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Tutut tuntemattomat 
– raportti lasten ja nuorten nettituttavuuksista sosiaalisessa mediassa

Tutut tuntemattomat – raportti lasten ja 
nuorten nettituttavuuksista sosiaalisessa 
mediassa
Pelastakaa Lapset toteutti syyskuussa 2010 kyselyn, jolla 
kartoitettiin lasten ja nuorten kokemuksia internetissä 
solmituista tuttavuuksista ja kaverisuhteista. Kysely kar-
tuttaa tietoa lasten ja nuorten nettituttavuuksiin liittyvis-
tä positiivisista ja negatiivisista kokemuksista: kuinka yleistä 
tutustuminen netin välityksellä on, kuinka läheisiä ystä-
vyyssuhteita netissä voidaan solmia ja ylläpitää, millaisista 
asioista nettikavereiden kanssa keskustellaan, ja millä ta-
voin nettikaveruus eroaa reaalimaailman kaveruudesta.

Kyselyllä tavoitettiin yhteensä 1227 lasta ja nuorta. In-
ternet-kyselyyn vastasi nuorten suosimista sosiaalisen me-

dian yhteisöistä IRC-Gallerian jäsenet sekä Suomi24:sen 
käyttäjät. Kohderyhmäksi tavoiteltiin pääasiallisesti alle 
18-vuotiaita netin käyttäjiä, joita oli mukana kaiken kaikki-
aan 778 (64 % kaikista vastanneista).

Nettikaverilla viitataan tässä kyselyssä henkilöön johon 
nuori on tutustunut netin kautta, mutta ei ole nuorelle re-
aalimaailmasta entuudestaan tuttu. Kyselyn ensisijainen 
tavoite oli tavoittaa nuoria heidän omassa nettiympäris-
tössään ja saada tietoa nettituttavuuksiin liittyvistä koke-
muksista heidän itsensä kertomana. Selvityksen tulokset 
peilaavat kyselyyn vastanneiden suosittujen nettiyhteisö-
jen käyttäjien kokemuksia, eikä niitä voi yleistää koske-
maan kaikkia nuoria. 
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Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma (n.778)

Enemmistö kyselyn 778 vastaajasta oli tyttöjä 78 % (607). Poikia kyselyyn tavoitettiin 22 % (171). 
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Kyselyyn vastanneet nuoret

•	 76 % käyttää internetiä omassa huonees-
saan

•	 79 % käyttää internetiä päivittäin, keski-
määrin 2-3 tuntia päivässä. Viidesosa vas-
taajista jopa 4-5 tuntia päivässä

•	 77 % käyttää valtaosan nettiajastaan me-
settämiseen ja skypeilyyn kavereiden 
kanssa, sekä 67 % päivittämällä omaa, tai 
lukemalla ja kommentoimalla toisten in-
ternet profiilia, sivustoa tai blogia.

•	 vastaajat käyttivät aikaa pikaviestittelyyn 
joko yksityisten palveluiden (kuten MSN 
messenger) tai julkisten chat-palveluiden 
kautta keskimäärin 1-2h päivässä (42%), 
osa nuorista 3-5h päivässä (31%)

•	 56 % nuorista käyttää joskus tai usein 
kännykkää netin käyttöön. Kaverin pu-
helimella netissä oli surffaillut 20 % vas-
taajista

•	 86 % voisi kuvitella ystävystyvänsä in-
ternetin kautta uuden ihmisen kanssa, ja 
42 % kokee uusiin ihmisiin tutustumisen 
netin kautta myös helpoksi.

•	 81 %:lla nuorista on kavereita netissä, joi-
ta ei ole koskaan tavannut tosielämässä

•	 63 % nuorista oli vaihtanut nettikaverin-
sa kanssa puhelinnumeroita, ja 56 % va-
lokuvia. hieman yli puolet vastaajista oli 
käyttänyt nettikaverin kanssa web-kame-
raa keskusteluissa.

•	 yli 90 % nuorista mainitsee tietävänsä 
nettikaveristaan nimen, iän, sukupuolen ja 
asuinpaikan. Vastaavasti nettikaverin vas-
tattiin lähes aina tietävän nuoren nimen, 
iän, sukupuolen ja asuinpaikan. 

•	 64 % on tavannut, tai voisi harkita tapaa-
vansa netin kautta tapaamansa ihmisen 
reaalimaailmassa

•	 90 % nuorista mainitsi nettituttavuuden 
olleen kasvokkaisessa tapaamisessa ”sel-
lainen kuin oli kuvitellutkin”

Sosiaalinen media osana arkipäivää
Monille lapsista ja nuorista sosiaalinen media on tärkeä 
yhteydenpitoväline kavereihin ja ystäviin. Sosiaalista medi-
aa käytetään yhä enemmän kanavana uusien ystävyyssuh-
teiden solmimiseen. 

Erilaiset nettiyhteisöt ja chat-palvelut tarjoavat otolli-
sen maaperän tutustumiselle. IRC-Gallerian ja Suomi24-
sivuston nuorten käyttäjien mukaan nettitutustumisen 
positiivisia puolia ovat muun muassa samanhenkisten ih-
misten helpompi tavoittaminen ja anonyymisyys: nuorten 
vastaajien mukaan kynnys aloittaa keskustelu on pienem-
pi, kun ei tarvitse keskustella ensimmäiseksi kasvotusten. 
Uusia tuttavuuksia netin kautta oli vastausten mukaan sol-
minut hieman yli 80 % nuorista.

Valtaosa kyselyyn vastanneista käyttää nettiä päivittäin. 
Suurin osa internetissä vietetystä ajasta kuluu sosiaaliseen 
kanssakäymiseen. Erityisen suuri merkitys nuorille on pi-
kaviestinpalveluilla kuten MSN messenger ja erilaisilla yh-
teisöpalveluilla kuten IRC-Galleria, Facebook ja YouTube. 
Myös erilaiset blogit ja foorumit vetävät nuoria puoleen-
sa, joissa keskustelun aiheet liittyvät tiettyihin mielenkiin-
non tai kiinnostuksen kohteisiin. 
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’Ei tarvi kun kirjoittaa ”moi” ja 
tutustuminen alkaa :D’ 

Netissä tutustuminen on nuorten mukaan helppoa. En-
sikontakti uuteen ihmiseen voi syntyä lähes minkä netti-
yhteisön tai -palvelun kautta hyvänsä: kaveruussuhde voi 
alkaa niin foorumikirjoittelun kuin nettipelaamisenkin yh-
teydessä. Samankaltainen huumorintaju, tunne siitä että 
nettituttavuus ymmärtää nuorta sekä kokemus siitä, että 

nettituttava on kiinnostunut nuoresta ja hänen ajatuksis-
taan, nousivat vahvimmiksi motiiveiksi jatkaa yhteyden-
pitoa ensitutustumisen jälkeen. Myös tilanteen koettu 
jännittävyys ja uteliaisuus uutta ihmistä kohtaan vaikuttivat 
nuorten haluun tutustua nettikaveriin paremmin. 
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Keskustelun aiheet nettitutun kanssa voivat olla ”mi-
tä vaan”, vaihdellen koulusta ja harrastuksista kavereihin 
ja tunteiden erittelyyn. Erityisesti kavereista ja musiikista 
keskustelu nousivat suosikkipuheenaiheiksi nettikaverei-
den kanssa. 

Lähes puolet nuorista koki voivansa keskustella mistä 
tahansa aiheesta nettikaverinsa kanssa luottamuksellisesti. 
Ainoastaan 7 % vastaajista tunsi, ettei voisi luottaa netti-

kaveriinsa. Reaalimaailman ja nettimaailman kaverit eivät 
valtaosan mukaan eroa toisistaan juuri mitenkään toisis-
taan. Runsas kolmasosa nuorista kuitenkin koki, että net-
tikaverin kanssa on helpompi puhua kuin reaalimaailman 
kavereiden kanssa. Nettikaveri koetaan usein enemmän 
itsensä kaltaiseksi. Vajaalla kolmasosasta nuorista nettika-
verit ovat iältään vanhempia kuin reaalimaailman kaverit.
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’ Ei ole ennakkoluuloja toista kohtaan, 
ja ulkonäkö ei merkitse mitään’ 
Internetissä koettu suhteellinen anonyymisyys antaa vas-
taajien mukaan tilaa ja vapautta ”olla oma itsensä”, ei-
kä tarvitse ajatella ”näytänkö tyhmältä tai punastunko”. 
Valtaosa nuorista kokee olevansa ihan oma itsensä ne-
tin välityksellä keskustellessaan, mutta moni mainitsee 

kykenevänsä olemaan netissä avoimempi kuin reaali-
maailmassa. Sosiaaliset paineet koetaan nettimaailmassa 
pienempinä, ”ei haittaa vaikka mokaa” ja netti koetaan 
”suvaitsevana” paikkana.
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Lähes puolet nuorista koki itsensä hyväksytyksi ja roh-
keammaksi internetin sosiaalisissa tilanteissa kuin re-
aalimaailmassa. Viidesosa nuorista tunsi itsensä netin 
vuorovaikutustilanteissa myös viehättävämmäksi ja haus-
kemmaksi kuin tosielämässä. Anonyymisyys tuo vastaajien 

mukaan itsevarmuutta. Moni nuori koki, että nettivuoro-
vaikutuksessa on aikaa rauhassa ajatella ja muotoilla mitä 
sanoo; ”voin aina selittää hetken miettimistaukoni sillä, et-
tä kävin jääkaapista hakemassa juotavaa”. 
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Nuorten mukaan oleellisimpia yhdistäviä ja ylläpitäviä 
tekijöitä nettikaveruudessa ovat yhteiset mielenkiinnon-
kohteet, keskinäinen ymmärrys, samankaltainen huu-
morintaju sekä kokemus siitä, että nettikaverin kanssa 
ajatellaan asioista samalla tavalla.

Nettikaveri voi saada myös uskotun osan: yli puolet 
nuorista kokee, että voi kertoa tai keskustella sellaisista 
asioista nettikaverinsa kanssa, mistä ei kertoisi tai keskus-
telisi muiden kanssa. Enemmistö nuorista perusteli uskou-
tumistaan nettikaverille anonyymisyydellä ”kukaan netissä 
ei tunne ns. todellista minääni”, ja sillä, ettei nettikaveri kuu-

lu reaalimaailman sosiaalisiin ympyröihin ”ei tarvii pelätä et 
se levittää juttua muille kavereille kun se ei niit tunne”.  

82 % vastaajista kertoi jonkun nettikaverinsa ehdotta-
neen tapaamista kasvokkain. Kun netin välityksellä ylläpi-
detty kaveruus syventyy, valtaosa nuorista alkaa harkita 
nettikaverin tapaamista reaalimaailmassa. Nettituttavuu-
den tapaamista reaalimaailmassa oli harkinnut reilu kol-
mannes vastaajista. Yhtä suuri joukko mainitsi tavanneensa 
nettituttavuutensa kasvokkain. Vajaa puolet nuorista oli 
kertonut vanhemmille tulevasta tapaamisesta. 8 % vastaa-
jista ei ollut kertonut tulevasta tapaamisesta kenellekään. 
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’Netissä ihastuu luonteeseen’

Nuorista vastaajista lähes 40 % sanoo tavanneensa tyt-
tö- tai poikaystävänsä netissä. Osassa tapauksista voi ol-
la mahdollista, että ihastuksen kohde on ollut ulkonäöltä 
tuttu jo esimerkiksi koulusta, mutta ensimmäiset askeleet 
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Uskon, että netin kautta voi ihastua ja
löytää seurustelukumppanin (n.632)

tutustumiseen on otettu netin kautta. Suuri osa (80 %) 
vastaajista uskoo, että netin kautta voi hyvinkin ihastua ja 
löytää romanttista kumppanuutta.

Nuoret näkevät internetin parantavan ja laajentavan 
mahdollisuuksia seurustelukumppanin löytymiseen. ”Ne-
tissä on laajemmat mahdollisuudet löytää kiinnostavia 
ihmisiä, kuin pienellä asuinpaikallani”, ”Helppo löytää ja lä-
hestyä samankaltaisia ihmisiä, täältä jumalan selän takaa 
niitä ei löydä”. Osa nuorista kyseenalaisti ”todellisen suh-
teen” mahdollisuuden, vaikka muutoin kokivat ihastumi-
sen mahdolliseksi. Pidempi maantieteellinen etäisyys on 
reaalimaailmassa vaikea ylittää; ”no vois (ihastua) mut se 
olis aika tyhmää jos se asuis jossai 100km pääs”. 

Ihastuminen ja toiseen tutustuminen koettiin nuor-
ten vastausten perusteella aidommaksi ja syvällisemmäksi, 
kuin reaalimaailmassa: ”rakastut silloin ihmiseen, et ruu-
miiseen”, ”ei tarvi pelätä et kuunnellaan vaan ulkonäön 

takia, vaan sen millainen on sisältä päin. Ku tuntee ihmisen 
sisält päin eka nii sit on helpompi hyväksyä ulkonäkökin 
jos se ei nyt ihan ihannemies oliskaan”. Moni nuori myös 
koki itsensä tavalla tai toisella rohkeammaksi deittailijaksi 
netissä; ”Olen netissä avoimempi, varmempi, puheliaampi 
ja mielenkiintoisempi”.

Romanttisen kumppanuuden löytämisen ohessa seksu-
aalisuus ja seksiin liittyvät asiat ovat askarruttaneet murros-
ikäisiä nuoria. Seksi ylsi yleisimmäksi puheenaiheeksi vajaan 
kolmasosan vastaajista kohdalla. Pääsääntöisesti seksiasi-
oista keskustellaan netissä kuitenkin reaalimaailmasta tut-
tujen kavereiden kanssa. Nettikavereiden kanssa seksistä 
on keskustellut vajaa 40 % nuorista. Tuntemattomien kans-
sa seksiasioita oli keskustellut viidesosa vastaajista.
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Niille nuorille, jotka olivat keskustelleet seksiasioista ne-
tissä, esitettiin avoin jatkokysymys keskustelujen sisällöstä. 
380 avoimen vastauksen perusteella keskustelujen aiheet 
ovat moninaiset neitsyyden menetyksestä seksileluihin ja 
seksiasentoihin. Omat ja muiden kokemukset, seksuaali-
nen suuntautuneisuus, sukupuoliroolit, fantasiat, mastur-
bointi, sukupuolielinten oikea koko, irtosuhteet, suuseksi 
ja erilaiset tavat harrastaa seksiä, pornografia ja ehkäisy 
nousivat vastauksista esille. Moni nuori huomautti puhu-
neensa seksistä vain hyvien kavereiden kanssa, tai oman 
poika- tai tyttöystävänsä kanssa. Netti on toisaalta osalle 
nuorista paikka, missä uskaltaa puhua sellaisista seksiasi-
oista, joita reaalimaailmassa ei otettaisi puheeksi: ”Yleensä 
asioista, joista ei keskustella edes kavereiden kanssa”      

Paljastavia kuvia tai videoita itsestään oli nettikavereille 
ja tuntemattomille lähettänyt hieman reilu kymmenesosa 
vastaajista. Valtaosa nuorista (80%) kuitenkin ilmoitti, ettei 
ole lähettänyt, eikä ikinä lähettäisikään, intiimejä kuvia it-
sestään netin välityksellä.

Nettikaverinsa joskus oudoksi tai erikoiseksi oli tunte-
nut vajaa kolmasosa vastaajista. Avoimien kysymysten vas-
tausten perusteella nuoret tunsivat ja tulkitsivat tämän 
tapauksesta riippuen joko positiiviseksi ”no sillee hyvällä 
tavalla erikoiselta” tai negatiiviseksi ”ahdistavalta”, ”liian lä-
heiseltä”, ”ehdotellut kaikkea”.  Kiusallisiksi tai epämiellyt-

täviksi koetuista ehdotuksista kysyttiin nuorilta erikseen. 
Nettikaverinsa taholta kiusallisia tai epämiellyttäviä eh-
dotuksia oli kokenut viidesosa kysymykseen vastanneis-
ta. Tarkentavien kysymysten vastausten (131) perusteella 
nämä ehdotukset koskivat lähes poikkeuksetta seksuaali-
sia ehdotuksia. Nuorilta oli kyselty kuppikokoa, riisumis-
ta ja seksiseuraa: ”ja tää mies oli sellanen tylsien iltojen 
ajanvietto kamu. mut sit se ehdotti tapaamista, seksin 
merkeissä, ja en todellakaan ois sen kanssa halunnut te-
hä mitään. Mies oli siis mua 14 vuotta vanhempi ja muu-
tenki se ois ollut laitonta”. Pyyntö nähdä webkameran 
kautta tuntui vastausten perusteella olevan myös yleistä, 
nuorten sanoin ”camikivaa” ehdottivat monet nettitutta-
vuudet. ”laittaa web ja olla siin sillee alusvaatteillaan :D”, 
”seksiä ja itsetyydytyksen katselua web kamerassa”, ”sek-
siä, niin netti seksiä kuin konkreettistakin, vongannut sui-
hinottoa yms.”.

Moni nuori mainitsee kommenteissaan selkeän ja suo-
raviivaisen toimintatavan torjua epämiellyttäväksi osoit-
tautunut nettikaveri: ”hän kyseli puhelinnumeroa. poistin 
heti hänet kaverilistalta facebookista.”, ”jotain webbi pa-
noi, MUT en oo lähteny mihkään…säälittävintä mitä tiiän 
JA semmoset tyypit ei oo ollu sen jälkeen kaverilistoilla”, 
”näyttää webis paikkoi yms mut ei se haitannut kun pois-
tin sen vaan mesestä”
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Yhteenvetoa

•	 Netissä tutustuminen käy helposti. Huu-
morintaju, keskinäinen ymmärrys ja yh-
teiset kiinnostuksen kohteet ylläpitävät 
netissä toisensa tavanneiden tuttavuus-
suhdetta. Internet tarjoaa oivallisen väy-
län tavata samanhenkisiä ihmisiä

•	 Suhteellinen anonyymisyys helpottaa 
net  titutustumista. Kynnys aloittaa kes-
kustelu ventovieraan kanssa on ma-
talampi. Moni nuori koki itsensä 
roh keammaksi, hyväksytyksi ja haus-
kemmaksi nettivuorovaikutuksessa kuin 
reaalimaailman vastaavissa tilanteissa. 
Kun ei tarvitse miettiä sitä, miltä vuoro-
vaikutustilanteessa näyttää tai kuulostaa, 
voi keskittyä sisältöön ulkoisten tekijöi-
den sijaan.

•	 Nettikaveri voi saada uskotun osan: kun 
reaalimaailmasta ei tunneta, on helpompi 
keskustella vaikeistakin asioista. Toisaalta 
nettikaverin tapaaminen reaalimaailmas-
sa ei ole poissuljettu ajatus valtaosalle 
nuorista.

•	 Valtaosa nuorista (80 %) uskoo, että ne-
tin kautta voi ihastua ja löytää romant-
tista kumppanuutta, reilu kolmasosa 
kysymykseen vastanneista kertoi tavan-
neensa nykyisen seurustelukumppaninsa 
netin välityksellä.

•	 Seksi puhututtaa nuoria myös reaalimaa-
ilmasta vieraiden ihmisten kanssa: netin 
välityksellä seksistä oli tuntemattomien 
kanssa keskustellut reilu viidesosa nuo-
rista, ja nettikavereiden (tutustuttu netis-
sä) kanssa vajaa 40 % nuorista. 

•	 Nettituttavuuksien taholta epämiellyttä-
viä tai kiusalliseksi koettuja ehdotuksia 
oli kokenut viidesosa nuorista. Epämiel-
lyttäviin kontaktinottoihin ja ei-toivottui-
hin ehdotuksiin oli valtaosalla nuorista 
napakoita toimintastrategioita. Kiusalli-
seksi muuttunut nettikaveri poistetaan, 
blokataan tai jätetään huomioitta. 

Pelastakaa Lasten suositukset kasvattajille
Pelastakaa Lapset suosittaa kasvattajien ja aikuisten en-
nakkoluulotonta tutustumista ja myönteistä suhtautumista 
nuorten verkkoelämään ja muistuttaa, että netin merkitys 
nuorille on tärkeä. 

Vaikka suurin osa nuorten nettisuhteista liittyy tavallisen 
arjen ihmissuhteisiin, kouluun ja harrastuksiin, on uusien ih-
missuhteiden solmiminen netin kautta nuorille tavallista. Ne-
tissä luoduista ihmissuhteista voi muodostua nuorelle tärkeä 
osa arjen sosiaalista elämää. Tämän vuoksi Pelastakaa Lap-
set kannustaa vanhempia rohkeasti kyselemään nuoren 
kuulumisten lomassa myös nettikuulumisia. Suurimmaksi 
osaksi nuorten kohtaamat ja solmimat nettituttavuudet ovat 
myönteinen ja nuoren elämää rikastuttava kokemus, mutta 
vanhempien olisi silti hyvä pyrkiä olemaan tietoisia siitä, ke-
nen kanssa nuoret nettimaailmassa pitää yhteyttä.   

Pelastakaa Lapset muistuttaa, että nettiturvallisuuteen ja 
esimerkiksi yksityisyyden suojaamiseen liittyviä asioita on hy-
vä käydä nuoren kanssa lävitse. Nettituttavuudet voivat toi-
sinaan pohjimmiltaan olla jotain aivan muuta, kuin miltä ne 
tutustumisen alkuvaiheessa tuntuivat. Tällöin olisi tärkeää, et-
tä nuorella on mahdollisuus kertoa aikuiselle ja saada ym-
märrystä kokemastaan ihmissuhdepettymyksestä: pettymys 
voi olla nuorelle yhtä suuri kuin vastaava kokemus reaali-
maailmassa. Oleellista on myös muistuttaa nuorta siitä, et-
tä kerran nettiin liitettyä aineistoa on mahdoton enää saada 
kokonaan pois, vaan se voi jäädä elämään kopioituna ja la-
dattuna omaa elämäänsä näennäisen poistamisen jälkeenkin. 

Pelastakaa Lapset näkee yhtenä huolenaiheena lasten ja 
nuorten kohtaaman seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun, jo-
ta netissä tavattujen tuttavuuksien taholta oli kokenut viides-
osa kyselyyn vastanneista. Vaikka valtaosa nuorista kykenee 
topakasti torjumaan ei-toivotut yhteydenotot, voidaan silti 
kysyä tarvitseeko nuoren ylipäätään joutua seksuaalisten eh-
dotusten kohteeksi.   Erityinen piirre vastauksissa oli se, että 
nuoret kokivat tarpeelliseksi selittää, miksi tuntemattoman 
tai nettikaverin seksiehdottelut koettiin kiusallisiksi tai epä-
miellyttäviksi. ”Seksiä. Se on aika kiusallista kun on parisuh-
teessa.”, ”camikivaa, henk.koht.asioita, seksiin liittyvää jne. Siis 
ihmisiltä joista en pahemmin välitä.”, ”olin 12 kun eräs soitti 
runkatessaan”. Moni nuori tuntui kokevan, että seksiehdot-
telun kiusalliseksi kokemiseksi tarvitaan jokin selite tai syy, 
ikään kuin seksiasioiden ehdottelu netin kautta ei olisi itses-
sään riittävä syy epämiellyttävyyden tuntemuksiin (kiusallista 
koska olen parisuhteessa, kiusallista koska en pahemmin vä-
litä heistä tai kiusallista koska olin vain 12v). 

Vanhempien tehtävänä on huolehtia siitä, että nuori on tie-
toinen oikeuksistaan myös internetin maailmassa: seksuaa-
lista häirintää ei tarvitse sietää netissä sen paremmin kuin 
reaalimaailmassakaan. 
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Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu 
kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. 
Kansainvälinen Pelastakaa Lapset toimii lasten hyväksi yli sadassa maassa.

Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen 
ja osallistu¬miseen. Tehtävämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan 
välittömiä ja pysyviä muutoksia lasten elämään.

Jos haluat tutustua tai tukea toimintaamme, saat lisätietoja www-sivuiltamme  
www.pelastakaalapset.fi 
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