
Keskusrikospoli isi
Rikostietopalvelu

1  (1 )

6.10.2008 718t7t08

Matti Nikki
lso Roobertinkatu 35-37 F 71
OO120 HELSINKI

VASTAUS ASIAKIRJAPYYNTOoN

Pyysit 30.9.2008 siihkcipostitse digitaaliset kopiot kaikista salaisen estolistan ylliipitoon ja
hallintoon liittyvista asiakirjoista sekii mahdolliset kuvaukset prosesseista.

Edellii olevan johdosta toimitan sinulle ohessa jiiljenncikset sisliasianministericin poliisi-
osaston 23.2.2007 piiivlitystli kirjeestii SM-2007-00776/Ri-0 keskusrikospoliisille ja
KRP:n rikostietopalvelun 17.9.2001 piiiviitystli muistiosta. Kirjallisia kuvauksia proses-
seista ei ole.
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Keskusrikospoliisi

LAPSIPORNOGRAFIAN LEVITTAMISEN ESTOTOIMISTA

Laki lapsipornografian levittiimisen estotoimista (1068/2006) tuli voimaan 1 pdiviinii joulu-
kuuta 2006. Lain tarkoituksena on lasten ja heidiin perusoikeuksiensa suojaamiseksi edistiiii
toimenpiteitii, joiden avulla voidaan estZiii pii[sy ulkomailla ylliipidettliviin lapsipomosivus-
toihin ja tlssii tarkoituksessa varmistaa, ettii poliisi voi luovuttaa lapsipornografista aineistoa
sisiiltiivistii ulkomailla ylliipidettiivistii internet-sivustoista laatimansa luettelon teleyrityksil-
le.

Poliisin hallinnosta annetun lain (11011992) 9 $:n mukaan keskusrikospoliisin tehtiiviinii on
todua kansainvllistii, j?irjest[ytynyttii, ammattimaista, taloudellista ja muuta vakavaa rikolli-
suutta, suorittaa tutkintaa sekli kehittlil rikostorjuntaa ja rikostutkintamenetelmiii. Saman
pyk[llin nojalla sisiiasiainministerid mii[rlii keskusrikospoliisin tutkittavaksi kuuluvat asia-
ryhm6t sekii piiiittlii keskusrikospoliisin ja poliisin muiden yksikdiden viilisistii tutkintajiir-
jestelyistii.

Sisiiasiainministeriri on antanut miiiiriyksen rikostiedustelusta ja rikosanalyysistii (SM-
2004-88/Ri-2), jonka mukaan keskusrikospoliisin tehtaviine on mm. suorittaa erityisesti va-
kavaan, jA{esteytyneeseen ja kansainvlliseen rikollisuuteen liittyviiit rikostiedustelua.

Keskusrikospoliisi kehotetaan huolehtimaan laissa lapsipornografian levittiimisen estotoi-
mista tarkoitetun lapsipornosivustoja koskevan luettelon laatimisesta, yllipitiimisestii ja pai-
vittbmisest2i sekl iain 5 S:ssii mainitun tiedotteen laatimisesta.

Poliisiylitarkastaja Robin Lardot

Ylikomisario Ulla K0ckritz
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Viitteemme : RTP/620 6/ 610 / 07

KESKUSRIKOSPOLIISIN JA FICOM RY:N MENETELMASUOSITUS
LAPSIPORNOGRAFIAN LEVITTAMISEN E STOTOIMISTA T.,iYTANXO S SA

Laki lapsipornografian levifiamisen estotoimista (1.12.200611068) tuli voimaan 1.1.2007.
Lain tarkoituksena on lasten ja heidiin perusoikeuksien suojaamiseksi edistiiii toimenpitei-
tii, joiden avulla voidaan estiiii pliisy ulkomailla ylliipidettiiviin lapsipomosivustoihin.

1. Poliisi jakaa operaattoreille siihkdpostitse listan niistii verkkosivujen osoitteista, joille
piiiisy tulisi estii2i.

2. FiCom ry:ss!i, sen jiisenyrityksissi ja -yhteisdissti sekti keskusrikospoliisissa nimetiiiin
kussakin viihintiiin kaksi yhteyshenkiloii. Toisen henkildn tulee olla piiiitlintiivaltainen
kaytann0n toiminnasta ja toisen henkil<in estotoimien teknisestii toteutuksesta. Yh-
teyshenkikiistii laaditaan erillinen lista, jonka muutokset piiivitetiiiin.

3. Keskusrikospoliisi toimittaa lain edellyttiimiin tiedotesivun FiCom ry:lle sen jiisenyri-
tysten ja -yhteis<ijen kayttrldn ja piiivittiffi sita tarvittaessa.

4. FiCom ry:n jiisenyritykset ja -yhteisdt pyrkivlt siihen, ettii tiedotesivun avulla ei pys-
tytii selvittiimiiiin e stoto im ien kohteena olevia s ivustoj a.

FiCom ry:n jZisenyritykset ja -yhteisot tuottavat keskusrikospoliisille seuraavia tilastoja:

o suosituimmat sivustot ja niillii k2iyntien lukumiiiirii
o lukumiiiiriit sivustoilla vierailusta (kellonajan mukaan, piiivittiiinen, viikonpiiivien

mukainen, kuukausittainen, vuotuinen)
o kiiytetty selain ja jlirjestelm[
. uudelleenohjausraportti sivustoista (avautunut muu kuin pyydetty sivu)

Edell2i mainitut tilastot toimitetaan keskusrikospoliisin rikostietopalvelulle erikseen sovit-
tavalla tavalla ja aikataululla.

5. Keskusrikospoliisin Rikostietopalvelu vastaa tiedotusvtilineilta tuleviin tiedusteluihin
lapsipornografian estotoimista. Mahdolliset asiakkaiden yhteydenotot operaattoreille
tulisi osoittaa poliisille (mieluiten STOP-sivulla niikyviilin siihkdpostiosoitteeseen).

Rikostietopalvelu
Jokiniemenkuja 4, PL 285, 01301 VANTAA

www.poliisi.frlkrp
Puh. (09) 8388 661, Faksi (09) 8388 6284

Keskusrikospoliisi


