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Esityksen sisältö
• Tietosuojaan liittyvät lapsenoikeushaasteet
digimaailmassa ja mitä UNICEF tekee näiden
kysymysten parissa
• Lapsiin liittyvät kysymykset tietosuojaasetuksessa
• Keskustelua aiheesta

Mitä ovat lapsen oikeudet?
Lapsen oikeuksien sopimus (1989)
Maailman laajimmin ratifioitu YK:n
ihmisoikeussopimus.
Neljä yleistä periaatetta
• Syrjimättömyys
• Lapsen edun huomioiminen
• Oikeus elämään ja kehittymiseen
• Lapsen näkemysten
kunnioittaminen
Tärkeimmät asiat muistaa:
• Lapsilla on erityinen suoja ja oikeudet
• Kaikki alle 18-vuotiaat ovat lapsia
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Yksityisyydensuoja / Tietosuoja
Verkkoympäristö voi antaa lapsille mahdollisuuden toimia nimettömästi ja
luottamuksellisesti, mutta digitaalinen seuranta ja valvonta voi myös asettaa
heidän yksityisyydensuojansa riskialttiiksi

• Seuranta verkossa:
Eri tahot seuraavat viestintää ja selailua. Yritykset
keräävät tietoa myynti- ja markkinointi-tarkoitukseen.
Vanhemmat keräävät ja jakavat tietoa sosiaalisessa
mediassa.
• Käyttäytymiseen liittyvä profilointi ja
kohdistaminen: sisältää esim. paikkatietojen,
kiinnostuksen kohteiden ja verkkokäyttäytymisen
seurannan.

• Ei-toivotut seuraukset:
Toimenpiteet, joiden avulla pyritään puuttumaan
verkossa tapahtuvaan väkivaltaan, voivat kannustaa
laajempaa valvontaa, tiedonkeruuta tai asettaa
epärealistisia odotuksia vanhemmille / kasvattjille.

Lapsilta itseltään kuultua
Keskusteltu 10 – 17 -vuotiaiden lasten ja nuorten kanssa
kouluissa, useita tutkimuksia
• Tietosuoja
• Käyttöehdot mahdottomia ymmärtää, olennainen hukkuu
• Moni sovellus kerää sellaista tietoa, mitä ei haluaisi jakaa
• Ei pysty itse säätämään asetuksissa, mitä tietoja haluaa antaa ja mitä ei
• Ei haluta, että tietoja kerätään ja käytetään oman käyttäytymisen ohjailuun
• Ikäraja: tutkimusten mukaan useilla 9-12v. lapsilla sometilejä. Lupaa ei välttämättä pyydetty
vanhemmilta
• Mainonta ja markkinointi
• “Liikaa mainoksia”
• Välillä “pakotetaan” katsomaan (esim. Youtube), vaikka eivät aina edes lapsille sopivia
• Joskus niiden kautta (esim. vahingossa klikkaamalla) tulee haittaohjelmia
• Joskus vaikea erottaa mainosta, aina ei myöskään selkeää kuka sen tarjoaa

UNICEF rakentaa
ymmärrystä lasten
oikeuksista
verkkomaailmassa

Lapsiin liittyvät
kysymykset tietosuojaasetuksessa

Tietosuoja-asetus ja lapsen oikeudet
• Lapsi = jokainen alle 18v.
• Määritelty lapsen oikeuksien sopimuksessa, joka ratifioitu jokaisessa EU-maassa
• Ne kohdat ja artiklat, joissa viitataan lapsiin ilman erityistä ikärajaa, koskevat kaikkia
alle 18-vuotiaita
• Asetuksen yleinen lähtökohta on lasten eritysasema henkilötietojen suojauksessa, koska
lapset ovat muita haavoittuvammassa asemassa oleva yhteiskuntaryhmä.
• Mikäli korkea riski henkilötietojen käsittelystä -> vaikutustenarviointi. Yksi tekijä riskin
arvioinnissa käsitelläänkö lasten henkilötietoja.
• Asetus kannustaa lasten tietoisuuden edistämiseen ja hyviin käytännesääntöihin

Tietosuoja-asetus ja lapsen oikeudet
1. Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja: yksityisyyden suojaa edistävät
oletusasetukset
2. Läpinäkyvyys, informaatiovelvollisuus ja lapsiystävällinen tiedottaminen:
selkeät käyttöehdot

3. Lasten henkilötietojen käsittely
4. Lapsiin kohdistuvat automatisoidut päätökset ja profilointi
5. Oikeus tiedon poistamiseen ja tulla unohdetuksi

1. Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen
tietosuoja
Asetus korostaa tietosuojan huomioimista jo tuotteiden ja palveluiden kehittämisvaiheessa
• Sisäänrakennettu tietosuoja: huomiointi suunnitteluvaiheessa + koko elinkaaren ajan
• Oletusarvoinen tietosuoja: yksityisyydensuojaa edistävät oletusasetukset automaattisesti
käytössä eri laitteissa, palveluissa ja sovelluksissa
Henkilötietodirektiivin aikaan on jo suositeltu:
• Alan toimijat ottaisivat käyttöön lapsille tarkoitetut oletusarvoiset yksityisyysasetukset ja
asianmukaiset varoitusmekanismit, jotka ilmoittavat kun lapsi yrittää muuttaa asetuksia
• Toimijat pohtisivat, kuinka lapsille suunnattua tietoa voitaisiin luokitella, jotta helpompi
ymmärtää ja kuinka heille tiedotettaisiin oletusasetusten muuttamisen riskeistä

2. Läpinäkyvyys, informatiovelvollisuus
ja lapsiystävällinen tiedottaminen
Käyttöehdot
• Usein pitkiä ja vaikeaselkoisia: vaikea ymmärtää mitä tietoja käsitellään, mihin
tarkoitukseen käytetään ja mitä oikeuksia rekisteröidyillä on
• Selkeä esitystapa antaa lapsille todelliset mahdollisuudet ymmärtää tietojen keräämisen
taustan
• Tärkeää myös alle 13v. lapsille, vaikka suostumus käyttöön vanhemmilta
EU:n tietosuojatyöryhmän suuntaviivojen mukaisesti rekisterinpitäjän tulisi varmistaa, että kielen
sanasto, sävy ja tyyli on lapsille sopivaa ja luontevaa
• jos rekisterinpitäjän kohderyhmänä ovat lapset
• jos rekisterinpitäjä tietää tai jos tämän pitäisi tietää, että lapset käyttävät rekisterinpitäjän
tuotteita tai palveluja
Lapsi ei menetä rekisteröidylle kuuluvaa oikeuttaan läpinäkyvyyteen vain siksi, että lapsen
vanhempainvastuunkantaja on antanut suostumuksen.

3. Lasten henkilötietojen käsittely
Suostumus: lapselta itseltään tai alle 13v. lapsen vanhempainvastuunkantajalta, mikäli
tietoyhteiskunnan palvelun tietoja käsitellään suostumuksella.
Mikäli tarjoaa tällaisia palveluja:
• Huolellisesti pohdittava käyttäjien kohderyhmä; tarjotaanko palveluita lapsille. Mikäli ei,
miten estetään / vähennetään lasten kiinnostusta käyttää palvelua
• Matalan riskin tapauksissa voidaan pyytää syntymäaika. Jos annetusta iästä herää
epäilyksiä, tulee pohtia vaihtoehtoisia keinoja ikärajan tarkistamiseen
• Tehtävä kohtuulliset toimenpiteet tarkistakseen, että suostumuksenantaja on
todellisuudessa lapsen huoltaja tai muu edustaja
• Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Peruuttamisen oltava yhtä helppoa kuin
antaminen
Tietojen keräyksen minimoinnin periaate

4. Lapsiin kohdistuvat automatisoidut
päätökset ja profilointi
Pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvaa päätöksentekoa, profilointi mukaan
luettuna, jolla on oikeusvaikutuksia tai vastaavalla tavalla merkittäviä vaikutuksia, ei tulisi
kohdistaa lapsiin (johtanto-osa).
Mikäli rekisterinpitäjien on välttämätöntä tehdä lapsiin kohdistuvia pelkästään automaattiseen
käsittelyyn perustuvia päätöksiä, jolla on oikeusvaikutuksia tai muita merkittäviä vaikutuksia
esim. lasten hyvinvoinnin suojelemiseksi, käsittely voidaan suorittaan 22 artiklan säätämien
poikkeusten perusteella. Näissä tilanteissa tarvitaan suojatoimia.
Lapset voivat olla erityisen alttiita verkkoympäristössä, ja heihin on helpompi vaikuttaa
käyttötottumuksia seuraavalla mainonnalla. Siksi organisaatioiden olisi yleisesti pidättäydyttävä
lasten profiloinnista markkinointitarkoituksiin.

5. Oikeus tiedon poistamiseen ja tulla
unohdetuksi
• Oikeus saada tietonsa poistetuksi, kun ei enää halua, että tietoja käsitellään ja jollei tietojen
säilyttämiselle ole mitään laillista perustetta

• Lapsella on oikeus saada tiedot poistetuksi ilman aiheetonta viivytystä
• Vaatimus tietojen poistamisesta suoraan rekisterinpitäjälle

Kuka on vastuussa
lapsen yksityisyyden /
tietosuojan
toteutumisesta?

Valtion velvollisuus
Valtiolla on merkittävä rooli lasten
oikeuksien kunnioittamissa ja
oikeuksien toteutumisen
varmistajana.

Lasten oikeuksien toteutumisen
turvaaminen verkossa ei kuitenkaan
aina ole yksinkertaista:
•

Valtiot käyttävät soveltuvia lakeja tai
muuta sääntelyä varmistaakseen
oikeuksien toteutumisen.

Teknologia kehittyy niin nopeasti,
että valtioiden on vaikea pysyä
perässä ja säätää relevantteja
lakeja

•

Kansallinen lainsäädäntö ei
yleensä riitä, koska
verkkomaailma on globaali

•

Yritykset yleensä vastustavat
kaikkea uutta sääntelyä, joka
koskisi niitä

Vanhempien rooli
Vanhemmilla/huoltajilla on suuri
vastuu lapsen oikeuksien
toteutumisesta, hyvinvoinnista ja
turvallisuudesta digitaalisessa
ympäristössä.
Yhteistyötä myös koulun ja kotien
välillä.

Lasten oikeuksien suojeleminen
verkkoympäristössä ei aina ole
yksinkertaista vanhemmille:
•

Lasten on helppo ohittaa yleisesti
käytetyt iän tunnistusmekanismit

•

Vanhempien on välillä vaikea
vaatia ikärajojen noudattamista,
jos palvelut eivät sitä tee.

•

Käyttöehdot yleensä laadittu
palveluntarjoajan – ei käyttäjän näkökulmasta

•

Vanhemmat eivät itse aina ole
riittävän digilukutaitoisia

Yritysten vastuu
Yritysten vastuu lapsen oikeuksien
kunnioittamisesta
verkkomaailmassa korostunut,
koska yritykset suunnittelevat,
rakentavat ja tarjoavat suuren osan
tietoyhteiskunnan palveluista.

Yrityksiltä odotetaan yhä enemmän:

•

Tasapainoilua siitä, missä määrin
yritysten tulisi tunnistaa lapset
asiakkaina ja missä määrin ei
kerätä ollenkaan tietoa

•

Vaikutusten arvioinnit tärkeä
tapa varmistaa miten tietosuoja
toteutuu

•

Lasten suojelu verkkomaailmassa
ei tulisi olla erillinen, maksullinen
lisäpalvelu ja lapsia ei tulisi
turhaan rajata palvelujen
ulkopuolelle

Keskustelua

•

Käyttävätkö lapset organisaatiosi palveluita?

•

Onko palvelussanne tarvetta vanhemmille
suunnattuun tietosuojatiedotukseen siitä, miten
alaikäisten asiat on huomiotu?

•

Onko organisaatiosi osallistanut lapsia ja nuoria
itseään esim. käyttöehtojen laadintaan?

•

Minkälainen kanava tarjotaan tietojen
poistamiseksi?

•

Miten varmistetaan ettei tietosuoja ole esteenä
lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiselle?

•

Miten hyödynnetään tekoälyn mahdollisuuksia
mutta samalla turvataan tietosuoja?

Kiitos!
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