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Keskustelua somesta

• Mitä tapahtuu kuville, jotka laitetaan internetiin? Pystyvätkö muut kopioimaan ja 
manipuloimaan niitä?

• Saako toisesta laittaa kuvia ilman lupaa nettiin?
• Miten saa kuvansa pois internetsivulta? Vai saako?
• Kuinka tavallista on, että juttelee netissä jonkun kanssa, jota ei lainkaan tunne?
• Oletko törmännyt sivustoilla ehdotteleviin, kuvia haluaviin jne. henkilöihin? 
• Millaisista asioista voisi ajatella, että kaikki ei ehkä ole ihan kohdallaan, kun 

chattaa jonkun uuden tuttavuuden kanssa? 
• Voivatko vanhemmat lukea lastensa netissä lähettämät ja vastaanottamat 

viestikeskustelut?



Tärkeää tiedostaa sosiaalisesta mediasta

• Mitään verkkopalvelussa julkaistua tai säilytettyä tietoa ei tule pitää 
100-prosenttisen varmasti yksityisenä

• Opettele hallitsemaan mediaa, älä anna median hallita sinua
• Osaatko kaikki ominaisuudet siinä palvelussa, jossa toimit: estot, 

julkaisualueen hallinta, tilin sulkeminen, yksityisviestit…?
• Onko viestit tarkistettava tunnin välein, päivittäin vai silloin kun mitään 

kiireellisempää ei ole tekeillä?
• Tuottaako some enemmän iloa kuin harmia?

• Some on ihmisten toiminnan julkaisukanava: Myös netissä ihmisillä 
on tunteet, ajatuksia, pelkoja – ja valitettavasti toisinaan myös heikko 
harkintakyky



Onko some-osallistuminen pakollista?

• Luultavasti suurin osa suomalaisista on mukana jossakin some-
ympäristössä – riippumatta siitä, onko osallistuminen oma-aloitteista 
vai ei

• Kaikkiin viestintäympäristöihin liittymistä kannattaa harkita huolella: 
• Onko käytöstä saavutettu hyöty suurempi kuin koituva haitta?
• Kuinka paljon aikaa osallistuminen sitoo?
• Jaksanko tutustua rekisteröitymisessä vaadittavaan tietosuojaselosteeseen, 

tiedänkö käyttäjänä omat oikeuteni ja vastuuni?
• Mitä useampaa palvelua käytät, sitä tarkemmin sinut on mahdollista 

profiloida



Jokainen uusi palvelu kasvattaa 
tietoturvarikoksen riskiä

• Snapchat
• Mobiilisovellukset
• Poodle
• Facebook
• Wordpress
• Instagram



…mutta some-verkostoituminen on myös 
mahdollisuus
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Tämän hetken suosituimpia some-palveluita



Instagram

• Instagram eli IG
• Instagramin käyttäjänä voit jakaa mediaan kuvia, seurata muita 

käyttäjiä ja tykätä sekä kommentoida heidän kuviaan haluamallasi 
tavalla

• Instagramin ikäraja on 13, mutta mediassa on huomattavasti 
nuorempiakin käyttäjiä

• Instagram on yhteisö, jossa löytää helposti omanlaisiaan ihmisiä, sillä 
sisältöä ryhmitellään hashtagien avulla (esim. #hatsala)

• Instagramista voi saada inspiraatiota itsensä toteuttamiseen ja 
identiteettinsä löytämiseen erityisesti nuoruusiässä



Ask.fm

• Latviassa perustettu yhteisöpalvelu, jossa henkilöt voivat kysyä
käyttäjiltä kysymyksiä joko omalla nimellään tai anonyymina

• noin 136 miljoonaa käyttäjää
• Ask.fm:ssä nuoret voivat ilmaista itseään ja tutustua muihin

helpommin nimettömyyden takaa



Kik messenger ja WhatsApp

• Voit lähettää viestejä ja kuvia ilmaiseksi
• Kik toimii käyttäjänimien ja WhatsApp puhelinumeroiden perusteella 
• Kikillä 150 miljoonaa käyttäjää, WhatsAppilla 450 miljoonaa 
• Kikin ikäraja 13 vuotta, mutta App storessa ikäsuositus on yli 17-

vuotiaille, WhatsAppin ikäraja 16 vuotta



Anonyymina?

• Voit tutustua ihmisiin, joihin et 
muuten tutustuisi

• Voit löytää uusia ”sielunkumppaneita” 
ilman nimien tai henkilöhistoriasi 
aiheuttamia paineita



…mutta toisaalta
• Ask.fm on sosiaalisen median suurin kiusaamisen lähde, sillä anonyymit

kysymykset ovat todella helppo tapa kiusata lähes ilman huolta
kiinnijäämisestä

• Ask.fm:ssä kiusaamisen takia maailmalla on raportoitu lukuisia nuorten
itsemurhia ja masennusta/itsetuhoisuutta, mikä on todella hälyttävää, sillä
kyseessä on suhteellisen uusi some

• IG-kuvia voi ilmiantaa ilman syytä
• Henkilöitä, kuvia ja tekstejä saatetaan kommentoida anonymiteetin 

suojassa erittäin törkeästi
• Anonymiteetti on hyvä suoja myös rikolliselle toiminnalle, esim. grooming

Grooming on aikuisen suorittama manipulatiivinen prosessi, jossa hän valmistelee lapsen seksuaalista 
hyväksikäyttöä luomalla lapseen kiintymys- ja luottamussuhteen. Erityisen yleisiä grooming-prosessin 
alkamistapoja ovat lapsen kehuminen ja lapsen kuvan kommentointi.





Kiusaamisen muotoja

• Avoin – yleensä anonyymi – loukkaava kommentointi
• Juorujen tai henkilökohtaisten tietojen levittäminen
• Ryhmästä poissulkeminen
• Yksityisviestit
• Asiattomat ilmiannot
• Identiteettivarkaudet
• Toisen tilin luvaton käyttö
• Salakuvat tai kuvien luvaton julkaiseminen

HUOM! Myös henkinen väkivalta voi määrästä, kestosta ja julkisuudesta 
riippuen täyttää rikoksen tuntomerkit.



Nettikiusaamiseen puuttuminen

• Esimerkiksi Ask.fm-konserni ilmoittaa omilla sivuillaan, ettei
hyväksy minkäänlaista epäkunnioittavaa käyttäytymistä, mutta
koska vastauksia on kertynyt yli 26 miljardia, kaikkien
valvominen on mahdotonta.

• Muissakin suosituissa some-palveluissa käyttäjämäärät ovat
valtavia, joten moderointi (ylläpidon toimesta tehtävät
käyttäjien tai viestien poistot) on yleensä hidasta.



Mitä voi tehdä, jos tulee kiusatuksi?

• Ilmiantaminen ylläpidolle ja / tai nettipoliisille; esim. Ask.fm –
palvelussa toimii kaksi nettipoliisia

• Käyttäjän estäminen
• Asiaan puuttuminen oikeassa elämässä
• Huoltajille kertominen
• Opettajalle kertominen

Kuopion nettipoliisi: minna.lindroos@poliisi.fi



Jokaisella on vastuu

Vahingonkorvausvastuu
• alkaa henkilön syntymästä (oikeuskäytännössä yleensä 7 vuoden ikää 

pidetty ikärajana)
• tarkoittaa korvausvelvollisuutta kaikesta 

tahallisesta/tuottamuksellisesti syntyneistä vahingoista

Rikosoikeudellinen vastuu
• alkaa 15 vuoden iässä
• 15 vuotta täyttänyttä voidaan rangaista alennetulla asteikolla



Nettikiusaaminen voi olla rikos

Kaksi poikaa kirjoitti Facebookiin tekstin, jossa halvennettiin kolmatta 
poikaa ulkonäköön, luonteeseen ym. muihin henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiin liittyvillä kommenteilla. 

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomio:
• molemmille 210 €:n sakkorangaistus
• yhteisvastuullisesti 2000 € kunnianloukkauksesta + 216 € asioiden 

selvittelykuluja + 1058 € oikeudenkäyntikuluja 

Matematiikkaa: Kuinka paljon kumpikin poika joutui maksamaan?



Kuinka voit itse ehkäistä
nettikiusatuksi joutumista?

• Helpoin tapa ehkäistä avointa kiusaamista on poistaa anonyymit
kysymykset käytöstä

• Aseta profiilisi privaatiksi (antaa mahdollisuuden valita 
seuraajat, muut eivät näe kuviasi) 

• Ole avoin some-toiminnastasi myös vanhemmillesi
• Mieti kahdesti ja jostain toisesta näkökulmasta, mitä mediaan 

postaat, sillä mikään ei poistu sieltä lopullisesti
• Googleta itsesi säännöllisesti
• Ole tarkka salasanoistasi, älä käytä samaa salasanaa kaikkialla



Anonyymikysymysten poisotto Ask.fm-
mobiilisovelluksessa



Käyttäjän estäminen Ask.fm:ssä



Herjaavien kommenttien tallentaminen 
ruutukaappauksella/näyttökuvan sieppaamisella 

Samsung ja iPhone: valikkopainike + virtapainike
Lumia: virtapainike + äänenvoimakkuuden lisäyspainike

Tietokoneella

Tai fn + alt + prt sc -näppäinyhdistelmä

Mac: Apple-näppäin + shift + 3 



Some on ihmisistä koostuva yhteisö. Kaikissa 
yhteisöissä on positiivista yhteisöllisyyttä mutta 
myös riskejä ja vaaroja.

Yksityisyys: älä kerro kaikkea itsestäsi
Luotettavuus: älä luota tuntemattomiin, pidä huolta
tietoturvastasi
Kuvien ja tietojen julkaisukelpoisuus: postaa vain 
sellaista, jonka kehtaisit näyttää myös vanhemmillesi
Muista hyvät käytöstavat
Käytä tervettä maalaisjärkeä

Sosiaalinen media (some) 
mahdollistaa laajempaa 
ihmisten välistä 
kommunikointia kuin 
perinteiset 
joukkotiedotusvälineet.
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