
    

 
 

 

Lapset kaipaavat 
tietoa digitaalisen 
median turvallisesta 
käytöstä. 
 
Lapset kokevat olonsa turvalliseksi verkossa. Kuitenkin 
lähes puolet vastanneista kertoi kohdanneensa itselleen 
ahdistavaa tai pelottavaa materiaalia netissä. Uusista 
nettituttavuuksista kerrotaan mieluummin hyvälle 
ystävälle kuin aikuiselle. Eniten lapset kaipaavat tietoa 
yksityisyysasetuksista verkossa, erilaisista peleistä ja 
sovelluksista sekä kaverisuhteista.  
 

 
Turvataitokysely 
 

Hollolan kunnassa on käynnissä projekti, jonka tarkoituksena on tuottaa 
sähköinen oppimisympäristö 2.-6. luokan oppilaille seksuaalisen 
kaltoinkohtelun ja houkuttelun ennaltaehkäisyyn monimediaalisessa 
maailmassa. Projektia varten kerätiin toukokuussa Webropol-kyselyn avulla 
kokemusasiantuntijatietoa kunnan 6.-7.luokan oppilailta digitaalisissa 
medioissa toimimisesta. Turvataitokyselyyn vastasi yhteensä 101 
oppilasta. Kyselystä saadun tiedon avulla tullaan suunnittelemaan kunnan 
käyttöön aiheesta sähköinen oppimisympäristö, tuntisuunnitelmarakenteita 
sekä vanhempainiltamateriaalia. Turvataitokasvatustunteja oppilaille sekä 
turvataitokasvatusmateriaaleja opettajille ja vanhemmille pilotoidaan 
kunnan alakouluissa lukuvuoden 2020-2021 aikana. Projektia rahoittaa 
Opetus -ja kulttuuriministeriö. 

 

Yksityisyysasetukset mietityttävät myös lapsia 
 

Vaikka lapset oppivat teknologian käytön hetkessä, ei tekninen näppäryys 
vielä takaa sitä, miten verkossa toimitaan turvallisesti. Tämä näkyi myös 
toukokuussa teetetyssä turvataitokyselyn vastauksissa. Suurin osa 
kyselyyn vastanneista oppilaista halusi tietää enemmän, kuinka omaa 
yksityisyyttä voi suojata verkossa. Toiseksi eniten oppilaita mietitytti 
kaverisuhteet. Myös erilaisista peleistä, sovelluksista ja 
keskustelualustoista kaivattiin lisää tietoa (kuvio 1).  



    

 
 

 

 
 

Kuvio 1. Oppilaiden toiveita turvataitotuntien sisällöiksi.  
 

Viime kädessä vastuu lapsen yksityisyyden suojelemisesta on huoltajilla. 
Suomessa verkkopalveluiden käyttöehdot vaativat alle 13-vuotiaiden lasten 
vanhempien suostumuksen. Näihin lukeutuvat myös turvataitokyselyssä 
käytetyimmät sosiaalisen median palvelut kuten Instagram ja Snapchat. 
Käyttöehtojen määrittelemät ikärajat koskevat tarkalleen ottaen 
henkilötietojen käsittelyä, joten ikärajat eivät sinällään määrittele 
palveluiden sisältöjä ja niiden soveltuvuutta lapsille. (Virkkala, 2019) 
Joidenkin sovelluksien, kuten Whatsappin käyttö, edellyttää alle 16-
vuotiaiden lasten vanhempien suostumuksen. (OPH, 2020) Muuttuvat 
tietosuojakäytänteet ja digitaaliset ilmiöt antavat hyvän pohjan kodeissa 
käytävälle mediakasvatukselle. Tärkeintä on tutustua lapselle tärkeisiin 
mediasisältöihin ja sopia netinkäytön pelisäännöistä yhdessä.  
 
 

 



    

 
 

 

Uusista nettituttavuuksista kerrotaan mieluummin hyvälle ystävälle kuin 

vanhemmille 
 

Turvataitokyselyn mukaan mahdollisista uusista nettituttavuuksista 
kerrotaan mieluummin hyvälle ystävälle kuin omille vanhemmille (kuvio 2). 
Ilmiö on johdonmukainen Pelastakaa Lapset ry:n vuonna 2018 teettämän 
selvityksen kanssa.  Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja 
siihen liittyvä kiusaaminen digitaalisessa mediassa -raportin mukaan 
yläkoulu- ja lukioikäisten nuorten kokemasta häirinnästä kerrotaan 
ennemmin kaverille ja tekijä estetään kuin kerrotaan aikuiselle. (Pelastakaa 
Lapset ry, 2018) Vanhemmille kertomisen esteinä voidaan pitää 
älylaitteiden poisottamista rankaisukeinona, tapahtuneesta koituva häpeän 
tunne lapselle tai tietämättömyys rikoksen tunnusmerkistöt täyttävästä 
häirinnästä. Lapsille vuorovaikutus digitaalisten viestimien välityksellä on 
arkipäiväistä. Valitettavasti niissä esiintyvä seksuaalinen häirintä on myös, 
joten lasten kynnys tunnistaa ja tuoda häirintä tapaukset vanhempien 
tietoisuuteen on noussut. (Vaaranen-Valkonen, N. & Laitinen, H-L., 2019)  
 

 
 

Kuvio 2. Oppilaiden ajatuksia siitä, kenelle uudesta nettituttavuudesta voisi 
kertoa.  

 

Turvataitokasvatuksella vahvistetaan lasten ja aikuisten toimijuutta 

kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyssä 
 

Tunne- ja turvataitokasvatuksen tavoitteena on vahvistaa kaikkia niitä 
taitoja, joilla lapsi pystyy suojelemaan itseäsi kiusaamiselta, häirinnältä ja 
väkivallalta niin verkossa kuin myös todellisessa elämässä sekä ennen 
kaikkea turvautua lapselle luotettavan aikuisen apuun. Vaikka 
turvataitokasvatuksella pyritään vahvistamaan lapsen keinoja 



    

 
 

 

kaltoinkohtelun tunnistamiselle, torjumiselle ja eteenpäin kertomiselle on 
kaikilla lasta lähellä olevien aikuisten vastuulla huolehtia lapsen 
turvallisesta kasvusta ja kehityksestä. (Lajunen ym., 2016, s. 11) Hollolaan 
suunnitteilla olevissa turvataitokasvatusmateriaaleissa punaisena lankana 
kulkee kolmen kohdan sääntö: 1. Sano ei! 2. Lähde pois ja 3. Kerro 
turvalliselle aikuiselle. Kun kaikkia kohtia harjoitellaan ikätasoisesti, ollaan 
jo hyvällä matkalla kohti lasten turvataitojen vahvistamista.  
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