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Poliisin tietojärjestelmän ”osumat” 
hakusanoilla 

    2010 2011 2012 2013 2014 

o Facebook  1992 3068 4096 5695 6346 

o Suomi24  1254 1347 1735 1976 2221 

o Whatsapp  - - 12 79 +(23) 505+(128) 

o YouTube  71 105 161 195 222 

o Kuvake.net  61 56 157 117 43 

o Ylilauta  0 39 65 92 86 

o Ask.fm  - - 0 76 150 

o Kik Messenger - 0 6 65 102 

o Instagram  - - 8 62 194 

o Twitter  6 11 27 59 77 

o IRC-Galleria  222 173 78 58 65 

 



Sosiaalisen median rikollisuus 

 Nettikiusaaminen 

 Identiteettivarkaudet 

 Koulu-uhkaukset 

 Seksuaalirikokset 

 Tekijänoikeusrikokset 

 Petokset 

 Viharikokset 

 Rahankeräykset 

 Huumausainerikokset jne 
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Koti 

Vapaa-aika 

Koulu 

Netti 

 

Nuorten turvallisuus 



 Läsnä 24/7 

 Yksittäisellä tekijällä ja teolla voi olla suuri vaikutus 

 Globaali alusta, mutta lait pääosin kansallisia 

 Somerikollisuus arkipäiväistynyt, mutta lainsäädäntö 
ei pysy perässä 

 Koskee myös tiedonsaantioikeuksia 

 Kiinnijäämisriski pienempi 

 Anonyymiys 

 

Somerikollisuuden erityispiirteitä 



 Älypuhelin aina mukana 

 Mitä jaat ja missä tilanteessa 

 Vanhemman valvonta vaikeampaa 

 Lapsen kaverien puhelimet 

 omat varotoimetkaan ei aina riitä 

 Somevaarat älypuhelimella vähintään samat kuin 
pöytäkoneella 

 somepalvelut sovelluksina 

Älypuhelimen vaarat verrattuna 
pöytäkoneeseen 



 Lähtökohtana oikeus yksityisyyteen 

 Rutiininomainen tarkastelu vs lastensuojelullinen 
huoli 

 Ikä, kehitystaso, syy puuttumiseen 

 Muiden perusoikeuksien rajoittaminen? 

 Paikantamispalveluissa 15-vuoden ikäraja 

Saako lapsen yksityisviestit lukea? 



 Useita motiiveja ja kiusaamistapoja palvelusta 
riippuen 

 Yleensä tuttujen välistä 

 Kollektiivinen nettikiusaaminen 

 Sivullisten ja ylläpitäjän vastuu? 

 Trollaaminen 

 Kiusaamista vai ”läpällä”? 

 Materiaalin poistaminen 

 Streisandin ilmiö 

Nettikiusaaminen 



 Oleellista yleensä julkaisu, eikä kuvaaminen 

 Arkaluontoinen tai loukkaava materiaali 

 Kuvan/videon kopiointi ja levittäminen 

 Alaikäiset 

 Koulun alue 

 Julkiset tilat/salakatselu 

 Opettajan kuvaaminen ja oppilaaseen/puhelimeen 
kohdistuva tarkastusoikeus 

Muista otettujen 
valokuvien/videoiden lisääminen 



Rikosnimikkeitä 

 Kunnianloukkaus 
 Perätön tai solvaava 

 Laiton uhkaus 
 Perusteltu syy vakavasta vaarasta 

 Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen 
 Julkisesti tai useiden saataville arkaluontoinen tieto 

 Viestintärauhan rikkominen 
 Toistuvasti aiheuttaa huomattavaa häiriötä tai haittaa 

 Vainoaminen 
 Toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muulla rinnastettavalla 

tavalla 
 Voiko koululainen syyllistyä vainoamiseen ja voiko koululaiselle määrätä 

lähestymiskieltoa? 
 

 Uudehkona tekomuotona palvelunestohyökkäykset, joissa voi olla kyse 
tietoliikenteen häirinnästä 
 



 Useat nuoret kiusanneet 13-vuotiasta poikaa, joka kaadettiin 
sängylle, vedettiin housut alas, teipattiin kädet, jalat ja suu. 
Valokuvattu ja lisätty yksi tekijöistä lisäsi kuvan Facebookiin. 

 

 Yksi tekijöistä (ainoa yli 15v) oli "tykännyt" toisen tekijän 
lisäämästä kuvasta  näkyvyys 150 kaverilistalla olevalle. 

 

 Tuomittiin lievästä pahoinpitelystä ja  kunnianloukkauksesta 
nuorena henkilönä 20 päiväsakkoon ja 700 euron korvauksiin 

 

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus 2013 



 Tytöt olivat tehneet vuonna 2012 "lutkagallerian" 
Instagramiin, jonka tarkoituksena oli häpäistä Göteborgin 
alueen nuoria. Teko aiheutti noin 600 nuoren mellakan 
oletetun tekijän koululle, jonka takia koulu jouduttiin 
sulkemaan seuraavaksi  päiväksi ja poliisi otti 27 henkilöä 
kiinni 

 15- ja 16-vuotiaat tytöt tuomittiin kesällä 2013 yhteensä 38 
henkilön törkeästä kunnianloukkauksesta 65 000 euron 
korvauksiin 

 

 

Ruotsi 2013 



Identiteettivarkaus (RL 38:9b)  

 Maksimirangaistus sakkoa 

 Kolmannen osapuolen erehdyttäminen riittävän yksilöivillä 
tiedoilla 

 Valeprofiili, sähköposti tai langattoman verkon käyttö 

 OH voi olla AO 

 Parodia ja satiiri ei rangaistavaa 

 Taloudellinen tai vähäistä suurempi haitta: selvittelykulut, 
oikaisut, yhteydenotto valeprofiilin vedättämiin (huom: 
reklamaation onnistuminen) 

 Vaikutus nykytilanteeseen valeprofiilien osalta? 



 Älä provosoidu! 

 Yksittäiset suunsoitot voi hoitaa blokkaamalla 

 Materiaalin poistopyyntö ylläpidolle 

 Tunnistamistietoja (IP-osoite) saadaan jossain 
tapauksissa 

 Kuvakaappaukset todistusmateriaalina 

 Pitkäkestoinen häirintä 

 Vanhemmat, koulu, sossu, poliisi 

Miten reagoida kiusaamiseen 



Voiko koulu puuttua 
nettikiusaamiseen? 

 Tapaus Sastamala 2012, jossa kyse koulumatkalla 
tupakoinnista 

 Ylitarkka sääntely 

 Vanhemman rooli 

 Minkälaiset linjaukset teidän koulussa on 
nettikiusaamiseen? 
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Koulu-uhkaukset 

 Koulu-uhkaukset vähentyneet, mutta varteenotettavat 
uhkaukset säilyneet samalla tasolla ja koko ajan selviää 
henkilöitä, jotka herättää huolta 

 Uhkailijoiden motiiveja: 
 pilailu, hätähuuto tai varteenotettava uhka 

 Suurin osa huolta herättävistä henkilöistä 15-19-vuotiaita 
poikia 

 Lähipiirin tiedot vähintään yhtä isossa roolissa kuin netti 
 Riskitekijöitä: vaikeudet koulussa, mielenterveysongelmat, 

kiusaaminen, koulusurmaajien ihailu, ongelmia perheessä 
jne 
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 Lapsipornografia vs reaaliaikainen hyväksikäyttö 

 Uhrin ikä ja olinpaikka sekä tekotapa yleensä erilaiset 

 Viestit, kuvat webkamera vs vertaisverkko 

 Lapsipornoa vai herutuskuva? 

 RL 20 rikosten ilmoitusvelvollisuus poliisille ja 
sosiaaliviranomaisille 

 Uudehkoja tekomuotoja  

 Sextortion ja webkameraseksiturismi 

Seksuaalirikokset 



22-vuotias mies oli sukupuoliyhteydessä vuosien 2010 ja 
2012 välillä tekojen alkaessa 14-vuotiaan tytön kanssa. 
Näiden lisäksi mies oli lähestynyt kahta 14- ja 15-
vuotiasta tyttöä seksuaalissävytteisillä viesteillä 
somessa, joista toinen johti tapaamiseen ja 
sukupuoliyhteyteen metsässä. Mies tuomittiin törkeästä 
lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä muista 
rikoksista 1 vuoden ja 10kk ehdolliseen ja 60h 
yhdyskuntapalveluun. 

Kanta-Hämeen käräjäoikeus 2013 



Seksuaalirikoksen rajoitussäännös 
(RL 20:7a) 

 Rikosoikeudellisen rangaistavuuden raja 15 vuotta 

 Ei loukkaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta, ikä 
sekä henkinen ja ruumiillinen kehitys samalla tasolla 

 Viisi vuotta nyrkkisääntönä 

 Ei voi olla liian nuorta osapuolta 

 Hyväksyykö vanhemmat? 

 Kuvien lähettely seurustelusuhteessa ei mukana 

 LaVM 4/2004 vp 

 



 18-vuotias mies oli lähettänyt 
seksuaalissävytteisiä viestejä 13-vuotiaalle 
tytölle. 

 

 Hovioikeus tuomitsi miehen nuorena 
henkilönä tehdystä lapsen seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä 35 päiväsakkoon ja 2000 
euron korvauksiin. 

Kouvolan hovioikeus 2013 



 Kouluilla jne velvollisuus ilmoittaa 

 Käy eri uhkia läpi lapsesi ikätason mukaisesti 
 Mitä on seksuaalinen itsemääräämisoikeus 

 Millaisista viesteistä pitää huolestua 

 Kuvat 

 Voiko tavata somekaveria? 

 Anna tilaisuus kertoa kysymällä 

 Tukena ja turvana, jos vahinko jo käynyt 
 Aina yhteys poliisiin! 

Mitä tehdä 
seksuaalirikostapauksissa? 



 Somessa tuttujen kesken 

 Huumekauppa vertaisverkoissa ”räjähtämässä käsiin” 

 Kiinnijäämisriski pienempi 

 Virtuaalivaluutat 

 Tekaistut postiosoitteet 

Huumausainerikokset 



 

Marko ”Fobba” Forss 

www.fobba.fi 

Kiitoksia mielenkiinnosta! Vielä 
muistutukseksi: 

 
 

”Lapsen oikeus on vanhemman
  velvollisuus”velvollisuus” 


