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Mediakasvatusta MLL:ssa
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• Lasten ja nuorten kasvun, mediataitojen ja 
hyvinvoinnin tukea mediakulttuurissa

• Tukea mediakasvatusvalmiuksiin
• Tasapainoista ja turvallista mediankäyttöä
• Vastuullisia ja myönteisiä taitoja kohdata ja 

toimia
• Lasten oikeuksia: turvaa, osallisuutta ja 

toimijuutta
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Mediankäytön tavat muodostuvat varhain

Aikuinen 
mahdollistajana, 
esimerkkinä ja 

opettajana

Aikuisen
valinnoilla 

edistetään tai 
heikennetään 

lapsen 
hyvinvointia

Perheen
yhteiset 

säännöt ja 
sopimukset 

mediankäytöstä

Mieti
periaatteet, 
tarvittaessa 

harkitse tilanteen 
ehdoilla

Lue lisää: www.mll.fi/digihyvinvointi

Huolehdi 
lapsen 

yksityisyydestä 
mediassa 

(valokuvat, 
profiilit ym.)



Monipuolisilla mediataidoilla turvallista 

digiarkea
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Verkko-
ympäristöjen 

toimintalogiikan 
ymmärtämisen 

taitoja

Itsesäätelyn
ja

ajanhallinnan 
taitoja

Turvataitoja

Sosiaalisista 
suhteista 

huolehtimisen 
taitoja

Jakamisen
taitoja, 

maineen 
hallinta-
taitoja

Ongelman-
ratkaisutaitoja

Kriittistä 
media-

lukutaitoa

Empatia-, 
vuorovaikutus-
ja tunnetaitoja

Henkilökohtaisesta 
terveydestä 

huolehtimisen 
taitoja

(liikunta, uni)         

Lue lisää: https://www.mll.fi/nuorten-median-kaytto/

Nettikiusaamisen 
ja häirinnän 
puheeksi-

ottamisen taitoja
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Ikätasoista 
mediankäyttöä.

Pieniä 
askeleita, ei 
harppauksia.

Tavoitteena oma ja muiden turvallinen 

mediankäyttö

Yksityisyyden 
rajat, mitä 
itsestä ja 

toisista saa ja 
kannattaa 

jakaa?

Digitaalinen 
jalanjälki, mihin 

jälkiä jää ja 
minkälaisia 

jälkiä?

Omien 
ja muiden  

rajojen 
tunnistaminen

Tiedon 
luotettavuus, 

millainen tieto on 
luotettavaa ja mistä 

tunnistaa 
epäluotettavan 

tiedon?

Toimintamalleja 
ikäville ja 

odottamattomille
tilanteille

Lue lisää: https://www.mll.fi/digihyvinvointi



Lasta ja nuorta suojaavia tekijöitä

• Hyväksytyksi tulemisen kokemus 
• Hyvä itseluottamus 
• Hyvät kaveruussuhteet ja sosiaaliset taidot
• Luottamus omaan kykyyn selviytyä 
• Kokemukset hankalista tilanteista selviytymisestä 
• Itsenäisyys ja oivaltavuus
• Ongelmanratkaisukyky 
• Luottamus toisiin ja kyky pyytää ja ottaa vastaan 

apua
Lähde:(Lajunen et al. 2005.)



Turvataidot tärkeitä elämäntaitoja
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• Seksuaaliseen käyttäytymiseen 
liittyviä vastuullisia päätöksiä

• Kykyä tunnistaa kiusaamisen ja  
häirinnän ilmenemismuotoja

• Kykyä ennakoida riskialttiita tilanteita 
ja poistua niistä tarvittaessa

• Avoimuutta, luottavaista mieltä ja 
rohkeutta kertoa ongelmallisesta 
tilanteesta pyytää apua ja tukea



Turvallisesti verkossa
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https://www.youtube.com/watch?v=ORqLHrnXS8M&t=143s


• Miten aikuinen voi rohkaista 
nuorta juttelemaan netin ikävistä 
ilmiöistä?

• Mitä vinkkejä sinulla on 
kiusaamisen, ikävän kohtelun ja 
häirinnän ehkäisemiseksi netissä?

• Millaisia ”lumipalloefektejä” olet 
nähnyt somessa? Miten niitä olisi 
voitu ehkäistä?

• Mitä ajatuksia video herätti?
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Turvallisesti 
verkossa

Pari- tai pienryhmäkeskustelu
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Mistä
jokaisen lapsen tai 

nuoren kanssa 
kannattaa 

keskustella, vaikka 
mitään ei olisi sattunut 

tai ei ikinä 
sattuisikaan…?



Läppää, jännää viestittelyä vai häirintää?
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”Joku tuntematon lähetti 
mulle yksityisviestin netissä. 

Se kuvaili siinä viestissä 
miten komee mä oon ja 

kertoi mitä seksiasentoja se 
tekis mun kaa, jos nähtäis. 
Nauroin asialle kavereiden 

kaa, mut oikeesti mua
ahistaa ja kuvottaa tosi 

paljon.”
MLL Nuortennetti



Kivalta tuntuvia kehuja ja viestejä somessa

• Miksi somessa saadut kehut voivat 
tuntua niin mukavilta?

• Mistä voisi päätellä, että kehuissa 
onkin jokin taka-ajatus?

• Miksi netissä toimiessa hälytyskellot 
eivät soi niin helposti, jos joku 
tuntematon lähestyy, kehuu 
kauniiksi ja ehdottaa intiimiä 
tapaamista, mutta samat sanat 
kadulla kasvotusten voisi 
välittömästi alkaa pelottamaan?
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• Minkälainen viestittely on 
neutraalia viestittelyä, ja missä 
menee raja?

• Mistä tietää, että toisella on 
epämukava, ahdistunut tai ikävä 
olo viesteistäsi?

• Mitä eroa on flirttailulla ja 
häirinnällä?

• Minkälaiset vihjailut tai puhetyyli 
voivat loukata toista?

• Milloin sexting on ok? 
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Lapsen tai 
nuoren 
kanssa 

pohdittavaksi



Neuvo nuorta miten toimia 
häirintätilanteessa 

• Mitä vaisto sanoo? Jos hälytyskellot alkavat soida, 
lopeta keskustelu ja poista henkilö 
yhteystiedoistasi ja blokkaa tarvittaessa

• Painostavassa tai uhkaavassa tilanteessa saa olla 
töykeä ja lähteä pois vaikka sanomatta mitään. 
Tärkeintä on, ettei itselle tapahdu pahaa, eikä 
joudu epämiellyttäviin tilanteisiin

• Tallenna oudot, epäilyttävät tai epäasialliset 
viestit

• Ilmoita ylläpidolle. Ylläpidolla on velvollisuus 
tarkistaa kaikki ilmoitukset.

• Kerro aina häiritsevistä ja epäasiallisista viesteistä 
jollekin. Apua löytyy aina. 



Ole lapsen ja nuoren tukena, jos hän kertoo 
kohdanneensa kiusaamista tai häirintää

• Kuuntele rauhallisesti, vaikka tilanne saattaa 
järkyttää, hämmentää ja pelottaa

• Kiitä lasta tai nuorta, että hän on tullut 
puhumaan sinulle vaikeasta asiasta

• Selvittäkää mitä on tapahtunut, tallentakaa 
viestit, kuvat ja muut tärkeät tiedot

• Lohduta, anna lapselle ja nuorelle turvaa ja 
rakkautta

• Hae tarvittaessa lapselle tai nuorelle 
ammattiapua

• Ilmoita asiasta tarvittaessa poliisille, tee 
lastensuojeluilmoitus



Mikä estää lasta tai nuorta kertomasta 
aikuiselle?
• Häpeän tunne, jos lapsi tai nuori on esimerkiksi 

itse ollut aktiivinen viestittelyssä.
• Yleisyys. Jos tuntemattomien häiritseviä 

yhteydenottoja on paljon, ne eivät ehkä tunnu 
nuoresta kertomisen arvoisilta. Häirinnästä 
netissä ei saisi tulla normaalia. Siksi aikuisen on 
hyvä kysyä ja jutella aiheesta.

• Aikuisten osaaminen. Lapsi tai nuori kokee, 
ettei aikuinen osaa auttaa ikävissä 
nettitilanteissa

• Aikuisten ylireagointi ja ongelman 
yleistäminen. Lapsi tai nuori pelkää, että 
häneltä otetaan puhelin pois, jolloin hän ei 
pystyisi pitämään yhteyttä edes kavereihinsa.
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Miten purkaa ikävistä
kokemuksista kertomisen esiteitä?

• Häpeän tunne. Miten aikuinen voisi vähentää 
sitä?

• Häirintä on nuoren mielestä niin yleistä, että 
sitä on vaan siedettävä. Miten aikuinen voi 
vaikuttaa tähän käsitykseen?

• Aikuisten huomion suhtautuminen 
rankaisemiseen 

• Miten aikuinen osoittaa keskittyvänsä lapsen 
kokemuksen kuuntelemiseen ja siitä 
keskustelemiseen, miten kannattaa toimia 
jatkossa?
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Riittävän 
hyvät  

mediataidot

Itsensä 
arvostamisen 

taitoja

Miten
tunnistaa 

itselle
hyvää fiilistä 

tuovat sisällöt?

Ikävien 
asioiden 
puheeksi 

ottamisen 
taitoja

Lue lisää: https://www.mll.fi/digihyvinvointi

Kiusaamisen, 
häirinnän ja 
loukkaavan 

kohtelun 
tunnistamisen 

taitoja

Henkinen 
käsijarru

Olet hyvä 
tyyppi! 
- Tulla 

nähdyksi ja 
kuulluksi

Älä hyväksy 
häirintää ja 
loukkaavaa 

kohtelua
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01/09/2019 Ruutujen lumoa-vanhempaintilaisuus 
Kouluttajan nimi
Kouluttajan yhteystiedot



Ajankohtaisia 

digihyvinvoinnin 

näkökulmia
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Lisätietoa ja materiaalia:

Tilaa 
Ruutujen lumo-uutiskirjeemme:

www.mll.fi/ruutujenlumo
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Lisätietoa:
mll.fi/mediakasvatus
Mll.fi/digihyvinvointi



Ajatuksia, 
kysymyksiä?

Kiitos!

Annathan 
palautetta!

Siirry puhelimellasi 
osoitteeseen: 

www.mll.fi/koppa

Kouluttajan
numero: 29
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