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Joka neljättä 
suomalaista tyttöä 
on ahdisteltu 
seksuaalisesti 
verkossa.

Lähde: THL, kouluterveyskysely, 2019



Someturva perustettiin vuonna 2017 
kolmen naisperustajan voimin tavoitteena 
tarjota apua ja oikeusturvaa kaikille 
sosiaalisen median käyttäjille globaalisti. 



Someturva 
ennaltaehkäisee 
sosiaalisen median 
väärinkäyttöä ja 
tarjoaa apua 
kiusaamisen ja 
rikosten uhreille.

Teidän vastauksesta oli minulle 
tosi paljon apua. Kiitos! Kerroin 
vanhemmilleni ja he lupasivat 
puuttua kiusaamiseen. Kiitos kun 
autoitte! 

Tyttö 16-v 



Someturva auttaa esimerkiksi 
seuraavanlaisissa tilanteissa

Kuvia tai julkaisujasi haukutaan

Yksityisasioitasi tai kuviasi levitetään

Sinusta on otettu luvatta kuvia tai videoita

Tilisi on kaapattu tai  
sinusta on tehty valeprofiili

Sinulta painostetaan intiimejä kuvia

Sinulle lähetellään ahdistelevia viestejä

Sinua häiriköidään jatkuvilla viesteillä

Sinusta levitetään valheita





70% käyttäjistämme ovat olleet alaikäisiä. 
Nuorin käyttäjä on ollut 7-vuotias  
ja vanhin 72-vuotias.
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% rikoksen uhreista ikäluokittain

Noin 63% käyttäjistämme on 
arviomme mukaan kohdannut 

rikoksen.
Toukokuu 2018 -> , N=1300

Yleisimmät lasten kohtaamat rikokset 
1. Valheiden levittäminen ja julkinen nolaaminen 
2. Seksuaalinen häirintä 
3. Yksityisten kuvien ja tietojen levittäminen

Kunnianloukkaus

Lapsen seksuaalinen häirintä

Yksityiselämää loukkaava  
tiedon levittäminen

Viestintärauhan rikkominen

Laiton uhkaus

Kiristys

Vainoaminen

Salakatselu 1%
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32%

Olemme auttaneet yli 1000 uhria



Kun tarvitset apua, 
ilmoita tapauksesta heti 
ja kokoamme juuri sinulle 
Someturva Survival Kitin. 

Palvelumme kattaa kaikki 
mitä tarvitset tilanteen 
ratkaisuun —olipa kyse 
sitten seksuaalisesta 
häirinnästä, 
kiusaamisesta tai 
uhkailusta.

Apumme on konkreettista
Lakiapu tapaukseesi
60% Someturvaan ilmoitetuista tapauksista on 
täyttänyt rikoksen tunnusmerkit.

Psykologinen ensiapu 
85% seksuaalirikosten uhreista on ilmoittanut 
itsetuhoisuudesta.

Some-ohjeet
91% lapsista haluaa somejulkkiksiksi! Toisinaan ulkopuolinen 
neuvonta ja kannustus somen turvalliseen käyttöön on 
paikallaan.

Toimintaohjeet
Autamme antamalla konkreettiset step-by-step ohjeet, 
miten asiaa kannattaa lähteä ratkomaan. 



Miten Someturva toimii
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Berä tta

1. Kerro 
tapahtuneesta  
Alex ilmoittaa tapauksen 
Someturvan sovelluksen 
avulla.

2. Analyysi 
Someturvan 
tekoälyavusteisen 
palvelutiimin juristi ja 
psykologi käyvät tapauksen 
läpi Crime ja Trauma 
Detectorin pohjatyön avulla.

3. Välitön apu 
Alex saa konkreettisen 
Someturvan Survival Kitin, 
jossa step-by-step ohjeet 
lakiavun ja psykologisen tuen 
kanssa.

Sovintopalvelu ja 
toimintaohjeet 
osapuolille kuten koululle 
ja vanhemmille 

Psykologinen tuki 
verkostossa 

Lakiapu ja 
viranomaisohjaus 
tapauskohtaisesti

Ratkaisu



Tekoäly automaation 
mahdollistajana

Automaatio  
(kreik. automatos) 

tarkoittaa itsetoimivaa 
laitetta tai järjestelmää.

“..tavoitteena tarjota apua ja oikeusturvaa kaikille 
sosiaalisen median käyttäjille globaalisti.”



Miten Someturvan tekoäly toimii
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Berä tta

1. Kyselijä 
uhrilta kerätään tarvittavat tiedot 
automaattisen kyselytyökalun 
avulla Someturva -sovelluksessa

2. Tilanteen tunnistaminen  
Peilaamalla kerättyjä tietoja olemassa 
oleviin ja ratkaistuihin tapauksiin, voidaan 
tunnistaa todennäköisimmät 
rikosnimikkeet sekä uhrin tarvitsema apu.

3. Vastauksen luominen 
Survival Kit muodostetaan tekoälyn 
antamien ehdotusten ja eksperttien 
muutosten perusteella ja lähetetään 
Someturva -sovelluksessa urhille



Automaation keinot

Automaattinen rikoksen tunnistus

Automaattinen vastauksen konstruointi

Automaattinen trauman tunnistus



Automaattinen 
rikoksen tunnistus



Someturvan vastaus

ONKO TAPAHTUNUT RIKOSTA

Lue lisää

MITEN SINUN TULISI TOIMIA

Lue lisää

OHJEITA SOMESSA SUOJAUTUMISEEN

Lue lisää

OMA HYVINVOINTI ON TODELLA TÄRKEÄÄ

Lue lisää

Jaa

Huomaathan, että Someturvan vastaus on
luonteeltaan toimintasuositus, joka perustuu aina
yksinomaan käyttäjän meille antamiin tietoihin.
Tarjoamme apua meille ilmoitetun tapauksen
selvittämiseen, mutta neuvojen noudattaminen ja
toimenpiteisiin ryhtyminen on aina käyttäjän oma
päätös.

Hei,

Kiitos kun kerroit tilanteestasi 
Someturvalle. Todella ikävä kuulla, että 
sinua on kuvattu salaa ja että kuvattua 
videota on levitetty. Hyvä, että otit meihin 
yhteyttä! Ohessa arviomme tapahtuneesta 
sekä ohjeet miten toimia.

Kerroit, että luokkakaverisi on kuvannut 
sinusta salaa nolon videon ja jakanut 
videon koko...

Kenenkään ei pidä sietää tuollaista 
nolojen videoiden levittämistä, vaan 
tilanteeseen pitää...

Mikäli tällaisia tilanteita tulisi vastaan vielä 
jatkossa, suosittelemme sinua 
ilmoittamaan...

Salaa kuvatuksi tuleminen ja videoiden 
levittäminen somessa on harmillisen 
yleistä ja voi sattua...

Osasimmeko auttaa sinua tällä 
vastauksellamme? Jos tarvitset vielä lisää 
tietoa tai muuta apua, laitathan viestiä niin 
autamme parhaamme mukaan.
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Automaattinen 
vastauksen 
konstruointi



“Mua ahistaa hirveesti, mun exä on myös 
sanonu et mun pitäis tappaa itteni ja viiltää 

ranteet auki”

Automaattinen 
trauman tunnistus



Sosiaalisen median uusi  
Someturvattu aika

Oikeussuoja 2 miljardille sosiaalisen median käyttäjälle 2025 mennessä


