
Viisaasti verkossa
Nettikasvatuksen abc



Internet osana arkea

• Netti ei ole nuorille uutta mediaa, se 
on aina ollut olemassa

• Lähes kaikki käyttävät nettiä joka 
päivä

• Nettiin mennään koulussa, kotona, 
kavereilla ja kirjastoissa 

• Tytöt viettävät aikaansa 
kuvagallerioissa ja 
keskustelupalstoilla, yhteisöissä

• Nuoret pojat pelaavat ja katselevat 
videoita, vanhemmiten siirrytään 
galleriaan



Netissä jutustellaan

”Oon tavannu mun parhaan kaverin 
ekan kerran galleriassa ja sit alettiin 

jutella mesessä. Eka tapaaminen 
jännitti, mut nyt nähdään joka päivä.”

• juttu jatkuu koulupäivän 

jälkeen netissä

• netin avulla löytää kätevästi 

samanhenkisiä ihmisiä

• netissä voi puhua 

kipeistäkin 

asioista

• nettiystäviä nähdään usein 

myös nenäkkäin



Aikuisen rooli 
nettikasvattajana

• Mediataidot ovat nykypäivän 

kansalaistaitoja

• Tavoitteena itsenäinen, aktiivinen ja 

kriittinen ote mediaan

• Vanhempien kiinnostus tukee netinkäytön

hyviä puolia ja ehkäisee haittoja

• Nuori ei tarvitse tuekseen datavelhoa,

turvallinen ja luotettava aikuinen riittää

• Kompastuskohtia ovat julkisuuden 

ymmärtäminen ja lähdekritiikki



• juttelua, linkkien ja tiedostojen 

jakamista kavereiden kesken tai 

vieraiden kanssa

• ei ylläpitoa, ei valvontaa

• myös ääni- ja kamerayhteys 

mahdollista

Mese – vaihtoehto puhelimelle

webmessenger.msn.com 

Turvallinen käyttö:

• henkilötietojen suojaaminen

• kaverilistan käyttö

http://webmessenger.msn.com/


• Virtuaalinen hotelli

• Chattaillaan, sisustetaan ja 

leikitään muiden kanssa

• suositellaan yli 13-vuotiaille, 

nuoremmille vain vanhempien 

seurassa

• palvelun turvaominaisuudet: 

Habbo-oppaat, säännöt, 

porttikiellot

Habbo – virtuaalinen nukkekotileikki

seikkailijan muistilista: 

suojaa salasana, muista 

käytöstavat, ilmoita häiriköt

Kivaa Habbo Hotelissa:

• oman huoneen sisustaminen

• graafinen käyttöliittymä

• pelit

• ihmisten kohtaaminen



Ensimmäinen 
virtuaalimaailma

mä olin kerran habbo hotellissa.ei kannata 

todellakaan uskoo jotai palturin puhujii jotka 

kysyy salasanaa,etu - sukunimee tai 

jne.multa vietiin mun kaikki kamat kun 

kerroin,luulin saavani 100 colakonetta.ei sille 

edes ollu kamaa!!

^*~Mie~*^ (11 vuotta)

www.mll.fi/nuortennetti

Kivaa Habbo Hotelissa:

• oman huoneen sisustaminen

• graafinen käyttöliittymä

• pelit

• ihmisten kohtaaminen

• rahankäytön harjoittelu



• Keskustelupalstojen ryhmät ja 
yhteisöt muodostuvat eri 
aiheiden ympärille

• Osallistuminen usein nimimerkin 
suojissa, mutta ei nimettömänä

• Blogissa voi keskittyä omiin 
kiinnostuksen kohteisiin

• Loistava tapa ilmaista itseään
ja oppia nettijulkaisemista

• Mitä kannattaa kertoa itsestään?

• Kuka takaa, että faktana esitetty 
tieto pitää paikkansa?                                                                                                       

www.suomi24.fi, 
www.blogilista.fi,

Foorumit, blogit

http://www.suomi24.fi/
http://www.blogilista.fi/


Irc ja chat

• Tekstipohjaista jutustelua 

nimimerkin suojissa, joskus 

nimettömänä

• Ircissä entuudestaan tuttuja 

juttukavereita

• Chateissa tavataan myös 

tuntemattomia

• Reaaliaikaiset keskustelut 

voi tallentaa



Verkossa tutustutaan 
itseen ja muihin

• Oman itsen valikoiva esittäminen

• Sosiaalisen etäisyyden säätely

• Helppo ottaa kontakti ja lopettaa 

yhteydenpito

• Ajatusten, asenteiden ja 

elämänkokemusten jakaminen

• Roolileikit ja itseilmaisu

• Vertaistuki

On ihanaa tutustua uusiin ihmisiin. 

Itse olen todella ujo, menen ihan 

lukkoon jos joudun kokeilemaan 

jotain uutta. Nettiystävät ovat vastaus 

ongelmiini. Ystäviä netissä on 

muutamia, yksi läheisempikin oli. 

Mutta se ei toiminut, kaveri olisi 

halunnut tavata, mä jänistin. Pelkäsin 

sen saaneen musta väärän kuvan. 

runotyttö (14 vuotta)

www.mll./nuortennetti



Galleriasivustot yksityisen ja 
julkisen rajamailla 

• loistava ikkuna nuorten 

maailmaan

• julkaistaan omia kuvia, 

rupatellaan, kommentoidaan 

toisten kuvia, etsitään uusia 

ystäviä, perustetaan yhteisöjä

www.irc-galleria.net, 
www.ii2.org, 
www.kuvake.net

”Monet kertovat galleriasivuilla kyllä 

liikaa yksityisasioitaan kavereilleen liian 

avoimesti. Helposti voi seurata kaiken 

mitä heidän elämässään tapahtuu 

lukemalla kommentteja.”

http://www.irc-galleria.net/
http://www.irc-galleria.net/
http://www.irc-galleria.net/
http://www.ii2.org/
http://www.kuvake.net/


Oma tv-kanava nettiin

• Julkaistaan omia videoita tai
katsellaan muiden teoksia

• Toisten tuotoksia voi kommentoida
tai vastata niihin omalla videolla

• Ei ennakkotarkastusta tai -valvontaa

• Ylläpito ja käyttäjät valvovat yhdessä

• Videon voi ”liputtaa” epäsopivaksi Saanko laittaa videoni nettiin?

• Tekijänoikeudet

• Kuvatun ihmisen lupa

• Haluanko todella näyttää 

tämän koko maailmalle?

www.youtube.com

www.dailymotion.com

www.vimeo.com



Netistä löytyy aina peliseuraa

Kivaa peleissä:

• kehittävät mm. ongelmanratkaisutaitoja, 

avaruudellista hahmottamista ja englannin 

kieltä

• uusia kavereita, sosiaalista arvostusta

• hallinnan tunne, pitkäjänteisyys,

onnistumisen ja epäonnistumisen oppiminen

Riskejä peleissä:

• Väkivaltaiset sisällöt, turtuminen

• koukkuun jääminen

www.aapeli.com, 

www.runescape.com

www.kongregate.com

www.tilt.tv

http://www.aapeli.com/
http://www.runescape.com/
http://www.kongregate.com/
http://www.tilt.tv/


Luin sen netistä

• nettitiedon valtteina nopeus ja 
ajantasaisuus

• tiedonhaku on usein yhteidöllistä

• netissä kuka tahansa voi julkaista 
melkein mitä tahansa 

 nuortenkin ääni pääsee 
kuuluviin

 puolueellista ja 
epätäsmällistä tietoa   
löytyy runsaasti

• huijaussivustot (esim. 
bonsai-kissat, turkisvienti)

http://www.shorty.com/bonsaikitten/index.html
http://www.shorty.com/bonsaikitten/index.html
http://www.shorty.com/bonsaikitten/index.html
http://www.turkisvienti.fi/home.htm


Lähdekriitikon muistilista

Julkaisija

• Kuka on tiedon takana?

• Miksi teksti on kirjoitettu?

Tekstin laatu

• Erottuvatko faktat kirjoittajan mielipiteistä ja 

mainoksista?

• Perustellaanko mielipiteet? 

• Jätetäänkö jotain oleellista kertomatta? 

• Onko tieto ajan tasalla?

Varmistettavuus

• Löytyykö sama tieto useasta eri lähteestä?



Muistettavaa 
nettijulkaisemisessa

• kenenkään muun 
tuotoksia ei saa laittaa 
nettiin ilman lupaa

• toisen tuotoksia saa 
kuitenkin kopioida omaan 
käyttöön

• loukkaavien kuvien ja 
tekstien levittäminen on 
laitonta, kuten myös 
perättömien huhujen 
julkaiseminen

”Kuulin, että eräs tuttuni olisi ottanut 

yhden kuvistani tietokoneensa 

taustakuvaksi. En pitänyt siitä.”



Yksityisyys hämärtyy

• Ongelmia syntyy, kun nuori 
tarjoaa itsestään tietoja 
huomaamattaan

• Nettiviestintä tuntuu 
keskinäisviestinnältä, mutta 
on julkista

• Nuori kerää huomiota, ja 
saattaa saada sitä yllättävältä 
taholta

• Netillä on norsun muisti –
kurja kuva voi tulla vastaan 
vuosia myöhemmin

Kannattaa varjella:

• Oma nimi, osoite, kotikunta

• Puhelinnumero, meseosoite

• Koulu, harrastusseura



Ilkeitä viestejä ja muuta törkyä

Mikä on nettikiusaamista?

• pilkkaavat tai uhkaavat viestit

• juorujen tai henkilökohtaisten tietojen levittäminen

• valokuvien manipulointi ja levittäminen

• toisen nimellä esiintyminen

• sulkeminen ryhmän ulkopuolelle

• salasanojen huijaaminen

•Netissä kiusaajaa houkuttaa

• nimettömyys

• suuri yleisö

• aikuisten poissaolo



Jos nuorta kiusataan netissä:

• tue nuorta: älä syyllistä häntä vaan kiitä, että 

hän kertoi asiasta sinulle

• tallentakaa viestit jatkotoimenpiteitä varten 

• pohdi nuoren kanssa, miten vastaavia 

tilanteita voitaisiin välttää jatkossa

• Onko kiusaaja samassa 

koulussa? - yhteys vanhempiin

• Onko toiminta palvelun sääntöjen 

vastaista? - ilmoitus ylläpidolle 

• Onko toiminta laitonta? – ilmoitus 

poliisille



Laki pätee myös netissä, 
esimerkkejä:

…joka esittää toisen yksityiselämästä 

tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, 

että teko on omiaan aiheuttamaan 

loukattuun kohdistuvaa halveksuntaa, 

on tuomittava yksityiselämää 

loukkaavasta tiedon levittämisestä

sakkoon tai vankeuteen enintään 

kahdeksi vuodeksi. Rikoslaki, 24: 8 §

…joka oikeudettomasti teknisellä 

laitteella katselee tai kuvaa 1) 

kotirauhan suojaamassa paikassa 

taikka käymälässä, pukeutumistilassa 

tai muussa vastaavassa paikassa 

oleskelevaa henkilöä taikka 2) yleisöltä 

suljetussa

virastossa,liikehuoneistossa, 

toimistossa, tuotantolaitoksessa, 

kokoustilassa taikka muussa 

vastaavassa huoneistossa tai 

rakennuksessa tai aidatulla piha-

alueella oleskelevaa henkilöä tämän 

yksityisyyttä loukaten, on tuomittava 

salakatselusta sakkoon tai vankeuteen 

enintään kahdeksi vuodeksi. Rikoslaki, 

24: 6 §

Joka tahallaan tai törkeästä

huolimattomuudesta valmistaa 

teoksesta kappaleen tai saattaa 

teoksen yleisön saataviin tämän lain 

säännösten vastaisesti tai rikkoo 3 §:n 

säännöksiä moraalisista oikeuksista, on 

tuomittava, jollei teko ole rangaistava 

rikoslain 49 luvun 1 §:ssä tarkoitettuna 

tekijänoikeusrikoksena,

tekijänoikeusrikkomuksesta sakkoon.

(Tekijänoikeuslaki, 7: 56 a §)



Tyypillisimpiä netissä 
tapahtuvia rikoksia

 Tekijänoikeuden loukkaaminen
→ teoksen (esim. musiikkikappale tai elokuva) laiton kopiointi ja levittäminen

 Kunnianloukkaus
→ toisesta esitetty valheellinen tieto tai vihjaus, joka aiheuttaa vahinkoa tai 

kärsimystä loukatulle, tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa

 Yksityiselämää koskevien tietojen levittäminen
→ esimerkiksi henkilön yhteiskunnalliseen, poliittiseen ja uskonnolliseen 

vakaumukseen sekä seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät tiedot

 Laiton uhkaus
→ rikoksella uhkaaminen

 Tietomurto
→ toisen käyttäjätunnusten ja salasanan luvaton käyttö



Koukussa nettiin?

• tietokonemedia koukuttaa aivan 

eri tapaan kuin perinteiset välineet

• liikakäytön taustalla on usein 

sosiaalisia ongelmia ja ystävien 

puutetta reaalimaailmassa

• Muista ahmimiskaudet!

Addiktion tunnusmerkit:
• elämän rytmi katoaa; syöminen, nukkuminen, läheiset ihmiset unohtuvat

• koulu ja työ kärsivät

• nuori tulee levottomaksi ja ärtyneeksi jos tietokoneen käyttö keskeytyy

Erilaisia nettiriippuvuuksia:

peliriippuvuus

ystävyyssuhderiippuvuus

informaatioriippuvuus

online-seksiriippuvuus



Koukussa?

”Ystävii ei oo, koulu menee ihan 

perseellee ja ei oo ku tietokone. 

Elämä pilalla. Nykyään menee 

joku 6-8 tuntii päivässä 

tietokoneelle. Ei hyvä. ”

• Avuksi selvät pelisäännöt ja aikarajat

• Mielekästä tekemistä muuallakin kuin 

virtuaalimaailmassa

• Kavereita tavataan myös naamatusten

• Vanhempien kiinnostus auttaa 

puhumaan myös ikävistä asioista

 Median liikakäyttö liittyy 

useimmiten sosiaalisiin suhteisiin

 Voi olla oire masennuksesta tai 
koulukiusaamisesta

 Todellinen riippuvuus on 

murrosikäisillä harvinaista



Kiitos mielenkiinnosta!


