• Mitä sovelluksia käytät?
• Ikärajat

1. Haluat laittaa itsestäsi kuvan nettiin.
Millainen on mielestäsi sopiva kuva nettiin?
Millainen kuva mielestäsi ei ole sopiva nettiin?
Millainen on mielestäsi liian paljastava kuva?
2. Mitä teet, jos näet netissä jotakin pelottavia tai
hämmentäviä kuvia, pelejä tai videoita?
3. Miksi joku voi lähettää itsestään paljastavan
kuvan?
4. Mitä teet, jos sinulta pyydetään paljastavia kuvia?
Mitä vaaroja voi liittyä paljastavien kuvien
lähettämiseen ja nettiin laittamiseen?
5. Milloin omien ”hälytyskellojen” pitäisi soida
netissä?
6. Mitä teet, jos sinua tai jotakuta muuta kiusataan
netissä?

40 % blokkaa
40 % kertoo kaverille
30 % ei kerro kenellekään
20 % puuttuu itse häirintään
10 % kertoo aikuiselle

Kerro AINA aikuiselle!

Sano EI
• Kuuluva, jämäkkä ja vakuuttava EI
Poistu paikalta tai nettisivustolta
• Aina saa poistua sanomatta sanaakaan
• Et tarvitse kenenkään lupaa tai suostumista
epäilyttävästä tilanteesta poistumiseen
Kerro luotettavalle aikuiselle
•

Syy ei ole ikinä sinun!

•

Älä jää tilanteen kanssa yksin

•

Kerro, vaikka tilanne olisi jo ohi!

•

Aikuinen voi puuttua tilanteeseen ja tukea sinua

•

Ei ole väliä, oletko ottanut somekaveriksi tuntemattoman,
tärkeintä on, että olet turvassa ja saat apua

Harkitse tarkkaan, kenelle jaat yhteystietosi
Mieti tarkkaan, millaisia kuvia itsestäsi jaat
Kysy aina lupa kuvien jakamiseen
Kerro aina aikuiselle, jos joku, jota et ole
tavannut ennen, ehdottaa sinulle tapaamista
netin ulkopuolella. Voitte arvioida tilannetta
ja aikuinen voi tulla mukaasi, jos
tapaaminen vaikuttaa mukavalta.
• Saadessasi toisesta henkilöstä häntä
loukkaavaa materiaalia
• Kerro kohteena olevalle henkilölle
• Poista materiaali
• Jos koet tai näet netissä jotain
epämiellyttävää, kerro siitä aikuiselle.
•
•
•
•

Toisen haukkuminen tai halventaminen somessa
➢ Kunnianloukkaus (Rikoslaki 39/1889, 24 luku, 9 §)
Alastonkuvan levittäminen luvatta
➢ Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen (Rikoslaki 39/1889, 24 luku, 8 §)
Seksuaalisävytteinen keskustelu ja ehdottelu seksuaaliseen toimintaan
➢ Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin (Rikoslaki 39/1889,
20 luku, 8 b §)
Aikuinen lähettää dickpicin alle 16-vuotiaalle
➢ Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö (Rikoslaki 39/1889 20 luku, 6 §)

Seksuaalisävytteisen materiaalin toistuva lähettäminen
➢ Vainoaminen (Rikoslaki 39/1889, 25 luku, 7 a §)
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•

Alle 16-vuotiaan houkuttelu katsomaan pornoa, masturbointia tai yhdyntää

•

Alle 16-vuotiaalle seksuaalisesti latautuneista tapahtumista kertominen

•

Alle 16-vuotiaalle sukupuoliyhteyden tai muun sukupuolisen kanssakäymisen ehdottelu

•

Alle 16-vuotiaalle seksuaalisväritteisten viestien lähettäminen sosiaalisessa mediassa, sähköpostitse,
tekstiviestitse tai kirjeitse

•

Alle 16-vuotias saadaan toimimaan seksuaalissävytteisellä tavalla tekijän seuratessa hänen toimintaansa
(koskee myös esim. videoyhteyttä)

•

Alle 16-vuotiaalle sukuelimen näyttäminen (koskee myös esim. videoyhteyttä)

•

Alle 16-vuotiaalle itsetyydytystä kuvaavien eleiden näyttäminen

•

Alle 18-vuotiaalle vastikkeen (esim. raha, alkoholi, tupakka) tarjoaminen seksuaalista tekoa vastaan
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Ilmiö, jossa lasta pyritään houkuttelemaan ”vapaaehtoiseen” kanssakäymiseen, jonka päämääränä on kohdistaa
lapseen seksuaaliväkivaltaa.

Tekijä saattaa pyrkiä luomaan lapseen luottamuksellisen suhteen ja esimerkiksi ujuttaa seksuaalissävytteistä sisältöä
osaksi arkipäiväistä keskustelua tai vaatia lapselta alastonkuvia itselleen.
Yhteydenpito voi olla luonteeltaan myös suoraa ja nopeaa seksuaalista
kommentointia ja alastonkuvilla kiristäminen.
Tekijä taitava, lapsi ei usein tunnista tilannetta.

Tekijä yrittää saada lapsen tai nuoren säilyttämään
salaisuuden kiristämällä ja uhkailemalla
Usein vahva häpeän tunne vaikeuttaa asiasta kertomista aikuisille.
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• Uusi rikollisuuden muoto
• Kiristämisen takana voi olla yksi henkilö tai laajasti järjestäytynyt rikollisuus
• Yleensä lasta tai nuorta huijataan lähettämään itsestään paljastava kuva tai video

• Tämän jälkeen lasta tai nuorta huijataan lähettämään itsestään lisää kuvia tai videoita
(myös pienemmistä sisaruksista)
• Lapselta ja nuorelta voidaan kiristää rahaa, jotta kuvia tai videota ei julkaistaisi netissä tai
näytettäisi kotiväelle tai koululle
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KERRO turvalliselle aikuiselle
SÄILYTÄ keskustelut ja kuvat/videot kuvakaappauksella
ESTÄ tekijän yhteydenotot puhelimen asetuksissa/somessa
ILMOITA sivuston tai sovelluksen ylläpidolle
OTA aikuisen kanssa yhteys poliisiin, mikäli epäilette rikosta
PYYDÄ TUKEA esim. oppilashuolto, Rikosuhripäivystys p. 166006,
riku.fi/nuoret (chat), Lasten ja nuorten puhelin 116 111

Jos olet jakanut
seksuaalissävytteisiä kuvia tai
videoita?
Jos joku jakaa tai on aikeissa jakaa
sinusta seksuaalissävytteisiä kuvia
tai videoita?
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ÄLÄ JAA enempää materiaalia, älä maksa mitään
ETSI apua, et ole yksin
TALLENNA todisteet, älä poista mitään
LOPETA keskustelu, ESTÄ kiristäjä
TEE rikosilmoitus poliisille
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Sano: EI
• kuuluva, jämäkkä ja vakuuttava EI
Poistu paikalta tai nettisivustolta
• Aina saat poistua sanomatta sanaakaan
• Et tarvitse kenenkään lupaa tai suostumusta epäilyttävästä tilanteesta poistumiseen
Kerro luotettavalle aikuiselle
• Syy ei ole ikinä sinun!
• Älä jää tilanteen kanssa yksin, kerro, vaikka tilanne olisi jo ohi
• Aikuinen voi puuttua tilanteeseen ja tukea sinua
• Ei ole väliä, oletko ottanut somekaveriksi tuntemattoman, tärkeintä on, että olet turvassa ja
saat apua

• Oppilashuolto: Koulukuraattorit, koulupsykologit,
terveydenhoitajat
• Sosiaali- ja terveyspalvelut esim. kasvatus- ja
perheneuvonta
• Oulun Lasten- ja nuorisopsykiatrinen työryhmä
p. 044 703 5919
• Oulun Tyttöjen Talo & Poikien Talo
• Oulun Kriisikeskus (Mielenterveysseura)
• Rikosuhripäivystys p. 116006, riku.fi/nuoret (chat)
• Nettipoliisi
• Lasten ja nuorten puhelin 116 111
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Kiireettömän tiedon ilmoittaminen epäilyttävistä aineistoista tai
ilmiöistä: poliisi.fi/nettivinkki
Voit myös lähestyä sosiaalisessa mediassa toimivia poliiseja:
poliisi.fi/some
Kiireellistä apua:
Hätänumero 112
Mikäli epäilet itseesi tai lähiomaiseesi kohdistuvaa rikosta:
Aina kiireellisissä tapauksissa suoraan lähin poliisiasema

Ilmoita internetissä olevasta, lapseen kohdistuvaan seksuaaliseen
houkutteluun ja seksuaaliväkivaltaan liittyvästä laittomasta
toiminnasta (esim. seksuaaliset kuvat ja videot, joissa esiintyy
alaikäisiä lapsia ja nuoria):
pelastakaalapset.fi/nettivihje

Lue rauhallisella äänellä ja riittävän hitaasti:
”Istu mukavasti ja sulje silmäsi, jos haluat. Hengitä rauhallisesti. Kuvittele itsesi sellaiseen paikkaan, jossa sinun
on turvallista ja hyvä olla. Siinä paikassa tunnet olosi oikein rauhalliseksi ja hyväksi. Tällainen turvallinen paikka
voi olla kotona tai jossain muualla. Se voi olla sisällä tai ulkona luonnossa. Se voi olla oikeasti jossakin olemassa,
ehkä olet käynyt siellä. Se paikka voi olla myös kuviteltu, vaikka jostain tarinasta. Viivy turvallisessa paikassasi
hetki. Katsele ympärillesi. Miltä siellä näyttää? Kuuluuko joitakin rauhoittavia ääniä? Onkohan siellä joku
turvallisuutta lisäävä ihminen, lemmikkieläin tai jokin esine? Tunnet olosi oikein hyväksi ja turvalliseksi. Tähän
paikkaan voit mielessäsi aina mennä, kun haluat rauhoittaa itseäsi. Hengitä muutaman kerran syvään ja
rauhallisesti, ja samalla tunnet hyvää oloa ja turvaa. Tämä on sinun
paikkasi, johon voit palata mielessäsi, kun haluat. Vähitellen voit
tulla turvapaikastasi tähän hetkeen ja paikkaan. Silmäsi aukeavat,
ja hyvä olo ja turvan tunne jatkuu. Hyvä. Kiitos!”

Miltä kehossasi tuntuu, kun olosi on turvallinen?
Mitkä asiat lisäävät turvan tunnetta?
3.10.2022

Voit hyödyntää aiheen käsittelyssä halutessasi myös seuraavia
videoita. Muista katsoa videot etukäteen itse. Varaa riittävästi
aikaa videoiden jälkeiseen keskusteluun.
Turvallisesti netissä (Tasaseks, kesto 2:59)
https://www.youtube.com/watch?v=qMHwPgHO0SQ
Grooming-video (Pelastakaa Lapset ry, kesto 2:18)
https://www.youtube.com/watch?v=guh6rOKZOvo&t=5s
Seksuaalinen häirintä (Tasaseks, kesto 1:58)
https://youtu.be/z3sMj7SKNr8
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