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Tea Kangasniemi

Identiteettivarkaudet – haasteita 
rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa 
ja harmia uhrille

1.  Johdanto

Identiteettivarkaus on termi, jota nykyisin käytetään yleisesti, mutta jonka sisältö ei 
ole täysin yksiselitteinen eikä vakiintunut. Mitä varastetaan, jos varastetaan identi-
teetti? Identiteettitietoja ovat varsinaisten henkilötietojen lisäksi erilaiset tunnisteet, 
joilla osoitetaan tunnisteen haltija tai tunnisteen haltijan oikeus päästä käsiksi tietoon 
tai palveluun, esimerkiksi erilaiset korttien numerot sekä tilien ja palveluiden käyttä-
jätunnukset. Henkilöllisyysvarkaus on identiteettivarkauden osajoukko.1

Entä voidaanko identiteettiä ylipäänsä varastaa? Rikoslain 28 luvun 1 §:n mukaises-
sa varkaudessa on kyse irtaimen omaisuuden anastamisesta toisen hallusta. Aineeton 
omaisuus ei pääsääntöisesti voi olla varkauden kohteena.  Identiteettivarkaus-sanalla 
kuvatuissa tilanteissa ei identiteettiä myöskään useimmiten anasteta uhrin käytöstä, 
vaan käytetään luvatta uhrin tietämättä.2

Yhtä kaikki ilmaus identiteettivarkaus on että myös sikäli harhaanjohtava, että ky-
seinen menettely ei ole Suomen lain mukaan nykyisin rikos – ei varkaus eikä muu-
kaan itsenäisesti rangaistava teko. Identiteettivarkautena käsitettävä menettely tulee 
nykyisin tutkittavaksi ja rangaistavaksi jonkun muun rikoksen tunnusmerkistöön 
sisältyvänä tai liitännäisesti. Useimmiten kyse on petosrikoksesta tai kunnianlouk-
kauksesta. Itsenäisesti rangaistava teko toisen identiteetin varastaminen tai luvaton 
käyttäminen ei ole.

1  Sisäasiainministeriö asetti 29.10.2008 hankkeen valtion vahvistaman henkilöllisyyden luomista kos-
kevien menettelytapojen sekä henkilöllisyyttä koskevan lainsäädännön laatimiseksi. Henkilöllisyyden 
luomista koskeva hanke (Identiteettiohjelma) antoi loppuraportin 26.1.2011. Muun muassa loppura-
portin sivuilla 20 ja 48 on kuvattu identiteettivarkaus-käsitettä. 

2  EU:n OSA-neuvosto on joulukuussa 2010 antamassaan selvityksessä todennut, että käsite Identiteettiin 
liittyvät rikokset (Identity related crimes) on riittävän laaja ja kattaa kaikenlaiset teot liittyen identi-
teettiin -identiteettivarkaudet ja väärän henkilöllisyyden käytön. – Kansainvälisestikään terminologia 
ei ole yhtenäinen. Yhdysvalloissa on yleisesti käytössä ilmaisu ”identity theft”, ilmaus ”identity fraud” 
(suom. identiteettipetos) on sen sijaan suosittu Yhdistyneissä Kuningaskunnissa. Muita käytössä olevia 
ilmauksia on ”identity-related offences”, ”phishing”, ”account takeover” sekä ”account hijacking”. 
Ks.  Gercke, s. 25. – SM identiteettiohjelmassa, sivulla 20 todetaan, että identiteettivarkaus-termi on 
heikkouksistaan huolimatta niin laajalti käytetty, että työryhmäkin katsoi parhaaksi käyttää sitä.
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Sähköisen asioinnin ja sosiaalisen median käytön voimakkaan lisääntymisen myö-
tä on käynnistetty selvitystöitä ja hankkeita identiteettitietoihin liittyvien väärinkäy-
tösten erillisen rangaistavuuden selvittämiseksi. Identiteettivarkauden kriminalisoin-
nin tarve on noussut selvittelyn ja keskustelun kohteeksi niin Suomessa kuin muissa 
EU-jäsenmaissa ja EU:n tasolla, koska tietoverkko on muuttanut toimintaympäristöjä 
ja rikollisuuden ilmentymistä merkittävästi. On havaittu, että toisen henkilöllisyyden 
väärinkäytön erilaiset muodot ovat nopeasti yleistyvä rikollisuuden muoto ja kansain-
välisesti vakava ongelma. Monissa yhteyksissä on todettu, että Suomen lainsäädäntö 
on monilta osin puutteellista näiden ongelmien estämiseksi ja ratkomiseksi. Kansain-
välisellä tasolla tarkasteltuna vain harvojen valtioiden lainsäädännössä on erillisiä 
kriminalisointeja identiteettiin liittyvistä rikoksista. Euroopan valtioista pisimmällä 
lainsäädäntöhankkeissa on Yhdistynyt Kuningaskunta.3 Euroopan unionin komissio 
on 30.9.2010 antanut ehdotuksen direktiiviksi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyök-
käyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS kumoamisesta. Direktiivin ta-
voitteena on lähentää tietojärjestelmiin kohdistuvia hyökkäyksiä koskevia jäsenval-
tioiden rikosoikeudellisia säännöksiä ja parantaa oikeus- ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten välistä yhteistyötä, jäsenvaltioiden poliisi- ja muut erikoistuneet lain-
valvontaviranomaiset mukaan luettuina.4 

2.  Identiteettivarkauden ilmenemismuotoja

Identiteetin varastamiseen käytännössä sisältyy se, että toisen henkilön henkilöllisyy-
teen liittyvä tunniste tai muutoin hänelle yksin kuuluva tunniste – kortin numero, käyt-
täjätunnus – otetaan luvattomasti käyttöön tai hankitaan luvattomasti. Tässä kohden 
voidaan jaotella tekotapoina perinteinen reaalimaailmaan liittyvä menettely eli esimer-
kiksi toisen lompakon anastaminen ja sitä kautta tietojen haltuunsaanti.5 Tiedot voivat 
tulla niiden käyttäjän haltuun myös sinänsä laillisesti esimerkiksi poisheitetyn postin 
päädyttyä tekijän haltuun tai siten, että tiedot ovat tekijän hallussa valmiiksi muutoin, 
esimerkiksi lähipiiriin kuuluvan perheenjäsenen tai vastaavan henkilötiedot. Toinen 
tietojensaantitekotapa liittyy tietoverkkoympäristöön. Toisen henkilön identiteettiin 
liittyvä tieto hankitaan ja saadaan haltuun kaappaamalla se tietoverkosta. Tämä teko-
tapa mahdollistaa useisiin henkilöihin liittyvien tietojen samanaikaisen massiivisenkin 
tietojenkeruun.6 Nimenomaan tämä ongelma on saanut aikaan lakihankkeiden tarpeen.

3  Ks. Martins de Almeida 2011 s. 66–68.
4  KOM (2010) s. 10. Komission direktiiviehdotusta on käsitellyt Suvi Aaltonen tutkielmassaan Identi-

teettivarkaudet ja niiden torjunta pohtiessaan ratkaisuvaihtoehtoja Suomen kehitykseen.  Ks Aaltonen, 
s. 103–104.

5  Edellä mainitussa EU:n OSA neuvoston selvityksessä kiinnitetään huomiota siihen, että monet identi-
teettiin liittyvät rikokset tehdään käyttämällä varastettuja tai kadonneita henkilöllisyysasiakirjoja.

6  Nykyisin yleisimmät digitaaliseen tietoon liittyvät huijaukset on kuvattu termeillä skimming, jolla 
tarkoitetaan pakkiautomaatin manipulointia tarkoituksin kopioida käyttäjien maksukorttitietoja sekä 
phishing, jolla tarkoitetaan verkkourkintaa ja tietojen kalastelua tietoverkosta. Verkkourkinta voi ilmetä 
useina erilaisina tekotapoina. Ks. Gercke 2011 s. 16–17.
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Identiteettivarkaus pitää toiseksi sisällään sen, että hallussa tai tiedossa olevaa 
identiteettitietoa käytetään hyväksi. Tietojen käyttö voi tapahtua perinteisellä ma-
nuaalisella tavalla. Toisen henkilön henkilöllisyyspapereita tai muuta fyysistä identi-
teettiasiakirjaa voidaan käyttää erilaisissa rikollisissa tarkoituksissa. Toisen henkilön 
tiedoilla voidaan täyttää tilauslomakkeita palveluiden tai tavaroiden hankkimiseksi 
laittomasti ilman henkilötietojen omistajan suostumusta. Toisaalta tiedon käyttö voi 
tapahtua sähköisesti erilaisia palveluja ja sitoumuksia tietoverkossa tehden ja hank-
kien. Tietoverkossa tapahtuvat identiteettirikokset liittyvät usein taloudellisen hyödyn 
tavoitteluun. Toisaalta rikoksia etenkin sosiaalisessa mediassa saatetaan tehdä pelkäs-
sä loukkaamistarkoituksessa. Identiteettejä voidaan myös varastaa tarkoituksin myy-
dä tietoja eteenpäin rikollisiin tarkoituksiin käytettäväksi.7

3.  Identiteettivarkauksien tutkinnan ongelmista

Toisen henkilöllisyys- tai identiteettitietoja käyttämällä toteutetut rikokset ovat voi-
massa olevan lainsäädännön puitteissa ongelmallisia. Teot tulevat tutkittavaksi eri-
laisten rikosnimikkeiden alla riippuen toteutustavasta ja teon ilmenemisestä. Esitut-
kinta- ja pakkokeinovaltuudet ovat tätä kautta vaihtelevia. Verkon kautta tapahtuvaan 
rikollisuuteen liittyy omat tutkintakeinonsa. Tekojen kansainväliset ulottuvuudet ovat 
haasteena tutkinnalle. Myös tekojen rikosoikeudellinen syytteeseen saattaminen si-
sältää usein harkintaa sen selvittämiseksi, minkä rikoslain mukaisen teon menettely 
toteuttaa ja onko riittävää näyttöä tekijän syyllisyydestä esitettävissä.

Varsinkin verkkoympäristössä tapahtuneisiin rikoksiin liittyy usein kansainvälisiä 
ulottuvuuksia, joiden selvittämiseksi tarvitaan esitutkinnassa kansainvälisiä oikeus-
apupyyntöjä.8 Tällöin rikoksen selvittämisestä aiheutuvat kustannukset saattavat 
kuitenkin muodostua niin suuriksi, että prosessiekonomiset näkökohdat tulevat poh-
dittaviksi. Esitutkintalain 4 §:n 4 momentin mukaan syyttäjä voi tutkinnanjohtajan 
tekemästä esityksestä päättää, että esitutkinta lopetetaan jos tutkinnan jatkamisesta 
aiheutuvat kustannukset olisivat selvässä epäsuhteessa tutkittavana olevan asian laa-
tuun ja siitä mahdollisesti odotettavaan seuraamukseen. Lisäedellytyksenä on, ettei 
tärkeä yleinen tai yksityinen etu vaadi esitutkinnan jatkamista.9 Esimerkiksi interne-

7  Ks. Gercke 2011 s. 19–20.
8   Kansainvälisessä oikeusavussa rikosoikeudenhoidosta vastaavat viranomaiset pyytävät toisen valtion 

vastaavilta viranomaisilta, että nämä käyttäisivät oman oikeusjärjestyksensä mukaista toimivaltaa suo-
rittaakseen oman valtionsa alueella sellaisia toimenpiteitä, jotka palvelevat ensiksi mainitussa valtiossa 
vireillä olevaa, pyynnön perusteena olevaa rikosta koskevaa esitutkintaa, syyteharkintaa, oikeuden-
käyntiä tai tuosta rikoksesta tuomittavien tai jo tuomittujen muiden seuraamusten kuin vapaudenme-
netyksen käsittävien seuraamusten myöhempää täytäntöönpanoa tai pannakseen vireille rikosprosessin 
epäiltyä vastaan ja toteuttaakseen siten oman aineellisen rikoslainsäädäntönsä mukaisen rikosvastuun 
pyynnön perusteena olevan rikoksen johdosta. Sihto 2007 s. 1390.

9  Esitutkinnan rajoittamista koskevaa esitutkintalain 4 §:ää täydennettiin 4 momentilla, joka mahdollis-
taa kustannusperusteisen esitutkinnan rajoittamisen. Tarkoituksena on mahdollistaa esitutkintare-
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tin kautta tehdyissä petosrikoksissa yleinen etu usein vaatii tutkinnan jatkamista, jos 
tiedossa tai epäilyksenä on, että sama tekijätaho on tehnyt useampia samankaltaisia 
tekoja. Yksityinen etu liittyy lähinnä asianomistajan vahingonkorvausvaatimukseen. 
Kärsityn vahingon suuruus ja asianomistajan taloudellinen tilanne ovat harkinnassa 
huomioitavia seikkoja.10 Tiedossa kuitenkin on, että useissa maissa virka-apupyynnön 
toteuttaminen saattaa edellyttää huomattavaakin rikosvahinkoa.11

Kuten edellä on todettu, identiteettivarkaudet voivat olla rikoksina hyvin erityyppi-
siä ja erilaajuisia. Yksinkertaisimmillaan ja suppeimmillaan kyse on yhden henkilön 
henkilö- tai muiden tunnistetietojen käytöstä reaalimaailmaan kytkeytyvällä tekota-
valla, esimerkiksi varastetun ajokortin esittämisellä ja rikoksen toteuttamisella toise-
na henkilönä esiintymällä. Toisaalta identiteettivarkaus on myös kyseessä tilanteissa, 
joissa tietoverkossa useilta uhreilta kaapataan huomattava määrä rahaksi muutettavis-
sa olevaa tietoa, maksuvälinetunnisteita, verkkopalveluiden asiointitunnuksia tai säh-
köpostiosoitteita. Näitä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi törkeiden petosten tekemi-
sessä. Henkilöllisyyden väärinkäyttötapaukset voivat liittyä myös järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen tai laittomaan maahantuloon.12 Esitutkinnassa rikosten selvittämiseksi 
käytettävissä olevat keinot kytkeytyvät siihen, minkä laatuista tai laajuista rikosta tut-
kitaan. Reaalimaailmassa tapahtuvien identiteettivarkauksien tutkimisessa käytetään 
perinteisiä tutkintakeinoja tekijän henkilöllisyyden selvittämiseksi, kuten esimerkiksi 
mahdollisten henkilötodistajien tai asianomistajan havainnot, tekijän tunnistaminen, 
pankkiautomaattien valvontakamerakuvat, käsialavertailu keskusrikospoliisissa ja 
niin edelleen. Sen sijaan tietoverkossa tilanne on olennaisesti erilainen. Tietoverkossa 
ei rikoksesta ole olemassa juuri muita jälkiä kuin tietoteknisiä jälkiä. Tunnistamistie-
tojen hankkimiseen ja televiestien tutkimiseen tarvitaan pakkokeinoja.  

Televalvontaluvan edellytyksenä nyt käsitellyn kaltaisissa rikoksissa on nykyisen 
pakkokeinolain 5 a luvun 3 §:n mukaan se, että on syytä epäillä rikosta, josta säädetty 
ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta tai automaattiseen tietojen-
käsittelyjärjestelmään kohdistunutta rikosta, joka on tehty telepäätelaitetta käyttäen. 
Tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi tietokoneen luvaton käyttö (rikoslain 28 luvun 7 §), 
yritysvakoilun (rikoslain 30 luvun 4 §) eräät muodot, tietokonevahingonteko (rikos-
lain 35 luvun 1 §:n 2 mom.), eräät väärennyksen muodot (rikoslain 33 luvun 1 ja 

 surssien tarkoituksenmukainen ja tehokas hyödyntäminen. HE 271/2004 vp. Säännöksen sovelta-
mistilanteet voivat olla liittyä joko yksittäisiin tekoihin tai laajoihin juttukokonaisuuksiin. Yksittäisen 
asian laadun voidaan ajatella viittaavan erityisesti lieviin rikoksiin ja rikkomuksiin. VKSV 2007:2.

10  Vaikka yksityinen intressi olisi tärkeää vähäisempikin, on harkittava tutkinnan jatkamista ainakin sii-
hen saakka, että asianomistajan käytettävissä on riittävät tosiasiatiedot ja muu selvitys vaatimuksensa 
toteuttamiseen. VKSV 2007:2.

11  Keskusrikospoliisin internet-sivuillaan 24.5.2010 julkaisemassa tiedotteessa ”Kansainväliset nettipe-
tokset jäävät yleensä selvittämättä” todetaan, että erilaisten verkkopetosten valtavan määrän vuoksi 
monet maat ovat joutuneet rajoittamaan virka-avun antamista tapauksiin, joissa rikosvahinko on mer-
kittävä, vähintään 5 000 euroa. KRP 24.5.2010.

12  Ks. VN 5.3.2009, s. 9. 
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6 §:n 1 mom.), tietokonepetos (rikoslain 36 luvun 1 §:n 2 mom.), tietomurto (rikoslain 
38 luvun 8 §). Lain esitöissä todetaan, että näissä rikoksissa voi olla kysymys suurista 
taloudellisista arvoista ja niiden selvittämisessä televalvonnalla saaduilla tiedoilla voi 
usein olla ratkaiseva merkitys.13 

Valmisteltaessa vuonna 2014 voimaan tulevaa esitutkinta- ja pakkokeinolain muu-
tosta hallituksen esitysvaiheessa todettiin, että voimassa olevan sääntely ei tältä osin 
vastaa tämän päivän rikostutkinnallisia tarpeita eikä ole johdonmukainen. Televal-
vonta on tehokas tutkintakeino nimenomaan niissä tapauksissa, joissa rikos on tehty 
teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen. Hallituksen esitykseen 222/2010 sisältyi eh-
dotus, jonka mukaan televalvontalupa olisi voitu myöntää rikoksesta epäillyn hallussa 
olevan tai oletettavasti muuten käyttämään teleosoitteen tai telepäätelaitteen televal-
vontaan, kun on syytä epäillä telepäätelaitetta käyttäen tehtyä rikosta. Televalvonnan 
käyttöala olisi tällöin laajentunut esimerkiksi eräiden taloudellisten rikosten lisäksi 
kotirauhaan ja kunniaan kohdistuviin rikoksiin. Viime aikoina huomiota on kiinnitetty 
myös niin sanottuihin koulu-uhkauksiin, jotka liittyvät rikoslain 34 luvun 10 §:ssä 
rangaistavaksi säädettyyn perättömään vaarailmoitukseen. Perusterikosten piirin 
laajentamiseen tällä tavalla olisi hallituksen esityksen mukaan ollut tekniseen kehi-
tykseen ja siitä aiheutuvaan rikosten tekotapojen muuttumiseen liittyvää perusteltua 
syytä.  Esitystä perusteltiin muun muassa sillä, että kysymys ei kuitenkaan olisi luot-
tamuksellisen viestin suojan ydinalueeseen puuttumisesta.14

Perustuslakivaliokunta otti tässä kohden kuitenkin hallituksen esityksestä poikkea-
van kannan. Se korostaa lakiesitykseen antamassaan lausumassa15, että televalvontaa 
koskevia säännösehdotuksia on arvioitava perustuslain 10 §:n 2 momentissa säädetyn 
luottamuksellisen viestin salaisuuden loukkaamattomuuden kannalta. Perustuslakiva-
liokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen, että hallituksen esityksen mu-
kainen televalvonta laajentuisi myös sellaisiin rikoksiin, joita ei voida pitää perustus-
lain 10 §:n 3 momentissa tarkoitettuina yksilön ja yhteiskunnan turvallisuutta taikka 
kotirauhaa vaarantavina rikoksina. Valiokunnan mukaan ehdotettu kohta on rajattava 
koskemaan mainitun tyyppisiä tai niihin törkeysasteeltaan verrattavia rikoksia.

Lakivaliokunta toteaa lakiesitykseen antamassaan lausunnossa16, että salaisten pak-
kokeinojen käyttöedellytysten kannalta rikoksen törkeysasteella on merkitystä siten, 
että keinosta riippuen pääsääntöisesti edellytetään selvitettävän rikosta, josta säädetty 
ankarin rangaistus on vähintään tietyn mittainen. Lakivaliokunnan mukaan kokonais-
arvioinnin mukaan kahden vuoden enimmäisrangaistusvaatimuksen asettamista voi 
pitää selkeänä ja perusteltuna. 1.1.2014 voimaantulevassa pakkokeinolain 10 luvun 
6 §:n mukaan (L 806/2011) esitutkintaviranomaiselle voidaan antaa lupa rikoksesta 
epäillyn hallussa olevan tai oletettavasti muuten käyttämän teleosoitteen tai telepää-

13  HE 22/1994 vp s. 14. Televalvonnan edellytyksistä ks. Pölönen 1997 s. 120–124.
14  HE 222/2010 vp s. 123–124.
15  PeVL 66/2010 vp.
16  LaVM 44/2010 vp.
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telaitteen televalvontaan muun muassa, kun epäiltyä on syytä epäillä teleosoitetta tai 
telepäätelaitetta käyttäen tehdystä rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vä-
hintään kaksi vuotta vankeutta. Sinällään televalvonnan perusterikosten rajaaminen 
näin sulkee televalvonnan ulkopuolelle joitakin rikoksia, jotka kohdistuvat yksilön 
ja yhteiskunnan turvallisuuteen ja kotirauhaan (esimerkiksi perätön vaarailmoitus ja 
kotirauhan rikkominen). Kuitenkin uudistus osaltaan jonkin verran parantaa rikostut-
kinnan mahdollisuuksia.

Pakkokeinolain mukaisen televalvonnan lisäksi laissa sananvapauden käyttämises-
tä joukkoviestinnässä säännellään verkkoviestin tunnistamistietojen luovuttamises-
ta. Kyseisen lain 5 luvun 17 §:ssä säädetään, että tuomioistuin voi pakkokeinolain 
(450/1987) 1 luvun 6 §:n 1 kohdassa tarkoitetun pidättämiseen oikeutetun virkamie-
hen, virallisen syyttäjän tai asianomistajan vaatimuksesta määrätä lähettimen, palve-
limen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän luovuttamaan verkkoviestin lähettäjän 
selvittämisessä tarpeelliset tunnistamistiedot vaatimuksen esittäjälle, jos on todennä-
köisiä syitä epäillä viestin olevan sisällöltään sellainen, että sen toimittaminen yleisön 
saataville on säädetty rangaistavaksi. Asianomistajalle tunnistamistiedot saa kuitenkin 
määrätä luovutettaviksi vasta, kun hän saa itse nostaa syytteen rikoksesta. Vaatimus 
on esitettävä laitteen ylläpitäjän kotipaikan tai Helsingin käräjäoikeudelle kolmen 
kuukauden kuluessa vaatimuksen perusteena olevan viestin julkaisemisesta. 

Ongelmaksi tietotekniikkarikosten tutkinnassa on koettu se, että nykyisellään 
identiteettitiedon oikeudetonta keräämistä tietoverkossa ei ole tiedon keruuvaihees-
sa yleensä mahdollista tehokkaasti tutkia eikä tulevaa vahinkoa mahdollista estää.17 
Identiteettitiedon oikeudeton käyttäminen saattaa toteuttaa rikosnimikkeen esimer-
kiksi törkeä petos, törkeä maksuvälinepetos, jolla televalvonta on mahdollista. Tie-
toverkossa oleva tietotekninen jälki viestistä tai tietoliikenneyhteydestä on olemassa 
vain lyhyen ajan. Tiedon väärinkäyttöön liittyvien tunnusmerkkien ollessa käsillä tut-
kintatoimet ovat käytännössä jo myöhässä, koska jäljet eivät ole enää tallella.18

Identiteettitiedon oikeudetonta käyttämistä koskevan rikosilmoituksen saapuessa 
esitutkinnassa usein törmätään siis siihen tosiasiaan, ettei näyttöä rikoksen tekijäs-
tä ole saatavissa. Keinot tietoverkossa tapahtuneen rikoksen tekijän selvittämiseksi 
puuttuvat usein. Tällöin poliisi voi keskeyttää rikoksen tutkinnan tai joitain tutkinta-
toimenpiteitä tehtyään esittää syyttäjälle, että esitutkinta keskeytetään esitutkintalain 
4 §:n 4 momentin nojalla. Syyttäjä voi tehdä päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta, 
jos jo suoritettujen esitutkintatoimenpiteiden perusteella on varsin todennäköistä, että 
hän tulisi jättämään syytteen nostamatta näytön puuttumisen vuoksi.19 

17 Ks. Gercke 2011 s. 36–37, jonka mukaan tietyt identiteettiin liittyvät teot ovat jääneet sääntelyn ulko-
puolelle. Tällaisena esimerkkinä mainitaan identiteettiin liittyvän informaation siirto ja myynti.

18 Toimivaltuuksista taloudellista hyötyä tavoittelevissa ID-rikoksissa ks. SM identiteettiohjelma, s. 79–
82.

19  Riittämättömän näytön tilanteissa normaalisti kysymykseen tuleva esitutkinnallinen toimenpide on tut-
kinnanjohtajan itsenäisellä päätöksellä tapahtuva esitutkinnan keskeyttäminen, mikä ei edellytä syyttä-
jän osallistumista. Keskeyttämiseen sisältyy aina se varaus, että tutkintaa voidaan myöhemmin 
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Identiteetin väärinkäyttöön liittyvien rikosten selvittämisessä on siis omat ongel-
mansa ja haasteensa. Yhtenä ratkaisuna on siis pohdittu pakkokeinojen käytön laajen-
tamista. Toisaalta ongelman ratkaisemiseksi on esille myös nostettu identiteettivar-
kautta koskevan oman rangaistussäännöksen säätäminen. 

4.  Rikosnimikkeistä identiteettivarkauksiin liittyvissä   
 rikoksissa 

Kuten pakkokeinojen käytön laajentamisen osalta, uusia rangaistussäännöksiä har-
kittaessa tärkeä punninta liittyy perusoikeuksiin. Identiteettivarkautta koskevien ta-
pausten rangaistavuuden alan laajentamisen puolesta punninnassa ovat perustuslaissa 
turvatut yksityisyyden suoja ja omaisuuden suoja. Toisaalta sananvapauden suoja ja 
luottamuksellisen viestinnän suoja ovat oikeuksia, joita uudet rangaistussäännökset 
kaventaisivat.20      

Tällä hetkellä identiteetin anastamiseen tai väärinkäyttöön liittyvät teot tulevat tut-
kittavaksi ja rangaistavaksi useimmiten petoksina, maksuvälinepetoksina, kunnian-
loukkauksina tai yksityiselämää koskevan tiedon levittämisinä. Käsittelen jatkossa 
kutakin rikostyyppiä erikseen.

4.1.  Petos

Petoksen rangaistavuus edellyttää, että tekijän menettely on luokiteltavissa erehdyt-
tämiseksi: tekijä välittää virheellistä, puutteellista tai harhaanjohtavaa informaatiota, 
jonka perusteella uhri erehtyy. Lisäksi petoksen rangaistavuus edellyttää, että uhri 
tekee virheellisen tai tosiasioita vastaamattoman informaation varassa taloudellisen 
määräämistoimen, josta aiheutuu seuraus, joka arvotetaan taloudelliseksi vahingoksi21 
Kun rikos tehdään käyttämällä toisen henkilön henkilötietoja tai muita tunnistamis-
tietoja, on erehdyttämistoimi se, että tekijä antaa väärän tiedon siitä, kuka palvelun 
tilaaja, tuotteen hankkija tai muu vastaava on. Palveluntarjoaja tai muu taho, jolle 
väärä henkilötieto annetaan, erehtyy pitäessään henkilöä sinä, joka sille on virheel-
lisesti ilmoitettu. Väärän henkilöllisyyden tai tunnistamistietojen kautta toimiva hen-

 jatkaa, jos uutta näyttöä ilmenee. Esimerkiksi joku aikanaan taltioitu DNA-tunniste saatetaan myö-
hemmin identifioida ja rikoksesta epäillystä saadaan silloin selvitystä. ETL:n 4 §:n 4 momentilla ei 
ole tarkoitettu siirtää esitutkinnan keskeyttämisharkintaa ja -päätöksiä tutkinnanjohtajilta syyttäjille.  
Tämä koskee myös tilanteita, joissa rikoksen tekijän henkilöllisyyttä ei ole saatu selvitetyksi. Niissä 
ja muissa ns. ”pimeissä” jutuissa menettelyllinen pääsääntö on edelleen esitutkinnan keskeyttäminen. 
VKSV 2007:2.

20  Sähköisen viestinnän perusoikeuskysymyksistä ks. esim. Helopuro – Perttula – Ristola 2009 s. 269–
290 ja Innanen – Saarimäki 2009 s. 9–37.

21  Tapani 2007 s. 640.
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kilö saattaa olla sellainen, jonka omilla tiedoilla ei vastaavaa palvelua olisi tarjottu 
tai tuotetta toimitettu esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän vuoksi. Taloudellisen va-
hingon synty liittyy useimmiten siihen, että palvelun tai tuotteen vastaanottajalla ei 
ole tarkoitustakaan maksaa saamastaan tuotteesta tai palvelusta. Teolla erehdytetään 
maksuhalusta tai maksukyvystä.22 Toisinaan käytännössä tulee eteen tapauksia, joissa 
toisen henkilötietoa on käytetty, mutta lainaa tai muuta maksusitoumusta on ainakin 
alkuun hoidettu erehdyttäjän taholta. Tällöin tulee rajanvetokysymyksiä siitä, toteut-
taako teko petoksen tunnusmerkistön. Kun pelkkä väärän henkilötiedon antaminen 
yksityiselle taholle ei ole rangaistavaa, saattaa tällainen toiminta jäädä kokonaan ran-
gaistavuuden ulkopuolelle.23

Ennen vuotta 1999 yksityisen henkilön erehdyttäminen käyttämällä toisen passia, 
työtodistusta samankaltaista todistusta oli rangaistavaa. Lainkohdan kumoamista pe-
rusteltiin sillä, että pykälässä kuvattu epärehellisyys liittyy yleensä jonkin muun ri-
koksen tekemiseen.24  Toiselle kuuluvan henkilötodistuksen väärinkäyttöä koskevaa 
lainkohtaa ehdotettiin rikoslakiin lisättäväksi hallituksen esityksessä 169/2005. Ran-
gaistavaksi menettelyksi ehdotettiin oikeudellisesti merkityksellisen tiedon antamista 
yksityishenkilölle toisen henkilön passia, ajokorttia tai muuta viranomaisen myöntä-
mää todistusta käyttämällä. Lakivaliokunta kuitenkin katsoi lakiesitykseen antamas-
saan lausunnossa, että uudelle kriminalisoinnille ei ollut riittäviä perusteita. Lakivalio-
kunta kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, että kaikelle rikoslainsäädännölle tulee 
olla hyväksyttävä peruste ja että on kyettävä osoittamaan painava yhteiskunnallinen 
tarve, joka edellyttää juuri uuden rikostunnusmerkistön säätämistä hyväksyttäväksi 
arvioidun tavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi säädettävän kriminalisoinnin tulee olla 
ennaltaehkäisevä, eli uuden rangaistussäännöksen on voitava perustellusti olettaa edes 
jossain määrin vaikuttavan tarkoitetulla tavalla. Lakivaliokunta totesi, että ehdotettu 
tunnusmerkistö täyttyisi jo pelkästään toisen henkilötodistuksen käyttämisellä ilman, 
että tällaisella käyttämisellä tavoiteltaisiin taloudellista hyötyä – jolloin kyseeseen 
voisi tulla petosrikos – tai että henkilötodistusta olisi millään tavoin muunneltu, jol-
loin kyseessä saattaisi olla väärennysrikos. Lakivaliokunnan mielestä tällainen käyt-
täytyminen ei ollut sillä tavoin moitittavaa, että siihen tulisi reagoida rikoslain avulla. 
Valiokunnan mielestä rangaistussäännös olisi käytännössä tullut kohdistumaan vain 
alaikäisiin.25

22  Maksukyvystä ja -halusta, Tapani 2007 s. 642–645, jonka mukaan ”tilauspetoksissa onkin selvitettävä 
erittäin tarkkaan, onko myyjä epäillyt liikekumppaninsa taloudellista suorituskykyä, mutta siitä huo-
limatta ottanut liikeriskin ja toimittanut edelleen tavaroita laskua vastaan.” Väärän identiteetin käytön 
tilanteissa myyjä ei voi tätä harkintaa tehdä.

23  Toisaalta on huomattava, että petosrikoksen tunnusmerkistön täyttymiseen riittää pelkkä vahingon vaa-
ran syntyminen. Taloudellisena vahinkona voidaan pitää myös sellaista tilannetta, jossa taloudellisen 
määräämistoimen hetkellä syntyi huomioon otettava vaara vahingon syntymisestä. Ks. Tapani 2007 
s.  655

24  HE 6/1997 vp s. 192.
25  LaVM 15/2005 vp s. 5.
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Identiteettivarkaudet ja muut tietoverkossa tapahtuvat rikokset ovat muuttaneet 
tilannetta vuoden 2005 jälkeen olennaisesti. Lakivaliokunta totesi tuolloin, että ku-
vatunlaiseen käyttäytymiseen on mahdollista puuttua myöhemmin rikosoikeudellisin 
keinoin, jos osoitetaan sille olevan painava yhteiskunnallinen tarve ja muut valiokun-
nan uudelle rikossäännökselle asettamat vaatimukset toteutuvat.26 Nyt tarve toisen 
henkilöllisyyden käyttämisen kriminalisoinnista etenkin tietoverkossa tapahtuvien 
rikosten asettamiin vaatimuksiin päivitettynä on taas ajankohtaistunut.27 

4.2.  Maksuvälinepetos

Identiteettiä määrittävät varsinaisten henkilötietojen lisäksi erilaiset tunnisteet, joilla 
osoitetaan tunnisteen haltija tai tunnisteen haltijan oikeus päästä käsiksi tietoon tai 
palveluun, esimerkiksi erilaiset korttien numerot sekä tilien ja palveluiden käyttäjä-
tunnukset. 

Maksuvälinepetos on rikoslain 37 luvun 8 §:n mukaan kyseessä, jos joku käyttää 
maksuvälinettä ilman sen laillisen haltijan lupaa, lupaan perustuvan oikeutensa ylit-
täen tai muuten ilman laillista oikeutta tai luovuttaa maksuvälineen tai maksuväline-
lomakkeen toiselle saattaakseen sen ilman laillista oikeutta käytettäväksi tarkoituksin 
hankkia itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä. Pelkkä toisen henkilön 
anastetun maksukortin käyttäminen maksukortin tunnuslukua käyttäen tai muutoin 
pitää tekotapana sisällän sen, että käyttäjä esiintyy kortinhaltijana eli käyttää luvatto-
masti toisen identiteettiä. 

Perinteisiä maksukorttiväärinkäytöksiä ongelmallisempia ovat niin sanotut skim-
maustapaukset. Niissä rikoksentekijät kopioivat maksukortin magneettiraidan sekä 
hankkivat haltuunsa kortin tunnusluvun tarkoitusta varten suunnitelluilla ja valmistel-
luilla laitteilla. Näin haltuun saatua maksukorttidataa voidaan käyttää käteisnostojen 
tekemiseen. Nostot voivat tapahtua ajallisesti täysin erillään tietojen kopioimisesta ja 
kaappaamisesta ja teot voivat myös maantieteellisesti olla aivan erillään toisistaan. 
Suomessa kaapattuja tietoja voidaan yrittää käyttää pitkänkin ajan päästä toisella puo-
lella Eurooppaa tai maapalloa. Ongelmana onkin, että minkä rikoksen tunnusmer-
kistön toteuttaa ”pelkkä” korttien kopiointi ja tunnuslukujen laiton hankkiminen ja 
tämän aineiston hallussapito, mikäli poliisi ehtii teon keskeyttää ennen kuin nostoja 
tai nostoyrityksiä on ehditty tehdä tai niitä ei esitutkintavaiheessa ole vielä tiedossa.28 
Tällaisten tekojen motiivina on selkeästi suurten taloudellisten hyötyjen tavoittelu.

26  LaVM 15/2005 vp s. 5.
27  Tiedotusvälineissä on aiheesta käyty paljon keskustelua. Oikeusministeri on 4.10.2010 antanut vas-

tauksen kansanedustajan kirjalliseen kysymykseen KK 739/1010 vp ”Mitä toimenpiteitä tai lainsää-
dännön uudistuksia hallitus aikoo tehdä, etä identiteettivarkauksien kaikista muodoista tehdään ran-
gaistavia?”

28  Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellyssä asiassa R 11/1488, jossa tuomio 11/1974 on annettu 
10.10.2011, on ns. skimmauksella tallentuneilla maksuvälinekortin tallenteilla nostettu tai yritetty
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Maksuvälinepetoksen tai törkeän maksuvälinepetoksen yritys ei kuitenkaan ole 
rangaistavaa. Toisaalta maksuvälinepetos syrjäyttää erityissäännöksenä petoksen. 
Maksuvälinepetosrikosta säädettäessä lainvalmistelussa lähdettiin siitä, että maksuvä-
linepetoksen täyttymispiste on niin varhainen, ettei teon yritystä ollut tarpeen säätää 
rangaistavaksi. Maksuvälinepetos täyttyy heti maksuvälinettä käytettäessä. 

Käyttäminen merkitsee maksuvälineen esittämistä sellaisen vaihdantatoimen yh-
teydessä, johon maksuväline on luonteensa mukaan tarkoitettu. Maksuväline voidaan 
esittää yhtä hyvin ihmiselle kuin tietoja käsittelevälle automaatille eikä kenenkään 
erehdyttämistä tai erehtymistä vaadittaisi. Pelkkä mahdollisuus vaihdantatoimen ai-
kaansaamiseen riittäisi. Käyttäminen olisi jo tapahtunut, vaikka petollinen aikomus 
paljastuisikin välittömästi.29 Ratkaisussa KKO 1999:110 on käsitelty maksuväline-
petoksen täyttymistä. Korkein oikeus toteaa kyseisessä ratkaisussaan, että maksu-
korttien oikeudetonta käyttöä pyritään yleisesti vaikeuttamaan asettamalla varojen 
noston edellytykseksi, että kortin automaattiin syöttämisen yhteydessä automaatille 
annetaan korttiin kuuluva tunnusluku ja, jos oikeaa tunnuslukua ei anneta kolmella 
yrityskerralla, kortti jää automaattiin. Tilanteessa, jossa henkilöllä ei ole tiedossaan 
oikeaa tunnuslukua, todennäköisyys varojen nostamisen onnistumiselle on erittäin 
pieni. Maksuvälinerikoksia koskevilla säännöksillä (HE 66/1988 vp s. 143) pyritään 
kuitenkin ensisijaisesti turvaamaan maksuliikenteen varmuutta ja turvallisuutta yleen-
sä. Rangaistavuuden edellytykseksi ei nyt kysymyksessä olevassa lainkohdassa ole 
siten asetettu sitä, että varojen nostolle olisi yksittäistapauksessa huomioon otettavaa 
vaaraa. Rikos täyttyy jo siinä vaiheessa, kun maksukortti syötetään automaattiin ja 
automaatille annetaan tunnusluvuksi tarkoitettu lukusarja aikomuksin nostaa kortin-
haltijan tililtä varoja.

Tämänhetkisen oikeuskäytännön30 mukaan tilanne on siis se, että rangaistava mak-
suvälinepetos tai törkeä maksuvälinepetos on käsillä, jos henkilö pitää hallussaan 
anastettua maksukorttia ja syöttää sen automaattiin ilman minkäänlaista käytännön 
mahdollisuutta saada tililtä rahaa nostetuksi. Sen sijaan kopioidun korttitiedon tai 

 nostaa käteisvaroja Dominikaanisessa tasavallassa. Käräjäoikeuden tuomiossa perustelluin tavoin on 
näytön katsottu riittävän vain maksuvälinepetoksen valmisteluun, kun tekijöiden katsottiin asentaneen 
ja irrottaneen magneettiraidan kopiointilaitteen. Muilta osin syytteet ja asianomistajien korvausvaa-
timukset, jotka koostuivat muun muassa väärinkäytetyillä tiedoilla suoritetuista käteisnostoista, hy-
lättiin. Tuomio ei ole lainvoimainen. – Helsingin käräjäoikeuden 5/10 osastolla 24.5.2011 annetussa 
tuomiossa 11/4862 niin ikään syyte törkeästä maksuvälinepetoksesta ei menestynyt, vaan käräjäoi-
keus tuomitsi maksuvälinepetoksen valmistelusta.  Kahta maksukorttia oli näytetty käytetyn pankki-
automaattilaitteissa vain tarkoituksin varmistaa asennettujen kopiointilaitteiden toimivuus. Tämä ei 
riittänyt maksuvälinepetoksen tunnusmerkistön täyttymiseen. Näyttöä oli vain pankki- ja luottokort-
tien kopiointilaitteiden hallussapidosta, joka toteutti maksuvälinepetoksen valmistelun. Tuomio ei ole 
lainvoimainen.  – Sen sijaan Helsingin käräjäoikeuden 5/11 osaston 24.11.2011 antamassa tuomiossa 
11/11326 on tekijät tuomittu törkeästä maksuvälinepetoksesta rangaistuksiin, kun kopioiduilla korteil-
la ja tunnuslukutiedoilla oli nostettu rahaa ulkomailta.

29  HE 66/1988 vp s. 150 ss.
30  Ks. edellä alaviitteessä 28 luetellut tuomiot. Tosin ns. skimmausjutuista ei tiedossani ole ylempien 

tuomioistuinten ratkaisuja.
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lukuisten korttitietojen hallussapito täsmäävien tunnuslukujen kanssa ei olisi mak-
suvälinepetos eikä törkeä maksuvälinepetos, vaan arvioidaan maksuvälinepetoksen 
valmisteluna, josta maksimirangaistus on ainoastaan vuosi vankeutta. Huomioiden, 
että niin sanotut skimmausjutut ovat varsin ammattimaisesti suunniteltuja toteutettuja, 
tätä voidaan pitää ilmeisenä lainsäädännöllisenä ja lainsoveltamisen epäkohtana.31

    

4.3.  Kunnianloukkausrikos, yksityiselämää loukkaavan tiedon   
 levittäminen

Sosiaalisessa mediassa identiteettivarkaudet voivat ilmentyä toisen henkilön nimissä 
esiintymisenä muussa kuin taloudellisen hyödyn tavoittelemisen tarkoituksessa. Inter-
netin yhteisöpalvelut ovat palveluita, joiden välityksellä käyttäjät voivat luoda omia 
sisältöjään, viestiä muiden palvelun käyttäjien kanssa sekä määrittää, millä tavoin tie-
dot näkyvät muille käyttäjille. Tunnettu yhteisöpalvelu on esimerkiksi Facebook. Yh-
teisöpalvelu antaa mahdollisuuden ladata käyttäjän omia tietoja ja sisältöjä palveluun. 
Nämä tiedot voivat olla esimerkiksi kirjoituksia, tiedotuksia, linkkejä, kuvia, musiik-
kia tai videoita. Tietojen kokonaisuudesta muodostuu käyttäjän profiili.32 Erilaiset 
toisen nimissä tehdyt valeprofiilit voivat olla luotuja tarkoituksin loukata henkilöä, 
jonka nimissä profiili on luotu tai esittää valeprofiilin turvin muita loukkaavia tietoja 
tai väitteitä. Pelkkä toisesta henkilöstä tehty profiilin luominen ei täytä mitään rikos-
tunnusmerkistöä, mutta tahallinen halventaminen saattaa toteuttaa kunnianloukkaus-
rikoksen. Rikoksesta epäiltynä on pääsääntöisesti valeprofiilin tehnyt henkilö. Profiili 
voi olla tehty myös siinä tarkoituksessa, että muita henkilöitä pyydetään ivaamaan ja 
halventamaan profiilissa esiintyvää henkilöä.33 Profiilin tekijän selville saaminen ri-
kostutkinnassa ei kuitenkaan ole itsestään selvää. Teot saattavat tästä syystä jäädä sel-
vittämättä.34 Mikäli verkossa lähetetyn viestin sisältö toteuttaa rikostunnusmerkistön 
voi syyttäjä, tutkinnanjohtaja tai asianomistaja hakea tuomioistuimelta internetsivus-
ton sulkemista. Laissa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä on verkko-
viestin jakelun keskeyttämismääräystä koskeva lainkohta (18 §, L 463/2011).  Mikäli 
teko on tehty pelkässä kiusaamistarkoituksessa, mutta ei toteuta minkään rikoksen 
tunnusmerkistöä, poliisilla ei ole oikeutta auttaa uhria vaatimalla tuomioistuimelta 
määräystä viestien tai profiilin poistamiseksi.35

31  Poliisin tutkimissa skimmausjutuissa on teot toteutettu asentamalla pankkiautomaatteihin kortin lu-
kuaukon yhteyteen erillinen lukulaite sekä tunnusluvun tallentamiseksi kamera tai erillinen valenäp-
päimistö. Ks. esitutkinta-aineisto esimerkiksi edellä selostetuissa tuomioissa.

32  Innanen 2009 s. 3.   
33  Poliisin ”feikkiprofiili”-tapauksissa tutkimista rikosnimikkeistä, ks. Virtuaalinen lähipoliisiryhmä, 

Nettirikosten pohdintaa.
34  Esimerkiksi yhteisöpalvelu Facebookin osalta sisäasiainministeriön ylitarkastaja Johanna Kari toteaa: 

”Kun palveluntarjoajan palvelin sijaitsee yhdysvalloissa, ei tekijän IP-osoitetta ole mahdollista saada 
kuin vakavissa rikostapauksissa.” Ks.  Castrén 2010.

35  ks. Kajantie 2010. 
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Identiteettivarkaus voidaan toteuttaa myös toisen henkilön omaa Facebook-pro-
fiilia käyttämällä. Niin sanotuissa Facerape-tapauksissa (suom. kasvojen raiskaus) 
toisen henkilön profiiliin kirjaudutaan hänen tietämättään. Tämä on mahdollista, jos 
Facebook-käyttäjä ei ole kirjautunut ulos palvelusta tai hänen salasanansa on ulko-
puolisten saatavilla. Tällöin Facebook-profiilia käytetään tarkoituksin saada lyhyessä 
ajassa tehdyksi vahinkoa uhriksi joutuneen maineelle. Yleisin tavoite tällaisissa teois-
sa on muuttaa uhrin seksuaalinen suuntatutuminen julkisina tunnustuksina tai lähettää 
uhrin nimissä omituisia viestejä.36

Internetprofiiliin laitettu valokuva voi käynnistää myös erilaisia rikosepäilyjä. 
Profiilissa luvatta käytetty toisen kuva voi toteuttaa tekijänoikeusrikoksen tai -rik-
komuksen. Jos profiilin kuva tai tiedot sisältävär arkaluonteista materiaalia, voi yksi-
tyiselämää loukkaavan tiedon levittämisrikoksen tunnusmerkistö toteutua.37 Helsingin 
käräjäoikeudessa käsitellyssä asiassa R 09/5097 (tuomio 11/6252)38 oli kyse tilan-
teesta, jossa mieshenkilön epäiltiin luoneen Facebook-palvelimelle profiilin entisen 
seurustelukumppaninsa nimissä ja laittaneen profiiliin tämän alastonkuvia. Lisäksi 
miehen epäiltiin kutsuneen asianomistajan tuntemia henkilöitä niin sanotuiksi Face-
book-ystäviksi, jolloin nämä ovat päässeet näkemään alastonkuvat. Syyte oli yksi-
tyiselämää koskevan tiedon levittämisestä. Käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi syytteen 
katsoen jääneen epäselväksi, että vastaaja olisi teon tekijänä. Yhtenä perusteena syyt-
teen hylkäämiselle on ollut se, että asiassa ei ollut selvitetty, mistä IP-osoitteesta va-
leprofiili oli luotu.39

Näin ollen myös toiselle henkilölle kuuluvan sähköpostiosoitteen tai käyttäjätun-
nuksen käyttäminen ja käytön yhteydessä tehdyt toimet ilmentävät identiteettivarkaut-
ta tai ovat sen tekotapoja. Tällöin käsille tulevia rikosnimikkeitä ovat tietomurto (RL 
38 luku 8 §), viestintäsalaisuuden loukkaus (RL 38 luku 3 §), tietoliikenteen häirintä 
(RL 38 luku 5 §), luvaton käyttö (RL 28 luku 7 §), vahingonteko (RL 35 luku 1 §).40 
Erityisesti tietoverkossa identiteetti voi myös olla täysin virtuaalinen.41 

Kouvolan hovioikeus on ratkaisussaan KouHO 2011:3 käsitellyt tilannetta, jossa 
syytetty oli anastanut toisen henkilön Habbo.fi-tiliin liittyvästä virtuaalisesta Habbo-
hotellista virtuaalisia huonekaluja 465 euron arvosta siirtämällä virtuaalihahmolle 
kuuluneet tavarat pois hahmolta tuntemattomaksi jääneeseen kohteeseen. Kouvolan 

36  Facerape-ilmiöstä kirjoitus muun muassa Aamuposti-lehdessä 16.10.2011 s. 6. Myös Urban Dictionary 
sisältää määritelmän kyseisestä ilmiöstä.

37  Virtuaalinen lähipoliisiryhmä, Nettirikosten pohdintaa, s. 2.
38  Kyse on alioikeustasoisesta ratkaisusta, joka jäi lainvoimaiseksi. Tuomio ylitti toisaalta uutiskynnyk-

sen esimerkiksi Helsingin Sanomien uutisoitua tuomiosta. (Helsingin Sanomat 27.6.2011).
39  IP-osoitteen selville saaminen ei toisaalta välttämättä selvitä rikoksen tekijää. IP-osoite saattaa olla 

sellaisen tietokoneen käytössä, jota voi käyttää useat eri henkilöt. Toisaalta IP-osoite voi olla ano-
nyymi. IP-osoitteista ja poliisin oikeudesta niiden selvittämiseen Helopuro – Perttula – Ristola 2009 
s. 290–294. 

40  Datarikoksia koskevasta sääntelystä ks. Pihlajamäki 2004.
41  Tällaista identiteettiä käytetään erottelemaan sosiaalisen median osallistujat toisistaan, mutta identi-

teetti ei ole helposti yhdistettävissä hahmon taustalla olevaan todelliseen luonnolliseen henkilöön.  SM 
Identiteettiohjelma, s. 17. 
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hovioikeus katsoi muun muassa, että aineettoman omaisuuden ei voida katsoa olevan 
rangaistusuhalla tavoitellun suojan piirissä sillä tavoin, mitä edellytetään lainsäädän-
nön selkeydeltä ja ymmärrettävyydeltä. Kun otetaan lisäksi huomioon, että sähköä ja 
lämpöä ei ole katsottu irtaimeksi omaisuudeksi tai siihen rinnastettu, ja niiden osalta 
on säädetty oma soveltamissäännöksensä, jollaista nyt kysymyksessä olevan omai-
suuden osalta ei ole säädetty, ei kyseisen omaisuuden katsominen irtaimeksi omai-
suudeksi tai siihen rinnastaminen ole perusteltua. Rangaistavuuteen johtava tulkinta 
ei olisi myöskään ollut kohtuudella syytetyn ennalta arvattavissa. Lain sanamuodon, 
laillisuusperiaatteen ja lainsäätäjän tarkoituksen nojalla hovioikeus katsoi, ettei näpis-
tyksen tunnusmerkistö tässä tapauksessa täyttynyt.

5.  Asianomistaja-asema

Ongelmat rikosten tutkinnassa ja tekojen rikosvastuuseen saattamisessa liittyvät kiin-
teästi rikoksen uhrin asemaan. Kansalaisten oikeusturvan kannalta oman henkilölli-
syyden suojaaminen on hyvin tärkeää ja keskeistä. Rikoksen uhrin intressissä on, että 
teot pystytään selvittämään ja rikosasia käsittelemään ja samassa yhteydessä käsitte-
lemään myös mahdolliset asianomistajan korvausvaatimukset. Asianomistajan kan-
nalta on merkitystä myös sillä, että rikos voidaan todeta tapahtuneeksi, muutoinhan 
hän on vaarassa joutua luvattomasti hänen henkilötiedoillaan tehtyjen sitoumusten tai 
vastuiden kohteeksi. Identiteettivarkauden uhrin suojan tarve ja hänelle koituva va-
hinko on voi olla laaja-alaisempi kuin yksittäiseen sitoumukseen liittyvä. Asianomis-
tajalla saattaa esimerkiksi olla tarve hakea vastaavien tekojen estämiseksi itselleen 
luottokieltoa.42 Kaiken kaikkiaan identiteettivarkauden uhrin asema voi muodostua 
varsin hankalaksi. Identiteettivarkaus voi aiheuttaa muun muassa vaikeuksia saada 
lainaa. Taloudellisten menetysten lisäksi identiteetin oikeudeton käyttäminen voi ai-
heuttaa merkittäviä sosiaalisia seurauksia. Ongelmia voi tulla rajan yli liikkumisessa 
tai teko voi johtaa jopa väärin perustein rikosepäillyksi joutumiseen.43 Lisäksi uusien 
identiteettiväärinkäytöksien estäminen voi olla hankalaa ellei mahdotonta. Fyysisessä 
ympäristössä tapahtuneet identiteetin väärinkäytökset saattavat loppua, kun esimer-
kiksi kadonnut, väärinkäytetty henkilöllisyysasiakirja löytyy ja saadaan pois tekijän 
hallusta. Verkossa tapahtuvien identiteettivarkauksien estäminen sen sijaan ei ole niin 
yksinkertaista.

Viranomaisten puuttuvat toimivaltuudet verkossa tapahtuvien rikosten tutkimiseksi 
ja estämiseksi koituvat näin ollen myös uhrin aseman heikennykseksi.44 Voidaankin 

42  Luottotietolain 12 §:n mukaan luottotietorekisteriin voidaan tallettaa tieto rekisteröidyn itsensä ilmoit-
tamasta luottokiellosta.

43  Yhdistyneen Kuningaskunnan kansalainen oli joutunut pidätetyksi, koska identiteettivaras oli käyt-
tänyt hänen luottokorttitietojaan päästäkseen lapsipornosivustolle. Pidätyksen johdosta hän menetti 
työnsä ja perheensä.  Lawson 2011 s. 123.

44  Uhrin asemasta identiteettivarkauksissa, Identiteettiohjelma s. 85.
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kysyä, onko lainsäädäntömme tältä osin tasolla, joka turvaa riittävällä tavalla kan-
salaisten perusoikeudet. Ovatko yksityisyyden suoja ja omaisuuden suoja riittävästi 
turvattuja vai annetaanko painoarvoa enemmän luottamuksellisen viestinnän suojalle 
ja sananvapaudelle?45

Tapauksessa K.U. v. Suomi 2.12.2008 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin käsitteli 
kysymystä yksityiselämän suojan loukkauksesta, kun internetiin alaikäisen nimellä 
hänen tietämättään seksuaalisluonteisen seuranhakuilmoituksen laittanutta henkilöä 
ei voitu lainsäädännön puutteista johtuen selvittää eikä saattaa syytteeseen. EIT to-
tesi ratkaisussaan, että vaikka EIS 8 artikla tarkoitti pääasiassa suojella yksilöä vi-
ranomaisten mielivaltaisilta puuttumisilta, se saattoi tuon negatiivisen velvollisuuden 
ohella perustaa valtiolle myös positiivisia velvollisuuksia ryhtyä toimenpiteisiin yksi-
tyiselämän suojaamiseksi jopa yksityishenkilöiden keskinäisissä suhteissa. EIT totesi 
edelleen, että tehokasta esitutkintaa ei ollut voitu tapauksessa aloittaa, kun tietolii-
kennesalaisuudelle oli pantu enemmän painoa. Vaikka salaisuus ja sananvapaus olivat 
ensiarvoisia näkökohtia ja tietoliikenteen käyttäjillä ja internetpalvelujen tarjoajilla 
täytyi olla takeita omasta yksityisyydestään ja sananvapaudestaan, nuo takeet eivät 
olleet ehdottomia vaan tapauksesta riippuen muut hyväksyttävät vaatimukset kuten 
epäjärjestyksen tai rikollisuuden estäminen taikka muiden oikeuksien ja maineen suo-
jelu saattoivat olla niitä painavampia. EIT katsoi, että lainsäätäjän olisi tullut tarjota 
puitteet, joilla suojasta kilpailevat vaateet olisi voitu sovittaa toisiinsa. Sittemmin puu-
te on korjattu lailla sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä, mutta korjaus 
oli tullut liian myöhään valittajan kannalta. EIS 8 artiklaa oli rikottu.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on myös ratkaisukäytännössään katsonut, että 
omaisuudensuoja ei rajoitu vain fyysisiin esineisiin. Omaisuuden haltijan pitää kui-
tenkin pystyä osoittamaan, että omaisuudella on jokin erityinen arvo. Siten esimer-
kiksi verkkotunnukset voivat olla suojattua omaisuutta, jos ne perustavat taloudellisia 
oikeuksia ja etuja.46

45  Niin sanottujen tekstiviestilainojen ottaminen väärin tiedoin avatun matkapuhelinliittymän avulla on 
ollut yleinen identiteettivarkausmenettely. Tilannetta on kuitenkin pyritty korjaamaan lainsäädäntö-
hankkeilla. Ks. HE 64/2009 vp s. 15–17, jonka mukaan osa pikaluottoyrityksistä varmistaa tekstivies-
tillä lainaa hakevan henkilöllisyyden ainoastaan tarkistamalla, että lainan hakijaksi ilmoittautuneen 
antamat tiedot ovat samat kuin sen liittymän haltijan tiedot, jonka puhelimesta lainahakemus on tehty. 
Kuluttajansuojalakiin lisättävä säännös, jolla asetetaan luotonantajalle velvollisuus todentaa lainanha-
kijan henkilöllisyys huolellisesti, pyrkii parantamaan nykyistä epätyydyttävää tilaa, jossa lainanhakijan 
henkilöllisyyden puutteellinen todentaminen on mahdollistanut väärinkäytöksiä, joissa laina on saatu 
omalle tilille käyttämällä hyväksi toisen henkilön matkapuhelinta, osoitetietoja ja henkilötunnusta. 
Lailla 844/2009 vahvistettiin kyseinen säännös kuluttajansuojalakiin (7 luku 9 a§). Lainmuutos tuli 
voimaan 1.2.2010.

46  Innanen – Saarimäki 2009 s. 21–22. Paeffgen GmbH-tapauksessa EIT totesi, että omaisuus-käsitteellä 
oli 1 lisäpöytäkirjan 1 artiklassa autonominen merkitys eikä se rajoittunut fyysisten esineiden omista-
miseen tai riippunut omaisuutta koskevista kotimaisen lain määritelmistä. Myös muita varallisuuden 
perustavia oikeuksia tai intressejä voitiin pitää omaisuutena tuon artiklan kannalta. Kun kysymys oli 
muusta kuin esineellisestä varallisuudesta, EIT oli omaisuuden olemassaoloa harkitessaan ottanut 
huomioon, perustiko asianomainen oikeudellinen asema taloudellisia oikeuksia ja etuja ja oliko sillä 
siten taloudellista arvoa.
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Oikeuskirjallisuudessa asianomistaja on vakiintuneesti määritelty rikoksella välit-
tömästi loukatun oikeushyvän haltijaksi. Asianomistaja on se, kehen rikos kohdistuu 
ja kenen rikosoikeudellisesti suojattuja etuja rikollinen teko loukkaa tai vaarantaa.47 
Miten perinteinen asianomistajakäsite taipuu esimerkiksi toisen henkilöllisyystiedoil-
la tapahtuneeseen nettipetokseen? Erehdytetty on palvelua tai tuotetta tarjoava taho. 
Sille voidaan myös vahingon maksamatta jääneestä laskusta lähtökohtaisesti katsoa 
koituvan.48 Mutta entä henkilö, jonka tietoja on teon toteuttamisessa käytetty, onko 
myös hän petosrikoksen asianomistaja? Mielestäni kyllä on. Oikeudettomalla hen-
kilötietojen käytöllä petosrikoksen toteuttamisessa loukataan henkilön yksityisyyttä, 
joka on myös lainsäädännöllä suojattava oikeushyvä. Petosrikoksessa suojeltava oi-
keushyvä on kuitenkin varallisuus. Näin ollen asianomistaja-asema ei voi muodostua 
tämän tavallaan ”väärän” oikeushyvän kautta.49 Kuitenkin henkilölle, jonka tietoja 
teon toteuttamisessa on väärin käytetty, on aiheutunut vähintäänkin taloudellisen va-
hingon vaara menettelyn seurauksena. Pelkkä vahingon vaara riittää petosrikostun-
nusmerkistön toteutumiseen. Toimella on vaarannettu myös henkilötietojen haltijan 
omaisuudensuojaa. Näin ollen katsoisin, että myös henkilötietojen haltijalle kuuluu 
asianomistaja-asema kuvatunlaisessa teossa.50  

6. Keinot identiteettivarkauksien estämiseksi 

Erilaiset internetin yhteisöpalvelut ovat muuttaneet yksityisyyden suojan aluetta. 
Yleisesti voidaan todeta, että koskaan aikaisemmin yksityisistä henkilöistä ei ole ollut 
näin paljon yksityisyyden suojan alaan kuuluvaa informaatiota saatavilla. Merkittä-
vä kehityssuunta on myös se, että henkilöt haluavat julkaista itsestään yhä enemmän 

47  Tämä ns. Granfeltin määritelmä on saanut tavanomaisen oikeuden aseman. Kun laissa ei ole yleistä 
säännöstä, ketä pidetään asianomistajana, on asianomistajakysymys jäänyt oikeustieteen ja -käytännön 
selvitettäväksi. Virolainen – Pölönen 2004 s. 153 ss.  käsitellään asianomistajakäsitettä ja sen määritte-
lemiä.

48  HE 66/1988 vp s. 132: ”Ehdotuksen mukaan petoksen tunnusmerkistöön kuuluvan taloudellisen 
vahingon ei välttämättä tarvitsisi kohdata erehtynyttä itseään. Vahinko voisi aiheutua myös sille, 
jonka eduista erehtyneellä henkilöllä on ollut mahdollisuus määrätä. Ehdotus ei siis edellyttäisi 
varsinaista sopimukseen perustuvaa toimeksiantosuhdetta erehtyneen ja vahingonkärsijän välil-
lä. Oikeuselämässä ilmenee järjestelyjä, joissa joillakin henkilöillä on ilman eri valtuutustakin 
tosiasiallinen mahdollisuus määrätä toisten taloudelliseen asemaan välittömästi vaikuttavista 
seikoista. Esimerkkinä nykyisestä oikeuskäytännöstä voidaan mainita pankin antaman lunastus-
takuun alaisen maksuvälineen väärinkäyttö. Tällöin erehdyttäminen voi kohdistua kauppiaaseen, 
mutta vahingon kärsii joko pankki tai pankin asiakas siitä huolimatta, etteivät kauppias ja vahin-
gonkärsijä ole sopimussuhteessa keskenään. ”

49  Yksityisestä oikeushyvästä, Virolainen – Pölönen 2004 s. 163–164.
50  SM:n identiteettiohjelmassa on tältä osin nähty ongelma. Raportin sivulla 86–87 on todettu, että jos 

erehdytetty henkilö / yritys ei vie asiaa rikostutkintaan, ei sillä jonka henkilötietoja on käytetty ole 
mahdollisuutta saattaa asiaa esitutkintaan. Edelleen raportissa todetaan, että tietoverkossa lainsäädäntö 
pitää henkilöllisyysrikoksen uhrina palveluntarjoajaa, jota on harhautettu toisen henkilötiedoilla, vaik-
ka myös identiteettinsä menettänyt henkilö on tosiasiallinen uhri.  
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informaatiota: suurin osa yhteisöpalveluiden tiedoista on palvelussa käyttäjien suos-
tumuksella ja materiaali on heidän itse lataamaansa. Henkilötietolaissa säädetään 
rekisterinpitäjälle yleinen huolehtimisvelvollisuus henkilötietojen käsittelyssä. Lain 
mukaan rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolelli-
suutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimia muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn 
yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoi-
teta ilman laissa säädettyä perustetta. Yleistä huolehtimisvelvollisuutta täydennetään 
rekisterinpitäjälle säädetyllä nimenomaisella velvollisuudella huolehtia käsiteltävien 
henkilötietojen tietosuojasta. Yhteisöpalvelun tietoturva-asetukset tai muut asetukset 
eivät kuitenkaan yleensä poista toisen osapuolen käytännön mahdollisuutta helposti 
tallentaa viestintää tai toistaa sisältöjä. Tämän vuoksi yhteisöpalvelun käyttäjän tulee 
olla tarkkana siitä, mitä sisältöjä hän lataa sivustolleen.51 Lisäksi kuluttajilta ja kan-
salaisilta kysellään yhä useammin internetissä ja sähköpostissa identiteetin kannal-
ta keskeisiä tietoja. Muun muassa kuluttajavirasto, tietosuojavaltuutetun toimisto ja 
viestintävirasto ovat useasti tiedottaneet, että kaikkiin tunnistetietojen pyyntöihin on 
syytä suhtautua varauksella.52

Vaikka toisinaan uhri on saattanut omalla käyttäytymisellään myötävaikuttaa tie-
tojensa päätymiseen rikolliseen käyttöön, ovat tapaukset pääsääntöisesti kuitenkin 
sellaisia, ettei uhri ole menettelyllään vaikuttanut rikoksen tapahtumiseen eikä olisi 
pystynyt tekoa toisin toimimalla estämään. Käyttäjän mahdollisuudet torjua tieto-
teknistä tiedonkaappaamista ovat rajalliset. Kuluttajien yleisimmissä käyttöympäris-
töissä käyttäjillä ei ole aina riittäviä edellytyksiä havaita tietojensa kaappaamista.53 

51  Innanen 2009 s. 6 ja 13. 
52  SM Identiteettiohjelma s. 77. Tietosuojavaltuutetun toimiston julkaisemassa ohjeessa on neuvottu, 

miten voi toimia vähentääkseen identifioivien tietojen väärinkäytön mahdollisuuksia, miten paljastaa 
mahdollisia väärinkäyttöjä ja miten toimia, jos epäilee identiteettiä käytetyn väärin. Tietosuoja 2010, 
s. 2 ja 3.

53  SM Identiteettiohjelma s. 78
 Tätä kirjoittaessa ajankohtaista on kolmen laajan tietomurtoepäilyn tapahtuminen:

 – 5.11.2011 noin 16.000 suomalaisen henkilötiedot vuotivat internetiin. Keskusrikospoliisin 7.11.2011 
antamassa tiedotteessa todetaan, että esitutkinnan alkuvaiheessa poliisi selvitti henkilötietojen lähdettä 
ja tietojen julkaisijan henkilöllisyyttä. Tiedot olivat peräisin eri aikuis- ja täydennyskoulutusorganisaa-
tioista. Poliisi tutkii epäiltynä tietomurtona sitä, onko jokin taho saanut rekisterin haltuunsa laittomin 
keinoin. Tietojen julkaisemista puolestaan tutkitaan epäiltynä henkilörekisteririkoksena. http://www.
poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/pfbd/AE1A1D099A2DEF23C225794100420795?opendocument 

 – 12.11.2011 paljastui tietovuoto, joka koskee noin 500.000 sähköpostiosoitteen julkaisemista interne-
tissä  ja noin 14.600 mahdollisen salasanan, joiden epäillään liittyvän sähköpostiosoitteiden vuotamis-
ta internetiin. Keskusrikospoliisi tutkii tältä osin törkeää tietomurtoa ja henkilörekisteririkosta. http:// 
www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/PFBD/F534AD0523D11B44C225794800457C00?opendocument 

 –16.11.2011 julkaistiin internetissä  Netcar.fi palvelusta haltuunsaatuja palveluun rekisteröityneiden 
ihmisten henkilötietoja. Julkaisun yhteydessä paljastui noin 12.000 käyttäjätunnusta, salasanaa ja säh-
köpostiosoitetta. Asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona ja henkilörekisteririkoksena. http://www.polii-
si.fi/poliisi/krp/home.nsf/PFBD/E095E67E6516D21BC225794B00350BB0?opendocument 
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Esimerkiksi sosiaalisen median palveluita hyödyntämällä rikolliset voivat levittää 
haittaohjelmia, jotka mahdollistavat esimerkiksi käyttäjän tietokoneen etähallinnan 
ja käyttämisen rikollisten haluamaan käyttötarkoitukseen. Rikoksen tekijöiden yllä-
pitämä jopa (sadoista) tuhansista kaapatuista tietokoneista koostuva niin sanottu bot-
net-verkko voi toimia tehokkaana huijaus-verkkopalveluna, kohdistettuja palvelines-
tohyökkäyksiä suorittavana verkkoalustana tai palveluihin eri salasanayhdistelmiä 
kokeilevana, tietomurtautumista yrittävänä verkostona tai salasanoja matemaattisesti 
murtavana laskukeskuksena.54 

Toisaalta identiteettivarkauksissa käytettäviä tietoja voidaan haltuun saada laillis-
takin lähteistä ilman, että tietojen haltija pystyy tätä estämään.55 Esimerkiksi rikos-
asioiden käsittelyn yhteydessä asianosaisten henkilötiedot ja yhteystiedot kirjataan 
pääsääntöisesti esitutkintapöytäkirjaan, jotka ovat rikosasian käräjäoikeuskäsitte-
lyn alettua pääsääntöisesti julkisia ja jo ennen käsittelyn alkua asianosaisjulkisia.56 
Eduskunnan oikeusasiamiehen käsittelemässä asiassa dnro 3435/4/09 olivat kante-
lijan nimi, osoite ja henkilötunnus päätyneet ilmeisesti Tampereen käräjäoikeuden 
käsittelemän rikosasian asiakirjoista identiteettivarkauksia tekevän henkilön tietoon. 
Kyseinen henkilö oli sittemmin tilannut useista eri nettifirmoista tavaraa kantelijan 
nimissä ja on avannut tämän nimissä luotollisia tilejä. Henkilötietojen välittymiseen 
esitutkintapöytäkirjan kautta liittyvä ongelma on tiedostettu poliisissa ja luvassa lie-
nee muutoksia viimeistään osana viranomaisten tietojärjestelmien yhteensovittamista 
koskevaa niin sanottua VITJA-hanketta.57

Myös reaalimaailmassa tapahtuva identiteettitietojen anastaminen ja väärinkäyttä-
minen voi jäädä uhrin huomaamatta, jos rikoksentekijä on teon yhteydessä tehnyt uh-

54  Valtiovarainministeriö 2010 s. 13.
55  Valmisteltaessa Valtioneuvoston periaatepäätöstä sähköisestä tunnistamisesta Oikeusministeriö katsoi, 

että toisen henkilön tietojen pelkän ”luvattoman” haltuun ottamisen kriminalisointi ei ole tarkoituksen-
mukaista eikä järkevällä tavalla mahdollistakaan ottaen huomioon, kuinka laajoja ovat mahdollisuudet 
saada toisen henkilötietoja laillisesti. Toisen henkilön tietoja saa haltuunsa esimerkiksi kysymällä, tie-
dotusvälineistä, julkisista rekistereistä ja internetistä. Ks. SM identiteettiohjelma s. 50–51

56  Poliisihallituksen antaman esitutkintapöytäkirjan laatimista koskevan ohjeen  (POHA 2069) ja sen 
liitteenä 1 olevan Käsikirja esitutkintapöytäkirjan laadinnasta mukaan, jos henkilö on pyytänyt julki-
suuslain tarkoittamien yhteystietojen salassa pitämistä ja hänellä on perusteltu syy epäillä itsensä tai 
perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi, ei henkilön yhteystietoja saa merkitä ilmoitus-
lomakkeelle. Salassa pidettäviä yhteystietoja ei saa merkitä myöskään kuulustelulomakkeelle. Näissä 
tapauksissa kuulustelulomakkeen asianomaiset kohdat jätetään tyhjiksi ja salassa pidettävät henkilön 
yhteystiedot merkitään erilliseen asiakirjaan, joka toimitetaan esitutkintapöytäkirjan ohessa syyttäjälle. 
Ks. myös Poliisihallituksen ohje (POHA 2070) tietojen kirjaamisesta poliisiasian tietojärjestelmään, 
jonka mukaan jos todetaan tarve todistajan tai asianosaisen suojeluun tai on turvakielto tai muu vastaa-
va syy, kirjataan järjestelmään vain nimi, syntymämaa ja kansallisuus.

57  VaVM 53/2010 vp – HE 126/2010 vp, HE 228/2010 vp, jossa todetaan, että poliisiasiaintietojärjes-
telmän kokonaisuudistuksen (Vitja-hanke) tuloksena saatava uusi toiminnan tuottavuutta parantava 
järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2013. – Yle Uutiset käsitteli ongelmaa 9.11.2011. Ks. 
Uutinen otsikolla ”Poliisipöytäkirjakin on tietoturvaongelma”. http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/11/
poliisipoytakirjakin_on_tietoturvaongelma_3015287.html
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rin postien käännön pois tämän osoitteesta.58 Henkilötietojen väärinkäytöksistä aiheu-
tuvat perusteettomat sopimukset ja laskut eivät tällöin tavoita identiteettivarkauden 
uhria ja teon on mahdollista jatkua. Suunnitelluimmissa teoissa tekijä saattaa estää tai 
yrittää estää myös asianomistajan tavoitettavuuden puhelimella.59

Tietojärjestelmien ja verkkopalveluiden laatua ja turvajärjestelyjä kehittämällä 
sekä palveluntarjoajien vastuuta lisäämällä voidaan osa identiteettivarkauksista es-
tää.60  Toisaalta yhteisöpalvelun käyttäjille tulee antaa selkeät ja kattavat tiedot sii-
tä, miten henkilötietoja käsitellään. Käyttäjille tulee antaa tietoa siitä, millä tavalla 
hän voi rajoittaa tietoihin pääsyä tai poistaa tietojaan.61 Tietoverkossa tapahtuneiden 
identiteettivarkauksien aiheuttamien vahinkojen rajaamiseksi mahdollisimman pie-
niksi tieto identiteettitietojen kaappauksesta on saatava mahdollisimman nopeasti 
toimijoille. Eräänä mahdollisuutena on säännellä kotimaisten palveluntarjoajien in-
formointivelvollisuus henkilötietojen kaappauksesta.62 Toisaalta voidaan pohtia ja 
kyseenalaistaa nykyisin käytössä olevia tunnistamismenetelmiä ja henkilöllisyyttä 
osoittavia asiakirjoja ja etsiä niille vaihtoehtoja.63 Täysin identiteettivarkausongel-
masta ei varmastikaan päästä eroon, vaikka menettely kriminalisoitaisiin erillisillä 
säännöksillä tai vaikka poliisilla olisi käytössään laajemmat pakkokeinovaltuudet. Tär-
keää olisi parantaa asianomistajan asemaa joka tapauksessa. Vaihtoehtona on nostettu 
esiin esimerkiksi keskitetty ilmoitusjärjestelmä identiteettivarkauksien uhreille, joka 
mahdollistaisi tiedon kulun eteenpäin, tarjoaisi yksinkertaisemman mahdollisuuden 
vahingolta suojautumiseen sekä vähentäisi uhrille koituvaa selvittelytyön määrää.64 
Laissa väestötietojärjestelmässä on nykyisin säännös, joka mahdollistaa identiteet-
tivarkauden uhrille henkilötunnuksen vaihtamisen.65 On tietenkin hyvä, että lainsää-
däntöön on voitu näinkin radikaali mahdollisuus identiteettivarkauden uhreille säätää. 
Toisaalta omasta henkilöllisyydestä luopuminen rikoksen johdosta on varmuudella 
raskas ratkaisu tehtäväksi. Toivottavaa tietenkin olisi, että myös identiteettivarkauk-
sien estämiseksi ja tekijöiden kiinni saamiseksi pystyttäisiin tulevaisuudessa keksi-
mään ja säätämään yhtä radikaaleja ja raskaita ratkaisuvaihtoehtoja.

58  Yksityishenkilöt voivat tehdä muuttoilmoituksen ja postin jakelun keskeytyksen nykyisin myös inter-
netin välityksellä ja puhelimitse. 

59  Esimerkiksi Vantaan käräjäoikeudessa käsitellyssä rikosasiassa R 07/695 (tuomio 07/1411) olivat ri-
koksen tekijät asianomistajana esiintyen palkanneet lakimiehen menemään pankkiin tekemään myyn-
titoimeksiantoa asianomistajan osakkeista. Estääkseen teon paljastumisen olivat tekijät onnistuneet 
tekemään asianomistajan puhelimesta soitonsiirron omaan puhelimeensa. 

60  Henkilötietolaissa säädetään rekisterinpitäjälle yleinen huolehtimisvelvollisuus henkilötietojen käsit-
telyssä. Yleistä huolehtimisvelvollisuutta täydennetään rekisterinpitäjälle säädetyllä nimenomaisella 
velvollisuudella huolehtia käsiteltävien henkilötietojen tietosuojasta. Henkilötietolaki 2 luku 5 § ja 
3 luku.

61  Innanen 2009 s.  13.
62  SM identiteettiohjelma s. 78.
63  Biometristen tunnistamisratkaisujen vaikutuksesta identiteettivarkauksiin. Ks. Hyppönen 2011.
64  SM identiteettiohjelma s. 77.
65  Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista, 3 luku 12 § 
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