someturva
TEKOÄLYAVUSTEINEN LAKIPALVELU KAIKILLE SOMEN KÄYTTÄJILLE

SOMETURVA-PALVELUN ESITTELY
o Turun kaupunki on hankkinut Someturva-palvelun peruskoulujensa, lukioidensa,
ammattikoulujensa sekä nuorisotoimensa käyttöön 1.9.2019 – 31.7.2020 väliselle ajalle.
o Someturva on oppilaiden sekä koulujen henkilökunnan käyttöön tarkoitettu työkalu.

o Oppilas voi ilmoittaa palvelussa somessa kohtaamastaan loukkaavasta tilanteesta.
o Koulun henkilöstön jäsen voi kertoa itse työssään kohtaamansa tilanteen lisäksi organisaation
edustajana myös oppilaan tilanteesta.

o Tavoitteena on, että
o
o
o
o
o

oppilaat uskaltavat kertoa somessa tapahtuneista loukkauksista ja rikoksista;
oppilaiden avun saaminen tasa-arvoistuu;
kouluille tarjotaan nopea ja tehokas ratkaisu somekonflikteihin;
oppilaiden lakitietoisuus kasvaa ja kynnys loukkausten tekemiseen nousee; ja
koulun henkilökunnalla on tehokas työkalu edistää someturvallisuutta.

SOMETURVA AUTTAA
SEURAAVANLAISISSA TILANTEISSA

kuviasi tai julkaisujasi haukutaan

tilisi on kaapattu

sinusta levitetään salaisuuksia
tai yksityistä tietoa

sinusta on tehty valeprofiili tai
nimissäsi on tehty julkaisuja

sinusta levitetään valheita

sinua häiriköidään toistuvilla viesteillä

kuviasi jaetaan tai käytetään luvatta

sinulle lähetetään ahdistelevia
tai häiritseviä viestejä

sinusta on otettu salaa kuvia tai videoita

sinulta painostetaan intiimejä kuvia

SOMETURVA-PALVELUN
KÄYTTÖÖNOTTO

o Someturva toimittaa oppilaitoksille käyttäjäkohtaisia Someturva-koodeja. Koodi oikeuttaa palvelun
käyttöön sopimuskauden ajaksi eli 1.9.2019 – 31.7.2020.
o Koodien mukana toimitetaan ohjeet, miten koodit suositellaan jaettavaksi.

o Käyttäjä luo palveluun tilin puhelinnumerollaan ja syöttää Someturva-koodin, joka osoittaa
voimassaolevan käyttöoikeuden. Koodia tarvitaan vain kerran tilin luonnin yhteydessä.
o Osana palvelun käyttöönottoa Someturva tarjoaa oppilaitoksille:
o HelpDeskin;
o perehdytystilaisuuden;
o materiaalin Someturvallisuus-oppitunnin pitämiseksi; sekä
o ehdotuksen sisäisestä ja ulkoisesta viestintämateriaalista.

MITEN SOMETURVA TOIMII

o Someturva-palvelua käyttäessään käyttäjä vastaa palvelussa esitettäviin kysymyksiin
tapahtuneesta.
o Palvelua voidaan käyttää nimettömänä ja ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.
Vakavissa rikosepäilyissä Someturva voi käyttäjän luvalla välittää tapauksen tiedot
keskusrikospoliisille, josta asia ohjataan tarvittaessa eteenpäin.
o Käyttäjä saa tapauksesta ilmoittamiinsa tietoihin perustuvan juridisen arvion, selkeät
toimintaohjeet tapauksen ratkaisemiseksi sekä ohjeita sometilien yksityisyyden ja
turvallisuuden varmistamiseksi.
o Koulun henkilöstöllä on oma oppilaan näkymästä poikkeava raportointityökalu ja käyttäjän
saama vastaus on räätälöity ammattilaiselle soveltuvaksi.

MITEN SOMETURVA TOIMII

Tarvittaessa käyttäjältä
kysytään lisätietoja

Käyttäjä ilmoittaa
tapauksestaan Someturvan
raportointityökaluun

Someturvan asiantuntijat
analysoivat tapauksen
tekoälyn avustuksella

Käyttäjä saa Someturvan
arvion tapauksesta 1-3
arkipäivän kuluessa

SOMETURVAN VASTAUS KÄYTTÄJÄLLE

TILANNEKUVA

OIKEUDELLINEN
ARVIO

TOIMINTAOHJEET

PSYKOSOSIAALINEN
ENSIAPU

OHJEET SOMEEN

Tarkempi ymmärrys
tapahtuneesta: sosiaalinen ja
oikeudellinen näkökulma.

Arvioimme onko kyseessä
rikos, ja jos on, millainen.

Kerromme miten asian
ratkaisemiseksi kannattaisi
edetä.

Tuemme käyttäjää myös
psykososiaalisesti.

Neuvomme kuinka
suojautua sosiaalisessa
mediassa.

SOMETURVAN VASTAUS KÄYTTÄJÄLLE
o Someturvan asiantuntijat arvioivat tapauskohtaisesti mitkä vastauksen elementit soveltuvat
tapaukseen.
o Alaikäisiä käyttäjiä kehotetaan pääsääntöisesti aina kertomaan tapahtuneesta luotettavalle
aikuiselle koulussa tai kotona.
o Kertomisen tueksi käyttäjä saa Someturvalta erillisen viestin annettavaksi luotetulle
aikuiselle, joka sisältää kuvauksen tapahtuneesta ja aikuiselle suunnatut toimintaohjeet.
o Someturvan vastaus perustuu yksinomaan käyttäjän palveluun antamiin tietoihin. Someturva
ei selvitä tapausta laajemmin, eikä esimerkiksi kuule väitettyä loukkaajaa tai muita kolmansia
tahoja.
o Vastaus ei velvoita käyttäjää tai kolmansia osapuolia mihinkään, vaan on luonteeltaan
toimintasuositus.

PEREHDYTYSTILAISUUDET

o Someturva pitää perehdytystilaisuuden koulujen ja nuorisotoimen henkilökunnalle.
o Perehdytystilaisuuden ajankohta sovitaan yhdessä vastaavien henkilöiden kanssa.
o Perehdytystilaisuudessa käydään läpi:
o kuvaus ilmiöstä eli mitä somessa tapahtuu;
o mikä on Someturva;
o mitä palvelun käyttöoikeus pitää sisällään; ja
o miten palvelua käytetään.
o Perehdytystilaisuuden lisäksi Someturva toimittaa ”Näin käytät Someturvaa” -perehdytysvideon
oppilaitosten käyttöön.

OPETUSMATERIAALI

o Someturva jakaa oppilaitoksille 45 minuutin oppitunnin pitämiseksi tarvittavan opetusmateriaalin:
Yksityisyyden suojeleminen
somealustoilla
Someturvallisuus-testi
Henkilökohtainen kysely oppilaalle ja arvio
oman someturvallisuuden tasosta sekä
vinkkejä sen parantamiseen

Toimintaohjeet someloukkauksiin
Someturvan ohjeet ja neuvot yleisimpiin nuorten
kohtaamiin someloukkauksiin Someturvan datan valossa.
Mitä tehdä jos joutuu verkossa rikoksen uhriksi?

Miten eri alustoilla voi suojata oman yksityisyytensä?

Nuorten yleisimmät someloukkaukset
Esimerkkitapauksia nuorten yleisimmin
kohtaamista someloukkauksista Someturvan
oman datan valossa. Milloin ylittyy rikoksen raja?

TURKU,
SOMETURVALLINEN
KUNTA LAPSILLE JA
NUORILLE?
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