
NUORET VERKOSSA

60 % tyttöjä
34 % poikia
4 % muun sukupuolisia 
2 % ei ilmoittanut sukupuoltaan

113
VASTAAJAA

EU:n uuden tietosuoja-asetuksen mukaan alle 
16-vuotiaan tulee saada vanhemmiltaan lupa käyttää 
verkkopalveluita, jotka tallentavat henkilötietoja. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää myös alemmasta 
ikärajasta, joka voi alimmillaan olla 13 vuotta. 

Suomessa asiaa valmisteleva työryhmä harkitsee 
ikärajan asettamista 13 tai 15 vuoteen.

74% oli käyttänyt jotakin 
sosiaalisen median 
palvelua alle 13-vuotiaana 91%heidän vanhemmistaan 

oli tietoisia tästä

Lastensuojelun Keskusliiton selvitys 2017. Lue koko selvitys: 
https://www.lskl.fi/verkkokauppa/nuoret-verkossa-raportti-nuorille-suunnatun-kyselyn-vastauksista/

Raportti nuorille suunnatun kyselyn vastauksista

Vastaajajakauma

Lasten omien näkemysten ohella vanhempien asenteilla ja 
käsityksellä sopivista ikärajoista näyttää olevan merkitystä sen 
suhteen, noudattavatko lapset asetettuja ikärajoja vai eivät.

Mielestäni on hyvä kysyä ensin lupa 
vanhemmilta kun palvelussa on ikäraja, 
mutta jos olet jo saman ikäinen tai 
vanhempi sinun ei tarvitse pyytää 
vanhemmilta lupaa.

(12-vuotias vastaaja) 

” 48% vastaajista oli kysynyt 
lupaa ainakin jonkun 
verkkopalvelun käyttöön



 

Mikä on mielestäsi sopiva ikäraja sosiaalisen 
median käyttöön ilman vanhempien lupaa? 

13v
ikärajaa
kannatti 

43 %

Nuorten ikärajaehdotukset vaihtelivat palveluittain

Facebookille, Instagramille, SnapChatille 
sekä Twitterille ehdotettiin eniten 

13 vuoden ikärajaa.

Verkkopelien, YouTuben ja erityisesti 
WhatsAppin osalta taas eniten 

kannatusta sai 12 vuoden ikäraja.

Vanhemmat vastaajat asettaisivat 
palveluille nuorempia korkeampia 
ikärajoja: 11–14-vuotiaista vastaajista 
74 % asettaisi ikärajaksi korkeintaan 
13 vuotta, kun taas 15–17-vuotiaista 
vastaajista näin tekisi vain 48 %.

Nuoret ottivat esille konkreettisia, 
julkisuudessa esillä olleita sosiaalisen 
median käyttöön liittyviä riskejä.

Nuoret eivät maininneet lainkaan 
sellaisia henkilötietojen luovut-
tamiseen ja käsittelyyn liittyviä 
uhkia, kuten identiteettivarkaudet 
tai henkilötietojen kaupalliseen 
hyväksikäyttöön liittyvät riskit. 
Lasten saattaa olla vaikea tiedos-
taa tällaisten riskien olemassa 
oloa, mikä tekee heistä toisaalta 
erityisen haavoittuvaisia juuri 
tällaisten uhkien edessä.

14v
ikärajaa
kannatti 

20 %

12v
tai alle  
ikärajaa kannatti 

16 %

Mitä riskejä näet siinä, että lapsi tai nuori käyttää 
sosiaalisen median palveluita ilman vanhempien lupaa?

Lapsi/nuori voi 
saada traumoja 

näkemästään

Voi joutua huijaamisen 
uhriksi, pedofiilin 
kohteeksi tai muuten 
vain kiusatuksi

Nuori saattaa myös luovuttaa 
somessa liikaa tai liian yksityisiä 
tietoja tai kuvia itsestään

Esille nousivat mm. myös 
palveluiden käytöstä seuraavat 

maksut, negatiiviset vaikutukset 
nuorten kehonkuvaan ja 

hakkeroinnin kohteeksi joutuminen

Nuoret saattavat 
kokea, että palveluihin, joissa 

ollaan vuorovaikutuksessa myös muiden 
kuin tuttujen kanssa, liittyy suurempia 

uhkia, ja ehdottavat siksi näille 
palveluille korkeampaa ikärajaa. 
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