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Nuorten kokemuksia internetissä 
− laillista, laitonta vai häirintää?  

Helsingin virtuaalinen lähipoliisiryhmä ja Pelastakaa Lapset 
ry toteuttivat kesäkuussa 2011 kyselyn, jolla kartoitettiin 
internetissä tapahtuvaa lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. 
Sähköiseen kyselyyn johtavaa linkkiä tarjottiin neljässä las-
ten ja nuorten suosimassa suomalaisessa verkkopalvelussa: 
IRC-Galleriassa, Habbossa, Demissä ja Aapelissa. Kyselyn 
pohjalta koostettiin elokuussa 2011 raportti ”Lasten ko-
kema seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö internetissä”, 
jossa tarkastelu rajattiin koskemaan alle 16-vuotiaiden las-
ten vastauksia. 

Tähän raporttiin on kerätty kyselyn toteutusvuonna 16 
vuotta täyttävien, ja tätä vanhempien nuorten vastauksia, 
ajatuksia ja kokemuksia.  Vastaajista 72 % oli tyttöjä ja 28 
% poikia.

Tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkia nuoria, 
vaan vastaukset kuvastavat kyselyyn vastanneiden nuor-
ten omakohtaisia käsityksiä sillä tarkkuudella kuin he ovat 
itse halunneet niitä kuvailla. Myöskään anonyymiin sähköi-
seen kyselyyn vastanneiden henkilöiden todellista ikää tai 
vastausten todenmukaisuutta ei kyetä todentamaan. 

16 -vuotiaalla on lain mukaan oikeus 
päättää omasta seksuaalisesta 
käyttäytymisestään. Seksuaalinen 
hyväksikäyttö on kuitenkin aina rikos. 

Suomen lain mukaan alle 18-vuotiasta 
sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti 
esittävän kuvamateriaalin valmistaja, 
levittäjä tai hallussapitäjä syyllistyy 
rikokseen. 

Seksuaalipalvelujen ostaminen alle 
18-vuotiaalta lupaamalla tai antamalla 
korvaus seksuaalisia tekoja vastaan on 
lain mukaan rikos. 

30 % 24 %

22 %
15 %

49 %
61 %

poika

Vastaajien ikärakenne (n= 1 952 ) 

15-16v. (synt.-95) 16-17v. (synt.-94) 17-18 v. (synt.-93) tai vanhempi
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”16- vuotiaan kanssa kun saa laillisesti 
harrastaa seksiä, niin ei ehdottelussa ja 
vainoamisessa ja jankkaamisessa ole mitään 
väärää.”
Nuorten vastauksissa nousi selvästi esille seksuaalisen 
viestinnän arkipäiväistyminen. Seksuaaliset ehdottelut ja 
kommentoinnit tuntuvat vastaajien mielestä olevan lähes 
väistämätön tosiasia, joka täytyy joko jättää huomiotta, tor-
jua tai hyväksyä.  Sellaista mikä erään nuoren sanoin ”ei 
pahasti häiritse, mutta onhan se ikävää”. Nuorilla tuntui 
myös olevan yleinen käsitys, että heihin kohdistuva sek-
suaalinen häirintä ja hyväksikäyttö ovat asioita, joihin ei 
ole puuttumiskeinoja 16 vuoden suojaikärajan täytyttyä. 
Monia nuoria myös pohditutti seksuaaliseen kanssakäymi-
seen osallistuvien molemminpuolisen suostumuksen mer-
kitys, nuorten oman nettiesiintymisen ja -käyttäytymisen 
vaikutus sekä huoli itseä nuoremmista internetiä käyttä-
vistä lapsista. 

”Hirveän paljon netissä liikkuu nettiseksin harrasta-
jia, ja useimmiten vanhemmat miehet etsivät nuoria 
naisia. Useimmat kyselevät kuvia ym. näytille, jot-
kut myös ehdottavat tapaamista. Valvontaa lisättä-
vä esim. chatteihin, jos mahdollista..myös valistus on 
paikallaan etenkin nuorille/lapsille, jotka lähestyvät 
murrosikää.” (tyttö)

”Monet niistä kuvista, joihin tulee jotakin seksuaa-
lista kommenttia, ovat yleensä tarkoituksella laitet-
tu huomionhakuisuutta. Surullista kyllä, nuoret tytöt 
itsetuntoaan etsiessään eivät ymmärrä, että heidän 
omanarvontuntoaan ei kohota se, mitä kuvat saavat 
aikaiseksi.” (tyttö) 

”Oma mielipide on se että tietenkin tällainen sek-
suaalihäirintä netin kautta on julmaa varsinkin kun 
ei voi tietää koskaan kuka siellä toisessa päässä 
oikeesti on. Kyseessä voi toki olla joidenkin nuor-
ten erittäin typerä pila (omakohtaista kokemusta on 
myös siitä) tai oikeesti joku vanhempi ihminen joka 
bongailee ”sakkolihaa”. Enemmän omalle kohdalle 
on muinoin osunut aina se ”vanhempi ukkomies” jo-
ka tarjoo aina pientä palkkiota siitä että pääsis jo-
takin touhuamaan ”salassa” - kuten ne yleensä sen 
mainitsee.” (poika)

71 %

26 %

26 %

71 %

3 %

4 %poika

kyllä ei eos
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”Tällaisiähän pervoja tapaa netissä melkein 
joka päivä”
Kyselyyn vastanneista tytöistä yli 70 %, ja pojista hieman yli 
joka neljäs oli saanut netissä tuntemattomalta henkilöltä 
ehdotuksia seksuaalisesta kanssakäymisestä.

”Tuntematon itseäni vuoden vanhemmaksi esittäyty-
nyt tyttö ehdotti minulle nettiseksiä. Kokeilin sitä ker-
ran, ja se oli mukava kokemus. Chattiauloissa näkee 
usein pyyntöjä nettiseksiin, mutta en ole sitä uudes-
taan kokeillut” (poika)

”Tälläisiähän pervoja tapaa netissä melkein joka päi-
vä. Kieltäydyn aina ehdotuksista, mitä he esittävät.” 
(tyttö)

”Se on ahdistavaa ja inhottavaa, varsinkin silloin kun 
on jutellut jonkun kanssa pitkään ja henkilö paljas-
tuukin vanhemmaksi mieheksi joka haluaa vain sek-
siä.” (tyttö)

”juu kyllä sitä sillon oli vähän hämillään että miten 
lähes tuntematon voi toimia näin.. Toki siihen sit puo-
liks menin mukaan mutta sitten kun tämä vieras ih-
minen alkoi kysellä tarkemmin että missä nähtäis ja 
milloin yms vastaavaa sekä myöskin hieman kiusal-
lisempia kysymyksiä kuten esimerkiksi “oletko vielä 
koskaan masturboinut” ja “oliko se kivaa ja pystyi-
sitkö tekemään jonkun toisen kanssa sen samaan 
aikaan, voin vaikka maksaa” -tyylisiä viestejä olen 
saanut muinoin huomattavasti vanhemmilta miehil-
tä” (poika)

”Kysyn vaan että miten.. Virtuaalipippelillä?”
Osa nuorista vastaajista piti internetin vuorovaikutustilan-
teisiin liittyvää seksuaalista toimintaa reaalimaailmasta täy-
sin erillisenä ja irrallisena. Myös omaan käyttäytymiseen, ja 
siihen, mitä muiden taholta sallitaan tai siedetään, sovelle-
taan internetissä vastaajien mukaan erilaisia sääntöjä kuin 
muuten elämässä.

”Nauranut. En oo enne ainakaa huomannu ett voisin 
panna ketään koneen kautta” (poika)

”Kysyn vaan että miten.. Virtuaalipippelillä?” (poika)

”Internetissä kaikki käyttäytyy eritavalla kuin ”oi-
keassa” elämässä. Se että ehdottelee internetissä 
muille erilaisia asioita, vaikkapa sitten seksuaalisia, 
ei ole niin kauhea juttu, tai ainakaan niin tuomitta-
va teko mitä annetaan ymmärtää.. Netissä kaikki 
haluavat leikkiä, kokeilla rajojaan ja tutustua ihmi-
siin..” (poika)
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Internetin mieltäminen reaalimaailmasta täysin erilliseksi 
toimintaympäristöksi vääristää helposti käsitystä siitä, mi-
kä ylipäätään on hyväksyttävää ja sallittua käyttäytymistä. 
Vaikutuksia reaalimaailman elämään voi olla vaikea arvioi-
da. Etenkin aikuisten käyttäytymisestä piirtyy piittaamaton 
kuva nuorten kertomuksissa. 

”Lyhyesti: useimmat miehet eivät netissä välitä, min-
kä ikäinen henkilö langan toisessa päässä todellisuu-
dessa on. joskus silloin kauan sitten sai käsityksen, 
ettei väliä, mitä nuorempi sen parempi. miehet ker-
tovat ikänsä, oli se sitten 20 tai 50 (kaunisteltua(ko) 
). vonkaus ei lopu ja ehdottelu, ellei keskustelusta itse 
lähde pois. matkatkin oltiin valmiit maksamaan ym. 
paskaa. puhelinnumerot, mitat olisi aina ensimmäi-
senä muka pitänyt antaa.” (tyttö)

”Kyllä siinä vähän tuli sellanen outo olo että joku 
isän ikänen olis halunnu ”puhua” mulle” (tyttö)

”Vanhemmat henkilöt eivät ehkä ymmärrä tai halua 
ymmärtää, että alaikäiset ja teinit ovat vielä lapsia 
ja liian nuoria heille, jos he vastaavat heidän pyyntöi-
hinsä tai edes jatkavat seksuaalisviritteistä keskuste-
lua. 16- vuotiaan kanssa kun saa laillisesti harrastaa 
seksiä, niin ei ehdottelussa ja vainoamisessa ja jank-
kaamisessa ole mitään väärää.” (tyttö)

”Sivusta olen seurannut tilannetta, kun 35 vuotias 
mieshenkilö on “vietellyt” juuri 18 täyttäneen tytön 
ja he ovat harrastaneet seksiä useammin kuin ker-
ran. Kyseinen mieshenkilö etsii muutenkin aina it-
seään todella paljon nuorempia tyttöjä, mutta ei 
kuitenkaan sekaannu alaikäisiin. Mutta näitä eh-
dottelijoita kuitenkin riittää.” (tyttö)

”Ainuita tuhmuuksia olen suorittanut 
poikaystäväni kanssa web-kameran 
välityksellä”
Kyselyyn vastanneista nuorista noin joka viides oli esiinty-
nyt vähäpukeisena tai alastomana reaaliaikaisessa webka-
merayhteydessä.  Pojilla oli siitä kokemusta hieman tyttöjä 
useammin.  Vastauksista päätellen intiimiin kuvayhteyteen 
oli ryhdytty useimmin reaalimaailmasta tutun tyttö- tai 
poikaystävän kanssa, mutta joskus myös hetken mielijoh-
teesta tuntemattoman kanssa. 

”Ainuita tuhmuuksia olen suorittanut poikaystävä-
ni kanssa web-kameran välityksellä. Siihen oli luon-
nollisesti molempien suostumukset ja halut” (tyttö)

”Mielestäni seksuaaliseksi häirinnäksi menee kun 
joku tulee ehdottamaan sinulle seksiä tai näyttä-
mään webcamerassa tissit/alapään jne. Tai jos joku 
pyytää katsomaan häntä esim hänen masturboi-
dessa webissä yms. Huomattavasti vanhemman 
ihmisen tullessa ehdottelemaan, se on erittäin häi-
ritsevää ja ahdistavaa.” (tyttö)

”Näytin rintani messengerin web camissa ja kuvat-
han olivat jo seuraavana päivänä kaikkien nähtä-
villä.” (tyttö)

”Minusta on sairasta, kun nelikymppiset miehet sa-
novat 16 vuotiasta kauniiksi ja kysyvät voisinko ju-
tella webillä, HYI.” (tyttö)

”Internetpervot kyselevät mitä minulla on päällä, on-
ko minulla WEB-kamera, olenko ollut tuhma, olenko 
neitsyt, olenko masturboinut, onko minulla posliini 
jne.” (tyttö)

19 %

22 %

77 %

76 %

4 %

1 %poika

Oletko esiintynyt vähäpukeisena tai alastomana web-
kameran välityksellä?( n = 1 945)

kyllä ei eos
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”Ei tainnu olla mallikuvista kyse”
Kyselyyn vastanneista tytöistä 68 % ja pojista joka neljäs 
kertoi saaneensa pyyntöjä lähettää vähäpukeisia tai ala-
stomia valokuvia itsestään. Suhteessa pyydettyjen kuvien 
määrään ainoastaan 8 % tytöistä ja 13 % pojista kertoi kui-
tenkaan lähettäneensä tai liittäneensä internetiin vähäpu-
keisia tai alastomia kuvia itsestään. 

Usein intiimejä kuvia on vaihdettu seurustelukumppa-
neiden kanssa, tai niiden jakamiseen on päädytty siinä vai-
heessa, kun nettituttavuus ei tunnu enää vieraalta. Tällöin 
kuvien lähettämiseen liittyviä riskejä ei tulla enää pohti-
neeksi. 

”Tiedän, että netissä pitää olla varovainen moisten 
suhteen, mutta olin helposti juksattavissa ystävälli-
syyden kautta ja sitä onkin käytetty useamman ker-
ran hyväksi, pojat tai vanhemmat miehet... Ei ole 
helppoa elää tietäen että joku tyyppi saattaa il-
mestyä eteen ja tunnistaa vaikkapa jostain netis-
tä löytämien kuvien perusteella  ja vain siks että 
on erehtynyt luottamaan johonkin ihmiseen.” (tyttö)

”Ex-poikaystävälle sähköpostiin jääneet alastonku-
vat itsestäni olivat eron jälkeen internetissä  Toivon, 
että nykynuoret ovat viisaampia kuin mitä itse olin.” 
(tyttö)

”...eräs mies ehotteli että menisin hänen hotellihuo-
neeseensa kuvattavaksi (hän puhui mallikuvista, olin 
muka nätti ja sopisin malliksi) sanoin että suostun 
mutta otan kaverin mukaan, asia passasi hänelle.. Al-
koi enempi sitten epäilyttään ni sanoin että meidän 
poikakaverit haluavat tulla mukaan (vaikka emme 
seurustelleet oikeasti) sen jälkeen ei tyypistä kuulu-
nut.. :D Ei tainnu olla mallikuvista kyse.” (tyttö)

68 %

26 %

29 %

73 %

2 %

1 %poika

(n= 1 943)

kyllä ei eos
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”…voin vaikka maksaa”
Vaikka seksuaalipalvelujen ostaminen alle 18-vuotiaalta 
nuorelta on Suomen laissa kiellettyä, pyydetään nuorilta 
seksiä ja seksuaalisia kuvia myös maksua vastaan. Kyselyyn 
vastanneista tytöistä joka neljännelle ja pojista 10 %:lle oli 
tarjottu rahaa tai lahjoja seksiä tai kuvia vastaan.

”Minulle on usein ehdoteltu vähäpukeisten tai alas-
tomien kuvien lähettämistä tai pyydetty seksiseuraa 
netinvälitykselle. Joskus palkaksi on jopa tarjottu ai-
van huimia summia rahaa.” (tyttö)

”Liian paljon 35-60 vuotiaat miehet yrittävät vikitellä 
netissä 13-25 vuotiaita tyttöjä/naisia. Keinoja ei kaih-
deta, tyrkytetään rahaa ja kaikkea sellaista mihin 
harvalla nuorella olisi varaa ja mahdollisuuksiakaan. 
Pahimmillaan nämä miekkoset eivät usko pyyntöjä 
jättää rauhaan ja vaihtavat lähestymistapaa uuden 
nimimerkin varjossa.” (tyttö)

26 %

10 %

72 %

90 %

2 %

1 %poika

tarjonnut siitä palkinnoksi rahaa tai lahjoja? (n= 1 945)

kyllä ei eos
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Yhteenvetoa

16 vuotta täyttäneillä nuorilla on ikänsä puolesta oikeus 
päättää itse seksuaalisesta käyttäytymisestään. Mikä ta-
hansa ei kuitenkaan tämänkään jälkeen ole sallittua, eikä 
mitä tahansa tarvitse sietää.  

Kyselyyn osallistuneiden nuorten vastauksista välittyi 
puutteellinen ymmärrys siitä, että laki suojaa ihmisen 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta – myös yli 16 ikä-
vuoden suojaikärajan jälkeen. Erityistä suojaa laki antaa 
alle 18-vuotiaille. 

Ajatuksia herättävää vastauksissa olivat esiin tulleet 
tavat käyttää julkista mediaa seksuaaliseen esiintymiseen 
ja vuorovaikutukseen sekä seksuaalisten kontaktien luo-
miseen.  Kuvamateriaalilla on tässä oma erityinen, on-
gelmallinen osansa.

Seksikuvat ja seksuaalista toimintaa tai sukupuolieli-
miä esittävät kuvat ja kuvatallenteet alle 18-vuotiaasta 
rikkovat helposti lain rajat niin Suomessa kuin useimmis-
sa muissakin maissa. Laki ei tässä yhteydessä tunne lie-
vennystä nuorten keskinäisen tai yhteisymmärrykseen 
perustuvan seksuaalisen toiminnan osalta. 

Nuoret − sen paremmin kuin aikuisetkaan − eivät 
aina näytä osaavan ottaa huomioon webkameran vä-
lityksellä seksuaaliseen toimintaan ryhtymiseen liittyviä 
riskejä. Kuvayhteys on aina mahdollista tallentaa, oli sii-
tä sitten sovittu tai ei. Jos seksuaalisessa toiminnassa 
esiintyvä on alle 18-vuotias, syyllistyy kuvamateriaalin 
tallentaja laittoman, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti 
alle 18-vuotiasta esittävän kuvamateriaalin valmistami-
seen ja hallussapitoon, ja sitä yksityisesti tai julkisesti ja-
kaessaan sen laittomaan levittämiseen. Salaa kuvatusta 
seksisessiosta ja sitä todistavan kuvamateriaalin levittä-
misestä ei sen kohteella välttämättä ole lainkaan tietoa. 

Nuorten esiin nostamat arkaluonteisiin kuviin tai tal-
lenteisiin liittyvät ongelmat koskivat usein ex-kumppanin 
toimintaa ja intiimien kuvien julkistamista seurustelusuh-
teen kariuduttua.  Mielipahan ja harmien aiheuttami-
sen lisäksi voi kuvien väärinkäyttäjä syyllistyä tietoisesti 

tai ymmärtämättömyyttään rikoksiin.  Julkisessa mediassa 
jaettuna ei kuvamateriaalin käyttö ja jakaminen ole enää 
hallittavissa. Vahinko kuvan kohteelle, mutta myös seura-
ukset sen levittäjille, voivat olla mittavia. Arkaluonteisen 
kuvamateriaalin, tiedon tai väitteiden levittäjä voi syyllistyä 
myös yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen tai 
kunnianloukkaukseen. 

Intiimin kuvamateriaalin omatoiminen lähettäminen tai 
internetiin liittäminen ei kyselyn perusteella ole kovin yleis-
tä. Tästä huolimatta osa nuorista jakaa itsestään varsin roh-
keita ja seksuaalisväritteisiä kuvia, joiden myötä he myös 
altistavat itsensä riskeille nyt tai myöhemmin elämässään. 
Näennäisen anonyymejä tai omaan henkilöllisyyteen selke-
ästi yhdistettäviä kuvia kulutetaan, kopioidaan ja jaetaan eri 
tarkoituksissa, eikä niiden poistaminen myöhemmin enää 
välttämättä ole mahdollista. Provokatiivinen esiintyminen 
myös altistaa seksuaalisille yhteydenotoille. 
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• Kaikki ei aina ole sitä miltä näyttää. Jos jokin tuntuu liian 
hyvältä ollakseen totta – se tuskin on totta. Netissä ylettömästi kiin-
nostusta, kohteliaisuuksia ja ihailua tar joava vastakumppani luultavasti 
toistelee kau niita sanoja ja kiinnostustaan myös lukematto mille muille.

• Tuntemattomille ei kannata paljastaa itsestään liikaa. 
Anonyymiys on helposti murrettavissa oleva harha – hippu siel-
tä, toinen täältä ja todellinen henkilöllisyytesi on helposti selvi-
tettävissä. 

• Muita ei tarvitse aina miellyttää. Sinun tehtäväsi ei ole 
täyttää toisten toiveita eikä sinun tarvitse tuntea syyllisyyttä sii-
tä että et ole halukas niitä täyttämään. Kuuntele sisäistä ääntäsi, 
äläkä epäröi sanoa EI.

• Yksityisasiat eivät kuulu julkiseen mediaan. Salaisuudet, 
seksi ja muut yksityiset asiat eivät kuulu julkiseen mediaan. Kaikki 
mitä netissä, chatissa tai webkamerayhteydessä itsestäsi tai ka-
vereistasi jaat voi päätyä vääriin käsiin. Kunnioita omaasi ja ystä-
viesi yksityisyyttä. 

• Malttia ja harkintaa webkameraa käyttäessä. Seksuaa-
liseen keskusteluun ryhty minen tai paljastava esiintyminen web-
kameran välityksellä sisältää aina riskin. Kaikki on mah dollista 
tallentaa, myös ilman että saisit siitä koskaan tietää. 

• Seksuaalisen koskemattomuuden suoja on jokaisen 
oikeus. Jokaisella ihmisellä on oikeus seksuaaliseen itsemää-
räämisoikeuteen ja suojaan hyväksikäytöltä niin netissä kuin re-
aalimaailmassakin. Laki suojaa erityisesti alle 16-vuotiaita, mutta 
tarjoaa erityistä suojaa myös alle 18-vuotiaille nuorille. Seksuaa-
lipalvelujen ostaminen alle 18-vuotiaalta tai sen yritys on laiton-
ta. Alle 18-vuotiasta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla 
esittävän kuvamateriaalin valmistaminen, levittäminen tai hallus-
sapito on niin ikään laitonta. 

• Pidä kiinni oikeuksistasi. Ikävistä, hankalista ja kiusallisis-
takin tilanteista on aina mahdollisuus selviytyä. Ota ongelmat 
rohkeasti esille, jotta ne voidaan selvittää ja ratkaista asianmu-
kaisesti. Rikosepäilyissä ota yhteys poliisiin. Voit kysyä lisätietoja 
myös nettipoliisilta www.poliisi.fi /nettipoliisi
Verkkosivujen käyttäjäsääntöjä rikkovasta aineistosta tai käyttäy-
tymisestä voi ilmoittaa sivuston ylläpitäjälle.

Muutama nyrkkisääntö nuoren suojaksi 
ja keskustelun herättämiseksi
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Nettivihje on Pelastakaa Lapset ry:n 
vuodesta 2002 ylläpitämä vihjepalvelu, 
jonka kautta internetin käyttäjät voivat 
ilmoittaa laittomasta aineistosta, 
ennen kaikkea seksuaalirikoksen 
kohteeksi joutuneita lapsia kuvaavasta 
kuvamateriaalista.

Nettivihje toimii osana INHOPEn (International 
Association of Internet Hotlines) koordinoimaa 
ja Euroopan komission Safer Internet ohjelman 
tukemaa kansainvälistä yhteistyötä. INHOPE - 
verkostoon kuuluu 42 Hotlinea 37 maassa eri 
puolilla maailmaa. 

Verkoston tavoitteena on lapsia esittävän lait-
toman, yleensä seksuaalirikoksen yhteydessä 
otetun kuvamateriaalin mahdollisimman nopea 
poistaminen verkosta, sekä tiedon välittämi-
nen viranomaiselle asiaan liittyvien rikosten sel-
vittämiseksi siinä maassa, jossa sivusto sijaitsee. 
Jokainen verkostoon kuuluva Hotline toimii yh-
teistyössä kansallisen viranomaisen kanssa.

Nettivihjeellä on omien kanaviensa kaut-
ta mahdollisuus auttaa myös suomalaisia alle 
18-vuotiaita nuoria tilanteessa jossa laittomak-
si katsottava arkaluonteinen seksuaalinen kuva-
materiaali on päätynyt levitykseen ulkomaisella 
sivustolla.  

Rikosten selvittämiseksi tulee ottaa yhteyttä 
poliisiin. Verkkosivustojen käyttäjäsääntöjä rikko-
vasta aineistosta tai käyttäytymisestä voi ilmoittaa 
sivuston ylläpitäjälle. 

www.nettivihje.fi 



Pelastakaa Lapset ry:n Lasten Suojelu Digitaalisessa Mediassa yksikön lähtökohtana on lasten 
aseman ja oikeuksien turvaaminen ja edistäminen internetin ja muun digitaalisen median 
luomien mahdollisuuksien ja siihen liittyvien erityisten haasteiden suhteen. Nettivihje-työn 
ja siihen liittyvän laajan kansallisen ja kansainvälisen asiantuntijayhteistyön kautta Pelastakaa 
Lapsilla on asiantuntemusta erityisesti internetiin liittyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
ilmiöistä. Pelastakaa Lasten tavoitteena on lisätä erityisesti lasten parissa toimivien 
ammattilaisten tietoisuutta aiheesta, jotta heillä olisi valmiuksia tunnistaa, puuttua ja tarjota 
apua hyväksikäytön kohteeksi joutuneille lapsille.

www.pelastakaalapset.fi/nettiturvallisuus

Helsingin virtuaalinen lähipoliisiryhmä toimii fyysisesti Helsingissä, mutta toimialueena on koko 
Suomi. Ryhmän päätehtävä on tehdä näkyvää poliisityötä internetissä. Toiminnalla pyritään 
ennalta ehkäisemään rikoksia, madaltamaan kynnystä ottaa yhteyttä poliisiin ja puuttumaan 
akuutisti etenkin internetissä tapahtuviin rikoksiin. 

www.poliisi.fi/nettipoliisi

K-
Pr

in
t 

 2
01

2

ISBN 978-952-5706-67-3  


