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# Selvitys naisten kokemasta digitaalisesta väkivallasta 

# Koulutetaan väkivaltatyön ammattilaisia  

# Opaskirja digitaalisesta väkivallasta (vuoden 2019 aikana) 

# STEA:n rahoitus vuosille 2018-2019



Esityksen rakenne

1. Parisuhdeväkivalta ja teknologinen kehitys 

2. Digitaalisen väkivallan taktiikat 

3. Haitallisen suhteen varoitusmerkit 

4. Näin kohtaat digitaalista väkivaltaa kokeneen



Miten maailma on muuttunut 
vuosituhannen vaihteen jälkeen?



IRC-Galleria, Habbo Hotel, Wikipedia, 
Windows Messenger, Bluetooth, 
LinkedIn, MySpace, Skype, Facebook, 
Flickr, YouTube, Twitter, Pornhub, 
iPhone, iPad, Instagram, GPS-
navigaattorit, WhatsApp, 
älypuhelimet, Snapchat, Tinder, Find 
my iPhone, internet-of-things, Spotify, 
Periscope, tekoäly



Scottish Women’s Aid: Amira’s story

https://www.youtube.com/watch?v=JnJRiUA29jg


Digitaalisen väkivallan 
taktiikat parisuhteessa        

(ja sen jälkeen)



1. Vuorovaikutuksen kontrollointi 

2.Vakoilu ja paikantaminen 

3.Puhelinterrori



Vuorovaikutuksen 
kontrollointi



Vuorovaikutuksen kontrollointi

# Velvollisuus olla jatkuvasti tavoitettavissa 

# Sosiaalisen median käytön kontrollointi 

# Vaatimus näyttää viestit ja jakaa salasanat 

# Teknologian käytön rajoittaminen



Vakoilu ja 
paikantaminen



Vakoilu ja paikantaminen

# Teknologian käytön monitorointi 

# Tileille murtautuminen 

# Salakuuntelu ja -katselu 

# Vakoiluohjelmien asentaminen laitteille 

# Paikantaminen teknologian avulla



Puhelinterrori



Puhelinterrori

# Ylenmääräinen soittelu ja viestittely 

# Ahdistavat, loukkaavat ja uhkaavat viestit 

# Itsemurhalla uhkailu vallankäyttönä



Haitallisen suhteen 
varoitusmerkit



Kun olette eri paikoissa, hän soittelee ja viestittelee jatkuvasti 
ja suuttuu, jos et vastaa riittävän nopeasti. Hän syyllistää tai 
painostaa sinua jatkamaan puhelua tai viestittelyä niin kauan 
kuin hän kokee tarpeelliseksi. Hän käyttää blokkaamista ja 
estämistä vallankäytön välineenä.

soittelu ja viestittely

varoitusmerkkejä



Hän kyttää aktiivisuuttasi pikaviestipalveluissa esimerkiksi 
WhatsAppissa. Hän suuttuu, jos hän näkee, että olet ollut 
palvelussa aktiivinen, muttet ole vastannut hänen viestiinsä. 
Hän vaatii saada tietää kenen kanssa keskustelet ja mistä 
aiheista. Hän painostaa sinua näyttämään viestejä ja haluaa 
vaikuttaa siihen, mitä viestittelet muille. 

varoitusmerkkejä

pikaviestipalvelut



Hän stalkkaa someaktiivisuuttasi - kenen julkaisuista tykkäät, 
kuka tykkää sinun julkaisuistasi, kenen kaveri olet tai kuka 
seuraa tiliäsi - ja vaatii sinua tilille toimistasi. Hän painostaa 
sinua poistamaan tiettyjä ihmisiä somekontakteista tai 
vääränlaisia valokuvia sometililtä. Hän haluaa vaikuttaa siihen, 
mitä julkaiset somessa. 

varoitusmerkkejä

sosiaalinen media



Hän on “stalkannut” sinua jo ennen parisuhteen alkamista. 
Hän kyttää teknologian käyttöäsi esimerkiksi sivuhistorian tai 
auton navigaattorin tietoja. Hän lukee viestejäsi ilman lupaa.

varoitusmerkkejä

monitorointi



Hän postaa sinusta noloja kuvia tai asioita someen ilman 
lupaa. Hän kuvaa sinua luvatta. Hän painostaa sinua 
lähettämään intiimejä kuvia tai kuvaamaan seksiä. Hän 
näyttää intiimiä tai noloa materiaalia sinusta kavereilleen 
ilman lupaasi. Hän uhkaa - suoraan tai epäsuorasti - levittää 
intiimejä kuvia sinusta esimerkiksi riidan tai eron yhteydessä. 

varoitusmerkkejä

kuvat ja kuvaaminen



Hän lähettelee toistuvasti viestejä, joiden tarkoituksena on 
aiheuttaa sinulle paha mieli, saada sinut tuntemaan 
syyllisyyttä tai murentaa itsetuntosi. Hän lähettelee pelottavia 
ja uhkaavia viestejä selvinpäin tai päihtyneenä.

varoitusmerkkejä

soittelu ja viestittely



Miten kohtaan digitaalista 
väkivaltaa kokeneen?

# Teknologia ei ole ongelma - vaan sen väärinkäyttö. 
Väkivallan kokijalla on oikeus teknologiaan. 

# Usko väkivallan kokijaa ja ota hänen huolensa todesta. 

# Myös teknologiavälitteisessä väkivallassa vastuu on vain 
ja ainoastaan väkivallan tekijällä. 

# Arvioi tilanne huolellisesti yhdessä väkivallan kokijan 
kanssa ennen kuin ehdotat toimenpiteitä.



Mistä apua?

Louna Hakkarainen, p. 050 414 0544 
louna.hakkarainen@naistenlinja.fi 
www.naistenlinja.fi/turvaverkko/ 

Tukikeskus Varjo                                                                         
Eron jälkeinen vaino                                                                      
https://varjosta.fi 
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Kuvitus: Adam Simpson / New York Times


