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Tämän oppaan tarkoitus on auttaa pohtimaan, miten lasten 
ja nuorten läsnäolo voitaisiin huomioida paremmin netti-
palveluiden toteutuksessa ja ylläpidossa. Palvelut voidaan 
rakentaa sopimaan sekä aikuisille että alaikäisille. Kaiken-
ikäisten kohtaamiseen soveltuvien virtuaalisten tilojen 
luominen voi olla haasteellista, mutta onnistuessaan erittäin 
palkitsevaa käyttäjille. 

Tässä oppaassa käsitellään lapsiin ja nuoriin nettimaailmassa 
liittyvää lainsäädäntöä, lastensuojelukysymyksiä sekä mo-
deraattorien ja palveluiden ylläpitäjien työssään kohtaamia 
kysymyksiä. Moderaattorin tehtävä on valvoa, että nettisi-
vustolla noudatetaan sille määriteltyjä sääntöjä. Sääntöjen 
määritteleminen taas on palvelun ylläpitäjän tehtävä.
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MODEROINNIN LYHYT OPPIMÄÄRÄ

Lasten ja nuorten käyttämissä palveluissa tärkeä ohje-
nuora moderoinnille on läpinäkyvyys. Lapset tarttuvat 
helposti olettamiinsa epäoikeudenmukaisuuksiin, 

joten moderoinnin on oltava hyvin perusteltua ja sääntöjen 
kaikille samat. Palvelussa on oltava selkeät ja yksiselitteiset 
säännöt, jotka ovat myös käyttäjien nähtävillä. Myös sään-
töjen rikkomisesta langetettavien rangaistusten on oltava 
yhdenmukaisia. 

Moderointilinjan suhteen on tärkeää löytää tasapaino: tör-
keimmät ylilyönnit, loukkaavat ilmaukset ja selkeät laitto-
muudet on siivottava pois. Liian tiukka moderointi herättää 
yleensä vastareaktion ja vaikuttaa palstan henkeen kieltei-
sesti. Ilmapiiri on tärkeä tekijä lasten ja nuorten viihtymi-
sessä nettipalveluissa. 

Viihtymiseen vaikuttaa myös vuorovaikutus: säännöistä 
ja moderoinnista on voitava keskustella käyttäjien kanssa, 
ja kehitysehdotuksia on voitava esittää.  Säännöt tuntuvat 
reilummilta, jos niistä voi antaa palautetta ja saada myös 
vastauksen.

Palvelussa, jossa liikkuu eri-ikäisiä käyttäjiä, lasten ja nuor-
ten tunnistaminen joukosta voi olla haasteellista. Kaiken-
ikäisten käyttämissä nettipalveluissa on huomioitava, ettei 
lasten ilmaisu tule jyrätyksi, vaan heillä on siihen yhtäläinen 
oikeus.  

Hankaluuksia voi syntyä myös eri-ikäisten käyttäjien erilai-
sista ilmaisutavoista. Esimerkiksi nuorten tapa keskustella 
chatissa voi tuntua varttuneemmasta turhan vikkelältä, sa-
moin käytetty sanasto voi olla outoa. Kaikkea ei tarvitse heti 
osata eikä ymmärtää, mutta aina voi oppia.

Aikuiset eivät välttämättä ole aina ajan tasalla 
nykynuorten uusista trendeistä. Kannattaa kysyä 
rohkeasti, jos ei ihan ymmärrä. Käyttäjät saattavat 
käyttää myös lyhenteitä, nettislangia, esimerkiksi 
omg (oh my god), lol (lots of laugh), brb (be right 
back) tai afk (away from keyboard) sekä lukuisia 
muita.  Jos et ymmärrä, kysy käyttäjiltä! 

–kokenut chatpäivystäjä
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TORJU TROLLIT JA SIIVOA SPÄMMÄRIT!

Virtuaalimaailmassa toimii itsesäätely eli verkonkäyt-
täjien sisäinen kontrolli. Tavallisesti asiattomuuksiin 
puuttuvat ensimmäisinä toiset käyttäjät, ja usein 

tämä riittää tilanteen korjaamiseen. Tämä ei poista mode-
raattorin velvoitetta puuttua sääntöjen- ja lainvastaiseen 
toimintaan aina sellaista havaitessaan. Asiattomasti käyttäy-
tyvää voi huomauttaa joko julkisesti tai yksityisesti, hänen 
viestejään voi poistaa tai antaa kirjoituskiellon eli bannin.  
Jos käyttäjän toiminta on lainvastaista, on otettava yhteyttä 
ylläpitoon ja viranomaisiin. Palveluun on luotava myös help-
pokäyttöinen  väylä, jonka kautta käyttäjät voivat ilmoittaa 
ylläpidolle asiattomasta käytöksestä (esimerkiksi ”Ilmoita 
valvojalle” –nappi, jonka kautta voi ilmoittaa nimettömästi 
havaitsemistaan sääntörikkomuksista tai sääntöjä rikkovasta 
käyttäjästä).

Moderaattorit ovat ihan mukavia, mutta 
miten olisi pieni annos aktiivisuutta? Lisäksi 
“ilmoita valvojalle” -nappi ei olisi hullumpi, 
nyt joudun kirjoittamaan [moderaattorin]  
vieraskirjaan, jos on turhatopic-tsunami 
iskenyt.

 –nuori keskustelupalstalla

Käyttäjillä tulee olla tarpeeksi moni-
puolisesti yhteydenpitovälineitä toisiin 
käyttäjiin. Lisäksi aktiivista toimintaa ja 
mahdollisuuksia vaikuttaa itse sivuston 
paranteluun. 

–nuori keskustelupalstalla

ilmoita
valvojalle
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NETIN LAINSÄÄDÄNTÖ

Nettipoliisista päivää! 

Meidän tietoomme tulevista netissä tapahtuvista rikoksis-
ta suurin osa on seksuaali- tai kiusaamisrikoksia. Kiusaa-
mista harrastavat niin aikuiset kuin lapsetkin: oman ko-
kemukseni mukaan aikuiset eivät osaa käyttäytyä netissä 
yhtään lapsia paremmin. Nämä rikokset ovat yleensä niin 
sanottua piilorikollisuutta eli ne päätyvät harvoin poliisin 
tietoon. Olemme kuitenkin pystyneet madaltamaan il-
moittamiskynnystä, vaikka asiat ovat usein arkaluonteisia. 

Seksuaalirikoksissa pyrimme selvittämään tapahtumi-
en kulun ja viemään asian varsinaiseen esitutkintaan. 
Usein internetin seksuaalirikoksiin liittyvissä tutkinnoissa 
paljastuu lisää uhreja. Kiusaamisrikoksissa käytämme 
poliisiprofiileja, joilla voimme huomauttaa käyttäjiä asiat-
tomuuksista. Vakavammissa tapauksissa teemme suoraan 
rikosilmoituksen.

-Marko ”-fobba-” Forss

 } Nyrkkisääntö: mikä on laitonta netin ulkopuolella, on 
laitonta myös netissä

 } Rikosnimikkeitä esimerkiksi tekijänoikeuden loukkaami-
nen, kunnianloukkaus, yksityiselämää koskevien tietojen 
levittäminen, laiton uhkaus, perätön vaarailmoitus, tieto-
murto, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja houkuttelu 
seksuaalisiin tarkoituksiin

 } Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana, mutta jo 
yli kymmenvuotiaiden tekoja esimerkiksi kiusaamisasi-
oissa voidaan sovitella

Laittomilla uhkauksilla tarkoitetaan netin välityksellä 
julkaistuja, esimerkiksi kouluihin kohdistettuja perusteetto-
mia uhkauksia. Uhkauksista on aina ilmoitettava poliisille: 
vaikka uhkaus ei johtaisikaan mihinkään todelliseen vaara-
tilanteeseen on se silti rikos. 
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Sosiaalisessa mediassa tapahtuvat identiteettivarkaudet 
liittyvät lapsilla ja nuorilla usein kiusaamiseen. Identi-
teettivarkaus itsessään ei ole rikos, mutta siihen voi liittyä 
kunnianloukkaus (esim. kommenttien perusteella) tai 
tekijänoikeusrikos (jos esimerkiksi kuvaa käytetään väärin). 
Myös esimerkiksi perättömän deitti-ilmoituksen tekeminen 
toisesta on rikollista. 

Helsingissä toimii Virtuaalinen lähipoliisiryhmä, jon-
ka toimialueena on koko Suomi. Lisäksi ympäri Suomea 
useat poliisit tekevät nettityötä muiden tehtäviensä ohella. 
Jos havaitset netissä epäilyttävää (esimerkiksi väkivaltaan, 
rasismiin tai huumausaineisiin liittyvää) aineistoa, joka ei 
vaadi välitöntä reagointia, voit ilmoittaa siitä poliisin Netti-
vinkkiin.

Rasistiset ilmaukset ovat yleistyneet myös nuorten keskuu-
dessa. Verkon suomalaisilla sivustoilla esiintyvä rasismi 
on usein jokapäiväistä, kuten vitsejä tai solvauksia. Jonkin 
verran esiintyy myös suoria hyökkäyksiä yksittäisiä käyttäjiä 
kohtaan, ja ne voivat tuntua kokijasta julmilta. Rasismiin 
tulee aina puuttua, ja puuttumisen kohteena on oltava koko 
verkkoyhteisö: kyse ei ole vain muutaman käyttäjän keski-

näisestä kahnauksesta, vaan koko yhteisön ilmapiiristä. Lou-
kattua nuorta ei tule asettaa jalustalle uhriksi eikä toisaalta 
leimata yksittäistä käyttäjää syylliseksi. 

Toisaalta verkko voi olla rasismia kokeneille tärkeä henki-
reikä ja paikka, missä jakaa omia kokemuksiaan.

Pelastakaa Lapset on julkaissut oppaan rasismista ja siihen 
puuttumisesta.

http://www.poliisi.fi/nettipoliisi
http://www.poliisi.fi/virtuaalinenlahipoliisi
https://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/feedbacktip?openform&l=1
https://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/feedbacktip?openform&l=1
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/nuorisotoiminta/nora-no-racism/
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/nuorisotoiminta/nora-no-racism/
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Aikuisen lapseen kohdistama seksuaalinen teko on 
aina rikos, myös netissä. Jo aikuisen seksuaalissävyt-
teinen keskustelu alle 16-vuotiaan kanssa on rikol-

lista. Netti on luonut lapsista seksuaalisesti kiinnostuneille 
uudenlaiset mahdollisuudet tavoitella lapsia nimimerkin ta-
kaa ilman, että teon kohde välttämättä ymmärtää vuorovai-
kutuksen rikollisen luonteen.  Moni lapsi ja nuori on otettu 
myönteisesti suhtautuvasta ja kehuja tarjoavasta uudesta 
nettituttavuudesta, ja lapsen voi olla vaikea erottaa toisistaan 
seksuaalissävytteisen viestimisen, seksuaalisen häirinnän 
ja seksuaalisen hyväksikäytön rajoja. Lapsen aktiivinen 
osallistuminen ja kyvyttömyys ymmärtää suhteen hyväk-
sikäyttävää ja rikollista luonnetta eivät vähennä tapahtu-
neen vakavuutta, vaan asiasta tulee aina ilmoittaa poliisille. 
Epävarmoissa tilanteissa on hyvä kysyä neuvoa esimerkiksi 
oman kunnan lastensuojeluviranomaiselta tai poliisilta.

Moderaattoreiden on kiinnitettävä huomiota erityisesti alle 
16-vuotiaiden valokuvien yhteyteen ilmaantuviin ylitsevuo-
taviin kehuihin ja seksuaalissävytteisiin kommentointeihin. 
Vaikka tällaisia asioita on haasteellista valvoa, on vastuullis-

ta huomioida, jos:

Alle 16-vuotias saa seksuaalissävytteisiä kommentointeja, 
jotka tulevat lapsen merkitsemään kaveripiiriin kuulumatto-
malta henkilöltä, 

 } joka käyttää nuorten omasta kielenkäytöstä poikkeavaa 
kieltä,

 } yrittää saada lapselta suoraan meseosoitetta, puhelinnu-
meroa tai henkilökohtaista sähköpostiosoitetta,

 } osallistuu yhteisön toimintaan niin anonyymisti kuin 
mahdollista (vain minimimäärä tietoja itsestä rekisteröi-
tymisen yhteydessä) tai annetuissa tiedoissa on epäjoh-
donmukaisuuksia ja ristiriitoja.  

Kattavan tietopaketin aihepiiristä löydät tästä. 

Lisätietoja: www.pelastakaalapset.fi/nettiturvallisuus ’kyselyt 
ja aineistot’ sekä ’tietoa ammattilaisille’

SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ NETISSÄ

http://www.pelastakaalapset.fi/@Bin/460875/PeLa_SHK_esite_web.pdf
http://www.pelastakaalapset.fi/nettiturvallisuus
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Lapsi tai nuori saattaa kertoa netissä itsestään tai per-
heestään asioita, jotka herättävät moderaattoreiden 
tai ylläpidon huolen. Tällaisissa tilanteissa voi olla 

paikallaan tehdä lastensuojeluilmoitus. Ilmoituksen voi 
tehdä kuka tahansa joko puhelimitse tai kirjallisesti kunnan 
sosiaalitoimistoon. Sosiaaliportti.fi –sivustolta löytyy lo-
make ilmoituksen tekemiseen, mutta ilmoituksen voi tehdä 
myös vapaamuotoisena. Ilmoituksen syynä voi olla esi-
merkiksi lapsen heitteillejättö, seksuaalinen hyväksikäyttö, 
pahoinpitely tai niiden uhka. Ilmoituksen perusteena voivat 
olla myös huoltajan päihde- tai mielenterveysongelmat tai 
muut syyt, joiden vuoksi lapsen tai nuoren hyvinvointi on 
uhattuna. Myös lapsen oma toiminta, kuten päihteidenkäyt-
tö, koulunkäynnin laiminlyöminen tai itsetuhoisuus, voi olla 
syy lastensuojeluilmoitukselle. 

Jos olet epävarma, kannattaako ilmoitus tehdä, tee se. Sen, 
johtaako ilmoitus toimenpiteisiin, päättävät sosiaalihuol-
lon ammattilaiset. Voit kuitenkin halutessasi kysyä neuvoa 
oman kuntasi lastensuojeluviranomaiselta. On tiettyjä 
ammattialoja, joilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluil-
moitus, kun huoli lapsesta herää. Kun ammattilainen tekee 
ilmoituksen työnsä puolesta, on kyseessä olevalla lapsella ja 
hänen huoltajallaan (ja muulla perheenjäsenellä, jota ilmoi-

tus koskee) pääsääntöisesti oikeus tietää, kuka ilmoituksen 
on tehnyt. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen myös 
nimettömänä.

Nettimaailmassa lapsen tai nuoren oikean identiteetin 
selvittäminen voi olla haasteellista. Netin käyttäjällä on aina 
oikeus yksityisyyteen, joten asian on edettävä yhteisym-
märryksessä. Henkilöllisyyttä voi tiedustella esimerkiksi 
yksityisviestillä tai chatin privaattitoiminnolla, ja lapselle 
tai nuorelle on selitettävä miksi asiaa kysytään.  Ainoastaan 
poliisi voi käräjäoikeuden päätöksellä selvittää käyttäjän 
henkilöllisyyden IP-osoitteen takaa. Anonyymin nuoren 
herättäessä huolta yhteyttä voi ottaa Helsingin sosiaali- ja 
kriisipäivystykseen. Jos asia on akuutti (esimerkiksi itsemur-
halla uhkailu) tai siihen liittyy rikosepäily, on oltava yhtey-
dessä poliisiin.

Aina ei lastensuojeluilmoitus ole tarpeen, vaan apu lapselle 
tai nuorelle voi löytyä muuta kautta. Lain mukaan kaikissa 
kunnissa tulee olla sosiaalipäivystys tai muu ympärivuoro-
kautinen yhteydenottomahdollisuus. Tietoa löytää yleensä 
helpoiten internetistä esimerkiksi kunnan sivuilta. Netistä 
löytyy myös paljon erilaisia auttavia palveluita, joihin käyt-
täjän voi ohjata eteenpäin tilanteen mukaan.

LASTENSUOJELUILMOITUS JA KUINKA SE TEHDÄÄN

http://www.sosiaaliportti.fi/
https://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/lomakkeet/lastensuojeluilmoitus/
https://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/lomakkeet/lastensuojeluilmoitus/
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MODERAATTORIN MUISTILISTA

 } toimi yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan ja edellytä 
sitä myös muilta

 } perustele toimesi

 } unohda ylimielisyys ja kestä kritiikkiä

 } siivoa laittomuudet välittömästi ja ota yhteys poliisiin, 
pyydä toimintaohjeita ja toimi niiden mukaan

 } noudata Suomen lakia

MODERAATTORIN SUDENKUOPAT

”Antaa kaikkien kukkien kukkia”
Liian salliva moderointi saattaa johtaa sinällään harmitto-
maan turhien viestien tulvaan, mutta joskus myös laitto-
muuksiin tai henkilökohtaisiin loukkauksiin. 

”Tiukkapipo”
Liian tiukka ja/tai perustelematon moderointi saa yleensä 
aikaan vastarintaa. Moderoinnin periaatteiden on oltava 
käyttäjien tiedossa ja niitä on noudatettava tasapuolisesti. 
Moderointilinjasta on myös voitava keskustella avoimesti ja 
antaa siitä asiallista palautetta.

”Ei kuulu mulle”
Jos palvelussa lapsi tai nuori kertoo asioita, jotka herättävät 
huolen, on syytä toimia (ks. kohta Lastensuojeluilmoitus). 
Myös nettikiusaamiseen on puututtava. 

”Mää itte”
Moderaattoreiden työnjaon on oltava selkeä ja tehtäviä 
on voitava delegoida. Moderaattorit tekevät työtään usein 
vapaaehtoispohjalta ja harrastuksen on oltava mukavaa.  Jos 
työ käy syystä tai toisesta raskaaksi, on syytä miettiä omaa 
jaksamistaan.

LASTENSUOJELUILMOITUS JA KUINKA SE TEHDÄÄN
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