
SOMEOPPITUNTI yläkouluille (45 min) 

• Kahoot-lämmittely rikosnimikkeistä (huom. kahootiin mahtuu max 10 pelaajaa, joten oppilaiden on 

hyvä olla pareittain)  (n. 10 min) 

o kahootissa ollut tunnilla käsiteltäviä keissejä, ja nuorten on pitänyt yrittää arvata mikä 

rikosnimike kuuluu mihinkin keissiin 

 

• Ryhmätehtävät (n. 10min): oppilaat jaetaan viiteen ryhmään; jokaiselle ryhmälle jaetaan yksi 

kuva/keissi (lappujen takana lukee, mitä kuvassa tapahtuu). Ryhmät miettivät tapauksiin liittyen 

seuraavia kysymyksiä: 

 

o kuinka yleistä tälläinen on/oletteko törmänneet vastaavaan 

o miten tilanteessa voi toimia? miten voisit auttaa kaveria, joka kokee jotain vastaavaa? 

 

• Diaesitys rikosnimikkeistä, joka toimii ryhmätehtävän purkuna niin, että jokaisen dian kohdalla 

ryhmät, joiden keisseissä kyseinen nimike tapahtuu kertoo mitä pohtivat (n. 20 min) 

 

Keissit ja niihin liittyvät nimikkeet: 

Törkeät kommentit Tik Tokissa → kunnianloukkaus 

 
 

 

 

  



Saat törkeitä yksityisviestejä → kunnianloukkaus 

 
 

Saat alastonkuvan pyytämättä → seksuaalinen hyväksikäyttö 

 
 



Luokkalaisen alastonkuva on jaettu whatsapp-ryhmään → yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, 

kunnianloukkaus (kommentointi) sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen (liittyy lapsi)  

 
 

Tellonymiin/Yoloon on tullut asiattomia viestejä → uhkailu ja vainoaminen, kunnianloukkaus

 
 



 

Kunnianloukkaus 

• toisen haukkuminen tai halventaminen somessa 

• tietojen ja valheiden levittäminen 

• rangaistukset aina tapauskohtaisia, korvaussumman suuruuteen vaikuttaa mm. kunniaa 

loukanneen väitteen sisältö ja sen saama julkisuus → jotta kyse olisi rangaistavasta teosta, sen on 

tullut aiheuttaa vahinkoa tai kärsimystä loukatulle henkilölle 

• huom. kunnianloukkauksessa esitetty tieto tai väite on valheellista/perätöntä  

• tässä, kuten muissakin rikosnimikkeissä on olemassa myös ”törkeä” vakavuusaste (teon on 

aiheutettava erityisen suurta vahinkoa tai kärsimystä) → törkeästä kunnianloukkauksesta voi saada 

sakkoja tai enintään 6 vuotta vankeutta 

 

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 

• seksuaalissävytteisen materiaalin lähettäminen alaikäiselle 

• rikosnimikkeen täyttymiseksi teon tulee sisältää henkilön koskemattomuuteen tai vapauteen 

puuttumista  

• myös seksuaalissävytteisen videomateriaalin katseluun pakottaminen 

• pakottaminen seksuaaliseen tekoon: seksuaalinen ehdottelu ja painostaminen, kuten 

alastonkuvien/videoiden pyytäminen alaikäiseltä ja niillä kiristäminen  

 

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvamateriaalin levittäminen (liittyy lapsi/väkivalta) 

• alle 18-vuotiaan alastonkuvan/videon levittäminen  

• törkeästä teosta on kyse, mikäli materiaali sisältää erittäin vakavaa väkivaltaa tai lapsen 

nöyryyttämistä (myös erityinen suunnitelmallisuus nostaa teon törkeysluokitusta) 

• törkeästä teosta rangaistus on aina vankeutta, 4kk – 6 vuotta  

Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen 

• esim. täysi-ikäisen alastonkuvan levittäminen luvatta 

• yksityisen tiedon levittäminen joukkotiedotusvälineitä käyttämällä tai muuten lukuisille ihmisille 

niin, että teko aiheuttaa vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai häneen kohdistuvaa halveksintaa 

• rangaistukset tapauskohtaisia, sakkoja tai maksimissaan 2 vuotta vankeutta 

• rangaistuksen suuruuteen vaikuttaa mm. se, kuinka suurelle joukolle tieto on laitettu saataville 

• eroaa kunnianloukkauksesta niin, että tieto on tässä tapauksessa paikkaansapitävää 

 

Uhkailu tai vainoaminen  

• jatkuva häiritsevä yhteydenpito, johon voi liittyä myös uhkailua 

• teon on oltava toistuvaa ja sen tulee aiheuttaa uhrissa pelkoa ja ahdistusta 

 

 

 



Mistä apua? 

• vastaavanlaisissa tilanteissa on aina tärkeää ilmoittaa tapahtuneesta jollekin ja tarvittaessa käydä 

sitä läpi aikuisen kanssa 

• Älä jää yksin! 

• Mikäli saat viestejä/materiaalia josta aiot tehdä rikosilmoituksen, muistathan ottaa screenshotit 

todistusaineistoksi poliisille 

(käy läpi diassa olevat apukeinot) 

 

Video 

• katsotaan loppuun video loppuun (JOS JÄÄ AIKAA), joka voidaan pikaisesti purkaa diassa olevaien 

kohtien avulla 

 


