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"Ei lakaista maton alle"



Johdatus kyselyyn

Vaikuttamisrauha on 12–29-vuotiaiden nuorten vaikuttamis- 

ja viestintäkampanja, jonka tavoitteena on edistää rakentavaa

keskustelukulttuuria ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa itselleen tärkeisiin

asioihin. Sen lähtökohtana on tarve torjua nuoriin kohdistuvaa vihapuhetta,

syrjintää ja häirintää. Hanketta koordinoi Suomen nuorisoalan kattojärjestö

Allianssi ry.

Kysely on Vaikuttamisrauha-hankkeen ja Ylen Hyvin sanottu -tiimin

yhteistyössä toteuttama. Sen avulla kartoitimme, millaista häirintää

erilaisissa vaikuttamistehtävissä toimivat nuoret ovat kohdanneet ja miten

kokemukset ovat vaikuttaneet heihin. Kysely toteutettiin toukokuussa 2022.

Kysely koostui monivalintakysymyksistä sekä avoimista vastauskentistä.

Kysymyksiä oli yhteensä 17. Vastauksia kyselyyn tuli kahden viikon aikana

100. Vastaajia tuli kattavasti eri vaikuttamistyön muotojen piiristä, eri

ikäryhmistä sekä erilaisista elämäntilanteista.



Vastaajien ikäjakauma (vuotta)

27–29 v.
27%

24–26 v.
25%

18–20 v.
18%

21–23 v.
16%

15–17 v.
11%

alle 15
3%

Vastaajista (n = 100) 3 % olivat alle 15-vuotiaita ja 11 % 15–17 vuotiaita. 18–20-

vuotiaita vastaajajoukosta oli 18 % ja 21–23-vuotiaita 16 %. 24–26-vuotiaita vastaajia

oli 25 %. Eniten kyselyyn vastasivat 27–29-vuotiaat vaikuttajanuoret, joita oli 27 %. 



Sukupuolijakauma

Nainen
62%

Mies
24%

Muu
8%

En halua määritellä
5%

En halua kertoa
1%

Vastaajista selkeä enemmistö (62 %) oli naisia. Miehiä oli 24 prosenttia ja muita 8

prosenttia. 5 % vastaajista ei halunnut määritellä ja 1 % ei halunnut kertoa.



Puoluepoliittisesti aktiivinen 46 %

Poliittisesti aktiivinen muulla tavalla 28 %

Aktivisti 35 %

Vapaaehtoistyössä, johon kuuluu vaikuttamistyötä 29 %

Palkkatyössä, johon kuuluu vaikuttamistyötä 25 %

Luottamustehtävässä esimerkiksi järjestössä, nuorisovaltuustossa
tai ylioppilas-, opiskelija- tai oppilaskunnassa

66 %

Toimittaja 6 %

Sisällöntuottaja sosiaalisessa mediassa 13 %

Muu 2 %

En osaa sanoa 1 %

Millaista vaikuttamistyötä 
vastaajat tekevät?

Vastaajia 100, vastauksia 251.

Kysymyksessä vastaaja pystyi valitsemaan kaikki omaa vaikuttamistyötään kuvaavat

vaihtoehdot. Moni vastaaja tekikin useampaa eri vaikuttamistyötä, sillä vastauksia

kysymykseen tuli 251. Eniten vastaajat kertoivat olevansa jonkinlaisessa

luottamustehtävässä esimerkiksi järjestössä, nuorisovaltuustossa tai ylioppilas-,

opiskelija- tai oppilaskunnassa. 46 % vastaajista kertoivat olevansa puoluepoliittisesti

aktiivisia.



Peruskoulussa 6 %

Lukiossa / ammatillisessa oppilaitoksessa 17 %

Korkeakouluopiskelija 31 %

Työelämässä kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti 34 %

Yrittäjä 0 %

Työtön 4 %

Varushenkilö / siviilipalveluksessa 1 %

Perhevapaalla tai muulla tavoin työvoiman ulkopuolella 3 %

Muu 4 %

Vastaajien elämäntilanne: mikä
seuraavista kuvaa elämän-
tilannettasi parhaiten?

Suurin osa vastaajista (34 %) kertoivat olevansa työelämässä kokoaikaisesti tai osa-

aikaisesti. Toisiksi eniten kyselyyn vastasivat korkeakouluopiskelijat (31 %).

Olen...



Kuinka usein vastaajat ovat 
kokeneet häirintää vaikuttamis-
työhönsä liittyen? Milloin viimeksi?

Sadasta vastaajasta vain 8 kertoivat, etteivät he
ole kokeneet häirintää.

35 % vastaajista oli kokenut häirintää viimeisen
kuukauden sisällä.

2 % vastasi, että he olivat kokeneet häirintää yhden kerran. 45 % kertoi, että he olivat

kokeneet häirintää muutaman kerran. 34 % vastaajista kertoivat kokeneensa

häirintää useasti ja 9 % jatkuvasti. 2 % vastasi, etteivät he osaa sanoa.

Viimeisimmästä häirintäkokemuksesta 30 %:lla vastaajista oli kulunut enintään puoli

vuotta ja 13 %:lla enintään vuosi. Viimeisen kahden vuoden sisällä häirintää oli

kokenut 10 % ja yli kaksi vuotta sitten 4 %.



Haukkuminen, loukkaaminen 75 %

Hiljentäminen 43 %

Vihapuhe 43 %

Vähättely, mitätöinti 70 %

Rasismi 8 %

Sukupuoleen perustuva syrjintä 41 %

Seksuaalinen häirintä ja/tai ahdistelu 26 %

Pelottelu 34 %

Henkeen tai terveyteen kohdistuvat uhkaukset 24 %

Vainoaminen, stalkkaaminen 9 %

Perättömien väitteiden levittäminen 31 %

Häpäisy, nöyryyttäminen 22 %

Muu, mikä? 4 %

Mitä häirinnän muotoja vastaajat 
ovat kokeneet?

Vastaajia 100, vastauksia 438, joista taulukossa jätetty pois 8 "en ole kokenut
häirintää" -vastausta.

Eniten kyselyyn vastanneet vaikuttajanuoret ovat kokeneet haukkumista ja

loukkaamista (75 %) sekä vähättelyä ja mitätöintiä (70 %). Vastauksia kysymykseen

tuli 438, joten vaikuttajanuoret ovat kokeneet paljon häirinnän eri muotoja. "Muu,

mikä?" -vastauksissa mainittiin näiden lisäksi myös maalittaminen, doksaus ja ikään

kohdistuva syrjintä.



Sähköposti 16 %

Facebook 37 %

Instagram 32 %

Twitter 34 %

Tiktok 12 %

Jodel 15 %

Ylilauta 15 %

Muulla verkkoalustalla, missä? 22 %

Puhelimitse (tekstiviestit / puhelut) 12 %

Postitse 1 %

Kasvotusten 64 %

Muulla tavoin, miten? 7 %

Millä alustalla häirintää 
on tapahtunut?

Vastaajia 100, vastauksia 275, joista taulukossa jätetty pois 8 "en ole kokenut
häirintää" -vastausta.

Peräti 64 % vastanneista vaikuttajanuorista kertoivat kokeneensa häirintää

kasvotusten. Verkkopalveluista eniten häirintää koettiin Facebookissa (37 %).

Valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi verkkoalustoiksi mainittiin mm. Reddit,

Snapchat, uutisten kommenttiosiot ja yksityishenkilöiden blogit.



"Häirintä painottuu erityisesti Twitteriin. Soittoja,
Facebook-viestejä ja muita vastaavia tulee sen jälkeen,
jos on ollut esillä esimerkiksi lehdessä tai telkkarissa."

"Vaalien aikaan ja muutenkin sosiaalisessa mediassa
puoluetaustani takia koen usein häirintää ja jopa

uhkauksia."

"Usein on kommentoitu vartaloani ja ulkonäköäni seksuaaliseen
sävyyn vaali- ja vapaaehtoistyössä. On myös levitetty perättömiä
juoruja yksityiselämään ja poliittiseen toimintaan liittyen."

"Häirintä koskee usein sukupuoltani. Pilkan kohteena on
sukupuoleni lisäksi nimeni, ulkonäköni ja se, että kerron

olevani feministi."

"Nimeni ja työpuhelinnumeroni doksattiin äärioikeiston
valeuutissivustolla. Sain doksauksen yhteydessä
häirintää puhelimitse."

"Vihapuhe ja trollikommentit yhdistyksemme
somealustoillamme ovat viimeaikoina lisääntyneet, ja
etenkin twitteriin tulee vihakommenttivyöryjä välillä.

Hallitustamme, minut mukaan lukien, on myös yritetty
maalittaa, hiljentää ja pelotella."

Lainauksissa vastaajat ovat kertoneet kokemastaan häirinnästä. Vastauksista on
poistettu tunnistettavat tiedot ja niitä on saatettu tiivistää.



Häirinnän vaikutukset
Vastaajia 100, vastauksia 417.
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Pelko 37 % 

Viha 40 % 

Suru 33 % 

Väsymys / uupumus 55 % 

Vetäytyminen 45 % 

Masentuneisuus 15 % 

Ahdistuneisuus 44 % 

Psyykkinen sairastuminen 9 % 

Itsetuhoiset ajatukset 5 % 

Vaikeus luottaa muihin 35 % 

Vaikeudet sosiaalissa suhteissa 20 % 

Esiintymisen pelko 36 % 

Vaikeudet arjessa 17 % 

Fyysiset oireet (esim. pahoinvointi) 25 % 

Ruokahaluttomuus 5 % 

Unettomuus 27 % 

Muu 8 % 

Ei vaikutuksia 11 % 

En osaa sanoa 7 % 

Suuri vastausten määrä (417) kertoo, että häirinnällä on ollut vastaajiin monenlaisia

vaikutuksia. Eniten vaikuttajanuoret kertoivat, että häirintä on johtanut väsymykseen

ja uupumukseen (55 %), vetäytyneisyyteen ja sulkeutuneisuuteen (45 %) sekä

ahdistuneisuuteen (44 %).



Häirinnän ja sen pelon vaikutukset
Vastaajia 100, vastauksia 139.

Vastaajista vain 18 % kertoi, ettei häirintä tai sen pelko ole vaikuttanut heidän

päätöksiinsä tai toimintaansa.

Avoimissa vastauksissa, jotka vastasivat kohtaan "Olen jättänyt jonkun muun

mahdollisuuden käyttämättä häirinnän tai sen pelon takia, minkä?" (4 %) tuotiin esiin,

että häirintä tai sen pelko ovat vaikuttaneet siihen, ettei enää halua olla julkisesti

esillä työhönsä liittyvissä asioissa tai laittaa itsestään kuvia sosiaaliseen mediaan. 

Vastaajista 6 % ei ollut kokenut häirintää tai sen pelkoa ja 6 % ei osannut sanoa.

Vastaajista 62 % ilmoitti, että he ovat jättäneet jotain

sanomatta häirinnän tai sen pelon vuoksi. Sanomatta

jättäminen on voinut tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ei ole

ilmaissut mielipidettään häirinnän tai sen pelon takia.

Vastaajista 43 % ilmoitti, että he ovat jättäneet jotain

tekemättä häirinnän tai sen pelon vuoksi. Tekemättä

jättäminen on voinut tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ei ole

asettunut ehdolle tai esiintynyt julkisesti häirinnän tai sen

pelon takia.

62 %

43 %



"Tämä kaikki on ollut viimeinen naula arkkuun siinä
päätöksessä, että en itse ikinä halua poliitikoksi. Oman ja
läheisten turvallisuuden riskeeraaminen ja jatkuvan häirinnän
kohteena oleminen on aivan liian suuri hinta, vaikka politiikka
on aina ollut unelma-ammattini."

"Musertaa kyllä oman identiteetin. Tuntuu siltä, että
sillä, mitä tekee ei ole mitään merkitystä ja

vaikuttamisessa minulle ei ole tilaa."

"Toivon, etten olisi ikinä googlannut omaa nimeäni tai varsinkaan
klikannut kyseisiä nettisivuja auki. Vihapuhe on aiheuttanut
ahdistusta ja pelkoa julkisesta esiintymisestä."

"Ärsyttää, kun ihmisiä tarvittaisiin enemmän
vaikuttamaan, mutta sitten ei uskalleta vaikuttaa

koska pelätään häirintää."

"Vaikeaa sanoa, miten häirintä vaikuttaa. Olen
hyväksynyt, että kohtaan väkivallalla uhkaamista
aktivismini yhteydessä."

"Olen kasvotusten kohtaamani häirinnän jälkeen pelännyt
kampanjoida torilla. Olen pelännyt, että sama mies tulee
uudelleen huutamaan tai tekee jotain fyysistä. Olen silti

mennyt vaalitoreille tapahtuman jälkeen, mutten koskaan
menisi yksin."

Lainauksissa vastaajat ovat kertoneet häirinnän vaikutuksista. Vastauksista on
poistettu tunnistettavat tiedot ja niitä on saatettu tiivistää.



Häirinnästä kertominen

78 sadasta vastaajasta ilmoittivat, että he olivat puhuneet

kokemastaan häirinnästä jollekin. 5 % ei ole vielä kertonut,

mutta haluaa tai aikoo kertoa. 11 % ei ole kertonut, eikä halua.

Niistä vastaajista, jotka olivat kertoneet häirinnästä jollekin, 

81 % oli kertonut ystävälleen. Toisiksi eniten kokemuksista

kerrottiin työ- tai opiskelukavereille (47 %).

32 sadasta vastaajasta kertoi saaneensa tarvitsemansa tuen.

31 % kertoi kyllä saaneensa tukea, mutta ei riittävästi, ja 19 %

vastasi, ettei ollut saanut tarvitsemaansa tukea.

Vastauksissa nousi myös esiin, että esimerkiksi kumppanille kertominen ja perheen

sekä aktivisti- tai kampanjayhteisöjen tuki on ollut suuressa roolissa

häirintäkokemuksista kertomisessa.

Poliisille häirinnästä oli kertonut 18 % vastaajista. Avoimissa

vastauksissa nousi esiin huolta ja turhautumista siihen, että

poliisin resurssit eivät riitä häirintätapausten käsittelyyn tai

kokemuksia ei oteta vakavasti.

78 %

18 %

81 %

32 %



Tuen tarve

56 % vastanneista kertoi, että heille hyvä tuen muoto 

on vertaistuki muilta samaa kokeneilta ihmisiltä.

Vastauksissa nousi esiin myös oma aika ja tila (38 %), neuvonta (31 %) ja ammatillinen

keskusteluapu kasvotusten (28 %).

Kysyimme kyselyn lopuksi myös nuorten ajatuksia siitä, miten vaikuttamistyön

parissa toimivien nuorten kokemaa häirintää voitaisiin kitkeä ja ennaltaehkäistä.

Vastauksia avoimeen kysymykseen tuli 28, joista nostoja seuraavalla sivulla.

Vastauksia on voitu tiivistää sekä muokata siten, että yksittäistä vastaajaa ei voi

tunnistaa.

Puolet vastaajista ilmoitti, että heille tärkeä tuen muoto on se,

että voi keskustella kokemuksesta luotettavan läheisen tai

ystävän kanssa.

56 %

50 %

Vastaajia 100, vastauksia 266.

"Millaista tukea toivot tai olisit toivonut saavasi? Mikä auttaisi juuri sinua?"



"Ehkä keskustelukulttuuri kokonaisuudessaan vaatii muutosta.
Internetin anonyymit keskustelulaudat myös pitäisi saada
paremmin valvonnan piiriin, että uhri voisi saada edes
jonkinlaista oikeutta."

"Ohjeet siitä miten toimia eri häirintätapausten
sattuessa tulisi olla helposti saatavilla – myös ohjeet

siitä, milloin tehdä rikosilmoitus."

"Puhuminen, kouluttaminen ja asian laajamittainen julki
tuominen. Ei lakaista maton alle. Ja kaikki oikeastaan lähtee
varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta, niihin panostamalla,

jotta näistä huonoista rakenteista joku päivä päästäisiin
eroon oikeasti!"

"Somekäyttäytymiseen kouluttaminen. 
Uskon, että nuoremmat sukupolvet tulevat 
olemaan fiksumpia somessa."

"Jokaisessa toiminnassa tulee olla häirintäyhdyshenkilöt eri
sukupuolia edustaen. Kaikkialla tulee keskustella häirinnästä, ei
voida olettaa ettei mitään tapahdu, hiljentyä vain asiasta. Pitää
antaa kaiken ikäisille mahdollisuuksia olla äänessä."

"Avoin keskustelu on usein avain asioiden käsittelyyn. Se, että
jo kouluissa kerrottaisiin ohjeita siihen, miten toimia

mahdollisissa häirintätilanteissa. Tai mitä jos jähmetyn? Niin,
että häirinnän kohteella olisi myös keinoja käsitellä asioita.

Rauhaa puhua ja keskustella, vertaistukipiirejä muiden
vaikuttajien kesken."




