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Nuoret käyttävät sosiaalisen median palveluita päivittäin. He keskustelevat 
sosiaalisessa mediassa ystäviensä kanssa, luovat yhteisöjä, seuraavat muiden 
luomaa sisältöä ja luovat sisältöä myös itse. Nuoret käyttävät sosiaalista mediaa 
tehokkaasti myös kansainvälistyäkseen, selvittääkseen ajankohtaisia asioita ja 
ottaessaan yhteyttä eri organisaatioihin. Tämän on huomannut myös poliisi, 
joka on alkanut käyttää sosiaalista mediaa uutena viestintäkanavana aiempien 
viestintäkanavoiden ohella houkutellakseen käyttäjiä nettisivuilleen sekä luo-
dakseen verkostoja. Poliisi on pyrkinyt sosiaalisen median käytöllä luomaan 
läpinäkyvyyttä toimintaansa, antamaan helpon tavan ottaa yhteyttä poliisiin ja 
luomaan turvallisuuden tunnetta sosiaaliseen mediaan. Suomessa nettipoliisit 
ovat toimineet menestyksekkäästi sosiaalisessa mediassa jo muutaman vuoden 
ajan. Heihin otetaan yhteyttä sosiaalisen median palveluiden välityksellä yhä 
enemmän. Suurin osa nettipoliiseille tulevista yhteydenotoista on kysymyksiä, 
mutta nettipoliisit saavat sosiaalisen median välityksellä myös vinkkejä ja ri-
kosilmoitukseen johtavia ilmoituksia. Nettipoliisit kokevat sosiaalisen median 
helppona yhteydenottokanavana nuorille. Nettipoliisien mukaan syynä nuorten 
yhteydenottoihin on nettipoliisien hyvä maine ja nuorten luottamus nettipolii-
seihin. Nettipoliisien sosiaalisen median käyttö on myös madaltanut nuorten 
kynnystä ottaa yhteyttä poliisiin myös arkaluontoisissa asioissa, kuten seksuaa-
lirikoksissa. 
 
Tämä Pro gradu -tutkielma käsittelee sitä, miksi nuoret ja poliisi käyttävät sosi-
aalista mediaa ja miksi nuoret ottavat yhteyttä poliisiin sosiaalisen median väli-
tyksellä. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena sekä kyselyiden ja yhden 
haastattelun avulla.  
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The young use social media services every day. In social media the young chat 
with their friends, create communities, follow the content the other users have 
created and also create content by themselves. The young use social media effi-
ciently also to internationalize themselves, to find out current issues and to con-
tact different organizations. Also police organization has noticed this and 
started to use social media as a new communication channel, to attract users to 
their websites and to create communities. By using social media the police want 
to be transparent, to offer an easy way to contact them and to make people feel 
safer in social media. In Finland the web polices have been working successful-
ly in the social media for last few years. The web polices are getting more and 
more messages via social media services. Most of the messages are questions 
but the web polices also get some clues and information that results in a crimi-
nal ad. The web polices think that it’s easy for the young to contact the police 
via social media. They also assume that the Finnish web polices have a good 
reputation and the young trust them which makes the young to contact them. 
The web polices’ social media use has also helped the young to contact them in 
sensitive topics like sexual crimes. 
 
This master thesis is about how the young and the police are using social media 
and why the young contact the police via social media. The research executed 
by a literature review, queries and one interview. 
 
Keywords: the young, social media and the police.  
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1 JOHDANTO 

Nuoret käyttävät nykyään sosiaalista mediaa osana jokapäiväistä elämäänsä. 
Sosiaalisessa mediassa he muun muassa suunnittelevat tapaamisia ja tapahtu-
mia, keskustelevat kavereiden kanssa sekä jakavat tietoa. Teknologian ja inter-
netin parissa kasvaneet nuoret käyttävät mielellään sosiaalisessa mediassa lähe-
tettyjä pikaviestejä ottaessaan yhteyttä muihinkin kuin vain omiin ystäviinsä. 
Tämän on huomannut myös sosiaalisessa mediassa työskentelevä Helsingin 
nettipoliisi ja muut eri poliisipiirien nettipoliisit. Sosiaalisen median palvelui-
den välityksellä nuorten on helppo esittää poliiseille kysymyksiä. Nuorten on 
myös helpompi ottaa yhteyttä poliisiin sosiaalisen median välityksellä kuin 
kasvokkain kun asia arkaluontoinen. Tällaisia arkaluonteisia aiheita on esimer-
kiksi kiusaaminen ja seksuaalirikokset. 

Tämän tutkielman keskeiset käsitteet ovat nuoret (engl. the young), sosi-
aalinen media (engl. social media) ja poliisi (the police).  

Tilastokeskuksen (2009) mukaan nuoria ovat 15–24 -vuotiaat. Nuorille tek-
nologia on niin luonnollinen osa elinympäristöä, että se on melkein näkymätön-
tä. Heidän netissä käyttämänsä aika ei ole pois harrastuksista tai kavereiden 
tapaamisesta. Nuoret osaavat myös käyttää sosiaalista mediaa tehokkaasti 
muun muassa muodostaessaan yhteisöjä ja vaikuttaessaan yhteiskunnallisiin 
asioihin. (Tapscott, 2010).  

Kangas, Toivonen ja Bäck (2007) määrittelevät sosiaalisen median koostuvan 
kolmesta käsitteestä, joita ovat teknologia, sisältö ja yhteisö. Kankaan, Toivosen 
ja Bäckin (2007) mukaan Web 2.0 tarjoaa teknologisen ympäristön sosiaaliselle 
medialle. Sisällöllä puolestaan tarkoitetaan käyttäjien tuottamaa ja jakamaa si-
sältöä ja yhteisöllä käyttäjien luomaa yhteisöä, joka auttaa jäsentämään mielen-
kiintoisen materiaalin löytymistä. (Kangas, Toivonen ja Bäck, 2007).  

Poliisi määritellään tutkimuksessa kahdella eri tasolla. Ensimmäinen taso 
on poliisiorganisaatio ja toinen poliisi yksittäisenä henkilönä. Poliisiorganisaa-
tio on sisäasianministeriön alainen organisaatio ja siten osa julkishallintoa. Po-
liisihallitus ohjaa ja johtaa operatiivista toimintaa. Poliisilaitokset, poliisin val-
takunnalliset yksiköt sekä Poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisin tekniikkakes-
kus toimivat Poliisihallituksen suorassa alaisuudessa. Poliisin valtakunnallisia 
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yksiköitä puolestaan ovat ammattimaisen rikoksentorjuntaan erikoistunut Kes-
kusrikospoliisi, liikenteenvalvonnasta vastaava Liikkuva poliisi ja sisäisestä ja 
ulkoisesta turvallisuudesta vastaava Suojelupoliisi. (Poliisi.fi, 2012). Poliisin 
tehtäviksi määritellään poliisilain mukaan ”oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen 
turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten 
ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen” (Poliisilaki, 
2011). Poliisi yksittäisenä henkilönä tarkoittaa yksittäistä poliisia. Esimerkiksi 
nettipoliisit ovat oikeita poliiseja, joilla on sosiaalisessa mediassa profiilit. Tässä 
tutkielmassa käytetään termiä nettipoliisi kun puhutaan netissä ja sosiaalisessa 
mediassa työskentelevistä poliiseista yksittäisinä henkilöinä. 

Tämän tutkielman tutkimusongelmat ovat: Miksi nuoret ja 
poliisi käyttävät sosiaalista mediaa? Miksi nuoret käyttävät sosiaalista mediaa 
ottaessaan yhteyttä poliisiin? 

Tutkielman tärkeimpänä motiivina on aiheen ajankohtaisuus. Poliisin so-
siaalisen median käytöstä on jonkin verran tutkimusta ulkomailta, esimerkiksi 
Yhdysvalloista. Vaikka Suomen poliisin sosiaalisen median käytöstä ei ole vielä 
paljoa akateemista tutkimusta, aihetta on käsitelty paljon eri lehdissä. Esimer-
kiksi Ylen uutisissa poliisin sosiaalisen median käyttöä on käsitelty vuonna 
2011 muun muassa otsikoilla ”Poliisi entistä vahvemmin sosiaalisessa medias-
sa” ja ”Helsingin virtuaalipoliisille tulvii viestejä”(Yle.fi, 2011). Verkkouutisissa 
puolestaan on kirjoitettu aiheesta otsikolla ”Virtuaalipoliisi ratkoo rikoksia Fa-
cebookin avulla” (Verkkouutiset.fi, 2011). Vuonna 2012 aiheesta löytyy uutisia 
muun muassa otsikoilla ”Työryhmä esittää nettipoliisien määrän lisäämistä” 
(Helsinginuutiset.fi, 2012), ”Poliisille tulvii ilmoituksia kiusaamisesta Faceboo-
kissa” (HS.fi, 2012) ja ”Poliisi laajentaa reviiriään netissä”(Helsingin sanomat, 
2012). Nettipoliisien saavuttaneesta julkisuudesta kertoo myös se, että heistä 
tehdään myös kevyempiä juttuja. Esimerkiksi Yle.fi (2012) kirjoittaa ”Nettipolii-
si Forss uhattiin heittää ulos Facebookista”. Syynä tähän otsikointiin oli, että 
Facebook luuli nettipoliisi Marko Forssin lähettävän spämmiä, sillä hän oli lä-
hettänyt paljon viestejä Facebookissa (Yle.fi, 2012). Helsingin nettipoliisin yli-
konstaapeli Marko Forss on valittu vuoden poliisiksi 2011 ansiokkaan nettipo-
liisityönsä johdosta (Poliisi.fi, 2012).  

Tähän tutkielmaan on kerätty tietoa kolmella eri menetelmällä: kirjalli-
suudesta sekä sosiaalisen median palvelun kautta lähettyjen kyselyiden ja yh-
den haastattelun avulla. Julkishallinnon, erityisesti poliisin ja nuorten sosiaali-
sen median käytöstä tietoa on etsitty kirjallisuudesta ja tieteellisistä artikkeleista 
sekä konferenssi-julkaisuista. Tieteelliset artikkelit ja konferenssijulkaisut on 
etsitty Nelli-järjestelmän monihaun kautta informaatioteknologian- ja viestintä-
tieteidentietokannoista. Informaatioteknologian tietokantoja, joista artikkeleita 
ja konferenssijulkaisuja on haettu, ovat esimerkiksi ACM Digital Library, IEEE 
Computer Society ja IEEE Xplore. Viestintätieteiden tietokannoista on käytetty 
muun muassa tietokantoja Linguistics and Language Behavior Abstracts (Pro-
Quest), Emerald Journals ja EBSCO. Lisäksi tietoa on haettu monialaisista tieto-
kannoista, kuten Web of Science:stä, sosiaalisen median monitieteisyyden takia. 
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Tutkielman empiiriseen osuuteen kerättiin tietoa haastattelun ja kyselyi-
den avulla. Haastateltavana oli Helsingin nettipoliisissa pisimpään toiminut, 
vuoden 2011 poliisiksikin valittu, ylikonstaapeli Marko Forss. Syynä tähän va-
lintaan oli se, että Marko Forss oli toiminut haastattelun ja kyselyiden toteutta-
misen aikaan nettipoliisina noin kolme vuotta, kun taas loput eri poliisipiirien 
nettipoliisit vain noin vuoden. Eri paikkakuntien nettipoliiseille puolestaan lä-
hetettiin kyselyt Facebookin kautta, koska Facebook on sosiaalisen median pal-
velu, jossa kaikki Suomen nettipoliisit toimivat. Facebook valittiin kyselyiden 
toteuttamisen kanavaksi myös siksi, että sen kautta pystyy viestimään vuoro-
vaikutteisesti, päinvastoin kuin tavallisella kyselylomakkeella. Esimerkiksi net-
tipoliisit pystyivät halutessaan kysymään tarkentavia kysymyksiä kyselyn ky-
symyksistä. Helsingin nettipoliisin kolme jäsentä, mukaan lukien Marko Forss, 
työskentelevät päätoimisesti sosiaalisessa mediassa, kun taas eri poliisipiirien 
nettipoliisit vaihtelevasti muun poliisityön ohessa. Eri poliisipiirien nettipolii-
seilla on käytettävissä keskimäärin 10 prosenttia työajasta työskentelyyn sosiaa-
lisessa mediassa. 

Koska Suomen nettipoliisitoiminnasta ei ole vielä olemassa tieteellistä tut-
kimusta, on lähteinä myös muutamia lehtijuttuja. Näitä lehtijuttuja on kerätty 
muun muassa Helsingin Sanomista ja Ylen uutisista. Lehtijutut toimivat tutki-
muksessa esimerkkeinä nettipoliisitoiminnasta ja sen saavuttamasta julkisuu-
desta. 

Tämä tutkielma koostuu kuudesta luvusta. Tutkielman luvussa 2 määritel-
lään tarkemmin sosiaalisen median käsite ja esitellään sosiaalisen median pal-
veluita sekä pohditaan sosiaalisen median käytön omaksumista teknologian 
hyväksymismallin pohjalta. Luvussa 3 käsitellään nuorten sosiaalisen median 
käyttöä sekä käyttötapoja ja syitä nuorten sosiaalisen median käyttöön. Luvussa 
käsitellään myös nuorten sosiaalisen median palveluiden käytön omaksumista 
teknologian hyväksymismallin kautta. Luku 4 käsittelee poliisin sosiaalisen 
median käyttöä. Luvussa käydään läpi poliisin sosiaalisen median käyttöä maa-
ilmalla, tarkastellaan Suomen poliisin sosiaalisen median käyttötapoja Face-
bookissa sekä käsitellään Helsingin nettipoliisin sosiaalisen median kautta saa-
mia yhteydenottoja ja niiden kehitystä vuosina 2010 ja 2011. Tutkielman luku 5 
käsittelee empiiristä tukimusta nuorista ja nettipoliiseista sosiaalisessa mediassa. 
Luvussa kuvataan, miten empiirinen tutkimus toteutettiin ja mikä tulos siinä 
saadaan nuorten yhteydenotoista poliisiin sosiaalisen median kautta. Luku 6 
puolestaan on yhteenveto, jossa kerrotaan tutkielman päätelmät ja esitetään 
ehdotus jatkotutkimuksen tutkimuskysymyksistä. 
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2 SOSIAALINEN MEDIA 

Sosiaalisen median suosio on kasvanut huimasti internetin käyttäjien keskuu-
dessa viimeisimmän viiden vuoden aikana. Jopa sadat miljoonat ihmiset käyt-
tävät sosiaalisen median palveluita osana päivittäisiä rutiinejaan (Guy, Jacovi, 
Perer, Ronen & Uziel, 2010). Vuodesta 2005 vuoteen 2009 amerikkalaisten ai-
kuisten internetin käyttö on kasvanut 67 prosentista 79 prosenttiin. 46 prosent-
tia näistä internetin käyttäjistä kertoi käyttävänsä myös sosiaalisen median pal-
velua, kuten MySpacea, Facebookia tai Linkediniä (Lux Wigand, 2010). Sosiaali-
sen median palveluiden käytöstä on tullut jopa välttämätöntä miljoonille käyt-
täjille Yhdysvalloissa (Agichtein, Castillo, Donato, Gionis & Mishne, 2008). Täs-
sä luvussa esitellään sosiaalisen median määritelmiä ja palveluita. Lisäksi lu-
vussa kuvataan teknologian hyväksymismalli. 

2.1 Sosiaalisen median määritelmiä 

Sosiaalinen media on käsite, jota voidaan lähestyä useasta eri näkökulmasta. 
Informaatioteknologian lähestymistavassa sosiaaliseen mediaan teknologialla 
on suurempi osuus, kun taas viestinnän näkökulmassa painottuu ihmisten väli-
set suhteet ja kommunikointi. Seuraavaksi kuvataan muutamia sosiaalisen me-
dian määritelmiä.  

Kaplan & Haenlein (2010) lähestyvät sosiaalisen median käsitettä infor-
maatioteknologisesta näkökulmasta termien Web 2.0 ja käyttäjien luoma sisältö 
(engl. User Generated Content, UGC) avulla. Heidän mukaansa Web 2.0 tarjoaa 
alustan sosiaalisen median kehittymiselle. Käyttäjien luoma sisältö puolestaan 
on julkista, avointa ja käyttäjien itsensä luomaa. Sisältö ei ole vain tekstiä, vaan 
se voi olla myös kuvaa tai ääntä. Käyttäjien luoma sisältö on julkaistu joko in-
ternet-sivuilla tai sosiaalisen median palvelussa tietylle käyttäjäjoukolle. Kaplan 
& Haenlein (2010) tiivistävät sosiaalisen median tarkoittamaan ryhmää internet-
pohjaisia sovelluksia, jotka on rakennettu ideologiselle ja teknologiselle Web 
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2.0:n pohjalle ja jotka mahdollistavat käyttäjien luoman sisällön tekemisen ja 
levittämisen. (Kaplan & Haenlein, 2010). 

Pitt, Parent, Steyn, Berthon ja Money (2011) puolestaan lähestyvät sosiaali-
sen median määritelmää viestinnän näkökulmasta. He määrittelevät sosiaalisen 
median tarkoittamaan informaatiosisältöä, jonka käyttäjät ovat tuottaneet käyt-
täen helppokäyttöisiä ja skaalautuvia julkaisuteknologioita. Sosiaalinen media 
on siis yhdistelmä sosiaalisen verkostoitumisen vaikutuksia ja teknologiaa, joka 
muuttaa monologin dialogiksi ja sen avulla tekee informaatiosta tasa-
arvoisempaa. Sosiaalinen media mahdollistaa jokaisen, joka pääsee käyttämään 
internetiä, julkaisemaan netissä. Näin käyttäjät muuttuvat passiivisista sisällön 
vastaanottajista aktiivisiksi sisällön julkaisijoiksi. (Pitt, Parent, Steyn, Berthon & 
Money, 2011).  

Tässä tutkielmassa käytetään Kankaan, Toivosen ja Bäckin (2007) määri-
telmää, jonka mukaan sosiaalinen media koostuu kolmesta käsitteestä. Nämä 
käsitteet ovat sisältö, yhteisöt ja Web 2.0 – teknologia. Web 2.0 tarkoittaa jouk-
koa teknologioita, jotka tarjoavat ympäristön sosiaalisen median toteuttamiselle. 
Sisältö puolestaan tarkoittaa käyttäjien tuottamaa ja jakamaa sisältöä, esimer-
kiksi tekstiä, videoita tai kuvia. Yhteisöllä tarkoitetaan käyttäjien muodostamaa 
yhteisöä. Sosiaalisen median sovelluksille, tyypillisiä piirteitä ovat osallistumi-
nen, avoimuus, keskustelu, yhteisöt ja verkottuminen. (Kangas, Toivonen & 
Bäck, 2007). Alla on Kankaan, Toivosen ja Bäckin (2007) kuvio sosiaalisen medi-
an ydinkäsitteistä.  

 

 
KUVIO 1 Sosiaalisen median ydinkäsitteet (Kangas, Toivonen & Bäck, 2007) 
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2.2 Sosiaalisen median palveluita 

Tässä alaluvussa esitellään sosiaalisen median palveluiden jaottelua sekä anne-
taan muutamia esimerkkejä sosiaalisen median palveluista. Esimerkit sosiaali-
sen median palveluista on jaoteltu Juslénin (2009) luokittelun mukaan. Juslén 
(2009) jakaa sosiaalisen median palvelut kolmeen ryhmään, joita ovat verkot-
tumispalvelut, sisällön julkaisupalvelut ja tiedon luokittelu- ja arvioimispalve-
lut. Verkottumispalveluissa tarkoituksena on yhteisöjen muodostuminen ja 
kanssakäyminen. Julkaisupalveluiden avulla tarjotaan kaikille mahdollisuus 
jakaa jo tuotettua sisältöä vapaasti. Tiedon luokittelu- ja arvioimispalveluiden 
tarkoituksena on tarjota välineitä tiedon luokitteluun ja järjestämiseen ja tiedon 
arviointiin.  

Lietsala ja Sirkkunen (2008) puolestaan jakavat sosiaalisen median palve-
lut useampaan ryhmään kuin Juslén (2009). Heidän mukaansa ryhmiä on yh-
teensä kuusi ja nämä ovat sisällöntuottaminen ja julkaiseminen, sisällön jaka-
minen, sosiaaliset verkostoitumispalvelut, yhteistuotanto, virtuaalimaailmat ja 
liitännäiset, jotka ovat muiden sosiaalisen median palveluiden kautta käytettä-
viä pelejä. Sosiaalisen median palvelu ei välttämättä kuulu vain yhteen näistä 
ryhmistä, vaan siinä voi olla osia useastakin eri ryhmästä. Seuraavaksi esitel-
lään esimerkkejä sosiaalisen median palveluista Juslénin (2009) ryhmittelyn 
mukaisesti.  

Twitter on suuren julkisuuden saavuttanut sosiaalisen median verkottu-
mispalvelu. Sitä on alettu käyttää myös julkishallinnon organisaatioissa. Twitter 
on vuonna 2006 perustettu sosiaalisen verkostoitumisen ja mikrobloggauksen 
palvelu, jossa käyttäjät voivat lähettää ja lukea viestejä, joita kutsutaan tviiteiksi 
(engl. tweet) (Lux Wigand, 2010). Palvelu on useiden muiden sosiaalisen medi-
an sovellusten tapaan ilmainen. Juslénin (2009) mukaan Twitterissä on kahden-
laisia verkostosuhteita: molemminpuolista seurantaa ja toispuolista seurantaa.  

LinkedIn on myös verkottumispalvelu, joka keskittyy erityisesti uraan ja 
työelämään. Käyttäjä voi perustaa palveluun profiilin, joka on eräänlainen laa-
jennettu ansioluettelo, jossa voi myös esitellä erityistaitojaan kattavasti. Profiilia 
voi täydentää esimerkiksi tuomalla sisältöä blogista tai julkaisupalveluista sekä 
jakamalla tiedostoja. Käyttäjien välinen sosiaalisen median tunnusomainen ver-
kosto syntyy palvelussa joko käyttäjän kutsuessa toisen käyttäjän tai ulkopuoli-
sen oman verkostonsa jäseneksi tai käyttäjän hyväksyessä kutsun toiselta käyt-
täjältä. LinkedIn on maksuton, mutta tarjolla on myös laajempi maksullinen 
versio. (Juslén 2009; Salmenkivi & Nyman 2008).  

Blogger on blogialusta eli sisällönjulkaisupalvelu, johon käyttäjät voivat 
luoda omia blogejaan. Blogilla tarkoitetaan verkkosivua tai -sivustoa, joihin 
blogin ylläpitäjät kirjottavat näkemyksiään ja mielipiteitään eri asioista. Blogit 
ovat verrattavissa päiväkirjoihin, mutta nykyään niitä voidaan käyttää paljon 
monimuotoisemmin hyväksi. Usein blogit eivät ole yleisistä asioista kertovia 
päiväkirjoja, vaan ne keskittyvät tiettyyn, tarkoin määriteltyyn aiheeseen. Yksi 
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blogien tärkeimmistä piirteistä on se, että niitä pääsevät kommentoimaan myös 
blogien lukijat. Kommentointi on pääsääntöisesti avointa kaikille ja usein blogi-
en suosiota mitataan niiden saamien kommenttien määrällä. Blogeille ominaista 
on ajan hermolla oleminen ja henkilökohtaisuus. Blogeissa voi olla linkkejä toi-
siin blogeihin, mikä on erittäin tehokasta markkinoinnin ja viestinnän kannalta. 
(Juslén 2009; Salmenkivi & Nyman 2008) Näin ollen Bloggerilla on myös verkot-
tumispalvelun ominaisuuksia.  

YouTube on videoiden jakamiseen tarkoitettu sisällönjulkaisupalvelu. Se 
on perustettu vuonna 2005, minkä jälkeen sen suosio on kasvanut huimasti. 
Nykyisin YouTubea tarjotaan 54 eri kielellä ja palvelusta katsotaan yli 4 miljar-
dia videota päivässä (Youtube, 2012). YouTubeen voi luoda käyttäjätunnuksen, 
jonka jälkeen on mahdollista lisätä omia videoita, katsoa ja ladata muiden li-
säämiä videoita sekä kommentoida niitä. (Juslén 2009; Salmenkivi & Nyman 
2008).  

Facebook on vuonna 2004 perustettu suuren suosion saavuttanut sosiaali-
sen median verkottumispalvelu, jossa käyttäjä voi luoda oman profiilin, kerätä 
ystäviä, jotka voivat lähettää viestejä toistensa sivuille, joita kutsutaan ”seinik-
si”. Lisäksi Facebookissa voi tutustua toisten profiileihin ja muodostaa ryhmiä 
esimerkiksi kiinnostuksen kohteiden mukaan. Facebook on todella suosittu 
monenikäisten keskuudessa ja myös useat organisaatiot ovat alkaneet käyttää 
sitä. (Ellison, Steinfield & Lampe, 2007). Kesäkuussa 2012 Facebookissa oli 955 
miljoonaa kuukausittain aktiivista käyttäjää, joista yli puolet käyttää Facebookia 
joka päivä (Facebook, 2012). Suomalaisia tuosta määrästä oli yli 2 miljoonaa 
(Socialbakers.com, 2012). 

IRC-galleria on suosittu suomalainen 15–24 -vuotiaille nuorille suunnattu 
verkottumispalvelu, jossa nuoret voivat pitää yhteyttä ystäviinsä. Jokaisella 
käyttäjällä on oma profiili, johon hän voi lisätä kuvia ja kirjoittaa päiväkirja-
merkintöjä. Kommunikointi IRC-galleriassa tapahtuu kuviin ja päiväkirjamer-
kintöihin kirjoitettujen kommenttien avulla. IRC-galleriassa voi myös kuulua 
yhteisöihin ja perustaa itse yhteisöjä. Yhteisöjen sivuilla voi keskustella yhtei-
sön nimen ilmoittamasta aiheesta. (IRC-galleria, 2012). 

2.3 Sosiaalinen media ja teknologian hyväksymismalli 

Kuten jo aiemmin mainittiin, sosiaalinen media on saavuttanut suuren suosion 
internetin käyttäjien keskuudessa. Suuri osa internetin käyttäjistä on siis omak-
sunut hyvin sosiaalisen median käytön. Tätä sosiaalisen median käytön omak-
sumista ja käyttöä yleisesti voidaan lähestyä teknologian hyväksymismallin 
(engl. technology acceptance model, TAM) näkökulmasta. TAM-mallin tärkein 
tavoite on selvittää havaitun hyödyllisyyden ja helppokäyttöisyyden vaikutusta 
henkilökohtaisiin asenteisiin ja käyttöaikomukseen ja siten myös teknologian 
tai järjestelmän käyttöön. Teknologian hyväksymismallin kehitti vuonna 1986 
Fred D. Davis, minkä jälkeen mallista on tehty muokattuja versioita, kuten 
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TAM2 (Venkatesh & Davis, 2000) sekä TAM-malli, joka laajentaa alkuperäistä 
mallia selittämällä tarkemmin havaittua helppokäyttöisyyttä (Venkatesh, 2000).  

Davis, Bagozzi ja Warshaw (1989) kuvaavat TAM-mallin seuraavalla ta-
valla: 

 
KUVIO 2 TAM-malli (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989). Tekijän suomentama. 

Kuvion ensimmäinen tekijä on ulkoiset muuttujat (engl. external variables). Ne 
ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat käyttäjän kokemaan teknologian käytön havait-
tuun hyödyllisyyteen ja havaittuun helppokäyttöisyyteen. Myös havaittu help-
pokäyttöisyys vaikuttaa havaittuun hyödyllisyyteen. Havaittu hyödyllisyys ja 
helppokäyttöisyys vaikuttavat yhdessä käyttäjän käyttöasenteeseen, mikä puo-
lestaan vaikuttaa käyttäjän aikomukseen käyttää teknologiaa tai järjestelmää. 
Havaittu helppokäyttöisyys vaikuttaa myös suoraan käyttöaikomukseen. Käyt-
töaikomus taas vaikuttaa todelliseen järjestelmän tai teknologian. (Davis, Ba-
gozzi & Warshaw, 1989). Käyttäjät hyväksyvät helpommin uuden teknologian, 
joka koetaan helpoksi ja hyödylliseksi käyttää (Davis, 1989).  

Havaitulla hyödyllisyydellä tarkoitetaan käyttäjän subjektiivista kokemus-
ta siitä, miten teknologia tai sovellus parantaa hänen suorituskykyään työssä. 
Havaittu käytön helppous puolestaan tarkoittaa kuinka vaivattomana käyttäjä 
kokee teknologian käytön. Havaittu hyödyllisyys on ensisijainen tekijä, joka 
vaikuttaa teknologian käyttöön. Havaittu käytön helppous puolestaan on toi-
seksi tärkein tekijä. (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989).  

Venkateshin ja Davisin (2000) TAM2-malli selittää havaittuun hyödylli-
syyteen vaikuttavia tekijöitä TAM-mallia selvemmin ja yksityiskohtaisemmin. 
TAM2-malli on kuvattu seuraavassa kuviossa. 
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KUVIO 3 TAM2-malli (Venkatesh & Davis, 2000). Tekijän suomentama. 

TAM2-mallissa esitellään aiemman mallin laajennuksena joukko sosiaalisia ja 
kognitiivisia tekijöitä, jotka vaikuttavat havaittuun käytön hyödyllisyyteen. So-
siaalisia vaikuttavia tekijöitä ovat subjektiivinen normi, vapaaehtoisuus ja ima-
go. Subjektiivisella normilla tarkoitetaan käyttäjän mielikuvaa siitä, uskovatko 
muut käyttäjät hänen onnistuvan teknologian käytössä. Vapaaehtoisuudella 
tarkoitetaan todennäköisyyttä, jolla käyttäjä alkaa käyttää teknologiaa ilman 
käskyä. Imago puolestaan on käyttäjän sosiaalinen status yhteisössä. (Venka-
tesh & Davis, 2000).  

Kognitiivisia käyttöön vaikuttavia tekijöitä ovat työtehtävän tärkeys, tu-
loksen laatu ja tuloksen esiteltävyys. Työtehtävän tärkeys on käyttäjän henkilö-
kohtainen mielipide siitä, onko teknologia hänen työtehtävänsä kannalta oleel-
linen. Tuloksen laadulla tarkoitetaan käyttäjän havaintoja siitä, miten teknolo-
gian käyttö vaikuttaa työn tulosten laatuun ja tulosten esiteltävyydellä teknolo-
gian käytöstä seuraavia konkreettisia tuloksia. (Venkatesh & Davis, 2000).  

Koska teknologian hyväksymismallia on käytetty laajasti erilaisten uusien 
informaatioteknologioiden omaksumiseen ja käyttöön, voidaan sitä soveltaa 
myös sosiaaliseen mediaan. Hossain ja De Silva (2009) ovat tutkineet sosiaalis-
ten verkostojen vaikutusta teknologian hyväksymiseen verkkoyhteisöissä. He 
lisäsivät alkuperäiseen TAM-malliin vahvat ja heikot sosiaaliset sidokset ja tut-
kivat niiden vaikutusta verkkoyhteisöjen käytön omaksumisessa ja käytössä. 
Vahvoilla sidoksilla tarkoitetaan sitä, että suhteen ylläpitoon käytetään paljon 
aikaa ja suhde on molemminpuolinen, sekä toiseen luotetaan paljon. Heikossa 
sidoksessa vuorovaikutus on harvempaa ja suhde ei ole emotionaalisesti kovin-
kaan vahva. Hossainin ja De Silvan (2009) tutkimuksen tulos oli, että sosiaalisil-
la sidoksilla oli suuri vaikutus uusien käyttäjien informaatioteknologian omak-
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sumiseen. Hossainin ja De Silvan (2009) mukaan sekä vahvoilla että heikoilla 
sosiaalisilla sidoksilla oli suuri vaikutus käyttäjän asenteeseen uutta teknologi-
aa, virtuaaliyhteisöjä, kohtaan. (Hossain ja De Silva, 2009). Tämä Hossainin ja 
De Silvan (2009) päätelmä vahvojen ja heikkojen sosiaalisten sidosten vaikutuk-
sesta uuden teknologian omaksumiseen koskee varmasti myös muitakin ver-
kostoitumiseen tähtääviä sosiaalisen median palveluita.  

Hsu ja Lin (2007) ovat puolestaan tutkineet erään sosiaalisen median pal-
velun, blogien, käyttöä teknologian hyväksymismallin näkökulmasta. Heidän 
blogeihin sovellettu teknologian hyväksymismalli on esitetty alla olevassa ku-
viossa. 

 

 
 

KUVIO 4 Teknologian hyväksymismalli blogeista (Hsu & Lin, 2007). Tekijän suomentama. 

Hsu ja Lin (2007) ovat jakaneet bloggaukseen vaikuttavat tekijät kolmeen ryh-
mään eli teknologianhyväksymistekijöihin, tiedonjakamistekijöihin ja sosiaali-
sen vaikutuksen tekijöihin. Teknologianhyväksymis-tekijät jakautuvat edelleen 
havaittuun hyödyllisyyteen, havaittuun ja havaittuun. Tiedonjakamistekijöitä 
puolestaan ovat epäitsekkyys, oletettu molemminpuolinen, maine, luottamus ja 
oletetut suhteet. Sosiaalisen vaikutuksen tekijöitä on kaksi sosiaaliset normit ja 
yhteisön tunnistaminen. Edellä mainituista tekijöistä sosiaalisen vaikutuksen 



17 

 

tekijät vaikuttavat suoraan aikomukseen blogata. Teknolgianhyväksymistekijät 
ja tiedonjakamistekijät puolestaan vaikuttavat bloginkäyttöasenteeseen ja sitä 
kautta aikomukseen blogata. (Hsu & Lin, 2007). 

Hsun ja Lin (2007) tutkimuksen mukaan havaittu helppokäyttöisyys ja ha-
vaittu nautinnollisuus vaikuttivat paljon blogien käyttöasenteeseen. Myös 
epäitsekkyys ja maine olivat tekijöitä, jotka vaikuttivat bloginkäyttöasenteeseen, 
kun taas loppujen tiedonjakamistekijöiden vaikutus asenteeseen oli vähäinen. 
Sosiaalisen vaikutuksen tekijöistä yhteisön tunnistaminen vaikutti sosiaalista 
normia enemmän käyttäjien aikomukseen blogata. (Hsu & Lin, 2007). 
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3 NUORET SOSIAALISESSA MEDIASSA 

Nuoret käyttävät sosiaalisen median palveluja päivittäin, jopa monta kertaa 
päivässä. He ovat omaksuneet sosiaalisen median palvelut tehokkaasti käyt-
töönsä. Nuoret käyttävät sosiaalista mediaa muun muassa keskustellakseen 
ystäviensä kanssa, mutta myös kansainvälistyäkseen, luodakseen yhteisöjä ja 
jakaakseen tietoa. Tässä luvussa käsitellään nuorten sosiaalisen median omak-
sumista teknologian hyväksymismallin pohjalta, sekä kuvataan syitä nuorten 
sosiaalisen median palveluiden käyttöön.  

Tilastokeskuksen (2009) mukaan nuoria ovat 15–24 -vuotiaat. Tapscott 
(2010) puolestaan käyttää nykyajan nuorista ja nuorista aikuisista termiä net-
tisukupolvi. He ovat syntyneet vuosina 1977–1997. Tärkeää on ottaa huomioon 
myös se, että tätäkin nuoremmat käyttävät Internetiä ja sosiaalisen median pal-
veluita. Tapscottin (2010) mukaan nykynuorten eli nettisukupolven määritelmä 
on melko laaja, yhteensä 20 vuotta. Tästä johtuen tässä tutkielmassa käytetään 
Tilastokeskuksen (2009) nuorten määritelmää.  

Nykyajan nuoret ovat kasvaneet digitaalisten laitteiden ympäröimänä, 
mikä on vaikuttanut huomattavasti heidän ajattelutapaansa. Näille nuorille 
tekniikka ja teknologia ovat näkymätöntä ja luonnollinen osa elinympäristöä. 
Huomioitavaa kuitenkin on, että kaikilla tämän ikäryhmän nuorista ei ole ollut 
samoja mahdollisia teknologian ja internetin käyttöön. Esimerkiksi Yhdysval-
loissa ja Euroopassa asuvilla nuorilla on ollut huomattavasti parempi mahdolli-
suus käyttää internetiä kuin köyhemmissä maanosissa, kuten Afrikassa, asuvil-
la nuorilla. Teknologian käyttö on kuitenkin alkanut lisääntyä osassa köyhistä 
alueista, kuten esimerkiksi Aasiassa. (Tapscott, 2010).  

Vuonna 2010 suomalaisista nuorista noin 70–85 prosentilla oli profiili ai-
nakin yhdessä sosiaalisen median palvelussa, kuten Facebookissa tai Twitteris-
sä. 16–24 –vuotiaista nuorista profiili oli 83 prosentilla, kun taas 25–34 –
vuotiaista profiili oli 76 prosentilla. 35–44 –vuotiaista profiili oli puolestaan vain 
44 prosentilla, mistä huomaa selkeästi nettisukupolven rajan. Vanhimmissa ikä-
ryhmissä sosiaalista mediaa käyttivät vain harvat. Nuorten suuri käyttäjämäärä 
nosti kuitenkin sosiaalisen median käyttäjien kokonaismäärän 42 prosenttiin. 
Alla olevassa taulukossa on kuvattu, kuinka suurella osalla eri ikäryhmien 
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edustajista on profiili jossain sosiaalisen median palvelussa. (Tilastokeskus, 
2010).  

 

 
KUVIO 5 Profiili sosiaalisessa mediassa ikäryhmittäin (Tilastokeskus, 2010) 

3.1 Nuoret ja sosiaalisen median teknologian hyväksymismalli 

Luvussa 2.3. esiteltyä teknologian hyväksymismallia (Davis, Bagozzi ja 
Warshaw, 1989) on sovellettu myös nuorten sosiaalisen median omaksumisen 
tarkasteluun. Tässä alaluvussa kuvataan Shittun, Bashan, AbdulRahmanin ja 
Ahmadin (2011) ja Dhumen, Pattanshettin, Kamblen ja Prasadin (2012) tekemiä 
teknologian hyväksymismalliin pohjaavia tutkimuksia nuorten sosiaalisen me-
dian käytön oamksumisesta. 

Shittu, Basha, AbdulRahman ja Ahmad (2011) tutkivat opiskelijoiden 
asenteita ja aikomusta käyttää sosiaalisen median palveluita. Tukimuksen tar-
koituksena oli selvittää tekijöitä, jotka ennustavat opiskelijoiden asenteita ja ai-
komuksia käyttää sosiaalisen median palveluita. Tutkimuksen pohjana Shittu, 
Basha, AbdulRahman ja Ahmad (2011) käyttivät seuraavaa sosiaalisen median 
omaksumiseen sovellettua teknologian hyväksymismallia. 

 



20 

 

 
 

KUVIO 6 Teoreettinen TAM-malli sosialisen median omaksumisesta (Shittu, Basha, 
AbdulRahman ja Ahmad, 2011). Tekijän suomentama. 

Mallin mukaan subjektiiviset normit, havaittu hyödyllisyys ja havaittu helppo-
käyttöisyys vaikuttavat käyttäjän asenteeseen sosiaalisen median käyttöä koh-
taan. Tämä puolestaan vaikuttaa käyttäjän aikomukseen käyttää sosiaalista me-
diaa. Subjektiivinen normi kuvaa sitä, millaista käyttäytymistä hänelle tärkeät 
henkilöt odottavat häneltä kuvatussa tilanteessa. Havaittu hyödyllisyys tarkoit-
taa sitä, kuinka paljon käyttäjä uskoo sosiaalisen median auttavan häntä työs-
sään. Havaittu helppokäyttöisyys puolestaan tarkoittaa käsitystä siitä, kuinka 
paljon käyttäjän pitää nähdä vaivaa käyttääkseen sosiaalista mediaa. (Shittu, 
Basha, AbdulRahman ja Ahmad, 2011). 

Shittun, Bashan, AbdulRahmanin ja Ahmadin (2011) mukaan havaittu 
helppokäyttöisyys on tekijä, joka vaikuttaa enemmän nuorten asenteeseen so-
siaalisen median käyttöä kohtaan kuin havattu hyödyllisyys tai subjektiiviset 
normit. Opiskelijan asenne puolestaan on tekijä, joka vaikuttaa voimakkaasti 
aikomukseen käyttää sosiaalisen median palveluita. Lisäksi sosiaalisen median 
käytön havaittu helppous vaikuttaa sen hyödyllisyyteen, kuten myös Davisin, 
Bagozzin ja Warshawn (1989) teknologian hyväksymismallikin osoittaa. Eniten 
sosiaalisen median omaksumisen vaikuttava tekijä on kuitenkin opiskelijan 
asenne. (Shittu, Basha, AbdulRahman ja Ahmad, 2011). 

Dhume, Pattanshetti, Kamble ja Prasad (2012) ovat myös tarkastelleet 
nuorten sosiaalisen median omaksumista teknologian hyväksymismallin poh-
jalta. Heidän tutkimuksensa kohteena olivat kauppatieteiden opiskelijat Intiassa. 
Empiiriseen internetin välitykselle suoritettuun tutkimukseen osallistui yhteen-
sä 145 kauppatieteiden opiskelijaa. Tutkimuksensa pohjana he käyttivät edellä 
kuvattua Shittun, Bashan, AbdulRahmanin ja Ahmadin (2011) kehittämää so-
siaalisen median teknologian hyväksymismallia. Myös subjektiivisten normien, 
havaitun helppokäyttöisyyden ja havaitun helppokäyttöisyyden määritelmät 
olivat samat. (Dhume, Pattanshetti, Kamble ja Prasad, 2012). 

Dhumen, Pattanshettin, Kamblen ja Prasadin (2012) tutkimustuloksen 
mukaan havaittu hyödyllisyys ja havaittu helppokäyttöisyys vaikuttavat nuor-
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ten asenteeseen sosiaalisen median käyttöä kohtaan. Näistä tekijöistä havaittu 
hyödyllisyys vaikuttaa jonkun verran käyttöasenteeseen, kun taas havaitun 
helppokäyttöisyyden vaikutus on huomattavasti vahvempi. Puolestaan subjek-
tiivisella normilla koettiin olevan vain vähäinen vaikutus sosiaalisen median 
käyttöasenteeseen. (Dhume, Pattanshetti, Kamble ja Prasad, 2012). Näin ollen  
Dhumen, Pattanshettin, Kamblen ja Prasadin (2012) tutkimustulokset ovat sa-
mansuuntaisia kuin Shittun, Bashan, AbdulRahmanin ja Ahmadin (2011 tutki-
muksen tulokset.  

3.2 Nuorten sosiaalisen median käyttötarkoituksia 

Nuoret käyttävät tehokkaasti sosiaalisen median palveluita eri tarkoituksiin. 
Tässä alaluvussa on kuvattu, mihin eri tarkoituksiin nuoret käyttävät sosiaali-
sen median palveluita. 

Pempek, Yermolayeva ja Calvert (2009) ovat tutkineet nuorten aikuisten 
sosiaalisen median käyttöä Yhdysvalloissa. Heidän mukaansa lukio-opiskelijat 
käyttävät suosittua sosiaalisen median palvelua, Facebookia, noin 30 minuuttia 
päivässä osana jokapäiväistä rutiinia. He käyttävät suuremman osan tästä ajasta 
tutkiakseen muiden luomaa sisältöä kuin sisällön luomiseen itse. Nuoret myös 
ilmaisevat omaa identiteettiään sosiaalisessa mediassa. (Pempek, Yermolayeva 
ja Calvert, 2009). Identiteettiään nuoret ilmaisevat jakamalla itsestään erilaisia 
tietoja. Yleisimmin nuoret jakavat tietoja koulustaan ja parisuhdetilanteestaan 
sekä kuvia itsestään ja ystävistään. Harvempi puolestaan kertoo oman puhelin-
numeronsa sosiaalisessa mediassa. (Ellison, Steinfield & Lampe, 2007).  

Yleisimmin nuoret aikuiset käyttävät sosiaalista mediaa keskustellakseen 
ja ollakseen vuorovaikutuksessa ystäviensä kanssa (Pempek, Yermolayeva ja 
Calvert, 2009). Näistä ystävistä suurin osa on sellaisia, jotka nuoret tuntevat 
myös sosiaalisen median ulkopuolella, esimerkiksi koulusta. Vain harva nuori 
etsii uusia ystäviä sosiaalisen median välityksellä. Sosiaalisen median palvelut 
toimivat siis pikemminkin olemassa olevien ystävyyssuhteiden ylläpitoon kuin 
uusien ystävyyssuhteiden luomiseen. Sosiaalinen media on myös tehokas ja 
toimiva tapa pitää yhteyttä ystäviin, jotka ovat muuttaneet esimerkiksi toiselle 
paikkakunnalle. (Ellison, Steinfield & Lampe, 2007).  

Eräs nuorille tärkeä tekijä on yhteisöllisyys, jota myös suuri osa sosiaalisen 
median palveluista tarjoaa. Nuoret haluavat olla samassa sosiaalisen median 
palvelussa kuin heidän ystävänsä. Esimerkiksi Facebookissa käyttäjät voivat 
luoda ryhmiä, jotka ovat joko avoimia kaikille tai yksityisä ryhmiä, joihin ryh-
män jäsenet voivat kutsua uusia jäseniä. Ryhmiä voi olla melkein mihin tahansa 
aiheeseen liittyen ja niissä voidaan keskustella eri aiheista. Facebook edistääkin 
yhteisöllisyyttä, kun eri asioista kiinnostuneille on omia ryhmiä. (Pempek, 
Yermolayeva ja Calvert, 2009).  

Nuoret luovat myös sosiaalista pääomaa sosiaalisen median kautta. Sosi-
aalinen pääoma tarkoittaa sosiaalisia verkostoja, normeja ja luottamusta, jotka 
edistävät jäsenten välistä yhteistoimintaa. Sosiaalisen pääoman on todettu myös 
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vaikuttavan positiivisesti erilaisiin sosiaalisiin asioihin, kuten parempaan kan-
santerveyteen, matalampaan rikosten määrään ja tehokkaampiin markkinoihin. 
Ellisonin, Steinfieldin ja Lampen (2007) mukaan sosiaalisen median palvelu Fa-
cebook on tärkeässä roolissa nuorten sosiaalisen pääoman luontiprosessissa ja 
sosiaalisen pääoman ylläpidossa. Huomattavaa on myös, että pelkkä internetin 
käyttö ei vaikuta sosiaalisen pääoman kertymiseen päinvastoin kuin sosiaalisen 
median tehokas käyttö. (Ellison, Steinfiel & Lampe, 2007).  

Opiskelevat nuoret ovat alkaneet käyttää sosiaalisen median palveluita 
myös opiskelun tukena. He muuan muassa kysyvät ystäviltään kysymyksiä eri 
opiskeluaineisiin liittyen, koordinoivat ryhmätöitä, jakavat tiedostoja ja keskus-
televat jopa opettajiensa kanssa sosiaalisen median palveluiden välityksellä. 
Opiskelijat luovat myös opiskelua tukevia verkostoja sosiaalisessa mediassa 
opiskelukavereidensa kanssa. (Hratinski & Aghaee, 2011). 

Nuoret eivät käytä sosiaalista mediaa vain sisällön jakamiseen ja kaverien 
kanssa keskusteluun. He käyttävät sitä tehokkaasti muun muassa kansainvälis-
tyäkseen, selvittääkseen ajankohtaisia asioita ja ottaessaan yhteyttä eri organi-
saatioihin. Nykyajan nuoria on pidetty laiskoina ja itsekeskeisenä aiempien su-
kupolvien edustajien keskuudessa. Nuoret eivät kuitenkaan ole omahyväisiä ja 
laiskoja, vaan ottavat kantaa asioihin uudenlaisella tavalla. (Tapscott, 2010). 
Nettisukupolven nuoret eivät välttämättä ole poliittisesti yhtä aktiivisia kuin 
aiemmat ikäluokat. Tämä ei kuitenkaan johdu heidän nuoresta iästään tai lais-
kuudestaan, vaan enemmänkin sosiaalisesta muutoksesta asenteissa politiikkaa 
kohtaan. (Grossklags, Appel & Bridges, 2011).  

Nettisukupolven nuorten voima näkyi Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa 
vuonna 2008, kun Barack Obama voitti vaalit. Obama sai puolelleen nettisuku-
polven tehokkaan nettikampanjoinnin avulla. (Tapscott, 2010). Obaman hallin-
non yksi päätavoitteista on parantaa kansalaisten osallistumista heidän elä-
määnsä koskeviin päätöksiin uusien teknologioiden välityksellä. Läpinäkyvä, 
osallistuva ja yhteisöllinen sosiaalinen media tarjoaakin nuorille uuden tavan 
poliittiseen osallistumiseen. (Grossklags, Appel & Bridges, 2011). Nettisukupol-
ven sosiaalisen median käyttö ei ole jäänyt huomaamatta Obaman hallinnon 
lisäksi muiltakaan julkishallinnon organisaatioilta. Esimerkiksi paikalliset polii-
silaitokset Yhdysvalloissa ovat alkaneet käyttää sosiaalista mediaa viestinnäs-
sään. (Heverin & Zach, 2010). 
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4 SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖTAVAT 
POLIISISSA 

Monen muun julkishallinnon organisaation tavoin myös poliisi on alkanut pa-
nostaa sosiaalisen median käyttöön. Sosiaalisen median avulla poliisi voi viestiä 
kansalaisille tehokkaasti ja saavuttaa nuoret paremmin. On myös tärkeää, että 
poliisi on läsnä sosiaalisessa mediassa kansalaisten tapaan. Lisäksi sosiaalinen 
media mahdollistaa paremman vuorovaikutuksen poliisin ja kansalaisten välil-
lä ja tarjoaa kansalaisille helpomman mahdollisuuden yhteydenottoon. Tässä 
luvussa kuvataan poliisin sosiaalisen median käyttöä maailmalla sekä julkishal-
linnon sosiaalisen median käyttötapoja Suomen poliisin Facebook-profiilissa. 
Lisäksi käsitellään Helsingin nettipoliisin sosiaalisen median palveluiden kaut-
ta saamia yhteydenottoja. 

4.1 Poliisin sosiaalisen median käyttö maailmalla 

Julkishallinnon organisaatiot, mukaan lukien poliisiorganisaatio, ovat perintei-
sesti käyttäneen yksisuuntaisen kommunikoinnin mallia. He ovat informoineet 
kansalaisia joko suoraan tai uutisten kautta. Nämä organisaatiot eivät kuiten-
kaan ole vastaanottaneet viestejä kansalaisilta näiden kanavien välityksellä, 
vaan informaatio on kulkenut vain yhteen suuntaan. Sosiaalinen media on 
muuttanut tätä yhdensuuntaisen kommunikoinnin mallia. Nykyään poliisi ja 
myös muut julkishallinnon organisaatiot voivat kommunikoida tehokkaasti 
kansalaisten kanssa sosiaalisen median välityksellä. (Haverin & Zach, 2010). 
Syitä poliisin sosiaalisen median käyttöön ovat muun muassa läpinäkyvyyden 
luominen, kansalaisten rauhoitteleminen, julkisuuden saavuttaminen, positii-
visten tarinoiden kertominen ja positiivisen poliisi-imagon luominen (Mawby, 
2010). 

Haverin ja Zach (2010) ovat tutkineet paikallisten poliisilaitosten Twitterin 
käyttöä Yhdysvalloissa. Noin puolella Yhdysvaltojen suurten kaupunkien polii-
silaitoksista on aktiivinen tili Twitterissä. Tutkimuksensa tuloksena Haverin ja 
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Zach (2010) saivat selville, että poliisilaitokset käyttävät Twitteriä kertoakseen 
rikoksesta tai tapaturmasta, poliisilaitoksesta, tapahtumasta, liikenteestä, ennal-
taehkäisevästä aiheesta, henkilön tunnistamisesta sekä vastatakseen käyttäjien 
kysymykseen, jakaakseen uudelleen muun käyttäjän tviitin tai kertoakseen ti-
lastotietoa. Nämä tarkoitukset ja niiden prosentuaalinen osuus kaikista tarkoi-
tuksista on kuvattu seuraavassa kuviossa. (Haverin & Zach, 2010).   

 

 
KUVIO 7 Poliisilaitosten tviittien prosenttiosuus sisällön mukaan (Haverin & Zach, 2010) 

Eniten poliisilaitokset käyttävät Twitterin tviittejä kertoakseen tietoa rikoksesta 
tai tapaturmasta. Näitä tviittejä on melkein puolet kaikista poliisilaitosten ja-
kamista tviiteistä. Toiseksi eniten tviittejä käytettiin kertomaan tietoa poliisilai-
toksesta tai esimerkiksi palkituista poliiseista. Myös tapahtumista ja liikenne-
tiedoista kerrottiin jonkun verran. Melko harva tviiteistä sisälsi henkilötunniste-
tietoja kadonneista henkilöistä tai rikoksen tekijöistä sekä tapahtuneista rikok-
sista. Pieni osa tviiteistä sisälsi vastauksia Twitterissä oleviin käyttäjien kysy-
myksiin. Retviittejä eli jonkun toisen tviitin jakoja oli muutamia. Lisäksi poliisi-
laitokset olivat käyttäneet tviittejä pienissä määrin myös tilastotiedon jakami-
seen tai johonkin muuhun tarkoitukseen. 

Poliisiorganisaation sosiaalisen median käyttö ei kuitenkaan ole täysin 
ongelmatonta. Poliisiorganisaatioilla ei aina ole aikaa, kiinnostusta tai tarvitta-
vaa taitoa ylläpitää profiilia sosiaalisen median palvelussa. Organisaation jäse-
net voivat vastustaa uutta viestintä- ja kommunikointitapaa. Myös lailliset on-
gelmat voivat tulla vastaan. (Haverin & Zach, 2010). Nämä lailliset puitteet ja 
niistä johtuvat ongelmat liittyvät usein sosiaalisen median palveluun pääsyyn ja 
informaation hallintaan, kuten yksityisyyteen, tietoturvaan, tiedon virheettö-
myyteen ja arkistointiin, sekä hallintoon ja hallinnointiin (Hansen, Bertot & Jae-
ger, 2011). Koska sosiaalisen median palveluita on useita, on poliisiorganisaati-
oiden mahdotonta toimia useassa sosiaalisen median palvelussa esimerkiksi 
ajanpuutteen vuoksi (Haverin & Zach, 2010). Kansalaisten yksityisyys ja tieto-
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turva ovat tärkeitä tekijöitä, jotka on tärkeä ottaa huomioon sosiaalisen median 
kautta tapahtuvassa yhteydenotossa. Ongelmaksi voi muodostua virukset ja se, 
että sosiaalisin median palvelut toimivat poliisin omien nettisivujen ulkopuolel-
la. (Hansen, Bertot & Jaeger, 2012). 

4.2 Julkishallinnon sosiaalisen median käyttötavat ja niiden il-
meneminen Suomen poliisin Facebook-profiilissa 

Tässä alaluvussa käsitellään Suomen poliisin sosiaalisen median käyttötapoja 
Facebookissa Mergelin (2010) määrittelemien julkishallinnon sosiaalisen me-
diankäyttötapojen pohjalta. Suomen poliisin Facebook-profiili valittiin tarkaste-
luun, koska Facebook on tällä hetkellä suosituin sosiaalisen median palvelu 
Suomessa ja myös Suomen poliisi käyttää sitä ahkeraksi. Lisäksi Mergelin (2010) 
esittelemät sosiaalisen median käyttötavat ovat selkeästi erotettavissa Suomen 
poliisin Facebook-profiilista. Muita Suomen poliisin käyttämiä sosiaalisen me-
dian palveluita ovat Twitter ja Youtube. Näiden lisäksi nettipoliisit vastaavat 
kysymyksiin muutamassa muussa sosiaalisen median palvelussa. (Poliisi.fi, 
2012). Tämän alaluvun tarkoituksena on kuitenkin perehtyä Suomen poliisin 
sosiaalisen median käyttöön ja yksittäisten nettipoliisien sosiaalisen median 
käyttöä käsitellään tutkielman luvussa 5. 

Suomessa julkishallinto koostuu valtion ylimmistä toimielimistä, valtion 
hallintojärjestelmästä, kunnallishallintojärjestelmästä, riippumattomasta, tuo-
mioistuinlaitoksesta, muusta itsehallinnosta ja välillisestä valtionhallinnosta 
(Suomi.fi, 2012). Koska poliisi organisaationa on Sisäasianministeriön alainen 
organisaatio, se kuuluu osaksi julkishallintoa. Mergel (2010) jakaa havainnointi-
tutkimuksessaan sosiaalisen median käyttötavat julkishallinnossa kolmeen eri 
strategiaan. Nämä strategiat ovat:  

 ”Push strategy” eli työntöstrategia 

 ”Pull strategy” eli vetostrategia 

 ”Net-working strategy” eli verkostoitumisstrategia 

Työntöstrategian mukaan sosiaalista mediaa käytetään jo olemassa olevien vies-
tintätapojen laajentamiseen. Sosiaalista mediaa käytetään siis viestintäkanavana 
aiempien viestintäkanavien ohella. (Mergel, 2010). Esimerkiksi organisaatio, 
joka on aikaisemmin käyttänyt viestintään internet-sivuja, tekee profiilin Face-
bookiin ja käyttää tätä uutta kanavaa viestimiseen, käyttää työntöstrategiaa. 

Vetostrategian tarkoituksena puolestaan on saada sosiaalisessa mediassa 
vierailevat käyttäjät julkishallinnon organisaation nettisivuille. Tällöin tärkeä 
viesti löytyy kotisivuilta ja sosiaalinen media toimii kanavana, jonka kautta var-
sinaiseen asiaan pääsee. (Mergel, 2010). Vetostrategiaa käyttävä organisaatio 
laittaa Facebook-seinälleen linkkejä esimerkiksi internet-sivuilleen. Myös Twit-
terissä olevat tviitit voivat sisältää linkkejä. Tällöin sosiaalisen median palvelus-
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sa näkyy vain esimerkiksi organisaation uutisen otsikko, kun taas varsinainen 
informaatio löytyy internet-sivuilta.  

Verkostoitumisstrategia taas keskittyy suhteiden luomiseen sosiaalisen 
median avulla. Sen mukaan sosiaalisen median työkalut toimivat apuna suh-
teiden luomisessa julkishallinnon organisaation ja muiden organisaatioiden 
sekä yksittäisten henkilöiden välillä. Verkostoitumisstrategian mukaan sosiaa-
linen media ei ole pelkästään viestien lähettämistä varten, vaan sitä hyödynne-
tään vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi. (Mergel, 2010). Tätä strategiaa käyt-
tävä organisaatio esimerkiksi keskustelee kansalaisten kanssa Facebookissa ja 
vastaa heidän kysymyksiinsä. Lisäksi Facebookia käyttävä organisaatio voi lisä-
tä ystäväkseen yhteistyökumppaneitaan ja muita organisaatioita. 

Strategiat eivät ole erillisiä, vaan organisaatio voi yhdistellä niiden käyttöä 
haluamallaan tavalla. Organisaatio voi yhdistää kaikki kolme strategiaa esi-
merkiksi luomalla tilin Facebookiin, laittamalla seinälle linkkejä Internet-
sivuilleen ja keskustelemalla kansalaisten kanssa linkkien sisältämistä aiheista. 

Poliisi organisaationa käyttää sosiaalista mediaa hyväkseen kaikkien Mer-
gelin (2010) sosiaalisen median käyttötapojen avulla. Poliisilla on Facebookissa 
oma profiili nimellä Suomen poliisi. Profiilin tarkoituksena on kertoa poliisin 
toiminnasta ja keskustella poliisin toimintaan liittyvistä asioista. Suomen polii-
sin Facebook-profiilin tiedoista löytyy linkkejä poliisin suomen-, ruotsin- ja eng-
lanninkielisille nettisivuille, sosiaalisen median palveluihin Twitteriin ja You-
Tubeen sekä Helsingin nettipoliisin nettisivuille. Lisäksi kerrotaan syitä poliisin 
sosiaalisen median verkkoyhteisöjen käyttöön. Näitä syitä ovat halu lisätä vuo-
rovaikutusta poliisin ja yleisön välillä, lisätä kansalaisten tunnetta poliisin läs-
näolosta ja madaltaa kansalaisten kynnystä ottaa yhteyttä poliisiin. Sivulla kui-
tenkin mainitaan, että kiireellisessä tapauksessa tulee soittaa numeroon 112 ja 
palvelussa ei käsitellä luottamuksellisia ja yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia 
tietoja. Lisäksi sivuilla mainitaan, että Suomen poliisin toiminnalla Facebookis-
sa pyritään toimimaan rikoksia ennaltaehkäisevästi. (Facebook, 2012).  

Työntöstrategia näkyy jo siinä, että poliisi on siirtynyt käyttämään eri so-
siaalisen median palveluita. Suomen poliisin profiili on myös saanut Faceboo-
kissa paljon seuraajia. Ryhmästä tykkäsi 7.11.2011 yhteensä 174 194 käyttäjää ja 
1.9.2012 yhteensä 181 193 käyttäjää. Suomen poliisin profiilista tykkäävien mää-
rä on siis kasvussa.  

Myös vetostrategian käyttö näkyy selvästi Suomen poliisin Facebook-
sivulla. Linkkejä poliisin omalle nettisivulle on ryhmän seinällä useita. Esimer-
kiksi seuraavassa kuviossa näkyy linkki poliisin nettisivuilla olevaan poliisiyli-
johtajan blogiin. Blogitekstistä näkyy seinällä vain linkki, otsikko ja lyhyt kuva-
us, kun taas itse sisältö löytyy toiselta sivulta. Verkostoitumisstrategiakin on 
Suomen poliisilla tehokkaassa käytössä. Alla olevassa kuvassa näkyy, että link-
kiä on kommentoitu 356 kertaa. Suomen poliisi –käyttäjä ei kuitenkaan osallistu 
keskusteluun Facebook-sivulla. Yksittäiset nettipoliisit puolestaan vastaavat 
usein sivuillaan oleviin julkisiin keskusteluihin. Siten verkostoitumisstrategia 
on heillä yleistä Suomen poliisi –profiilia enemmän käytössä. (Facebook, 2012).  
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KUVIO 8 Ote Suomen poliisin Facebook-profiilista 7.11.2011 

Suomen poliisi käyttää tehokkaasti Facebook-profiiliaan myös ongelmatilan-
teissa. Poliisin nettisivut toimivat hitaasti tai eivät toimineet ollenkaan syys-
kuun 2012 alkupuolella, jolloin Suomen poliisi ilmoitti tilanteesta Facebook-
profiilissaan. (Facebook, 2012). Sosiaalisen median käyttö on siten erittäin hyvä 
ja tehokas kanava ilmoittaa asioista, jos muissa viestintäkanavissa on ongelmia. 
Seuraavassa kuviossa on ote Suomen poliisin päivityksestä, jossa ilmoitetaan 
että poliisin nettisivut ovat toimineet hyvin hitaasti tai eivät toimi ollenkaan 
sekä kerrotaan ongelman syynä olevan vika valokaapelissa. 
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KUVIO 9 Ote Suomen poliisin Facebook-profiilista 19.9.2012 

Poliisin sosiaalisen median käytöstä on myös molemminpuolista hyötyä polii-
sille ja kansalaisille. Esimerkkinä sosiaalisen median käytöstä molemminpuoli-
seen hyötyyn on esimerkiksi seuraava tiedote Suomen poliisin Facebook-sivulla. 
Tiedotteesta on hyötyä poliisille itselleen, koska se saattaa vähentää pääpo-
liisiaseman lupa-asiaruuhkaa ja myös poliisin asiakkaille, koska he osaavat hoi-
taa lupa-asiat ruuhka-aikoina toisissa poliisin palvelupisteissä. 
 

 
KUVIO 10 Ote Suomen poliisin Facebook-profiilista 19.9.2012 
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4.3 Helsingin nettipoliisiin sosiaalisen median kautta tulleet yh-
teydenotot 

Tämä alaluku käsittelee Helsingin nettipoliisille (entinen Virtuaalinen lähipolii-
siryhmä) tulleita yhteydenottoja. Luvussa käsitellään yhteydenottojen sisältöä 
sekä yhteydenottojen määriä eri yhteydenottokanavien perusteella. Huomio 
keskittyy erityisesti toimenpiteisiin johtaneisiin yhteydenottoihin. Tilastot pe-
rustuvat Helsingin nettipoliisin toimintakertomuksista vuosilta 2010 ja 2011 
kerättyihin tietoihin (Virtuaalinen lähipoliisiryhmä, 2010, 2011) sekä Helsingin 
nettipoliisin nettisivuihin (Helsingin nettipoliisi, 2012). 

Poliisin on oma sosiaalisen median palveluissa toimiva ryhmä, Helsingin 
nettipoliisi (entinen Virtuaalinen lähipoliisiryhmä), sijaitsee fyysisesti Helsingin 
poliisilaitoksen Eteläisessä poliisipiirissä, mutta sen toimialueena on koko 
Suomi. Ryhmään kuuluu kolme jäsentä. (Helsingin nettipoliisi, 2012). Helsingin 
nettipoliisi on toiminut IRC-Galleriassa, Facebookissa, Messengerissä, Demissä 
ja Hommaforumilla. Lokakuussa 2012 Helsingin nettipoliisin toimialue laajen-
tui Suomi24.fi:hin, Kuvake.net:iin ja Youtube.com:iin (Poliisi.fi, 2012). Helsingin 
nettipoliisin toiminnan tavoitteena on luoda helppo tapa ottaa yhteyttä poliisiin, 
ennaltaehkäistä rikoksia, puuttua akuutisti netissä tapahtuviin ongelmiin ja 
luoda turvallisuuden tunnetta sosiaaliseen mediaan. Helsingin nettipoliisin 
toiminta kiinnostaa laajasti myös mediaa. Vuoden 2010 aikana Helsingin netti-
poliisin jäseniä on haastateltu yli 60 kertaa. (Virtuaalinen lähipoliisiryhmä, 
2010). Puolestaan vuonna 2011 haastatteluja oli 70 kappaletta (Virtuaalinen lä-
hipoliisiryhmä, 2011).  

Helsingin nettipoliisi vastaa sosiaalisessa mediassa lähetettyihin viesteihin 
ja antaa neuvoja muun muassa rikosilmoituksen tekemiseen. Sosiaalisen medi-
an kautta tulleet yhteydenotot eivät kuitenkaan yleensä johda varsinaiseen ri-
kosilmoitukseen. Helsingin nettipoliisi kirjaa rikosilmoituksia suoraan kun ky-
seessä on arkaluontoinen aihe kuten seksuaali- tai läheisväkivaltarikos tai kun 
ilmoittajana on alaikäinen henkilö. Rikosilmoitus kirjataan myös kun epäillään, 
että asiasta ei ilmoiteta poliisille ilman Helsingin nettipoliisin toimenpiteitä. 
(Virtuaalinen lähipoliisiryhmä, 2010). 

 Helsingin nettipoliisi (Virtuaalinen lähipoliisiryhmä, 2010, 2011) luokitte-
lee rikokset erilaisiin rikos-luokkiin. Näitä ovat huumerikos, kunnianloukkaus, 
laiton uhkaus, liikennerikos, muu rikos, omaisuusrikos, pahoinpitelyrikos, per-
heväkivalta, seksuaalirikos ja virka-apu. Kynnys ilmoittaa seksuaalirikoksesta 
on madaltunut ja Helsingin nettipoliisi saa usein ilmoituksen nuorelta, joka ei 
ole vielä kertonut tapahtuneesta rikoksesta muille. Suurin osa Helsingin netti-
poliisin kirjaamista rikosilmoituksista koskevat juuri seksuaalirikoksia. Vuonna 
2010 kahdestakymmenestäkahdesta Helsingin nettipoliisin kirjaamista rikosil-
moituksista 17 koski seksuaalirikoksia ja vuonna 2011 viidestäkymmenestävii-
destä rikosilmoituksesta 51 koski seksuaalirikoksia. (Helsingin nettipoliisi, 
2012). Myös kunnianloukkaus-nimikkeen alla olevista kiusaamisrikoksista on 
helpompi ilmoittaa netissä, jolloin virtuaalinen lähipoliisiryhmä on huomautta-
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nut kiusaajaa, joko kirjoittamalla hänen sosiaalisessa mediassa olevaan profii-
liinsa tai huomauttamalla muuten. Tämä on useassa tilanteessa auttanut, eikä 
rikosilmoitusta ole kirjattu.(Virtuaalinen lähipoliisiryhmä, 2010).  

Alla olevassa taulukossa on kuvattu Helsingin nettipoliisille tulleet toi-
menpiteeseen johtaneet ilmoitukset kuukausittain vuonna 2010 kesäkuusta jou-
lukuuhun. Toimenpiteeseen johtaneet tapahtumat ovat tapahtuneet joko inter-
netissä tai reaalimaailmassa tai molemmissa.  

 

 
KUVIO 11 Helsingin nettipoliisille tulleet toimenpiteeseen johtaneet ilmoitukset vuonna 
2010 (Virtuaalinen lähipoliisiryhmä, 2010) 

Vuoden 2010 Helsingin nettipoliisille tulleita toimenpiteeseen johtaneita ilmoi-
tuksia kuvaavasta taulukosta näkee, että sosiaalisen median palveluista eniten 
toimenpiteeseen johtaneita tietoja on tullut IRC-gallerian kautta (Virtuaalinen 
lähipoliisiryhmä, 2010). IRC-gallerian käyttäjien nuoren iän perusteella myös 
Helsingin nettipoliisiin yhteyttä ottaneet ovat luultavasti olleet nuoria. Eniten 
yhteydenottoja vertailtavista yhteydenottokanavista on tullut sähköpostitse. 
Sähköpostin välityksellä tulleet yhteydenotot puolestaan ovat voineet tulla eri-
ikäisiltä. Mielenkiintoista on myös se, että Helsingin nettipoliisille on tullut 
enemmän toimenpiteeseen johtaneita yhteydenottoja IRC-galleriassa kuin hen-
kilökohtaisesti tai puhelimessa. Tämä kertoo muun muassa siitä, että monelle 
nuorelle sosiaalinen media voi olla helpompi yhteydenottotapa kuin henkilö-
kohtainen tapaaminen.  

Helsingin nettipoliisi on kerännyt samanlaista tilastotietoa toimenpiteisiin 
johtaneista yhteydenotoista myös vuonna 2011. Seuraavassa taulukossa on ku-
vattu Helsingin nettipoliisille tulleet toimenpiteisiin johtaneet yhteydenotot yh-
teydenottokanavien perusteella kuukausittain vuonna 2011. 
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KUVIO 12 Helsingin nettipoliisille tulleet toimenpiteeseen johtaneet ilmoitukset vuonna 
2011(Virtuaalinen lähipoliisiryhmä, 2011). Kuvio tekijän piirtämä. 

Helsingin nettipoliisin vuosien 2010 ja 2011 (Virtuaalinen lähipoliisiryhmä, 2010 
ja 2011) yhteydenottoja verratessa huomaa, että sosiaalisen median kautta tul-
leiden yhteydenottojen määrä on kasvanut. Mukaan on tullut myös uusi sosiaa-
lisen median palvelu, Demi. Toimenpiteeseen johtaneita yhteydenottoja tuli 
vuonna 2010 kesäkuusta joulukuuhun Facebookin, IRC-Gallerian ja Messenge-
rin kautta yhteensä 62. Se on noin 8,9 toimenpiteeseen johtanutta yhteydenottoa 
kuussa. Vuonna 2011 toimenpiteisiin johtaneita yhteydenottoja Demin, Face-
bookin, IRC-gallerian ja Messengerin kautta tuli yhteensä 118, mikä on noin 9,8 
toimenpiteeseen johtanutta yhteydenottoa kuussa. Toimenpiteisiin johtaneiden 
yhteydenottojen on siis kasvanut noin yhdellä yhteydenotolla kuussa. (Virtuaa-
linen lähipoliisiryhmä, 2010, 2011). 

Helsingin nettipoliisille Facebookin kautta tulleiden toimenpiteisiin johta-
neiden yhteydenottojen määrä on kasvanut huimasti vuodesta 2010 vuoteen 
2011. Vielä vuonna 2010 ihmiset eivät olleet löytäneet Helsingin nettipoliisin 
jäsenten Facebook-profiileja, minkä takia ilmoituksia Facebookin kautta tuli 
vähän. Syynä tähän voi olla se, että yksittäiset poliisiprofiilit aloittivat toimin-
nan Facebookissa vasta saman vuoden tammikuussa. (Virtuaalinen lähipoliisi-
ryhmä, 2010). Vuonna 2010 Facebookin kautta tulleita toimenpiteisiin johtaneita 
yhteydenottoja tuli kesäkuusta joulukuuhun yhteensä 11, kun taas tammikuus-
ta joulukuuhun vuonna 2011 näitä yhteydenottoja tuli yhteensä 56. Yhteydenot-
tojen keskiarvo kuukautta kohti on siis noussut 1,6:sta 4,7:ään. (Virtuaalinen 
lähipoliisiryhmä, 2010, 2011). Myös muita kuin toimenpiteisiin johtaneita yh-
teydenottoja on tullut Facebookin kautta enemmän vuonna 2011 kuin vuonna 
2012. Helsingin nettipoliisin jäsenet vastasivat vuonna 2010 noin 1 000 viestiket-
juun, kun taas vuonna 2011 viestiketjujen määrä oli noussut 2 100 viestiketjuun. 
(Helsingin nettipoliisi, 2012).  

Puolestaan IRC-gallerian kautta tulleiden yhteydenottojen määrä on kään-
tynyt laskuun. Vuonna 2010 kesäkuusta joulukuuhun IRC-gallerian kautta tuli 
yhteensä 43 toimenpiteeseen johtanutta yhteydenottoa. Koko vuoden 2011 ai-
kana yhteydenottoja puolestaan tuli yhteensä 45. Näin ollen IRC-Gallerian kaut-
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ta tulleiden yhteydenottojen määrä on laskenut noin 6,1 yhteydenotosta 3,6:teen 
yhteydenottoon kuussa. (Virtuaalinen lähipoliisiryhmä, 2010, 2011). Toimenpi-
teisiin johtaneiden yhteydenottojen lisäksi myös muiden yhteydenottojen mää-
rä IRC-Gallerian kautta on kääntynyt laskuun. Vuonna 2010 Helsingin nettipo-
liisi sai IRC-Galleriassa 16 000 viestiä, kun taas vuonna 2011 viestejä tuli yh-
teensä 6 300. (Helsingin nettipoliisi, 2012). 

Helsingin nettipoliisin jäsenellä Jutta Antikaisella on myös ollut profiili 
maaliskuusta 2010 alkaen nuorten tyttöjen suosimassa Demi-palvelussa.  Vuo-
den 2010 seitsemän viimeisen kuukauden aikana toimenpiteeseen johtaneita 
yhteydenottoja ei tullut yhtään, kun taas vuoden 2011 aikana niitä tuli 4 kappa-
letta. (Virtuaalinen lähipoliisiryhmä, 2010, 2011). Demin kautta tulleiden yhtey-
denottojen määrä ei ole kovin suuri, mihin vaikuttaa se, että Demissä toimii 
vain yksi nettipoliisi. Lisäksi Demin käyttäjämäärä on pieni. Rekisteröityneitä 
käyttäjiä Demissä on noin 5 400 (Demi.fi, 2012), kun taas IRC-Galleriassa rekis-
teröityneitä käyttäjiä on yhteensä 450 000 (IRC-Galleria.fi, 2012) ja Facebookissa 
rekisteröityneitä käyttäjiä on Suomessa yli 2 miljoonaa (Socialbakers, 2012). 

Sosiaalisen median palveluista Messenger on sellainen, jossa yhteydenot-
toja on tullut kuussa keskimäärin yhtä paljon vuosina 2010 ja 2012. Vuoden 
2010 kesäkuun ja joulukuun välissä toimenpiteisiin johtaneita yhteydenottoja 
tuli 8 ja vuonna 2011 yhteensä 13 kappaletta. Näin ollen vuonna 2010 ja 2012 
toimenpiteeseen johtaneita yhteydenottoja on Helsingin nettipoliisille tullut 
noin 1,1 kuussa. (Virtuaalinen lähipoliisiryhmä, 2010, 2011). 

Huomioitavaa on myös se, että Helsingin nettipoliisi saa suuren määrä yh-
teydenottoja, jotka eivät johda toimenpiteisiin. Tällaiset yhteydenotot ovat esi-
merkiksi tiedusteluita, kyselyitä ja ilmoituksia. Esimerkiksi suuresta viestien 
määrästä voidaan nähdä se, että Marko Forss on vastaanottanut useita viestejä 
ja sitten vastannut niihin ja lähettänyt vuoden 2012 ensimmäisen seitsemän 
kuukauden aikana yhteensä 1900 vastausviestiä Facebookissa. Tästä johtuen 
Facebookin ylläpidosta on tullut Forssille viesti, että tili voidaan sulkea, koska 
suuri lähetettyjen viestien määrä kertoo usein roskapostittajasta (Yle, 2012).  

Kuten Helsingin nettipoliisin (Virtuaalinen lähipoliisiryhmä, 2010, 2011) 
saamien yhteydenottojen määrästä huomaa, on sosiaalisen median käyttö vai-
kuttanut nuorten ja poliisin väliseen kommunikointiin. Nuorten kynnys ottaa 
yhteyttä poliisiin on madaltunut ja ilmoittaminen helpottunut. Kun tieto netti-
poliisien toiminnasta leviää, on yhteyttä ottavia nuoria luultavasti vielä enem-
män. 

Koska Helsingin nettipoliisin toiminta on ollut todella tehokasta, on myös 
muihin poliisipiireihin tullut nettipoliiseja. Nettipoliisit ovat toimineet eri polii-
sipiireissä keväästä 2011 asti ja tämän kokeilun on aloittanut poliisihallitus. Net-
tipoliiseja on tullut lisää myös syksyllä 2012. Marraskuussa 2012 sosiaalisessa 
mediassa toimii yhteensä 24 nettipoliisia, joista kolme on Helsingin nettipiilisin 
jäseniä. Lisäksi Pirkanmaan poliisilaitoksella on juuri aloittanut kuusihenkinen 
nettipoliisiryhmä. Kehitettävää nettipoliisitoiminnassa kuitenkin on edelleen, 
sillä poliisilaitoksia on yhteensä 24 ja jokaisessa poliisilaitoksessa ei toimi vielä 
yhtään nettipoliisia, vaikka monessa poliisilaitoksessa onkin useampi nettipolii-



33 

 

si. (Poliisi.fi, 2012). Toinen kehittämisen kohde on se, että eri poliisipiirien netti-
poliisit saavat käyttää sosiaalisen median palveluissa työajastaan vain noin 10–
30 prosenttia sen mukaan, miten muista työtehtävistä jää aikaa. Mielenkiintoi-
nen huomio on myös se, että eri poliisipiirien nettipoliisien määrä ei ole vaikut-
tanut Helsingin nettipoliisin poliisien työmääriin. Töitä sosiaalisessa mediassa 
tuntuu riittävän kaikille nettipoliiseille. (Virtuaalinen lähipoliisiryhmä, 2011). 
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5 NUORET JA NETTIPOLIISIT SOSIAALISESSA 
MEDIASSA 

Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan nettipoliisitoiminnan tunnettavuus on li-
sääntynyt Suomessa huomattavasti viime vuosina, minkä huomaa muun muas-
sa siitä, että nettipoliisitoiminnasta kirjoitetaan paljon lehdissä. Esimerkiksi 
Helsingin sanomat (HS.fi, 2012) kirjoittaa 18.7.2012 ”Poliisille tulvii ilmoituksia 
kiusaamisesta Facebookissa” ja Helsingin uutiset 21.6.2012 (Helsinginuutiset.fi, 
2012) ”Työryhmä esittää nettipoliisien määrän lisäämistä”. Tarkoituksena on, 
että ennaltaehkäisevässä sosiaalisessa mediassa tapahtuvassa poliisitoiminnassa 
olisi mukana nykyistä enemmän poliiseja. Toiminnassa olisi tarkoitus huomioi-
da erityisesti nuorisopoliisityö, koulupoliisityö, lähipoliisityö ja massatapahtu-
mien valvonta. Nettipoliisien määrä onkin kasvanut syksyn 2012 aikana. Elo-
kuussa 2012 sosiaalisessa mediassa toimi yhteensä 15 nettipoliisia, kun taas 
marraskuussa yksittäisiä nettipoliiseja on 24 ja heidän lisäkseen vielä kuusihen-
kinen Pirkanmaan poliisilaitoksen nettipoliisiryhmä. (Poliisi.fi, 2012). 

Nettipoliisien saavuttama suuri suosio näkyy myös siinä, että Helsingin 
nettipoliisi laajentaa toimintaansa uusille sivustoille. Helsingin nettipoliisi on 
toiminut IRC-Galleriassa, Facebookissa, Messengerissä, Demissä ja Hommafo-
rumilla. Lokakuussa 2012 Helsingin nettipoliisin toimialue laajentui Suo-
mi24.fi:hin, Kuvake.net:iin ja Youtube.com:iin. (Poliisi.fi, 2012). 

Lisäksi poliisin sosiaalisen media työryhmä on tehnyt loppuraportin ai-
heesta ”Poliisin näkyvä toiminta sosiaalisessa mediassa”. Loppuraportissa ker-
rotaan, että poliisi on saanut ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:ltä tunnus-
tuksen vuoden viestintäteosta. Perusteluna palkintoon on muun muassa se, että 
nettipoliisit osaavat lähestyä nuorisoa sen omissa kanavissa. Lisäksi loppura-
portin tehneen työryhmän mukaan poliisin näkyvä toiminta sosiaalisessa medi-
assa on tärkeää, koska se madaltaa etenkin nuorten, mutta myös muiden kansa-
laisten yhteydenottokynnystä. (Luotonen, Marjamaa & Forss, 2012). 

Tässä tutkielman luvussa käsitellään nuoria ja nettipoliiseja koskevan em-
piirisen tutkimuksen tulokset. Tutkimus on suoritettu nettipoliiseille suunnat-
tujen kyselyiden avulla sekä haastattelemalla Helsingin nettipoliisissa toimivaa 
ylikonstaapelia Marko Forssia.  
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5.1 Tutkimusmetodista 

Tämän tutkielman empiirisen osuuden tutkimusmetodiksi valittiin kvalitatiivi-
nen eli laadullinen tutkimus. Syynä tähän valintaan on se, että tutkimuksessa 
pyritään selvittämään laadullisia seikkoja eikä tehdä tilastollisia yleistyksiä 
nuorten yhteydenotoista. Tutkimuksen kohdejoukko on myös tarkoin valittu ja 
rajattu. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara, 1997). Toteutustapoja valittiin kaksi eri-
laista, kyselyt ja haastattelu. Haastattelu oli tyypiltään puolistrukturoitu haas-
tattelu. Kysymykset olivat etukäteen laadittuja, mutta haastateltava pystyi 
poikkeamaan vastausjärjestyksestä ja esittämään omia kysymyksiä (Koskinen, 
Alasuutari ja Peltonen, 2005). Kysymykset olivat kuitenkin samat sekä kyselys-
sä että haastattelussa. Kyselyt lähetettiin nettipoliiseille Facebookin välityksellä 
kesäkuun lopussa, heinäkuun puolessa välissä ja elokuun alkupuolella. Syynä 
tähän oli se, että nettipoliisit viettivät kesälomaansa eri aikoihin. Haastattelu-
pyyntö puolestaan lähetettiin Helsingin nettipoliisin Marko Forssille sähköpos-
titse. 

Yhteensä kysymyksiin vastasi Marko Forssin lisäksi 7 nettipoliisia. Kysy-
mykset lähetettiin sosiaalisen median kautta kaikille kesä-heinäkuussa 2012 
toimiville nettipoliiseille eli yhteensä 16 nettipoliisille. Kyselyyn vastauspro-
sentti oli siten noin 44 prosenttia. Yksi nettipoliiseista oli virkavapaalla kesä-
heinäkuussa kyselyiden lähettämisen aikaan, joten hänelle ei lähetetty kyselyä. 
Alla olevassa kaaviossa on kuvattu kyselyyn nettipoliisien reaktiot lähetettyyn 
kyselyyn. Kuviossa ei ole huomioitu Marko Forssia, sillä hänelle ei lähetetty 
kyselyä Facebookin kautta vaan hän vastasi kysymyksiin haastattelussa. 

 

 
KUVIO 13 Nettipoliisien reaktiot heille lähetettyyn kyselyyn 

Yksi nettipoliiseista vastasi kyselyyn alle vuorokaudessa ja kolme alle viikossa 
kyselyn lähettämisestä. Ensimmäinen muistutus lähetettiin kahden viikon ku-
luttua alkuperäisen kyselyn lähettämisen jälkeen. Tämän jälkeen kyselyyn vas-
tasi kaksi nettipoliisia lisää. Toinen muistutus lähetettiin noin kuukauden ku-
luttua ensimmäisestä muistutuksesta. Tähän päädyttiin siksi, että itse kysely ja 
ensimmäinen muistutus oli lähetetty kesäkuun lopussa ja heinäkuun alkupuo-
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lella, jolloin suuri osa suomalaisista viettää kesälomaa. Näin pyrittiin vähentä-
mään lomailun aiheuttamaa virhettä tutkimustuloksissa. Toisen muistutuksen 
jälkeen yksi nettipoliisi lisää vastasi kyselyyn.  

Kaksi nettipoliiseista puolestaan ilmoitti, ettei ehdi työkiireiden vuoksi 
vastaamaan kysymyksiin. Seitsemän nettipoliiseista ei vastannut kyselyyn. Vii-
delle heistä lähetettiin varsinaisen kyselyn jälkeen kaksi muistutusta, yhdelle 
yksi muistutus ja yhdelle ei lähetetty muistutusta ollenkaan. Yhdelle ei lähetetty 
kuin yksi muistutusviesti, koska hän oli ilmoittanut Facebookissa olevansa lo-
malla kun kysely lähetettiin. Hänelle lähetettiin kysely samoihin aikoihin, kun 
muille nettipoliiseille lähetettiin ensimmäinen muistutusviesti. Yhdelle nettipo-
liisille ei lähetetty muistutusviestiä, koska hän oli lomalla kyselyn lähettämisen 
ja ensimmäisen muistutusviestin lähettämisen aikaan. Hänelle lähetettiin kui-
tenkin kysely kun hän palasi lomalta ja hänelle jäi kaksi viikkoa aikaa vastata 
kysymyksiin halutessaan. 

Seuraavissa alaluvuissa käsitellään nettipoliisien vastauksia heille esitet-
tyihin kysymyksiin. Haastattelukysymykset (Liite 1.) voidaan jakaa kolmeen 
ryhmään: taustakysymyksiin liittyen nettipoliisien nettipoliisitoiminnan taus-
taan, yhteydenottojen sisältöä koskeviin kysymyksiin ja nuorten yhteydenottoa 
sosiaalisen median kautta koskeviin kysymyksiin. Kukin alaluku käsittelee yhtä 
näistä kysymysryhmistä. Kyselyssä on myös mukana kysymys koskien nettipo-
liisien nettipoliisitoiminnasta saamia kommentteja. Niitä käydään läpi tämän 
luvun viimeisessä alaluvussa, joka sisältää myös pohdinta-osuuden. 

5.2 Nettipoliisien tausta nettipoliisitoimintaan 

Tässä luvussa käsitellään nettipoliisien taustaa. Ensin käydään läpi syitä siihen, 
miksi nettipoliisit päätyivät nettipoliiseiksi sekä selvitetään, kauan he ovat toi-
mineet nettipoliiseina. Seuraavaksi käydään läpi nettipoliisien käytössä olevia 
sosiaalisen median palveluita ja selvitetään onko jokin sosiaalisen median pal-
velu suositumpi nettipoliisien keskuudessa kuin muut. Lisäksi otetaan selvää, 
millaisia työaikoja nettipoliiseilla on. Luku käsittelee nettipoliisien vastauksia 
Liitteen 1. kysymyksiin 1-5. 

Kyselyn ensimmäinen kysymys oli kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa 
nettipoliiseilta kysyttiin, miten he päätyivät nettipoliisiksi. Seuraavassa kuvios-
sa (kuvio14) on kuvattu nettipoliisien vastaukset tähän kysymykseen. 
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KUVIO 14 Nettipoliisien syyt nettipoliisiksi ryhtymiseen 

Nettipoliiseilla on melko erilaisia lähtökohtia siihen, miten he ovat päätyneet 
toimimaan nettipoliiseina. Helsingin nettipoliisissa pisimpään toiminut Marko 
Forss kertoo että tutkiessaan 2007 keväällä alle 18-vuotiaiden tekemiä rikoksia, 
IRC-Galleria nousi jo esille.  Hän lähtikin tukimaan oman kiinnostuksen kautta 
nuorten silloin suosimaa keskusteluun ja pelaamiseen keskittyvää sosiaalisen 
median palvelua, Habbohotellia. 

Kaksi eri poliisipiireissä toimivista nettipoliiseista innostui uudesta Polii-
sihallituksen nettipoliisikokeilusta kokeilusta ja lähti siksi uteliaisuudesta mu-
kaan nettipoliisitoimintaan. Kaksi nettipoliiseista puolestaan lähti mukaan toi-
mintaan siksi, koska he kokivat sosiaalisen median hyvänä yhteydenotto-
kanavana nuoriin. Eräs nettipoliiseista kertoo että lähti pyydettäessä mukaan 
nettipoliisitoimintaan, koska myös liikenneaiheisiin kysymyksiin kaivattiin vas-
taajaa. Suurimmassa osassa vastauksista näkyy poliisien oma kiinnostus netti-
poliisitoimintaan. Vain yksi kyselyihin vastanneista nettipoliiseista kertoo, että 
lähti mukaan nettipoliisitoimintaan, koska hänet ohjattiin kyseiseen tehtävään. 
Yksi nettipoliiseista jätti vastaamatta kysymykseen. 

Kyselyn ensimmäisen kysymyksen toisessa osassa nettipoliiseilta kysyttiin, 
mistä lähtien he ovat toimineet nettipoliiseina. Tämän kysymyksen vastaukset 
on kuvattu alla olevassa kuviossa (kuvio 15). 

 

 
KUVIO 15 Toiminnan aloittaminen nettipoliisina 
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Kysymyksen vastauksissa on selkeä ero kauimmin nettipoliisina toimineen 
Marko Forssin ja eri poliisipiirien nettipoliisien välillä. Marko Forss päätyi te-
kemään poliisiprofiilin omalla kuvallaan IRC-Galleriaan syyskuussa 2009. En-
simmäisen viikon aikana hänen IRC-Gallerian profiilillaan oli noin 10 000 rekis-
teröitynyttä katsojaa ja hän sai IRC-Gallerian kautta yli 100 yhteydenottoa.  

Eri poliisipiireissä toimivat nettipoliisit puolestaan ovat aloittaneet toimin-
tansa sosiaalisessa mediassa vuoden 2011 toukokuussa Poliisihallituksen kokei-
lun tuloksena. 

Kyselyn toisessa kysymyksessä selvitettiin, käyttävätkö nettipoliisit sosi-
aalisen median palveluita myös vapaa-ajallaan. Nettipoliisien vastaukset tähän 
kysymykseen on kuvattu alla olevassa kuviossa (kuvio 16). 

 

 
KUVIO 16 Nettipoliisien sosiaalisen median käyttö vapaa-ajalla 

Kolme kyselyyn vastanneista nettipoliiseista käyttää sosiaalisen median palve-
luita vain satunnaisesti tai ei ollenkaan vapaa-ajallaan. Yksi vastanneista netti-
poliiseista kertoo käyttävänsä ahkerasti eri sosiaalisen median palveluita, kuten 
Twitteriä, myös vapaa-ajallaan. Yksi vastanneista puolestaan kertoo, että käyt-
tää työssään Facebookia, mutta vapaa-ajallaan muita sosiaalisen median palve-
luita. Helsingin nettipoliisin Marko Forss puolestaan kertoo käyttävänsä vapaa-
ajallaan jonkun verran Youtubea ja Facebookia, mutta pääasiassa Twitteriä. Li-
säksi kahdella muulla kyselyyn vastanneista nettipoliiseista on oma profiili ”si-
viiliminällä” Facebookissa, mutta ei muissa sosiaalisen median palveluissa. 

Kyselyn kolmannen kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, mitä sosiaali-
sen median palveluita nettipoliisit käyttävät työssään. Seuraavassa kuviossa 
(kuvio 17) on kuvattuna nettipoliisien vastaukset palveluittain. Kaikki nettipo-
liisit yhtä lukuun ottamatta käyttävät työssään useampaa kuin yhtä sosiaalisen 
median palvelua.  
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KUVIO 17 Nettipoliisien työssä käyttämät sosiaalisen median palvelut 

Kuviosta 16 selviää, että jokainen kyselyihin vastanneista nettipoliiseista käyt-
tää Facebookia työssään. Lisäksi monet heistä käyttävät työssään muitakin sosi-
aalisen median palveluita. Suomalaisten nuorten suosimaa IRC-Galleriaa käyt-
tää kuusi kyselyyn vastannutta nettipoliisia. Helsingin nettipoliisin Marko For-
sin mukaan IRC-Gallerian kautta tulevien yhteydenottojen määrä laskee koko 
ajan. Kolmella nettipoliiseista on käytössään myös Messenger. Neljä nettipolii-
seista kertoo käyttävänsä satunnaisesti tai tarpeen mukaan myös muita sosiaa-
lisen median palveluita, kuten Google+:aa. Eräs nettipoliiseista kertoo kirjoitta-
vansa myös blogia ja seuraavansa Suomi24:n keskusteluita.  

Kyselyn neljäs kysymys liittyy vahvasti kolmanteen kysymykseen. Alla 
olevassa kuviossa (kuvio 18) on kuvattuna nettipoliisien vastaukset siihen, on-
ko jokin heidän käyttämänsä sosiaalisen median palvelu yleisempi tapa ottaa 
heihin yhteyttä kuin muut sosiaalisen median palvelut. 

 

 
KUVIO 18 Yleisin sosiaalisen median palvelu yhteydenottokanavana 

Kuuden kysymyksiin vastanneen nettipoliisin mukaan Facebook on muita sosi-
aalisen median palveluita yleisempi tapa ottaa heihin yhteyttä. Eräs nettipolii-
seista epäilee syyksi Facebookin suosioon sitä, että sen kautta voi viestiä niin 
reaaliaikaisesti kuin inbox-viesteillä. Marko Forss puolestaan kertoo, että hänel-
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le tulee Facebookin kautta noin 200–300 viestiä kuukaudessa, mistä johtuen Fa-
cebookin kautta tulleisiin yhteydenottoihin vastaaminen vie suuren osan hänen 
työajastaan. Yksi kysymyksiin vastanneista nettipoliiseista kokee, ettei mikään 
hänen käyttämistään sosiaalisen median palveluista ole muita yleisempi tapa 
ottaa nettipoliiseihin yhteyttä. Yksi kysymyksiin vastannut nettipoliisi jätti vas-
taamatta kysymykseen siitä, onko jokin sosiaalisen median palvelu muita suosi-
tumpi yhteydenottotapa. 

Kyselyn, tai Marko Forsin tapauksessa haastattelun, viides kysymys on 
kaksiosainen. Kysymyksen ensimmäisessä osassa selvitettiin, ovatko nettipolii-
sit töissä vain virastoaikaan. Vastukset on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 
19). 
 

 
KUVIO 19 Nettipoliisien työaika 

Nettipoliiseilla on erilaisia työaikoja. Nettipoliiseista yksi sanoo työskentele-
vänsä vain virastoaikaan. Puolet kysymyksiin vastanneista nettipoliiseista ker-
too työskentelevänsä pääsääntöisesti virastokaan. Vuorotyötä puolestaan tekee 
yksi vastanneista nettipoliiseista. Kaksi nettipoliisia ei ole vastannut tähän vii-
dennen kysymyksen ensimmäiseen osaan. Eräs nettipoliisi kertoo vastailevansa 
sosiaalisen median palveluiden kautta tulleisiin viesteihin tarpeen vaatiessa 
myös vapaa-ajallaan. 

Kysymyksen toinen osa, nettipoliisityöhön varattu työaika, on kuvattu 
seuraavassa kuviossa (kuvio 20).  
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KUVIO 20 Nettipoliisityöhön varattu työaika 

Vain yksi kysymyksiin vastannut nettipoliisi, Helsingin nettipoliisissa työsken-
televä Marko Forss, viettää suurimman osan työajastaan sosiaalisen median 
palveluiden parissa. Hän kertoo työhönsä kuuluvan myös paljon luentojen pi-
tämistä, kirjoittamista ja haastatteluja.  

Kolme kyselyyn vastanneista nettipoliiseista kertoo, että he saavat käyttää 
työajastaan 10–30 prosenttia sosiaalisen median välityksellä tapahtuvaan netti-
poliisityöhön. Kaksi nettipoliisia puolestaan kertoo, että he saavat käyttää työ-
aikaansa sosiaalisen median palveluiden kautta tulleisiin yhteydenottoihin, mi-
käli muut työtehtävät sen sallivat. Tällöin päivittäinen sosiaalisessa mediassa 
käytetty työaika vaihtelee heillä pienestä hetkestä useaan tuntiin päivässä. Kak-
si nettipoliiseista kertoo myös pitävänsä Facebookia auki koneella, vaikka te-
kisikin muita työtehtäviä. Yksi nettipoliiseista, joka saa käyttää työajastaan 10–
30 prosenttia sosiaalisessa mediassa, toivoo että hän saisi käyttää enemmän ai-
kaa sosiaalisen median kautta tulleiden yhteydenottojen parissa. 

5.3 Yhteydenottojen sisältö 

Luvussa 4.3. käytiin läpi Helsingin nettipoliisien saamia toimenpiteeseen johta-
neita yhteydenottoja. Helsingin nettipoliisin, entiseltä nimeltään Virtuaalisen 
lähipoliisiryhmän, toimintakertomukset (2010, 2011) sisälsivät tarkkaa tilastotie-
toa toimenpiteisiin johtaneista yhteydenotoista ja niiden avulla verrattiin yh-
teydenottojen kehitystä. Koska kyselyihin vastanneet eri poliisipiirien nettipo-
liisit ovat toimineet sosiaalisessa mediassa vasta toukokuusta 2011 lähtien, heil-
tä ei lähdetty kysymään vastaavanlaista tilastotietoa. Myöskään Marko Forssilta 
ei kysytty tilastotietoa, sillä hän on Helsingin nettipoliisin jäsen ja ollut mukana 
kirjoittamassa Helsingin nettipoliisin toimintakertomuksia. 

Kyselyn kuudennen kysymyksen avulla pyrittiin pikemminkin selvittä-
mään, millainen kuva nettipoliiseilla on yhteydenottojen sisällöstä kokemansa 
perusteella. Seuraavassa kuviossa (kuvio 21) on kuvattuna nettipoliiseille tulleet 
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yhteydenotot aiheittain. Kaikki nettipoliisit kertoivat saavansa monenlaisia yh-
teydenottoja. 

 

 
KUVIO 21 Sosiaalisen median kautta tulleiden yhteydenottojen sisältö 

Kaikki seitsemän kyselyyn vastannutta nettipoliisia, sekä haastatteluun vastan-
nut Helsingin nettipoliisin Marko Forss, kertovat saavansa sosiaalisen median 
kautta kysymyksiä ja tiedusteluja. Helsingin nettipoliisin Marko Forssin mu-
kaan tiedusteluiden sisältö on usein hätäpuhelun ja rikosilmoituksen välimaas-
tosta. Ihmiset ottavat yhteyttä nettipoliiseihin, jos heidän asiansa ei ole rikosil-
moitus ja he eivät tiedä, mistä muualta sitä voisi kysyä. Usein kysymys ei 
myöskään ole todella kiireinen. Esimerkiksi siitä, mikä on rikos netissä, tulee 
jonkin verran kysymyksiä. Eräs nettipoliisi kertoo, että kysymyksiä lain suhtau-
tumisesta eri aiheisiin tulee myös. Liikenneaiheisiin kysymyksiin sosiaalisen 
median palveluissa vastaava nettipoliisi puolestaan kertoo saavansa kysymyk-
siä muun muassa liikennesääntöihin ja liikenteen valvontaan sekä poliisin ka-
lustoon liittyen. 

Puolet kysymyksiin vastanneista nettipoliiseista kertoo saavansa erilaisia 
vinkkejä ja ilmoituksia sosiaalisen median palveluiden kautta. Nämä vinkit ja 
ilmoitukset liittyvät esimerkiksi epäilyttäviin nettisivuihin. Nettipoliisit kerto-
vat saavansa toisinaan myös ilmoituksia, jotka kuuluisivat reaaliajassa Hätä-
keskukselle. Tällaisia ovat esimerkiksi vinkit liikkeelle lähteneestä rattijuoposta. 

Kolmen kysymyksiin vastanneen nettipoliisin mukaan heille tulee myös 
rikosilmoituksia. Yksi nettipoliiseista kertoo, ettei ota rikosilmoituksia vastaan, 
koska niihin menisi liian suuri osa työajasta. Toinen nettipoliisi puolestaan ker-
too ohjeistavansa rikosilmoituksen tekoon oman paikkakunnan poliisiasemalla. 
Helsingin nettipoliisin ylikonstaapeli Marko Forss kertoo, että poikkeus ri-
kosilmoituksen kirjaamisessa tehdään, jos yhteydenottajan asia koskee arka-
luontoista rikosilmoitusta. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi nuoriin kohdistu-
neet seksuaalirikokset, perheväkivalta ja kiusaamistapaukset. Rikosilmoitus 
kirjataan, jos on syytä epäillä, että yhteydenottaja ei sitä muuten tekisi. Helsin-
gin nettipoliisin Marko Forssin mukaan vastaavanlaisissa tapauksissa menee 
usein jopa viikkoja, että rikosilmoitukseen tarvittavat tiedot saadaan kasaan. 
Syynä tähän on se, että arkaluoteisissa asioissa on parempi edetä varovaisesti, 
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kuin kysyä suoraan henkilötunnusta ja muita tietoja, jolloin yhteydenottaja voi 
säikähtää eikä rikosilmoitusta saada kirjattua.  

Nettipoliiseista kolme kertoo saavansa myös muihin asioihin liittyviä yh-
teydenottoja. Osa yhteydenottajista haluaa esimerkiksi keskustella yleisesti ot-
taen esimerkiksi poliisin ammatista, perheväkivallasta tai päihteistä. Lisäksi 
yhteydenottoja tulee toimittajilta, jotka kysyvät juttujen aiheita. Eräs poliisi ker-
too saaneensa myös kahvikutsuja, mikä kertoo siitä että yhteydenottoja tulee 
niin aiheesta kuin aiheesta. Nettipoliiseja kuormittavat välillä heidän työhönsä 
liittymättömät yhteydenotot, mikä osaltaan vähentää jo valmiiksi vähäistä työ-
aikaa.  

5.4 Nuorten yhteydenotot 

Tässä alaluvussa käsitellään yhteydenottoja, joita nettipoliisit saavat nuorilta. 
Nuoria ovat 15–24 –vuotiaat (Tilastokeskus, 2009). Ensimmäisessä nuortenyh-
teydenottoihin liittyvässä kysymyksissä, Liitteen 1. kysymyksessä numero seit-
semän, pyrittiin selvittämään, kuinka suuri osa nettipoliiseille tulevista yhtey-
denotoista tulee nuorilta. Nettipoliisien vastaukset tähän kysymykseen on ku-
vattu seuraavassa kuviossa (kuvio 22). 
 

 
KUVIO 22 Nuorten yhteydenottojen prosentuaalinen osuus kaikista nettipoliiseille tulleista 
yhteydenotoista 

Viisi kysymyksiin vastanneista nettipoliiseista kertoo saavansa noin puolet yh-
teydenotoista nuorilta ja puolet aikuisilta. Kaksi nettipoliiseista puolestaan ker-
too saavansa vain noin 10 prosenttia yhteydenotoista nuorilta ja loput aikuisilta. 
Vain yksi nettipoliiseista, joka toimii koulupoliisina, kertoo, että hänelle tulleis-
ta yhteydenotoista noin 90 prosenttia tulee nuorilta ja noin 5 prosenttia yhteis-
työtahoilta ja nuorten vanhemmilta. 

Aikuisten yhteydenotot nettipoliiseihin sosiaalisen median kautta ovat li-
sääntyneet huomattavasti. Marko Forssin mukaan aikuiset ovat alkaneet ottaa 
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yhteyttä vasta myöhemmin, kun taas nuoret ovat olleet yhteydessä nettipolii-
seihin sosiaalisen median kautta jo nettipoliisitoiminnan alusta asti. 

Seuraavaksi nettipoliiseilta kysyttiin, onko sosiaalinen media nuorten kes-
kuudessa suositumpi yhteydenottokanava kuin perinteiset yhteydenottokana-
vat. Alla olevassa kuviossa (kuvio 23) on esitelty nettipoliisien vastaukset tähän 
kysymykseen. 

 

 
KUVIO 23 Sosiaalinen media voittaa perinteiset yhteydenottokanavat nuorten yhteyden-
otoissa 

Kuusi kysymyksiin vastannutta nettipoliisia oli sitä mieltä, että yhteydenottoja 
tulee nuorilta enemmän heille sosiaalisen median kautta kuin muita yhteyden-
ottokanavia pitkin. Nettipoliiseista kaksi kuitenkin korosti sitä, että nuorilta 
tulleista yhteydenotoista suurin osa on kysymyksiä. Yksi nettipoliiseista mainit-
si myös sen, että koska nuorten on helppo kysyä nettipoliiseilta asioita sosiaali-
sen median palveluissa, he kysyvät myös asioita, jotka olisi myös helppo selvit-
tää itse. Kolme nettipoliiseista kertoo, että huomattavasti suurin osa yhteyden-
otoista tulee sosiaalisen median kautta ja sähköposteja tulee vain muutamia. 
Puhelimitse yhteydenottoja ei tule nuorilta nettipoliiseille juuri lainkaan. 

Kaksi nettipoliiseista ei osannut sanoa, onko sosiaalinen media muita suo-
situmpi yhteydenottokanava. Toinen heistä kiinnitti huomion siihen, että lähes 
jokainen nuori osaa kiireellisessä tilanteessa ottaa yhteyttä suoraan puhelimitse 
Hätäkeskukseen. Kun asia ei ole kiireellinen, yhteydenottoja tulee nuorilta 
myös muita kanavia, kuten sosiaalisen median palveluita, pitkin. 

Seuraavaksi käsitellään nettipoliiseilta kysyttyjä syitä siihen, miksi nuoret 
ottavat yhteyttä poliisiin sosiaalisen median kautta. Kysymyksessä oli yhteensä 
kahdeksan vastausvaihtoehtoa, joista poliisit saivat valita 0-8. Vastausvaihtoeh-
dot on kehitetty käyttäen avuksi Hsun ja Lin (2007) kehittämää blogeja koske-
vaa teknologianhyväksymismallia, joka on kuvattu luvussa 2.3. Tämä malli ko-
ettiin käsittelyyn siksi, koska blogit on yksi sosiaalisen median palvelu ja mallia 
voidaan siten myös soveltaa muihinkin sosiaalisen median palveluihin.  

Poliisien vastaukset nuorten sosiaalisen median kautta tapahtuvien yh-
teydenottojen syihin on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 24). 
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KUVIO 24 Syitä nuorten sosiaalisen median kautta tapahtuviin yhteydenottoihin 

Kaikki kysymyksiin vastanneista nettipoliiseista uskovat että syy siihen, että 
nuoret ottavat yhteyttä poliisiin sosiaalisen median kautta, on se että sosiaali-
nen media on helppo yhteydenottokanava. Tästä saattaa seurata jo edellisen 
kysymyksen yhteydessä tullut ongelma, että nuoret ottavat nettipoliiseihin yh-
teyttä sosiaalisen median palveluiden kautta myös silloin, kun he voisivat itse 
selvittää helposti vastauksen kysymyksiinsä. 

Sosiaalisen median kautta tapahtuvan yhteydenoton hyödyllisyyden po-
liisit puolestaan kokivat vähäisemmäksi syyksi kuin havaitun helppokäyttöi-
syyden. Kysymyksiin vastanneista poliiseista vain kolme koki syyksi nuorten 
yhteydenottoon havaitun hyödyllisyyden. Hyödyllisyydellä tarkoitettiin kyse-
lyssä yhteydenotosta aiheutuvaa hyötyä nuorelle tai hänen ystävälleen. 

Kysymyksiin vastanneista nettipoliiseista neljä eli puolet vastanneista koki 
nuorten yhteydentotojen mahdolliseksi syyksi sosiaalisen median palvelun 
miellyttävyyden yhteydenottokanavana. Nautinnollisuus tai miellyttävyys ko-
ettiin hieman suositummaksi syyksi yhteydenottoon kuin hyödyllisyys.  

Sekä nettipoliisien luotettavuus että nettipoliisien hyvä maine koettiin hy-
viksi syiksi siihen, miksi nuoret ottavat yhteyttä nettipoliiseihin sosiaalisen me-
dian kautta. Kuusi nettipoliiseista valitsi kummankin vastausvaihtoehdon 
paikkansa pitäväksi. Näin ollen nettipoliisien hyvä maine ja luottavuus ovat 
nettipoliiseiden mukaan toiseksi suosituimpia syitä nuorten yhteydenottoihin 
sosiaalisen median helppokäyttöisyyden jälkeen. Sosiaalisen median luotetta-
vuus puolestaan oli vain kahden nettipoliisin mielestä syynä nuorten yhtey-
denottoihin.  

Marko Forssin haastattelussa tuli ilmi seikka, joka on osaltaan vaikuttanut 
nettipoliisien maineen ja luottamuksen kehittymiseen. Tämä seikka on henkilö-
kohtaisen suhteen luominen. Kun nuori tai aikuinen kysyy neuvoa nettipoliisil-
ta ja poliisi vastaa, syntyy heidän välilleen helposti sellainen luottamus, että 
nuoren tai aikuisen on helpompi ottaa yhteyttä nettipoliisiin uudelleen. Myös 
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nettipoliisi-uransa alkuaikoina Marko Forss työskenteli jonkun verran esimer-
kiksi Helsingin keskustan Narinkkatorilla, joka on nuorten yleinen tapaamis-
paikka. Siellä työskennellessään Forss tapasi välillä nuoria, joiden kanssa hän 
oli keskustellut sosiaalisessa mediassa. Kun sosiaalisen median keskustelussa 
syntynyt suhde saa vahvistukseksi myös reaalimaailmassa tapahtuneen tapaa-
misen, luottamus nettipoliisin kasvaa ja yhteydenottaminen sosiaalisen median 
kautta tulee entistä helpommaksi.  

Lisäksi kysymyksessä oli mukana vastausvaihtoehdot, jotka liittyivät sii-
hen, että nuori on kuullut mahdollisuudesta ottaa poliiseihin yhteyttä. Kysy-
myksiin vastanneista nettipoliiseista neljä koki nuoren sosiaalisen median kaut-
ta tapahtuvaan yhteydenottoon mahdolliseksi syyksi sen, että nuori on kuullut 
tavasta ystävältään. Puolestaan kaksi nettipoliisia koki lehtijuttujen ja muiden 
nettipoliisia käsittelevien tietojen lukemisen olleen syynä nuorten yhteydenot-
toon sosiaalisen median kautta. 

Eräs kyselyyn vastanneista nettipoliiseista korosti, että nuoren yhteyden-
oton arkaluonteisuus vaikuttaa vahvasti siihen, että nuori valitsee yhteydenot-
tokanavaksi sosiaalisen median. Nettipoliisin mukaan nuori kokee nettipoliisin 
tällaisissa tapauksissa luotettavana tahona, joka antaa ohjeita ja tukee nuorta 
vaikeassa asiassa. Lisäksi nettipoliisi arveli, että arkaluontoisesta asiasta voi olla 
helpompi puhua nuoren lähipiirin kuulumattomalle, tuntemattomalle henkilöl-
le.  

5.5 Pohdinta 

Tässä alaluvussa käsitellään kyselyn viimeisen kysymyksen eli nettipoliisien 
saamien kommenttien sisältöä sekä pohditaan kyselyyn saatuja tuloksia. Netti-
poliiseille suunnattujen kysymysten viimeinen kysymys ei koskenut suoranai-
sesti yhteydenottoja, vaan nettipoliisien toiminnastaan saamaa palautetta. 

Nettipoliisien saama palaute on ollut pääosin positiivista. Yksi nettipolii-
seista kertoo saaneensa palautetta, että nettipoliisityö on koettu tärkeäksi. Yksi 
nettipoliisi puolestaan on saanut positiivista palautetta usein heti kun hän on 
vastannut hänelle sosiaalisen median palvelussa esitettyyn kysymykseen. Myös 
toinen nettipoliiseista kertoo saaneensa paljon kiitosta neuvosta ja avusta. Eräs 
nettipoliiseista ei ole saanut negatiivista palautetta henkilökohtaisesti ollen-
kaan. Yksi nettipoliiseista on myös kerännyt palautetta nettipoliisitoiminnasta 
ja saanut kehitysehdotuksia toimintaan. Vanhemmilta ihmisiltä puolestaan on 
tullut yhdelle nettipoliisille palautetta, että perinteistä korttelipoliisityötä tarvit-
taisiin enemmän. Hänen mukaansa tämänsuuntaisissa kommenteissa on näky-
nyt ero nuorten ja vanhempien poliisitoimintaa koskevissa ajattelumalleissa. 

Nettipoliisitoiminnasta tulleet hyvät palautteet kertovat osaltaan siitä, että 
nettipoliisitoiminta on koettu hyväksi. Lisäksi tätä tukevat useat nettipoliiseista 
kertovat positiiviset nettijutut ja sosiaalisen median kautta nettipoliiseille tullut 
yhteydenottojen suuri määrä. Myös Helsingin nettipoliisin toimialueen laajen-
taminen kolmeen uuteen sosiaalisen median palveluun lokakuussa sekä uusien 
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nettipoliisien aloittaminen syksyllä 2012 kertoo nettipoliisitoiminnan potentiaa-
lista ja sen avulla saavutettavista hyödyistä. 

Nettipoliiseiden vastauksissa kyselyyn sekä Marko Forssin haastatteluvas-
tauksissa nousi esille mielenkiintoisa seikkoja yleisesti nettipoliisityöstä sekä 
nuorten yhteydenotoista. Nettipoliisitoiminnassa yleisesti koettiin kehityksen 
kohteena se, että vain kolme nettipoliisia työskentelee kokonaan sosiaalisessa 
mediassa, kun taas loput nettipoliisit saavat käyttää vain pienen osan työajas-
taan nettipoliisityöhön. Muutama vain osan työajastaan sosiaalisessa mediassa 
työskentelevistä toivo, että heillä olisi enemmän aikaa nettipoliisityöhön.  

Suurin osa nettipoliiseista koki sosiaalisen median palveluiden olevan pe-
rinteisiä yhteydenottokanavia suositumpia kanavia nuorille ottaa yhteyttä po-
liiseihin. Toki poikkeuksena tässä on akuutit ilmoitukset, jotka tulee tehdä soit-
tamalla Hätäkeskukseen. Suurin osa nettipoliiseista koki, että nykyään puolet 
kaikista sosiaalisen median palveluiden kautta tulleista yhteydenotoista tulee 
nuorilta ja puolet aikuisilta. Kaksi nettipoliiseista puolestaan saa noin 10 pro-
senttia yhteydenotoista nuorilta ja loputa ikuisilta kun taas koulupoliisina toi-
miva nettipoliisi saa 90 prosenttia yhteydenotoista nuorilta ja loput aikuisilta. 
Marko Forssin mukaan aikuisilta tulleiden yhteydenottojen määrä on kasvanut, 
kun taas nuoret ovat ottaneet yhteyttä sosiaalisen median kautta nettipoliisi-
toiminnan alusta asti. 

Nettipoliisien kokemista syistä nuorten yhteydenottoihin sosiaalisen me-
dian palveluiden kautta selvisi myös mielenkiintoisia asioita. Jokainen kysy-
myksiin vastanneista nettipoliiseista koki sosiaalisen median helppouden syynä 
nuorten yhteydenottoihin. Tämä vaikuttaa myös siihen, että nettipoliiseille tu-
lee myös sellaisia kysymyksiä, joihin voi löytää vastauksen helposti jostain 
muualta, esimerkiksi poliisin nettisivuilta. Toisiksi suosituimmiksi syiksi nuor-
ten yhteydenottoihin nettipoliisit kokivat nettipoliisien hyvän maineen ja nuor-
ten luottamuksen nettipoliiseihin. Nämä seikat ovat todella tärkeitä nettipoliisi-
työn kannalta. Yhteydenottojen määrä olisi todennäköisesti huomattavasti pie-
nempi, jos nuoret eivät luottaisi nettipoliiseihin.  

Marko Forssin haastattelussa ja yhden nettipoliisin vastauksissa tuli ilmi 
se, että nuorten voi olla helpompi ottaa poliisiin yhteyttä sosiaalisen median 
palveluiden kautta, kun kyseessä on arkaluontoinen rikos, esimerkiksi seksuaa-
lirikos tai kiusaamisrikos. Nuoren voi olla helpompi kertoa kohtaamastaan ar-
kaluontoisesta rikoksesta, kun ei tarvitse mennä poliisiasemalle kertomaan asi-
aa kasvotusten. Koska nettipoliisit myös koetaan luotettavaksi tahoksi, on asian 
kertominen heille helpompaa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Tämän tutkielman tutkimuskysymyksinä olivat: Miksi nuoret ja poliisi käyttä-
vät sosiaalista mediaa? Miksi nuoret käyttävät sosiaalista mediaa ottaessaan 
yhteyttä poliisiin? Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia kirjallisuuden sekä 
kyselyiden ja haastattelun avulla. 

Luvussa 2 käsiteltiin sosiaalista mediaa. Tässä tutkielmassa käytettiin 
Kankaan, Toivosen ja Bäckin (2007) sosiaalisen median määritelmää, jonka mu-
kaan sosiaalinen media koostuu sisällöstä, yhteisöistä ja Web 2.0 – teknologiasta. 
Nämä käsitteet omaaville sosiaalisen median sovelluksille tyypillisiä piirteitä 
olivat osallistuminen, avoimuus, keskustelu, yhteisöt ja verkottuminen. 

Toinen luvussa 2 käsiteltävä alue oli sosiaalisen median palveluita. Niitä 
käsiteltiin Juslénin (2009) määrittelemien sosiaalisen median palveluiden ryh-
mittelyn mukaan. Tämä ryhmittely oli verkottumispalvelut, sisällön julkaisu-
palvelut ja tiedon luokittelu- ja arvioimispalvelut. Näistä nettipoliiseilla käytös-
sään useita verkottumispalveluita kuten Facebook, IRC-Galleria ja Twitter. 

Luvussa 2. esiteltiin Hsun ja Lin (2007) kehittämä erään sosiaalisen medi-
an palvelun, blogien, teknologian hyväksymismalli. Se perustui alkuperäiseen 
Davisin, Bagozzin & Warshawn (1989) kehittämän teknologian hyväksymismal-
liin. Hsun ja Lin (2007) kehittämän mallin mukaan teknologian hyväksymisteki-
jät ja tiedonjakamistekijät vaikuttavat asenteeseen bloggaamista kohtaan, mikä 
puolestaan vaikuttaa aikomukseen blogata. Lisäksi sosiaalisen vaikutuksen te-
kijät vaikuttavat suoraan aikomukseen blogata.  

Teknologian hyväksymistekijöitä ovat havaittu hyödyllisyys, havaittu 
helppokäyttöisyys ja havaittu nautinnollisuus. Tutkielman empiirisessä osuu-
dessa eli luvussa 5 olleissa nettipoliisien vastauksissa koskien nuorten yhtey-
denottoja sosiaalisen median palveluiden kautta, esille näistä tekijöistä nousi 
etenkin havaittu helppokäyttöisyys. Nettipoliisit kokivat, että nuorten on help-
po ottaa heihin yhteyttä sosiaalisen median palveluiden välityksellä. Myös ha-
vaittu hyödyllisyys tuli vastauksissa ilmi, mutta vähemmissä määrin kuin ha-
vaittu helppokäyttöisyys. Tiedonjakamistekijöitä puolestaan ovat epäitsekkyys, 
oletettu molemminpuolinen hyöty, maine, luottamus ja oletetut suhteet. Netti-
poliisien vastuksissa esille tulivat näistä tekijöistä nettipoliisien hyvä maine ja 
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se, että nuoret luottavat nettipoliiseihin. Sosiaalisen vaikutuksen tekijöitä ovat 
sosiaaliset normit ja yhteisön tunnistaminen. Nämä tekijät eivät tulleet esille 
nettipoliisien vastauksissa. 

Luku 3 käsitteli nuoria sosiaalisessa mediassa. Tässä tutkielmassa käyte-
tään tilastokeskuksen (2009) määritelmää, jonka mukaan nuoria ovat 15–24 -
vuotiaat. Tämän ikäisistä nuorista 83 prosentilla oli vuonna 2010 profiili ainakin 
yhdessä sosiaalisen median palvelussa. Näille nuorille teknologia on luonnolli-
nen osa elinympäristöä, eikä heidän netissä käyttämänsä aika ei ole pois harras-
tuksista tai kavereiden tapaamisesta.  

 Nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttöön on useita syitä. Nuoret 
keskustelevat kavereidensa kanssa, ovat vuorovaikutuksessa ystäviensä kanssa, 
tutkivat muiden luomaa sisältöä ja luovat sosiaalista pääomaa. Opiskelevat 
nuoret käyttävät sosiaalisen median palveluita myös opiskelun tukena. He esi-
merkiksi kysyvät ystäviltään kysymyksiä eri opiskeluaineisiin liittyen sekä 
koordinoivat ryhmätöitä sosiaalisen median palveluiden avulla. Lisäksi nuoret 
käyttävät sosiaalista mediaa kansainvälistyäkseen, selvittääkseen ajankohtaisia 
asioita ja ottaessaan yhteyttä eri organisaatioihin. Nuoret käyttävät sosiaalista 
mediaa myös vaikuttaessaan yhteiskunnallisiin asioihin. 

Luvussa 3 esiteltiin nuorten sosiaalisen median käyttötapojen lisäksi Shit-
tun, Bashan, AbdulRahmanin ja Ahmadin (2011) teknologian hyväksymismal-
lin pohjalta tehtyä tutkimusta opiskelijoiden asenteista ja aikomuksesta käyttää 
sosiaalisen median palveluita. Heidän teoreettisen teknologian hyväksymismal-
linsa mukaan subjektiiviset normit, havaittu hyödyllisyys ja havaittu helppo-
käyttöisyys vaikuttavat asenteeseen sosiaalisen median käyttöä kohtaan, mikä 
puolestaan vaikuttaa aikomukseen käyttää sosiaalisen median palveluita. Hei-
dän tutkimuksensa mukaan havaittu helppokäyttöisyys on tekijä, joka vaikut-
taa enemmän nuorten asenteeseen sosiaalisen median käyttöä kohtaan kuin 
havaittu hyödyllisyys tai subjektiiviset normit. Luvussa kuvattiin myös Dhu-
men, Pattanshettin, Kamblen ja Prasadin (2012) tutkimustuloksia, jotka olivat 
samansuuntaisia kuin Shittun, Bashan, AbdulRahmanin ja Ahmadin (2011) tut-
kimuksen tulokset. Samaa mieltä olivat myös kyselyyn vastanneet nettipoliisit 
sekä haastatteluun vastannut Helsingin nettipoliisin Marko Forss. Jokainen ky-
symyksiin vastanneista oli sitä mieltä, että sosiaalisen median havaittu helppo-
käyttöisyys on pääasiallisen syynä siihen, että nuoret ottavat nettipoliiseihin 
yhteyttä sosiaalisen median palveluiden välityksellä.  

Luku 4 koostui poliisin sosiaalisen median käytöstä Suomessa ja maail-
malla. Syiksi poliisin sosiaalisen median käyttöön nähtiin muun muassa lä-
pinäkyvyyden luominen, kansalaisten rauhoitteleminen, julkisuuden saavut-
taminen, positiivisten tarinoiden kertominen ja positiivisen poliisi-imagon luo-
minen  

Luvussa 4 kuvattiin myös Mergelin (2010) kehittämät julkishallinnon sosi-
aalisen median käyttöstrategiat eli työntöstrategia, vetostrategia ja verkostoi-
tumisstrategia. Suomen poliisi organisaationa käyttää näitä kaikkia Mergelin 
(2010) sosiaalisen median käyttöstrategioita Facebook-profiilissaan. Työntöstra-
tegia, eli sosiaalisen median palveluiden käyttö jo olemassa olevien viestintäta-
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pojen laajentamiseen, näkyy Suomen poliisin Facebook-profiilissa jo siinä, että 
poliisi on siirtynyt käyttämään eri sosiaalisen median palveluita. Lisäksi Suo-
men poliisi on käyttänyt Facebookia myös informoidessaan esimerkiksi net-
tisivuillaan olevista ongelmatilanteista. Vetostrategian käyttö eli linkitys polii-
sin omille nettisivuille, on myös käytössä Suomen poliisin Facebook-sivuilla. 
Suomen poliisi on laittanut esimerkiksi linkkejä poliisin nettisivuilla olevaan 
poliisiylijohtajan Mikko Paateron blogiin. Verkostoitumisstrategia eli suhteiden 
luominen sosiaalisen median palvelun avulla näkyy Suomen poliisin Facebook-
profiilissa hieman vähemmän kuin työntö- ja vetostrategiat. Se näkyy kuitenkin 
siinä, että Suomen poliisin Facebook-sivuilleen laittamia tilapäivityksiä on 
kommentoitu paljon. Yksittäiset nettipoliisit puolestaan käyttävät verkostoitu-
misstrategiaa tehokkaammin ja keskustelevat kansalaisten kanssa sosiaalisen 
median palveluissa.  

Lisäksi luvussa 4 verrattiin Helsingin nettipoliisille vuosina 2010 ja 2011 
tulleita yhteydenottoja. Niiden perusteella Helsingin nettipoliisille tulleiden 
toimenpiteisiin johtaneiden yhteydenottojen sosiaalisen median palveluiden 
kautta on kasvanut noin yhdellä yhteydenotolla kuussa. Eri sosiaalisen median 
kautta tulleissa yhteydenotoissa on tapahtunut muutos. Facebookin kautta tul-
leiden toimenpiteisiin johtaneiden yhteydenottojen määrä on kasvanut noin 
kolmella yhteydenotolla kuussa, kun taas IRC-Gallerian kautta tulleiden toi-
menpiteisiin johtaneiden yhteydenottojen määrä on laskenut noin kahdella ja 
puolella yhteydenotolla kuussa.  

Nettipoliisit ovat toimineet Suomessa hyvällä menestyksellä jo muutaman 
vuoden ajan ja heidän sosiaalisen median kautta saamien yhteydenottojen mää-
rä on kasvussa. Tutkielman empiirisen osuuden tuloksista kävi ilmi, että nuoret 
ottavat nettipoliiseihin yhteyttä sosiaalisen median kautta sen helppouden takia. 
Nuoret myös luottavat nettipoliiseihin ja pitävät nettipoliisien mainetta hyvänä. 
Vaikka suurin osa nettipoliiseille tulleista yhteydenotoista on kysymyksiä, on 
nuorten helpompi ottaa yhteyttä nettipoliiseihin myös arkaluontoisissa rikos-
asioissa, kuten seksuaalirikoksissa. 

Tutkielman jatkokysymysaiheita ovat: Miten nuoret ja poliisi kohtaavat 
sosiaalisessa mediassa? Millä eri tavoin nuoret voivat ottaa yhteyttä poliisiin 
sosiaalisessa mediassa? Ottavatko nuoret yhteyttä poliisiin sosiaalisen median 
kautta yhä useammin? Miten nuorten yhteydenottaminen poliisiin sosiaalisen 
median avulla on vaikuttanut nuorten kynnykseen ottaa yhteyttä poliisiin? Mi-
ten poliisi voisi tehostaa toimintaansa sosiaalisessa mediassa tavoittaakseen 
suuremman osan nuorista? 
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LIITE 1.  HAASTATTELUKYSYMYKSET 

1. Miten päädyit nettipoliisiksi? Kuinka kauan olet toiminut netti-/ virtuaa-
lipoliisina? 

2.  Käytätkö jotain sosiaalista mediaa, esim. Facebookia, myös vapaa-ajalla 
pitäessäsi yhteyttä ystäviisi? 

3. Mitä sosiaalisen median palveluita käytät työssäsi? 
4.  Onko jokin mainitsemistasi sosiaalisen median palveluista yleisempi ta-

pa ottaa teihin yhteyttä verrattuna muihin sosiaalisen median palvelui-
hin? 

5. Oletko töissä vain virastoaikaan? Kuinka suuren osan työajastasi käytät-
te sosiaalisen median palveluissa tulleiden yhteydenottojen parissa? 

6. Minkälaisia suurin osa sosiaalisen median kautta tulleista yhteydenotois-
ta on? Ovatko ne esimerkiksi tiedusteluja tai rikosilmoituksia? 

7. Kuinka suuri osa prosentteina sinulle poliisina tulevista yhteydenotoista 
sosiaalisen median kautta tulee nuorilta? 

8. Onko poliisin sosiaalisen median käyttö mielestäsi madaltanut nuorten 
kynnystä ottaa yhteyttä poliisiin myös arkaluontoisimmissa asioissa? 

9. Kumpi tapa on nuorten keskuudessa suositumpi nykyään, perinteiset 
yhteydenottotavat vai sosiaalinen media? Kuinka suuri osa yhteyden-
otoista tulee perinteisillä yhteydenottotavoilla (esim. puhelin, sähköposti) 
verrattuna sosiaalisen median palveluihin? 

10. Mitkä seuraavista ovat mielestäsi olleet syitä siihen, että nuoret ottavat 
yhteyttä poliisiin sosiaalisen median palveluiden välityksellä? Voit valita 
yhden tai useampia vastausvaihtoehtoja. 

a. Se on helppo yhteydenottotapa 
b. Siitä on hyötyä nuorelle itselleen/ nuoren ystäville 
c. Se on miellyttävä yhteydenottotapa 
d. Nettipoliiseilla on hyvä maine 
e. Nuori luottaa nettipoliiseihin 
f. Sosiaalinen media on luotettava yhteydenottotapa 
g. Nuori on kuullut tavasta ystäviltään 
h. Nuori on lukenut netistä virtuaalisesta poliisitoiminnasta 
i. Jokin muu, mikä? 

11. Minkälaisia kommentteja nuorilta on tullut poliisin läsnäoloon sosiaali-
sen median palveluissa (esim. Facebook)? Minkä sosiaalisen median väy-
län kautta palautetta on eniten tullut? 
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LIITE 2. YHTEYDENOTTOVIESTIT 

Hei, 
 
olen tietojärjestelmätieteen opiskelija Jyväskylän yliopistosta ja 
kirjoitan Pro Gradu -tutkielmaani aiheesta "Nuoret ja poliisi 
sosiaalisessa mediassa". Olen tutustunut Virtuaalisen lähipoliisiryhmän toimin-
takertomuksiin ja lukenut useita lehtijuttuja virtuaaliseen poliisitoimintaan liit-
tyen. Jotta saisin tutkielmaani myös nettipoliisien henkilökohtaisia kokemuksia 
nuorten yhteydenottamisesta poliisiin sosiaalisen median kautta, olisin todella 
kiitollinen jos voisit vastata alla oleviin haastattelukysymyksiin, joko täällä Fa-
cebookissa tai sähköpostiini hanna.h.koponen@jyu.fi. 
 
Selvennykseksi vielä, että sosiaalisen median palveluilla tarkoitetaan esim. Fa-
cebookia, IRC-galleriaa, Youtubea, yms. 
 
Ystävällisin terveisin,  
Hanna Koponen 
 
(Haastattelukysymykset listattuna) 
Odotan vastauksiasi kahden viikon ajan. Kiitos paljon jo etukäteen vastauksis-
tasi! 
 
 
Hei, 
 
Laitoin kaksi viikkoa sitten sinulle kyselyn liittyen pro Gradu -tutkielmaani ai-
heesta "Nuoret ja poliisi sosiaalisessa mediassa". Alkuperäinen aikatauluni vas-
tauksille oli liian tiukka varsinkin näin kesällä, joten päätin pidentää vastausai-
kaa elokuun loppuun. 
 
Haluaisin vielä painottaa, että kaikki vastaukset ovat todella tärkeitä ja ne käsi-
tellään ehdottoman luottamuksellisesti. Yksittäistä vastaajaa ei pysty tunnista-
maan tutkimukseni tuloksista. 
 
Milloin ehtisit vastata kysymyksiin? Jos kysymyksissä on jotain epäselvää, tar-
kennan niitä mielelläni. 
 
Ystävällisin terveisin, 
Hanna Koponen 
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Hei, 
 
Muistuttaisin vielä lähettämistäni haastattelukysymyksistä liittyen nuorten ja 
poliisin sosiaalisen median käyttöön. Alan koota vastauksia ensi viikolla ja oli-
sin kiitollinen jos ehtisit vielä vastata kysymyksiin viikon sisällä. 
 
Ystävällisin terveisin, 
Hanna Koponen 
 
 


