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1 JOHDANTO

Olimme työharjoittelussa Itä-Suomen poliisilaitoksella Kuopion

pääpoliisiasemalla. Meidän työharjoittelujaksomme alkoivat kesällä 2018 eri

työtehtävissä. Ville aloitti rikostorjuntasektorilla päivittäistutkinnassa ja Timo

aloitti valvonta- ja hälytyssektorilla. Työn ohessa meille molemmille tuli vastaan

erilaisia työtehtäviä liittyen huumausainerikoksiin. Tehtävien myötä meille heräsi

kiinnostus huumausainerikoksia kohtaan. Huomasimme molemmat, kuinka

helppoa huumausaineiden hankkiminen on. Lisäksi havaitsimme, että nykyajan

huumekauppaa käydään suurelta osin hyväksi käyttäen Internetiä ja puhelimien

erilaisia pikaviestintäsovelluksia käyttäen.

Työharjoitteluun kuuluvalla tutkinnan jaksolla saimme työtehtävien kautta tietoa

Tor-verkosta ja siinä tapahtuvasta huumausainerikollisuudesta. Tor-verkossa

tapahtuva huumausaineiden myynti on yleistynyt ja kasvanut koko Suomessa.

Tämä aiheuttaa tulevaisuudessa haasteita nykyajan poliiseille, kuin myös

lainsäätäjille. Mielestämme poliisin tulee kehittyä uuden tekniikan rinnalla ja pysyä

ajan tasalla. Nykyaikana tekniikka ja sitä myöten huumausaineiden käyttäjämäärät

tulevat kasvamaan. Tämä tuleekin lisäämään verkossa tapahtuvaa rikollisuutta ja

tarkoittaa sitä, että nykyajan huumerikollisuus tulee entistä vahvemmin

keskittymään Internetiin. Tästä johtuen kiinnostuimme aiheesta Tor-verkkoon ja

älypuhelimissa olevista sovelluksista, jotka liittyvät huumekauppaan.

Tämä opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena opinnäytetyönä. Käsittelemme

opinnäytetyössämme yleisellä tasolla Tor-verkkoa, sen taustatietoja ja siellä

toimivia sivustoja, jotka liittyvät huumausaineiden myyntiin. Käsittelemme

työssämme myös yleisellä tasolla erilaisia puhelimiin asennettavia sovelluksia,

jotka liittyvät huumausainerikollisuuteen.

Havainnollistamme opinnäytetyötä Powerpoint - esityksellä. Tavoitteenamme on

lisätä tämän opinnäytetyön avulla tietoutta poliisiorganisaatiossa nykyajan verkossa

tapahtuvasta huumekaupasta.
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

2.1 Tavoite ja toteutus

Opinnäytetyössämme keskitymme selvittämään tarkemmin, missä, miten ja

millaisilla myyntisivustoilla huumausaineita myydään. Tutkimme sitä, kuinka

myyjä ja ostaja ottavat yhteyttä toisiinsa käyttämällä puhelimiin asennettavia

pikaviestintäsovelluksia. Tavoitteenamme on tehdä käytännönläheinen

toiminnallinen opinnäytetyö, jota voidaan hyödyntää työelämässä.

Tarkoituksenamme on laatia koulutus – ja tietopaketti poliisille ja jakaa tietoa

kyseisellä menetelmällä. Koulutus- ja tietopaketilla on tarkoitus antaa yleiskuva,

miten puhelimiin asennettavien sovellusten käyttö näkyy huumekaupassa, kuinka

sovellukset toimivat ja asennetaan puhelimiin.

Opinnäytetyöstä tulevan koulutus- ja tietopaketin ideana on olla kaikkien

käytettävissä. Tietopaketin tavoitteena on luoda tarvittava määrä yleistä tietoa

huumekauppaan liittyvistä puhelinsovelluksista. Esimerkiksi valvonta- ja

hälytyssektorilla toimivien poliisien on hyödyllistä saada tietoa kyseisistä

sovelluksista, koska virkatehtävien yhteydessä sovelluksista saatujen tietojen

perusteella he voivat välittää tietoa esimerkiksi rikostorjuntasektorille.

2.2 Aiheen rajaaminen

Aiheemme alkuperäinen idea oli tehdä tutkimuksellinen opinnäytetyö Tor-verkosta

ja siihen liittyvästä huumekaupasta. Aiheen valitsemisen jälkeen aloimme tutkia ja

selvittää opinnäytetöiden julkaisupalvelu Theseuksesta ja

Poliisiammattikorkeakoulun erilaisista tietokannoista, onko samasta aiheesta tehty

aikaisemmin opinnäytetöitä. Havaitsimme, että joitakin opinnäytetöitä samasta

aiheesta oli tehty. Tämän jälkeen selvitimme erilaisia näkökulmia aiheen rajauksen

kannalta.

Keskustelimme ohjaajamme kanssa aiheen ajankohtaisuudesta. Tutkimme Tor-

verkon laajuutta ja havaitsimme, että kaikissa myynti-ilmoituksissa myyjä pyytää

ottamaan yhteyttä puhelimiin ladattavilla pikaviestintäsovelluksilla. Tämän vuoksi

päätimme opinnäytetyössämme selvittää, kuinka nykyajan yhä kehittyneemmät
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viestintäsovellukset liittyvät verkossa käytävään huumekauppaan. Ehdotimme

ohjaajallamme, että tekisimme joko tutkimuksellisen tai toiminnallisen

opinnäytetyön huumekaupassa käytettävistä pikaviestintäsovelluksista.

Ohjaajamme oli samaa mieltä aiheen ajankohtaisuudesta ja kehotti meitä tekemään

toiminnallisen opinnäytetyön, jonka tuotoksena olisi koulutus- ja tietopaketti

pikaviestintäsovelluksien käytöstä huumekaupoissa.

Pohdimme työtä rajatessamme työn kohderyhmää. Rajasimme kohderyhmäksi

poliisiorganisaation. Vaikka opinnäytetyömme on julkinen, päätarkoituksenamme

on antaa poliisiorganisaatiolle lisää tietoa ja tuntemusta liittyen huumekaupassa

käytettäviin sovelluksiin. Tavoitteena on lisätä tietotaitoa huumekaupassa

käytettävistä sovelluksista.

3 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ

3.1 Toiminnallinen opinnäytetyö ja sen valikoituminen

” Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto ammattikorkeakoulun

tutkimukselliselle opinnäytetyölle” (Vilkka & Airaksinen 2004,9). Teemme

produktistamme käytännönläheisen tietopaketin pikaviestintäsovelluksien

toiminnoista ja niiden käytöstä huumekaupassa. Toiminnallisella opinnäytetyöllä

pyritään käytännönläheisesti tavoittelemaan tuotosta, jota olisi mahdollista

hyödyntää työelämässä. Tärkeää on käytännön toteutus ja sen raportointi

tutkimusviestintää hyödyntämällä (Vilkka & Airaksinen 2004, 9.)

Toisin sanoen tavoittelemme toiminnallisen opinnäytetyön produktillamme

ammatillisuuden näkökulmasta koulutus- ja tietopakettia. Tietopakettimme

tarkoituksena on tuottaa lisätietoa poliisiorganisaatiolle nykypäivän

huumekaupassa käytettävistä sovelluksista. Tämän vuoksi päädyimme valitsemaan

toiminnallisen opinnäytetyön, tutkimuksellisen opinnäytetyön sijasta.

Toiminnallinen opinnäytetyö antaa aiheeseemme liittyen paljon enemmän tietoa

tämän hetken tilanteesta kohderyhmälle, kuin esimerkiksi tutkimuksellinen työ.

Kuten Myllylä ja Salonen (2016, 67) kertovat, erona kehittämistyyppiselle ja
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tutkimukselliselle opinnäytetyölle voidaan pitää sitä, että kehittämistyyppisessä eli

toiminallisessa opinnäytetyössä tehdään konkreettinen tuotos, kun taas

tutkimuksellisessa opinnäytetyössä tuotetaan uutta tietoa (Poliisin

toimintaympäristö, Poliisiammattikorkeakoulun katsaus, Myllylä Markku &

Salonen Kari, 2016, 67.)

Tällöin opinnäytetyömme toteutustavaksi sopii paremmin toiminnallinen

opinnäytetyö, koska haluamme jakaa tutkimaamme tietoa poliisille ja sitä kautta

kehittää ammattitaitoa.

3.2 Produktin laatiminen

Toiminnallisen opinnäytetyön kirjoittaminen sisältää kaksi prosessia silloin, kun

varsinainen produkti sisältää tekstiä. Ensin kirjoitetaan produktin tekstiosuus,

minkä jälkeen kirjoitetaan raportti produktin suunnittelu- ja valmistusprosessista.

Produktin tekstissä käytetään kohderyhmää puhuttelevaa ja sisällön kannalta

tarkoituksenmukaista kirjoitustyyliä. (Vilkka & Airaksinen 2004, 129.)

Toiminnallisen opinnäytetyömme produktin tarkoituksena ja tavoitteena on tuottaa

lisää tietoa ja ymmärrystä henkilöille. Työmme on julkinen, joten toivomme

produktin saavuttavan mahdollisimman paljon lukijoita organisaation ulkopuolelta.

Uskomme työllämme olevan ennalta estäviä vaikutuksia uusien huumeiden

käyttäjien torjumisessa. Opinnäytetyömme julkisuuden vuoksi, toivomme, että

työmme jakaa kansalaisille ja vanhemmille tietoa siitä, mitkä sovellukset voivat

viitata nykypäivän verkossa käytävään huumekauppaan. Vanhempien saadessa

ajoissa tietoa, heillä voi olla mahdollisuus puuttua nuorten toimintaan ajoissa

esimerkiksi silloin, jos nuoren älypuhelimesta löytyy ilman hyväksyttävää syytä

huumekauppaan viittaavia sovelluksia.

Produktimme tarkoituksena on myös herätellä ihmisiä siihen, kuinka helppoa

nykypäivänä on sovelluksia hyväksi käyttämällä hankkia huumausaineita

anonyymisti eli nimettömänä. Yhä nuoremmat ihmiset hankkivat huumausaineita,

niiden hankkimisen helppouden vuoksi. Tällainen ilmiö on todella huolestuttavaa

ja tämän vuoksi poliisin on oltava ajan tasalla nykypäivän huumeiden
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kaupankäynnistä verkossa.  Niin kuin aiemmin olemme maininneet, yhä

nuoremmilla ihmisillä on nykyään käytössään älypuhelimet. Näihin puhelimiin on

todella helppoa asentaa ohjelmia, joiden avulla pääsee anonyymisti sivustoille,

joilla huumausaineita myydään.

Edellä mainitut syyt motivoivat meitä tekemään laadukkaan produktin.

Tavoitteenamme on tehdä produktin ulkoasusta helposti ymmärrettävä ja selkeä,

jolloin se palvelee kohderyhmää mahdollisimman hyvin.  Teemme produktista

kattavan tietopaketin PowerPoint- ohjelmistolla.

4 HUUMAUSAINERIKOLLISUUS

4.1 Aiheen ajankohtaisuus

Pohtiessamme nykyajan huumerikollisuuden ajankohtaisuutta päätimme selvittää,

miksi kyseinen aihe on ajankohtainen niin valtamedian lehdistöissä kuin kansan

keskuudessa. Selvitimme asiaa asiantuntijoilta, jotka työskentelevät päivittäin

aiheen ajankohtaisuuden parissa, joten sovimme teemahaastattelut Itä-Suomen

poliisilaitoksen ylikonstaapelin ja vanhemman konstaapelin kanssa. Heillä on pitkä

työura huumerikostutkinnassa ja rikostutkinnassa.

Haastateltavan näkökulmasta aiheen ajankohtaisuus liittyy vahvasti digitalisaation

kasvun merkitykseen, mikä on muuttanut osittain toimintaa huumekaupassa.

Haastateltavan mukaan Suomessa on tapahtunut kaksi isoa muutosta

huumekauppaan liittyen. Ensimmäinen iso muutos tapahtui 1990-luvun

puolivälissä, kun joidenkin Euroopan maiden rajat aukesivat Suomeen. Tämän

vuoksi huumeet lisääntyivät voimakkaasti Suomessa 1990-luvulla siihen saakka,

kunnes se saavutti tietyn tason (Haastateltava 1, Itä-Suomen poliisilaitos 2019.)

Toisena isona muutoksena huumekauppaan on tullut 2010-luvun jälkeen Tor-

verkko ja sen yhteydessä syntyneet verkkosivut muun muassa torilauta,

Sipulikanava ja Silkkitie, joissa huumausaineita myydään ja ostetaan. Nykyaikana

Internet on siirtänyt, myös tämän päivän huumekaupan vahvasti verkkoon ja

älypuhelimiin. Haastateltavan mukaan tilanne on kasvanut viime vuosina todella
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laajasti ja ostajat sekä myyjät ovat lisääntyneet vauhdilla. (Haastateltava 1, Itä-

Suomen poliisilaitos 2019)

Haastateltavan mukaan 1990-luvulla myyjien tuli tuntea ihmisiä ja rakentaa

luottamus ostajien kanssa. Nykyaikana Internet on luonut mahdollisuuden siihen,

että myyjien ja ostajien ei tarvitse tuntea toisiaan. Haasteltava mainitsee myös

älypuhelimien lisääntymisen ja niiden merkityksen kasvaneen huumekaupassa.

Älypuhelimet liittyvät vahvasti myyjän ja ostajan väliseen yhteydenpitoon ja

asioiden sopimiseen. Älypuhelimiin on asennettavissa sovelluksia, mitkä toimivat

viestintäsovelluksina. Nämä sovellukset ovat vahvasti suojattuja. Yksinkertaisesti

verkko ja älypuhelimet ovat tehneet nykyajan huumekaupasta helpompaa.

(Haastateltava 1, Itä-Suomen poliisilaitos 2019)

Aiheen ajankohtaisuus näkyy myös valtamedioissa. 2010- luvun jälkeen mediassa

alettiin uutisoida paljon erilaisilla sivustoilla huumeiden hankkimisen

helppoudesta. Esimerkkinä seuraavassa kuvassa näkyy valtamedia Ylen iso julkaisu

koskien tutkimusta Tor-verkosta ja huumekaupasta. Uutisen mukaan jo vuonna

2016 Tor-verkossa olevien huumausaineiden myynti-ilmoitusten määrän nähtiin

olevan huomattavassa nousussa. (Yle tutki, 22.12.2016.)

Kuva 1. Kuva huumausaineiden myynti-ilmoitusten noususta Silkkitiellä 2016. Lähde: Yle
tutki, 22.12.2016
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Internet ja älypuhelimet ovat nykypäivänä ihmisten jokapäiväistä elämää. Myös

MTV- uutisten suomalaisten teettämällä tutkimuksella seurattiin 11 kuukautta Tor-

verkossa tapahtuvaa huumekauppaa. ”Juha Nurmi kertoo MTV uutisten

artikkelissa, että yhteiskunta on digitalisoitumassa eli palvelut sähköistyvät. Samoin

myös huumekauppa, hän toteaa. Nurmi katsoo, että sähköistyminen on tehnyt

huumekaupasta näkyvämpää. Kaupankäynti on kaikkien katseltavana. Nähdään,

että joku myy juuri tätä huumetta tällä hinnalla. Kuka tahansa voi silloin tutkia

huumekauppaa helpommin, ainakin verkon osalta, Nurmi toteaa.” (MTV uutiset,

Suomalaistutkimus, 30.06.2017.)

Mielestämme älypuhelimet ovat yleistyneet huomattavasti lähivuosien aikana.

Olemme havainneet pikaviestintäsovelluksien yleistyneen älypuhelimissa.

Esimerkiksi WhatsApp pikaviestintäsovellus on melkein jokaisella puhelimessaan.

Puhelimeen ladattavat viestintäsovellukset ovat saatavilla omista

sovelluskaupoista, Google playsta tai App Storesta.

Aiheen ajankohtaisuus oli nähtävissä työharjoittelujaksoomme liittyvissä

työtehtävissä. Rikostorjunnan jaksolla työtehtäviemme ohessa havaitsimme, että

melkein jokaisessa huumausaineisiin liittyvässä rikoksessa käyttäjä oli ostanut

huumeita puhelimella Tor-verkkoa ja pikaviestintäsovelluksia käyttämällä. Tästä

syystä tutkimme opinnäytetyössämme sovelluksien käyttöä huumekaupassa.

Savon Sanomissa julkaistiin aiheeseen liittyvä ajankohtainen artikkeli, jossa

käsitellään nuorison älypuhelimien käyttöä. Itä-Suomen poliisista rikoskomisario

Juha Korhonen kertoo artikkelissa seuraavaa: ” Tarkoitus on herätellä vanhemmat

samalle tasolle nuorten kanssa. On järisyttävä ilmiö, että nuorten ei enää tarvitse

tuntea ketään saadakseen huumeita, vaan jokaisella on ala-asteelta asti älypuhelin,

jolla  huumeita  saa  tilattua.”  Lisäksi  Korhonen  on  kertonut  artikkelissa,  että  ”

Vanhempien kontrollin olisi hyvä lisääntyä ja vanhempien tulisi voida kysyä, jos

lapsella on esimerkiksi Tor Browser, Orfox tai Wickr käytössä, miksi lapsi on sen

sovelluksen hankkinut. On täysin aiheellinen kysymys käydä omien nuortensa

kanssa läpi, mihin hän salattuja sovelluksia käyttää.” (Savon Sanomat, Poliisi:

Jokaisen vanhemman pitäisi tietää, että näillä sovelluksilla nuoret saavat huumeita,

08.11.2017.)
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Olemme samaa mieltä rikoskomisario Korhosen kanssa. Tekniikka kehittyy huimaa

vauhtia ja tekniikan kehittymisestä pitäisi saada lisää tietoa nuorten vanhemmille.

Epäilemme, että suurimmalla osalla vanhemmista ei ole tietoa älypuhelimien

tekniikasta ja erilaisista sovelluksista, joita voidaan käyttää rikollisessa

toiminnassa.

Eri viranomaisten ja nuorten vanhempien yhteistyön merkitys kasvaa jatkuvasti.

Poliisin tulee tiedottaa vanhempia ja nuoria esimerkiksi koulujen

vanhempainilloissa ja muissa tapahtumissa kyseisistä sovelluksista, sekä

huumeiden vaaroista. Niin kuin Korhonen on todennut artikkelissa, jo ala-aste

ikäisien osalta nuorilla on älypuhelimia, joilla huumeita voidaan tilata. Tämän

seurauksena kuka vain voin tilata huumeita nykypäivänä todella helposti. Tällöin

asenteisiin on vaikutettava (Savon sanomat, Poliisi: Jokaisen vanhemman pitäisi

tietää, että näillä sovelluksilla nuoret saavat huumeita, 08.11.2017.)

Kuva 2. Kuva sovelluksista, jotka liittyvät huumekauppaan. Ne ovat saatavilla niin
älypuhelimeen kuin tietokoneeseen. Lähde: Savon Sanomat Poliisi: Jokaisen vanhemman
pitäisi tietää, että näillä sovelluksilla nuoret saavat huumeita, 08.11.2017.
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5 TOR JA VPN OSANA HUUMEKAUPPAA

Samassa Ylen tutkimuksessa on haastateltu useita eri viranomaisia. Viranomaiset

ovat kertoneet, että nykyaikaiset salaustekniikat ovat antaneet rikollisille uusia

toimintamahdollisuuksia. Näitä salaustekniikoita ovat TOR-verkko, VPN-yhteydet

ja puhelimiin asennettavat salatut viestintäpalvelut (Yle tutki: 22.12.2016.)

Seuraavissa alakappaleissa käsittelemme kunkin salaustekniikan perustietoja ja

toimintatapoja. Lisäksi haastattelimme aiheeseen liittyen kaksi Itä-Suomen

poliisilaitoksen poliisimiestä.

5.1 Tor-verkko

Tor tulee sanoista The Onion Router. Tor on kaikkien saatavilla oleva vapaa

ohjelmisto, joka mahdollistaa Internetin käytön anonyymisti. Tor koostuu

tuhansista reitittimistä, joita ylläpitävät vapaaehtoiset käyttäjät. Tämä mahdollistaa

sen, että Tor:in käyttäjän olinpaikka ja henkilöllisyys pysyvät salassa erilaisilta

verkkoa valvovilta viranomaisilta. Tor sai alkunsa 90-luvulla, jolloin Yhdysvaltojen

laivaston tutkimuslaboratorion tutkijat kehittivät menetelmän, jonka tarkoituksena

oli mahdollistaa anonyymi tiedusteluliikenne tietoverkossa. Myöhemmin Tor-

ohjelmisto päästettiin vapaaseen käyttöön (Personaldatasecurity 25.03.2017.)

5.2 Tor-verkon toiminta

Tor-verkon toiminta perustuu erilaisiin reitittimiin, jotka siirtävät liikennettä eli

dataa. Osa reitittimistä toimii vain toisten reitittimien välissä, kun taas toiset

reitittimet voivat kytkeytyä ulospäin Tor-verkosta. Tällöin ne toimivat salatun reitin

viimeisenä linkkinä, joka näkyy ulospäin julkiseen verkkoon.

Käyttäjä käynnistää Tor-selaimen ja hakeutuu haluamallensa sivulle. Tor-

ohjelmisto hakee hakemistopalvelulta listan Tor-solmuista (Personaldatasecurity

25.03.2017.)
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Kuva 3. Selain käynnistetään, jolloin se hakee reitin. Lähde: Personaldatasecurity
25.03.2017.

Tämän jälkeen Tor rakentaa salatun yhteyden käyttämällä useampaa solmua

verkossa. Yhteys rakentuu hyppy kerrallaan, jolloin jokainen solmu tietää vain

edellisen solmun, mutta ei liikenteen alkuperää. Tällöin yksikään solmu ei voi tietää

koko liikenteen koko polkua. Jokaisessa solmussa ovat salausavaimet, jolloin muut

solmut eivät voi purkaa läpi kulkenutta liikennettä (Personaldatasecurity

25.03.2017.)

Kuva 4. Reitin hakeminen yksi kerrallaan päättyy viimeiseen ”exit” -solmuun. ”Exit” -
solmu merkitty punaisella katkonaisella nuolella, Lähde: Personaldatasecurity 25.03.2017.
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Kun verkkoselain resetoidaan eli käynnistetään uudelleen, polku rakentuu

uudestaan eri solmujen kautta. Tällöin selauksen aikana kahta erillistä istuntoa ei

voida yhdistää toisiinsa. Uusi polku luodaan aina, kun yhteys on ollut voimassa noin

10 minuuttia (Personaldatasecurity 25.03.2017.)

Kuva 5. Selain käynnistyy uudelleen ja käyttäjän pyyntö rakentaa uuden reitin. Lähde:
Personaldatasecurity 25.03.2017.

Käytännössä normaalissa Internet-käytössä käyttäjän kone yhdistyy halutun sivun

Internet-palvelimelle. Kun Tor-verkon käyttäjä haluaa lähettää dataa ja siirtyä

halutulle sivulle, silloin datan ympärille muodostuu ikään kuin kolme erilaista

salauskerrosta, koska solmuja on kolme.  Datan siirtyessä ensimmäisen solmun luo,

tämä kyseinen solmu purkaa datan ympäriltä ensimmäisen kerroksen. Mennessään

toisen solmun luo, toinen solmu poistaa datan toisen suojakerroksen. Näin tapahtuu

aina kolmanteen solmuun saakka. Kolmas solmu tietää tässä vaiheessa, että data

pitää lähettää vastaanottajalle. Tällöin data kulkee ”exit”-solmun kautta

vastaanottajalle. ”Exit”-solmu on viimeinen solmu ennen vastaanottajaa. ”Exit”-

solmu näkyy yllä olevissa kuvissa merkittynä punaisella katkonaisella nuolella.

Näiden kolmen solmun välit ovat salattuja. Viimeisen solmun väli eli ”exit”-solmu

voi olla sellainen, että esimerkiksi viranomainen pääsee dataan kiinni, jos ”exit”-

solmussa on käytetty vain http:tä eli hypertekstin siirtoprotokollaa. Jos ”exit” -

solmussa käytetään salattua hypertekstin siirtoprotokollaa eli https, silloin
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viimeinenkin yhteys on salattu. Kun siirtoprotokollassa on ”s” lopussa, se

muodostaa dataan TLS-suojauskerroksen (Transmission layer security). Silloin

koko datan matka Tor-verkossa on salattu ja viranomaisen on todella vaikeaa nähdä

datan alkuperää (Haastateltava 2, Itä-Suomen poliisilaitos 2019.)

5.3 VPN

VPN (Virtual Private Network) tarkoittaa virtuaalista erillisverkkoa. Internetin

käyttäjä voi parantaa yksityisyyttään huomattavasti käyttämällä Virtual Private

Network-erillisverkkoa. Se salaa Internet- yhteydessä olevan laitteen, esimerkiksi

tietokoneen verkkoyhteyden. Tällöin kaikki data, joka liikkuu esimerkiksi käyttäjän

tietokoneen, tabletin tai puhelimen kautta, on turvallisesti salattua tämän serverin

kautta. Näin ollen VPN piilottaa Internetin käytön palveluntarjoajalta (vpnyhteys.fi

2019.)

5.4 VPN-yhteyden toiminta

Normaalisti, kun esimerkiksi tietokone yhdistetään Internetiin, se yhdistyy ensin

palveluntarjoajaan ISP (Internet Service Provider). Se yhdistää laitteen käyttäjän

haluamalle verkkosivulle. Tällöin kaikki verkossa tapahtuva liike kulkee kyseisen

verkkosivun palveluntarjoajan ISP:n kautta, mikä antaa mahdollisuuden ISP:n

tarkkailla liikennettä. Kun käyttäjä käyttää VPN:ää yhdistyessään Internetiin,

yhteys muodostuu salatun yhteyden kautta, jolloin ISP ei voi nähdä salattua tietoa

yhdistetyn laitteen ja serverin välillä. Tieto pysyy piilossa kolmansilta osapuolilta

(vpnyhteys.fi 2019.)

VPN:än avulla ISP ei voi nähdä mitä käyttäjä tekee Internetissä. ISP näkee vain,

että  käyttäjät  ovat  yhdistettyinä  Internetiin  VPN:än  kautta.  Tällöin  käyttäjän  IP-

osoite muodostuu VPN-serverin perusteella. Eli jos VPN-serveri on sijoitettuna

johonkin tiettyyn ulkomaanmaahan, silloin myös käyttäjän yhdistetyn laitteen

sijainti, eli IP-osoite näkyy siinä maassa. VPN ei tee käyttäjästä täysin anonyymiä,

koska VPN:n palveluntarjoajat tietävät asiakkaidensa henkilöllisyydet

(vpnyhteys.fi 2019.)
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5.5 Tor-verkko ja VPN yhdistettynä

Tor-verkko ja VPN:n voidaan yhdistää kahdella eri tapaa, joko yhdistämällä VPN-

yhteydellä Tor-verkon kautta tai yhdistämällä Tor-verkko VPN-yhteyden kautta.

Ensiksi käsittelemme tapaa yhdistää Tor-verkko VPN-yhteyden kautta. Tällöin

yhdistyminen tapahtuu seuraavalla kaavalla: Tietokoneesi->VPN->Tor->Internet.

Tätä yhdistelmää käyttämällä edes käyttäjän Internetin-palveluntarjoaja ei voi

nähdä, että käyttäjä käyttää Tor-verkkoa. Tällöin kuitenkin palveluntarjoaja voi

nähdä kyseisen käyttäjän käyttävän VPN-yhteyttä.

Toinen tapa on yhdistää VPN- yhteys Tor-verkon kautta. Tällöin yhdistyminen

tapahtuu seuraavalla kaavalla: Tietokoneesi-> VPN-> Tor-verkko->VPN->Internet.

Tämä tapa on huomattavasti turvallisempi, sillä se antaa käyttäjälle lähes täydellisen

anonymiteetin. Tämän yhdistelmän käyttäminen edellyttää, että käyttäjä määrittää

VPN:n toimimaan Tor-verkon kanssa. Kuitenkin näitä VPN:n tarjoajia on hyvin

rajallisesti. Sellaisia ovat esimerkiksi AirVPN ja BolehVPN (vpnyhteys.fi 2019.)

Yhdistämällä VPN-yhteyden Tor-verkon kautta, VPN-palveluntarjoajan on

mahdotonta tietää käyttäjän oikea IP-osoite, mutta palveluntarjoaja näkee kuitenkin

Tor-verkon ”exit”-solmun IP-osoitteen. Tällöin, jos käyttäjä maksaa VPN-

palvelusta Bitcoineilla Tor-verkon kautta, palveluntarjoajan on mahdotonta

tunnistaa käyttäjää. Tämä tapa suojaa Tor-verkon käyttäjän ”exit”- solmun datan

VPN:n avulla (vpnyhteys.fi 2019.)

6 TOR-VERKON MYYNTISIVUSTOT

Tehdessämme tutkimusta Tor-verkon myyntisivustoista, haastattelimme

asiantuntijaa Itä-Suomen poliisilaitoksen rikostutkinnan puolelta.  Haastattelussa

kävimme läpi tällä hetkellä Tor-verkossa toiminnassa olevia sivuja, sekä aiemmin

vuonna 2017 suljettuja sivuja. Vuonna 2017 isoimpina sivustoina ovat toimineet

Silkkitie ja Sipulikanava. Nämä sivustot kuitenkin suljettiin viranomaisten

toimesta.

Haastateltavan mukaan tällä hetkellä yleisimpiä sivustoja ovat Torilauta ja Silkkitie

3. Haastateltava kertoo, että Silkkitiestä on julkaistu sulkemisen jälkeen useampia
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versioita. Nykyisin käytössä oleva sivu on Silkkitie 3. (Haastateltava 2, Itä-Suomen

poliisilaitos 2019)

6.1 Vuonna 2017 toimineet myyntisivustot

Myyntisivustojen sulkemisesta uutisoitiin myös esimerkiksi Savon Sanomien

artikkelissa ja Itä-Suomen poliisilaitoksen Tuija Heimosen tiedotteessa. Tor-verkon

isoimmista myyntisivustoista Sipulikanava ja Silkkitie suljettiin viranomaisten

toimesta 01.11.2017. Sivusto oli suljettu osana Tullin laajaa huumerikostutkintaa.

Sipulikanava oli ollut Suomessa suurin toimiva myynti-ilmoitussivusto, missä

käytiin anonyymisti huumekauppaa (Savon Sanomat, Verkon huumekauppa siirtyi

neljälle uudelle sivustolle - myynti taas nousussa, 08.11.2017.)

Sivuston sulkemisen jälkeen huumekaupan myynti siirtyi uudemmille sivustoille.

Uudet sivustot olivat Torilauta, Sipulifoorumi, Silkkitie 2 ja Hunajapotta. Ne oli

perustettu saman päivän aikana 1.11.2017, kun viranomaiset olivat sulkeneet vanhat

sivustot. (Itä-Suomen poliisilaitos, Tuija Heimonen ajankohtaista huumeista ja

huumekaupan muuttumisesta, 01.06.2018).

Kuva 6. Sipulikanavan sivusto ennen sulkemista Lähde: Itä-Suomen poliisilaitos, Tuija
Heimonen ajankohtaista huumeista ja huumekaupan muuttumisesta, 01.06.2018.
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Lisäksi Savon Sanomien artikkelissa mainittiin, että poliisin mukaan sipulikanava

oli ollut yksi isoista ja merkittävimmistä huumeidenvälityspaikasta useisiin

kaupunkeihin. Itä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Juho Korhonen oli

todennut artikkelissa, että "Tulli teki loistavaa työtä. Näyttää silti siltä, ettei tyhjiötä

ole olemassakaan, vaan tilalle on tullut heti uusia sivustoja. Esimerkiksi Kuopioon

liittyviä ilmoituksia on ainakin Torilaudalla ja Sipulifoorumilla.” (Savon Sanomat,

Verkon huumekauppa siirtyi neljälle uudelle sivustolle - myynti taas nousussa,

08.11.2017.)

Kuva 7. Torilauta. Lähde: Itä-Suomen poliisilaitos, Tuija Heimonen ajankohtaista
huumeista ja huumekaupan muuttumisesta, 01.06.2018.

Kuvassa 7 on näkyvillä Torilaudan etusivu. Sivustolla on mahdollisuus avata eri

kaupunkien ”lankoja”. Kaupunkien ”langoista” avautuu kyseisen kaupungin

keskustelupalsta eli sivusto, missä esimerkiksi kaupataan huumeita.
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Kuva 8. Sipulifoorumin etusivu. Lähde: Itä-Suomen poliisilaitos, Tuija Heimonen
ajankohtaista huumeista ja huumekaupan muuttumisesta, 01.06.2018.

Kuva 9. Hunajapotta etusivu. Lähde: Itä-Suomen poliisilaitos, Tuija Heimonen
ajankohtaista huumeista ja huumekaupan muuttumisesta, 01.06.2018.
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Kuva 10.  Silkkitien myynti-ilmoituksista sivustolla 2017 ennen sivuston sulkemista.
Lähde: Yle tutki, 22.12.2016.

6.2 Tor-verkon myynti-ilmoitukset huumekaupassa

Perehdyimme ja keskitimme tutkimuksemme Torilaudan sivustoon, koska kyseinen

sivu oli aktiivisimmin toiminnassa. Torilaudan etusivulla on mahdollisuus valita

linkki eli ”lanka” eri kaupunkien keskustelupalstasivustoille. ”Langoilla”

ilmoitetaan huumausaineiden myynti-ilmoituksia. Sivustolla käydään myös yleistä

keskustelua aiheeseen liittyen. Valitsimme tarkasteltavaksi Kuopion alueen

keskustelupalstasivun.

Tutkimusta tehdessä meille selvisi, että Kuopion Torilaudan sivustolla oli useita

myynti-ilmoituksia koskien huumekauppaa. Käyttäjät ja myyjät ilmoittavat

sivustolla avoimesti anonyymina keksityillä käyttäjänimillä heillä myynnissä

olevista huumausaineista ja kasvatusvälineistä. Myyjät pyytävät ottamaan yhteyttä

erilaisilla pikaviestintäsovelluksilla, joilla otetaan yhteyttä ostajan ja myyjän välillä.
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Kuva 11. Kuopion torilauta sivuston myynti-ilmoituksesta 15.12.2018 Lähde: Torilauta
Kuopion keskustelupalsta

Tarkastellessamme myyntisivustoja, yleisimmät myytävät huumausaineet olivat

kannabis, LSD, amfetamiini, metamfetamiini, subutex ja kokaiini.  Ilmoituksissa oli

laadittu lista myytävistä huumausaineista, aineiden määristä hintoineen ja

yhteydenottotavasta.

Myytävästä valikoimasta löytyi muitakin huumausaineita. Sivustolla oli myynnissä

heroiinia ja huumausaineiden kasvatukseen liittyviä lamppuja. Torilauta-sivustolla

myydään ja keskustellaan muistakin asioista, kuin pelkästään huumausaineista.

Sivustolla myydään hormoneita, elektroniikkaa ja paljon muuta. Rajasimme

kuitenkin tutkimuksemme ja opinnäytetyömme koskemaan huumausaineiden

myyntiä ja myynnissä käytettäviä pikaviestintäsovelluksia.

Tutkiessamme Torilautaa havaitsimme, että osalla keskustelupalstan sivuilla

käsiteltiin myös halukkuutta ilmaista pääsy myyjäksi huumausaineiden välittäjien

kanssa. Tulimme siihen tulokseen, että nykyajan Internet on tehnyt ihmisten
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asenteista ja huumekaupasta osittain röyhkeää. Osa viesteistä keskustelupalsta

sivuilla olivat kuin “työpaikkailmoituksia” huumausaineiden myyjiksi. Rikoslain

50 luvun 1 §:n (30.5.2008/374) määrittelee huumausaineiden myymisen,

välittämisen ja toiselle luovuttamisen huumausainerikokseksi (RL 50:1§).

Kuva 12. Torilauta sivuston Kuopion alueen keskustelupalstan sivustolta 19.12.2018.
Lähde: Torilauta Kuopion keskustelupalsta

Selvitimme Torilaudasta, kuinka laajasti Torilaudalla keskustellaan asiasta ja

myydään huumausaineita.  Keskustelun määrä oli huomattava, esimerkiksi

19.12.2018 mennessä sivuilla oli lähetetty yhteensä yli miljoona viestiä ja 8000

kuvaa. Aikaisemmin tänä vuonna viestejä ja kuvia oli sivustolla helmikuun ja

maaliskuun aikana satoja tuhansia. Tämä kertoo siitä, että sivuilla käydään

vilkkaasti huumausaineiden myyntiä. Huumausainekaupan toiminta on kasvanut

huomattavasti verkossa ja tulee jatkumaan koko ajan.
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Kuva 13. Torilauta etusivu 19.12.2018, yli miljoona viestiä, Lähde: Torilauta etusivu.

7 HUUMEKAUPPA JA SIINÄ KÄYTETTÄVÄ SOVELLUKSET

7.1 Huumekaupan toiminta sovellusten avulla

Seuraavaksi käsittelemme, kuinka huumekauppa alkaa myynti-ilmoituksista

myyjän yhteydenottoon ja kaupan tekemiseen. Haastattelimme tutkimusta varten

asiaan perehtyneen rikostutkijan. Haastateltavan mukaan henkilö lataa ensiksi

tietokoneelleen tai puhelimeensa sovelluskaupasta Tor-selaimen. Tor-selain on

kuin normaali Internet-verkkoselain, mutta se on anonyymi ja suojattu. Tämän

jälkeen henkilö avaa esimerkiksi Tor-selaimella ”Duck and Go”- hakupalvelimen

sivuston, joka on kuin Google. Tämän jälkeen henkilö syöttää siihen
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myyntisivuston linkin, esimerkkinä Torilaudan. Nyt henkilö on päässyt

myyntisivustolle.

Kuva 14. Lähde: Yle uutiset kuva Eetu Pietarinen, 27.11.2017.

Myyntisivustojen tutkimisen jälkeen ostaja valitsee mieleisekseen sopivan myyjän.

Ostaja selvittää myynti-ilmoituksesta yhteydenottotavan, joka on käynyt ilmi

myynti-ilmoituksesta. Haastateltavien mukaan ja meidän tutkimuksiemme

perusteella yleisin yhteydenottopyyntö on Wicker- pikaviestintäsovelluksen

käyttäjänimi (Haastateltava 1 ja 2, Itä-Suomen poliisilaitos 2019.)

7.1.1 Älypuhelimeen ladattavalla sovelluksilla yhteys myyjään

Seuraavaksi ostaja lataa puhelimensa sovelluskaupasta pikaviestintäsovelluksen.

Tämän jälkeen ostaja ottaa myyjään yhteyden sovelluksen avulla.  Ostaja ja myyjä

viestittelevät sovelluksen avulla kaupanteosta. Esimerkkinä ostaja on ladannut

pikaviestintäsovelluksista Wickerin, jolla voi lähettää viestejä yksityisesti ja

keskustella anonyymisti suojattuna käyttäjien välillä. Toisena vaihtoehtona

haastateltavien mukaan on Temp.PM- ja Privnote-sivustot, joilla on mahdollista

lähettää yksityisiä viestejä linkkien avulla toisille henkilöille.
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7.1.2 Temp.Pm- ja Privnoten avulla yhteys myyjään

Tutkiessamme Temp.PM- ja Privnote- sivustojen toimintaa havaitsimme että,

sivuilla on ensimmäisenä mahdollisuus kirjoittaa viesti halutulle henkilölle. Tämän

jälkeen lähettäjällä on mahdollisuus valita aikaraja viestin lukemiseen ja

tuhoutumiseen. Aikarajaksi viestin tuhoutumiselle voi asettaa minimissään 15

minuuttia tai maksimissaan kaksi kuukautta. Aika lähtee käyntiin siitä, kun

vastaanottaja aukaisee viestin, minkä jälkeen viesti häviää aikarajan täytyttyä.

Lähettäjällä on, myös mahdollisuus asettaa salasana viesteihin ennen viestin

luomista. Tällöin vastaanottaja ei voi aukaista viestiä ilman salasanaa. Silloin

viestin luoja on asettanut haluamansa asetukset viestiinsä ja viesti on valmis

lähetettäväksi. Viestin lähettäjä painaa ”create message”-viestipainiketta, minkä

jälkeen lähettäjälle avautuu linkki. Tämän linkin voi lähettää kopiomailla linkin,

esimerkiksi WhatsAppilla tai millä tahansa pikaviestintäsovelluksella

vastaanottajan viestiketjuun. Vastaanottaja avaa linkin ja hän pääsee lukemaan

viestin sisällön. Jos viestin lähettäjä on luonut viestilleen salasanan, vastaanottajan

tulee asettaa sama salasana linkkiin, minkä jälkeen vastaanottaja pääsee lukemaan

viestin.

Kuva 15. Kuva Temp.PM viestipalvelusta. Lähde: Temp.PM 2019
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Kuva 16. Kuva Privnote.com viestipalvelusta. Lähde Privnote.com 2019

7.1.3 Myyjän ja ostajan tapaaminen

Sovelluksien lataamisen ja yhteydenottojen jälkeen myyjä ja ostaja ovat sopineet

kaupantekopaikasta. Haastateltava kertoo, että kaupankäynti on kuitenkin

suurimmaksi osaksi edelleen sitä vanhanaikaista ”face to face”- kauppaa eli

kasvotusten tapahtuvaa kaupan tekemistä. Maksaminen tapahtuu yleisimmin

käteisellä rahalla, minkä jälkeen huumausaineet vaihtavat omistajaa. (Haastateltava

1, Itä-Suomen poliisilaitos 2019).

Kaupankäyntiä on toteutettu osittain myös postin välityksellä. Lisäksi osa myyjistä

on käyttänyt maastokätköjä huumausaineiden säilyttämiseen piilotettuna myyntiä

varten. Lisäksi huumeita varastoidaan maastoon myyjän ja ostajan sopimaan

paikkaan, mistä ostaja voi noutaa huumeet. Tällöin myyjä on kertonut ostajalle

huumeen kätköpaikan. Kuitenkin suurin osa toiminnasta toteutuu aikaisemmin
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mainitsemallamme ”face to face”- kaupalla. (Haastateltava 1, Itä-Suomen

poliisilaitos 2019).

Yle suoritti tutkimusta vuonna 2016 nykyajan huumekaupasta. Tutkimuksen

mukaan esimerkiksi vuonna 2016 Silkkitie- sivustolla oli toteutettu myyntiä postin

kautta. Ylen sivustolla kerrottiin, kuinka Silkkitien sivustoilla mainostettiin

tuotteita,

” Puhdasta kokaiinia, hieman öljyistä mutta silkkisen pehmeää nenälle, 250 euroa

gramma, näin mainostaa tuotteitaan eräs salatussa Tor-verkossa toimivista

Silkkitien huumekauppiaista. Toimitus luvataan suoraan asiakkaan kotiin

muutamassa vuorokaudessa. Monet kauppiaat lupaavat myös toimittaa

lisämaksusta huumeet maastokätköön ” (Yle tutki 22.12.2016.)

7.1.4 Bitcoin virtuaalivaluutta osana huumekauppa

Tutkimuksemme ja haastateltavien mukaan huumekaupoissa käytetään

maksuvälineenä myös Bitcoinia. Haastateltavan mukaan Bitcoinia käytetään

suurimmaksi osaksi silloin, kun ostaja tilaa isompia määriä ulkomailta tai

kotimaasta. Myös pienemmät tekijät käyttävät Bitcoinia tilatessaan pienempiä

määriä huumausaineita. Bitcoinin käyttötarkoituksena on yrittää hankaloittaa ja

peitellä maksutapahtumien jälkiä (Haastateltava 1, Itä-Suomen poliisilaitos 2019.)

Iltalehti uutisoi 04.01.2019 Itä-Uudenmaan poliisin tutkimaa laajaa Internetissä

tapahtunutta huumausainerikoskokonaisuutta. Uutisen mukaan kahdeksaa henkilöä

epäillään törkeästä huumausainerikoksesta tai avunannosta siihen. Rikostutkinnan

mukaan huumekaupassa käytettiin maksuvälineenä pääosin Bitcoin

virtuaalivaluuttaa, sekä käteistä rahaa. (Teija Lassi, Iltalehti, 04.01.2019.)

Iltalehden artikkelissa mainittiin, että ” Poliisi löysi esitutkinnan aikana epäiltyjen

käytössä olleita Bitcoin-lompakoita, joiden kautta oli vuoden 2018 aikana kulkenut

valuuttaa yhteensä yli 110 000 euron arvosta. Suurin osa Bitcoineista oli tullut Tor-

verkon huumausaineiden myyntisivustojen kautta ja osa valuutasta oli kiertänyt

sinne uudelleen eli sijoitettu uusiin huumausaine-eriin” (Teija Lassi, Iltalehti,

04.01.2019.)
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7.1.5 Bitcoin

Bitcoin on digitaalinen valuutta, mitä ei ole fyysisesti olemassa. Yksi bitcoin on

pitkä digitaalinen numerosarja. Bitcoinien käyttäjillä on ohjelma, jolla voidaan

siirrellä bitcoineja puhelimilla tai tietokoneilla. Bitcoinien siirrot ovat julkisia,

mutta tekijän osapuolet ovat anonyymeja.

Bitcoin- järjestelmässä valuutta- ja tilisiirrot tallentuvat kaikille tietokoneille, jotka

ovat samassa järjestelmässä. Rahansiirtojen oikeellisuus varmistuu verkossa

toimivien ihmisten bitcoinsiirtojen varmentamiseen ja niihin soveltuneet

tietokoneet ratkaisevat ryhmätyönä monimutkaisia salausalgoritmeja. Bitcoin-

siirtojen varmentajia kutsutaan louhijoiksi.

Bitcoinin arvo saattaa vaihdella rajusti, koska arvo määräytyy puhtaasti

markkinoiden perusteella, kysynnän ja tarjonnan mukaan. (Airi Saastamoinen,

Janne Junttila, Riikka Kurki, Yle kuningaskuluttaja, 04.05.2016.)
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7.2 Yleisimmät huumekaupoissa käytettävät mobiilisovellukset

Seuraavissa alakappaleissa käsittelemme huumekauppoihin liittyviä sovelluksia,

joita käytetään Android- ja IOS- matkapuhelimissa.

7.2.1 Tob Tor Browser (Iphone)

Kuva 17. Tob Tor
Browser logo. Lähde
Itunes Apple App store
2018.

Tob web-selain on ilmainen Iphonen App store-sovelluskaupasta ladattava sovellus.

App store määrittelee sovelluksen turvalliseksi Tor-selaimeksi. Tob-selaimella voi

selata Internetiä anonyymisti, jotta sivustot eivät tiedä käyttäjän todellista IP-

osoitetta (Itunes Apple, App store 2018.)

7.2.2 Wickr

Kuva 18. Wickr logo. Lähde Wickr
kotisivu 2018.

Wickr on amerikkalaisen yhtiön perustama pikaviestisovellus, joka on ilmaisesti

ladattavissa puhelimien sovelluskaupoista. Sovellus toimii IOS- ja Android-

käyttöjärjestelmissä. Wickr on täysin salattu ja se salaa käyttäjien välisen

keskusteluviestinnän yhtiön mukaisesti älykkäällä VPN-toiminnalla. Sovellus

käyttää Internet-yhteyttä viestien ja datan lähettämiseen.
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Sovelluksella voi määritellä viestien tuhoutumisen määräajan. Käyttäjä voi asettaa

määräajan viestien asetuksista sekunneista päiviin. Aika lähtee käyntiin

vastaanottajan viestin aukaisemisesta.

Wickr-sovelluksella voi myös lähettää tiedonsiirtona ääniviestejä, videopuheluita ja

äänimuistutuksia 5:n gigan verran. Yritys tarjoaa, myös maksullisena versiona

yrityksille Wickr Pro-version sovellusta. (Wickr kotisivut 2018.)

7.2.3 Signal

Kuva 19. Signal logo.
Lähde Signal.org 2018

Signal on pikaviestintäsovellus, joka on tarjolla Android- ja IOS- matkapuhelimille.

Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi molempiin käyttöjärjestelmiin. Signal on

kehittänyt kopioprotokollajärjestelmän, joka pitää keskustelut ja puhelut aina

yksityisinä.

Sovelluksen avulla on mahdollista luoda ryhmäkeskusteluja. Käyttäjällä on

mahdollisuus tehdä salaisia ryhmiä ja keskustella ryhmässä olevien käyttäjien

kanssa yksityisesti. Sovellus käyttää viestien ja puheluiden lähettämiseen Internet-

yhteyttä.

Käyttäjä voi määritellä viesteille tuhoutumisajan, minkä jälkeen keskusteluhistoriat

katoavat. Kaikki viestiminen, sekä kuvien ja puheluiden lähettäminen on ilmaista

(Signal.org 2018.)
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7.2.4 Orfox Tor browser (Android)

Kuva 20. Orfox logo.
Lähde Google Play 2019.

Orfox web-selain on ladattavissa Android-puhelimiin Google Play-

sovelluskaupasta ilmaiseksi. Orfox-selain on rakennettu samasta lähdekoodista

kuin Tor-selain. Selain toimii yksityisyyden ja tietosuojan turvaamisena Android

puhelimissa. Selain on toiminut vuodesta 2015 lähtien (Google Play, Orfox 2019.)

7.2.5 VPN + TOR- selainmobiilisovellus (Iphone)

Kuva  21.  VPN  +  Tor
logo. Lähde Itunes Apple
App store 2018.

VPN  +  Tor  on  ainoa  sovellus,  jossa  on  sekä  VPN,  että  Tor-selain  samassa

sovelluksessa. Sovellus on saatavissa vain IOS-matkapuhelimille. VPN on rajaton

ja yksityinen, sekä Tor-selain on anonyymi ja suojattu. Sovellusta käyttämällä

Internet-yhteys aktivoidaan Tor-verkkoon ja sivustot eivät näe oikeaa IP-osoitetta.

Sovellus on saatavissa ilmaiseksi App Storesta (Itunes Apple, App store 2018.)
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7.2.6 Telegram

Kuva 22. Telegram logo.
Lähde Telegram.org 2019

Telegram on pikaviestintäsovellus, joka keskittyy turvallisuuteen ja nopeuteen.

Yhtiön mukaan tehtävänä on tarjota parasta turvallisuutta yhdistettynä

helppokäyttöisyyteen. Telegram on saatavilla IOS- ja Android- käyttöjärjestelmiin.

Telegrammilla voi lähettää viestejä ja datatiedostoja. Yhtiön mukaan lähetettyjen

tiedostojen koossa ei ole rajoitusta.

Telegram on markkinoiden nopein sähköinen viestintäsovellus. Sovellus suojaa

viestien ja datan lähettämisen käyttämällä AES-salausta, 2048-bittistä RSA-

salausta ja Diffie – Helmannin turvallista avainvaihtoa (Telegram.org, 2019.)

8 HUUMAUSAINEKAUPPOIHIN LIITTYVÄT
RIKOSNIMIKKEET

Halusimme tutkia huumekauppaan liittyvää Suomen rikoslain lainsäädäntöä.

Suurimpana kysymyksenä meille heräsi, onko Suomen lainsäädäntö ajantasainen ja

antaako lainsäädäntö tarpeeksi valtuuksia viranomaisten torjua ja selvittää nykyajan

verkossa tapahtuvaa huumausainerikollisuutta. Päätimme kysyä teemahaastattelun

yhteydessä haastateltavalta hänen mielipidettään lainsäädännön ajantasaisuuteen ja

toimivuuteen liittyen.

Haastateltavan 1 mukaan lainsäädännössä itsessään ei ole merkittävän suurta

ongelmaa. Hankaloittavana tekijänä ovat tekniset asiat. Tekniikka kehittyy koko

ajan ja lainsäädännön on käytännössä mahdotonta pysyä tekniikan kehittymisen

mukana (Haastateltava 1, Itä-Suomen poliisilaitos 2019.)
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Työharjoittelumme aikana huomasimme sen, että lainsäätäjä on luonut poliisille

hyvät toimintamahdollisuudet toimia huumausainerikollisuudessa. Pakkokeinoilla

poliisi pääsee laitteisiin kiinni ja pystyy tutkimaan huumausainerikollisuutta. Oman

haasteensa luo puhelimien aukaisu, esimerkiksi erilaiset puhelimien lukituskuviot.

Lisäksi tutkittaessa huumausainerikollisuutta käsittelemämme anonyymit

pikaviestintäsovellukset luovat haasteen tutkia huumausainerikollisuutta. Emme

käsittele tässä opinnäytetyössä poliisin keinoja tutkia huumausainerikollisuutta,

koska se on salassa pidettävää tietoa ja opinnäytetyömme on julkinen.

Huumausainerikollisuutta koskevassa lainsäädännössä tuomiot ovat tällä hetkellä

mielestämme oikeanlaisia. Huomasimme työelämässä, että esimerkiksi

omaisuuteen kohdistuvia rikoksia täytyy tehdä aika paljon enemmän verrattuna

huumausainerikoksiin saadakseen vankeutta saman verran kuin

huumausainerikoksissa.

8.1 Huumausainerikos

Käsittelemme tässä kappaleessa keskeisimpiä Suomessa sovellettavia

huumausainekauppoihin liittyviä rikoslain 50 luvun rikosnimikkeitä. Nämä

rikosnimikkeet ovat; RL 50 luvun 1§ huumausainerikos, RL 50 luvun 2§ törkeä

huumausainerikos ja RL 50 luvun 2 a§ huumausaineen käyttörikos.

Rikoslain 50 luvun 1§ mukaan, ”joka laittomasti

1) valmistaa tai yrittää valmistaa huumausainetta taikka viljelee tai yrittää

viljellä kokapensasta, kat-kasvia (Catha edulis) tai Psilosybe-sieniä,

2) viljelee tai yrittää viljellä oopiumiunikkoa, hamppua tai meskaliinia

sisältäviä kaktuskasveja käytettäväksi huumausaineena tai sen raaka-

aineena taikka käytettäväksi huumausaineen valmistuksessa tai

tuotannossa,

3) tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta taikka

kuljettaa tai kuljetuttaa tai yrittää kuljettaa tai kuljetuttaa huumausainetta,

4) myy, välittää toiselle luovuttaa tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää

huumausainetta, tai

5) pitää hallussaan tai yrittää hankkia huumausainetta,
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on tuomittava huumausainerikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi

vuodeksi.”

8.2 Törkeä huumausainerikos

Rikoslain 50 luvun 2§ mukaan, ”jos huumausainerikoksessa

1) rikoksen kohteena on erittäin vaarallinen huumausaine tai suuri määrä

huumausainetta,

2) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä,

3) rikos tehdään osana 6 luvun 5§:n momentissa tarkoitetun,

huumausainerikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti

järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa,

4) aiheutetaan usealle ihmiselle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa, tai

5) levitetään huumausainetta alaikäiselle tai muuten häikäilemättömällä

tavalla

ja huumausainerikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on

tuomittava törkeästä huumausainerikoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja

enintään kymmeneksi vuodeksi.”

8.3 Huumausaineen käyttörikos

Rikoslain 50 luvun 2 a§ mukaan,

”Joka laittomasti käyttää taikka omaa käyttöä varten pitää hallussaan tai yrittää

hankkia vähäisen määrän huumausainetta, on tuomittava huumausaineen

käyttörikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.”

9 POHDINTA JA YHTEENVETO

9.1 Ammatillisen osaamisen kehittyminen

Tutkiessamme aihettamme ja tehdessämme tätä opinnäytetyötä, mielenkiintomme

aiheeseen vain kasvoi. Tämän seurauksena ammatillinen osaamisemme kehittyi

tutkiessamme aihettamme. Etsimme tietoa erilaisista lähteistä ja haastattelimme
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kahta poliisin työtä tekevää henkilöä. Nämä haastateltavien ja lähteiden tiedot

koimme tärkeiksi tehdessämme tätä opinnäytetyötä. Lisäksi tämän opinnäytetyön

tekeminen auttoi meitä verkostoitumaan työharjoittelulaitoksemme rikostorjunnan

työntekijöiden kanssa.

Emme olleet ennen tehneet opinnäytetöitä, mikä tuotti aluksi meille pieniä

hankaluuksia. Vilkan & Airaksisen luoma kirja ”toiminnallinen opinnäytetyö”

osoittautui suureksi avuksi meille, tehdessämme tätä opinnäytetyötä. Tämä

opinnäytetyöprojekti kehitti myös akateemista osaamistamme ja

yleissivistystämme.

Tehdessämme tätä opinnäytetyötä perehdyimme ja lisäsimme ammatillista

osaamistamme, digitalisaation kehittymisen myötä ajankohtaisesta

huumausainerikollisuudesta. Eli siihen, kuinka nykyään huumeiden myyjä ja ostaja

ottavat toisiinsa yhteyttä ja voivat anonyymisti lähettää toisilleen viestejä ja sopia

kaupoista.

Ollessamme työharjoittelussa huomasimme, että kaikki poliisimiehet eivät

välttämättä tiedä, mitä ovat Tor-verkko ja siellä yhteydenottotapana käytettävät

anonyymit pikaviestintäsovellukset. He ovat saattaneet ”törmätä” työtehtävissään

näihin viestintäsovelluksiin ja Tor-verkkoon, mutta eivät ole tienneet asiasta sen

enempää.

9.2 Johtopäätökset

Digitalisaation kehittymisen vuoksi on yhä helpompaa hankkia huumausaineita.

Kynnys huumausaineiden kokeiluun on selvästi madaltunut huumausaineiden

hankkimisen helppouden vuoksi. Yhä nuoremmat ihmiset päätyvät kokeilemaan

huumeita. Mielestämme poliisilla ja lapsien vanhemmilla on vastuu valistaa nuoria

huumeiden vaaroista. Tietenkin, jos nuori on itse päättänyt kokeilla valistuksesta

huolimatta jotakin huumausainetta, niin asiaan on vaikeaa puuttua. Tämä siksi, että

nuorista ei välttämättä vielä pysty tunnistamaan huumeiden käyttäjiä niin helposti.

Oman haasteensa asialle tuovat käsittelemämme anonyymiyden säilyttävät

pikaviestintäsovellukset. Siksi on tärkeää yrittää vaikuttaa nuorten ja muiden uusien

huumeidenkäyttäjien kynnykseen kokeilla huumausaineita. Mielestämme poliisin



35

on tärkeää kysyä ja selvittää työtehtävillä vastaan tulevilta asiakkailta, miksi hänellä

on asennettuna puhelimeen esimerkiksi Tor Browser ja Wickr. Tässä yhteydessä

poliisi voi yrittää valistaa asiakasta huumeiden vaaroista, jos ilmenee, että

kyseisellä asiakkaalla voisi olla huumeiden käytön taustaa.

On hienoa, että poliisi kiertää kouluissa valistamassa nuoria monista eri asioista.

Mielestämme on tärkeä, että huumeiden vaaroista puhutaan nuorille kouluissa.

Tällöin nuorten kynnystä kokeilla ja sallia huumeiden käyttöä pyritään nostamaan.

Tämä omalta osaltaan ennalta ehkäisee uusien huumeiden käyttäjien syntyä. Mitä

nuorten huumausainerikollisuuteen tulee, mielestämme poliisin tulisi matalalla

kynnyksellä puuttua pienimpiinkin huumausaineen käyttörikoksiin ja ohjata nuoria

oikean ammattiavun piiriin.

Esimerkkinä haastateltavamme 1 sanoi, ”koska siinä nuorten kastissa on vielä iso

prosentti, mitkä jäävät pois siitä hommasta sen eka puuttumisen jälkeen.”

(Haastateltava 1, Itä-Suomen poliisilaitos 2019.)

9.3 Opinnäytetyöraportti

Olimme kesällä 2018 aloittaneet työharjoittelun Kuopion pääpoliisiasemalla.

Päätimme tehdä opinnäytetyön yhdessä, koska olimme molemmat samassa

laitoksessa työharjoittelussa. Suunnittelimme opinnäytetyömme aiheeksi aluksi

pelkästään Tor-verkkoa ja siellä käytävää huumekauppaa. Huomasimme kuitenkin

Poliisiammattikorkeakoulun lähijaksolle tullessamme, että kyseisestä aiheesta oli jo

tehty/ suunnitteilla olevia opinnäytetöitä.

Keskustelimme tästä ohjaajamme Ossi Kaarion kanssa ja päätimme, että voisimme

rajata aiheen koskemaan erilaisia pikaviestintäsovelluksia liittyen huumekauppaan.

Tämän ohessa päätimme käsitellä opinnäytetyössämme myös huumekauppaan

tiiviisti muita vaikuttavia ohjelmistoja ja sivustoja, kuten esimerkiksi Tor-verkkoa.

Aluksi aloimme suunnitella tulevaa opinnäytetyötämme tutkimuksellisena

opinnäytetyönä. Keskustelimme asiasta vielä ohjaajamme kanssa ja totesimme, että

aiheeseemme sopisi paremmin toiminnallinen opinnäytetyö. Tällöin lukijoiden

mielenkiinto säilyisi paremmin ja produktistamme voisi olisi hyötyä
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poliisiorganisaatiossa. Päätimme, että produktistamme tulee koulutus -ja

tietopaketti, jonka toteutamme Powerpoint-tiedostona.

Aloimme kerätä työharjoitteluun kuuluvalla koulun lähijaksolla lähdemateriaalia

hyödyntäen koulun kirjastoa ja Internetiä. Osakseen lähdemateriaalin keruuta

vaikeutti se, että aiheesta ei ole juurikaan kirjallisia lähteitä. Hyödynsimme

työssämme paljon luotettavia lehtiartikkeleita ja erilaisia Internet-julkaisuja, jotka

totesimme luotettaviksi selatessamme erilaisia sivustoja. Halusimme myös saada

poliisiorganisaation näkemystä tueksemme tähän opinnäytetyöhön, joten olimme

yhteydessä Kuopion pääpoliisiasemalla poliisihenkilöihin.

Päätimme, että hyödynnämme teemahaastattelua opinnäytetyössämme, koska sen

avulla saamme luotettavuutta lähteillemme ja kasvatamme omaa tietämystä

aiheeseen. Aluksi tarkoituksenamme oli tehdä vain yksi teemahaastattelu, mutta

päätimme tehdä kaksi teemahaastattelua, koska halusimme saada lisätietoa

sovelluksista, Tor-verkosta ja niiden toimintatavoista.

Haastatteluissamme kysyimme haastateltavilta digitalisaation kasvun merkityksestä

ja älypuhelimiin asennettavien anonyymiyden säilyttävien

pikaviestintäsovelluksien toimintatavoista nykyajan huumekaupassa.

Teoriaosuuden kasaamisen jälkeen aloimme suunnitella produktia.

Tavoitteenamme produktissamme oli tiivistää tekstiosuuden tärkeimmät tiedot

huumekaupan toiminnasta mahdollisimman käytännönläheiseksi ja selkeäksi

PowerPoint -esitykseksi.

Opinnäytetyötä tehdessämme saimme positiivista palautetta aiheemme

ajankohtaisuuden vuoksi Itä-Suomen poliisilaitokselta, mikä omalta osaltaan loi

meille motivaatiota opinnäytetyömme tekemiseen.

9.4 Produktin arviointi

Produktimme on mielestämme mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Uskomme, että

aiheemme kiinnostaa monia poliisiopiskelijoita ja poliiseja, koska

huumausainerikollisuus on koko ajan kasvava ongelma nykyajan yhteiskunnassa.

Produkti kertoo yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisesti nykyajan huumekaupan



37

toiminnasta ja siitä, miten isossa osassa erilaiset sovellukset ovat huumekaupan

toiminnassa.

Onnistuimme tiivistämään nykyajan huumekaupan toimintamallin produktiimme.

Saimme jäsenneltyä teoriaosuudessamme käsiteltäviä asioita hyvin produktiimme.

Tätä helpotti se, että teimme ensiksi teoriaosuuden lähes valmiiksi, minkä jälkeen

suunnittelimme produktimme rungon. Käytimme tuotoksessa paljon erilaisia kuvia

ja kuvioita hahmottaaksemme huumekaupankäyntiä, huumeiden ostajan ja myyjän

välillä.

Yhdeksi haasteeksi koimme sen, että teimme tätä opinnäytetyötä työharjoittelun

ohessa. Tämä opinnäytetyöprosessi oli osittain raskasta normaalin työkuormituksen

ohessa. Toisena haasteena jouduimme miettimään sitä, onko osa produktissa

käsittelemästämme tiedosta julkista vai salassa pidettävää. Haastattelujen avulla

saimme tähän kysymykseemme vastauksen.

Kokonaisuutena olemme tyytyväisiä tekemäämme produktiin ja sen sisältöön.

Saimme tiivistettyä tarvittavat asiat ymmärrettävästi produktiimme.

9.5 Lähdekritiikki

Lähdeaineistoa valittaessa kannattaa perehtyä lähteiden laatuun ja ikään. On hyvä

arvioida myös lähteiden uskottavuutta. Tunnetun ja asiantuntijaksi luokitellun

lähteen tekijän valitseminen on usein varma vaihtoehto. Lähteiden laadusta

puhuttaessa olisi hyvä valita lähteeksi alkuperäisiä julkaisuja eli ensisijaisia lähteitä.

Toissijaiset lähteet ovat ensisijaisen lähteen tulkintaa, mikä lisää tiedon

muuntumisen mahdollisuutta. Vilkan ja Airaksisen kirjassa toiminnallisessa

opinnäytetyössä kehotetaan välttämään lähteinä esimerkiksi käsikirjoja ja

oppikirjoja. Kuitenkin poikkeuksia ovat sellaiset aiheet, joissa kirjallista

tietoperustaa vasta luodaan (Vilkka & Airaksinen 2003, 72-73.)

Emme löytäneet aiheeseemme liittyen kirjallista tietoperustaa, koska aiheemme on

vielä kovin tuore. Suurimman osan lähteistämme löysimme Internetistä.

Valitsimme sellaisia lähteitä, jotka olivat mielestämme luotettavimpia. Lähteeksi

työhömme valikoitui sellaisia sivustoja ja uutisia, joita pidetään yleisesti

luotettavina, esimerkkinä Yle. Lisäksi valitsimme sellaisia julkaisuja, joissa
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julkaisija oli kertonut omasta taustastaan, esimerkiksi työstään. Mielestämme tästä

syntyy lukijalle tunne julkaisijan ammattitaidosta.

Halusimme teemahaastattelun keinoin saada tukea muulle lähdemateriaalille

kahdella teemahaastattelulla. Haastattelimme kahta eri poliisimiestä, jotka ovat

olleet opinnäytetyössämme käsiteltävän aiheen kanssa tekemisissä omissa

työtehtävissään hyvin tiiviisti. Vertasimme haastateltavien kertomaa

valitsemiimme lähteisiin, emmekä huomanneet eroavaisuuksia.

Käytimme opinnäytetyömme teoriaosuudessa paljon median julkaisemia

artikkeleita, joissa oli haastateltu erilaisia viranomaisia, kuten poliiseja ja

tietoturva-asiantuntijoita. Heidän kertomaansa voidaan pitää luotettavana. Lisäksi

useissa lähteissämme oli tunnettujen asiantuntijoiden kirjoittamia julkaisuja, joita

voidaan mielestämme pitää totuudenmukaisina.

Hyödynsimme opinnäytetyömme ulkoasussa, rakenteessa ja lähdeviittauksissa

apuna Poliisiammattikorkeakoulun opettajien Anu Haikansalon ja Timo

Koranderin laatimaa opinnäytetyöohjetta, joka on kehitetty poliisi (AMK)-

tutkinnolle (2019).
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LIITTEET

Liite 1. Koulutus- ja tietopaketti pikaviestintäsovelluksista huumekaupassa

Liite 2. Teemahaastattelurunko 1

Liite 3. Teemahaastattelurunko 2

Teemahaastattelurunko 1 (haastateltava 1)

Teema 1.

1. Haastateltavan työkokemus poliisiorganisaatiossa? (työtehtävät organisaatiossa,
virkaikä, koulutukset poliisissa)

Teema 2. Nykyajan huumekauppa verkossa

2. Miten huumekauppa toimii nykyaikana, digitalisaation kasvun merkitys?
3. Mitä eroa nykyajan huumekaupassa on 10-15 vuotta sitten tapahtuneisiin

huumekauppoihin?
4. Missä vaiheessa muutos on tapahtunut entisajan huumekauppoihin verrattuna?
5. Miksi aihe on ajankohtainen?
6. Älypuhelimien ja niissä käytettävien sovelluksien merkitys huumekaupassa?
7. Tor-verkon merkitys huumekaupassa?

Teema 3. Poliisin työvälineet huumekauppaa vastaan

8. Miten digitalisaation kasvu on vaikuttanut poliisin toimintaan huumekauppaa
vastaan?

9. Onko poliisi ajan tasalla huumekaupassa?
10. Onko poliisilla riittävä osaaminen ja tarvittavat resurssit huumerikosten

selvittämiseen?
11. Miten poliisi tutkii ja selvittää Tor-verkossa tapahtuvaa huumerikollisuutta?

Millaisia haasteita tämä tuo poliisille?
12. Tulisiko nämä haasteet huomioida jo aikaisemmin esimerkiksi

poliisiammattikorkeakoulun koulutuksessa?
13. Miten poliisi ennalta ehkäisee uusien huumekäyttäjien syntymistä? esimerkkinä

nuoriso, tulisiko vanhempien saada enemmän tietoa aiheesta?
14. Tarjoaako lainsäädäntö tarpeeksi työkaluja tutkija ja ennalta estää

huumerikollisuutta?
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     Teemahaastattelurunko 2 (haastateltava 2)

Teema 1.

15. Haastateltavan työkokemus poliisiorganisaatiossa? (työtehtävät organisaatiossa,
virkaikä, koulutukset poliisissa)

Teema 2. Nykyajan huumekauppa

16. Miksi aihe on ajankohtainen?
17. Mitä sovelluksia puhelimissa käytetään, mitkä liittyvät huumekauppaan?
18. Miten Wickr toimii?
19. Tor-verkon merkitys huumekaupassa?
20. Käytetäänkö VPN-ohjelmaa Tor-verkon kanssa? Kuinka se toimii?
21. Millaisia sivustoja on olemassa, missä kaupitellaan huumausaineita?
22. Millainen merkitys Bitcoinilla on ja kuinka ne toimivat?

Teema 3. Poliisin työvälineet huumekauppaa vastaan

23. Miten digitalisaation kasvu on vaikuttanut poliisin toimintaan huumekauppaa
vastaan?

24. Onko poliisin työkalut tekniseen tutkintaan liittyen ajan tasalla?
25. Onko poliisilla riittävä osaaminen ja tarvittavat resurssit huumerikosten

selvittämiseen?



PIKAVIESTINTÄSOVELLUKSET
HUUMEKAUPASSA
KOULUTUS- JA TIETOPAKETTI

Timo Matilainen & Ville Sopanen 2019



Ensiksi
Tarkoituksenamme on antaa poliisin työtä
tekeville tietoa ja ymmärrystä siitä, kuinka
älypuhelimet ja niihin asennettavat sovellukset
liittyvät nykyajan huumekauppaan tämän
koulutus- ja tietopaketin avulla



SISÄLTÖ
- Aiheen ajankohtaisuus
- Tor-verkko ja internetin myyntisivustot
- Huumekaupassa käytettävät sovellukset
- Kuinka huumekauppa toimii?
- Johtopäätökset

- Huumeiden hankinnan helppous ja asenteet

- Huomioon otettavia asioita

- Huomioon otettavia asioita poliisille



AIHEEN AJANKOHTAISUUS
- Yksi iso muutos on ollut digitalisoitumisen tuoma tekniikan kehittyminen

2010-luvun jälkeen

- Älypuhelimet ja niihin asennettavien sovelluksien kehittyminen

- Tor-verkon hyödyntämisen seurauksena kehittynyt verkkosivuja, missä
kaupitellaan huumausaineita anonyymisti eli nimettömänä

- Suomalaisen väestön keskuudessa asenteet huumeita kohtaan ovat
muuttuneet. Kynnys huumeiden kokeiluun on madaltanut huumeiden
hankkimisen helppouden vuoksi



TOR-VERKKO- JA MYYNTISIVUSTOT

Tor-verkko
- Internet-selain, minkä ulkoasu

pohjautuu Firefox selaimesta
- Yhdysvaltojen laivaston kehittämä

internet-selain 1990-luvulla
- Estää internetin palveluntarjoajan

keräämästä käyttäjän tietoja hänen
sijainnistaan eli IP-osoitteesta ja
internet käyttäytymisestä

- Mahdollistaa internetin anonyymin
käytön

Toiminnassa olevat myyntisivustot:
Torilauta
Silkkitie 3
Ulkomailla toiminnassa oleva Dream
Market, mistä voi tilata postin avulla
huumausaineita

Suljetut myyntisivustot:
Sipulikanava
Silkkitie 1 ja 2
Hunajapotta



HUUMEKAUPASSA KÄYTETTÄVÄT
SOVELLUKSET I

IOS (Iphone)
Tob: IOS:lla käytettävä Tor-selain

Kuva: Appstore

Android (Honor, Samsung)
Orfox: Androidilla käytettävä Tor-selain

Kuva: Google play



HUUMEKAUPASSA KÄYTETTÄVÄT
SOVELLUKSET II

Wickr
Pikaviestintäsovellus, mikä suunniteltu alun
perin yrityksille

Voi lähettää viestejä ja mediatiedostoja

On ilmaisesti ladattavissa puhelimien
sovelluskaupoista

Toimii IOS- ja Android käyttöjärjestelmissä

Päästä päähän salattu, salaa käyttäjien
välisen keskusteluviestinnän

Kirjautuminen vaatii vain käyttäjätunnuksen
ja salasanan

Toimitaan käyttäjänimellä

Viestin lähettäjä voi valita viestin
tuhoutumisajan vastaanottajan avattua
viestin (3 sekunnista - 6 päivään)

Telegram
Pikaviestintäsovellus

Voi lähettää viestejä ja mediatiedostoja

Nopea ja yksinkertainen käyttää

On ilmaisesti ladattavissa puhelimien
sovelluskaupoista

Toimii IOS- ja Android käyttöjärjestelmissä

Eroaa Wickeristä siten, että käyttäjän
puhelinnumero näkyy vastaanottajalle
Eroaa Wickeristä siten, että lähettäjä voi aloittaa
vastaanottajan kanssa salaisen keskustelun
valitsemalla, Start Secret Chat. Tämän jälkeen
lähettäjä voi säätää viestien tuhoutumisajan
Voi lähettää viestejä puhelimen tallennettuihin
yhteystietoihin. Lisäksi voi lähettää viestejä
käyttäjätunnuksilla

Kuva: Internet Kuva: Internet



HUUMEKAUPASSA KÄYTETTÄVÄT
SOVELLUKSET III

Privnote
Yksityiseen viestintään suunniteltu sivusto
Käyttäjä hakeutuu sivustolle
tietokoneella tai älypuhelimella
Käyttäjä luo haluamansa viestin ja
määrittää viestille tuhoutumisajan
vastaanottajan aukaistua viestin (1h-
30pv)
Viestin luoja voi asettaa salasanan
viestiin, tällöin viesti ei avaudu ilman
salasanaa
Viestin luoja voi myös halutessaan
asettaa tulemaan sähköpostiinsa viestin,
kun viesti on tuhoutunut
Viestin luomisen jälkeen lähettäjälle
luodaan sivuston toimesta linkki, minkä
hän voi lähettää esimerkiksi
WhatsAppilla vastaanottajalle

Temp.pm
Yksityiseen viestintään suunniteltu sivusto
Käyttäjä hakeutuu sivustolle tietokoneella tai
älypuhelimella
Käyttäjä luo haluamansa viestin ja määrittää
viestille tuhoutumisajan vastaanottajan
aukaistua viestin. (Aika on valittavissa 15min –
3kk)
Viestin luoja voi asettaa salasanan viestiin,
tällöin viesti ei avaudu ilman salasanaa
Viestin luomisen jälkeen lähettäjälle luodaan
sivuston toimesta linkki, minkä hän voi
lähettää esimerkiksi WhatsAppilla
vastaanottajalle



HUUMEKAUPASSA KÄYTETTÄVÄT
SOVELLUKSET IV

- Tässä diassa mainitsemme myös muut sovellukset, mitkä ovat tulleet esille
tutkiessamme huumekaupassa käytettäviä sovelluksia. Näitäkin
sovelluksia on käytetty, mutta ne eivät ole niin suuressa käytössä tällä
hetkellä

- Yleisimpiä ovat aikaisemmin käsittelemämme Wickr ja Telegram.
- Wickr on ylivoimaisesti suosituin myyntisivustoilla käytetty anonyymiyden

säilyttävä pikaviestintäsovellus
- Muita pikaviestintäsovelluksia:

- Signal
- Kik
- SureSpot
- JitJat

Virtuaalivaluutta Bitcoin

- Digitaalinen valuutta

- Käytetään isommissa kaupoissa

- Pyritään piilottamaan maksutapahtuman
jälkiä



KUINKA HUUMEKAUPPA TOIMII
OSTAJAN NÄKÖKULMASTA? I

Kuva: Yle uutiset

1. Huumeiden ostaja lataa itselleen Tor-selaimen puhelimeensa tai
tietokoneeseensa internetistä tai sovelluskaupasta

2. Ostaja avaa Tor-selaimen. Tämän jälkeen Tor-selaimeen avautuu
hakupalvelin. Hakupalvelin on kuin Google. Tor-selaimessa
hakupalvelimena toimii esimerkiksi Duck And Go.

3. Ostaja kirjoittaa hakupalvelimeen haluamansa myyntisivuston
linkin esimerkiksi Torilaudan. Tämän jälkeen hakupalvelin avaa
halutun myyntisivuston

4. Ostaja siirtyy myyntisivustolla haluamalleen ”langalle”,
esimerkkinä Helsingin lanka

5. Tällä Helsingin langalla näkyy myyjien julkaisemia ilmoituksia
myynnissä olevista huumausaineista. Ostaja valitsee ilmoituksesta
haluamansa tuotteen

6. Ilmoituksessa näkyy yhteydenottotapa myyjään, esimerkiksi
myyjä pyytää ottamaan yhteyttä pikaviestintäsovelluksella
myyjän käyttäjänimeen



KUINKA HUUMEKAUPPA TOIMII
OSTAJAN NÄKÖKULMASTA? II
7. Ostaja ottaa yhteyttä myyjään viesteillä, käyttäjänimen perusteella

8. Ostaja ja myyjä sopivat tapaamispaikan, missä kauppa hoidetaan
kasvotusten

9. Sovitussa paikassa raha ja ”tavara” vaihtavat omistajaa

10. Yleisin maksuväline on käteinen raha. Toisena tapana on myös nykyisin
käytetty virtuaalivaluutta Bitcoin. Bitcoinia käytetään yleisimmin isoimmissa
kaupoissa, koska ostaja ja myyjä haluavat peitellä maksutapahtumaa



KUINKA HUUMEKAUPPA TOIMII
MYYJÄN NÄKÖKULMASTA? I

1. Huumeiden myyjä kasvattaa tai tilaa huumeet myyntiä varten. Osa myyjistä
käyttää hankkimaansa huumetta myös oman käyttöön

2. Huumeiden myyjä lataa itselleen Tor-selaimen puhelimeensa tai
tietokoneeseensa internetistä tai sovelluskaupasta

3. Myyjä avaa Tor-selaimen. Tämän jälkeen Tor-selaimeen avautuu
hakupalvelin. Hakupalvelin on kuin Google. Tor-selaimessa hakupalvelimena
toimii esimerkiksi Duck And Go

4. Myyjä liittää linkin hakupalvelimeen, jonka jälkeen myyjä pääsee
myyntisivustolle

5. Myyjä siirtyy myyntisivustolla haluamallensa kaupungin sivulle eli ”langalle”,
minne hän julkaisee myynti-ilmoituksen. Eli mitä myynnissä, kuinka paljon ja
miten yhteydenotto toteutetaan. Yleisimpänä yhteydenottotapana
käytetään Wicker käyttäjänimeä

6. Ostaja ottaa yhteyttä myyjään myynti-ilmoituksessa ilmoitetulla tavalla,
jonka jälkeen he sopivat kaupoista (kaupantekopaikan, hinnan ja huumeen
määrän)

Kuva: Internet

Käyttäjänimi

Torilaudan myynti-ilmoitus



HUUMAUSAINERIKOLLISUUDESSA
KÄYTETTÄVIÄ TERMEJÄ

Esimerkkejä joistakin huumeiden kutsumanimistä

• kannabis – "budi", "mari", "kukka", "dulla", "hasa"

• buprenorfiini – "subu", "texi", "xone"

• huumelääkkeet – "contit", "rivat,

• amfetamiini, - "sulfa", "vauhti", "piri",

• metamfetamiini – "meta", "metukka"

• ekstaasi –"esso", "nipsu",

Lähde: Itä-Suomen poliisilaitos, Tuija Heimonen ajankohtaista huumeista ja
huumekaupan muuttumisesta, 01.06.2018.



ESIMERKKI MYYJÄN JA OSTAJAN
YHTEYDENOTOSTA WICKR SOVELLUKSELLA I

1. Myyjä vastaanottaa
viestin ostajalta

2. Ostaja ottanut yhteyttä
käyttäjänimellä:
tunnettu12345

3. Myyjä avaa ostajan
lähettämän viestin

Kuvat: Wickr

4. Myyjä vastaa ostajalle
viestiketjussa
käyttäjänimellä
tuntematon12345

Viestin avaamisen jälkeen,
viestin tuhoutumisaika
lähtee käyntiin



ESIMERKKI MYYJÄN JA OSTAJAN
YHTEYDENOTOSTA WICKR SOVELLUKSELLA II
5. Ostaja vastaa
haluamallansa määrällä
ja hinnalla

6. Myyjä ja ostaja sopivat
kauppapaikan

Viestiketjussa näkyy lähetysaika ja
viestin tuhoutumisaika



JOHTOPÄÄTÖKSET I

Huumeiden hankinnan helppous
- Tänä päivänä kaikilla on älypuhelin
- Älypuhelimiin mahdollista ladata

sovelluksia sovelluskaupoista. Sovellukset
mahdollistavat yksityisen keskustelun

- Verkkokauppa = myyntisivustot Tor-
verkossa

- Nykyään huumemaailmassa ei tarvitse
tuntea ketään, hankkiakseen huumeita

- Nämä asiat antavat mahdollisuuden
hankkia huumausaineita anonyymisti ja
helposti

Asenteet
- Lähivuosina asenteet huumausaineisiin ja

huumausaineiden käyttöön ovat
muuttuneet sallivampaan suuntaan

- Esimerkkinä osa väestöstä ei miellä enää
kannabista kielletyksi huumausaineeksi

- Kannabiksen vaarallisuutta vähätellään
- ” Hankinnan helppous viehättää

kokeilemaan”

Kuva: Internet



JOHTOPÄÄTÖKSET II
Terveyden ja hyvinvointi laitoksen tutkimus 2019

Kuva: THL

Tutkimus osoittaa
kannabiksen kokeilun
ja käytön kasvaneen
rajusti vuosista 1992-
2018

Kokeilu ja käyttö
noussut 5% noin 25%



JOHTOPÄÄTÖKSET III

1. Ymmärtää nykyajan huumekaupan toimintamalli

2. Ihmisten asenteisiin vaikuttaminen (tuoda esiin huumausaineiden
vaarallisuus)

3. Ennalta estävä toiminta yhdessä poliisin, koulujen ja muiden
sidosryhmien kanssa

4. Valistuskampanjat kouluissa:

Tietoa nuorten vanhemmille nykyajan huumekaupan toiminnasta ja
sovelluksista. Tällöin vanhemmilla mahdollisuus vaikuttaa ja puuttua
nuorten asioihin, jos he havaitsevat puhelimissa huumekaupassa
käytettäviä sovelluksia

= Tärkeää mahdollistaa varhainen puuttuminen

Huomioon otettavat asiat, joihin
tulisi vaikuttaa!



HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA
POLIISILLE

Valvonta- ja hälytystoiminta
- Tehtävillä laite-etsintää tehdessä

huomioida viestien tuhoutuminen

- Valokuvata viestien sisältö

- Selvittää mahdollinen puhelimen
lukituskoodi

- Puhelin latautumaan, jos mahdollista

Rikostorjunta
- Kotietsinnällä takavarikoida tietokoneet,
tabletit ja puhelimet

- Selvittää laitteiden mahdolliset salasanat

- Tutkia, onko laitteissa huumekaupassa
käytettäviä sovelluksia

- Kotietsinnällä takavarikoitaessa laitteita,
huomioida löytyykö Bitcoin luottokortteja
tai epämääräisiä sanalistoja, mitkä voivat
liittyä Bitcoinlompakon palauttamiseen

- Taltioida mahdolliset ”velkalistat”
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