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EVIDENSSIKOOSTE

NETTIKIUSAAMINEN

Nettikiusaamiselle on tarjottu 24 eri määritelmää 
viimeisen vuosikymmenen aikana1. Näiden pohjalta 
nettikiusaaminen voidaan määritellä tieto- ja viestintä-

teknologian välityksellä tapahtuvaksi toistuvaksi ja tarkoi-

tukselliseksi tietyn kohteen vahingoittamiseen, häirintään, 

loukkaamiseen tai nolaamiseen pyrkiväksi toiminnaksi2. 
Arviot nettikiusaamisen uhriksi joutumisen yleisyy-

destä vaihtelevat kansainvälisesti 15:n ja 35:n prosen-

1  Peter & Petermann, 2018
2  Peter & Petermann, 2018
3  John ym., 2018

tin välillä3, mutta uusimpien tilastojen valossa tulok-
set näyttävät vähemmän huolestuttavilta. Esimerkiksi 
vuoden 2017 THL:n kouluterveyskyselyyn vastanneista 
peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista on viimeisen vuoden 
aikana tullut vähintään kerran kiusatuksi 25,2 prosent-
tia, mutta näistä vain 28,9 prosenttia kertoo sen tapah-
tuneen netin tai kännykän välityksellä, eli arviolta noin 
7 prosenttia nuorista on kohdannut nettikiusaamista 
edes kerran lukukaudessa. Viikoittaista kiusaamista 
(nettikiusaamista erittelemättä) oli vuonna 2017 koh-
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dannut 5,8 prosenttia vastaajista ja vuonna 2019 5,5 
prosenttia4. Kahdessa suomalaiskaupungissa toteutetun 
seurantatutkimuksen mukaan noin 3,5 prosenttia koki 
nettikiusaamista, kun taas 18,2 prosenttia niin kutsut-
tua tavallista kiusaamista5. Pienemmän, yhdestä kau-
pungista kerätyn aineiston perusteella nettikiusaamista 
koki 18 prosenttia, tavallista kiusaamista 20,6 prosenttia 
ja molemmilla tavoilla kiusattuja oli 11 prosenttia6. Vii-
meisimmän WHO:n kansainvälisen kouluterveyskyse-
lyn tulokset ovat seuraavat:

NETTIKIUSAAMISTA KOKENEIDEN OSUUKSIA

tytöt pojat

kaikki kansainvälisesti 
keskimäärin 14 % 12 %

suomalaiset 11-vuotiaat 16 % 14 %

suomalaiset 13-vuotiaat 17 % 13 %

suomalaiset 15-vuotiaat 15 % 13 %

Lähde: WHO:n kansainvälinen kouluterveyskysely, 2020

Luvut siis vaihtelevat, ja tarkan kuvan muodostamises-
ta vaikeaa tekee edellä mainittu yhteisen määritelmän 
puute, tutkimuksen huono laatu sekä pitkittäistutki-
muksen ja laadullisten tapauskuvausten yhteenvedon 
puute. 

Nettikiusaamisen on havaittu olevan vaihtelevalla 
tarkkuudella keskivahvassa yhteydessä huonompaan 
hyvinvointiin, itsetuntoon, suurempaan itsetuhoiseen 
käyttäytymiseen ja muihin vertaisvuorovaikutuksen 
haasteisiin7. Esimerkiksi verkkokiusaamisen yhteys itse-
murha-ajatuksiin, masennukseen ja ahdistuneisuuteen 
on keskivahva8. Yhteys ei kuitenkaan ole yksisuuntai-
nen9 eivätkä tilanteet identtisiä. Nuoret, joilla on mie-

4  THL, kouluterveyskysely
5  n = 2061, Tiiri ym., 2019
6  n = 700; Uusitalo-Malmivaara & Lehto, 2016
7  Kwan ym., 2020
8  Fisher ym., 2016
9  Kwan ym., 2020
10  Alhaboby ym., 2019
11  John ym., 2018
12  Bjereld ym., 2017
13  Tiiri ym., 2019
14  Hutson ym., 2018 
15  Peter & Petermann, 2018 
16  Haaste, 2019; THL, 2020

lenterveyden tai hyvinvoinnin haasteita, saattavat myös 
valikoitua helpommin kiusaamisen uhreiksi. Erityisesti 
tämä koskee kroonisesti sairaita tai invalideja, joiden 
kohdalla arvio yleisyydestä vaihtelee jopa 2,0:n ja 41,7 
prosentin välillä10. Nettikiusaamisen yhteys itsetuntoon, 
fyysisiin oireisiin tai ulkoisesti ilmeneviin (externalizing) 
oireisiin, kuten itsensä vahingoittamiseen tai päihtei-
denkäyttöön, on selkeä mutta heikompi. Verrattuna 
ei-kiusattuihin nuoriin nettikiusaamisen kohteilla on 
noin kaksinkertainen riski itsensä vahingoittamiseen, 
tai päinvastoin itseään vahingoittavilla on riski joutua 
kiusatuiksi11. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei aktiivinen 
nettiviestintä erityisesti altista verkkokiusaamiselle. 
Päinvastoin, WHO:n kouluterveyskyselyaineistoon 
perustuneen tutkimuksen mukaan eniten netin vies-
tintäpalveluita käyttävillä nuorilla on eniten läheisiä 
ystäviä ja he kokevat vähiten kiusaamista, ja näistä vies-
tintäpiireistä poissulkeminen näyttääkin olevan yleinen 
kiusaamisen muoto12. Sekä tavallisen että nettikiusaami-
sen uhriksi joutuminen näyttää suomalaistutkimuksen 
mukaan olevan haitallisinta13.

Nettikiusaamisen yhteys huonompaan hyvinvoin-
tiin on selkeästi olemassa ja merkittävä. Sen ehkäisyssä 
näyttää toimivan sosioemotionaalisten taitojen ja me-
dialukutaidon sekä mediakäyttäytymisen harjoittelu14. 
Kiusaamistapausten hoidossa ja uhrien auttamisessa 
on keskeistä myös huomioida, että nettikiusaamista-
paukset, kiusaajat ja kiusatut ovat erilaisia ja vaikutuk-
set vaihtelevat15. Vaikka nettikiusaamisella on pahim-
millaan merkittävät seuraukset, vaikuttaa vakavampi 
nettikiusaaminen kuitenkin olevan varsin harvinaista. 
Yleisesti ottaen Kouluterveyskyselyn seurannan perus-
teella kiusaaminen näyttää olevan vähenemään päin 
– tai jäävän enenevissä määrin tutkimusmenetelmien 
saavuttamattomiin.16
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SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ  
JA RIKOLLISUUS

Vaikka netissä tapahtuva seksuaalissävytteinen vies-
tintä on pääosin normaalia vertaisvuorovaikutusta, 
kasvua ja kehitystä17, voi siihen liittyä myös riskejä. 
Riskejä arvioitaessa on syytä erottaa suostumuksel-
linen toiminta ei-suostumuksellisesta ja rikoksista18. 
Nuorista seksuaaliselle sisällölle on ei-suostumuksel-
lisesti altistunut arviolta 20,3 prosenttia ja seksuaa-
lissävytteiselle ehdottelulle 11,5 prosenttia19. Seksu-
aalissisältöisiä viestejä on lähettänyt eli sekstannut 
(sexting), 14,8 prosenttia, ja näitä on vastaanottanut 

17  Mori ym., 2019
18  Krieger, 2017
19  Madigan ym., 2018a
20 Madigan ym., 2018b
21 THL, Kouluterveyskysely
22  Nikolovska, 2020

27,4 prosenttia nuorista. Eteenpäin viestejä on jaka-
nut ilman vastaanottajan suostumusta 12 prosenttia, 
ja vastoin tahtoaan näitä on vastaanottanut 8,4 pro-
senttia.20 Suomalaisista peruskoulun 8. ja 9. luokan 
oppilaista vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan 
20,6 prosenttia on kokenut häiritsevää seksuaalista 
ehdottelua tai ahdistelua ja 16,9 prosenttia on kokenut 
tätä puhelimessa tai internetissä21.

Lisääntynyt netinkäyttö on myös mahdollistanut 
uusia seksuaalirikollisuuden muotoja, kuten lasten 
seksuaalisen nettihoukuttelun, groomingin22. Siihen 
liittyvien ilmoitusten määrä on kasvanut, mutta ilmiö 
tunnetaan toistaisesti heikosti. Erityisesti verkkoympä-

NETTIKIUSAAMISTA TARKASTELEVIA KATSAUKSIA JA META-ANALYYSEJÄ

 Lähde Tyyppi Tutkimuksia mukana Osallistujien määrä

Kwan ym. (2020) katsaus yhteenveto 19 katsausta (ei tiedossa)

John ym. (2018)* meta-analyysi 26 156 384

Fisher ym. (2016)* meta-analyysi 55 257 678

Hutson ym. (2018) systemaattinen katsaus 23 (ei tiedossa)

Peter & Petermann (2018) systemaattinen katsaus 24 (ei tiedossa)

Alhaboby ym. (2019) systemaattinen katsaus 10 3070

*Sisältyy myös Kwan ym. yhteenvetoon.

SEKSUAALISTA HÄIRINTÄÄ JA RIKOLLISUUTTA TARKASTELEVIA KATSAUKSIA JA META-ANALYYSEJÄ

Lähde Tyyppi Aihe Tutkimusten 
määrä

Osallistujien 
määrä

Madigan ym. (2018a) meta-analyysi
ei-suostumuksellinen 

altistuminen seksuaaliselle 
sisällölle tai ehdottelulle

40 55921

Madigan ym. (2018b) meta-analyysi sekstaus 39 110 380

Mori ym. (2019) meta-analyysi sekstaus 16 35467

Fernet ym. (2019) systemaattinen katsaus netti-lähisuhdeväkivalta (naiset) 32 13143

Nikolovska (2020) systemaattinen katsaus seksuaalinen nettihoukuttelu 135 (ei tiedossa)
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ristöön keskittyvän teorian ja tutkimuksen vähäisyys 
on grooming-tutkimuksen keskeinen ongelma, sillä 
seksuaa linen nettihoukuttelu selittyy ja muodostuu 
osittain verkkoympäristön erityispiirteiden seurauk-
sena23. Oman nykyisen tai entisen kumppanin netti-
häirinnän, ahdistelun tai muun lähisuhdeväkivallan 
kohteeksi on joutunut 1–78 prosenttia nuorista naisista. 
Arviot vaihtelevat näin suuresti yleisten määritelmien 
puutteen takia.24 Ehkäisytyössä keskeisiä asioita ovat 
tiedostava päätöksenteko (mindful decision making) ver-
kossa, medialukutaito ja luottamuksellisen tiedonkulun 
varmistaminen lasten ja nuorten sekä heidän huolta-
jiensa ja viranomaisten välillä25. 

MUUT VAARAT

Verkosta löytyy muitakin haittaa aiheuttavia reu-
na-alueita. 18–25-vuotiailla esimerkiksi aktiivinen so-

23 Nikolovska, 2020
24 Fernet ym., 2019
25 Nikolovska, 2020
26 Savolainen ym., 2020
27 ks. esim. Keipi ym. 2017
28 Kaakinen ym., 2018
29 ks. esim. Dyson ym., 2016
30 Savimäki ym., 2018
31 Vahedi ym., 2018

siaalisen median käyttö näyttää olevan lievässä yhtey-
dessä alkoholinkäytön kanssa26, mikä voi osittain selittyä 
juuri vertaisvuorovaikutuksen kautta. Lisäksi keskimää-
räistä enemmän digitaalisen median parissa aikaansa 
viettävät nuoret altistuvat keskimääräistä enemmän 
myös haittasisällöille (ns. harm-advocating content, eli 
itsetuhoisuuteen, syömishäiriöihin ja vastaavaan kan-
nustavat sisällöt27) tai verkkorikollisuudelle, mikä on 
yhteydessä alempaan subjektiiviseen hyvinvointiin28. 
Nämä haittasisällöt eivät kuitenkaan näytä merkittä-
västi lisäävän esimerkiksi itsetuhoisuutta29, vaan usein 
päinvastoin. Vastaavasti suomalaisista nuorista tai nuo-
rista aikuisista 63 prosenttia oli kohdannut vihasisältöä 
verkossa, ja sen kokivat häiritsevämmäksi ne, joilla oli 
aiempia uhrikokemuksia30. Yleisesti ottaen haittasisäl-
töjen vaikutusten tai riskialttiin verkkokäyttäytymisen 
ehkäisyssä toimivat melko hyvin medialukutaitoa ke-
hittävät toimenpiteet31. 
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