

Myös ammattilaiset saattavat ehdottaa väkivallan loppumisen ratkaisuksi sosiaa-

lisen median käytön lopettamista (Hakkarainen 2019, 77–78). Ratkaisu ei kuiten-

kaan ole väkivallan kokijoiden poistuminen sosiaalisesta mediasta.  

 

Mannerheimin lastensuojeluliiton mediakasvattaja Paula Aallon (2020) mukaan 

sosiaalisen median varjopuolille ”alistuminen ja altistuminen” onkin iso syy sille, 

miksi nuoret eivät välttämättä puhu kokemastaan väkivallasta (Aalto 2020). Myös 

pelko seurauksista, kuten juuri sosiaalisen median käytön rajoittaminen estää 

nuoria kertomasta tapahtuneesta aikuisille. Näiden lisäksi syynä on usein häpeä 

tapahtuneesta ja tunne siitä, että tapahtunut on nuoren oma vika, pelko tekijän 

kostosta, yksinpärjäämisen halu tai ajatus siitä, ettei kertominen auta mitään. Iso 

kertomista estävä tekijä voi olla myös tiedon puute. Nuoret eivät tiedä, miten kuu-

luisi toimia, mikä on väkivaltaa ja mikä ei ja mitkä ovat omat oikeudet. (Hänninen, 

Kettukuja & Sundberg 2020.)   
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4.2 Nettikiusaaminen  
 

Sosiaalinen media mahdollistaa nettikiusaamisen entistä laajemmin. Mannerhei-

min lastensuojeluliiton vuonna 2020 tekemässä kyselyssä nuorten mukaan netti-

kiusaaminen on muun muassa nuorelle hänen pyytämättä lähetettyjä seksuaalis-

sävytteisiä kuvia ja videoita, sosiaalisen median ryhmistä ulkopuolelle jättämistä, 

kommentointia ja ilkeilyä. Kyselyssä ilmeni myös nuorten turtuminen sosiaali-

sessa mediassa tapahtuvaan väkivaltaan. Nuoret ajattelevat esimerkiksi, että se 

kuuluu internetin käyttöön, asioita ei saisi ottaa niin vakavasti tai kokija on toden-

näköisesti tehnyt jotakin ansaitakseen kiusaamisen. (Aalto 2020.)  

 

Aallon (2020) mukaan internetissä tapahtuvalla kiusaamisella on monia erityis-

piirteitä, jotka voivat laskea kiusaamisen rimaa tai lisätä väkivallan kokemuksen 

haavoittuvuutta. Internetissä tapahtuvassa väkivallassa toisin kuin kasvokkain ta-

pahtuvassa väkivallassa tekijää suojaa kasvottomuus ja osapuolet voivat olla toi-

silleen tuntemattomia. Myöskään fyysisellä koolla, voimalla tai iällä ei ole vaiku-

tusta tekijän tai kokijan asemaan. Toisin kuin usein puhutaan, kaikki nuoret eivät 

myöskään ole luontaisia mediankäyttäjiä. Väkivallan tekijällä ja kokijalla saattaa 

olla todella erilainen osaaminen teknologian käytössä. (Aalto 2020.) Usein väki-

vallan muodot saattavat olla myös ikään kuin kietoutuneena toisiinsa, jolloin vä-

kivallan kohde kokee niin fyysistä kuin digitaalista väkivaltaa. Netissä tapahtuva 

kiusaaminen saattaa liittyä esimerkiksi koulukiusaamiseen. (Hänninen ym. 2020.) 

 

Väkivallan kokijan asemaa heikentää myös viestien ja muiden sisältöjen laaja le-

viäminen ja niiden internetistä poistamisen vaikeus. Nuorten puuttuminen netti-

kiusaamiseen -kyselyssä monet nuoret vastasivat pitävänsä somessa tapahtu-

van kiusaamisen helpompana kuin kasvokkain tapahtuvan kiusaamisen, sillä 

seurauksille pystyi helposti kääntämään selkänsä. (Aalto 2020.) Aivotutkija Katri 

Saarikivi (2018) toteaakin, että empatian kannalta internet ei ole paras paikka 

vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Vuorovaikutuksen ollessa teksti-

pohjaista saadaan todella vähän tietoa siitä, miltä toisesta tuntuu. (Saarikivi 

2018.)   
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4.3 Seksuaalinen häirintä sosiaalisessa mediassa 
 

Seksuaalisuus on suuri osa ihmisten elämää ja vahvasti läsnä myös sosiaali-

sessa mediassa (Media ja seksuaaliset sisällöt 2021). Medialla on merkittävä 

rooli myös nuorten seksuaalisuuden kehityksessä, kiinnostuksessa seksuaali-

suuteen ja intiimien suhteiden solmimisessa. (Vaaranen-Valkonen & Laitinen 

2019, 320). Nuori tutkii mediasta saamansa tiedon avulla seksuaalisuuttaan, su-

kupuoltaan ja vartaloaan (Media ja seksuaaliset sisällöt 2021). Esimerkiksi sex-

ting, eli seksuaalissävytteisten kuvien, videoiden ja viestien lähettely voi olla nuo-

relle tapa toteuttaa seksuaalisuuttaan sosiaalisessa mediassa (Laitinen, Kylmä-

lahti, Valoaho, Vaaranen-Valkonen 2018). Tärkeää on kuitenkin erottaa vapaa-

ehtoinen, omasta tahdosta toteutuva sexting vastentahtoisesta seksuaalissävyt-

teisen viestien tai esimerkiksi kuvien vastaanottamisesta. (Vaaranen-Valkonen & 

Laitinen 2019, 342.) 

 

Valitettavasti sosiaalinen media tarjoaa luonnollisen seksuaalisen tutkiskelun ja 

kehittymisen alustan lisäksi puitteet myös seksuaaliseen häirintään (Vaaranen-

Valkonen & Laitinen 2019, 341). Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan 

yleensä fyysistä, sanallista, sanatonta ja ei-toivottua käytöstä, jonka tarkoituk-

sena on loukata ihmisen fyysistä tai henkistä koskemattomuutta (Laki naisten ja 

miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986). Seksuaalinen häirintä saattaa myös 

täyttää rikoksen tunnusmerkistön, mikäli seksuaalinen kuvamateriaali lähetetään 

lapselle (Rikoslaki 39/1889). Tasa-arvolain 609/1986 mukaan seksuaalinen ja 

sukupuoleen perustuva häirintä on syrjintää ja sellaisenaan kiellettyä (Laki nais-

ten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986). 

 

Seksuaalinen häirintä sosiaalisessa mediassa sekä siihen liittyvä kiusaaminen 

on 12-17-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemana yleistä (Vaaranen-Valkonen & 

Laitinen 2019, 340). Lapsia ja nuoria houkutellaan heidän käyttämien digitaalisen 

median alustoilla ja palveluissa seksuaalisiin tarkoituksiin. Lasten houkuttelua 

seksuaalisiin tarkoituksiin kutsutaan groomingiksi. Grooming on yleistä myös eri-

laisilla pelialusoilla. Sextortion on myös sosiaalisessa mediassa esiintyvä seksu-

aalisen häirinnän muoto. Se tarkoittaa kiristämistä seksuaalisävytteisillä kuvilla 

tai videoilla ja se tapahtuu usein lapsen tai nuoren itsestään ottamien kuvien 
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avulla. Kiristäjä tai kiristäjät voivat esimerkiksi uhkailla lähettävänsä kuvia sosi-

aalisessa mediassa lapsen tai nuoren vanhemmille tai kaveripiirille (Vaaranen-

Valkonen & Laitinen 2019, 351) 

 

Aikuisten lisäksi lapset ja nuoret voivat häiritä toisiaan seksuaalisesti, vaikkakin 

tämä on harvinaisempaa kuin aikuisen toteuttama häirintä. Yli 30 prosenttia lap-

sista ja nuorista on vuoden 2018 aikana todistanut myös toisten lasten ja nuorten 

tekemää seksuaalista häirintää. (Vaaranen-Valkonen & Laitinen 2019, 340.) Sek-

suaalisuus ja sen tutkiminen on luonnollista jokaiselle ihmiselle ja vastuu väkival-

lasta on sen tekijällä. Tästä huolimatta uhria syyllistävä puhe ei ole epätaval-

lista. Victim blaming tarkoittaa kokijan vastuuttamista eli uhrilla väitetään olevan 

vastuu siitä, mitä hänelle on tehty. (Hakkarainen 2019, 63.) Victim blamingin kal-

taisia ajatusmalleja olisi tärkeää rikkoa. Vaikka teknologia mahdollistaa väkival-

lalle uusia muotoja, on väkivalta aina väkivaltaa, vaikka alustana sille olisikin so-

siaalisen median palvelut ja sovellukset. Toivottavaa olisi, että erilaiset auttavat 

tahot, lainsäädäntö, resurssit ja ammattilaisten osaaminen pysyisivät mukana, 

kun väkivalta ilmiönä uudistuu. (Hakkarainen 2019, 11.) 

 

 

4.4 Verkkoviha 
 

Verkkovihalla tarkoitetaan internetissä tuotettua sisältöä, joka uhkaa tai loukkaa 

yksilöitä tai yhteisöä. Verkkoviha on kansainvälisesti tunnustettu merkittäväksi 

sosiaaliseksi ongelmaksi. Se voi kohdistua esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin, 

uskonnollisiin ryhmiin tai yksilöön ja hänen ominaisuuksiinsa, kuten ulkonäköön. 

Vihaajat eli verkkovihaa toteuttavat henkilöt usein tarkoituksellisesti loukkaavat 

vihan kohdetta, jolloin hyökkäykset ovat usein hyvin henkilökohtaisia. (Kaakinen 

2018.) Nuoriin naisiin kohdistetaan muita enemmän yksilöivää vihaa, kuten ulko-

näköön liittyviä loukkauksia. Slut-shamingillä tarkoitetaan toisen häpäisemistä 

seksuaalisuuden tai sen ilmaisemisen vuoksi. Esimerkiksi totutusta poikkeava 

tyyli tai pukeutuminen voi johtaa slut-shamingiin. (Hakkarainen 2019, 63.) 

 

Oksanen (2019) on kirjoittanut artikkelin sosiaalisen median käyttämisestä tehty-

jen tutkimushankkeidensa tulosten pohjalta, joiden mukaan 15–30-vuotiaat viha-
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viestijät raportoivat impulsiivisuutta ja psyykkisiä ongelmia muita nuoria useam-

min. Kasvokkain tapahtuvissa vuorovaikutussuhteissa vihaviestijöillä on mahdol-

lisia ongelmia, mutta he kokevat verkkoyhteisöt tärkeiksi ja pitävät sieltä saatua 

tukea tärkeänä. Verkkovihaajilla on todettu olevan narsistisia ja jopa psykopaat-

tisia piirteitä. Heillä on sekä psykologisia että sosiaalisia ongelmia ja he purkavat 

pahaa oloaan häiriköimällä ja kiusaamalla muita netissä ja sosiaalisessa medi-

assa. (Oksanen 2019.) 

 

Pahimmillaan erilainen viha, uhkailu ja häirintä on päivittäistä ja hyvin pitkäkes-

toista. Verkkoviha on monimuotoinen ja ahdistava ilmiö, jota voidaan kutsua 

myös internetin vihapuheeksi. Valitettavaa on, että nuoret kohtaavat verkkovihaa 

yleisimmin suhteessa vanhempiin väestöryhmiin, ja että negatiivissävytteinen 

viestintä on normalisoitunut osaksi internetin ja sosiaalisen median keskustelu-

kulttuuria. (Oksanen 2019.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHTIA 
 

 

5.1 Opinnäytetyön tavoite, tarkoitus ja tutkimuskysymykset 
 

Opinnäytetyömme tavoitteena on helpottaa sosiaalisessa mediassa tapahtuvan 

digitaalisen väkivallan tunnistamista ja puheeksi ottoa sekä madaltaa nuorten 

kynnystä kertoa kohtaamastaan ja näkemästään digitaalisesta väkivallasta. Ta-

voitteenamme on auttaa luomaan sosiaaliseen mediaan kaikkia kunnioittavaa 

kulttuuria ja tehdä rajaa hyvän käytöksen ja väkivallan välille näkyvämmäksi. 

Kaikkea ei tarvitse kestää sosiaalisessa mediassakaan.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda nuorten parissa työskenteleville ammatti-

laisille kysely (liite 2), jonka avulla teemme korttipakan digitaalisesta väkivallasta 

sosiaalisessa mediassa. Korttipakan (liite 4) ja siihen liittyvän ammattilaisille tu-

levan esitteen (liite 3) tarkoitus on ennen kaikkea auttaa ammattilaisia, mutta 

myös nuoria ottamaan puheeksi, tunnistamaan sekä ennalta ehkäisemään sosi-

aalisessa mediassa tapahtuvaa digitaalista väkivaltaa. Opinnäytetyömme tehtä-

vänä on pyrkiä vaikuttamaan ammattilaisten kykyyn ottaa digitaalinen väkivalta 

puheeksi ja auttaa ymmärtämään sen vaikutuksia, jotta yksikään nuorista ei jäisi 

asian kanssa yksin. 

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Miten digitaalinen väkivalta tunnistetaan? 

2. Miten digitaalinen väkivalta otetaan puheeksi? 

 

 

5.2 Toiminnallinen opinnäytetyö 
 

Toiminnallisen opinnäytetyömme lopputuotoksena syntyi Puhutaan somesta! -

korttipakka sekä sitä tukeva esite ammattilaisille. Toiminnallisen opinnäytetyön 

tavoitteena on käytännön työn järjestäminen, opastaminen tai ohjeistaminen ja 

sen avulla voidaan luoda käytännön työtä helpottavia menetelmiä tai ohjeita 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 9–10). Työmme tarkoituksena on luoda digitaalisesta 

väkivallasta materiaali, joka helpottaa aiheen puheeksi ottoa.  
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Toiminnallinen opinnäytetyö sisältää kaksi eri osiota: toiminnallisen osuuden eli 

tuotoksen sekä opinnäytetyöraportin. Pohjannoro ja Taijala (2007, 9) käsittelevät 

Uusitalon tutkimukselle asettamia neljää kriteeriä ja soveltavat niitä toiminnalli-

seen opinnäytetyöhön. Neljä kriteeriä toiminnalliselle opinnäytetyölle on aiheen 

selkeä määrittely, uutuus, hyödyllisyys ja toimivuus. (Pohjannoro & Taijala 2007, 

9, 15.) Opinnäytetyömme aihe on rajattu digitaaliseen väkivaltaan sosiaalisessa 

mediassa ja tämä aihe on rajattu koskemaan erityisesti nuoria ja heidän paris-

saan työskenteleviä ammattilaisia. Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen ja tätä 

korostaa vallitseva koronaepidemia, joka on ohjannut ihmisiä ja palveluita inter-

netiin ja sosiaaliseen mediaan entistä hanakammin viimeisen vuoden ajan. 

Vaikka sosiaalinen media ja siihen liittyvät varjopuolet ovat iso osa nykypäivää, 

on aihetta tutkittu vähän eikä ammattilaisilla ole osaamista puuttua siihen. Toi-

minnallisen opinnäytetyömme tuotos pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen ja sen 

toimivuutta testataan käytännössä kohderyhmän parissa Tyttöjen Talon ryh-

mässä. 

 

 

5.3 Laadullinen ote opinnäytetyössä 
 

Opinnäytteemme tutkimusote on laadullinen eli kvalitatiivinen. Laadullisessa tut-

kimuksessa oleellisinta ei ole aineiston määrä vaan enemminkin sen laatu. Yleis-

tyksien sijasta tavoitteena on esimerkiksi ilmiön tulkitseminen, ymmärtäminen tai 

asioiden kuvaaminen. (Vilkka 2021, kappale 5.6.) Tutkimuksemme tavoitteena 

onkin pyrkiä ymmärtämään ja kuvaamaan digitaalista väkivaltaa sosiaalisessa 

mediassa sekä ammattilaisten osaamista ottaa se puheeksi nuorten kanssa.  

 

Kyselyyn vastanneet ammattilaiset työskentelevät nuorten kanssa kolmessa eri 

organisaatiossa ja valitsimme organisaatiot niin, että saimme vastauksia sekä jul-

kiselta että kolmannelta sektorilta. Kyselyyn vastanneiden ammattilaisten määrä 

oli pieni, sillä tarkoituksenamme oli ymmärtää ja selittää ilmiötä eikä yleistää asi-

oita (Vilkka 2021, kappale 5.6). Opinnäytetyömme sisältää myös kolme eri vai-

hetta, kyselyn ammattilaisille, toiminnallisen tuotoksen sekä materiaalin testauk-

sen, joten työn laajuuden vuoksi oli tärkeää rajata osallistujien määrää. Laadulli-
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sen tutkimusotoksen ollessa pieni, tärkeää on, että kyselyyn vastaajilla on koke-

musta asiasta ja he ovat aiheen kannalta sopivia, jotta tutkimuksen laatu säilyy 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, kappale 3.4). Saadaksemme mahdollisimman luotetta-

van tuloksen aiheesta, valitsimme kyselyyn sellaiset tahot, jotka ovat aktiivisesti 

läsnä nuorten arjessa. Näin ollen heillä on ajankohtaista tietoa nuorten elämästä 

ja ilmiöistä, joita nuoret kohtaavat.   

 

Kun haluamme ymmärtää ihmisen toimintaa tai ajattelua, on järkevää kysyä sitä 

häneltä itseltään (Tuomi & Sarajärvi 2018, kappale 3.1). Saadaksemme ymmär-

rystä ammattilaisten tietämyksestä ja osaamisesta digitaalisesta väkivallasta, ky-

syimme asiasta ammattilaisille lähetetyllä kyselylomakkeella. Kysely toteutettiin 

puolistukturoituna kyselynä eli se sisälsi sekä avoimia että suljettuja kysymyksiä. 

Avoimet kysymykset mahdollistivat suljettujen kysymysten kommentoinnin ja li-

sätiedon saamisen. (Udd 2020.)  

 

 

5.4 Eettisyys ja luotettavuus 
 

Olemme pyrkineet opinnäytetyötä rajatessamme mahdollisimman monipuoli-

seen ja kattavaan koontiin digitaalisesta väkivallasta. Koemme, että opinnäytetyö 

on kokonaisuutena ymmärrettävä ja pysyi hallittavissa, kun aihe oli selkeä ja ra-

jattu koskemaan erityisesti nuoria ja heidän parissaan työskenteleviä ammattilai-

sia. Tutkimusasetelmaan tai tulkintaan voi vaikuttaa tutkimuksen tekijän tausta. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 158–160.) Olemme itse myös nuoria ja näin ollen opin-

näytetyön kohderyhmää, joten jouduimme pohtimaan myös sen asian vaikutusta 

tutkimuksen luotettavuuteen. Koemme, että kohderyhmään kuuluminen on ollut 

kuitenkin vain hyödyksi opinnäytetyötä tehdessämme erityisesti materiaalia luo-

dessa eikä ole vaikuttanut tutkimuksen luotettavuutta vähentävästi.  

  

Tieteellistä menetelmää tutkinut Hanna Vilkka (2015, 197) painottaa, että tutkijan 

tulee koko prosessin läpi arvioida valintojensa tarkoituksenmukaisuutta ja toimi-

vuutta tutkimuksen tavoitteiden sekä sen eettisyyden ja luotettavuuden kan-

nalta. Pyrimme siihen, että koko opinnäytetyöprosessi suoritetaan yhdessä sen 

toimivuutta ja valintoja jatkuvasti arvioiden. Eettisiä kysymyksiä on myös ollut hel-

pompi yhdessä miettiä koko opinnäytetyöprosessin ajan. Lisäksi saimme aina 
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tarvittaessa apua ja tukea sekä yhteistyötaholtamme, että opinnäytetyön ohjaa-

jalta, mutta me opinnäytetyön kirjoittajina otamme täyden vastuun opinnäytetyön 

sisällöstä ja toteutuksesta.   

  

Opinnäytetyötä työstäessä pyrimme toimimaan yleisten tutkimuseettisten peri-

aatteiden mukaan. Ammattilaisille toteutettuun kyselyyn hankimme jokaiselta ky-

selyyn osallistuneelta taholta asianmukaiset tutkimusluvat. Opinnäytetyössä to-

teutettuja kysely- ja palautelomakkeita käsittelimme niin, että jokaisen vastaajan 

anonymiteetti säilyi ja kerroimme tästä ammattilaisille saatekirjeessä (liite 1). Am-

mattilaisille toteutettu kysely ja nuorilta teematiistaissa kerätty palaute kerättiin 

ainoastaan opinnäytetyötä varten ja ne kaikki hävitetään opinnäytetyön ollessa 

valmis.  

 

Kyselylomake (liite 2) digitaalisesta väkivallasta lähetettiin kolmelle erilaiselle 

nuorten parissa toimivalle taholle laadukkaan ja kattavan aineiston keräämiseksi. 

Kyselyyn vastasi 15 ammattilaista, joten otanta on melko suppea. Vastauksissa 

esiintyi kuitenkin selkeä tarve digitaaliseen väkivaltaan liittyvän tiedon ja taidon 

lisäämiseen, joten opinnäytetyöstä ja luodusta materiaalista tulee olemaan tode-

tusti hyötyä nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.  

 

Eettisiin toimintatapoihin kuuluu luotettavien ja asianmukaisten teoriatietojen 

käyttäminen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136). Opinnäytetyön teoriaosuuksissa ja 

materiaalin luomisessa olemme kunnioittaneet muita aihetta tutkineita kirjaamalla 

lähdeviitteet sovitusti.  Lähteinä olemme pyrkineet käyttämään mahdollisimman 

uutta ja ajankohtaista tietoa monipuolisesti, sillä digitaalinen väkivalta on käsit-

teenä vielä melko uusi. Opinnäytetyön valmistuessa aiheesta on mahdollisesti jo 

paljon uutta tietoa ja osa meidän tarjoamasta tiedosta saattaa olla jo vanhentu-

nutta. Tämä kuvaa hyvin teknologian ja sosiaalisen median jatkuvaa, vauhdikasta 

muutosta. 

 

 

5.5 Nuoret ja nuorten kanssa työskentelevät kontekstina 
 

Opinnäytetyömme kohderyhmäksi valikoitui nuoret ja heidän kanssaan työsken-

televät ammattilaiset. Sosiaalinen media ja siellä tapahtuva kanssakäyminen 
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koskettavat isoa osaa nuoria, jotka ovat syntyneet älylaitteiden ja internetin maa-

ilmaan. Nuoret ottavatkin varhaisimmin uuden tekniikan käyttöönsä ja käyttävät 

sitä eniten (Keipi ym. 2017, 7).  

 

Sosiaalinen media luo alustan nykyajan nuorille kasvuun ja kehitykseen. Sen 

kautta nuoret voivat saada positiivisia kokemuksia, mutta valitettavasti sosiaali-

sessa mediassa on myös varjopuolensa. (Joensuu 2011, 14.) Digitaalista väki-

valtaa voi kokea kuka tahansa, mutta suurin riski haittoihin on nuorilla, joilla on 

aikuisiin nähden vähemmän kykyä kriittiseen reflektointiin (Keipi ym. 2017, 10). 

Nuoruus on myös psyykkisten ja fyysisten muutosten aikaa. Muutosten aikana 

tälle vetää vertoja vain lapsuuden ensimmäiset vuodet. Muutoksiin sopeutumisen 

lisäksi nuoruuteen kuuluu olennaisesti vanhemmista irtautuminen ja esimerkiksi 

oman identiteetin rakentaminen. (Nuortenmielenterveystalo n.d.)  Omaa identi-

teettiään kehittävälle nuorelle sosiaalisen median paineet ja siellä tapahtuva vä-

kivalta voi olla erityisen haavoittavaa.  

 

Teknologian kehityksestä huolimatta meillä on liian vähän tietämystä ja osaa-

mista sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta väkivallasta ja siitä, kuinka siihen 

kuuluisi reagoida ja kuinka sitä tulisi käsitellä. Erityisesti nuoret ja heidän kans-

saan työskentelevät aikuiset tarvitsevan ajankohtaista tietoa ja työkaluja puuttua 

asiaan. Jotta nuoret tunnistaisivat digitaalista väkivaltaa ja ymmärtäisivät, mikä 

on hyvän käytöksen ja väärän toiminnan raja sosiaalisessa mediassa ja uskaltai-

sivat puhua siitä, täytyy nuorten parissa toimivien ammattilaisten olla perillä sosi-

aalisen median ilmiöistä, tunnistaa ja ottaa asia puheeksi nuorten kanssa. Toi-

vomme opinnäytetyöllämme pystyvämme vastaamaan tähän tarpeeseen. 

 

 

5.6 Yhteistyötahona Tampereen Tyttöjen Talo 
 

Opinnäytetyömme toteutettiin yhteistyössä Tampereen Tyttöjen Talon kanssa, 

joka kuuluu Setlementti ry:n toimintaan ja on osa maanlaajuista Tyttöjen Talo -

verkostoa. (Tietoa meistä 2021). Tyttötyö sai alkunsa 1990-luvun lopulla, kun 

huomattiin, että nuorisotyö tavoitti enimmäkseen poikia ja tytöt jäivät syrjään poi-

kavaltaisilla tiloilla (Eischer, Mulari & Uusitalo-Herttua 2012, 8). Setlementtinuor-
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ten liiton Upea Minä -hankkeen myötä Suomeen perustettiin ensimmäinen Tyttö-

jen Talo vuonna 1999 ja Tampereelle vuonna 2004 (Eischer ym. 2012, 6; Tietoa 

meistä 2021). 

 

Tyttöjen Talolla järjestetään toimintaa 12–28-vuotiaille Pirkanmaalla asuville ty-

töille ja nuorille naisille. Toimintamuotoihin kuuluu avoin toiminta, jolloin Tyttöjen 

Talolla voi viettää aikaa, tavata muita nuoria ja harrastaa. Avoimen toiminnan li-

säksi Tyttöjen Talolla järjestetään erilaista avointa ja suljettua ryhmätoimintaa. 

Nuoret voivat myös halutessaan saada yksilötukea ohjaajilta, joista Tampereella 

yksi on erikoistunut seksuaaliväkivaltatyöhön. Ohjaajien lisäksi Tyttöjen Talolla 

toimii vapaaehtoisia. Tyttöjen Talon toiminta on avointa ja maksutonta kaikille ty-

töille ja sellaisiksi itsensä kokeville. (Tampereen Tyttöjen talo n.d.) 

 

Tyttötyöllä pyritään vastaamaan tyttöjen ja poikien osin erilaisiin tarpeisiin ja tue-

taan tyttöjä ja nuoria naisia omanlaisiksi naisiksi kasvamisessa. Työn tavoitteena 

on antaa mahdollisuus itsensä etsimiseen ja ympäristön pohtimiseen ja jäsentä-

miseen. Parhaimmillaan nuoret löytävät tien kohti omannäköistä identiteettiä ja 

omia kiinnostuksen kohteita. Tyttöjen Talot tarjoavat myös paikan yhteisöön kuu-

lumiselle. (Eischer ym. 2012, 8, 9.) 

 

Tyttöjen Talolla tehtävää työtä voi kutsua sukupuolisensitiiviseksi sosiaaliseksi 

nuorisotyöksi. Sosiaalisella nuorisotyöllä pyritään ennaltaehkäisevästi tavoitta-

maan erityisesti erityisen tuen ja sosiaalisen vahvistamisen tarpeessa olevia nuo-

ria ja pyritään osallistamaan nuoret oman elämänsä ja yhteisönsä aktiivisiksi toi-

mijoiksi. Sukupuolisensitiivisessä työotteessa huomioidaan oman sukupuolen 

merkitys ja vaikutus kasvussa sekä puretaan ja laajennetaan sukupuolirooleja ja 

sukupuolittuneita käyttäytymismalleja. Tyttöjen Talolla tuetaan nuoria olemaan 

omannäköinen itsensä monien yhteiskunnassa vallalla olevien mallien joukossa.  

(Eischer ym. 2012, 9–10.)  
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUSPROSESSI 
 

 

6.1 Taustatyö ja opinnäytetyön aloitus 
 

Opinnäyteprosessin alussa perehdyimme kattavasti meitä molempia kiinnosta-

vaan väkivaltatyön eri muotoihin ja pian huomasimme, ettei digitaalisesta väki-

vallasta ole juurikaan tutkittua tietoa. Olemme molemmat omassa arjessamme 

törmänneet usein sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan digitaaliseen väkivaltaan 

ja siihen, kuinka yleistä se nykyään on. Aiheen ollessa niin iso osa arkeamme 

koimme tärkeäksi lähteä tutkimaan aihetta lisää. Sosiaalisen median suurimpina 

käyttäjinä nuoret ja heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset sopivat hyvin 

kontekstiksi, sillä olemme molemmat suunnanneet opintojamme nuorten ja nuor-

ten aikuisten kanssa työskentelyyn.  

 

Aihetta tutkiessamme otimme yhteyttä useaan nuorten kanssa työskentelevään 

tahoon ja saimme yhteistyökumppaniksemme Tampereen Tyttöjen Talon. Idea 

materiaalin tekoon digitaalisesta väkivallasta syntyi ensimmäisessä palaverissa 

Tyttöjen Talon kanssa. Tampereen Tyttöjen Talo kiinnostui yhteistyöstä, sillä 

tarve asiasta puhumiseen ja tiedon lisäämiseen oli noussut usein esille nuorten 

kanssa työskennellessä.  

 

Ideoidessamme materiaalia ajatuksenamme oli luoda konkreettinen apu ammat-

tilaisille ottaa puheeksi digitaalinen väkivalta sosiaalisessa mediassa. Materiaalin 

tulisi olla nuoria kiinnostava, helposti lähestyttävä ja ymmärrettävä. Etsimme ma-

teriaaliin vinkkejä sosiaalisesta mediasta, kyselimme tutuilta nuorilta apua ja aja-

tuksia aiheesta, sekä pidimme ideariihiä Tyttöjen Talon kanssa. Lopulta pää-

dyimme tekemään Puhutaan somesta! -korttipakan ja siihen liittyvän esitteen am-

mattilaisten tueksi. Jotta materiaalistamme tulisi oikeasti ammattilaisten tarpeisiin 

vastaava, ennen materiaalin tekoa loimme kyselyn nuorten parissa toimiville am-

mattilaisille. Kyselyssä halusimme kartoittaa ammattilaisten tietämystä aiheesta 

sekä sitä, millaisia toiveita heillä olisi materiaalin suhteen.  
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6.2 Kysely nuorten parissa toimiville ammattilaisille 
 

Keräsimme tutkimusaineistomme sähköisellä kyselylomakkeella (liite 2). Kysely 

lähetettiin kolmelle nuorten parissa työskentelevälle taholle sähköpostilla, jotka 

jakoivat kyselyä eteenpäin työntekijöilleen. Valitsimme kyselyyn vastaavat tahot 

niin, että saimme vastauksia sekä julkiselta että kolmannelta sektorilta. Kysely 

lähetettiin Tyttöjen Talolle, Nuorten Turvatalolle ja Tampereen kaupungin nuori-

sopalveluiden alla toimivalle nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalolle. 

 

Kyselyn ohessa lähetimme saatekirjeen (liite 1). Saatekirjeessä kerroimme opin-

näytetyöstämme, kyselyn tarkoituksesta ja käytännön asioista, kuten siitä, että 

kyselyyn vastaaminen vie vain muutamia minuutteja. Saatekirjeessä painotimme 

vastaamisen olevan vapaaehtoista, ja että vastauksia tullaan käsittelemään ano-

nyymisti. Vastauksiin yhdistyi vain vastaajan ikä, työnantajan sektori, ja kuinka 

kauan ammattilainen oli työskennellyt nuorten parissa. Taustatiedot mahdollista-

vat vertailun eri ryhmien, kuten ikäluokkien, välillä (Hiltunen 2009).  

 

Lähdimme hahmottelemaan kyselyn teemoja teoreettisen viitekehyksen, tutki-

muskysymysten, opinnäytetyön tarkoituksen ja tavoitteiden pohjalta. Teemoiksi 

valikoitui kyselyn vastaajan taustatiedot, tieto digitaalisesta väkivallasta, digitaa-

linen väkivalta osana nuorten kanssa työskentelyä sekä ammattilaisten toiveet 

materiaalin suhteen. Kysely oli auki vastaajille kaksi viikkoa ja viikko ennen, kun 

kysely sulkeutui, lähetimme vielä muistutusviestin kyselystä. 

 

 

6.3 Kyselyn vastausten analysointi 
 

Kyselylomakkeen analyysissa ensimmäinen osio on kaikkien vastausten läpi käy-

minen. Mikäli tiedoissa löytyy selviä virheitä tai puutteita, pitää lomake hylätä. 

(Hiltunen 2009.) Kyselyymme ammattilaiset olivat vastanneet huolellisesti eikä 

puutteita tai virheitä ei ollut, joten saimme kaikki vastauslomakkeet käyttöön ja 

näin ollen paljon tärkeää tietoa.  
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Kyselylomakkeemme tehtiin sähköisellä Microsoft Forms -ohjelmalla, joka on 

sähköisten lomakkeiden luomiseen tarkoitettu ohjelma (Nevalainen 2019). Mic-

rosoft Forms -ohjelman avulla pystyi tarkastelemaan yksittäisiä vastauksia sekä 

määrällisten vastausten yhteenvetoja. Veimme määrälliset vastaukset Excel-tau-

lukkolaskentaohjelmaan, jonka avulla saimme luotua tuloksia havainnollistavia 

kaavioita.   

 

Avointen kysymysten vastaukset analysoimme käyttäen aineistolähtöistä sisäl-

lönanalyysiä. Aloitimme avointen kysymysten vastausten keräämisellä yhteen. 

Keräsimme kaikkien vastaajien vastaukset yhteen kysymys kerrallaan, jonka jäl-

keen perehdyimme aineistoon kattavasti. Pelkistämisvaiheessa tiivistimme osal-

listujien vastaukset eli poistimme ylimääräiset täytesanat ja kirjoitimme vastaus-

ten pääsisällöt ylös ja koodasimme vastaukset väreittäin kyselyyn vastanneiden 

mukaan (Hiltunen n.d.). Värikoodit auttoivat vastausten käsittelyssä ja halusimme 

myös varmistaa, että käyttäessämme opinnäytetyössämme aineistositaatteja, 

käyttäisimme monipuolisesti eri vastaajien vastauksia.  

 

Pelkistämisvaiheeseen kuuluu myös sisällön jakaminen osiin (Hiltunen n.d.). Poi-

mimme aineistosta olennaiset asiat ja käsittelyn helpottamiseksi pilkoimme vas-

taukset kysymysten alle. Monet ammattilaisista olivat vastanneet yhteen kysy-

mykseen monia asioita, kuten millaista digitaalista väkivaltaa nuoret olivat koh-

danneet ja mitä siitä oli seurannut. Kuvio 1 osoittaa, kuinka aineiston analyysi 

eteni.  
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ALKUPERÄINEN 
ILMAISU 

MITEN ASIA 
TULLUT ILMI? 

MITÄ DIGIT. 
VÄKIVALTAA 
TAPAHTUNUT? 

OSAPUO-
LET? 

MITÄ SEU-
RAUKSIA? 

MUUTA? 

Nuoret ovat ker-
toneet välttele-
vänsä sosiaalista 
mediaa kiusaami-
sen ja häirinnän 
sekä viestien ja 
kuvien luvatto-
man lähettelyn 
takia. Nuoret 
ovat myös kerto-
neet, että heitä 
on uhkailtu, että 
heistä otettuja 
kuvia levitétään 
eteenpäin. Nuoria 
myös huolettaa 
millaisia kuvia 
heistä otetaan ja 
mihin ne leviävät. 

Nuoret kerto-
neet 

kiusaaminen, 
häirintä, vies-
tien ja kuvien lu-
vaton lähettely, 
kuvien eteen-
päin levittämi-
sellä uhkailu 
 

 

 

 

 

 

 

 sosiaalisen 
median 
välttely 
kiusaami-
sen, häirin-
nän ja ku-
vien luvat-
toman lä-
hettelyn 
takia.  
 
Nuoria 
huolettaa, 
millaisia 
kuvia 
heistä ote-
taan ja mi-
hin ne le-
viävät. 

 

KUVIO 1. Ote aineiston analyysistä 

 

Tämän jälkeen ryhmittelimme vastauksista samanlaiset asiat saman luokan alle 

ja nimesimme ne yhteisillä tekijöillä. Lähtökohtana asioiden yhdistämisessä oli 

ajatus siitä, että vastauksissa toistui esimerkkejä samoista asioista. (Alasuutari 

2011, kappale 2.3.) Kuvio 2 osoittaa, kuinka aineistoa analysoitiin.  

 
ALKUPERÄINEN ILMAISU PELKISTYS ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

Muiden saman teeman 
ympärillä olevien käsittei-
den määrittely ja kuinka 
ne nivoutuvat toisiinsa. 

o käsitteet 
digitaalisen 
väkivallan 
ympärillä 
 

o käsitteiden 
liittyminen 
toisiinsa 

Digitaaliseen vä-
kivaltaan liitty-
vien käsitteiden 
ymmärtäminen 

Ymmärrys digitaali-
sesta väkivallasta 

KUVIO 2. Ote aineiston analyysistä 
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6.4 Materiaalin suunnittelu ja toteutus 
 

Kyselyn vastausten analysoinnin jälkeen lähdimme tarkemmin hahmottelemaan 

korttipakkaa sekä siihen liittyvää materiaalia. Tavoitteena oli, että materiaali olisi 

mahdollisimman helppokäyttöinen, jotta sitä voisi käyttää aiheeseen perehtymä-

tön vain korttipakan tueksi luotua esitettä apuna käyttäen. Kävimme läpi kyselyä 

ja sieltä nousseita ammattilaisten toiveita ja tarpeita materiaalin suhteen. Luimme 

myös paljon teoriatietoa aiheesta, selasimme sosiaalista mediaa ja pyrimme ra-

kentamaan teoreettisen viitekehyksen ja kyselyn tulosten avulla mahdollisimman 

hyvin ammattilaisia ja nuoria palvelevan materiaalin.  

 

Hahmottelimme pitkään myös materiaalin visuaalista ilmettä. Olemme itse kortti-

pakan kohderyhmää, joten pyrimme luomaan materiaalin, joka miellytti omaa sil-

määmme ja olisi mahdollisimman yksinkertainen. Saimme Tampereen Tyttöjen 

Talolta opastuksen kuvankäsittelyohjelma Canvan käyttöön, jolla loimme materi-

aalimme. Tekstien ulkoasussa pyysimme apua tutuilta nuorilta, jotta ne tuntuisi-

vat nuorista mahdollisimman helposti lähestyttäviltä 

 

 

6.5 Testaaminen 
 

Heti yhteistyön alussa sovimme materiaalin testauksesta Tyttöjen Talolla nuorten 

ryhmässä. Koronatilanteesta johtuen pitkään oli epäselvää, voisiko ryhmää to-

teuttaa kasvotusten vai jouduttaisiinko se pitämään etänä. Kevään aikana rajoi-

tukset kuitenkin höllentyivät niin, että pystyimme pitämään ryhmän paikan päällä 

ja pääsimme tapaamaan nuoria kasvotusten.  

 

Testaamisen tarkoituksena oli kokeilla Puhutaan somesta! -korttipakkaa käytän-

nössä siihen tarkoitetussa kohderyhmässä. Halusimme kokeilla, syntyykö kort-

tien avulla keskustelua, pitävätkö nuoret korteista ja löytyykö korteista jotakin 

muutosehdotuksia. Mikäli korteista löytyy parannettavaa tai esimerkiksi jokin ky-

symys tuntuu epäsopivalta, voi testauksen jälkeen kortteihin vielä tehdä muutok-

sia.  
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Testaus toteutettiin Tyttöjen Talon teematiistaissa. Teematiistai on avoin ryhmä, 

joka kokoontuu Tyttöjen Talolla tiistaisin kello 15.30–17, ja jossa käsitellään vii-

koittain vaihtuvia teemoja. Testauskerraksi sovittiin 18.5. teematiistai ja Tyttöjen 

Talo mainosti aihetta omassa Instagramissaan. Ennen testausta loimme palau-

tekyselylomakkeen (liite 5) ja tulostimme ryhmään osallistuville korttipakkoja.  
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7 KYSELYN TULOKSET 
 

 

7.1 Kyselyn taustaa 
 

Digitaalinen väkivalta sosiaalisessa mediassa –kyselyyn vastasi 15 nuorten pa-

rissa työskentelevää ammattilaista, jotka toimivat joko julkisella tai kolmannella 

sektorilla. Kyselyyn vastanneista ammattilaisista 80 % työskenteli kolmannella 

sektorilla ja vastanneista 20 % julkisella sektorilla. Kyselyyn vastanneet työnteki-

jät olivat työskennelleet nuorten parissa alle yhdestä vuodesta yli 15 vuoteen ja 

olivat iältään 20–60-vuotiaita.  

 

Kyselyssä kartoitimme ammattilaisten tietämystä nuorten sosiaalisen median 

käytöstä. Ammattilaisista 80 % vastasi olevansa melko samaa tai täysin samaa 

mieltä siitä, että heillä on tietoa siitä, millä alustoilla nuoret sosiaalisessa medi-

assa liikkuvat. Avoimessa kysymyksessä ammattilaiset luettelivat nuorten suosi-

mat sosiaalisen median alustat. Vastauksissa nousi toistuvasti esille kuvien ja 

lyhytvideoiden jakamiseen tarkoitettu Snapchat, kuvien jakopalvelu Instagram, 

videopeliyhteisölle suunnattu viestintäsovellus Discord sekä lyhytvideopalvelu 

TikTok. 

 

 

7.2 Digitaalinen väkivalta nuorten keskuudessa 
 

Digitaalinen väkivalta ei ollut vastaajille tuntematon ilmiö, mutta epäselvyys siitä, 

mikä kaikki on digitaalista väkivaltaa, näkyi vastauksissa. Ammattilaisista 73 % 

vastasi kohdanneensa ilmiön työssään nuorten parissa, kun taas 87 % ammatti-

laisista vastasi nuorten kertoneen heille kohdanneensa nettikiusaamista, verkko-

häirintää tai digitaalista väkivaltaa sosiaalisessa mediassa. Yksi vastaajista kir-

joittikin nuorten kertoneen kiusaamisesta tai häirinnästä, jota he ovat kokeneet 

tai itse tehneet, mutta vastaaja ei ollut varma siitä, kuuluuko se suoranaisesti di-

gitaaliseen väkivaltaan. Kuviot 3 ja 4 näyttää, miten ammattilaiset vastasivat ky-

symyksiin.  
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KUVIO 3. Ammattilaisten vastaukset kohtaan, ovatko he kohdanneet ilmiön työs-
sään 

 

 
KUVIO 4. Ammattilaisten vastaukset kohtaan, ovatko nuoret kertoneet heille koh-
danneensa digitaalista väkivaltaa, verkkohäirintää tai nettikiusaamista 

  

Digitaalinen väkivalta on tullut ammattilaisille esille keskusteluissa nuorten 

kanssa arjessa, yksilötapaamisissa tai anonyymisti verkossa, jossa osa ammat-

tilaisista vastasi tapaavansa nuoria. Ammattilaiset ovat myös nähneet sitä itse 

sosiaalisessa mediassa esimerkiksi verkkovihan muodossa ja törmänneet siihen 

yksityiselämässään.  

 

Kysyessämme, millaista digitaalista väkivaltaa nuoret ovat kohdanneet vastauk-

sissa toistui nettikiusaaminen, häirintä, uhkailu ja verkkoviha. Kiusaamista nuoret 

ei
27 %

kyllä
73 %

Oletko kohdannut ilmiön työssäsi nuorten parissa?

ei

kyllä

ei
13 %

kyllä
87 %

Ovatko nuoret kertoneet kohdanneensa digitaalista väkivaltaa, 
verkkohäirintää tai nettikiusaamista?

ei

kyllä
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ovat kokeneet sosiaalisessa mediassa esimerkiksi nimittelynä, ryhmistä ulossul-

kemisena, haukkumisena, ulkonäön kommentointina ja ilkeinä kommentteina. 

Kiusaamista on tapahtunut myös esimerkiksi WhatsApp-ryhmissä tai nuoren Tik-

Tok -tilille naureskeluna ja videoiden jakamisena eteenpäin. Yksi vastaajista nosti 

esille, että nuoremmilla kiusaaminen tapahtuu usein pelimaailmassa ja vanhem-

milla nuorilla taas häiritsevien kuvien lähettelynä tai väärän tiedon jakamisena 

kostona.  

 

Nettikiusaamisen lisäksi ammattilaisten vastauksissa toistui häirintä, uhkailu ja 

verkkoviha. Nuoret olivat saaneet epäasiallisia, ahdistavia ja seksuaalissävytei-

siä viestejä, kommentteja tai kuvia, kuten dickpicejä, eli miehen sukupuolielimes-

tään ottamia kuvia. Nuoren uhkailu sosiaalisessa mediassa on voinut tapahtua 

esimerkiksi uhkailemalla jakaa eteenpäin nuoren kuvia tai arkaluontoisia kuvia.  

 

Kaksi ammattilaista nosti esille myös sosiaalisessa mediassa tapahtuvan vainon. 

Nuorta on voitu seurata sosiaalisen median ja sijaintitietojen avulla. Näiden li-

säksi nuorten kuvia on jaettu luvatta, nuorten tietoja on levitelty kuvan kera epä-

määräisille sivustoille, nuorista on levitelty sosiaalisessa mediassa perättömiä 

asioita esimerkiksi kostona, ja nuoret ovat kohdanneet trollaamista eli tarkoituk-

sellista provosoivaa toimintaa toisia käyttäjiä kohtaan (Kokko 2017, 18). Yhdessä 

vastauksessa ammattilainen kertoi törmänneensä tapaukseen, jossa lasta oli ku-

vattu salaa ja materiaali oli julkaistu nettiin. Ammattilaiset kertoivat huolestuvansa 

myös tyttöjen tavasta käyttää digitaalista väkivaltaa keskinäisessä välien selvit-

telyssään sekä monikulttuuristen nuorten kokemasta digitaalisesta väkivallasta, 

missä yhteisön sisällä tytön mainetta koitetaan monin keinoin mustamaalata.   

 

Ammattilaiset olivat kohdanneet nuoria, jotka olivat olleet sekä digitaalisen väki-

vallan kokijoita että tekijöitä. Tekijä on voinut katua tekoaan ja miettiä, miten voisi 

pyytää anteeksi ja mitä seurauksia on, jos toiminnasta jää kiinni. Digitaalista vä-

kivaltaa olivat tehneet tuntemattomat nuoret toisilleen, mutta myös tutut kaverit, 

usein nimettömästi. Vastauksissa nostettiin esille myös seurustelusuhteissa sekä 

sen jälkeisessä ajassa käytetty digitaalinen väkivalta. Nuorten toisiinsa kohdista-

man digitaalisen väkivallan lisäksi vastauksissa nousi esille myös aikuisten nuo-

riin kohdistama digitaalinen väkivalta erityisesti häirinnän yhteydessä. Alaikäiset 
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nuoret olivat saaneet tuntemattomilta aikuisilta seksuaalissävytteisiä viestejä, ku-

via ja kaveripyyntöjä.  

 

Digitaalisen väkivallan yleistymisen myötä osa ammattilaisista kertoi digitaalista 

väkivaltaa kohdanneiden nuorten välttelevän sosiaalista mediaa. Nuoret ovat ker-

toneet välttelevänsä sosiaalista mediaa kiusaamisen, häirinnän tai kuvien luvat-

toman jakamisen takia. Nuoria myös huolettaa se, millaisia kuvia heistä otetaan 

ja mihin ne päätyvät. Ammattilaisten vastauksissa näkyi myös huoli digitaalisen 

väkivallan yleistymisestä. 

 

Erityisen huolestuttavaa on se, että monille nuorille digitaalisesta väkival-

lasta on tullut normi eikä sitä pidetä välttämättä isona ongelmana. 

 

 

7.3 Toiveet materiaalin suhteen 
 

Jotta osaisimme luoda nuorten ja ammattilaisten tarpeisiin vastaavan kokonai-

suuden, kysyimme myös ammattilaisilta materiaalin tarpeellisuudesta, kokevatko 

he aiheen tärkeäksi ja siitä, millaisia toiveita heillä on materiaalin suhteen. Vas-

taajista 93 % vastasi olevansa melko samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että 

aihe on tärkeä heidän työssään ja 87 % vastasi olevansa melko samaa tai täysin 

samaa mieltä siitä, että nuorten olisi tärkeää saada aiheesta lisää tietoa.   

 

Ammattilaisista 73 % vastasi tarvitsevansa lisää tietoa aiheesta. Kysyimme, mil-

laista tietoa he tarvitsisivat ja jaottelimme vastaukset kolmeen eri luokkaan: ym-

märrys digitaalisesta väkivallasta, apua nuorten kanssa työskentelyyn ja ammat-

tilaisten omien digitaitojen päivittäminen. Vastauksissa nousi toistuvasti esille 

ammattilaisten tiedon ja osaamisen digitaalisesta väkivallasta olevan liian sup-

pea. Ammattilaiset kokivat tarvitsevansa tietoa digitaalisen väkivallan ja siihen 

liittyvien käsitteiden määrittelystä, ilmenemismuodoista, tunnistamisesta, tekojen 

rangaistavuudesta sekä nuorten oikeuksista.  

 

Nuorten kanssa työskentelyn avuksi ammattilaiset kokivat tarvitsevansa apua pu-

heeksi ottoon ja digitaaliseen väkivaltaan puuttumiseen, tietoa nuorten koke-
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masta digitaalisesta väkivallasta ja siitä, miten nuoret haluaisivat siihen puututta-

van sekä työkaluja aiheen käsittelyyn nuorten kanssa. Ammattilaisten mukaan 

aihetta olisi hyvä käsitellä esimerkiksi ryhmissä ja tähän he tarvitsisivat materiaa-

lia, joka sisältäisi malliesimerkkejä tilanteista sekä vinkkejä, miten tällaisiin tilan-

teisiin tulisi suhtautua ja mistä voisi hakea apua. Ennen kaikkea ammattilaiset 

kaipaisivat tukea siihen, kuinka ottaa asia puheeksi nuorten kanssa luontevasti, 

jämäkästi ja nuorta kunnioittaen olematta kuitenkaan ”kukkahattutätimäinen”.  

 

Kyselyn lopuksi jätimme ammattilaisille mahdollisuuden lähettää vielä vapaa-

muotoinen viesti opinnäytetyön tekijöille. Saimme yhdeksän vastausta, joissa 

suurimmassa osassa kiiteltiin tärkeän, tarpeellisen ja ajankohtaisen asian esille 

nostamisesta. Ammattilaisilta tuli myös toivetta, että tutkimuksen tuloksia jaettai-

siin esimerkiksi artikkelin muodossa nuorten parissa työskenteleville ammattilai-

sille.  
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8 TUOTOKSENA PUHUTAAN SOMESTA! – KORTTIPAKKA 
 

 
8.1 Kortit nuorten ja ammattilaisten välisen keskustelun tueksi 
 

Ammattilaisille tekemämme kyselyn ja digitaalisen väkivallan teoriatiedon poh-

jalta loimme toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena Puhutaan somesta! -kortti-

pakan ja sitä tukevan ammattilaisille tarkoitetun esitteen. Kyselyssä nousi esille 

ammattilaisten huoli nuorten turtumisesta siihen, että sosiaaliseen mediaan kuu-

luu väkivalta. Haluamme näillä korteilla osoittaa, että väkivalta ei ole koskaan oi-

kein eikä siihen tarvitse alistua. Tavoitteena on, että raja oikean ja väärän välille 

selventyisi ja ilmiöön uskallettaisiin puuttua.  

 

Ammattilaiset toivoivat kyselyssä materiaalia, jota olisi helppo käyttää ryhmässä 

nuorten kanssa ja auttaisi aiheen puheeksi otossa ilman saarnaamisen tuntua. 

Puhutaan somesta! -korttipakan tarkoitus on toimia ammattilaisten ja nuorten vä-

lillä keskustelun avaajana. Sen sijaan että aikuinen luennoisi aiheesta, pysyy kes-

kustelu korttien avulla tasavertaisena, ja nuorten ääni ja kokemukset tulevat kuul-

luksi.  

 

Tavoitteenamme oli, että kortit olisivat nuorille mahdollisimman helposti lähestyt-

tävät ja houkuttelevat. Olemme itse kortin kohderyhmän ikäisiä, joka auttoi kort-

tien luomisessa ja kysyimme mielipiteitä myös tutuilta nuorilta, jotta saisimme vi-

suaalisesta ilmeestä mieluisia. Pyrimme tekemään korteista myös mahdollisim-

man yksinkertaiset ja helppokäyttöiset, jotta asiaan perehtymätön pystyisi hyö-

dyntämään kortteja esitettä apuna käyttäen.  

 

Kyselyssä nousi toive, että materiaali sisältäisi malliesimerkkejä tilanteista ja 

vinkkejä siitä, miten tällaisiin tilanteisiin tulisi suhtautua. Tämän toiveen pohjalta 

loimme case-kortit, jotka sisältävät esimerkkitapauksia, kysymyksiä keskustelun 

herättelemiseksi sekä viestin meiltä, korttien tekijöiltä, lukijalle. Tervehdyksemme 

sisälsivät tietoa tekojen rangaistavuudesta tai esimerkiksi muistutuksen hyvistä 

tavoista. Tervehdyksiemme tarkoitus oli olla kannustavia ja positiivisia välttäen 

kokijan tai tekijän minkäänlaista syyllistämistä.  
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Esimerkkitapaukset syntyivät teoriatiedon sekä kyselyn vastausten perusteella. 

Ammattilaisten kuvauksien avulla loimme case-kortit (kuva 2) esimerkiksi dickpi-

cien vastaanottamiseen, monikulttuurisen nuorten mustamaalaamiseen, peli-

maailmassa tapahtuvaan kiusaamiseen sekä sosiaalisen median ryhmästä ulko-

puolelle jättämiseen. Pyrimme luomaan mahdollisimman erilaisia esimerkkejä ja 

tuomaan näkyväksi erilaisia rooleja, joita nuoret voivat kohdata ja joissa nuoret 

voivat itse olla. Ammattilaiset kertoivatkin kyselyssä kohdanneensa sekä väkival-

lan tekijöitä, kokijoita että sivusta katsojia.  

 

Osassa korteissa, esimerkiksi verkkovihaa käsittelevässä, käytimme esimerk-

keinä oikeita kommentteja sosiaalisesta mediasta, kuten ”älä laita tällaista” ja 

”kerkeet vielä poistaa”. Halusimme oikeiden esimerkkien avulla tehdä korttipa-

kasta mahdollisimman aidon ja todentuntuisen ja herätellä nuoria huomaamaan, 

millaisia kommentteja sosiaalisessa mediassa kirjoitellaan. 

 

 
Kuva 1. Esimerkki case-kortista 

 

Ammattilaiset toivat kyselyssä esille myös tarpeen digitaalisen väkivallan ja sii-

hen liittyvien käsitteiden määrittelyyn. Suurin osa vastaajista koki myös nuorten 

tarvitsevan lisää tietoa aiheesta. Tätä varten loimme sanaselitys-kortteja (kuva 

3), jotka sisälsivät digitaalisen väkivallan erilaisia ilmenemismuotoja ja siihen liit-

tyviä käsitteitä. Aiheita oli esimerkiksi sexting, grooming, slut shaming ja alaston-

kuvat.  
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Kuva 2. Esimerkki sanaselitys-kortista 

 

Esimerkkitapausten ja sanaselitysten lisäksi loimme muutaman teoriapainottei-

semman kortin. Ammattilaiset toivoivat kyselyssä tietoa siitä, mistä voisi hakea 

apua, joten korttipakka sisältää ”Mistä apua?” -kortin (kuva 4) sekä esimerkiksi 

kortit otsikoilla ”Hyvä muistaa”, ”Rikos vai ei?”, ja ”Mitkä asiat madaltavat kyn-

nystä tehdä väkivaltaa somessa?”. Näiden korttien tarkoitus on auttaa väkival-

lasta, sen seurauksista ja vääryydestä luontevasti puhumisessa ilman ”kukkahat-

tutätimäisyyttä”.  

 

 
Kuva 3. Mistä apua? -kortti 
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8.2 Esite ammattilaisille 
 

Korttipakan tueksi loimme ammattilaisille esitteen, joka sisälsi vinkkejä korttien 

käyttöön, teoriatietoa digitaalisesta väkivallasta sekä ajatuksia nuorten kohtaami-

sen tueksi. Esitteen alkuun kirjoitimme ammattilaisille kirjeen, jossa halusimme 

korostaa sitä, ettei aiheesta keskustelemiseen nuorten kanssa tarvitse olla alan 

ammattilainen. Tärkeintä on kuunnella, keskustella ja uskaltaa kysyä. Nuorten 

kanssa työskentelevän ammattilaisen ei tarvitse tietää kaikkea vaan tärkeintä on 

olla nuoren tukena. Aina voi konsultoida muita auttavia tahoja ja esimerkiksi po-

liisin tehtävä on arvioida täyttääkö teko rikoksen tunnusmerkit vai ei.   

 

Teoriaosuudessa (kuva 5) kerroimme lyhyesti, mitä digitaalinen väkivalta on ja 

millaisia ovat sen vaikutukset. Tarkoituksenamme ei ollut koota kaiken kattavaa 

kokonaisuutta aiheesta vaan auttaa aiheen tunnistamisessa ja herättää keskus-

telua nuorten ja ammattilaisten välille. Sosiaalinen media muuttuu jatkuvasti ja 

uusia palveluita ja alustoja syntyy koko ajan. Tärkeintä ei ole tietää kaikesta kaik-

kea, vaan uskaltaa ottaa asia puheeksi nuorten kanssa. On kuitenkin tärkeää 

avata teoriatietoa digitaalisesta väkivallasta, sillä aihe on uusi ja tunnistamaton. 

Kyselyyn vastanneista ammattilaisistakin 73 % vastasi tarvitsevansa lisää tietoa 

aiheesta ja he kertoivat tarvitsevansa lisää tietoa aiheen määrittelyssä, tunnista-

misessa ja digitaalisen väkivallan eri muodoista.  

 

 
Kuva 4. Esimerkki teoriasivusta 
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Digitaalisen väkivallan tiedon lisäksi ammattilaiset kaipasivat tukea aiheen pu-

heeksi ottoon nuorten kanssa. Nuorten kohtaamisen tueksi esite sisältää tietoa 

siitä, miksi nuorten voi olla vaikea kertoa kohtaamastaan väkivallasta, miten am-

mattilainen voisi ennalta ehkäistä digitaalista väkivaltaa ja miten kohdata nuori, 

joka on ollut joko väkivallan kokijana (kuva 6) tai tekijänä. Lopuksi vinkkaamme 

sivustoja, joista voi hakea lisää tietoa aiheesta.  

 

 
Kuva 5. Nuori digitaalisen väkivallan kokijana -sivu 

 

 

8.3 Korttipakan testaus  
 

Korttipakan testauksen tavoitteena oli selvittää, onko materiaali toimiva ja sellai-

senaan valmis käytettäväksi. Korttipakan on tarkoitus olla helppokäyttöinen, sel-

keä ja ajatuksia herättelevä, jotta se avaa nuorille mahdollisuuksia keskustella 

digitaalisesta väkivallasta. Testauksen avulla pyrimme selvittämään, syntyykö 

korttien avulla keskustelua aiheesta ja vastaavatko kortit käyttötarkoitustaan.  

 

Korttipakan testaaminen toteutettiin Tyttöjen Talolla 18.5. teematiistaissa. Hy-

vissä ajoin ennen teematiistaita tiedotimme käsiteltävästä aiheesta, pohdimme ja 

suunnittelimme keskinäistä työnjakoa ja rooliamme ryhmän jäseninä. Pohdimme 

myös keskustelun runkoa ja aikataulutusta. Etukäteen suunniteltuna tilanne oli 

helppo pitää hallittuna ja kaikkien kannalta miellyttävänä kokonaisuutena.  
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Digitaalisen väkivallan teematiistain kerralle osallistui Tyttöjen Talon ohjaajan li-

säksi kaksi heillä harjoittelussa olevaa opiskelijaa sekä kolme Tyttöjen Talon kä-

vijää. Harjoittelussa olevat opiskelijat olivat myös iältään kohderyhmäämme, jo-

ten he olivat oiva lisä testausryhmään. Koronarajoitukset olivat juuri ennen mei-

dän teematiistaitamme hellittäneet, joten osallistujamäärää ei tarvinnut rajata, 

mutta ryhmään oli silti ennakkoilmoittautuminen. Osallistujamäärä oli kuitenkin 

vähäinen mahdollisesti koronan ja juuri hellittäneiden kokoontumisrajoitusten ta-

kia. 

 

Aloitimme keskustelun ryhmässä esittelemällä itsemme ja opinnäytetyömme. 

Kerroimme lyhyesti digitaalisesta väkivallasta sekä korttipakasta, jonka avulla ai-

hetta käsittelemme. Pyrimme luomaan tilanteesta rennon osallistumalla itse ak-

tiivisesti keskusteluun ja painottamalla sitä, että keskusteluun ei ole pakko osal-

listua, mikäli se ei tunnu hyvältä. Nimiä tai muita tunnistettavia tietoja ei laitettu 

ylös ja ainut talteen kerättävä tieto oli keskustelun lopuksi täytettävä vapaaehtoi-

nen palaute. Näin jokainen osallistuja pystyi keskustelemaan ajatuksistaan ja ko-

kemuksistaan mahdollisimman avoimesti.  

 

Jokainen ryhmään osallistunut sai keskustelun alkuun kertoa nimensä, jonka jäl-

keen jaoimme osallistujille korttipakat. Osallistujat saivat pareittain yhden kortti-

pakan, ja huolehdimme tuokion aikana, että jokainen pysyi mukana ja oli tietoi-

nen, mistä puhuimme sekä sai halutessaan osallistua keskusteluun. Kortit syn-

nyttivät osallistujien kesken uusia kysymyksiä ja paljon keskustelua, minkä vuoksi 

kävimme korteista vain läpi noin kolmasosan. Oleellista onkin, että aihe synnyttää 

keskustelua, siitä uskalletaan puhua ja digitaalinen väkivalta opitaan tunnista-

maan. Ei siis haitannut, ettemme kerenneet käymään kaikkia kortteja läpi. Tes-

taamisen vuoksi kävimme kuitenkin läpi korttien eri kategoriat: esimerkkitapauk-

set, sanaselitykset ja viimeisiä ohjekortteja, kuten ”Mistä apua?”, jotta saimme 

kokemusta kaikkien korttien käytöstä.  

 

Keräsimme keskustelutuokion päätteeksi osallistujilta kirjallisen palautteen. Pai-

notimme palautteenkeruun yhteydessä sitä, että palaute on täysin vapaaehtoi-

nen. Palautelomakkeet jaettiin kaikille kuudelle osallistujalle, joista neljä palautti 

täytetyn lomakkeen. Palautelomake (liite 5) sisälsi seitsemän kysymystä liittyen 
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käsiteltävään aiheeseen, kortteihin ja ryhmän toimintaan. Korteista erityisen toi-

miviksi koettiin case-kortit ja myös Mistä apua? -kortin mainittiin olevan toimiva. 

Kysyimme osallistujilta myös, millaisia ajatuksia heillä nousi korteista. Osallistu-

jien mielestä aihe oli tärkeä ja kiinnostava ja asiasta puhutaan liian vähän. Kortit 

olisivatkin nuorten mielestä hyviä esimerkiksi koulussa käytettäväksi ja useam-

massa palautteessa esiintyi toive siitä, että kortit päätyisivät laajemmin ammatti-

laisten käyttöön. Jokainen vastanneista osallistujista osallistuisi samankaltaiseen 

keskustelutuokioon uudestaan tai suosittelisi sitä kaverille.  

 

Testaamisen jälkeen tarkoituksena oli muokata kortteja, mikäli huomaisimme sii-

hen olevan tarvetta. Teematiistain keskustelu sujui korttien avulla kaikin puolin 

hyvin, kaikki saatu palaute oli positiivista, eikä annetuissa palautteissa esiintynyt 

tarvetta muokkaamiselle. Näin ollen korttipakka on kokonaisuudessaan valmis ja 

testaamisen avulla käyttökelpoiseksi todettu.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

9.1 Aiheen tärkeys ja ajankohtaisuus 
 

Opinnäytetyömme aihe on osoittautunut tärkeäksi, tarpeelliseksi ja ajankoh-

taiseksi. Ammattilaisista 93 % vastasi olevansa melko samaa tai täysin samaa 

mieltä siitä, että aihe on tärkeä heidän työssään ja 87 % ammattilaisista vastasi 

olevansa melko samaa tai samaa mieltä siitä, että nuorten olisi tärkeä saada ai-

heesta lisää tietoa. Nuorille tehdyt kyselyt heidän kokemastaan digitaalisesta vä-

kivallasta tukevat väitettä aiheen tarpeellisuudesta. Mannerheimin lastensuojelu-

liiton (2020) tekemän kyselyn mukaan noin 60 % nuorista on kokenut sosiaali-

sessa mediassa ainakin jonkinasteista kiusaamista ja kansainvälisen suurtutki-

muksen mukaan 58 % tytöistä on tullut häirityksi verkossa (Aalto 2020; Ratilainen 

2020, 8).  

 

Lukemamme teoriatieto, aiemmat tutkimukset aiheeseen liittyen sekä tutkimuk-

semme tulokset osoittavat siis selkeää tarvetta aiheesta puhumiseen ja tiedon 

lisäämiseen niin nuorten kuin ammattilaisten keskuudessa. Myös opinnäytetyön 

yhteistyötaho, Tampereen Tyttöjen Talo, kiinnostui aiheesta sen ajankohtaisuu-

den vuoksi. Heidän työssään nuorten parissa on digitaalinen väkivalta ilmiönä ja 

siitä puhumisen tarve noussut usein esille. Digitaalisen väkivallan yleisyys nuor-

ten keskuudessa näkyi myös korttipakkamme testauksessa. Kortit synnyttivät 

paljon keskustelua ja nuorilla oli omakohtaisia kokemuksia aiheen ääreltä.  

 

Sosiaalisen median suuri rooli nykyajan ihmisten elämässä lisää asiasta puhumi-

sen tärkeyttä. Samalla kun sosiaalisen median käyttö ja sen mahdollisuudet li-

sääntyvät, syntyy valitettavasti myös lisää keinoja käyttää väkivaltaa. Tiedon li-

sääminen on erityisen tärkeää nuorille, jotka ovat sosiaalisen median aktiivisim-

mat käyttäjät, mutta joilla on myös suurin riski haittoihin (Keipi ym. 2017, 6, 10).  

Jotta nuoret tunnistaisivat digitaalista väkivaltaa ja uskaltaisivat puhua siitä, täy-

tyy heidän kanssaan työskentelevillä ammattilaisilla olla ymmärrystä digitaali-

sesta väkivallasta ja osaamista sekä uskallusta ottaa se nuorten kanssa pu-

heeksi.  
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Ammattilaisista 73 % vastasikin tarvitsevansa lisää tietoa aiheesta. Kysyes-

sämme millaista tietoa he tarvitsisivat, ammattilaiset vastasivat tarvitsevansa tie-

toa digitaalisesta väkivallasta, apua nuorten kanssa työskentelyyn ja omien digi-

taitojen päivittämistä. Ammattilaisten toiveiden mukaan luomastamme materiaa-

lista löytyy malliesimerkkejä digitaalisesta väkivallasta ja teoriatietoa siihen liitty-

vistä ilmiöistä, digitaalisen väkivallan ilmenemismuodoista sekä tekojen rangais-

tavuudesta. Ammattilaiset toivoivat myös vinkkejä siitä, miten tällaisiin tilanteisiin 

tulisi suhtautua ja mistä hakea apua. Näiden toiveiden ja teoreettisen viitekehyk-

sen pohjalta syntyi Puhutaan somesta! -korttipakkamme sekä siihen liittyvä esite 

ammattilaisille. Kyselystä nousi tarve ammattilaisten omien digitaitojen kehittämi-

selle, mutta päädyimme opinnäytetyön aiheen rajauksen vuoksi jättämään am-

mattilaisten digitaitojen kehittämisen pois opinnäytetyöstä.  

 

 

9.2 Digitaalinen väkivalta ilmiönä sosiaalisessa mediassa  
 

Kyselyssämme nousi usein esille ammattilaisten tapaamien nuorten kohdanneen 

nettikiusaamista, häirintää ja verkkovihaa. Myös aiemmat tutkimukset aiheeseen 

liittyen kertovat ilmiöiden yleisyydestä. Mannerheimin lastensuojeluliiton tekemän 

kyselyn mukaan nuoret vastasivat sosiaalisessa mediassa tapahtuvan kiusaami-

sen olevan helpompaa kuin kasvokkain tapahtuvan, sillä seurauksille pystyy 

kääntämään selkänsä (Aalto 2020). Myös lasten ja nuorten kokema seksuaalinen 

häirintä on sosiaalisessa mediassa yleistä ja verkkoviha on kansainvälisesti tun-

nustettu merkittäväksi sosiaaliseksi ongelmaksi (Vaaranen-Valkonen & Laitinen 

2019, 340; Kaakinen 2018).  

 

Sosiaalisessa mediassa tapahtuvalla digitaalisella väkivallalla on monia vakavia 

seurauksia. Aallon (2020) mukaan digitaaliselle väkivallalle on alettu ”alistumaan 

ja altistumaan”. Myös ammattilaisten vastauksissa näkyi huoli digitaalisen väki-

vallan yleistymisestä: ”monille nuorille siitä on tullut normi eikä sitä pidetä välttä-

mättä isona ongelmana”. Mannerheimin lastensuojeluliiton tekemän kyselyn mu-

kaan osa nuorista ajatteleekin kiusaamisen kuuluvan sosiaaliseen mediaan ja 

mikäli ei kestä sitä, ei pitäisi käyttää sosiaalista mediaa ollenkaan (Aalto 2020). 
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Digitaalisen väkivallan yleistymisen ja siihen turtumisen lisäksi ammattilaiset nos-

tivat esille kyselyssämme digitaalista väkivaltaa kohdanneiden nuorten sosiaali-

sen median välttelyn. Nuoret ovat kertoneet välttelevänsä sosiaalista mediaa kiu-

saamisen, häirinnän sekä viestien ja kuvien luvattoman jakamisen takia. Myös 

Plan Internationalin kansainvälisessä suurtutkimuksessa ilmeni joka viidennen 

häirintää kokeneen tytön vähentäneen paljon tai lopettaneensa kokonaan sosi-

aalisen median käyttönsä (Suurtutkimus… 2020).   

 

Digitaalista väkivaltaa voi tehdä kuka vain ja mistä tahansa. Tekijän on helppo 

kätkeä vihapuhe ja väkivalta anonymiteetin taakse ja kääntää selkä tekojensa 

seurauksille. Oksasen (2019) mukaan 15–30-vuotiaat vihaviestijät raportoivat im-

pulsiivisuutta ja psyykkisiä ongelmia muita nuoria useammin. Verkkovihaajat pur-

kavat pahaa oloa internetissä ja sosiaalisessa mediassa häiriköimällä ja kiusaa-

malla muita ihmisiä. (Oksanen 2019.) Ammattilaisille tarkoitettu esite ja Puhutaan 

somesta! -korttipakka on luotu niin, että uhria ei syyllistetä ja vastuu väkivallasta 

korostetaan olevan aina tekijällä. Tärkeää kuitenkin olisi purkaa vihakommentoi-

jien ja häiriköiden pahaa oloa, jotta se ei purkautuisi muihin sosiaalisen median 

käyttäjiin. Väkivallan kokijan lisäksi myös tekijä tarvitsee apua ja tukea.  

 

Materiaalimme tarkoituksena on helpottaa aiheen puheeksi ottoa nuorten ja am-

mattilaisten välillä. Nuorten digitaalisesta väkivallasta kertomista estää usein aja-

tus siitä, ettei kertominen auta mitään tai nuori voi hävetä tapahtunutta. Nuoret ei 

myöskään usein tiedä, miten kannattaisi toimia ja mitkä asiat ovat väkivaltaa ja 

mitkä eivät. Nuoret saattavat myös pelkää kertomisen seurauksia, kuten sitä, että 

aikuiset rajoittaisivat sosiaalisen median käyttöä. (Hänninen, Kettukuja & Sund-

berg 2020.) Kyselyssämme ammattilaiset nostivat esille myös ammattilaisten tie-

don puutteen sekä haasteet ottaa asia puheeksi nuorten kanssa. Nuorten voi olla 

hankala kertoa aikuiselle digitaalisesta väkivallasta, mikäli aikuisellakaan ei ole 

osaamista tunnistaa ilmiötä, saati puuttua siihen (Aalto 2020). Materiaalin avulla 

sekä ammattilaisten että nuorten on helpompi tunnistaa digitaalista väkivaltaa, 

jonka myötä siitä on toivottavasti myös helpompaa puhua. 
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9.3 Sosiaalisen median jatkuva muutos 
 

Kuten todettu, sosiaalinen media ja sen tarjoamat erilaiset palvelut ja sovellukset 

muuttuvat jatkuvasti nopealla tahdilla. Vuoden 2019 alussa tehdyssä kyselyssä, 

johon vastasi tuhansia suomalaisia nuoria, ei TikTokia mainittu ollenkaan 

(Ebrand Group Oy & Oulun kaupunki 2019). Tällä hetkellä kyseinen sovellus on 

kuitenkin äärimmäisen suosittu nuorten keskuudessa ja lähes jokainen opinnäy-

tetyön kyselyyn osallistuneista ammattilaisista nostikin esille TikTokin yhtenä 

nuorten suosimana sosiaalisen median alustana.  

 

Sosiaalisen median muutosvauhdin takia opinnäytetyömme ei ole sosiaaliseen 

mediaan ja digitaaliseen väkivaltaan liittyvä kaiken tiedon kattava kokonaisuus, 

vaan ikään kuin keskustelunaloitus ja työkalu ajatuksen ja keskustelun tueksi. 

Tällä hetkellä negatiivinen viestintä on osa normaalia keskustelukulttuuria (Oksa-

nen 2019). Tämä opinnäytetyö on toivon mukaan muuttamassa tätä keskustelu-

kulttuuria toiseen suuntaan.  
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10 POHDINTA 
 

 

10.1 Jatkokehitysehdotukset  
 

Opinnäytetyöaiheemme on ajankohtainen eikä sosiaalisen median merkitys yh-

teiskunnassamme tule ainakaan vähenemään vuosien varrella, joten opinnäyte-

työn tekemisen aikana esiin nousi monia mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita. 

Mielestämme yksi mielenkiintoinen aihe olisi tutkimus siitä, onko Puhutaan so-

mesta! -korttipakkamme käyttämisellä ollut vaikutuksia ammattilaisten kykyyn ot-

taa puheeksi digitaalinen väkivalta ja minkälaisena ilmiö tulevaisuudessa näyt-

täytyy sosiaalisessa mediassa. 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana nousi esiin tarve tuoda nuorten oma tietämys ja 

kokemus aiheesta esille. Työmäärän vuoksi jouduimme rajaamaan aineiston 

hankinnan niin, ettemme olleet itse nuoriin yhteydessä, joten ehdottaisimme jat-

kotutkimuksen aiheeksi nuorten äänen kuulemista digitaalisesta väkivallasta. 

Asiaa on tutkittu hieman esimerkiksi nettikiusaamisen yhteydessä, mutta monia 

näkökulmia on vielä tutkimatta. Esimerkiksi kyselyssä ammattilaiset nostivat 

esille halun tietää nuorten ajatuksia siitä, miten he haluaisivat ammattilaisten 

puuttuvan kohtaamaansa digitaaliseen väkivaltaan.  

 

Kyselyssä nousi esille myös ammattilaisten omat digitaidot ja tarve näiden taito-

jen päivitykseen. Aiheen rajauksen vuoksi jätimme tämän asian käsittelemättä 

opinnäytetyössämme, sillä ammattilaisten digi- ja sosiaalisen median taitojen ke-

hittämisestä saa toisen tutkimuksen verran lisää asiaa. Ehdotammekin tätä yh-

deksi uuden tutkimuksen aiheeksi.  

 

Koronapandemian vaikuttaessa koko maailmaan yksi todella ajankohtainen ja 

vielä melko tutkimaton aihe olisi koronan vaikutus nuorten sosiaalisen median 

käyttöön ja digitaaliseen väkivaltaan. Koronan takia on jouduttu kehittämään etä-

palveluita ja monet niistä on tullut jäädäkseenkin. Yksi mielenkiintoinen tutkimuk-

sen aihe voisi olla, miten tämä entistä enemmän etänä tapahtuva vuorovaikutus 

vaikuttaa sosiaalisen median käyttöön.  
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10.2 Loppupohdinta 
 

Opinnäytetyöprosessi oli haastava, mielenkiintoinen ja todella opettavainen ko-

kemus. Prosessin aikana sai tuntea vahvasti niin innostumisen, onnistumisen 

kuin epävarmuudenkin tunteita. Koemme oppineemme valtavasti nuorten sosi-

aalisen median käytöstä, siellä tapahtuvasta digitaalisesta väkivallasta ja tutki-

muksen teosta.  

 

Opinnäytetyön tekeminen oli pitkä matka, mutta innostustamme piti yllä suuri mie-

lenkiintomme digitaalista väkivaltaa kohtaan ja halumme vaikuttaa edes vähän 

sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan haitalliseen käyttäytymiseen. Myös yhteis-

työtahomme henkilökunnan ja tutkimukseen osallistuneiden ammattilaisten kiin-

nostus ja korostus työn tärkeydestä ja tarpeellisuudesta lisäsivät omaa innostus-

tamme työtä kohtaan. Tuntui hyvältä tehdä opinnäytteeksi materiaalia, jolle oli 

selkeästi tarvetta.  

 

Haastavaa opinnäytetyön tekemisessä oli ilmiön uutuus suomalaisessa keskus-

telussa ja teknologian nopea kehittyminen. Uusia sovelluksia, palveluja ja alus-

toja syntyy koko ajan ja monet tutkimukset sosiaalisesta mediasta olisivat päivi-

tyksen kaipuussa. Samalla kun teknologia kehittyy, myös digitaalinen väkivalta 

muuttuu ja uusia tapoja käyttää väkivaltaa sosiaalisessa mediassa syntyy. Kort-

tipakkamme ja siihen liittyvän esitteemme tarkoitus ei olekaan olla kaiken kattava 

kokonaisuus aiheesta, vaan tarkoituksenamme on nostaa asia yhteiskunnalli-

seen keskusteluun ja auttaa ammattilaisia aiheen puheeksi otossa. Toivomme, 

että ammattilaiset uskaltavat puhua, kysyä ja keskustella nuorten kanssa. Nuo-

rilla itsellään on paljon tietoa heitä koskettavista ajankohtaisista ilmiöistä.  

 

Digitaalinen väkivalta aiheena voi herättää voimakkaita ja kipeitä tunteita sekä 

siitä kertominen voi olla vaikeaa. Usein julkisessa keskustelussa syytä väkival-

lalle etsitään väkivallan kokijan käytöksestä. Syy ei ole kokijassa eikä sosiaalisen 

median käytön rajoittaminen tai lopettaminen ole ratkaisu. Sosiaalinen media ei 

itsessään ole ongelma ja siinä on paljon hyvää. Toivomme, että voimme työl-

lämme auttaa väkivallan kokijan häpeän leiman poistamista ja helpottaa asiasta 

puhumista.  
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Toivomme myös, että voimme tällä opinnäytetyöllä osaltamme luoda sosiaali-

seen mediaan hyviä käytös- ja toimintatapoja. Toivomme, että materiaalimme 

helpottaisi ammattilaisten kykyä tunnistaa ja ottaa puheeksi digitaalinen väkivalta 

ja että materiaali antaisi nuorille uudenlaisia mahdollisuuksia kertoa kohtaamas-

taan tai tekemästään digitaalisesta väkivallasta, jotta yksikään nuorista ei jäisi 

kokemustensa kanssa yksin. 

 

Huolehdimme koko opinnäytetyöprosessin ajan siitä, että kaikki eri palaset yhdis-

tyvät lopulta toisiinsa. Teoria, ammattilaisille laadittu kysely ja näiden pohjalta 

luotu materiaali ovat selkeä ja mielestämme hyvin onnistunut kokonaisuus, joka 

vastaa opinnäytetyölle asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja ammattilaisten esittä-

mään tarpeeseen. 
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LIITTEET 

Liite 1. Saatekirje 

Hyvät nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset!  

 

Olemme kaksi kolmannen vuoden sosionomiopiskelijaa Tampereen Ammattikor-

keakoulusta. Toteutamme toiminnallisen opinnäytetyön yhteistyössä Tampereen 

Tyttöjen Talon kanssa keväällä 2021. Tarkoituksenamme on tuottaa nuorten pa-

rissa työskenteleville ammattilaisille materiaalia digitaalisen väkivallan tunnista-

miseen ja puheeksi ottamiseen. Materiaali toimii myös nuorten tukena sosiaali-

sessa mediassa. 

 

Ennen materiaalin tekoa luomme kyselyn nuorten parissa työskenteleville am-

mattilaisille. Kyselyssä kartoitetaan nuoria kohtaavien ammattilaisten tietämystä 

aiheesta ja sitä, minkälaisia toiveita ammattilaisilla on materiaalin sisällön suh-

teen.  

 

Sosiaalinen media on tänä päivänä olennainen osa nuorten elämää. Sosiaali-

sessa mediassa eli somessa tapahtuva digitaalinen väkivalta mahdollistaa erilai-

sia väkivallan muotoja, joita sekä nuorten että aikuisten saattaa olla hankala tun-

nistaa. Pyrimme ammattilaisten avulla luodun materiaalin avulla rajaamaan digi-

taalista väkivaltaa tunnistettavaksi, someen kuulumattomaksi käytökseksi.  

 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja vastauksia käsitellään anonyymisti. 

Toivomme teidän täyttävän lomakkeen, jotta voimme kyselyn pohjalta luoda ai-

toihin tarpeisiin vastaavan ajankohtaisen kokonaisuuden. Toivomme teidän vas- 

taavan kyselyyn viimeistään perjantaina 29.1.2021. 

 

Lisätietoja kyselystä ja opinnäytetyöstä saat sähköpostitse osoitteista lin-nea.kar-

humaa@tuni.fi tai heli.huttula@tuni.fi. 

 

Kiitos vastauksistanne!  

 

Heli Huttula ja Linnea Karhumaa 
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Liite 2. Kysely     

1 (3) 

KYSELY NUORTEN PARISSA TOIMIVILLE AMMATTILAISILLE DIGITAALISESTA VÄKIVAL-
LASTA SOSIAALISESSA MEDIASSA  

Arvoisa vastaanottaja. Kyselymme onnistumisen kannalta on tärkeää, että pyritte vas-
taamaan kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman huolellisesti. Kiitos! 

 

OSIO 1. TAUSTATIEDOT 

Valitse oikea vaihtoehto.  

1) Ikä  
a) alle 20  
b) 21–40 
c) 41–60 
d) 60 tai enemmän 
 

2) Työnantaja  
a) julkinen sektori 
b) yksityinen sektori 
c) kolmas sektori 
d) muu, mikä?  

 

3) Kuinka kauan olet työskennellyt nuorten parissa?  
a) 0–1 vuotta 
b) 2–5 vuotta 
c) 6–10 vuotta 
d) 11–15 vuotta 
e) tai enemmän  

 

OSIO 2. DIGITAALINEN VÄKIVALTA 

Valitse vaihtoehdoista se, joka vastaa kokemuksiasi. 

4) Oletko kuullut käsitteestä digitaalinen väkivalta?  
a) kyllä, missä yhteydessä?    

 b) en 

5) Koetko osaavasi määritellä digitaalisen väkivallan? 
a) kyllä, näin määrittelen digitaalisen väkivallan   
b)  en 

 

OSIO 3. DIGITAALINEN VÄKIVALTA NUORTEN PARISSA.   
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      2 (3) 

Valitse vaihtoehdoista se, joka vastaa kokemuksiasi.  

6) Oletko kohdannut ilmiön työssäsi nuorten parissa?  
a) kyllä, millaisessa tilanteessa? 
b) en 

 
7) Ovatko nuoret kertoneet kohdanneensa digitaalista väkivaltaa, verkkohäirin-

tää tai nettikiusaamista.  
a) kyllä, millaista?  
b) en 

 

Valitse vaihtoehdoista mieluisesi.  

 

8) Tiedän millä alustoilla nuoret liikkuvat sosiaalisessa mediassa.  
 1 Täysin eri mieltä    
 2 Jokseenkin eri mieltä    
 3 En osaa sanoa     
 4 Jokseenkin samaa mieltä    
 5 Täysin samaa mieltä  
 

9) Millaisilla alustoilla nuoret käsityksesi mukaan liikkuvat?  
Avoin kysymys 

 

10) Minulla on tarpeeksi valmiuksia opastaa nuoria somen käytössä.  
 1 Täysin eri mieltä    
 2 Jokseenkin eri mieltä    
 3 En osaa sanoa     
 4 Jokseenkin samaa mieltä    
 5 Täysin samaa mieltä 

 

11) Minulla on tarvittavat tiedot tunnistaa digitaalinen väkivalta.   
 1 Täysin eri mieltä    
 2 Jokseenkin eri mieltä    
 3 En osaa sanoa     
 4 Jokseenkin samaa mieltä    
 5 Täysin samaa mieltä 

 

12) Mitä tietoja sinulla on? Millaisia tietoja tarvitsisit lisää?  
 

13) Minulla on osaamista puuttua digitaaliseen väkivaltaan.   
 1 Täysin eri mieltä    
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3 (3) 

2 Jokseenkin eri mieltä    
 3 En osaa sanoa     
 4 Jokseenkin samaa mieltä                                                            
 5 Täysin samaa mieltä 

 

14) Minulla on työssäni tarpeeksi aikaa työskennellä aiheen parissa 

1 Täysin eri mieltä                    
2 Jokseenkin eri mieltä                                               
3 En osaa sanoa                                                                                                              
4 Jokseenkin samaa mieltä                                                                                                
5 Täysin samaa mieltä  

 

15) Tarvitsen lisää tietoa aiheesta.    
 1 Täysin eri mieltä    
 2 Jokseenkin eri mieltä    
 3 En osaa sanoa     
 4 Jokseenkin samaa mieltä    
 5 Täysin samaa mieltä 

 

16) Miten tärkeäksi koet aiheen työssäsi? 
1 Täysin eri mieltä    

 2 Jokseenkin eri mieltä    
 3 En osaa sanoa     
 4 Jokseenkin samaa mieltä    
 5 Täysin samaa mieltä 

 

17) Koen, että on tärkeää että nuoret saavat lisää tietoa digitaalisesta väkivallasta 
1 Täysin eri mieltä 
2 Jokseenkin eri mieltä 
3 En osaa sanoa 
4 Jokseenkin samaa mieltä 
5 Täysin samaa mieltä 

 

Lopuksi voit halutessasi jättää viestin tai tervehdyksen kyselyn laatineille opiskelijoille: 

 

Kiitos vastaamisesta! 
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Liite 3. Esite ammattilaisille    

      1 (4) 
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Liite 4. Puhutaan somesta! -korttipakka   

      1 (8) 
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Liite 5. Palautelomake 

 
PALAUTE Puhutaan somesta- korttipakasta.   
 
 
 
 

1. Millaisia fiiliksiä / ajatuksia sinulle nousi aiheesta?   
  
  
  
  
  

2. Mistä pidit korteissa?  
  
  
  
  

3. Mistä et pitänyt?   
  
  
  
  

4. Osallistuisitko uudestaan tai suosittelisitko kaverillesi?  
  
  
 
 

5. Oliko jotkut korteista erityisen hyviä?   
  
  
 
  

6. Oliko jotkut korteista erityisen huonoja?  
  
 
 
  

7. Mitä muuta haluat sanoa?   
  
   
 
 
  
Kiitos palautteesta ja siitä, että olit mukana! ����   
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