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TIIVISTELMÄ:
Tutkielmani käsittelee lapsen yksityisyyden suojaa perusoikeutena erityisesti suhteessa huoltajana toimivaan vanhempaan. Perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat lähtökohtaisesti kaikille, mutta eivät ole ristiriidaton kokonaisuus. Tutkielmani käsittelee
perusoikeuksien ristiriitaa eli lapsen oikeutta yksityisyyteen, jopa suhteessa omaan
vanhempaansa ja toisaalta vanhemman huoltajan roolissa nauttimaa sananvapautta alaikäiseen lapseen kohdistuvissa asioissa.
Tutkimukseni tarkoitus on pohtia alaikäisen oikeutta yksityisyyteen siitä näkökulmasta, onko vanhemmalla oikeus levittää lapsistaan mitä tahansa tietoa, jopa arkaluontoista. Toisaalta huomiota kiinnitetään lapsen osallisuuteen eli siihen onko lapsella oikeus kieltää vanhempiansa levittämästä tietoa. Tutkimusongelman lähestymistavaksi olen valinnut rikosoikeudellisen vastuun eli tutkin vanhemman sananvapauden rajoittamista RL 24:8 §:n yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen näkökulmasta, kun levitettävän tiedon kohteena on alaikäisen yksityiselämän piiri.
Tutkimukseni johtopäätöksenä on se, että lapsen ja huoltajan intressien ollessa ristiriidassa, etusija tulee antaa lapsen oikeuksille ja edulle. Huoltajan oikeudet eivät
siten voi olla rajoittamattomat edes suhteessa alaikäisiin lapsiin. Siihen, millaista
tietoa huoltaja saa alaikäisestä lapsestaan levittää, ei löydy yksiselitteistä vastausta.
Sallittavuus on tapauskohtaisesti ratkaistava ottaen huomioon levitettävän tiedon
luonne, levittämisen motiivi sekä lapsen oma tahto. Pääsääntöisesti, mitä henkilökohtaisemmasta ja syvemmälle lapsen yksityiselämään menevästä tiedosta on kysymys, sitä pidättyväisemmin vanhemman tulisi suhtautua tiedon levittämiseen.
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1. Johdanto
1.1. Tutkimuskysymys
Tutkielmassani tutkin perusoikeuksien muodostamaa ristiriitaa. Tutkin oikeutta
yksityisyyden suojaan suhteessa sananvapauteen. Tutkielmani käsittelee toisaalta vanhemman huoltajan roolissa nauttimaa sananvapautta alaikäiseen lapseen kohdistuvissa asioissa ja toisaalta alaikäisen lapsen oikeutta yksityisyyteen,
jopa suhteessa omaan vanhempaansa.
Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetulla lailla (LHL) on säädetty lapsen
huoltajalle oikeus päättää lapsen henkilökohtaisista asioista. Tämä tarkoittaa oikeutta päättää myös lapsen yksityisyyden suojaan kuuluvista asioista eräillä rajoituksilla. LHL:n 4 §:n 3 momentin mukaan ”huoltaja edustaa lasta tämän henkilöä koskevissa asioissa, jollei laissa ole toisin säädetty”.
Tutkimuskysymykseni on, missä menee raja alaikäisen henkilökohtaisen yksityisyyden suojan ja huoltajana toimivan vanhemman sananvapauden välillä. Onko
vanhemmilla oikeus levittää lapsistaan mitä tahansa tietoa, jopa arkaluontoista,
ja onko alaikäisellä lapsella oikeus kieltää vanhempiansa levittämästä tietoja. Lähestyn tutkimusongelmaani rikosoikeudellisesta näkökulmasta RL 24:8 §:n yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen kautta.
Tutkielmani käsittelee tilannetta, jossa vanhemmat levittävät alaikäisestä lapsesta arkaluontoista tietoa. Aihe on ajankohtainen, sillä Suomen lainsäädäntö tai
Euroopan ihmisoikeuden tuomioistuimen oikeuskäytäntö ei anna yksiselitteistä
vastausta, onko arkaluontoisenkaan tiedon levittäminen alaikäisestä lapsesta
loukkaus tämän yksityisyyden suojaa vastaan, jos levittäjänä on lapsen oma
huoltaja, joka käyttää sananvaltaa lapsen puolesta. Tutkin, onko perusoikeuksien
välinen rajanveto tehtävä rikosoikeudelliseen vastuuseen ja voiko lapsen yksityisyyden suojaa loukata sellaisenkin tiedon levittäminen, joka ei välttämättä ole arkaluontoista.
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1.2. Tutkielman rajaus
Tutkielma käsittelee alaikäisten lasten ja heidän huoltajinaan toimivien vanhempien välistä perusoikeuksien rajanvetoa. Lapsella tarkoitan tutkimuksessani lastensuojelulain mukaista määritelmää eli alle 18- vuotiasta (LSL 6§). Tutkielman
ulkopuolelle rajautuu vajaavaltaisten täysi-ikäisten oikeudet. Tutkielma ei käsittele myöskään vanhempien oikeuksia, jos he eivät ole lapsen huoltajia. Käytän
tutkielmassa käsitettä vanhempi pääsääntöisesti käsitteen huoltaja synonyymina.
Tutkimukseni on lapsioikeudellinen, sillä se käsittelee lapsen oikeuksia ja etua.
Lapsioikeus voidaan ymmärtää lapsen oikeudellisen aseman määrittelevien
säännösten kokonaisuudeksi, jonka ydinalueella on liityntää perus- ja ihmisoikeuksiin.1 Lasten perus- ja ihmisoikeuksia koskevaa lapsioikeudellista tutkimusta
ei voi suorittaa selvittämättä, mikä on lapsen etu.
Suomalaisella oikeustieteen tutkimuksen kentällä lapsioikeutta on tutkittu pääsääntöisesti kartoittamalla lapsen oikeudellista asemaa nimenomaisesti perheoikeudellisessa kontekstissa. Enenevässä määrin lapsioikeuden tutkimus on suuntautumassa myös perhekontekstin ulkopuolelle, kuten sijoittuu myös allekirjoittaneen tutkielma. Lapsi on itsenäinen oikeuksienhaltija niin perhepiirissä kuin sen
ulkopuolellakin.2
Muihin pohjoismaihin verrattuna lapsen oikeuksia koskeva tutkimus on Suomessa ollut hyvin vähäistä lukuun ottamatta perheoikeudellisia teemoja.3 Lapsioikeus on alkanut nostaa päätään 1970- ja 1980-luvulta alkaen, jolloin lapsia koskeva lainsäädäntö lisääntyi. Muun muassa 1970-luvulla säädetty isyyslaki ja lasten elatuksesta annettu laki sekä 1980-luvulla säädetyt lastensuojelulaki ja lastenhuoltolaki vahvistivat lapsen asemaa.4
Suomessa lapsioikeuden alalla tutkittavina olevia teemoja ovat olleet muun muassa lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta, isyyttä tai elatusta koskevat aiheet, jotka
ovat pitkälti paneutuneet käytännön ongelmiin. Käytännön tilanteissa kysymyksen ytimenä ovat usein vanhempien välillä syntynyt kiista lapsesta ja sitä kautta
ks. tarkemmin Kangas 2013, s. 3-4.
Hakalehto-Wainio 2013b, s.68. ks. myös Kurki-Suonio 1999, s. 428-429.
3 Hakalehto-Wainio 2013, s. 20. Hakalehto-Wainion mukaan suomalainen lapsioikeudellinen tutkimus on jäänyt jälkeen muista pohjoismaista.
4 ks. tarkemmin ns. lapsipaketista Kurki-Suonio 1999, s. 367 ss.
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vanhempien oikeudet.5 Lapsioikeuden toiseksi aalloksi on kutsuttu viimeaikaisen
lapsioikeudessa yleistyneen tutkimuksen suuntaa, jossa lasten perus- ja ihmisoikeudet otetaan entistä vahvemmin huomioon.6 Oma tutkimukseni sijoittuu nimenomaan tämän uuden aallon alueelle, sillä lasten perus- ja ihmisoikeudet ovat keskeisessä asemassa tutkielmassani.
Aihealuettani sivuavaa aiempaa lapsioikeudellista tutkimusta ja muuta kirjallisuutta on Liisa Niemisen kirjoittama ”Lasten perusoikeudet” vuodelta 1990, joka
oli eräänlainen lähtölaukaus lapsen perusoikeudellista asemaa koskevalle tutkimukselle Suomessa. Liisa Niemisen teos ”Perus- ja ihmisoikeudet ja perhe” vuodelta 2013 oli puolestaan eräänlainen päivitys lasten perus- ja ihmisoikeuksien
tilaan Suomessa. Teos käsittelee muun muassa perheoikeuden jännitteitä perusja ihmisoikeusnäkökulmasta. Liisa Niemisen ja Suvianna Hakalehto-Wainion toimittama ”Lapsioikeus murroksessa” -teos vuodelta 2013 kokoaa yksiin kansiin
lasten ja nuorten oikeuksia eri oikeudenaloilta. Henna Pajulammen väitöskirja
”Lapsi, oikeus ja osallisuus” vuodelta 2014 oli ensimmäinen suora lasten osallisuusoikeuksiin liittyvä tutkimus.
Vaikka tutkielmani on lapsioikeudellinen, sillä on vahva liityntä myös valtiosääntöoikeuteen. Aiheeni koskee lasten perus- ja ihmisoikeuksia suhteessa vanhempien oikeuksiin, ja perusoikeuksien välinen rajanveto kuuluu vahvasti valtiosääntöoikeuteen. Perinteisesti perus- ja ihmisoikeuksien pääasiallisena vaikutus- ja
soveltamisalueena on pidetty julkisoikeutta, mikä tarkoittaa, että perus- ja ihmisoikeudet on ajateltu soveltuviksi lähinnä vertikaalisissa suhteissa. Perus- ja ihmisoikeuksien ajatellaan yksityishenkilöille kuuluviksi oikeuksiksi, jotka velvoittavat julkista valtaa. Viime vuosina laajemmin oikeudellisen mielenkiinnon kohteeksi ovat nousseet myös perusoikeudet yksityishenkilöiden välisissä suhteissa.7 Tutkimukseni käsittelee perusoikeuksia nimenomaan yksityisoikeuden
näkökulmasta. Tutkin perusoikeuksien normatiivista merkitystä eräissä yksityisten välisissä oikeussuhteissa.
Perusoikeuksien rajanvetoon liittyy myös mahdollinen perusoikeuksien loukkaus,
jolloin liikutaan rikosoikeuden alalla. Yksityiselämän suojan ja sananvapauden

ks. Hakalehto-Wainio 2013 s. 14 ja Pajulammi 2014, s.30.
näin mm. Pajulammmi 2014, s.31.
7 ks. tarkemmin Länsineva 2011, s. 456-466.
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kollisiotilanteita voisi lähestyä monestakin näkökulmasta, mutta olen tähän tutkimukseen valinnut rikoslain 24 luvun 8 §:n yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen. Perhepiirissä tapahtuva huoltajien toiminta ei ole julkista, eikä sitä valvota. Läheskään aina lapsen yksityiselämää loukkaava toiminta ei täytä rikoksen
tunnusmerkistöä tai ylitä lastensuojelukynnystä. Yhteiskunnalla ei ole keinoa tai
motiivia puuttua sellaiseen lasta koskevien tietojen levittämiseen, josta ei aiheudu
vahinkoa tai haittaa, joten sellaisen tutkiminen ei tässä yhteydessä ole mielekästä. Rikosoikeudellisesta näkökulmasta huolimatta rajaan tutkimukseni ulkopuolelle mahdolliset rangaistusseuraamukset, sillä tutkielmallani pyrin tekemään
rajanvetoa perusoikeuksien välille.
En tutkielmassani tutki tarkemmin sananvapauslainsäädäntöä. Rajaan sananvapauslainsäädännön pois, sillä se käsittelee sananvapauden käyttämistä joukkoviestinnässä. Koska tutkielmani käsittelee huoltajan sananvapautta eli sananvapauden käyttämistä yksityisten välillä, en koe tarpeenmukaiseksi perehtyä tarkemmin sananvapauslainsäädäntöön.

1.3. Tutkimuksen metodi
Oikeusdogmaattinen eli lainopillinen tutkimus pyrkii tutkimusmenetelmänä tulkitsemaan voimassa olevia säännöksiä.8 Tuorin mukaan tällaisen tulkintalainopin
kohteena on oikeuden pintataso.9 Tutkimukseni on tulkintalainopillinen, sillä pyrin
tulkitsemaan lapsioikeuden kontekstissa oikeuden pintatasoa. Tähän pintatasoon liittyen käsittelen lapsen yksityiselämän suojaan liittyvää lainsäädäntöä,
sekä kansallisten että kansainvälisten tuomioistuinten ratkaisuja ja oikeustiedettä.
Lainopin tarkoituksena on tulkitsemisen lisäksi tutkimuskohteen systematisointi.
Systematisoimalla eli jäsentämällä voimassa olevaa oikeutta lainoppi pyrkii luomaan ja kehittämään oikeudellista käsitejärjestelmää, jonka avulla oikeutta tulkitaan. Systematisoinnin avulla oikeusjärjestyksestä on helpompi hahmottaa kokonaiskuva sekä ymmärtää oikeusjärjestyksen keskinäissuhteita.10 Tuori kuvaa

Aarnio 2011, s.1.
Tuori 2000, s.303.
10 Husa ym.2008, s.19-21.
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systematisoivaa lainoppia teoreettiseksi lainopiksi, jonka kohdealueena on oikeuskulttuuri.11
Tuorin tasoajattelun mukaisesti oikeuteen kuuluu näkyvän pintatason, eli lainsäädösten, oikeuskäytännön ja oikeudellisen tutkimuksen, lisäksi muitakin tasoja.
Keskeistä ei ole se, montako tasoa oikeudesta erotetaan vaan ajattelun ydin piilee siinä, että ymmärretään oikeustieteen käsittävän muutakin kuin sen näkyvän
pinnan, joka helposti ajatellaan oikeuden kokonaiskuvaksi. Tällaiset oikeuden syvällisemmät kerrokset ovat ajan kanssa muodostuneet oikeuden pintatasoista.
Ne ohjaavat oikeuden pintatasoa ja toisaalta suhteuttamalla pinnanalaisia kerrostumia ja pintatason ilmiöitä toisiinsa voidaan selittää pintatason muutoksia.
Keskeistä ei ole vetää tasojen välille jyrkkiä rajoja, vaan tarkoituksenmukaisempaa on ymmärtää eri tasoille hahmoteltavien asiasisältöjen keskinäinen yhteys.12
Tutkimukseni normatiivinen kohde on lapsen yksityisyyden suoja suhteessa huoltajana toimivan vanhemman sananvapauteen. Pyrin tulkintalainopin avulla selvittämään lapsen yksityisyyden suojaan liittyvien oikeussäännösten sisällön eli kuvaamaan niin sanottua oikeuden pintatasoa. Tässä mielessä tutkielmani edustaa
perinteistä lainoppia. Tutkimukseni on toisaalta myös systematisoiva eli teoreettislainopillinen siinä mielessä, että pyrin jäsentämään rikosoikeutta sekä lapsioikeutta lapsen yksityisyyden suojan näkökulmasta. Jäsentämisessä apukeinoina
hyödynnetään lapsioikeudellisia yleisiä oppeja, kuten lapsen etua, osallistumisoikeutta sekä ihmisoikeuksia.
Edellä kuvattu perinteinen oikeusdogmaattinen tutkimus ei yksin riitä metodiksi.
Pelkästään sen avulla ei ole mahdollista muodostaa kattavaa kokonaiskuvaa tutkimuskysymyksestäni. Jotta kysymystä voidaan ylipäätään käsitellä, edellytetään
myös muiden oikeudenalojen käsittelyä. Kangas kutsuu tätä ongelmakeskeiseksi
lainopiksi, jonka perusajatuksena on oikeusjärjestyksen ykseys. Ongelmakeskeisellä lainopilla pyritään systematisoimaan oikeusjärjestystä kokonaisuutena tietyn peruskysymyksen suhteen.13 Ongelmakeskeisen lainopin avulla tutkin siis
lapsioikeuden alalle kuuluvaa lapsen yksityisyyden suojaa, käsitellen asiaa sekä

Tuori 2000, s. 303.
Tuori 2000, s. 171 ja 212-220.
13 Kangas 1997, s. 94.
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valtiosääntöoikeuteen kuuluvien perus- ja ihmisoikeuksien kautta että rikosoikeuteen kuuluvan yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen kriminalisoinnin valossa.
Pyrin selvittämään kahden perusoikeuden, sananvapauden ja yksityisyyden suojan keskinäistä suhdetta. Aineistona käytän sekä kotimaista että kansainvälistä
kirjallisuutta, kansainvälisiä sopimuksia sekä ajantasaista lainsäädäntöä ja lainvalmisteluaineistoa. Tutkielmassa käsitellään useampia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja, viitataan korkeimman oikeuden tapauksiin sekä käsitellään tarkemmin yksi lainvoimaa vailla oleva hovioikeuden ratkaisu. Oikeuskäytännöllä pyrin tuomaan konkretiaa tutkimukseen, sillä pelkkä säännösten käsitteleminen ei osoita niiden oikeudellista merkitystä. Käytännön tarkastelu mahdollistaa perusoikeuksien todellisen merkityksen arvioimisen. Oikeustapauksiksi
olen pyrkinyt valitsemaan kattavasti erilaisia ratkaisuja, josta käy ilmi lasten oikeudet ja niiden painotus.
Häyhän mukaan jokaisen tieteellisen tutkimuksen tulisi tuottaa jotain uutta, jota
kukaan ei ole aiemmin tuonut esille.14 Lapsioikeus alana on suhteellisen vähän
tutkittu, minkä vuoksi se on otollinen oikeudenala ajankohtaisille tutkimuksille.
Tutkimukseni aiheen ajankohtaisuuden puolesta puhuu myös se, että tutkimuskysymykseni kaltaista oikeudellista ongelmaa ei ole käsitelty lapsi-, rikos- tai valtiosääntöoikeudellisessa oikeuskirjallisuudessa.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ratkaisukäytännössä ei ole tällä hetkellä ratkaisuja, jotka ottaisivat kantaa lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen eli pohtisivat lapsen yksityisyyden suojaa suhteessa omaan vanhempaansa.15 Siitä huolimatta, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ole ottanut
kantaa tutkimuskysymykseni mukaiseen ongelmaan, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut useita tuomioita, jotka käsittelevät lapsen oikeuksia ja antavat tulkintasuuntaa lapsen edun ensisijaisuudesta ja painoarvosta.
Korkeimman oikeuden tapaukset, joihin viittaan tutkimuksessani, eivät EIT:n tapausten tavoin suoraan ota kantaa tutkimuskysymykseeni. Korkeimman oikeuden tapauksissa on kuitenkin omaksuttu kotimaiseen oikeuskäytäntöön EIT:n tulkintalinjaa lasten oikeuksista. Korkeimman oikeuden tapauksista käy ilmi, että
14
15

Häyhä 1997, s.15-16.
Virkkala 2016, s.60.
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lasten ja vanhempien perusoikeuksien ollessa ristiriidassa, etusija on annettava
lapsen edulle.
Julkisen sanan neuvoston ratkaisukäytäntöä esittelen tutkimuksessani siitäkin
huolimatta, että julkisen sanan neuvosto ei ratkaisutoiminnassaan käytä julkista
valtaa. Julkisen sanan neuvoston ratkaisukäytännössä ilmenevä sananvapauden
ja yksityiselämän suojan rajanveto on jossain määrin yksityiskohtaisempaa, kuin
lakiin perustuva rajanveto. Tämän vuoksi ratkaisukäytännöllä on lisäarvoa vanhemman sananvapauden ja lapsen yksityiselämän suojaa koskevassa rajanvedossa.
Tutkielmani rakenne etenee perus- ja ihmisoikeuksien määrittämisestä eli yksityisyyden suojan ja sananvapauden tarkemmasta esittelystä lapsen ja vanhemman välisen suhteen hahmottamiseen ja juridiseen määrittelyyn. Tutkielman neljännessä luvussa määritellään RL 24:8 §:n mukainen yksityiselämää loukkaavan
tiedon levittämisen kriminalisointi. Tunnusmerkistön kuvailusta edetään käytännön tapauksiin, joista on pääteltävissä, kuinka lapsen yksityiselämän suoja käytännössä toteutuu. Tutkielmani kuudes luku sisältää lyhyen katsauksen Ruotsin
ja Norjan yksityiselämän suojaa koskeviin lainsäädäntöihin. Seitsemännessä luvussa kokoan oikeuskirjallisuudesta ja eri tahojen ratkaisukäytännöstä tekemäni
johtopäätökset yhden otsikon alle. Yhteenveto eli kahdeksas luku toimii kokoavana lukuna.
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2. Perus- ja ihmisoikeuksien määrittelyä
2.1. Perus- ja ihmisoikeuksista yleisesti
Perus- ja ihmisoikeudet ilmentävät yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjä perusarvoja. Perus- ja ihmisoikeus käsitteitä ei voi määritellä tyhjentävästi. Monia keskeisiä ominaispiirteitä käsitteille tuo kuitenkin käsitteiden määrittely sekä aineellisilla että muodollisilla kriteereillä. Aineellisen määritelmän mukaan perusoikeudet
ja ihmisoikeudet ovat erityisasemassa oikeusjärjestyksessä tunnustettujen oikeuksien joukossa. Ihmisoikeuksilla viitataan pääsääntöisesti erityisen tärkeisiin
ja perustavanlaatuisiin oikeuksiin. Edellä mainittujen oikeuksien ajatellaan kuuluvan yleisesti kaikille ihmisille jakamattomasti ja luovuttamattomasti. Muodollisen
määritelmän mukaan perusoikeudet ovat perustuslaissa säädettyjä yksilöille kuuluvia oikeuksia. Niille ominaista on pysyvyys ja oikeudellinen luonne.16
Suomessa yksilön perusoikeuksien suoja vaikuttaa vahvimmin lainsäädäntötoimintaan. Tämän välityksellä perusoikeuksiensuojalla on vaikutusta myös lainkäyttöön ja hallintotoimintaan ja viime kädessä yksilöiden elämään yleisesti. 17
Lapsen perusoikeuksien asianmukainen huomioon ottaminen vaatii lapsivaikutusten arviointia lainsäädäntöä ja eri hallinnonalojen toimintatapoja muuttaessa.18
Perus- ja ihmisoikeuksien pääasiallisena vaikutus- ja soveltamisalueena totutusti
pidetyn julkisoikeuden lisäksi perusoikeuksilla on merkitystä myös erilaisissa yksityisten välisissä oikeussuhteissa.19
Perus- ja ihmisoikeuksien merkitys on kasvanut suomalaisessa oikeuselämässä
1990- luvulta lähtien. Keskeisimpiä lainsäädäntötasoisia ratkaisuja tämän kehityksen taustalla ovat Suomen liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen
vuonna 1990 sekä vuoden 1996 perusoikeusuudistus. Myös vuoden 2000 perustuslain kokonaisuudistus oli perusoikeusjärjestelmän kehityksen kannalta tärkeä

Jyränki & Husa 2012, s.373. ks. tarkemmin perustuslain aineellisesta ja muodollisesta määritelmästä Ojanen 2016, s.135 -136.
17 Jyränki & Husa 2012, s. 373.
18 ks. tarkemmin lapsivaikutusten arvioinnista Pajulammi 2014, s.199 sekä sen toteutumisen kritiikistä Hakalehto-Wainio 2012, s. 186-187.
19 Länsineva 2011, s.456.
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askel. Perus- ja ihmisoikeuksien merkityksen kasvuun on liittynyt niiden ulottuminen entistä selkeämmin myös yksityisten keskinäisiin suhteisiin.20 Kysymys on
perusoikeuksien horisontaalivaikutuksesta.21
Perus- ja ihmisoikeuksien ulottaminen myös yksityisten keskinäisiin suhteisiin
vahvistaa käsitystä siitä, että yksilöt tarvitsevat perusoikeuksilleen suojaa myös
muilta kuin julkisen vallan taholta tulevia loukkauksia ja uhkia vastaan. Vaikka
keskeisenä ajatuksena on, että perusoikeuksien vaikutus yksityisten välisiin suhteisiin välittyy pääsääntöisesti perusoikeuksia konkretisoivan tavallisen lainsäädännön kautta, ovat ainakin osa perus- ja ihmisoikeuksista sellaisia, että niillä voi
olla myös välittömiä vaikutuksia yksityisten keskinäisissä suhteissa. Länsineva
mainitsee esimerkiksi yksityiselämän, kunnian ja kotirauhan suojan sellaisiksi perusoikeuksiksi, jotka velvoittavat välittömästi yksityisiäkin toimijoita.22
Länsineva esittää olennaiseksi oikeussuhteiden perusoikeusherkkyyden mittariksi sen, ovatko yksityisoikeudellisen oikeussuhteen osapuolet tasa-arvoisia vai
onko oikeussuhteessa merkittävän epäsymmetrisiä piirteitä. Julkisella valalla on
vahva velvollisuus huolehtia perusoikeuksien turvaamisesta sellaisissa suhteissa, joiden osapuolet eivät ole keskenään tyypillisesti tasavertaisia ja joihin liittyy suuria riskejä heikomman osapuolen perusoikeuksien vaarantumisesta.23
Tuomioistuimen tehtäväksi jää perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta puntaroida oikeustoimien sallittavuutta yksilöiden välillä, jotka ovat epäsymmetrisessä suhteessa toisiinsa, jos lainsäädäntö ei tarjoa ratkaisuharkinnalle selkeää osviittaa.
Tuorin mukaan tuomioistuimen tulisi ratkaista perus- ja ihmisoikeuksien horisontaalivaikutus perusoikeusmyönteisen laintulkinnan avulla noudattaen PL 22 §:n
turvaamisvelvollisuuta. PL 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.24
Perus- ja ihmisoikeuksien välille on suomalaisessa oikeuskielessä tehty selvä
ero. Perusoikeuksilla viitataan valtionsisäiseen perustuslakitasoiseen säänte-

Länsineva 2002, s.56-68.
Tuori 2003, s.934.
22 Länsineva 2002, s.59.
23 Länsineva 2011, s.460.
24 Länsineva 2011, s.460 ja Tuori 2003, s.934
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lyyn. Ihmisoikeuksilla puolestaan viitataan kansainvälisiin kaikille ihmisille kansainvälisen sopimuksen välityksellä tunnustettuihin arvoihin tai arvoihin, joille on
vaadittu ja saatu kansainvälistä tunnustusta.25
Euroopan ihmisoikeussopimus (EIS) määrittää ihmisoikeudet ja se on inkorporoitu Suomen oikeuteen poikkeuslailla. Kansalliset perusoikeudet katsotaan parannukseksi ihmisoikeussopimuksen määrittämistä ihmisoikeuksista ja niiden
määrittävästä vähimmäistasosta. Viljasen mukaan ihmisoikeussopimus ja siihen
liittyvä valvontakoneisto ovat subsidiariteettiperiaatteen mukaan kansallista oikeusturvajärjestelmää täydentävä suojaverkko, johon turvaudutaan silloin, kun
kansallinen normisto ja oikeusturvakoneisto jättävät turvaamatta eurooppalaisen
standardin mukaisen ihmisoikeuksien vähimmäistason.26
EIS:n määräykset ovat pääosin joustavia oikeusnormeja, joten niiden sisältö jää
pitkälti yksittäistapausta koskevassa prosessissa todettavaksi. Ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) oikeuskäytäntö täsmentää näiden sopimusmääräysten sisältöä, sillä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on EIS:ssa asetettu sopimuksen viimekätiseksi auktoritatiiviseksi tulkitsijaksi. EIS:ssa määriteltyjen ja EIT:n tulkitsemien ihmisoikeuksien ja Suomen kansallisten perusoikeuksien välillä on tulkintayhteys. EIT:n tulkinnat vaikuttavat olennaisesti myös siihen, kuinka ihmisoikeussopimuksen määräyksiä kansallisella tasolla tulkitaan.27
Lapsioikeus on perusoikeusherkkä oikeudenala, jonka tutkiminen perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta tuntuu luontevalta lähestymistavalta. Seuraavaksi käsitellään tarkemmin yksityiselämän suojaa ja sananvapautta. Yksityiselämän suojaa
käsittelen erikseen perusoikeutena sekä lasten oikeutena. Koska tutkimukseni
nojaa hypoteesiin, että yksityisyyden suoja rajoittaa sananvapautta, on keskeistä
määritellä myös sananvapaus ja tuoda esiin näiden perusoikeuksien yhteensovittamista ja niiden välistä perusoikeuspunnintaa.

Jyränki & Husa 2012, s.377-378.
Viljanen 2001, s.284 ja Neuvonen 2014, s. 33.
27 Jyränki & Husa 2012, s.378 ja Viljanen 2001, s.289-290.
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2.2. Yksityiselämän suoja
Yksityiselämän suoja on yksilön itsemääräämisoikeutta määrittävä perusoikeus.28 Siitä on säädetty Suomen perustuslaissa, jonka 10 §:n 1 momentin mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Yksityiselämän suojaan liittyy kirjeen, puhelun sekä muun luottamuksellisen viestin salaisuuden loukkaamattomuus (2 mom.).
Yksityiselämän suojan säännöksellä yksilöä suojataan sekä vertikaalisuhteessa
(lainsäädäntöteitse tapahtuva yksityisyyteen puuttuminen) että horisontaalisuhteessa (yksityisyyden loukkaukset).29 Lasten yksityisyyden suojan näkökulmasta
luonnollisesti myös vertikaalisuhteessa tapahtuvalla suojalla on merkitystä, mutta
suurin uhka lapsen yksityiselämän suojalle ei kuitenkaan ole julkisyhteisö. Todennäköisemmin lapsen yksityiselämää loukataan toisen yksityisen toimijan taholta, jolloin yksityisyyden suojan horisontaalivaikutuksella on korostunut merkitys. Yksityiselämän suoja tulee ulottaa yksityisten subjektien välisiin suhteisiin.30
Yksityiselämän käsite on yleiskäsite, joka kattaa henkilön yksityisyyden piirin. Yksityiselämän suoja ei ole aina selvästi erotettavissa esimerkiksi henkilökohtaisen
koskemattomuuden, kunnian tai kotirauhan suojasta.31 Lähtökohtana yksityiselämän suojalle on yksilön oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai
muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista yksilön yksityiselämään. Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan yksityiselämän käsite
on ymmärrettävissä henkilön yksityistä piiriä koskevaksi yleiskäsitteeksi. Yksityiselämän suojaan kuuluu myös oikeus solmia vapaasti suhteita ja ylläpitää niitä
muihin ihmisiin ja ympäristöön. Yksilöllä on oikeus määrätä itsestään ja ruumistaan. Yksityiselämän suoja turvaa myös henkilön itsemääräämisoikeutta muiden
yksityiselämän osa-alueiden lisäksi.32

Oikeuslähdeaineistosta riippuen yksityisyys näyttäytyy eri tavoin. Perustuslaissa käytetään termiä ”yksityiselämä”, kun taas henkilötietolaissa ja eräissä siihen liittyvissä laeissa käytetään käsitettä ”yksityisyys”. Rikoslaissa puolestaan kriminalisoidaan yksityiselämää – ei yksityisyyttä –
loukkaava tiedon levittäminen (RL 24:8). Saarenpää 2002, s.318-319 ja Tiilikka 2007, s. 138-139.
Valittavan termin käytöllä ei kuitenkaan ihmis- tai perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta
ole laajempaa merkitystä perustuslaissa tehdyn terminologisen valinnan vuoksi. ks. Viljanen
2011, s. 391-393, HE 309/1993 vp, s. 52-53.
29 Saraviita 2011, s. 180. ks. tarkemmin perusoikeuksien vaikutuksesta yksityisten keskinäissuhteissa Viljanen 2001, s. 134-137.
30 samoin Pajulammi 2014, s. 122.
31 HE 309/1993 vp, s.53 & Pajulammi 2014, s. 120.
32 HE 309/1993 vp s. 53.
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Tulee kuitenkin huomata, että yksityisyys voidaan mieltää oikeustieteelliseksi
suhdekäsitteeksi, jonka sisältö on sidoksissa yhteiskuntaan ja sen muutoksiin.
Yksityisyyden määritelmä muuttuu ajasta, paikasta ja kulttuurista riippuen. Perustuslakimme turvaa yksilölle oikeuden olla yksin, mutta oikeuden laajuus ja tehokkuus vaihtelevat valtion ja yhteiskunnan muuttuessa.33 Esimerkiksi lapsen yksityisyyden suojan tarve vaihtelee lapsen kehitysvaiheiden myötä.
Suomen perustuslakiin yksityiselämän käsite on omaksuttu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklasta (right to respect for private life).34 8 artiklassa on
turvattu jokaiselle oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa sekä kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta. Artiklan toisen kohdan mukaan viranomaiset eivät saa puuttua edellä mainitun oikeuden käyttämiseen lukuun ottamatta tilanteita, joissa laki sallii puuttumisen ja se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen
hyvinvoinnin vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai
moraalin suojaamiseksi taikka muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on sopimusta valvoessaan ja edellä mainittua 8 artiklaa soveltaessaan korostanut yksityiselämän piirin laajaa tulkintaa.
Yksityiselämän käsite on usein yhteydessä ja jopa päällekkäinen perhe-elämän,
kodin ja kirjeenvaihdon suojan kanssa. EIT:n linjauksen mukaan yksityiselämän
käsitteen määrittäminen ei ole mahdollista eikä tarpeellista. Olennaisena on pidetty sitä, ettei yksityiselämän piiriä tulkita liian suppeasti. Yksityiselämän suojaan on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimesta luettu muun muassa ruumiillinen ja henkinen koskemattomuus, henkilökohtainen identiteetti, yksilöä koskevan tiedon kerääminen ja käyttäminen, sosiaaliseen elämään ja henkilökohtaisiin suhteisiin liittyvät asiat sekä seksuaalinen suuntautuminen ja toiminta. Tältä
osin EIT:n esittämät käsitykset soveltuvat myös Suomen perustuslain yksityiselämän suojaa koskevan säännöksen tulkinnallisiksi lähtökohdiksi.35

Saarenpää 2002, s. 319.
Viljanen 2011, s. 393 ja samoin Neuvonen 2014, s. 38-39. Ks myös Jyränki & Husa 2012, s.
377-382: perustuslain ja EIS:n välisestä suhteesta tarkemmin.
35 Viljanen 2011, s. 393; Virkkala 2016, s.13. & Pajulammi 2014, s. 120 sekä Hirvelä ym. 2013
s.361-362.
33
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Muita perhe- ja yksityiselämää kunnioittavia säännöksiä on tehty muun muassa
Euroopan unionin perusoikeuskirjaan sekä YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia
oikeuksia koskevaan yleissopimukseen (KP-sopimus). EU:n perusoikeuskirjan 7
artiklassa yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen on suojattu siten, että jokaisen yksityis- ja perhe-elämää, kotia ja viestejä kunnioitetaan. EU:n toimielimien
ja jäsenvaltioiden tulee noudattaa EU:n perusoikeuskirjan määräyksiä silloin, kun
nämä soveltavat unionin oikeutta.36 KP-sopimuksen 17 artikla (right to privacy)
rajaa, ettei kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin taikka kirjeenvaihtoon
ole sallittua puuttua mielivaltaisesti tai laittomasti eikä kenenkään kunniaa tai mainetta loukkaavia hyökkäyksiä saa suorittaa. Lisäksi 17 artiklan toisen kohdan mukaan jokaisella on oikeus lain suojaan tällaista puuttumista tai hyökkäystä vastaan.
Edellä mainittua artiklaa koskevassa yleisohjeessa KP-sopimusta valvova YK:n
ihmisoikeuskomitea on korostanut valtioiden velvollisuutta taata yksityiselämän
suoja sekä vertikaalisuhteessa viranomaisten että horisontaalisuhteessa yksityisten henkilöiden mielivaltaiselta puuttumiselta. Yksityiselämään puuttuminen on
sallittua vain laissa säädetyllä tavalla. Sallitut yksityiselämään puuttumisen mahdollisuudet on säädettävä tarkasti laintasoisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti.
Puuttumisen on oltava sopimuksen määräysten ja tavoitteiden mukaista sekä tapauskohtaisesti harkiten kohtuullista. Yhteiskuntaan kuuluminen aiheuttaa sen,
että yksityiselämän suoja on väistämättä suhteellinen.37

2.3. Lapsen yksityisyyden suoja
Ihmisoikeudet ajatellaan lähtökohtaisesti ikäneutraaleiksi, mikä tarkoittaa, että ne
koskevat myös alaikäisiä siinä missä aikuisiakin. Ihmisoikeudet on kuitenkin mielletty alun alkaen enemmän aikuisille kuuluviksi oikeuksiksi sekä kansainvälisessä
että kansallisessa oikeudessa, sillä lasten hyvinvoinnista huolehtimista ei nähty
juridisena kysymyksenä. Ihmisoikeuksien merkityksen vahvistuminen on edistänyt lasten oikeudellista asemaa.38 Jos lähtökohtana lasten ihmisoikeuksista puhuttaessa pidetään, että kaikki ihmisoikeudet kuuluvat lapsille yhtäläisesti, voi-

Virkkala 2016, s. 14.
Virkkala 2016, s.14 & YK:n asiakirja HRI/GEN/1/Rev.9, kohdat 1, 3, 4, 7 ja 8.
38 Hakalehto-Wainio 2014, s. 133.
36
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daan lapsen ihmisoikeuksien ajatella olevan laajempia kuin aikuisten ihmisoikeudet, sillä lapsella ei ole valmiuksia huolehtia omien oikeuksiensa toteutumisesta,
mikä aiheuttaa erityisen suojelun tarpeen.
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus39 (LOS) on keskeinen asiakirja lapsia koskevissa asioissa ja merkittävä edistysaskel lasten oikeuksien kehityksessä.40 Se
muodostaa eräänlaisen lasten ihmisoikeuksien perusnormiston, joka normittaa
lapsen aseman kannalta keskeisiä osa-alueita. Lasten oikeuksien sopimuksessa
lapset ymmärretään siis sekä aktiivisiksi toimijoiksi että erityisen suojelun kohteiksi. Edellä mainitut elementit, joiden merkitys vaihtelee lapsen kehitysvaiheiden myötä, eivät ole toisensa poissulkevia, vaan kuuluvat lapsen oikeudelliseen
asemaan.41 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tapaamisoikeutta ja perhe-elämän suojaa koskevassa tapauksessaan viitannut lasten oikeuksien sopimukseen
ja todennut sopimuksen esittävän ne perustavanlaatuiset lasten ihmisoikeudet ja
normit, joita tulee pyrkiä noudattamaan lasten oikeuksia toteuttaessa. 42
Lasten oikeuksien sopimuksen 16 artiklaa voidaan pitää tärkeimpänä nimenomaisesti lasten yksityiselämän suojaa koskevana sopimusartiklana. Artiklassa
on säädetty, että lapsen yksityisyyteen, perheeseen, kotiin taikka kirjeenvaihtoon
ei saa puuttua mielivaltaisesti tai laittomasti. Lisäksi lapsen kunniaa tai mainetta
ei saa laittomasti halventaa. Artiklan toisen kohdan mukaan lapsella on oikeus
lain suojaan tällaiselta puuttumiselta ja halventamiselta.
LOS:n edellä mainitun artiklan mukaan jokaisen lapsen oikeutta yksityisyyteen
tulee suojella mielivaltaista tai laitonta puuttumista vastaan. Lapsi on itsenäisenä
oikeuksiensa haltijana oikeutettu yksityisyyteen niin perhepiirissä kuin sen ulkopuolellakin. Perhepiirissä lapsen oikeus yksityisyyteen kaikesta huolimatta vaihtelee, johtuen perherakenteesta, elinoloista tai muista lapsen yksityisyyden tilaa
määrittelevistä asioista.43

39 Convention on the Rights of the Child, kansainvälinen lyhenne CRC tai UNCRC. Ks. HakalehtoWainio 2014: Tarkemmin lasten oikeuksien sopimuksen synnystä ja merkityksestä.
40 ks. tarkemmin lasten ihmisoikeuksien kehityksestä Wall 2008, s.523-542.
41 Hakalehto-Wainio 2014, s. 133-135. Ks. myös Hammarberg 2011, s.157-185: Hammarberg
kirjoittaa ihmisoikeuksien säännönmukaisen valvonnan heikkouksista kansallisella tasolla. Vaikka
kansainvälisellä sekä Euroopan tasolla yhteisistä pelisäännöistä on sovittu ja ihmisoikeudet on
integroitu kansalliseenkin lainsäädäntöön, niiden valvonnassa on heikkouksia. Hammarberg on
koonnut johtopäätöksiä ja suosituksia muun muassa lasten oikeuksien toteutumisesta.
42 Sahin v. Saksa (2003), tuomion kohdat 39-40, Hirvelä ym. 2017, s. 762 sekä Hakalehto-Wainio
2013, s.21.
43 Hetemäki 2011, s. 159.
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LOS:n 16 artiklan normi lapsen oikeudesta yksityisyyteen ei merkittävästi eroa
EIS 8 artiklasta, jota tulkitaan LOS:n valossa. Sopimus nimenomaisesti lasten
oikeudesta yksityisyyteen on tehty, jotta se nostaisi esille lapsen yksityisyyden
suojaan liittyviä asioita, kuten lapsen fyysisen ympäristön ja hänen suhteidensa
sekä kanssakäymistensä yksityisyyden. EIT on oikeuskäytännössään lukenut
muun muassa yksilön tietojen keräämisen ja käyttämisen yksityiselämän piiriin
kuuluvaksi. Tästä on pääteltävissä, että lapsesta kerättyjä tietoja tulee myös valvoa. Lainsäädännön tulee lapsen yksityisyyden suojan velvoittamana muun muassa valvoa, että lapsi tietää hänestä kerätyn ja säilytettävän tiedon olemassaolosta, sen säilyttämisperusteista sekä siitä, kuka tietoa hallitsee. Lapsella tulee
olla oikeus päästä käsiksi tällaisiin asiakirjoihin, mahdollisuus vastustaa asiakirjoihin kirjattuja tietoja ja tarvittaessa korjata niitä. Lapsen oikeus yksityisyyteen
velvoittaa myös lainsäädännön rajoittamaan muiden pääsyä tietoihin.44
Edellä mainitun sopimuksen lähtökohtana on ajatus, että lapsen etu on ensisijaisesti otettava huomioon kaikissa lapsia koskevissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa.45 EIT:n L. v. Suomi (2000) perhe-elämän suojaa koskevassa päätöksessä
oli kyse huostaanottoa, huostassapidon jatkamista sekä lapsen ja vanhemman
yhteydenpidon rajoituksia koskevasta asiasta. EIT:n perustelujen mukaan eri intresseille tulisi löytää oikeudenmukainen tasapaino. Tapauksessa vastakkain olivat vanhempien intressi perheen jälleenyhdistämiseksi ja toisaalta lapsen intressissä oleva huostassapidon jatkuminen. Lapsen ja vanhemman intressejä punnitessaan EIT on antanut erityistä painoarvoa lapsen edulle, joka tapauksen luonteen ja vakavuuden perusteella saattaa olla painavampi kuin vanhemman etu.
Vanhemmilla ei 8 artiklan nojalla ole oikeutta esimerkiksi toimenpiteisiin, joista
voi olla haittaa lapsen terveydelle tai kehitykselle.46
Päätöksestä voidaan päätellä, että lapsi, joka on vanhempaansa verrattuna heikommassa asemassa, on oikeutettu positiiviseen erityiskohteluun yleisestä yhdenvertaisuusvaatimuksesta huolimatta. Intressien ollessa ristiriidassa lapsen
asema velvoittaa lainsoveltajaa asettamaan lapsen intressit etusijalle suhteessa
kilpaileviin intresseihin.

Virkkala 2016, s. 15 ja Hetemäki 2011, s.167.
Hirvelä ym. 2017, s. 762. Tarkemmin lapsen edusta myöhemmin kohdassa 3.2.
46 Hirvelä ym. 2017, s. 763 EIT L. v. Suomi (2000), kohta 122.
44
45
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2.3. Sananvapaus
Sananvapaus ihmisoikeutena ja perusoikeutena on yksi keskeisimmistä oikeuksista. Se turvaa yksilön viestinnän vapauden yleisesti ja jokaiselle oikeuden ilmaista itseään ja kommunikoida toisten kanssa.47 Sananvapaudesta säädetään
Suomen perustuslain 12 §:n 1 momentissa. Säännöksen mukaan jokaisella on
sananvapaus, johon kuuluu oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Ensimmäinen momentti sisältää myös niin sanotun kvalifioidun lakivarauksen, jolla voidaan rajoittaa sananvapautta säätämällä kuvaohjelmille lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.48
Suomen perustuslain sananvapaussäännöksen tulkintaan ovat vaikuttaneet
omilta osiltaan säännökset Euroopan unionin oikeudessa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa
yleissopimuksessa. Euroopan ihmisoikeussopimuksen sananvapausartikla turvaa jokaiselle vapauden mielipiteisiin sekä oikeuden tietojen ja ajatusten levittämiseen ja vastaanottamiseen alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten
siihen puuttumatta (EIS 10 artikla). Artiklan toinen kohta sisältää rajoitusedellytykset, joiden mukaan sananvapaus voidaan asettaa muodollisuuksien, ehtojen,
rajoitusten ja rangaistusten alaiseksi, joista on säädetty laissa. Edellytyksenä on,
että ne ovat välttämättömiä muun muassa rikollisuuden estämiseksi, terveyden
tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten
arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi.
Sananvapauden keskeinen merkitys demokraattiselle yhteiskunnalle on korostunut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä. Tuomioistuin on
pitänyt tärkeänä ratkaisukäytäntönsä valossa mielipiteenilmaisun oikeutta ja poliittisen keskustelun vapautta. Jokaisella on oikeus osallistua mielipiteiden ja aja-

HE 309/1993 vp s. 56 & Manninen 2011, s. 460-46: Ydinajatus sananvapauden perusoikeusasemalle on ollut poliittinen oikeus, jolla on pyritty suojaamaan vapaa tiedonvälitys yhteiskunnassa ja kaikille avoin, vapaa ja julkinen kansalaiskeskustelu, kuten kansanvaltaisen yhteiskunnan perusteisiin kuuluu. Sananvapauteen kuuluu kuitenkin paljon muutakin. Poliittisen ilmaisun
lisäksi sananvapauden piiriin kuuluvat kaiken tyyppiset ilmaisut niiden sisällöstä riippumatta: yksilön mielipiteenvapaus ja laaja ilmaisunvapaus tiedonvälityksessä, mielipiteen esittämisessä
sekä jopa vallankäytön kritiikissä.
48 Manninen 2011, s. 460.
47
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tusten vaihtoon. Lehdistön ja yleiseen keskusteluun osallistuvien tulee voida arvostella vallan käyttöä vapaasti.49 Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan
sananvapauden määritelmä on tarkoituksen mukaisesti yhtenevä EIS 10 artiklan
kanssa. Suomen näkökulmasta Europan unionin perusoikeuskirjan säännökset
tuovat tulkintaperustaa myös EU-säädösten kautta.50
YK:n ihmisoikeuskomitea on KP-sopimuksen 19 artiklaa koskevassa yleisohjeessa linjannut, että mielipiteen- ja sananvapaus ovat tärkeitä yhteiskunnalle ja
yksilön täydelle kehitykselle.51 19 artiklassa turvataan jokaiselle oikeus mielipiteeseen ilman ulkopuolista puuttumista ja sananvapaus, joka pitää sisällään vapauden hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia riippumatta alueellisista rajoista joko suullisesti, kirjallisesti tai painettuna taiteellisessa muodossa
taikka muulla tavalla. KP-sopimuksen 19 artiklan 3 kohta sisältää rajoitussäännöksen, jonka mukaan sananvapautta voidaan rajoittaa lain tasoisella säännöksellä, jos se on välttämätöntä toisten henkilöiden oikeuksien tai maineen kunnioittamiseksi, valtion turvallisuuden taikka yleisen järjestyksen, terveydenhoidon
tai moraalin suojelemiseksi.
Yleisohjeen mukaan velvollisuus turvata ja kunnioittaa ilmaisunvapautta ja sananvapautta koskee kaikkia julkisen vallan tasoja. Edellä mainittuun velvollisuuteen liittyy julkisen vallan vastuu sananvapauden turvaamiseen myös yksityisten
taholta tulevia loukkauksia vastaan. Artiklan toinen kohta on tarkoitettu suojaamaan kaikkia ilmaisun ilmenemismuotoja. Tämä tarkoittaa muun puhutun, painetun ja viittomakielen lisäksi muuta nonverbaalista viestintää, kuten kuvaa, audiovisuaalista, elektronista ja internetissä tapahtuvaa viestintää. Tiedonvälitys- ja
kommunikointiteknologia kehittyvät kovaa vauhtia. Valtioiden tulisi huomioida
tämä kehitys ja ryhtyä tarvittaviin toimiin edesauttaakseen uusien medioiden itsenäisyyttä ja turvatakseen yksilöille mahdollisuuden käyttää tällaisia medioita.52
Yhteneväisesti edellä mainitun KP-sopimuksen 19 artiklan kanssa Suomen perustuslain sananvapaussäännöksen soveltamisala on laaja siten, että sananvapautta ei ole sidottu mihinkään erityiseen viestinnän muotoon tai menetelmään.
Sananvapaus on siis turvattu viestin ilmaisemisen tai julkistamiseen kulloinkin
Manninen 2011, s. 460-461. ja Virkkala 2016, s.20-21.
Virkkala 2016, s.22.
51 Virkkala 2016, s.21 ja YK:n asiakirja CCPR/C/GC/34, kohta 2.
52 Virkkala 2016, s. 21 ja YK:n asiakirja CCPR/C/GC/34, kohdat 7, 12 ja 15.
49
50
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käytettävästä menetelmästä riippumatta. Sananvapaussäännöksen välineneutraalisuudella on varmistettu, että säännöstä voidaan soveltaa kaikenlaisiin käytössä oleviin ja tulevaisuudessa käyttöön otettaviin viestintäteknisiin menetelmiin.53
Perustuslain turvaama sananvapaus kuuluu jokaiselle Suomen oikeudenkäyttöpiirissä olevalle luonnolliselle henkilölle riippumatta tämän kansalaisuudesta. Sananvapaus ei myöskään ole riippuvainen henkilön iästä: lapsilla on aikuisiin nähden yhtäläiset oikeudet ilmaista ja vastaanottaa informaatiota.54 Lasten sananvapaus on turvattu erikseen lasten oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa, jonka
13 artiklan mukaan lapsella on oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä. Edellä mainittu oikeus sisältää vapauden hakea, vastaanottaa ja levittää kaikenlaista tietoa
ja ajatuksia yli rajojen missä tahansa lapsen valitsemassa muodossa. Oikeuden
käytölle voidaan säätää lailla rajoituksia, jos rajoitukset ovat välttämättömiä muiden oikeuksien tai maineen kunnioittamiseksi taikka kansallisen turvallisuuden,
yleisen järjestyksen, väestön terveyden tai moraalin suojelemiseksi.
Sananvapauden soveltamisala on laaja siten, että kaikenlaiset tiedot, mielipiteet
ja muut viestit niiden sisällöstä riippumatta kuuluvat sen soveltamisalan piiriin.
Sananvapausäännöstä kuvaa siis sisältöneutraalisuus. Soveltamisalan laajuutta
ei silti tule ymmärtää siten, että kaikki ilmaisut olisivat yhtä vahvasti suojattuja
niiden sisällöstä ja tarkoituksesta riippumatta. Sananvapaus ei ole ehdoton perusoikeus. Sananvapautta on mahdollista rajoittaa lailla ja sisällöltään lainvastaiseen ilmaisuun on mahdollista puuttua jälkikäteisen valvonnan keinoin.55

2.4. Sananvapauden ja yksityisyyden suojan yhteensovittaminen
Perusoikeussäännöstö ei ole sisäisesti ristiriidaton kokonaisuus.56 Koska yksityisten välisissä suhteissa molempien osapuolten on mahdollista olla samanaikaisesti perusoikeussubjektina, voivat perusoikeudet joutua keskenään kollisioon. Tällainen perusoikeuksien, esimerkiksi sananvapauden ja yksityisyyden
suojan, ristiriita on ratkaistavissa punninnalla. Punninnan tavoitteena on löytää

HE 309/1993 vp, s. 56 & Manninen 2011, s. 462.
Manninen 2011, s. 465-466 ja Hetemäki 2011, s. 145.
55 HE 309/1993 vp, s. 56 ja Manninen 2011, s. 462-463.
56 Ks. tarkemmin perusoikeuspunninnasta HE 309/1993 vp s. 29 ja Viljanen 2001 s.12-13.
53
54

19
ratkaisu, joka toteuttaa samanaikaisesti kilpailevat perusoikeudet mahdollisimman täysimääräisenä. Konkreettisessa ratkaisutilanteessa perusoikeuspunninta
voi johtaa siihen, että tietyn perusoikeuden suojaaminen oikeuttaa syrjäyttämään
muut siinä tilanteessa relevantit perusoikeudet.

57

Sananvapautta, kuten ei muitakaan perusoikeuksia, ei voida rajoittaa mielivaltaisesti millaisilla tahansa perusteilla.58 Sananvapauden rajoittaminen johtuu
yleensä siitä, että ilmaistu tai julkistettu viesti on sisällöltään lainvastainen tai viestiä epäillään sellaiseksi. Tällaiset julkistetun viestin sisältöön tai jonkin seikan ilmaisemiseen liittyvät kriminalisoinnit on säädetty rikoslaissa. Esimerkki tällaisesta ilmaisunvapausrikoksesta on yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
(RL 24:8 §).59
Suomen korkein oikeus on ratkaisukäytännössään ottanut kantaa sananvapauden ja yksityisyydensuojan väliseen vastakkainasetteluun ja korostanut, että perusoikeuksilla ei ole keskinäistä etusijajärjestystä yleisellä tasolla, vaan ne on pyrittävä sovittamaan yhteen ja toteuttamaan rinnakkain. Korkein oikeus on korostanut oikeuksien punninnan olevan tapauskohtaista. Tapauskohtaisuudella tarkoitetaan, että jokaisessa ristiriitatilanteessa on punnittava, kuinka keskeisesti ilmaistu tai julkistettu viesti koskettaa henkilön yksityiselämän ydinaluetta ja toisaalta kuinka välttämättömänä sananvapauteen puuttumista on tämän johdosta
pidettävä.60
Perusoikeuksien yhteensovittamisella yksityisten välillä on periaatteellista käytännön merkitystä silloin, kun kyse ei ole tosiasiassa kahdesta tasa-arvoisesta
oikeussubjektista, vaan toinen yksityinen oikeussubjekti on selkeästi heikommassa asemassa.61 Esimerkiksi lapsi on heikommassa asemassa verrattaessa
häntä suhteessa huoltajaansa. Korkeimman oikeuden tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei löydy suoria kannanottoja lapsen yksityisyyden suojan ja huoltajan sananvapauden välisen jännitteen ratkaisemiseksi,
mutta yleisemmin asiaa on käsitelty. Rovaniemien hovioikeus on ottanut kantaa

Viljanen 2001, s.135-136 ja Länsineva 2002, s.136-137.
Lisää perusoikeuksien rajoitusedellytyksistä ks. PeVM 25/1994 vp, s. 4-5; Manninen 2011, s.
474-475; Viljanen 2001, 37-38 sekä Tiilikka 2007, s. 146-147.
59 Manninen 2011, s.483.
60 KKO 2010:39, kohta 10. ks. myös ratkaisut KKO 2011:72 ja KKO:2009:3
61 Viljanen 2001, s.136.
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nimenomaisesti näiden perusoikeuksien ristiriitaan ratkaisulla, jota käsittelen tarkemmin kappaleessa 5.2. Yksityiselämän ja sananvapauden kuvaamisesta on
luontevaa edetä tarkastelemaan lähemmin lapsen ja vanhemman roolia itsenäisesti sekä suhteessa toisiinsa. Lapsen oikeudellisen aseman ja vanhempien lakimääräisten velvollisuuksien hahmottaminen luo viitekehystä perusoikeuksien
ristiriitaan.
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3. Lapsen asema suhteessa vanhempiin
3.1. Vanhempi lapsen huoltajana
Vanhemmuuden käsitettä ei ole ilman lapsia. Arkikielessä perheen sisäiset suhteet jäsennetään lapsen ja vanhemman väliseksi suhteeksi. Oikeudellisessa kielenkäytössä puolestaan puhutaan huoltajan ja lapsen välisestä suhteesta. Käsitteet eroavat toisistaan siinä, että vanhemmuus käsitteenä on jotain pysyvää,
mikä ei katoa huoltajuuden päätyttyä, mistä osoituksena on vanhemman elatusvelvollisuus lapseensa nähden, vaikka henkilö ei olisi lapsen huoltaja. Vanhemmuutta eli äitiyttä tai isyyttä ei voida lakkauttaa, vaikka äiti tai isä olisi kuinka kelvoton rooliinsa. Huoltajuus puolestaan on sopimuksenvaraista ja se voi muuttua
huoltopäätöksellä. On täysin mahdollista, että lapsen oikeudellinen isä tai äiti on
vapautettu huoltajan tehtävistä ja huolto on uskottu vain toiselle vanhemmista. 62
Lapsen edustajasta puhuttaessa voidaan puhua huoltajasta, holhoojasta, edunvalvojasta tai vanhemmasta. Holhoojalla tarkoitetaan etupäässä lapsen taloudellisista asioista huolehtivaa henkilöä. Lapsen huoltaja on lähtökohtaisesti myös
lapsen holhooja voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Lapsen edunvalvojana
toimivat siis hänen huoltajansa. Poikkeuksellisesti on mahdollista, että tuomioistuin vapauttaa huoltajan edunvalvojan tehtävistä, jolloin tuomioistuin voi tarvittaessa määrätä muun henkilön hoitamaan edunvalvojan tehtävää.63
Vanhempien ensisijainen vastuu lasten hyvinvoinnista on kirjattu lastensuojelulain 2 §:än. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettu lain 3 § määrittelee
lapsen huoltajaksi lapsen vanhemmat tai henkilöt, joille lapsen huolto on uskottu.
Lähtökohtaisesti lapsen huoltajia ovat hänen molemmat vanhempansa yhdessä.
Tilanteessa, jossa yhteishuoltajuus molempien vanhempien kesken ei vastaa
lapsen etua, poikkeukselliset toissijaiset järjestelyt ovat mahdollisia.64
Oikeustieteellisesti määriteltynä ihminen saa heti synnyttyään oikeuskelpoisuuden eli hän on oikeussubjekti. Tällä tarkoitetaan yksilön mahdollisuutta olla oi-

Kangas 2012, s.101. Ks. lisää vanhemmuuden määrittelystä Kangas 2013, s. 99-100 sekä
Mahkonen 2008, s. 142-146.
63 Hetemäki 2011, s. 69.
64 HE 224/1982 vp, s. 13. ks. tarkemmin lapsen huollosta oikeutena Kangas 2012, s. 100-114.
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keuksien ja velvollisuuksien kohteena. Oikeuskelpoisuus lakkaa ihmisen kuollessa. Kaikki lapset ovat siis oikeuskelpoisia oikeussubjekteja heti syntymästään
lähtien. Toinen oikeustieteellinen määritelmä on oikeustoimikelpoisuus, jolla tarkoitetaan yksilön täysivaltaisuutta kannesubjektina. Oikeustoimikelpoisuus edellyttää, että sen kohde on täysivaltainen. Holhoustoimilain 2 §:n mukaan alle 18vuotiaat ovat vajaavaltaisia. Vajaavaltaisuus tarkoittaa, että alle 18-vuotias lapsi
ei lähtökohtaisesti ole kelpoinen tekemään juridisesti sitovia ratkaisuja itseään tai
muita koskien samalla tavalla kuin täysivaltaiset henkilöt. Tämän johdosta lapset
eivät ole aikuisiin nähden oikeustoimikelpoisia, vaikka he muodollisesti ovatkin
yhdenvertaisia oikeussubjekteja.65
Lapsen vajaavaltaisuudesta johtuen hänen puolestaan juridista päätöksentekovaltaa käyttävät suoraan lain nojalla lapsen huoltajat (HolhTL 4 §) eli lapsen vanhemmat tai muut, joille lapsen huolto on uskottu. Huoltajien lasta koskeva juridinen päätösvalta on lakiin sidottua eli kyseessä ei ole vapaa harkintavalta lapsen
huoltoon liittyvissä kysymyksissä. Huoltajilla on oikeus päättää lapsen hoidosta,
kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista, kunhan
huoltaja näistä asioista päättäessään turvaa lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin
(LHL 4 §). Huoltajan tehtävänä on turvata lapsen kehitys ja hyvinvointi tukien ja
edistäen lapsen itsenäistymistä hänen kehitystasonsa mukaisesti. Pyrkimyksenä
on vahvistaa lapsen kelpoisuutta ja valmiutta toimia omissa asioissaan. Vastakkain voidaan ajatella olevan lapsen oikeus huoltoon ja huoltajan velvollisuus sen
järjestämiseen.66
LHL 3 §:n 2 momentti rajaa huollon päättymään, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai
sitä ennen menee naimisiin. Tämän jälkeen lapsi on täysivaltainen (so. oikeustoimikelpoinen) eli juridisesti kykenevä päättämään itseään koskevista asioista,
ellei häntä jostain syystä julisteta vajaavaltaiseksi.
Kankaan määritelmän mukaan huollon oikeudellisen sääntelyn tarkoituksena on
pyrkimys korostaa, että perhepiiri ei ole oikeudesta vapaata aluetta eivätkä lapsen huoltajat voi käyttäytyä millä tahansa tavalla. Huollon piiriin kuuluvat päätökset ovat aina korostetusti lapsen henkilökohtaista elämää ja elämänvalintoja kos-
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Pajulammi 2014, s. 76.
Kangas 2013, s. 98 ja HE 224/1982 vp s. 13-14 sekä Pajulammi 2014, s. 76-77.
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kevia. Ideaalimaailmassa ja usein myös käytännössä lainsäätäjän asettama velvoite lapsen oikeudesta toteutuu, koska vanhemmat pyrkivät toimimaan niin, että
yksittäistapauksessa lapsen etu toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla.67
Objektiivisesti arvioituna vanhemmat eivät aina onnistu pyrkimyksessään toimia
lapsen edun mukaisesti. Erityisen hankalia ovat tilanteet, joissa vanhemman ja
lapsen oikeudet ovat ristiriidassa. Jotta pääsemme paneutumaan tilanteisiin,
joissa vanhemmat eivät toimi lapsen edun mukaisesti, on syytä määritellä tarkemmin, mitä lapsen edulla tarkoitetaan.

3.2. Lapsen etu ja osallisuus
Lapsen etu on yleinen lapsioikeudellinen periaate, jonka juuret ulottuvat kauas.
Jo vuoden 1959 lapsen oikeuksien julistuksessa lapsen etu mainittiin tärkeimpänä lapsen elämää ohjaavana harkintainstrumenttina.68 Alun perin lapsen etu
on ollut käytössä lähinnä lapsen huoltoa koskevassa lainsäädännössä. Lapsen
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia on ratkaistava ennen kaikkea lapsen
edun mukaisesti (LHL 10 §).69 Sittemmin lapsen edun käsite on otettu keskeiseksi
periaatteeksi kaikessa lapsiin liittyvässä päätöksenteossa.
Lapsiin liittyviä oikeudellisia pulmia on mahdotonta lähestyä antamatta painoarvoa lapsen edulle. Haastavuutta lapsen edun huomioimiseen tuo käsitteen merkityksen ja sisällön vaihtelevuus. Lainsäädännön lähtökohtana lapsia koskevissa
asioissa on, että vanhemmat lapsen huoltajina tietävät parhaiten, mikä on heidän
lapsensa edun mukaista. Tähän lähtökohtaan liittyy olettamus, että vanhemmat
toimivat lapsen edun mukaisesti niin perheessä kuin sen ulkopuolellakin.70
Suomen perustuslaki ei määrittele lapsen etua. Keskeisin muotoilu lapsen edusta
löytyy kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimuksen 3 artiklan 1.
kohdasta, jonka mukaan kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat
lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Vaikka huoltajia ei erik-

Kangas 2013, s. 98.
Pajulammi 2014, s. 182.
69 Nieminen 2009, s. 242.
70 de Godzinsky 2013, s. 162.
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seen mainita artiklassa, LOS 18 artiklan 1 kohta vanhempien yhteisestä vastuusta ohjaa vanhempia menettelemään 3 artiklan mukaisesti lapsen etu huomioiden.71
Lapsen etua käsitteenä on mahdotonta määritellä tyhjentävästi, sillä käsitteellä ei
ole yhtä etukäteen lukkoon lyötyä sisältöä, vaan se on tarkoitettu tapauskohtaisesti arvioitavaksi. Lapsen etu pitäisi ottaa huomioon kaikissa lasta tai lapsia koskevissa asioissa riippumatta siitä, tehdäänkö päätöstä yksittäiseen lapseen liittyen vai kollektiivisesti. Päätöksissä lapsen etu tulee määritellä tapauskohtaisesti
kyseessä olevan lapsen tai kyseessä olevien lasten erityistilanteen mukaisesti,
millä tarkoitetaan lapsen tilanteen, tarpeiden ja tapaukseen liittyvien olosuhteiden
huomioon ottamista. Lapsi tulee ottaa huomioon yksilönä.72
Lapsen edun käsite on tapausten erilaisuuden vuoksi varsin avoin. 73 Käsitteen
avoimuus mahdollistaa sen, että kunkin lapsen kohdalla arvioidaan hänen kokonaistilannettaan ja sen pohjalta voidaan päättää, mikä lapsen etu on. Kääntöpuolena käsitteen avoimuus voi vaarantaa yhdenvertaisuusperiaatteen, jos yksittäinen lainsoveltaja tekee päätöksen omien tuntemuksensa perusteella antaen ennakkokäsitystensä vaikuttaa asiaan. Käytännössä sen soveltaminen voi johtaa
erilaisiin päätöksiin myös tapauksissa, joissa siihen ei ole perusteita.74
Lapsen etu käsiteenä muodostuu perus- ja ihmisoikeuksista, joilla on pyritty hakemaan käsitteelle sekä sisältöä että rajoituksia. Tämän kytkennän seurauksena
lapsen etu toteutuu, kun relevantit perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat. Perus- ja
ihmisoikeudet muodostavat lapsen edun käsitteelle ydinsisällön, joka ei voi vaihdella tapauksittain.75 Lapsen perus- ja ihmisoikeudet ovat objektiivisia kriteereitä,
joiden perusteella voidaan tarkastella, toteutuuko lapsen etu yksittäisessä tilanteessa. Lapsen etu ei siis ole ylivertaisessa asemassa vaan se on aina yksittäisessä tapauksessa sovitettava yhteen lapsen muiden perus- ja ihmisoikeuksien
kanssa. Lapsen edun voidaan ajatella toteutuvan parhaiten, kun lapsen perus- ja
Hakalehto-Wainio 2013, s. 30-31 ja Nieminen 2009, s. 241-242.
YK:n asiakirja CRC/C/GC/14, kohta 32-33 ja 52-57 & Hakalehto 2016, s.430.
73 ks. Dane 2014, s.197. Lapsen edun määritelmä muuttuu ajan mukana. Säännöksen avoimuus
mahdollistaa sen, että käsityksemme lapsen edusta voi päivittyä ja muuttua ajan mukana.
74 Nieminen 2009, s. 242 ja de Godzinsky 2014, s.14. Ks. myös Dane 2014, s.219: Lapsen etu –
käsitteen joustavuus on todennäköisesti käsitteen vahvin sekä heikoin piirre. Joustavuus on välttämätön, jotta arviointi todella vastaa yksilön etua, vaikka joustavuus voi pahimmillaan johtaa siihen, että arvioinnit eivät ole keskenään samankaltaisia ja lain ennakoitavuus kärsii.
75 de Godzinsky 2013, s. 15-16; Nieminen 2004, s. 620-621; Sormunen 2016, s. 313 ja YK:n
asiakirja CRC/C/GC/14, kohta 4
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ihmisoikeudet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla ilman, että muidenkaan
oikeuksia rajoitetaan perusteettomasti.76
Lasten oikeuksien komitea on antamassaan yleiskommentissa, joka on tarkoitettu lapsen edun ensisijaisuutta käsitteleväksi tulkintaohjeeksi, listannut asioita,
joihin lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota. Yleiskommentissa on
listattu lapsen näkemys; lapsen identiteetti, johon liittyy lapsen tausta; perheen
vaaliminen ja suhteiden ylläpito; lapsen huolenpito, suojelu ja turvallisuus; lapsen
mahdollinen haavoittuva asema; lapsen oikeus terveyteen ja lapsen oikeus koulutukseen. Lapsen näkemyksen huomioon ottaminen on siis keskeinen tekijä lapsen edun arvioinnissa. Lasten oikeuksien sopimuksella turvataan lapsen oikeuksia ihmisyksilönä eikä tyydytä turvaamaan vain eräitä perustarpeisiin liittyviä oikeuksia. Komitean yleiskommentista on tehtävissä johtopäätös: jotta viranomaisen, esimerkiksi tuomioistuimen, lasta koskeva päätös olisi sopimuksen tarkoittamalla tavalla lapsen edun mukainen, ratkaisun kohteena olevan lapsen näkemys on täytynyt selvittää ja ottaa huomioon päätöstä tehdessä.77
Kansallisessa oikeudessa lapsen edun käsitteen sisältö on ollut merkittävästi
edellä mainittua kansainvälistä määritelmää suppeampi. Minkä vuoksi lapsen
edun ensisijaisuuden tarkasteleminen kansallisen lainsäädäntötradition valossa
ei täysin vastaa lasten oikeuksien sopimuksessa tarkoitettua lähtökohtaa. Lasten
oikeuksien kannalta sopimuksen ratifioinnilla on kuitenkin Suomessa ollut suuri
periaatteellinen merkitys.78
Lapsen oikeuksien komitean mukaan lapsen edun periaate on kolmitasoinen.
Lapsen edun käsitteen ensimmäinen ulottuvuus on sen aineellinen oikeus, jolla
tarkoitetaan lapsen edun ensisijaisuutta. Lapsen etu on harkinnan lähtökohtana
sekä päätöksenteon tavoitteena. Toinen ulottuvuus on lapsen edun ymmärtäminen perustuvanlaatuisena tulkintaa ohjaavana periaatteena: kaikista tulkintavaihtoehdoista on valittava se, joka parhaiten toteuttaa lapsen etua. Kolmas lapsen
edun ulottuvuus on menettelyperiaate. Tämän prosessuaalisen toimintaohjeen
mukaan lapsen edun määrittelemisessä on avoimesti esitettävä päätöksenteko-

Nieminen 2004, s. 619-620.
Hakalehto-Wainio 2013, s. 32; Hakalehto 2016, s.430 ja YK:n asiakirja CRC/C/GC/14, kohta
52-79.
78 Hakalehto-Wainio 2013, s. 31-32 ja Sormunen 2016, 313-314.
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prosessissa, kuinka lapsen etu on otettu huomioon ensisijaisena ratkaisuperiaatteena. Lapsen etu korostuu siis punnintaperiaatteena. Päätöksentekijällä on velvollisuus osoittaa, miten lapsen etua on arvioitu ja mihin kriteereihin perustuen
suhteessa muihin seikkoihin. Lasta tai lapsia koskevien päätösten perustelut ovat
siis keskeisessä asemassa.79
De Godzinskyn mukaan lapsen edun periaatteella on ohjaus- ja kontrollifunktio.
Ohjausfunktiolla pyritään varmistamaan, että lasta koskevassa asiassa saavutetaan lapselle kaikkein paras tai sopivin päätös. Kontrollifunktion tavoitteena on
rajoittaa aikuisten valtaa lapseen. Sillä pyritään varmistamaan, että lapsen on
mahdollista käyttää kaikkia oikeuksiaan ja että kaikki lapsiin liittyvät velvoitteet on
täytetty.80
Osallistumisoikeus lasta itseään koskevaan päätöksentekoon liittyy läheisesti
lapsen edun periaatteeseen.81 Lapsella on oikeus osallistua ja vaikuttaa itseään
koskeviin asioihin ikäänsä vastaavasti. Tämä osallistumisoikeus turvataan LOS:n
12 artiklassa, jonka mukaan jokaisella lapsella, joka kykenee muodostamaan
mielipiteen, on oikeus häntä koskevissa asioissa omaan näkemykseen sekä sen
vapaaseen ilmaisemiseen.82
Osallistumisoikeus on ymmärrettävä nimenomaisesti oikeudeksi osallistua, ei
velvoitteeksi. Lapsella ei siis ole velvollisuutta osallistua asioidensa käsittelyyn
eikä lapsen passiiviseksi jättäytymisestä tule aiheutua negatiivisia seuraamuksia
lapselle. Lapsen erityissuojelun tarve voi johtaa siihen, että lapsen osallistumisoikeuksista huolimatta joissain tilanteissa lapsen edun mukaista on rajoittaa hänen osallistumisoikeuksiaan. Tilanteet edellyttävät aina tapauskohtaista harkintaa. Pääsääntönä kuitenkin tulisi aina olla lapsen oikeus osallistua.83
De Godzinsky jaottelee lapsen osallistumisoikeuden kolmeen osaan. Lapsen oikeus osallistua koostuu (1) lapsen mielipiteen selvittämisestä, (2) lapsen kuule-

Hakalehto-Wainio 2013, s. 33 & YK:n asiakirja CRC/C/GC/14, kohta 6 ja 7.
de Godzinsky 2016, s. 163.
81 Pajulammi 2014, s. 181.
82 Hakalehto-Wainio 2013, s.39.
83 de Godzinsky 2013, s.166-167. Ks. myös Schiratzki 2010, s. 40.
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misesta sekä (3) siitä, mikä merkitys lapsen mielipiteelle on annettava päätöksenteossa. De Godzinskyn mukaan lapsen osallistumisoikeutta tulisi tarkastella
näistä kolmesta näkökulmasta.84
Lapsen mielipide tulisi aina pyrkiä selvittämään riippumatta, minkä ikäisestä lapsesta on kysymys. Lapsen mielipide voidaan pienten lasten kohdalla selvittää
esimerkiksi tarkkailemalla lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta
ja vanhempien lasten kohdalla keskustelemalla. Lapsen kuulemisella on mielipiteen selvittämiseen verrattuna yhtenevä tarkoitus. Molemmissa pyritään sekä toteuttamaan lapsen prosessuaalinen osallistumisoikeus että selvittämään lapsen
mielipide päätöksentekoa varten.85
Lapsen oikeutta tulla kuulluksi ei lasten oikeuksien sopimuksen mukaan tulisi sitoa lapsen ikään.86 Lapsen oikeuksien komitea on linjannut, että lapsen osallistumisoikeudesta päätettäessä ikärajojen käyttöön tulisi suhtautua hyvin kielteisesti.
Lapsen tulisi iästään riippumatta saada ilmaista mielipiteensä. Lapsen ikä vaikuttaa vain niihin menetelmiin, joilla kuuleminen eri-ikäisten lasten kohdalla toteutetaan.87
Osallistumisoikeuden toteutumisen varmistamiseksi lakiin on kirjattu, että lapsen
henkilökohtaisesta asiasta päätettäessä huoltajan on aina ennen päätöksen tekemistä keskusteltava asiasta lapsen kanssa, mikäli se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista. Mikäli asian laadusta ei muuta johdu, huoltajan on
otettava lapsen mielipiteet ja toivomukset huomioon päätöstä tehdessään (LHL
4.2 §). Lapsella tulee siis olla oikeus vaikuttaa häntä koskeviin asioihin. Taustalla
on ajatus, että jo kuulluksi tulemisen kokemus sekä osallistuminen itseään koskevan asian ratkaisemiseen ovat arvokkaita kokemuksia lapselle, vaikka asiaa ei
lopulta ratkaistaisikaan hänen tahtonsa mukaisesti.

de Godzinsky 2013, s. 167-168.
de Godzinsky 2014, s. 19 ja de Godzinsky 2013, s. 167-169.
86 Suomessa itsenäistä puhevaltaa lastensuojeluasioissa saa käyttää 12-vuotias. Ikäraja laskettiin hallituksen esityksessä ehdotetusta 15 vuodesta ja otettiin vuoden 2008 lastensuojelulakiin
perustuslakivaliokunnan esityksestä (PeVL 58/2006, s. 6-7). Ikärajan alentamiseen saattoi vaikuttaa Lasten oikeuksien komitean huomautukset Suomelle ikärajojen käytöstä lapsiasioissa. Ks.
Lasten oikeuksien komitean päätelmät CRC/C/15/Add.272, kohdat 22-23.
87 YK:n asiakirja CRC/C/GC/12, kohdat 20-21. Ks. lisää lapsen kuulemisesta de Godzinsky 2013,
s. 169-171.
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Kuulluksi tuleminen ei vielä kuitenkaan riitä täyttämään lapsen osallistumisoikeutta. Lapsen mielipide tulisi tosiasiassa ottaa huomioon päätöksenteossa lapsen iän ja kehitystason mukaisesti (LOS 12 artikla ja PL 6.3 §).88 Lapsen iästä ja
kehitystasosta riippuen lapsen mielipide voi olla merkitykseltään eriasteista. Lähtökohtaisesti mitä vanhemmasta ja kehittyneemmästä lapsesta on kysymys, sitä
suurempi merkitys lapsen tahdon toteutumiselle on annettava päätöksenteossa.
Lapsen osallistumisoikeuden kunnioittaminen ei kuitenkaan tarkoita, että ”lapsen
tahto” tarkoittaisi samaa kuin ”lapsen etu”. Riittävää on, että lapsen mielipide ja
tahto otetaan lapsen ikää ja kehitystasoa vastaavasti huomioon osana kokonaisharkintaa.89
Pajulammi on määritellyt lapsen osallistumisoikeuden eräänlaiseksi pedagogiseksi ja sosiaalisluonteiseksi säännöksi. Sen tehokkuus ei perustu sanktiouhkaan vaan enemmänkin säännöksen sisäistämiseen. Perhe-elämässä lapsen
osallistumisoikeuden funktio on enemmän käyttäytymistä ohjaava, sillä siellä lapsen mielipiteen huomioon ottamisen laiminlyönnistä ei seuraa sanktioita.90
Lapsen itsenäistymistä ja kypsymistä tukee lapsen mahdollisuus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ikänsä tai kehitystason mukaisesti viranomaisissa ratkaistavissa asioissa. Asteittain lisääntyvä päätösvalta valmistaa nuorta
vähitellen täysi-ikäisyyden mukanaan tuomaan vastuuseen. Perheessä tapahtuva mielipiteidenvaihto ja lapsen osallistumismahdollisuuden turvaaminen häntä
koskevissa päätöksissä edustavat samaa tarkoitusta. Gottbergin mukaan annettaessa lapselle määräysvaltaa tämän omissa jokapäiväisissä asioissa huoltaja
samalla antaa lapselle mahdollisuuden oppia myös virheistään turvallisesti ja
suojatusti.91
Lapsen osallistumisoikeuksien määrittäminen on tutkielmani kannalta tärkeää,
sillä ne ovat osa lapsen edun toteutumista, ja lapsen etu on ensisijainen ratkaisuperiaate lapsiin liittyvässä päätöksenteossa. Osallistumisoikeusien osalta pin-

Ks. tarkemmin oikeuskirjallisuudessa kehitetystä lapsen mielipiteen arvioinnin apuvälineestä
informed consent-opista eli opista lapsen perustellusta mielipiteestä. Opin mukaan lapsen tahdonmuodostuksen tulee täyttää määritellyt edellytykset, jotta lapsen tahdonilmaisu voi olla oikeudellisesti merkityksellinen. de Godzinsky 2013 s. 176-180.
89 YK:n asiakirja CRC/C/GC/14, kohta 43, Pajulammi 2014, s.181 ja CRC/C/GC/12, kohta 70-74.
Ks. lisää lapsen iän vaikutuksesta Mahkonen 2013, s.98-111.
90 Pajulammi 2014, s. 396.
91 Gottberg 2008, s. 322.
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tapuolinen aiheen sivuaminen on kuitenkin riittävää. Osallistumisoikeuksien syvemmän tutkimuksen mielekkyyttä tässä yhteydessä vähentää se, että lapsen
perus- ja ihmisoikeuksien vahvasta periaatteellisesta rajoitusfunktiosta huolimatta, perheen sisäisissä asioissa lapsen osallistumisoikeuksien käytännön toteuttaminen on huoltajan harkintavallassa. Huoltajan laiminlyönteihin voidaan
puuttua vasta lastensuojelullisin tai rikosoikeudellisin toimenpitein eikä kuulemisvelvollisuuden laiminlyöminen yksin vielä aiheuta mainittuja jatkotoimenpiteitä.92

3.3. Lapsen ja vanhemman välinen suhde
Suomen perustuslain 6 §:n 3 momentissa säädetään siitä, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin
asioihin kehitystään vastaavasti. Lapsella on siis häntä koskevassa asiassa oikeus ilmaista mielipiteensä, tulla kuulluksi ja lapsen mielipide on päätöksenteossa otettava hänen ikää ja kehitystasoaan vastaavasti huomioon. Edellä on esitetty elementtejä siitä, kuinka lapsen etu tulisi ottaa huomioon ja kuinka sitä tulisi
punnita päätöksenteossa. Lapsen edun punninnassa voidaan joutua harkitsemaan myös muiden asiaan liittyvien tahojen intressejä ja oikeuksia. Punninnassa
vastakkain voivat olla toisen lapsen etu, muu sosiaalinen etu tai esimerkiksi huoltajan etu. Tärkeää on ottaa lapsen etu keskeiseksi lopputulosta määrittäväksi tekijäksi.93
Lapsen ja huoltajan intressien ollessa ristiriidassa tulisi lapsen edulle antaa suurempi painoarvo. Näin on linjattu sekä kansallisessa oikeuskäytännössä että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä. KHO 2011:99 lapsen
huostaanottoa koskevassa tapauksen perusteluissa linjattiin, että vanhemman ja
lapsen etujen välillä tulee pyrkiä löytämään oikeudenmukainen tasapaino. Perusteluissa kuitenkin täsmennettiin, että erityinen paino tulee antaa lapsen edulle,
joka voi syrjäyttää vanhemman edun.94
Tutkimuskysymykseni kulminoituu toisaalta lapsen oikeuksiin ja toisaalta vanhemman ja lapsen oikeuksien dynamiikkaan. Lapsen ja hänen huoltajansa suhteen juridinen määritteleminen on tärkeää sen ymmärtämiseksi, millaisia velvolli-

Pajulammi 2014, s. 396 ja Gottberg 2008, s.322.
Hakalehto-Wainio 2013, s. 34-35.
94 Ks. myös M.N v. Suomi (11.9.2007).
92
93

30
suuksia huoltajalla on. Tässä yhteydessä on tullut esille, että vanhemman laiminlyönteihin perheen sisäisissä asioissa on mahdollista puuttua joko lastensuojelullisin tai rikosoikeudellisin toimenpitein. En mene tarkemmin lastensuojelullisiin
toimiin, mutta tutkimuskysymykseni kannalta keskeisiin rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin perehdytään tarkemmin seuraavassa luvussa, joka käsittelee yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä rikoksena.

31

4. Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen rikoksena
4.1. Yleistä
Yksityiselämän suoja saattaa tosielämässä joutua kollisioon sananvapaussäännösten kanssa. Käytännössä yksityiselämän suoja toteutuu kriminalisoimalla perusoikeutta loukkaava toiminta. Perusoikeuksien ristiriita ei ole epätavallista, sillä
oikeuksien yhteentörmäykset kuuluvat oikeusjärjestelmän rakenteeseen. Kollision ratkaisu löytyy viime kädessä etujen ja oikeuksien välisten painoarvojen oikeuspunninnalla ja yhteen sovittamalla. Kriminalisoinnin päätarkoituksena on turvata perusoikeus. Toisaalta kriminalisoinnilla ei voida rajoittaa merkittävästi
myöskään rikoksentekijän perusoikeutta.95
Useista sananvapauden rajoituksista säädetään rikoslain 24 luvussa. Yksityisyyttä, rauhaa ja kunnian loukkaamista koskevia säännöksiä uudistettiin 1.1.2014
voimaan tulleella lakimuutoksella. Uudistuksen vaikuttimena oli Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö ja Suomen oikeustilan muuttaminen siten,
että se paremmin vastaisi Euroopan ihmisoikeussopimuksen asettamia vaatimuksia. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi useita langettavia päätöksiä,
joissa Suomen katsottiin loukanneen EIS 10 artiklaa soveltaessaan rikoslain
säännöksiä. Uudistuksen seurauksena yksityiselämää koskevan tiedon levittämistä koskevaan pykälään otettiin rangaistusta rajoittava punnintasäännös ja pykälä jaettiin perusmuotoiseen ja törkeään tekomuotoon. Jaolla pyrittiin vähentämään vankeusrangaistusten määrää sananvapausrikosten seuraamuksena,
mutta painavat syyt edellyttivät sen uhan säilyttämistä törkeissä rikoksissa.96
Rikoslain 24:8 § kytkeytyy suoraan perusoikeuksiin ja - vapauksiin sekä ihmisoikeuksiin. Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen kielto konkretisoi edellä
esiteltyä yksityiselämän suojaa, josta on säädetty sekä Suomen perustuslain 10
§:ssä että EIS:n 8 artiklassa. Yksityiselämää loukkaavan toiminnan kriminalisointi
johtaa suoraan sananvapauden rajoittamiseen. Sananvapaudesta on puolestaan
säädetty Suomen perustuslain 12 §:ssä sekä EIS:n 10 artiklassa. Yksityiselämää
loukkaavan tiedon levittämisrikoksen oikeusharkinnassa tulee siis ottaa huomi-
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Saraviita 2011, s. 178-180 ja Frände ym. 2014, s.395.
HE 19/2014 vp s.29, 32; PeVL 16/2013 – HE 19/2014 vp, s.3.
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oon, että sananvapauden ydinsisältö säilyy koskemattomana. Asiaa tutkivan tuomioistuimen on säännöstä soveltaessaan valittava tulkintatapa, joka ottaa sananvapauden riittävästi huomioon.97
Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä vain joukkotiedotusvälineissä tapahtuvaa tiedon julkaisua. Kriminalisointi on yleinen, mikä tarkoittaa,
että levittämällä yksityiselämänalaan kuuluvaa tietoa, kuka tahansa voi syyllistyä
rikokseen. Käytännössä suurin osa oikeuskäytännöstä ja aiheeseen liittyvästä
keskustelusta liittyy toistaiseksi tietojen julkaisuun joukkotiedotusvälineissä.98

4.2. Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
Rikoslain 24 luvun 8 §:ssä säädetään yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä seuraavasti:
RL 24:8 § Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
Joka oikeudettomasti
1) joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai
2) muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville
esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa
halveksuntaa, on tuomittava yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon.
Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä sellaisen yksityiselämää koskevan tiedon, vihjauksen tai kuvan esittämistä politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa tai tehtävässä taikka näihin rinnastettavassa tehtävässä toimivasta, joka voi vaikuttaa tämän toiminnan arviointiin mainitussa tehtävässä, jos esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi.
Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei myöskään pidetä yleiseltä
kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen,
huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä
sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen kriminalisoinnin perusajatuksena
on, että yksityiselämää koskevien tietojen levittäminen aiheuttaa yksilön yksityiselämän loukkauksen. Tiedon ei itsessään tarvitse siis olla loukkaavaa. Kyseessä
on yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen, ei yksityiselämää loukkaavan
tiedon levittäminen.99

Frände ym. 2014, s.395.
Neuvonen 2014, s. 189.
99 Tiilikka 2008, s. 124-125.
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Säännöksen ensimmäinen momentti muodostaa pääsäännön, jonka mukaan pykälää sovelletaan, jos yksityiselämää koskevan tiedon, vihjauksen tai kuvan oikeudeton levittäminen on tapahtunut nimenomaisesti joukkotiedotusvälinettä
käyttämällä tai muutoin saattamalla tieto lukuisten ihmisten saataville. Joukkoviestintävälineen tarkempi määrittely ei kuitenkaan ole tarpeen, sillä rangaistusvastuu on myös sillä, joka muutoin saattaa tiedon lukuisten ihmisten saataville.
Levittämistapoja voi olla muun muassa blogit, keskustelupalstat tai suurelle vastaanottajakunnalle lähetetty Facebook-päivitys. Jopa suljettu tiedonvälitys kanava, kuten sähköpostin postituslista, jolla on riittävän suuri vastaanottajajoukko,
voi täyttää säännöksen tunnusmerkistön. Myös julkisella paikalla tapahtuva suullinen tiedottaminen voi lain esitöiden mukaan täyttää vaatimuksen.100
Säännöksen tulkinnan kannalta keskeistä on, kuinka suuren joukon väline saavuttaa. Lainvalmisteluaineisto ei ota kantaa, kuinka laajalle tieto on tullut toimittaa, jotta sen levittäminen täyttää rangaistavuuden edellytykset. Tämän määrittäminen jää oikeuskäytännön varaan. Keskeistä on huomata, että tunnusmerkistön
edellytysten täyttyminen ei edellytä tietoon saattamista siten, että joku tosiasiallisesti olisi lukenut tai muuten saanut tiedon esitetystä asiasta. Teon täyttymiseksi
riittää, että yksityiselämää koskeva tieto on toimitettu lukuisten ihmisten saataville
esimerkiksi tietoverkkoon.101
Yksityiselämän piiriin kuuluvan tiedon, kuvan tai vihjauksen tulee kuitenkin pääsääntöisesti olla totuudenmukainen, jotta sen levittäminen voi tulla rangaistavaksi
RL 24:8 §:n perusteella. Totuudenvastaisen tiedon levittäminen on kriminalisoitu
kunnianloukkauksena.102 Tiedolla tarkoitetaan säännöksessä siis tosiasiaväitettä
tai toteamusta, joka liittyy esimerkiksi henkilön intiimiin suhteeseen tai tuomittuihin rangaistuksiin. Vihjaukselle on tyypillistä, että tosiasioita ei ilmaista varmoina
vaan sillä synnytetään vain käsitys tiedon olemassa olosta, vaikka vihjaus ei sisälläkään tätä tietoa. Vihjaus voi sisältää kuvauksen vain tapahtumienkulun
osasta. Kuva informaation lähteenä on itsensä selittävä. Kuva voi itsessään välittää informaatiota tai intressi kuvan käyttämiseen informaation lähteenä voi liittyä siihen, että kuvan kohteesta esitetään muutakin informaatiota.103

Frände ym.2014, s. 397; Tiilikka 2008, s.125; HE 84/1974 vp, s.4; Virkkala 2016, s.52.
HE 184/1999 vp. s. 31; Frände ym.2014, s. 397; Tiilikka 2008, s.125-126.
102 Tiilikka 2008, s. 124; HE 19/2013 vp, s.40.
103 Frände ym.2014, s.398; HE 19/2013 vp, s. 39.
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Sosiaalisen median yleistymisen myötä yhä useammin vanhemmat jakavat lapsistaan tietoa sosiaalisessa mediassa. Aiemmin perhealbumeista löytyneet lapsuuskuvat ovat nyt internetissä kaikkien tai ainakin suhteellisen suuren joukon
nähtävissä. Luonnollisesti kaikki totuudenmukaisen tiedon levittäminen lapsista
ei johda rikosoikeudelliseen puuttumiseen, mutta viattomassa tarkoituksessakin
julkaistu tieto tai kuva lapsesta, voi aiheuttaa ahdistusta tai haittaa lapselle.

4.3. Tunnistettavuus
RL 24:8 §:ssä säännellyn rikoksen tunnusmerkistön täyttymisen edellytyksenä
on, että tiedon kohteen tulee olla tunnistettavissa. Jos loukkauksen kohde ei kykene itse tunnistamaan itseään, ei yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen
tunnusmerkistö täyty. Lakiteksti tai lain esityöt eivät anna yksiselitteistä määritelmää sille, tuleeko tunnistamisen olla tosiasiallista vai riittääkö, että tunnistaminen
olisi mahdollista.
Oikeuskäytännössä KKO on ottanut linjan, jonka mukaan tunnistettavuus ei edellytä, että ilmaisu koskee nimeltä mainittua henkilöä, vaan riittävää tunnusmerkistön täyttymisen kannalta on, että tiedon vastaanottajat tai ainakin jotkut heistä
pystyvät tiedon perusteella tunnistamaan kysymyksessä olevan henkilön. Käytännössä ei siis ole tarpeen esittää näyttöä siitä, että joku tosiasiallisesi olisi tunnistanut tiedon kohteena olevan henkilön.104 Loukkaus on kohdistunut kyseiseen
henkilöön myös, jos loukkauksen kohde on esimerkiksi lehtijutussa esitettyjen
tietojen perusteella helposti selvitettävissä.105
Tapauksessa KKO 2009:3 seksuaalirikoksen uhreiksi joutuneet lapset ja heidän
äitinsä katsottiin tunnistettavaksi, kun kyseisestä rikoksesta rangaistukseen tuomittu henkilö oli esiintynyt omin kasvoin ja omalla etunimellään television ajankohtaisohjelmassa. Ajankohtaisohjelmassa, joka oli käsitellyt huoltoriitoihin liittyviä insestiväitteitä, oli paljastettu salassa pidettäviä seksuaalirikoksen uhreina
olevien lasten rikosasiaan liittyviä seikkoja sekä muita tietoja lapsista. Vaikka lasten tai äidin nimiä ei ollut mainittu, olivat he tunnistettavissa. Tekijät tuomittiin
yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä sakkorangaistukseen.

Frände ym. 2014 s.398 ja Tiilikka 2007, s. 405.
Nuutila ja Majanen 2013, s.669-670 ja Tiilikka 2007, s.422. Ks. tarkemmin tunnistettavuudesta
Tiilikka 2007, s.403-428.
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Tunnistettavuutta ei tule rajata vain niihin henkilöihin, jotka ovat todellisuudessa
nähneet, lukeneet tai muuten vastaanottaneet levitetyn tiedon ja tämän seurauksena konkreettisesti tunnistaneet henkilön tai henkilöt, joiden yksityiselämää koskevasta tiedosta on kysymys. KKO ratkaisun perustelujen mukaan tunnistettavuutta tulisi sen sijaan arvioida siitä lähtökohdasta, onko henkilö ylipäänsä ollut
tunnistettavissa levitetyn tiedon perusteella.106 Jos henkilö katsotaan tunnistettavaksi levitetystä tiedosta, tunnusmerkistön täyttymiseksi riittää, että tieto on saatettu lukuisten ihmisten saataville.
Kun puhutaan lasten tunnistettavuudesta, tulee huomata, että lapset ovat pääsääntöisesti tunnistettavissa jo vanhempiensa kautta johtuen heidän alisteisesta
asemastaan, kuten ilmeni edellä mainitusta KKO ratkaisusta. Teoriassa lapsia ei
siis ole välttämätöntä mainita nimeltä tai muuten yksilöidä esimerkiksi iän kertomisella, jotta tunnistaminen kohdistuu lapseen. Kotona vanhempiensa kanssa
asuva lapsi on helposti tunnistettavissa vanhemmasta tai lapsen henkilöllisyys on
helposti selvitettävissä. Tätä tukee myös myöhemmin esiteltävä oikeuskäytäntö.

4.4. Yksityiselämää koskeva tieto
Edellä on esitelty yksityisyyden suojaa perustuslain 10 §:ssä tarkoitettuna perusoikeutena. On tärkeää tiedostaa, että yksityiselämää suojataan useilla laeilla: esimerkiksi

henkilötietolaki

(523/1999),

sähköisen

viestinnän

tietosuojalaki

(516/2004) ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) suojaavat yksityiselämän eri osa-alueita. Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen kriminalisoivan pykälän yksityiselämän käsite ei siis ole tyhjentävä. RL 24:8 §:llä
suojataan vain yhtä yksityiselämän osa-aluetta. Eri laeilla suojatut yksityiselämän
osa-alueet saattavat olla limittäisiä tai osin jopa päällekkäisiä.107 Tutkielmassa
keskitytään tarkastelemaan yksityiselämän käsitettä suppeammin, vain RL 24:8
§:n mukaan määrittyvänä suojana.
Yksityiselämän käsitteeseen sisältyy ajatus siitä, että yksilöllä on tietty rauhoitettu
ala, johon kuuluvat asiat hänellä on halutessaan oikeus pitää omana tietonaan.
Tämä tarkoittaa, että yksityiselämä on se elämänalue, johon ulkopuolisilla ei ole
pääsyä ilman kyseisen henkilön lupaa. Tähän suojattuun elämänalueeseen kuuluvat ainakin tiedot henkilön seksuaalisista taipumuksista, tieto perhestatuksesta
KKO 2009:3, tuomion perustelun kohdat 11-14. ks. myös tapaukset KKO 2000:54 ja KKO
2006:62.
107 Tiilikka 2007, s. 440.
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(onko henkilö eronnut, lapseton, naimisissa jne.), vapaa-ajan käyttäytymisestä,
päihteiden väärinkäytöstä, sairaushistoriasta, henkilökohtaisesta taloudellisesta
tilanteesta ja itsemurhan yrityksestä. Tällaisen tiedon levittäminen joukkotiedotusvälineitä käyttämällä tai muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville on
prima facie tunkeutumista toisen yksityiselämän alueelle.108
Yksityiselämän piiriin kuuluvat etusijassa arkaluontoiset tiedot henkilön perheelämästä, vapaa-ajan käytöstä, terveydestä ja ihmissuhteista. Arkaluontoisten
tietojen voidaan ajatella sijaitsevan yksityisyyden keskiössä. Tiedon arkaluonteisuutta ei ole pyritty määrittelemään tyhjentävästi. Tiedosta riippuen sen sijoittuminen yksityisyyden keskiössä ratkaisee sen, kuuluuko tieto yksityiselämän piiriin
tai onko se arkaluontoista.109
Yksityiselämän piirin määrittely on tapauskohtaista, joten kategorisesti on mahdotonta sanoa jonkin asian kuuluvan aina yksityiselämän piiriin. Tapauskohtainen
punninta on kiinni aina asiaan liittyvästä henkilöstä. Asia, joka liittyy vahvasti yksityiselämän piiriin tietyn ihmisen kohdalla, ei toiseen henkilöön yhdistettynä välttämättä kuulukaan yksityiselämän piiriin, koska tähän henkilöön liittyvänä samalla
seikalla voi olla merkitystä arvioitaessa henkilön kykyä hoitaa yhteiskunnallisesti
merkittävää tehtäväänsä.110 Samaan aihealueeseen kuuluvat tiedot voivat arkaluonteisuudeltaankin olla hyvin eritasoisia. Esimerkiksi tieto flunssasta ei terveystietona vastaa arkaluontoisuudeltaan samaa tasoa kuin tieto henkilön sukupuolitaudeista.111 Julkisen sanan neuvoston ratkaisukäytännön mukaan lapsen huostaanottoa koskevat tiedot ovat erittäin arkaluonteisia.112
Julkisen sanan neuvosto (JSN) on omaksunut opin ”kolmen kerroksen väestä”.
Yksityisyyden suojan kannalta JSN - tuomioistuinta sitomattomalla tavalla - on
jaotellut ihmiset kolmeen ryhmään: vallankäyttäjiin, julkisuuden henkilöihin ja tavallisiin yksityishenkilöihin.113 Tutkimukseni käsittelee lasten yksityisyyden suojaa, joten keskityn kirjoituksessa lähinnä tavallisiin yksityishenkilöihin, joihin lapset lukeutuvat.

Frände ym 2014, s. 396 ja HE 84/1974 vp, s. 3.
HE 19/2013 vp, s. 38.
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111 HE 19/2013 vp, s. 38.
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Lapsien yksityiselämää koskettavien tietojen levittämisessä tulisi olla erityisen
tarkkana lapsiin yhdistettävän epäkypsyyden ja herkkyyden vuoksi. Vaikka lapsesta levitettävä tieto ei objektiivisesti arvioituna ole loukkaavaa voi lapsi kokea
tiedon levittämisen subjektiivisesti loukkaavana. Iästä ja kehitystasosta riippuen
lapsi voi olla kykenemätön käsittelemään tiedon leviämisestä hänelle aiheutuvia
seurauksia. Tässä mielessä lasten yksityiselämän piiriin kuuluvien tietojen julkaisemisessa tulisi noudattaa varovaisuutta ja pidättyvyyttä.114

4.5. Vaatimus oikeudettomuudesta
Jotta tiedon levittäminen olisi rangaistavaa RL 24:8 §:n mukaisesti, edellytetään,
että yksityiselämää koskeva tietoa on levitetty oikeudettomasti. Oikeudettomasta
tiedon levittämisestä ei ole kysymys silloin, kun asianomaiselta henkilöltä on
saatu suostumus tiedon julkaisemiseen tai tiedon julkaisemiseen on RL 24:8
§:ssä mainittu vallan käyttämisen valvontaan liittyvä peruste. Tiedon julkaiseminen voi olla oikeutettua ja perusteltua myös virkavelvollisuuden nojalla yleisen
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Poliisilla voi esimerkiksi olla tarve
tiedottaa vaarallisista rikoksista epäillyistä tai tuomituista henkilöistä.115
Asianomistajan suostumukseen perustuva oikeutus voi aiheuttaa rajanveto-ongelmia erityisesti liittyen siihen, missä muodossa suostumus tulisi antaa ja kuinka
pitkälle suostumus ulottuu. Lähtökohtaisesti suostumus tulee antaa nimenomaisesti, jotta kysymys ei olisi oikeudettomasta julkaisusta. Nimenomaisella suostumuksella tarkoitetaan suostumusta, jonka olemassaolon kykenee havaitsemaan
jopa ulkopuolinen. Käytännössä esimerkiksi haastattelutilanteissa suostumus annetaan vastaamalla haastattelijan kysymyksiin.116
Eräänlaisesta ”katkeamattomasta” suostumuksesta voidaan puhua silloin, kun
esimerkiksi viihde-elämässä tai urheilumaailmassa tunnetun henkilön välit joukkotiedotusvälineisiin ovat oma-aloitteisesti läheiset. Oletettua suostumusta ei tule
sekoittaa katkeamattomaan suostumukseen. Tällaisella oletetulla eli hypoteettisella suostumuksella ei ole rangaistuksesta vapauttavaa vaikutusta. Annettu

ks. KKO 2010:39. Käräjäoikeus oli perusteluissaan pitänyt lapsiin kohdistuvaa kommentointia
moraalisesti moitittavana. Hovioikeus ja korkein oikeus olivat yhtä mieltä, että lapsia koskevan
tiedon levittämistä ei voitu pitää hyväksyttävänä.
115 Frände ym. 2014, s. 398 ja Tiilikka 2008, s.135.
116 Frände ym. 2014, s. 398 ja HE 184/1999 s. 32.
114
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suostumus yksityiselämää koskevien tietojen julkaisemiseen on aina peruutettavissa.117
Jokainen voi antaa suostumuksen vain omasta puolestaan.118 Tarkennus kuulostaa itsestään selvältä, mutta käytännössä ei sitä ole. Salasuhteesta tai parisuhteen intiimisasioista kertominen voi loukata toisen osapuolen yksityiselämää, jos
tämä ei ollut halukas tuomaan asiaa julkisuuteen. Entisestä puolisosta annettu
kertomus saattaa loukata puolisoa.
Kokkolan käräjäoikeudessa (04/1037) käsiteltiin yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä koskevaa asiaa, jossa paikallinen, suhteellisen laaja levikkinen
sanomalehti oli julkaissut artikkelin otsikolla ”Huoli ja vastuu nuorista”. Jutun aiheena oli varhaisnuorten viikonloppukäyttäytyminen sekä alkoholin ja huumeiden
käyttäminen niihin liittyvine ongelmineen. Juttua varten oli haastateltu 13-, 14- ja
15- vuotiaita poikia, jotka kertoivat alkoholinkäytöstään ja vanhempiensa suhtautumisesta siihen. Pojat olivat tunnistettavissa kuvien ja nimiensä johdosta. Poikien vanhemmille tuomittiin kärsimyskorvausta yksityiselämää loukkaavan tiedon
levittämisestä. Vanhemmat olivat joutuneet kritiikin kohteeksi tuttujensa taholta ja
heidän kykyjään kasvattajina oli kyseenalaistettu työpaikalla ja muutoinkin lehtijutun seurauksena. Lapsen tai nuoren antama suostumus kotioloistaan kertovaan
juttuun voi siis loukata vanhempien kunniaa tai yksityiselämää.119
Vanhemman antama suostumus lapsen yksityiselämää koskevan tiedon levittämisestä saattaa yhtä herkästi loukata lapsen kunniaa tai yksityiselämää. Vanhemmalla ei huoltajan roolissakaan voi olla laajennettuja valtuuksia antaa suostumusta lapsen puolesta ainakaan ilman lapsen mielipiteen tiedustelua tai tämän
edun vastaisesti.120 Vastaavasti vanhemman tulee ottaa huomioon lapsen yksityiselämän suoja antaessaan suostumuksen tiedon julkaisuun.121

Frände ym. 2014 s. 398-399, Nuutila ja Majanen 2013, s. 668 ja HE 184/1999 vp s. 32.
HE 184/1999 vp s. 32.
119 ks. tapauksesta Tiilikka 2007, s. 450.
120 vrt. Aer 2012 s.213, jonka mukaan lapsen vanhemmalla ei tämän laillisena edustajana ole
vaitiolovelvollisuutta lasta koskevissa asioissa. Tähän johtopäätökseen Aer tulee sen perusteella,
että myöskään lapsella ei ole vaitiolovelvollisuutta itseään koskevissa asioissa. Huoltajalla on
Aerin mukaan siis lapsen laillisena edustajana oikeus päättää lasta koskevien tietojen paljastamisesta ja tähän liittyy myös muun muassa oikeus kertoa lastensuojeluasioista tiedotusvälineille
halutessaan. Tämä ei ole laissa tarkoitettu peruste hakea lapselle edunvalvojaa, jotta vanhemmat
eivät olisi yhteydessä tiedotusvälineisiin.
121 Ks. tarkemmin suostumuksesta oikeuttamisperusteena Tiilikka 2007, s. 448-460.
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EIT:n ratkaisu Kurier Zeitungsverlag ja Druckerei v. Itävalta (19.06.2012) on
edellä mainittuun Kokkolan käräjäoikeuden ratkaisuun verrattuna käänteinen tapaus. EIT:n ratkaisussa oli kysymys huoltoriidan kohteeksi joutuneen lapsen yksityisyyden suojasta ja lehdistön sananvapaudesta. Tapauksen taustalla oli vanhempien huoltoriita lapsesta. Huoltoriidan osapuolena oleva isä tiedotti itävaltalaista mediaa huoltoriidan käänteistä, minkä seurauksena lehdistö raportoi laajasti tapahtumista. Huoltoriita ratkaistiin lainvoimaisesti äidin hyväksi, mutta ratkaisun täytäntöönpano ei onnistunut isän ja pojan piileskelyn vuoksi. Kun huoltopäätöksen täytäntöönpano toimitettiin lopulta poliisin toimesta, paikalla oli etukäteen informoitu media seuraamassa ja kuvaamassa, kuinka poliisit noutivat itkevän ja vastustelevan lapsen isänsä kotoa.
Tapahtumasta julkaistiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen valittaneen yhtiön lehden toimesta kolme artikkelia, jotka käsittelivät huoltoriitaan liittynyttä oikeuskäsittelyä ja erityisesti isän pihalla tapahtunutta huoltajuuspäätöksen täytäntöönpanoa. Itävaltalaiset tuomioistuimet katsoivat lehden korvausvelvolliseksi
sen johdosta, että se loukkasi 8-vuotiaan pojan yksityiselämän suojaa, julkaistessaan pojan nimen, yksityiskohtia sekä valokuvia tämän intiimistä perhe-elämästä.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että lehden sananvapautta ei ollut rikottu.122
Isä oli informoinut tiedotusvälineitä huoltoriidan aikana ja tiedottamalla täytäntöönpanoyrityksen ajankohdasta isän voidaan ajatella antaneen nimenomaisen
suostumuksen lehdistölle julkaista täytäntöönpanoa koskevaa tietoa. Isän antama suostumus loukkasi kuitenkin lapsen yksityiselämän suojaa ja kunniaa.
Isällä ei siis ollut valtuuksia antaa suostumusta lapsensa puolesta.

4.6. Vaarantamistunnusmerkistö
Yksityiselämää loukkaava tiedon levittämisen kriminalisoivassa säännöksessä ei
edellytetä, että yksityiselämään puuttumisesta seuraisi asianosaiselle henkilölle
mitään todellista vahinkoa tai tosiasiallista haittaa. Kysymys on siis vaarantamisrikoksesta eli riittää, että teko on tyypiltään sellainen, josta voi aiheutua vahinkoa
tai kärsimystä loukatulle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa.123 Oikeuskäytännössä on pyritty viemään ”on omiaan” – tulkintaa subjektiivisempaan suuntaan.
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123

EIT:n perusteluista tarkemmin luvussa 5.3.
Frände ym. s. 399.
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Vaikka teko objektiivisesti arvioituna on omiaan aiheuttamaan kärsimystä, vahinkoa tai halveksuntaa, voi asianomistajan aikaisemmat kannanotot tai yllättävä
reagointi tiedon esittämiseen aiheuttaa sen, että subjektiivisesti arvioituna rangaistusvastuu on suljettu pois.124
Lähtökohtaisesti yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä rangaistaan
sellainen tiedon levittäminen, jonka kohteena on yksityiselämänpiiriin kuuluva
tieto ja josta henkilö on tunnistettavissa tai selvitettävissä. Edellytyksinä on, että
tieto on levitetty ilman henkilön suostumusta ja tiedon levittämisestä voi aiheutua
sen kohteelle vahinkoa, kärsimystä tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa. PL
24:8 §:n toiseen ja kolmanteen momenttiin on kirjattu ne poikkeukset, jolloin yksityiselämää koskevan tiedon levittäminen ei ole loukkaavaa. Näistä poikkeus- ja
rajoitussäännöistä kerrotaan seuraavaksi.

4.7. Rajoitukset
Yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemistä koskeva poikkeussääntely
Kaikki yksityiselämää koskeva tiedon levittäminen ei kuitenkaan ole kriminalisoitua. RL 24:8.2 §:ään on otettu poikkeussääntely, jonka mukaan ensimmäisen
momentin soveltamisalasta rajataan pois eräät yksityiselämää koskevan tiedon
esittämisen muodot.125 Kyseisen momentin mukaan yksityiselämänalaan kuuluvan tiedon, vihjauksen tai kuvan esittämistä ei pidetä yksityiselämää loukkaavana
tiedon levittämisenä, jos se koskee politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä taikka näihin rinnastettavassa tehtävässä toimivaa henkilöä.
Edellytyksenä on eräänlaisen vallankäyttäjä aseman lisäksi, että levitetty tieto voi
vaikuttaa kyseisen vallankäyttäjän toiminnan arviointiin kyseisessä tehtävässä.
Lisäksi tiedon esittämisen tulisi olla yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemisen vuoksi tarpeen.
Lapset eivät usein ole tällaisia vallankäyttäjiä, joten tämä rajoitussääntö harvoin
soveltuu heihin. Lasten vanhemmat kuitenkin voivat olla vallankäyttäjän ase-

Ks. KKO 2013:69, jossa KKO katsoi perusteluissa, että henkilön yksityiselämää koskevat vihjaukset ja tiedot lehtijutuissa eivät voineet aiheuttaa negatiivisia seurauksia muun muassa sen
vuoksi asianomistajan aiempien alkoholin käyttöön liittyvien kannanottojen vuoksi tai sen vuoksi,
että asianomistajat olivat itse ottaneet yhteyttä julkisuuteen heidän henkilökohtaisten tietojensa
paljastamisen jälkeen. ks. tarkemmin Ollila 2013, s.1069-1072. Ks. myös KKO 2013:70.
125 Frände ym. 2014, s. 400.
124
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massa, jolloin perheen sisäisillä asioilla voi olla vaikutusta kyseisen vallankäyttäjän toiminnan arviointiin tehtävässään. Rajoitussäännös tulee sovellettavaksi kuitenkin vain kyseistä henkilöä koskevana. Vaikka vallankäyttäjä asemassa olevan
henkilön yksityiselämää koskevaa tietoa saisi esittää, oikeus ei ulotu henkilön sukulaisiin, tuttaviin tai muihin ulkopuolisiin ilman vastaavan perusteen olemassa
oloa heidän osaltaankin.126
Edellä esitetyn RL 24:8.2 §:ssä on kysymys vallankäyttäjien yksityiselämää koskevista tiedoista, joita tarvitaan yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi. Kysymys on siis politiikkaan tai talouselämään liittyvästä asiantilasta.
Saman pykälän kolmanteen momenttiin on kirjattu toista momenttia soveltamisalaltaan laajempi rajoitussäännös.
Yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelyä koskeva rajoitussäännös
Vuonna 2013 RL 24:8 §:ä uudistettiin lisäämällä pykälään uusi lisärajoitus. Uudistuksen tarkoituksena on huomioida EIT:n linjaukset sananvapauden rajoittamisesta ja kiinnittää lainsoveltajan huomio EIT:n oikeuskäytännön soveltamiseen.127 Pykälän kolmannen momentin mukaan yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi
esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut seikat, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.128
RL 24:8.3 § on punnintasäännös, mikä tarkoittaa, että tuomioistuimen on säännöstä soveltaessaan punnittava eri oikeuksia ja intressejä keskenään ja näin saavutettava etujen oikeudenmukainen tasapaino.129 Yleistä mielenkiintoa koskevan

126HE

19/2013 vp, s.41-42. Ks. myös KKO 1997:80. Tapauksessa lehti oli julkaissut tuhopolttoja
koskevan kirjoituksen, jossa kerrottiin, että syylliseksi epäilty oli paikkakunnan palopäällikön
vaimo. Palopäälliköllä ei ollut osuutta tapahtumiin, joten lehti loukkasi hänen yksityiselämäänsä
levittämällä rikosuutisoinnin yhteydessä tiedon palopäällikön ja syylliseksi epäillyn aviosuhteesta.
127 HE 19/2013 vp s.37-38.
128 Fränden mukaan kolmannessa momentissa pyritään mahdollisimman yleisin sanamuodoin
kodifioimaan EIT:n EIS 10.2 artiklan rajoitusmahdollisuutta koskeva oikeuskäytäntö ja asetetaan
lainsoveltajille entistä suurempi vastuu seurata EIT:n oikeuskäytäntöä. Frände ym. 2014, s. 403404.
129 HE 19/2013 vp s.38. EIT on vuoden 2013 lakimuutosta edeltäneissä ratkaisuissaan todennut
kansallisten tuomioistuinten epäonnistuneen kilpailevien intressien oikeudenmukaisen tasapainon löytämisessä. ks. esim. Saaristo and others v. Suomi (2010), kohta 71.
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keskustelun rajoittamista tulee arvioida tarkasti ja rajoittamiselle täytyy olla nimenomaiset hyväksyttävät perusteet. Mikäli asiaan ei liity yleistä mielenkiintoa,
muiden oikeuksien toteutumiselle tulee antaa suurempi painoarvo.130
Rajoitussäännöksen soveltamisen edellytyksenä on, että kysymyksessä on yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitetty ilmaisu. Asialta ei edellytetä nimenomaan yhteiskunnallista merkittävyyttä, sillä myös muut asiat voivat
olla yleiseltä kannalta merkittäviä. Pelkkä lukijakunnan uteliaisuuden tyydyttäminen ei täytä yleiseltä kannalta merkittävän ilmaisun vaatimusta vaan ilmaisulta
odotetaan jonkinlaista kontribuutiota yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi.131 Lain esitöissä on viitattu EIT oikeuskäytännön esimerkkeihin niistä
yksityiselämää koskevista aiheista, jotka ovat myös yleisesti merkittäviä. Esimerkkinä listassa on mainittu muun muassa lapsen huoltoa koskevien ratkaisujen
asianmukainen täytäntöönpano ja voimankäyttö tällaisessa yhteydessä. 132 Lain
esitöissä on terävöitetty, ettei yleiseltä kannaltakaan merkittävän ilmaisun levittämistä voida pitää sallittuna, jos tarkoituksena on pelkästään loukata kyseistä henkilöä.133
Punninnassa on otettava huomioon tiedon sisältö. Mitä syvemmälle yksityisyyden
alueelle ilmaisu ulottuu ja mitä vähemmän merkitystä sillä on yleiseltä kannalta,
sitä vaikeampi yksityisyyttä koskevan tiedon esittämistä on oikeuttaa. Yleiseltä
kannalta arvioituna ilmaisun merkittävyyteen vaikuttaa myös sen uutisarvo eli se,
onko asia ajankohtainen vai onko se jo menettänyt ajankohtaisuuttaan. Myös ilmaisun muodolla ja esitystavalla on vaikutusta. Hyväksyttävämpänä pidetään
asiallista ilmaisua yksityiselämää koskevasta seikasta kuin vinoilevaa tai vihjailevaa. Esitöiden mukaan sanalliseen ilmaisuun verrattuna kuvalla voi olla syvemmin yksityisyyden alueelle ulottuva merkitys.
Toinen pykälässä mainittu punnintaseikka koskee toisten henkilöiden oikeuksia.
Tällä tarkoitetaan lähinnä kyseisten henkilöiden asemaa. Myös tunnistettavuuden
laajuudella voi olla merkitystä punninnassa. Poliitikoilla ja talouselämän vaikutta-

HE 19/2013 vp s. 42-43.
Frände ym 2014, s. 404-405 ja HE 19/2013 vp, s. 43.
132 ks. esim. Krone Verlag GmbH & Co KG and Krone Multimedia GmbH & Co KG v. Itävalta
(2012).
133 HE 19/2013 vp, s. 43 ja 16-17.
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jilla on sellainen asema, että heidän yksityiselämänsäkin voi herättää julkista mielenkiintoa. Jos taas henkilö itse hakeutuu aktiivisesti julkisuuteen, voi yksityiselämän suoja olla tällaiselle henkilölle rajoitetumpi. Demokraattisen yhteiskunnan
suurella yleisöllä on oikeus saada tietoonsa yleiseltä kannalta merkittäviä asioita
koskevaa tietoa. Tieto, joka koskee täysin tavallisten henkilöiden yksityiselämää,
harvemmin edistää julkista keskustelua yleiseltä kannalta merkittävästä asiasta.
Rikosuutisoinnissa uhrin oikeuksiinkin tulee kiinnittää huomiota, ettei uhriin kohdistu perusteettomasti lisävahinkoa rikosta koskevan uutisoinnin vuoksi. 134
Myös muilla olosuhteilla on kokonaisarvioinnin kannalta merkitystä. Muilla olosuhteilla tarkoitetaan muun muassa tietojen hankkimistavan asianmukaisuutta ja
tiedon kohteen kommentointioikeuden toteutumista. Punninnassa on otettava
myös huomioon, onko tiedon kohde aiemmin antanut julkisuuteen tietoja yksityiselämästään, kommentoinut niitä tai pyrkinyt hyödyntämään julkisuutta. Salassa
pidettävistä asiakirjoista tai rekistereistä peräisin olevat tiedot harvoin puhuvat
sanavapauden puolesta.135
Rajoitussäännöksen soveltamisen edellytyksenä on, että ilmaisu ei selvästi ylitä
sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Jos yksityiselämää loukkaavan tiedon
levittäminen selvästi ylittää sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä, teko on rikoksena rangaistava. Sananvapauden nimissä yksityiselämän suojan näkökulmasta hyväksyttävyyden vaatimus on siis ilman rangaistusvastuuta sallittua ylittää, mutta ei selvästi. Hyväksyttävyys on muuttuva käsite. Lainsoveltajien on siis
seurattava ja arvioitava EIT ratkaisukäytäntöä jatkuvasti, jotta sananvapautta rajoitettaessa argumentoitaisiin oikein ja niille annettaisiin oikea paino punninnassa. Hyväksyttävyyden kriteereitä on mahdollista hakea vakiintuneista toimintatavoista. Sitä ei kuitenkaan ole mahdollista suoraan sitoa esimerkiksi Julkisen
sanan neuvoston kannanottoihin, vaikka kannanotot voivat toimia suuntaa antavina välineinä.136
Edellä on käsitelty RL 24:8 §:n sisältö suhteellisen yksityiskohtaisesti, koska yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisrikoksen täyttyminen edellyttää monen
eri osatekijän täyttymistä. Huoltajan toimesta tapahtuva lapsen yksityiselämää
koskevan tiedon levittäminen ja sen rikosoikeudellinen moitittavuus kulminoituvat
Frände ym. 2014, s. 405 ja HE 19/2013 vp, s. 43.
Frände ym. 2014, s. 405 ja HE 19/2013 vp, s.44.
136 Frände ym. 2014, s. 405-406 ja HE 19/2013 vp, s. 44.
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kysymykseen, onko huoltajalla kompetenssia levittää tietoja alaikäisestä, ja mikäli oikeutta ei rajoittamattomana ole, kuinka vakavasta laiminlyönnistä on kysymys. Tähän ei löydy yksiselitteistä vastausta.

4.8. Tahallisuus ja syyteoikeus
Sekä mukainen perusmuotoinen (RL 24:8 §) että törkeä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen (RL 24:8a §) edellyttävät tekijältä tahallisuutta. Tekijän
tulee luonnollisesti tietää, koskeeko levitettävä tieto, vihjaus tai kuva toisen yksityiselämää. Tekijä joutuu viime kädessä itse arvioimaan, onko kysymyksessä yksityiselämää koskeva tieto. Jos tekijä erehtyy levitettävän tiedon luonteesta, kysymyksessä on RL 4:2 §:n kieltoerehdys. Virheellinen arvio siitä, onko toisen yksityiselämää koskevan tiedon julkaiseminen sallittua yhteiskunnallisesti merkittävän asian vuoksi tai onko kyseinen henkilö politiikassa tai elinkeinoelämässä toimiva vaikuttaja, ei vaikuta tahallisuusarvioon. Mahdollinen erehdys käsitellään
myös kieltoerehdystä koskevien säännösten mukaan.
Tahallisuutta koskevat säännöt voivat tulla arvioitavaksi esimerkiksi tilanteessa,
jossa on epäselvää, onko tietojen julkaisemiseen saatu suostumus. Tällaisen
erehdyksen rikosoikeudellinen arviointiin ei ole yksiselitteistä vastausta. Frände
arvioi, että ensisijaisesti sovellettavaksi tulisi RL 4:3 §, jolloin tekijää ei tuomita
tahallisesta rikoksesta, jos hänellä on ollut perusteltu syy erehdykseensä.137
Varsinainen tahallisuusarviointi koskee RL 24:8.1 §:n vaatimusta siitä, että yksityiselämää loukkaava tieto on omiaan aiheuttamaan kärsimystä tai vahinkoa loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Tekijän tulee ymmärtää, että
kärsimys, vahinko taikka kohteeseen kohdistuva halveksunta on varsin todennäköinen seuraus tiedon levittämiselle. Konkreettista kärsimystä ei ole tarvinnut
seurata, vaan riittävää on, että kärsimys on tiedon paljastumisen tavallinen seuraamus. Lisäksi, jos tekijä on vakuuttunut siitä, että tiedon kohdetta lukuun ottamatta muut eivät voi tunnistaa tiedon kohdetta, hän ei toimi tahallisesti. Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen perustuu totuudenmukaisiin tietoihin, joten on oletettava, että tiedon kohteena oleva henkilö itse tietää tiedot ja tunnistaa
siten itsensä.138
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Frände ym. 2014, s.407.
Frände ym. 2014, s. 407-408.
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Rikoslain 24 luvun 12 §:n toisen momentin mukaan yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen sekä sen törkeä tekomuoto ovat asianomistajarikoksia. Syyttäjä
ei siis pääsääntöisesti voi nostaa syytettä rikoksesta, ellei loukkauksen kohteena
oleva sitä vaadi. Poikkeuksellisesti asia on mahdollista tutkia vastoin asianomistajan tahtoa valtakunnansyyttäjän antamalla syytemääräyksellä, mikäli rikos on
tapahtunut joukkotiedotusvälinettä käyttäen ja erittäin tärkeä yleinen etu vaatii
syytteen nostamista. Käytännössä tällainen poikkeustilanne, jossa syyttäjä ajaisi
syytettä ilman asianomistajan syyttämispyyntöä, on harvinainen.139
Lapsiin liittyvien asioiden syyteoikeudesta on säädetty tarkemmin laissa oikeudenkäynnistä rikosasioissa. Luonnollisesti alaikäisellä ei itsellään ole mahdollisuutta syyttämispyynnön tekemiseen, joten lapseen kohdistuvassa asianomistajarikoksessa oikeus syyttämispyynnön tekemiseen on alaikäisen huoltajalla tai
muulla laillisella edustajalla (ROL 1:4.1). Lain mukaan 15 vuotta täyttäneellä lapsella on oikeus käyttää huoltajansa ohella rinnakkaista puhevaltaa (ROL 1:4.3).
Tilanteissa, joissa lapsen huoltajaa, edunvalvojaa tai muuta laillista edustajaa
epäillään lapsen yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä, syyttäjä saisi
nostaa syytteen, vaikka syyttämispyyntöä ei olisikaan esitetty (ROL 1:3.2). Virallisen syytteen alaisuudella varmistetaan, että alaikäistä vastaan tehty rikos ei jää
tutkimatta vain sen vuoksi, että lapsen huoltajan intresseissä ei ole asian selvittäminen. Eri asia on, kuinka usein tällaiset rikokset tulevat käytännössä ilmi.
Seuraavassa luvussa siirrytään tutkimaan lapsen yksityisyyden suojaa julkisen
sanan neuvoston, kansallisten tuomioistuinten sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä. Ratkaisujen avulla on helpompi hahmottaa,
kuinka monitahoisesta ja tapauskohtaista harkintaa vaativasta asiasta yksityiselämän suojassa on kysymys. Ratkaisukäytännössä sivutaan myös vanhemman
oikeuksien rajoja suhteessa lapseen.

Niiranen ym. 2013, s. 152. Syyttäjä voisi ajaa syytettä ilman asianomistajan syyttämispyyntöä
esimerkiksi tilanteessa, jossa tiedotusväline sensaationhakuisesti syyllistyisi toistuvasti yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen, mutta ei joudu loukkauksistaan tilille sopiessaan oikeudenkäynnin ulkopuolella tapaukset rahallisesti.
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5. Lapsen yksityiselämän suoja käytännössä
5.1. Julkisen sanan neuvosto
Yleistä julkisen sanan neuvostosta
Julkisen sanan neuvosto (JSN) on perustettu vuonna 1968. Se toimii eri medioiden ja toimittajien itsesääntelyelimenä. JSN:n toimivalta on lähtöisin perustussopimuksesta, jossa neuvosto on määritellyt pääasiallisiksi tehtävikseen tulkita hyvää journalistista tapaa sekä puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta.140
Julkisen sanan neuvosto ei ole tuomioistuin. Julkisen sanan käytön rajat on Suomen oikeusjärjestelmässä säännelty rikos- ja vahingonkorvauslainsäädännöllä,
joiden tulkinta- ja soveltamisvalta ovat julkista valtaa käyttävällä tuomioistuimella.
Julkisen sanan neuvoston tehtävänä on soveltaa ja tulkita journalistin ohjeita,
jotka määrittelevät journalismin eettiset säännöt ja hyvän journalistisen tavan perusteet. Myös verkossa julkaistu aineisto kuuluu JSN:n valvontaan sikäli, kun aineisto on julkaistu tiedotusvälineissä. Joukkoviestimet ovat sitoutuneet noudattamaan JSN:n päätöksiä.141
Journalistin ohjeilla toteutetaan siis joukkoviestinnän itsesääntelyä, eikä JSN:n
päätöksillä tulisi olla vaikutusta tuomioistuimen ratkaisutoiminnassa, sillä rikos- ja
vahingonkorvauslainsäädäntö ja journalistin ohjeet ovat erillisiä säännöksiä, jotka
palvelevat eri tarkoituksia. Journalistin ohjeet ovat yksilöllisempiä ja sisällöllisesti
selkeästi lainsäädäntöä vaativampia. Tästä syystä hyvän journalistisen tavan rikkominen ei vielä osoita sitä, että teko ylittäisi rangaistus- tai korvauskynnyksen.142
Kuka tahansa voi saattaa JSN:n käsiteltäväksi hyvää journalistista tapaa koskevan asian kanteluna. JSN käsittelee sille tehtyjen kanteluiden lisäksi myös periaatteellisesti tärkeitä asioita, jotka se on ottanut oma-aloitteisesti tutkittavakseen.
Asian käsittely JSN:ssa edellyttää asianomistajan suostumusta. JSN:n katsoessa, että hyvää journalistista tapaa on loukattu, se antaa tiedotusvälineelle huomautuksen eli langettavan päätöksen. Tiedotusvälineen on julkaistava langettava
päätös viipymättä. Ratkaisuiden lisäksi JSN antaa lausumia. 143
Neuvonen 2012, s. 266 ja Julkisen sanan neuvoston perussopimus.
JSN:n lausuma lain ja eettisten ohjeiden suhdetta koskevassa asiassa 3206/L/02 ja Neuvonen
2012, s.263-264.
142 Niiranen ym. 2013, s. 119 ja JSN:n lausuma lain ja eettisten ohjeiden suhdetta koskevassa
asiassa 3206/L/02.
143 Neuvonen 2012, s. 266-267.
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JSN on antanut periaatelausuman lasten ja alaikäisten esiintymisestä mediassa.
Lausuman lähtökohta on, että myös lapset seuraavat tiedotusvälineitä ja ovat itsekin aktiivisia mediasisällön tuottamisessa. Tiedotusvälineiden työhön kuuluu
myös lasten ja nuorten asioista kertominen, sillä myös lapsilla ja nuorilla on oikeus tulla kuulluksi mediassa. Lausumassa on linjattu, että lapsista ja nuorista
julkaistessaan tiedotusvälineiden tulisi varmistaa, että 7-14-vuotiaiden kuvaamiseen ja haastatteluun muualla kuin julkisissa tilaisuuksissa tai tilanteissa on lupa
huoltajalta. Alle 7-vuotiaan haastatteleminen tai kuvaaminen vaatii aina huoltajan
luvan, kun taas 15-vuotiaalla on oikeus päättää pääsääntöisesti itse esiintymisestään julkisuudessa. Vaikka lupa haastattelun tai kuvan julkaisemiseen on
saatu lapsen huoltajalta, tiedotusvälineiden olisi hyvä kysyä myös lapsen oma
kanta ja pyrkiä varmistumaan siitä, että alaikäinen ymmärtää mediajulkisuuden
seuraukset. Lausumassa JSN korostaa, että vastuu siitä, mitä tiedostusvälineissä julkaistaan, on aina toimituksilla. Vanhempienkaan ei suostumusta antaessaan aina ole mahdollista ennakolta tietää, kuinka julkisuus vaikuttaa lapsiin ja
nuoriin. Esimerkiksi hyvää tarkoittava julkisuuskin voi johtaa lapsen kiusaamiseen tai syrjintään. JSN:n lausunnossa korostettiin lapsen oikeutta yksityiselämän suojaan ja muistutettiin, että lapsen yksityiselämään kuuluvia tietoja voidaan
käyttää välikappaleena henkilökohtaisen, taloudellisen tai muun edun tavoittelussa.144
JSN:n alaikäisiä koskevat kannanotot
Julkisen sanan neuvosto on alaikäisiä koskevassa ratkaisukäytännössään linjannut, että yksityiselämän alaan kuuluvia arkaluonteisia tietoja ei voida pääsääntöisesti julkaista ilman henkilön suostumusta. Alaikäisen kohdalla se tarkoittaa hänen huoltajansa suostumusta. Aina edes suostumuksen antaminen ei oikeuta tiedon julkaisemiseen.
JSN on kannanotoissaan pitänyt suojattavina yksityiselämään kuuluvina asioina
sekä arkaluonteisina tietoina lapsen terveyteen liittyviä tietoja, lapsen käyttäytymistä ja tuntemuksia sekä perhe-elämää muutoin koskevia tietoja. Erittäin arkaluonteisina JSN on pitänyt lapsen huostaanottoa koskevia tietoja. Nämä käyvät
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JSN:n periaatelausuma lasten ja alaikäisten esiintymisestä mediassa 10.12.2014.
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ilmi seuraavaksi tarkasteltavista JSN:n langettavista sekä vapauttavista lapsen
yksityisyyden suojaan liittyvistä kanteluratkaisuista.
Edellisessä luvussa esitetty lakiin perustuva vaatimus siitä, että yksityiselämää
koskevan tiedon levittämiseen annettava suostumus on mahdollista antaa vain
omasta puolestaan, on vahvistettu myös JSN ratkaisukäytännössä. Alaikäisen
tiedotusvälineelle antama suostumus saattaa loukata vanhempien tai muun perheen yksityisyyden suojaa. Julkisen sanan neuvoston päätöksen 3856/SL/08 mukaan lehti rikkoi hyvää lehtimiestapaa, kun se kertoi kahden 13-vuotiaan lapsen
alkoholinkäytöstä jutussa ”Pullot siirtyvät salaa alaikäisille”. Alaikäiset esiintyivät
suostumuksellaan jutussa omilla nimillään ja kuvillaan. JSN:n ratkaisun mukaan
lehti rikkoi perheiden yksityiselämän suojaa ja laiminlöi riittävän lähdekritiikin julkaisemalla tunnistettavien lasten haastattelut ilman vanhempien suostumusta.
Samanlaiseen lopputulokseen oli tullut myös Kokkolan käräjäoikeus ratkaisussaan 04/1037.145 Suostumus tiedon levittämiseen on annettavissa aina vain
omasta puolestaan. Tämän vuoksi alaikäisten ei ollut sallittua antaa suostumusta
tiedon levittämiseen, joka on omiaan aiheuttamaan haittaa tai halveksuntaa lasten huoltajille. Tapauksesta on mielestäni tehtävissä yleistys myös toiseen suuntaan: vanhemman antama suostumus ei voi oikeuttaa levittämään lapsen yksityiselämää koskevaa tietoa.
JSN:n langettava ratkaisu 44313/AL/10 koski vainajan hienotunteista kohtelua ja
lapsen asemaa. Lehtijutussa, joka kertoi yksityiskohtaisesti yksinhuoltajaäidin kokemuksista sekä hänen edesmenneen miehensä mielenterveysongelmista ja itsemurhasta, paljastettiin arkaluontoista tietoa vainajasta, mikä on omiaan aiheuttamaan kärsimystä omaisille. Lehtijutussa esiintyi omalla nimellään ja kasvoillaan
pariskunnan yhteinen lapsi, joka oli jutun kirjoitushetkellä vuoden ikäinen. Tämän
lisäksi jutussa esiintyi äidin kolme muuta alaikäistä lasta.
Lehtijutussa kuvattiin seikkaperäisesti edesmenneen miehen ja äidin parisuhdetta. Jutussa käsiteltiin muun muassa edesmenneen miehen alkoholinkäyttöä,
mielenterveysongelmia sekä hänen itsemurhaansa. JSN:n päätöksen perusteluissa linjattiin, että tiedotusvälineen olisi tullut varmistua siitä, ettei muista osa-
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puolista paljasteta arkaluontoista tietoa, kun kerrotaan traumaattisista tapahtumista vain yhden henkilön näkökulmasta. Edesmenneen isän vaikeuksista annettu yksityiskohtainen kuvaus paljasti arkaluonteista tietoa myös lapsen elämästä. JSN:n mukaan vanhemman mielenterveysongelmat ja piittaamattomuus
lapsen parhaasta olivat seikkoja, joiden julkaiseminen ei ollut lapsen edun mukaista. Käsitellessään alaikäisiä koskevia asioita tiedotusvälineiden tulisi noudattaa erityistä varovaisuutta. Erityistä varovaisuutta edellytetään myös silloin, kun
lapsen huoltaja haluaa tuoda asiat julkisuuteen. JSN korosti, että vastuu yksityisyyden suojan piiriin kuuluvien asioiden kertomisesta on aina toimituksella.
Samantapaisesti JSN arvioi langettavassa päätöksessään 5242/SL/13. Kantelun
kohteena oleva juttu kertoi harvinaiseen ja vakavaan ihosairauteen sairastuneesta miehestä. Jutussa mies toi toistuvasti esiin huolensa siitä, että hänen alaikäinen lapsensa voi sairastua samaan harvinaiseen ja vakavaan tautiin. Lehtijutussa mainittiin tytön ikä ja asuinpaikka. Miehestä julkaistiin lehtijutussa kolme
kuvaa. Hänen poikkeuksellinen ulkonäkö ja se kirjoituksessakin esiintuotu seikka,
että mies oli myös tunnettu ja näyttävästi palkittu toimittaja, tekivät JSN:n näkemyksen mukaan uskottavaksi, että tytär voitiin tunnistaa jutusta ainakin asuinseudullaan ja ystäväpiirissään. Neuvosto katsoi lähipiiriinkin rajoittuvan tunnistamisen raskauttavaksi, koska tytär oli alaikäinen. Kyseisen kaltaisen lapsen terveyteen liittyvän epäilyn levittäminen oli kohtuutonta.
Näistä tapauksista on pääteltävissä, että vanhempien oikeudet ilmaista lasta koskevia tietoja, eivät voi olla rajoittamattomat. Vanhemmalla ei voi olla oikeutta julkaista mitä tahansa lapsensa yksityiselämää koskevia tietoja edes silloin, kun
lapsi on liian nuori kieltämään tiedon julkaisemisen. Huoltajan oikeus päättää yksipuolisesti tiedon levittämisestä on sitä suppeampi, mitä syvemmin levitettävä
tieto koskettaa lapsen yksityiselämää.
Neuvoston langettavassa päätöksessä 2429/PL/96 käsiteltiin uutista, jossa kerrottiin erään rivitalon asukkaita uhkaavasta häädöstä. Uutisessa ei kerrottu rivitalon tarkkaa osoitetta, mutta sen sijainti kävi jutusta ilmi. Jutussa viitattiin lasten
mahdollisesta huostaanotosta tehtävään selvitykseen. Koska talossa asuvista
neljästä perheestä vain kahdella oli lapsia, JSN katsoi, että huostaanottoa kos-
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keva viittaus rikkoi perheen yksityiselämän suojaa ja uutinen rikkoi hyvää journalistista tapaa. Lasten huostaanottoa koskevat asiat ovat JSN:n linjauksen mukaan erittäin arkaluonteisia ja liittyvät yksityiselämän suojan ydinalueeseen.
Tapauksessa tiedon levittämisen kohteena oleva lapsiperhe oli helposti tunnistettavissa tai selvitettävissä, joten huostaanottoa koskevan tiedon levittäminen oli
yksityiselämää loukkaavaa. JSN:n linjausta siitä, että lasten huostaanottoa koskevat asiat ovat arkaluontoisia, on omaksuttu oikeuskäytäntöönkin. Rovaniemen
hovioikeuden ratkaisussa (RHO 17/126942), joka esitellään myöhemmin, vahvistettiin JSN:n kanta.
Langettavassa päätöksessä 4833/SL/12 JSN katsoi, että avioeroon liittyvien ongelmien ja entisen puolison, puolisoiden yhteisten lasten ja uuden puolison yksityisyyden suojaa loukattiin, koska artikkelissa paljastettiin heidän yksityiselämän
piiriin kuuluvia arkaluontoisia asioita. Artikkelin tarkoituksena oli antaa eronneelle
isälle puhetilaa ja arvostella viranomaistoimintaa. Artikkelissa isä esiintyi omalla
nimellään ja kertoi avoimesti avioerotilanteeseen liittyvistä ongelmista. JSN katsoi, että entinen puoliso ja pariskunnan yhteiset lapset olivat jutusta tunnistettavissa ennen kaikkea harvinaisen sukunimensä vuoksi. Avioeroon liittyvät riidat
sekä väite lapsiin uusioperheessä kohdistuneesta pahoinpitelystä ovat sellaisia
arkaluontoisia seikkoja, jotka kuuluvat yksityisyyden suojan piiriin. Vaikka jutun
aihe oli yhteiskunnallisen merkityksensä vuoksi tärkeä, ei lasten asemaa otettu
riittävästi huomioon aikuisten riitelystä kerrottaessa.
Päinvastaiseen tulkintaan Julkisen sanan neuvosto tuli vapauttavassa päätöksessään 2822/IL/99. Artikkeli käsitteli eroryhmiä, joita oli perustettu avioeron kokeneille lapsille sekä sitä, miten lapsi mahdollisesti kokee eron. Artikkelissa haastateltu äiti esiintyi omalla nimellään kertoen omakohtaisiin kokemuksiin nojaten,
kuinka lasta kohtaavista ongelmatilanteista voidaan selvitä. Jutussa julkaistiin valokuva äidistä sekä lapsesta. Myös lapsen nimi ja ikä mainittiin jutussa. Lapsi oli
avioeron jälkeenkin vanhempien yhteishuollossa, mutta tästä huolimatta isältä ei
ollut kysytty lupaa haastatteluun.
Artikkeli käsitteli yleisesti merkittävää kysymystä. Neuvosto piti perusteltuna käsitellä tällaista asiaa tiedotusvälineissä nimenomaisesti yksityisten henkilöiden
kokemusten kautta, jotta esitys pitäisi yhteytensä todellisuuteen. Tällöin lähiomaisten elämään liittyvien seikkojen esiin tulolta ei välttämättä voida välttyä.
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JSN katsoi, että artikkelissa tuotiin äidin toimesta lapsesta esiin seikkoja, joissa
yksityisyyden suojan tarve oli korostunut ja neuvoston kannanoton mukaan juttu
olisi pitänyt tehdä lasta yksilöimättä. Artikkeli ei kuitenkaan ollut sävyltään kielteinen. Siinä kerrottiin neutraalisti ongelmallisista asioista unohtamatta myönteisiä
seikkoja, joten neuvosto katsoi, että artikkeli ei loukannut isää tai lasta. Esimerkkinä esitetyn lasta koskevan osan tarkoituksena ei ollut isän arvostelu eikä haitan
aiheuttaminen isälle taikka hänen lapselleen.
Näistä kahdesta päätöksestä näkyy, kuinka tapauskohtaista lapsen yksityiselämän suojan arviointi on. Lapsiin liittyvät asiat usein nauttivat yleistä mielenkiintoa,
joten niistä on tarvetta puhua julkisesti. Lapsista julkaistessa tulee aina kuitenkin
arvioida tiedon levittämisen merkitystä lapselle ja ottaa lapsen yksityisyys huomioon, kun arvioidaan, kuinka laajasti lapseen liittyviä asioita levitetään.
Jutussa, jossa 17-vuotias poika kertoi halustaan tatuoida kasvoihinsa huomiota
herättävän tatuoinnin, ei paljastettu alaikäistä koskevia arkaluontoisia tietoja. Vapauttavassa kanteluratkaisussa 4980/SL/12 neuvosto katsoi, että 17-vuotiaalla
on oikeus kertoa julkisesti näkemyksistään ja omasta elämästään, mikäli sitä ei
voida pitää hänen tai hänen lähipiirinsä kannalta kohtuuttomana. Jutussa esiteltiin 17-vuotias poika ja hänen tyttöystävänsä nimeltä, mutta asiallisesti. Pelkästään kasvomaalauksen kommentointi ja erikoisesta tatuointitoiveesta kertominen
eivät saata poikaa ja hänen tyttöystäväänsä kyseenalaiseen julkisuuteen.
Kaikki lasta koskeva tiedon levittämien ei siis ole kiellettyä. Kun julkaistava tieto
on julkaistu lapsen suostumuksella eikä se sisällä lapsen yksityiselämää koskevia arkaluontoisia tietoja, ei estettä sen julkaisemiselle ole. Jälleen kerran asian
pohtiminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.
Edellä mainitussa tapauksessa oli ollut kysymys melkein täysi-ikäisestä nuoresta,
mikä on osaltaan saattanut tehdä jutusta sallittavamman. Voidaan pohtia, tulisiko
asiaa arvioida toisin, jos julkaisun kohteena olisi ollut merkittävästi nuorempi henkilö. Oletettavasti 17-vuotias, joka harkitsee tatuointia, ymmärtää tatuoinnin merkityksen ja sen pysyvyyden.
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Johtopäätökset
Edellä ensimmäisenä esitellyistä julkisen sanan neuvoston ratkaisuista on tehtävissä johtopäätös, jonka mukaan vanhemmalla ei ole rajoittamatonta oikeutta ilmaista lapsensa yksityiselämää koskevia tietoja. Ensimmäisenä esitellyn ratkaisun mukaan alaikäinen lapsi voi sananvapautta käyttäessään mahdollisesti loukata vanhempiensa yksityiselämän suojaa. Vaikka lapsen asema vanhempiinsa
nähden on alisteinen huoltosuhteesta johtuen, asetelma on käännettävissä näiden ratkaisujen valossa toisinkin päin. Suostumus tiedon levittämiseen on annettavissa vain omasta puolesta. Tämä koskee myös huoltajaa, joka käyttää puhevaltaa alaikäisen lapsensa puolesta.
Mitä syvemmin levitettävä tieto kuvaa alaikäisen yksityiselämää, sitä kapeampi
on huoltajan oikeus päättää yksipuolisesti tiedon julkaisemisesta. Toisaalta julkisen sanan neuvoston ratkaisusta on pääteltävissä, että mikä tahansa alaikäistä
koskeva tieto ei loukkaa hänen yksityisyyttään. Sananvapautta ei tule rajoittaa
liian kevein perustein, vaikka kysymys olisikin alaikäisestä.
Yksityiselämään liittyvät tiedot, kuten terveystiedot tai sosiaalihuollon asiakkuus
ovat JSN:n ratkaisukäytännössä korostuneesti nousseet esiin aiheina, joista kerrottaessa on noudatettava erityistä hienovaraisuutta. Alaikäisen on mahdollista
käyttää myös ikänsä ja kehitystasonsa mukaista itsemääräämisoikeutta, joten
kaikki alaikäisiä koskeva julkaiseminen ei vaadi vanhempien suostumusta. Edellä
mainitusta 17-vuotiasta koskevasta lehtijutusta kantelun olivat tehneet sekä pojan että hänen tyttöystävänsä vanhemmat.

5.2. Suomen oikeuskäytäntö
Esittelen seuraavaksi kolme korkeimman oikeuden ratkaisua sekä yhden lainvoimaa vailla olevan hovioikeuden ratkaisun. Ensimmäinen korkeimman oikeuden
ratkaisu sekä viimeisenä esiteltävä hovioikeuden ratkaisu koskevat lapsen yksityisyyden suojaa. Kaksi muuta korkeimman oikeuden tapausta käsittelevät poikalapsien ympärileikkausta. Valitsin tapaukset, vaikka ne eivät käsittele sinänsä
lapsen yksityisyyden suojaa, sillä ratkaisujen perusteluista on tehtävissä yleistyksiä lasten oikeuksista sekä osallistumisoikeuksista.
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Korkein oikeus
Suomen korkeimman oikeuden oikeuskäytännöstä ei löydy suoraa vastausta siihen, missä menee raja huoltajan sananvapauden ja alaikäisen lapsen yksityisyyden suojan välillä. Sen määrittäminen vaatii yleistyksien tekemistä olemassa olevasta oikeuskäytännöstä. Korkein oikeus on käsitellyt lapsen yksityisyyden suojaa pääasiassa tapauksissa, jotka ovat koskeneet perinteisessä mediassa julkaistua yksityiselämään liittyvää tietoa.
Jo aiemmin lyhyesti esitelty ratkaisu KKO 2009:3 käsitteli muun muassa lapsen
yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. A, joka oli tuomittu rangaistukseen
alaikäisiin poikiinsa kohdistuneesta seksuaalirikoksesta, oli myöhemmin haastateltavana huoltoriitoihin liittyviä insestiväitteitä ja niiden tutkimista käsittelevässä
television ajankohtaisohjelmassa. Vaikka seksuaalirikokseen liittyvä oikeudenkäyntiaineisto oli lainkohtia ja tuomiolauselmaa lukuun ottamatta määrätty salassa pidettäväksi, tuotiin rikosasiaan liittyviä salassa pidettäviä seikkoja ilmi ohjelmassa. Ohjelmassa oli kerrottu, että A:lle oli annettu tuomio seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja ohjelmassa oli tuotu esiin tekijän ja uhrien välinen suhde. A esiintyi jutussa omalla etunimellään ja omin kasvoin, joten hän oli helposti tunnistettavissa. Vaikka lasten nimiä ei ollut mainittu, oli ohjelmassa kerrottu lasten iät sekä
tieto siitä, että lapset olivat olleet hoidettavina eräässä ohjelmassa yksilöidyssä
lasten kotipaikalla sijaitsevassa laitoksessa. Sitä kautta A:n lapset ja lasten äiti
olivat myös tunnistettavissa ja A:n paljastamat salassa pidettävät tiedot olisivat
yhdistettävissä lapsiin ja lasten äitiin.
Valtakunnallisella televisiokanavalla esitetyn ajankohtaisohjelman aihe oli yhteiskunnallisesti merkityksellinen ja herätti yleistä keskustelua, minkä vuoksi sananvapauteen puuttumisen syiltä edellytettävä painoarvo korostui. Tieto lasten joutumisesta rikoksen uhriksi, kuuluu vahvasti yksityiselämän piiriin. Myös lasten terveydentilaan, sen tutkimiseen ja lasten saamaan hoitoon liittyvät asiat ovat arkaluontoisia. Tieto näistä ja äidin menettelystä seksuaalirikosasiassa oli ollut ohjelmassa esillä. Korkein oikeus katsoi, että kysymyksessä olevat tiedot olivat lasten
kannalta erityisen arkaluonteisia. Ohjelmassa esitetyt perheen sisäiset asiat olivat kuuluneet sekä lasten että heidän huoltajanaan toimivan äidin yksityiselämään, joten niiden esittäminen oli ollut omiaan aiheuttamaan myös äidille kärsimystä.
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Korkein oikeus katsoi, että ohjelman uskottavuus, journalistinen sanoma tai merkitys ei olisi olennaisesti vaarantunut, vaikka A olisi esiintynyt tunnistamattomana.
Sananvapauteen puuttuminen oli KKO:n mukaan perusteltua, sillä ohjelmassa
tapahtunut tietojen paljastaminen oli merkinnyt olennaista yksityiselämän suojan
loukkaamista. Korkein oikeus tuomitsi A:n lisäksi ohjelman toimittajan ja vastaavan toimittajan rikoslain ja sananvapauslain mukaisesti tekijäkumppaneina yksityiselämää loukkaavien tietojen levittämisestä. Ohjelmassa paljastuneiden yksityiselämää loukkaavien tietojen leviäminen oli lisännyt lasten ahdistuneisuutta,
ollut heidän psyykkisen terveydentilansa kannalta erityisen vahingollista ja aiheuttanut heille lisääntynyttä psyykkistä oireilua. Tämän vuoksi KKO katsoi, että
lapsille oli aiheutunut psyykkisen tilan häiriintymisenä ilmennyt henkilövahinko,
jonka perusteella he olivat oikeutettuja korvaukseen kipuun ja särkyyn rinnastettavasta henkisestä kärsimyksestä.
Korkeimman oikeuden ratkaisun johdosta valitettiin EIT:een.146 Siltä osin, kun EIT
tutki valituksen, se katsoi KKO:n harkinneen huolellisesti asiaan liittyviä perusoikeuksia eli sananvapautta ja yksityiselämän suojaa vastakkain. EIT oli yhtä mieltä
KKO perustelujen kanssa siitä, että ohjelman viestinnällistä arvoa ei olisi vähentänyt se, että kummatkin isät olisivat esiintyneet tuntemattomina. EIT katsoi
KKO:n perustelleen relevantein ja riittävin syin seuraamusten määräämisen välttämättömyyden soveltamalla EIT:n oikeuskäytäntöä. Seuraamukset eivät olleet
suhteettoman kovia, joten valtiota ei voitu moittia yksityisyyden loukkaamisesta
määrätyistä rikosseuraamuksista. EIT jätti päätöksessään valituksen ilmeisen perusteettomana enemmälti tutkimatta.
Tapauksessa isä ei ollut huoltajan roolissa levittäessään valtakunnallisen median
välityksellä lapsen yksityiselämään liittyvää arkaluontoista tietoa, mutta tästä
huolimatta tapaus tukee tulkintalinjaa, jonka mukaan vanhempien oikeus levittää
tietoja alaikäisten yksityiselämän piiriin kuuluvista asioista ei ole rajoittamaton.
Vaikka mies olisi ollut lasten huoltaja, ei kyseisen kaltaisten tietojen levittämistä
voida pitää sallittuna. Julkaisun kohteena olevat lasten yksityiselämää koskevat
tiedot selvästi ylittivät sen, mitä voitiin pitää hyväksyttävänä, joten niiden levittäminen ei ollut sallittua.
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Ratkaisussa 2008:93 korkein oikeus pohti lapselle suoritetun ympärileikkauksen
sallittavuutta perus- ja ihmisoikeuksien kannalta. Tapauksessa oli kysymys siitä,
että lääkäri oli suorittanut neljä ja puolivuotiaan pojan ympärileikkauksen huoltajan pyynnöstä uskonnollisista sysistä. Tapauksessa ympärileikkaus oli suoritettu
lääketieteellisesti asianmukaisesti aiheuttamatta lapselle aiheetonta tuskaa. Toimenpiteen motiivina oli hyväksyttävä lapsen ja hänen huoltajansa uskontoon liittyvä seikka, minkä vuoksi KKO katsoi, että huoltaja ei ollut syyllistynyt rangaistavaan pahoinpitelyyn suorittamalla lääkäriavusteisesti ympärileikkauksen ilman
terveydellisiä syitä.
KKO katsoi perusteluissaan, että lapsen ruumiilliseen koskemattomuuteen puuttuminen tai kivun aiheuttaminen alaikäiselle ilman lääketieteellistä tai terveydenhoidollista syytä ei ole yksin huoltajan päätettävissä. Huoltajalla ei ole oikeutta
päättää ympärileikkauksesta, johon lapsi ei ikänsä puolesta voi pätevästi antaa
suostumustaan. Toisaalta myöskään lapsen omasta uskonnonvapaudesta ei
voida johtaa oikeutta huoltajan päätösvallalle, vaikka lapsella ei ikänsä puolesta
olisi itsellä valmiuksia ymmärtää ympärileikkauksen merkitystä ja antaa siihen
suostumusta. Huoltajien käyttäessä oikeuksiaan lapsen huollossa ja kasvatuksessa, heidän on otettava huomioon lapsen perusoikeuksista mahdollisesti johtuvat rajoitukset. 147 Vaikka kyseisessä korkeimman oikeuden tapauksessa huoltajan ei katsottu syyllistyneen pahoinpitelyyn, tapauksen perusteluissa esiintyi hyvää linjanvetoa lapsen oikeuksista ja suostumuksen merkityksestä.148
Korkein oikeus toi perusteluissaan esiin, ettei pienellä lapsella ole edellytyksiä
muodostaa omaehtoista ja itsenäistä käsitystä pysyvästi vaikuttavasta toimenpiteestä ja sen uskonnollisesta sisällöstä. Tapauksessa ei tarkemmin nostettu esiin
lapsen oikeutta saada oma näkemyksensä huomioon otetuksi. Tästä voidaan
päätellä, että KKO katsoi, että 4,5-vuotias on liian nuori, jotta hänen mielipiteensä
olisi mahdollista selvittää.149

KKO 2008:93, tuomion perustelut kohdat 6, 20 ja 22.
ks. myös KKO 2016:24 sekä KKO 2016:25, joissa on myös ollut kysymys ympärileikkauksista.
KKO on ratkaisujen perusteluissa kiinnittänyt nimenomaisesti huomiota juuri lapsen etuun ja sen
huomioon ottamiseen.
149 ks. myös Hakalehto ja Helander 2017
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Vertailun vuoksi ratkaisussa KKO 2016:24, joka myös koski lapsen ympärileikkausta uskonnollisilla syillä, tuomioistuin nosti perusteluissa esiin lapsen oikeuden saada näkemyksensä huomioon otetuksi. Ympärileikatut lapset olivat tapahtuma-aikaan 7- ja 12-vuotiaat. Ratkaisussa korostettiin lapsen oman mielipiteen
merkitystä. Korkein oikeus katsoi, että 12-vuotiaan mielipide olisi pitänyt selvittää.
Asiassa ei ollut ilmennyt, että poikien mielipidettä olisi selvitetty. Toisaalta asiassa ei ollut myöskään esitetty, että lapset olisivat vastustaneet toimenpidettä
ennen sitä tai sitä suoritettaessa. Vanhempi lapsista oli tämän lisäksi tuomioistuimessa ilmoittanut, että ei vaadi rangaistusta eikä toivo asian etenevän.150
Tapauksista on tehtävissä johtopäätös, että lapsen on saatava osallistua henkilökohtaisiin asioihinsa ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Osallisuuteen kuuluu,
että lasta koskevat asiat tehdään yhteisymmärryksessä lapsen kanssa, jos lapsi
kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Lapsen varttuessa yhteisymmärrys
muotoutuu lapsen itsemääräämisoikeudeksi. Tapauksista voidaan tehdä yleistys,
jonka mukaan lapsella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa häneen itseensä liittyviin
asioihin. Lapsen kuulemisella turvataan se, että lapsi ymmärtää mitä tapahtuu ja
miksi.151 Lapsella tulee siis olla oikeus vaikuttaa myös siihen, millaisia tietoja hänestä julkaistaan. Tämän vaikutuksen pitäisi mielestäni ulottua myös harmittomiin
tietoihin, jotka eivät loukkaa hänen yksityiselämäänsä.
Hovioikeus
Toistaiseksi KKO:lla ei ole ratkaisukäytäntöä sosiaalisessa mediassa julkaisemalla tapahtuneesta lapsen yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä koskevan rikoksen täyttymisestä, mutta tähän on tulossa muutos. Rovaniemen hovioikeus on vuoden 2017 kesäkuussa antanut tuomion152 liittyen tutkielmani problematiikkaan. Tapauksessa henkilö A oli kuvannut videon kahden alaikäisen lapsensa huostaanoton täytäntöönpanoon liittyvistä tapahtumista. B oli A:n pyynnöstä ja suostumuksella julkaissut videon internetissä. Asiassa oli kysymys siitä,
olivatko A ja B syyllistyneet asiassa yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen. Käräjäoikeus katsoi, että kysymys ei voinut olla yksityiselämää loukkaa-

KKO 2016:24, kohdat 32-33.
ks. myös Pajulammi 2014, s. 379-381 & de Gotzinsky 2015, s.863-867.
152 Rovaniemen hovioikeus 30.06.2017 R 16/471 ratkaisunumero 17/126942.
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vasta tiedon levittämisestä, sillä lupa videon levittämiseen oli tullut lasten huoltajalta. Hovioikeus oli eri mieltä ja muutti käräjäoikeuden ratkaisun. Asia on saanut
valitusluvan korkeimmalta oikeudelta eikä sitä ole tätä tutkielmaa kirjoitettaessa
lainvoimaisesti vielä ratkaistu.153
Henkilö A oli kuvannut huostaanoton täytäntöönpanotilanteen, jossa sosiaaliviranomaiset ja poliisi tulivat hakemaan A:n kahta huostaanotettua lastaan. Tallenteella käy käräjäoikeuden tuomion mukaan ilmi, kuinka poliisit ja siviiliasuiset
henkilöt hakevat lapset talon sisältä, vievät heidät autoihin ja kuljettavat pois. Videolla esiintyvistä henkilöistä ja tapahtumista on kokonaisuudessaan pääteltävissä, että kysymys on sosiaalityöntekijöistä ja poliiseista, jotka pakolla hakevat
lapset mukaansa. Käräjäoikeus katsoi, että lastensuojelun asiakkuus ja huostaanotto käyvät videolta ilmi. Tapahtumat olivat videon kuvaamisen jälkeen edenneet niin, että A toimitti videon B:lle, joka julkaisi videon YouTube-kanavallaan. B
oli ennen videon julkaisemista osittain sumentanut lasten kasvoja. Molemmat tahot jakoivat internetissä linkkiä YouTube-videoon.
Käräjäoikeus oli perusteluissaan tullut johtopäätökseen, jonka mukaan huoltajalla
ei lähtökohtaisesti ole vaitiolovelvollisuutta omaa lastaan koskevissa asioissa.
Koska asiaa ei ole lainvoimaisesti ratkaisu, on käräjäoikeuden ratkaisun esittäminenkin tarpeen. Käräjäoikeuden tulkinta saa tukea myös oikeuskirjallisuudesta.
Aerin mukaan lapsen vanhemmalla ei huoltajana ollessaan ole vaitiolovelvollisuutta lasta koskevissa asioissa, koska lapsella itselläkään ei ole vaitiolovelvollisuutta itseään koskevissa asioissa. Aer on maininnut, että muun muassa lastensuojeluasioista tiedotusvälineille kertominen on vapaasti huoltajan päätettävissä.154 Huomiota tulee kiinnittää siihen, että Aerin kannanotto esitettiin lastensuojelua käsittelevän teoksen luvussa, joka koski vaitiolovelvollisuuden ulottuvuutta sosiaalihuollossa. Aerin kannanotto käsitteli sitä, onko lapselle mahdollista
hakea muun edunvalvojan määräämistä sen perusteella, että vanhemmat ovat
kertoneet lastensuojeluasioista tiedotusvälineille. Aerin kirjoituksen tarkoituksena
ei oletettavasti ollut ottaa kantaa lapsen oikeuksiin tai yksityiselämän suojan ulottovuuteen. Henkilökohtaisesti lähtisin haastamaan Aerin ja käräjäoikeuden näke-
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myksen. LOS:n 16 artiklan mukaisesti lapsella on itsenäisenä oikeuksiensa haltijana oikeus yksityisyyteen niin perhepiirissä kuin sen ulkopuolellakin. Tähän heijastettuna vanhemman sananvapaus lasta koskevista asioista ei voi olla rajoittamaton vain sen perusteella, että vanhempi on lapsen laillinen edustaja.
Kantani saa tukea hovioikeuden tuomiosta, jossa hovioikeus katsoi, että vaikka
vanhemmalla lähtökohtaisesti on oikeus päättää lapsensa asioista, eivät huoltajan oikeudet voi olla rajoittamattomat. Hovioikeus perusteli kantansa EIT:n oikeuskäytännöllä ja katsoi, että tapauksessa, jossa vastakkain ovat yksityiselämän ydinalueelle kuuluva lapsen huostaanottoon ja lastensuojelun asiakkuuteen
liittyvä yksityiselämää koskeva erittäin arkaluontoinen tieto ja vanhemman sananvapaus, etusija tulee antaa lapsen yksityiselämän suojalle.155
Videotallenteella olleiden lasten kasvot oli pyritty sumentamaan ennen videon julkaisemista. Hovioikeus on perusteluissaan hyväksynyt käräjäoikeuden tuomion
perustelut muun muassa siltä osin, kun käräjäoikeus oli katsonut, että perhe ja
kyseiset lapset olivat olleet, sumentamisesta huolimatta, useiden henkilöiden tunnistettavissa heti videotallenteen julkaisemisen jälkeen. Tunnistettavuus oli entisestään lisääntynyt perheen asuinpaikkakunnan tultua yleiseen tietoon ja videotallenteen kuvanneen lasten huoltajan tultua omalla nimellään julkisuuteen. Kuten edellä esitettiin, ei ole merkitystä, kuinka moni todellisuudessa on tunnistanut
lapset. Keskeistä on, että lapset ovat olleet tunnistettavissa. 156 Vaatimus tiedon
kohteen tunnistettavuudesta oli siten täyttynyt.
Hovioikeus katsoi, että tekijöiden oli täytynyt käsittää kyseisen tallenteen sisältämä materiaali sellaiseksi, joka kuuluu lasten yksityisyyden suojan ydinalueelle.
Tiedon luonteesta johtuen sen julkaiseminen oli omiaan aiheuttamaan lapsille vahinkoa, kärsimystä tai heihin kohdistuvaa halveksuntaa. Tekijöiden oli, tietoisena
videon sisällöstä, täytynyt käsittää, ettei sen julkaiseminen ollut lapsen edun mukaista.
Tekijät esittivät videon julkaisemisen motiiviksi yhteiskunnallisen intressin eli halun herättää keskustelua lastensuojelullisten päätösten täytäntöönpanosta ja käytännön toteuttamisesta. Hovioikeus katsoi, että huoli viranomaisten menettelystä
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ja voimankäytöstä lasten huostaanottoon liittyvässä tilanteessa oli sinänsä yleiseltä kannalta merkittävä aihe. Video oli herättänyt paikkakunnalla ja laajemminkin yleistä mielenkiintoa.157 Hovioikeus katsoi, että videotallenteen merkitys ylipäätään voi olla suurempi kuin sanallisessa tai kuvan muodossa ilmaistun viestin.
Kyseinen tallenne oli kuvannut lasten varsin voimakkaita tunnetiloja, mikä oli nähtävissä ja kuultavissa videolta. Hovioikeus katsoi, että lasten yksityiselämän ydinalueeseen liittyvän, lapsia koskevan erityisen arkaluontoisen videon julkaiseminen ja saattaminen julkisesti nähtäväksi ylitti selvästi sen, mitä voitiin pitää hyväksyttävänä yleistä mielenkiintoakaan koskettavan merkittävän asian yhteydessä.158 Video ei ollut edistänyt yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelyä.
Hovioikeus antoi äänestysratkaisun ja tuomitsi molemmat tekijät yksityiselämää
loukkaavan tiedon levittämisestä. Vähemmistöön jääneen jäsenen erimielisyys
koski tuomittavaa rangaistusta.159 Ratkaisullaan hovioikeus asetti lapsen oikeudet ensisijaisiksi tilanteissa, jossa vanhemman ja lapsen oikeudet ovat keskenään ristiriidassa.
Hovioikeuden ratkaisemassa tapauksessa lasten huoltaja ei ollut tiedustellut 9vuotiaiden lastensa mielipidettä videon julkaisemiseen. Lasten osallisuus heitä
koskevassa päätöksenteossa ei tästä huolimatta noussut hovioikeuden ratkaisussa merkittävään rooliin lasten nuoren iän vuoksi. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden tulkinnan siitä, että 9-vuotiaat lapset eivät voi pätevästi antaa suostumusta niin vahvasti heidän yksityiselämänsä ydinalueelle sijoittuvan tiedon antamiseen.160
Ratkaisu on yhteneväinen edellä esitellyn KKO 2009:3 ratkaisun kanssa. Vanhemman sananvapaus ei voi ylittää lapsen yksityiselämän suojan tarvetta. Edes
yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi ei ole sallittua levittää sellaisia lapsen yksityiselämää koskevia tietoja, joiden levittäminen selvästi ylittää
RHO tuomio 17/126942, s. 8.
RHO tuomio 17/126942, s. 8.
159 Vähemmistöön jäänyt hovioikeudenneuvos arvioi, että kummankaan tekijöiden tarkoituksena
ei ollut aiheuttaa lapsille vahinkoa. Eri mieltä oleva jäsen katsoi, että tekijät eivät voineet ymmärtää, että julkaisemalla videon, he tosiasiallisesti loukkaavat lasten yksityisyyttä. Näillä perusteilla
jäsen arvioi RL 4:1 §:n mukaisen tunnusmerkistöerehdyksen olevan hyvin lähellä molempien tekijöiden osalta ja tämän vuoksi olisi RL 6:12.1 §:n 3 kohdassa tarkoitettu peruste jättää tekijä
rangaistukseen tuomitsematta. Syyksi luettu yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen oli jäsenen arvion mukaan tekoon ja tekijään liittyvistä erityisistä syistä anteeksiannettavaan tekoon
rinnastettava.
160 RHO tuomio 17/126942, s 6-7.
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sen, mitä voidaan pitää sallittuna. Myöskään päätöstä tällaisen tiedon levittämisestä ei voida jättää lapselle, vaikka hänen mielipiteensä tulisi mielestäni selvittää
siitäkin huolimatta, ettei nuori lapsi yksin voi pätevästi antaa suostumusta yksityiselämänsä ydinalueelle sijoittuvan tiedon levittämiseen.
Johtopäätökset
Korkeimman oikeuden oikeuskäytännöstä on johdettavissa päätelmä, että huoltajan oikeudet suhteessa alaikäiseen eivät voi olla rajoittamattomat. Lapsen yksityiselämän suojan tarve on suurelta osin tapauskohtaisen harkinnan varassa.
Punninnassa on kiinnitettävä huomiota toisaalta siihen, kuinka keskeisesti julkaistut tiedot koskettavat asianomaisen yksityiselämän ydinaluetta ja siihen,
kuinka välttämätöntä sananvapauteen puuttuminen tästä syystä on. Vanhemman
sananvapauden ja lapsen yksityiselämän suojan ollessa ristiriidassa, pääpaino
tulisi antaa lapsen edulle.
Hovioikeuden ratkaisu on mielestäni vahvasti linjassa oikeuskirjallisuudessa esitettyjen lapsen edun ja asemaan liittyvien seikkojen kanssa. Alaikäiset lapset ovat
itsenäisiä oikeuksienhaltijoita, jotka ovat yksityisyyden suojan osalta erityisen
suojelun kohteena. Hovioikeus ei pitänyt vanhempien oikeuksia rajoittamattomina suhteessa lapsiin ja toi esiin lapsen edun etusijaisuuden intressien ristiriidassa. Lisäksi yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksikään esitettävä julkaisu ei saa selvästi ylittää sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Lapsen yksityiselämää koskevat arkaluontoiset tiedot ylittivät selvästi hyväksyttävyyden rajan.
Hovioikeuden tuomio on linjassa oman näkemykseni kanssa. Tuomio ei kuitenkaan ole vielä lainvoimainen, joten en käytä sitä tämän laajemmin johtopäätösteni
perusteluna. Hovioikeuden perusteluissa nojauduttiin EIT:n tulkintakäytäntöön.
Koska EIT on Euroopan ihmisoikeussopimuksen viimekätinen tulkitsija, myös sen
tulkintakäytäntöön on syytä perehtyä tarkemmin, joten esittelen sitä seuraavaksi.
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5.3. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
Yleistä
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) perustettiin vuonna 1959 valvomaan
EIS:n sisältämien velvoitteiden asianmukaista noudattamista. EIT on toiminut nykymuodossaan vuodesta 1998 saakka. EIS:n valvontajärjestelmä pohjautuu kolmeen elementtiin: yksilövalitukseen, tuomioistuinkontrolliin sekä tuomioiden täytäntöönpanon valvontaan.161
EIT:n tehtävänä on ratkaista, onko ihmisoikeusloukkausta tapahtunut. Euroopan
ihmisoikeustuomioistuin ei voi muuttaa tai kumota kansallisen tuomioistuimen ratkaisua, mutta EIT voi määrätä valtion maksamaan loukatulle osapuolelle korvausta loukkauksen aiheuttamasta vahingosta, jos se katsoo tämän ihmisoikeutta (esimerkiksi sananvapautta) loukatun. EIT voi tuomita valtion korvaamaan
myös loukatun osapuolen oikeudenkäyntikulut. Vaikka EIT ei voi yksittäistapauksessa muuttaa tuomiota, sen todelliset vaikutukset ulottuvat yksittäistapausta laajemmalle, sillä EIT:n tuomioilla on kansallista oikeuskäytäntöä ohjaava merkitys
myöhempiin samankaltaisiin tapauksiin nähden.162
EIT:n tulkintakäytäntö
EIT:n ratkaisukäytännössä ei ole ratkaisuja, jotka käsittelisivät suoraan lapsen ja
vanhemman välistä suhdetta eli lapsen yksityisyyden suojaa suhteessa omaan
vanhempaansa. Aihetta on kuitenkin sivuttu useissa eri EIT:n ratkaisuissa. Käsittelen ensin kolme EIT:n ratkaisua, joista käy ilmi lapsen EIS 8 artiklan mukainen
oikeus yksityisyyteen ja EIT:n tulkintalinja sen suhteuttamisesta lapsen ja hänen
vanhemman väliseen suhteeseen. Tämän jälkeen esittelen kolme tapausta,
joissa on ollut kysymys yleistä mielenkiintoa koskevasta keskustelusta, mutta
joissa ilmaisu on selvästi ylittänyt sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Lopuksi nostan esiin kaksi EIT:n ratkaisua, joista korostuu valokuvan asema yksityiselämää koskevan tiedon lähteenä.
Lapsen oikeuksia on käsitelty muun muassa tapauksessa Nielsen v. Tanska
(28.11.1988), jossa oli kysymys EIS 5 artiklan mukaisesta oikeudesta vapauteen
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ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Tapauksessa lapsi oli huoltoriidan päätteeksi sijoitettu lasten psykiatriselle osastolle huoltajansa suostumuksella ja perhelääkärin suosituksesta. Sijoittamisen perusteena oli lapsen hoitoa vaativa neuroosi sekä lapsen haluttomuus asua äitinsä kanssa. Lapsen huoltaja oli äiti. Alaikäisen isä, joka ei siis ollut lapsen huoltaja, valitti lapsen nimissä siitä, että lapsi
on laittomasti sijoitettu lasten psykiatriselle osastolle. Kansalliset tuomioistuimet
katsoivat, ettei heillä ollut toimivaltaa tutkia valituksia, sillä lapsi oli sijoitettu lasten
psykiatriselle osastolle huoltajansa toimesta eikä lakiin perustuvista syistä.
EIT katsoi, että asiassa ei ollut kysymys 5 artiklaa loukkaavasta menettelystä,
sillä lasten psykiatrinen laitos, johon lapsi oli sijoitettuna, ei ollut suljettu osasto
eikä kysymyksen kohteena oleva lapsi ollut mieleltään sairas, vaan sai tavallisessa sairaalassa rinnastettavaan hoitoon perustuvaa apua.163 Tapauksen perusteluissa EIT katsoi, että vaikka lähtökohtaisesti huoltajalla on oikeus päättää
lapsensa asioista, eivät huoltajan oikeudet voi olla rajoittumattomat. Lisäksi julkisella vallalla on velvollisuus suojata lasta huoltajan aseman väärinkäytöksiltä. Tapauksessa EIT toi esiin myös lapsen oman tahdon merkityksen. EIT katsoi, että
vaikka nuoren lapsen oma mielipide ei voi olla ratkaiseva hoidon tarpeesta päätettäessä, tulisi lapsen omalle mielipiteellekin antaa painoarvoa lapsen kehitystason mukaisesti.164
Tulkintakäytännöstä on luettavissa EIT:n lapsen edun kunnioitus, jonka mukaan
lapsen oikeuksia korostetaan myös suhteessa vanhempiinsa. Ratkaisusta on
tehtävissä yleistys, jonka mukaan huoltajan on lapsen asioista päättäessään tiedostettava oikeuksiensa rajallisuus. Samaan johtopäätökseen on tultu myös
aiemmin esitellyissä JSN:n ratkaisuissa 5242/SL/13 ja 44313/AL/10, joiden mukaan vanhemmilla ei voi olla oikeutta julkaista mitä tahansa tietoa alaikäisistä
lapsistaan.165
EIT:n ratkaisusta voi tehdä myös toisen yleistyksen: huoltajan on otettava lapsen
etu ja tahto huomioon. Lapsen mielipidettä tulee tiedustella ja se tulee päätöstä
tehtäessä ottaa huomioon, vaikka vastuuta päätöksen tekemisestä ei voi jättää
yksin lapsen hartioille. Edellä mainitussa EIT:n tapauksessa oli kysymys 12-vuotiaasta lapsesta. Samantapaisesti on linjannut KKO ympärileikkausta koskevassa
Nielsen v. Tanska, tuomion kohta 73.
Nielsen v. Tanska, kohdat 71-72.
165 ks. JSN:n tapauksista tarkemmin luvussa 5.1.
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ratkaisussa KKO 2016:24, jonka perusteluista ilmeni, että 12-vuotiaan lapsen
mielipide olisi tullut selvittää ja ottaa huomioon häntä koskevassa päätöksenteossa.166
Isyyden vahvistamista koskevassa EIT:n ratkaisussa (Yousef v. Alankomaat
5.11.2002) oli kysymys vanhemman ja lapsen EIS 8 artiklan mukaisista oikeuksista. Tapauksessa oli kysymys siitä, loukattiinko vanhemman oikeutta yksityisja perhe-elämän kunnioitukseen, kun biologisen isän isyyttä tyttäreensä ei vahvistettu lapsen etuun liittynein syin. EIT katsoi, että valittajan ihmisoikeuksia ei
ollut loukattu. Tapauksessa oli otettu huomioon lapsen etu ja annettu etusija sille,
että lapsi sai kasvaa sen perheen jäsenenä, jossa hän oli kasvanut äitinsä kuolemasta lähtien. EIT oli katsonut, että isyyden vahvistamisen yhteydessä automaattisesti tapahtuva sukunimen vaihtaminen olisi erottanut lapsen siitä perheestä, jossa hän sillä hetkellä asui.167
Tapauksen perusteluissa EIT linjasi, että tuomioistuimen päätöksen koskiessa
vanhemman ja lapsen EIS 8 artiklan mukaisia oikeuksia, lapsen oikeudet on ensisijaisesti otettava huomioon. Merkittävä lasten oikeuksien kannalta oli EIT:n tulkintasääntö, jonka mukaan tilanteessa, jossa näiden etujen vertailu on välttämätöntä, etusija tulee antaa lapsen edulle.168 Tapauksessa ristiriidassa olivat isän
yksityisyyden suojan alaisuuteen liittyvä oikeus olla isä ja toisaalta lapsen oikeus
kuulua siihen perheeseen, jonka piirissä hän on koko elämänsä kasvanut. Näiden
oikeuksien ollessa ristiriidassa etusija annettiin lapsen edulle.
Tapaamisoikeutta koskevassa EIT ratkaisussa (Sahin v. Saksa 8.7.2003) oli
muun muassa kysymys siitä, olisiko 5-vuotiasta lasta tullut kuulla oikeudessa. EIT
katsoi, että lapsen kuulemisen osalta EIS 8 artiklaa ei ollut rikottu. Saksan ylempi
oikeus (Landgericht) oli nojautunut lapsen tavanneeseen asiantuntijaan, joka arvioi lapsen kuulemisesta aiheutuvan lapselle vaaraa. EIT:n mukaan ei ollut syytä
epäillä asiantuntijan pätevyyttä eikä tapaa, jolla haastattelut oli toimitettu.
Tapauksen perusteluissa EIT:n linjasi, että kansallisten viranomaisten tuli lapsen
ja hänen vanhempiensa etujen välillä löytää oikeudenmukainen tasapaino. Näiden etujen punninnassa huomiota tuli erityisesti kiinnittää lapsen etuun, joka

ks. tapauksesta KKO 2016:24 tarkemmin luvussa 5.2.
Yousef v. Alankomaat, kohta 72.
168 Yousef v. Alankomaat, kohta 73.
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saattaa sen luonteesta ja tärkeydestä riippuen syrjäyttää vanhempien edun. Vanhemmalla ei 8 artiklan nojalla ole oikeutta toimenpiteisiin, joilla lapsen terveyttä
ja kehitystä vahingoitettaisiin.169 Koska luotettavasti oli todistettu, että lapsen kuulemisesta on lapselle haittaa, ei kuulemiseen ollut perusteita ryhtyä, vaikka vanhemman etu olisi sitä vaatinut.
Mielestäni kolmesta edellä mainitusta EIT:n päätöksestä on tehtävissä laajempi
yleistys, jonka mukaan vanhempien ja lasten etujen punninnassa on pyrittävä oikeudenmukaiseen ratkaisuun. Oikeudenmukaisessa ratkaisussa ei kuitenkaan
ole kysymys kompromissiratkaisusta, johon päädytään lapsen oikeuksien kustannuksella. Lapsen alisteisesta asemasta johtuen on mielestäni selkeää, että
oikeuksien ristiriitatilanteessa etusija annetaan lapsen edulle.
Esittelen seuraavaksi kolme EIT tapausta, jotka käsittelevät yleistä mielenkiintoa
koskevaa keskustelua. Lapsiin kohdistuvat asiat nauttivat usein yleistä kiinnostusta ja ovat helposti yleiseltä kannalta merkittäviä. Tapauksissa on tavalla tai
toisella julkaistu lasten yksityiselämään liittyvää tietoa, minkä vuoksi julkaisu on
selvästi ylittänyt sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.
Aiemmin jo lyhyesti mainitussa EIT:n ratkaisussa Kurier Zeitungsverlag ja
Druckerei v. Itävalta (19.06.2012) oli kysymys lapsen yksityisyyden suojasta ja
lehdistön sananvapauden loukkauksesta. Tiedotusvälineet olivat julkaisseet
huoltoriidan uhriksi joutuneen lapsen elämästä yksityiskohtia ja paljastaneen lapsen nimen sekä kuvittaneet artikkeleita lapsesta otetuilla kuvilla. Lehdessä oli julkaistu lyhyen ajan sisällä kolme artikkelia, jotka käsittelivät huoltajuusriitaan liittyvää oikeusjuttua sekä huoltopäätösten täytäntöönpanoa. 8-vuotiaan lapsen koko
nimi oli paljastettu ja kaikissa artikkeleissa oli ollut kuvia lapsesta. Kahdessa artikkelissa oli ollut kuva, jossa lapsi esiintyi ahdistunut ilme kasvoillaan veljeensä
takertuneena.
EIT katsoi, että artikkelit olivat sinällään käsitelleet julkista huolenaihetta eli huoltopäätösten asianmukaista täytäntöönpanoa ja siihen liittyvää voimankäyttöä.
Lapsi tai hänen vanhempansa eivät olleet julkisuuden henkilöitä eivätkä olleet
aiemmin astuneet julkisuuden piiriin, joten lapsen henkilöllisyyden paljastaminen

Sahin v. Saksa (2003), kohta 15. Ks. myös EIT ratkaisut Johansen v. Norja (7.8.1996) ja
Scozzari ja Giunta v. Italia (13.7.2000).
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ei ollut tärkeää artikkelien käsittelemän aiheen tarkemman ymmärtämisen kannalta. Huoltoriidan uhriksi ja julkisuuteen omitta syittään joutuneen nuoren henkilön yksityisyys ansaitsee erityistä huomiota hänen haavoittuvan asemansa
vuoksi. Lapsen yksityiselämän piiriin kuuluvien intiimien tietojen sekä valokuvan,
josta hänet oli tunnistettavissa, julkaiseminen loukkasivat lapsen yksityisyyttä.
Näillä perusteluilla EIT katsoi, ettei lehdistön sananvapautta oltu loukattu, kun se
oli määrätty maksamaan korvauksia.170
Toinen yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelyä koskeva EIT tapaus on
Aleksey Ovchinnikov v. Venäjä (16.12.2010). Tapauksessa oli kysymys nuoren
rikoksentekijän yksityisyyden suojasta sekä lehdistön sananvapauden rajoista.
Lehti oli julkaissut alaikäisten väkivaltatekoa koskevan artikkelin. Tapahtumien
taustalla oli 9-vuotiaaseen poikaan kesäleirillä kohdistunut pahoinpitely sekä seksuaalinen hyväksikäyttö. Tekijät olivat kaksi samalla leirillä ollutta poikaa, jotka
olivat 3 vuotta uhria vanhempia. Tekijöitä ei heidän ikänsä vuoksi voitu saadusta
näytöstä huolimatta syyttää. Media kiinnostui tapahtumista tekijöiden vanhempien aseman vuoksi. Toisen pojan vanhemmat olivat tuomareita ja toinen poika
oli liikennepoliisiviraston apulaisjohtajan pojan poikapuoli.
EIT:n perustelujen mukaan hyväksyttävästä julkisesta huolenaiheesta kertomista
ei edistänyt tieto tekijöiden omaisten asemasta. Tiedotusvälineiden tulisi EIT:n
linjauksen mukaan vakavaa rikosta selostaessaan ottaa erityisesti huomioon alaikäisen yksityiselämän suoja. Tekijät olivat tekohetkellä alaikäisiä eivätkä rikosoikeudellisesti vastuussa teostaan. Toistuva nimeäminen lehdistössä rikoksentekijöiksi oli ollut erityisen haitallista lapsen moraalin ja henkisen kehityksen kannalta.
Moitittavuutta ei vähentänyt se, että tekijöiden yksityiselämää koskevat tiedot olivat jo julkisuudessa ja saatavilla internetissä. Alaikäisen henkilöllisyyden suoja
edellytti, ettei näitä tietoja levitetä laajemmin lehdistön kautta.171
EIT:n tapauksessa Krone Verlag GmbH & Co KG and Krone Multimedia GmbH
& Co KG v. Itävalta (17.01.2012) oli kysymys lehdistön sananvapauden loukkauksesta ja lapsen yksityiselämän suojasta. Tapauksessa oikeudenkäyntiselostuksen yhteydessä oli paljastettu perheväkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuneen alaikäisen lapsen henkilö. Lehdessä oli julkaistu kaksi artikkelia,
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Kurier Zeirungsverlag und Druckerei GmbH v. Itävalta (2012), kohdat 50-52.
Aleksey Ovchinnikov v. Venäjä (2010), kohdat 50-51.
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joissa oli käytetty lapsesta etunimeä. Lapsen biologisesta isästä ja ottoäidistä,
jotka oli tuomittu muun muassa kyseiseen lapseen kohdistuneesta törkeästä alaikäisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, oli artikkeleissa käytetty koko nimiä sekä
esitetty valokuvia. Artikkeleissa oli kerrottu hyvin intiimejä yksityiskohtia lapseen
kohdistuneesta pahoinpitelystä ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
EIT katsoi perusteluissaan, että artikkeleilla oli käsitelty sinänsä julkista huolenaihetta eli perhepiirissä lapselle tehtyä väkivaltaa ja lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja artikkeleilla saatettiin herättää julkista keskustelua siitä, miten vastaavia rikoksia voitaisiin ehkäistä. Lapsi, jonka yksityiselämää koskevia seikkoja lehdessä oli levitetty, ei ollut julkisuuden henkilö. EIT katsoi, että lapsen ei voitu katsoa astuneen julkiselle näyttämölle vain sen vuoksi, että hän oli joutunut merkittävää julkista huomiota saaneen rikoksen uhriksi. EIT katsoi, että artikkelin
asiahaarojen ymmärtämisen kannalta ei ollut ollut olennaista paljastaa rikoksentekijöiden tai uhrin henkilöä, joten lehdistön sananvapautta ei ollut rikottu. 172
Lasta koskevat asiat herättävät kiinnostusta ja ovat helposti yleiseltä kannalta
merkittäviä. Huoltajuuskiistat ja lapsi rikoksen uhrina tai tekijänä ymmärrettävästi
ovat asioita, joista on tarpeen käydä julkista keskustelua. Julkisuudelle entuudestaan tuntemattoman lapsen yksityisyyden suojaa ei saa kuitenkaan tarpeettomasti kaventaa edes sananvapauden edistämiseksi. Tapauksista on tehtävissä
johtopäätös, jonka mukaan yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemisen
yhteydessä lapsen yksityiselämää koskevien tietojen levittäminen on harvoin, jos
koskaan, jutun asiahaarojen ymmärtämisen kannalta olennaista. Lapsen yksityiselämää koskevien tietojen paljastaminen tuskin edistää julkista keskustelua tai
on asian ymmärtämisen kannalta keskeistä. 173
Yksityisyyden suojan ja lehdistön sananvapauden keskinäistä painottamista
koski EIT:n tapaus Von Hannover v. Saksa (07.02.2012). Tapaus koski Monacon
ruhtinasvainaan Rainer III:n tyttären ja hänen aviopuolisonsa yksityiselämästä
otettujen valokuvien julkaisua mediassa. Asianomistajista otetut kuvat olivat julkisella paikalla otettuja kuvia julkisuuden henkilöistä. Kuvat eivät itsessään olleet

Krone Verlag GmbH & Co KG and Krone Multimedia GmbH & Co KG v. Itävalta (2012), kohdat
56-57.
173 ks. myös tapaus KKO 2009:3, jossa asia oli yleiseltä kannalta merkittävä, mutta ohjelman
uskottavuus, journalistinen sanoma tai merkitys ei olisi olennaisesti vaarantunut, vaikka A olisi
esiintynyt tunnistamattomana ja siten myös lasten yksityiselämää koskevia tietoja ei olisi levitetty.
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loukkaavia eikä näyttöä ollut esitetty sen puolesta, että kuvat olisi otettu salaa tai
luvattomin keinoin. Tästä syystä EIT katsoi, että asianomistajien yksityisyyden
suojaa ei ollut rikottu.
Tapaus on merkittävä sen vuoksi, että EIT käsitteli valokuvan julkaisemisella tapahtuvaa mahdollista yksityiselämän loukkausta. EIT linjasi, että valokuvan julkaisu kuuluu henkilön yksityisyyden piiriin. EIT katsoi, että valokuvan julkaiseminen saattaa puuttua syvemmälle henkilön yksityiselämään kuin artikkeli, varsinkin yleisölle tuntemattoman yksityishenkilön kohdalla.174
Samoin EIT on linjannut tapauksessa Sciacca v. Italia (11.01.2005), jossa oli kysymys yksityisyyden suojan loukkauksesta. Poliisi oli antanut lehdistölle epäillystä rikoksentekijästä tunnistamistarkoituksia varten otetun ja esitutkinta-asiakirjoihin liitetyn valokuvan. Koska kysymyksessä oli ollut yleisölle tuntematon henkilö eli yksityishenkilö, EIT katsoi valtion rikkoneen velvollisuuksiaan levittäessään kuvaa, sillä tällaisesta yksityiselämänpiiriin puuttumisesta ei ollut säädetty
lailla.
Molemmista tapauksista on luettavissa, että vanha sanonta ”kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” pitänee paikkansa. Valokuva kuvaa henkilön yksityiselämää tarkemmin kuin sanallinen ilmaisu, ja kuuluu tämän vuoksi yksityiselämän
piiriin. Erityisesti, jos kuvan kohteena on henkilö, joka on yleisölle tuntematon.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytännöllä on merkitystä, sillä kansalliset tuomioistuimet seuraavat ja noudattavat EIT:n käytäntöä. Tämän vuoksi
edellä mainittujen ratkaisujen käsittely on tutkimukseni kannalta keskeistä.
Vaikka tapaukset eivät suoraan anna vastausta tutkimuskysymykseeni, voi niistä
johtamalla tehdä päätelmiä. Käsittelen ”Lapsen yksityisyyden suoja suhteessa
vanhemman sananvapauteen” –luvussa tarkemmin edellä mainituista tapauksista tekemiäni johtopäätöksiä ja yleistyksiä linkittäen niitä tutkimuskysymykseeni. Sitä ennen käsittelen lyhyesti, kuinka yksityiselämän suojasta on säädetty
Ruotsissa sekä Norjassa.

Von Hannover v. Saksa (2012), kohta 113. Ks. myös Von Hannover v. Saksa (24.06.2004),
jossa valittajan yksityiselämän suojaa oli rikottu, kun lehdissä oli julkaistu kuvia ja artikkeleita julkisuuden henkilön yksityiselämästä.
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6. Lyhyt selvitys Ruotsin ja Norjan yksityiselämän suojan säätelystä
Länsineva on linjannut, että perus- ja ihmisoikeusdialogin näkökulmasta ei ole
riittävää seurata vain Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisulinjojen kehitystä. Länsinevan mukaan myös eri kansallisten tuomioistuinten perus- ja ihmisoikeuksia koskevista uusista avauksista ja
tulkinnoista on hyvä olla selvillä.175 Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen lähestyminen kannustaa siis tekemään oikeusvertailua. Tässä yhteydessä en esittele tarkemmin Ruotsin tai Norjan tuomioistuinten ratkaisuja, mutta esitän lyhyen katsauksen Ruotsin sekä Norjan yksityiselämän suojaa koskevaan lainsäädäntöön.

6.1. Ruotsi
Ruotsin hallitusmuotoon (regeringsformen) on perusoikeutena kirjattu yksityiselämän suoja. RF 2:6.2 §:n mukaan jokaisen yksityisyys on suojattu merkittäviltä
yksityisyyden loukkauksilta, jotka tapahtuvat ilman lupaa ja sisältävät yksityisen
henkilökohtaisten olosuhteiden valvontaa tai kartoitusta. Saman pykälän ensimmäisessä momentissa on turvattu jokaisen oikeus suojaan julkista valtaa vastaan
muun muassa ruumiintarkastuksen, kotietsinnän sekä kirjesalaisuuden suhteen
(RF 2:6.1 §). Ruotsissa yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä ei ole toistaiseksi erikseen kriminalisoitu.176
Yksityiselämää koskevan tiedon levittäminen voi tulla jossain tapauksissa rangaistavaksi kunnianloukkauksena (förtal), josta säädetään Ruotsin rikoskaaressa
(BrB 5:1 §). Toisin kuin Suomessa, Ruotsin lainsäädännössä kunnianloukkaus ei
edellytä, että tieto olisi valheellista. Kunnianloukkaus voi siten soveltua myös totuudenmukaisten tietojen levittämisen osalta.177 Osittain yksityiselämä on saanut
suojaa myös henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön kautta.178 Ruotsin vanha henkilötietolaki on kumottu ja uusi tietosuojalaki tulee voimaan
25.5.2018.179

Länsineva 2012, s. 351.
Tiilikka 2010, s. 71-72 ja Marttunen ym. 2012, s. 51
177 Marttunen ym. 2012, s. 51. Ks. tarkemmin Ruotsissa sosiaalisessa mediassa tapahtuvista
kunnianloukkauksista. Lundber ym. 2015.
178 Tiilikka 2010, s. 88-89.
179 ks. tarkemmin Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU23.
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Esimerkkinä voidaan esittää tapaus (NJA 1999 s. 594), jossa mies tuomittiin törkeästä kunnianloukkauksesta, kun hän oli naisen tietämättä kuvannut heidän välisensä intiimin kanssakäymisen ja näyttänyt tallennetta muille henkilöille. Esittämällä tallennetta, mies oli esittänyt tietoja, jotka olivat omiaan asettamaan naisen
alttiiksi muiden halveksunnalle. Loukkaavuus ei perustunut siihen sukupuolisen
kanssakäymisen näyttämiseen sinänsä, vaan siihen, että tallenteesta saattoi
saada käsitteen, että nainen oli suostunut kuvaamiseen ja tallenteen näyttämiseen.180 Suomessa vastaava tapaus tulisi rangaistavaksi yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisenä.
Ruotsissa on harkittu yksityiselämän parempaa suojaamista jo pitkään. Vahvan
sananvapauden vuoksi yksityiselämän parempi suojaaminen on ollut nihkeää.
EIS:n noudattamisen näkökulmasta Ruotsin heikko yksityiselämän suoja on ongelmallinen. Yksityisyydensuojakomitea (Integritetsskyddskomitén, SOU 2016:7)
on reagoinut kehittyvään tekniikkaan sekä internetin ja sosiaalisen median kasvavaan käyttöön, jotka luovat painetta vahvistaa yksityisyyden suojaa jopa rikosoikeudellisin keinoin. Ruotsissa on suunnitteilla rikoslain muuttaminen. Rikoslakiin lisättäisiin uutena rikostyyppinä laiton yksityisyyden loukkaaminen (olaga integritetsintrång). Ehdotettu muutos sisältää yksityiskohtaisen ja kasuistisen tunnusmerkistön, joka sisältää luettelon yksityiselämää loukkaavista teoista.181

6.2. Norja
Norjan perustuslakiin on vuoden 2014 uudistuksen myötä otettu yksityiselämän
ja yksityisyyden suojaa koskeva säännös (Kongeriket Noregs grunnlov 102 §).
Säännös on yhteneväinen EIS 8 artiklan ja KP-sopimuksen 17 artiklan kanssa.
Säännöksestä on toistaiseksi vain vähän oikeuskäytäntöä.182
Perustuslain 104 §:n 1 momentissa on säädetty lapsen oikeudesta ihmisarvonsa
kunnioittamiseen ja saman pykälän 3 momentissa on erikseen määritelty lapsen
oikeudesta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Edellä mainitut 102 § ja 104
§ täydentävät toisiaan. Norjassa lapsen edun merkitystä on korostettu. Lapsen

Marttunen ym. 2012, s. 48.
ks. tarkemmin SOU 2016:7.
182 Tøgersen Allstrin 2015, s. 205-206. Ks. myös Sandberg 2012.
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edun huomioiminen edellyttää, että lapsilla on yleisempi suojelu kuin aikuisilla
myös yksityiselämän suojan osalta.183
Norjan rikoslaissa (straffelov) on kriminalisoitu tietojen levittäminen toisen henkilökohtaisista olosuhteista. Rikoslain mukainen yksityisyyden loukkaaminen
(krenkelse av privatlivets fred) muistuttaa suomalaista yksityiselämää loukkaavan
tiedon levittämistä. Norjalainen säädös on kuitenkin suomalaista avoimempi.184
Norjassa henkilöillä on tekijänoikeuslain (Lov om opphavsrett till åndsverk m.v.;
ånsdverkloven) 45c §:n mukaisesti oikeus omaan kuvaan. Säännös tarkoittaa,
että henkilöä esittävää kuvaa ei saa toistaa tai esittää julkisesti ilman henkilön
suostumusta. Poikkeuksellisesti kuvan esittäminen voi kuitenkin olla sallittua erikseen laissa mainituilla perusteilla.185
Norjan korkeimman oikeuden (Høyesterett) ratkaisussa (HR-2010-390-A,
2.3.2010) katsottiin, että paikallishistoriaa käsittelevän kirjan julkaiseminen ei ollut loukannut kirjan kirjoittajan entisen aviopuolison yksityiselämää. Kirjoittaja kuvasi teoksessa perhe- ja avioelämän tapahtumia, kuten esimerkiksi erimielisyyksiä karjanhoidosta maatilalla sekä avioliittoon liittyneitä ongelmia. Tuomioistuimen mukaan kirjassa kuvatut tapatumat olivat varsin tavallisia. Tuomioistuin arvioi myös, että loukkaustuomiolla olisi voinut olla suuret yleiset vaikutukset erityisesti biografisten ja historiallisten esitysten tekemiseen yleisesti. Teoksen levikki
oli ollut varsin vähäinen.186 Tapaus ratkaistaisiin oletettavasti samoin myös Suomen oikeuskäytännön mukaan.
Norjalaisissa median eettisissä ohjeissa (Etiske normer for pressa) on lapsen yksityisyyden suoja otettu huomioon. Lapseen liittyvässä uutisoinnissa tulee miettiä, millaisia vaikutuksia julkaisemisella voi olla lapselle. Ohjeen mukaan vaikutusta on syytä pohtia silloinkin, kun vanhempi on antanut suostumuksensa julkaisuun. Lapsen henkilöllisyyttä ei pääsääntöisesti paljasteta julkaisuissa, jotka käsittelevät perheen sisäisiä asioita, lastensuojelutapauksia tai tuomioistuimessa
käsiteltäviä lasta koskevia asioita.187

Tøgersen Allstrin 2015, s. 209.
Marttunen ym. 2012, s. 56.
185 Tiilikka 2010, s. 114.
186 Marttunen ym. 2012, s. 57 ja Tiilikka 2010, s. 116.
187 Etiske normer for pressa, kohta 4.8.
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Lasten oikeuksien yleissopimuksella on vahva asema norjalaisessa oikeudessa.188 YK:n lapsen oikeuksien komitea, joka valvoo lapsen oikeuksien yleissopimusta, on vuonna 2010 Norjaa koskevissa loppupäätelmissä kiinnittänyt
huomiota lapsen yksityisyyden suojaan internetissä. Komitea esitti mietinnössään huolen siitä, että vanhemmat loukkaavat lasten yksityisyyttä paljastaessaan
yksityiskohtia lasten elämästä internetissä. Esimerkkinä mainittiin julkaisujen liittyminen lasten huoltajuuskiistoihin. Komitean ehdotuksen mukaan Norjan tulisi
antaa tietosuojaviranomaiselle toimivalta estää vanhempia ja muita paljastamasta lasten yksityisyyttä loukkaavan ja lapsen edun vastaisen tiedon levittäminen.189
Norjan henkilötietolaissa on lasten henkilötietojen käsittelyä koskeva säännös.
Henkilötietolain 11 pykälän 3 momentin mukaan lapsen henkilötietojen käsittelytapa ei saa olla ristiriidassa lapsen edun kanssa.190 Pyrkimyksenä oli parantaa
lapsen yksityisyyden suojaa. Norjan henkilötietolain esitöiden mukaan se, onko
käsittelytapa vastoin lapsen etua, edellyttää tapauskohtaista harkintaa. Lähtökohtaisesti lasta loukkaavat käsittelytavat ovat lapsen edun vastaisia. Lain esitöissä mainittiin selvästi lapsen edun vastaisena vanhemman lapsesta julkaisemat lastensuojelua, lasten huoltoa ja terveystietoja koskevat asiat.191
Vaikka henkilötietolailla lapsen yksityisyyden suojaa kohennettiin, on Norjassa
silti vanhemman ensisijaisena vastuuna lapsen suojeleminen ja lapsen edun turvaaminen. Henkilötietolakia valvovan tietosuojaviranomaisen toimivaltaan eivät
kuulu lastensuojelulliset toimenpiteet, vaan sen tehtäviin kuuluu puuttua selviin
väärinkäytöksiin ja tiedottaa lasten henkilötietojen käsittelystä.192

Tøgersen Allstrin 2015, s. 210.
CRC/C/NOR/CO/4, kohdat 28-29.
190 Lov om behandling av personopplysninger 11.3 §: ” Personopplysninger som gjelder barn,
skal ikke behandles på en måte som er uforsvarlig av hensyn til barnets beste.”
191 Prop. 47 L (2011-2012), s. 17-18, 41
192 Prop. 47 L (2011-20129, s. 41-42.
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7. Lapsen yksityisyyden suoja suhteessa vanhemman sananvapauteen
Esittelen tässä luvussa keskeisimmät johtopäätökseni lapsen yksityisyyden suojasta, lapsen osallisuudesta sekä vanhemman sananvapauden rajallisuudesta.
Johtopäätökset on tehty pääsääntöisesti kansallisen ja EIT:n oikeuskäytännön
perusteella, mutta olen löytänyt myös Julkisen sanan neuvoston ohjeistuksista ja
ratkaisukäytännöstä tukea johtopäätöksilleni. Pyrin hakemaan tukea johtopäätöksilleni myös oikeuskirjallisuudesta, vaikka tutkimukseni aiheesta ei ole kirjoitettu juurikaan.
Lapsen yksityisyyden suojan ja vanhemman sananvapauden keskinäisessä punninnassa on kiinnitettävä huomiota huoltajan oikeuksien rajallisuuteen sekä lapsen edun ensisijaisuuteen. Siihen, millaista tietoa lapsesta on sallittua huoltajan
toimesta levittää, liittyy vahvasti tapauskohtaista harkintaa. Viranomaisilla on velvollisuus suojella lasta, mikä sekin on suoraan seurausta lapsen oikeuksista. Yksityiselämän piiriinkin kuuluvan tiedon levittäminen voi olla sallittua, jos se on julkaistu yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi. Luonnollisesti yleiseltä kannalta merkittävänkään asian käsittelemiseksi levitetty tieto ei saa merkittävästi ylittää sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Myös lapsen osallistumisoikeudella on merkitystä peilatessa lapsen yksityisyyden suojaa hänen
omaan vanhempaansa. Seuraavat elementit on huomioitu tapaustenkin tulkinnassa.
Huoltajan oikeuksien rajallisuus
Vanhemmalla on ensisijainen vastuu lasten hyvinvoinnista (LSL 2 §). Vanhemman tehtävänä on lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen ja siihen liittyen
myös yksityisyyden suojaaminen ja kunnioittaminen. Huoltajalla on oikeus ja osin
myös velvollisuus päättää lapsensa asioista ja turvata tämän lapsuus (LHL 4 §).
Vanhemmalla lapsen huoltajana on siis kiistatta oikeus päättää muun muassa
lapsen henkilökohtaisista asioista. Vanhempien päätösoikeus on tärkeä lapsen
kehityksen, terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi, sillä lapsi vajaavaltaisena on erityisen suojelun tarpeessa.
Toisaalta siinä missä lapsi on suojelun ja huolenpidon kohde, on hän myös aktiivinen toimija, jonka autonominen asema ja oikeus tulla kohdelluksi yksilönä, tulee
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turvata.193 Lapsi on osa perhettä ja huoltajiensa erityisen suojelun kohde, mutta
myös yksilönä omien perus- ja ihmisoikeuksiensa haltija, joka nauttii yksityiselämäänsä kohdistuvaa kunnioitusta myös vanhemmasta erillisenä henkilönä.
Lapsen yksityiselämää koskevista tulkintakäytännöistä on johdettavissa yksiselitteinen yleistys, jonka mukaan huoltajan oikeudet eivät voi olla rajoittamattomat,
vaikka hänellä onkin oikeus päättää lapsensa asioista.194 Valtion tehtävänä on
suojella lasta vanhemman aseman väärinkäytöksiltä.195 Vanhemmalla ei siis
huoltajan roolissakaan ole oikeutta levittää mitä tahansa lasta koskevaa tietoa.
Sen määrittäminen, missä sallittavuuden raja menee lasta koskevan tiedon levittämisessä, on arvioitava tapauskohtaisesti.
Lapsen edun ensisijaisuus
Vanhemman sananvapaus suhteessa omaan lapseensa on siis rajallinen. Intressien ristiriidan hahmottamisesta haastavaa tekee omaan lapseen liittyvä subjektiivinen katsontakanta. Huoltajan voi olla vaikea tiedostaa, koska hänen halunsa
levittää jotain tietoa loukkaa lapsen yksityiselämän suojaa. Varsinkin, kun rikosoikeudellisessa mielessä tiedon ei itsessään tarvitse olla loukkaavaa. Yksityiselämän suojaa rikkoo sinänsä neutraalinkin tiedon levittäminen, jos se kuuluu vahvasti kohteen yksityiselämään eikä tiedon levittämiselle ole hyväksyttävää perustetta.
Vanhemman ja lasten etujen punninnassa on pyrittävä löytämään sananvapauden ja yksityiselämän välillä oikeudenmukainen tasapaino.196 Tässä näkyy lapsen edun periaatteen kontrollifunktio, jolla aikuisen valtaa lapseen rajoitetaan ja
toisaalta varmistetaan, että lapsi kykenee käyttämään kaikkia oikeuksiaan. Oikeuksien ja intressien punninnassa erityistä huomiota tulee kuitenkin kiinnittää
nimenomaan lasten etuun, joka voi edun luonteesta ja tärkeydestä riippuen syrjäyttää vanhemman edun.197

näin myös Hakalehto-Wainio 2014, s. 163.
ks. JSN ratkaisut 44313/AL/10, 5242/SL/13 sekä 4833/SL/12. KKO 2009:3 sekä EIT Nielsen
v. Tanska (1988).
195 EIT Nielsen v. Tanska (1988), kohta 72
196 ks. KKO 2008:93
197 ks. Sahin v. Saksa (2003), Yousef v. Alankomaat (2002) ja de Godzinsky 2013, s. 163.
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Lapsen edun käsite tulee ymmärtää enemmän subjektiivisena käsiteenä, joka ottaa huomioon yksittäiseen lapseen liittyvät tapauskohtaiset seikat ja yksityiskohdat. Niinpä lapsen etu huomioiden ei voida kaavamaisesti sanoa, että tietynlainen
lasta koskevan tiedon levittäminen loukkaa aina lapsen yksityiselämän suojaa.198
Esimerkiksi terveyteen liittyvät tiedot kuuluvat vahvasti lapsen yksityiselämän piiriin. Tästä huolimatta hyvällä maulla tehty ajankohtaisohjelma tai hyväntekeväisyysjärjestön julkaisu saattaa oikeuttaa vanhemmat kertomaan lapsen vakavistakin terveysongelmista.
Valtion velvollisuus suojella lapsia
Vanhempien velvollisuus huolehtia lapsen hyvinvoinnista on juridinen kysymys
eikä vain moraalisiin näkökohtiin perustuva osoitus tahdosta tehdä hyvää. 199
Huoltajalla ei lapsen edustajanakaan ole oikeutta toimenpiteisiin, joilla vahingoitettaisiin lapsen terveyttä ja kehitystä.200 Lapsen yksityiselämän piiriin kuuluvan
tiedon levittämisellä voi hyvääkin tarkoittava huoltaja aiheuttaa lapselleen kärsimystä ja ahdistusta.
Myös julkisella vallalla on velvollisuus suojella lasta. Tähän sisältyy velvollisuus
suojella lasta huoltajan aseman väärinkäytöksiltä, mikä voi tarkoittaa rikos- tai
vahingonkorvausoikeudellisia seurauksia, lastensuojelullisia toimia tai mahdollisesti molempia. Vanhempien oikeudenkäyttöä ei varsinaisesti valvota muutoin
kuin lastensuojeluviranomaisten toimesta. Kaikki vanhempien puolelta tapahtuva
lapsien oikeuksien rajoittaminen ei kuitenkaan täytä rikoksen tunnusmerkistöä tai
johda lastensuojelullisiin toimenpiteisiin. Vanhemmalla on oikeus kasvatuksellisiin toimiin suhteessa lapseensa.
Edellä todetulla tavalla lapsen yksityiselämän piiri on kuitenkin suojattu siinä
missä kenen tahansa muunkin. Niinpä lapseen kohdistuva tietojen levittäminen
on RL 24:8 tai 8a §:n mukaisesti kriminalisoitu, jos teko täyttää tunnusmerkistön
vaatimukset. Vaikka rikoslain esitöistä, oikeuskirjallisuudesta tai oikeuskäytännöstä ei löydy suoraa kannanottoa siihen, miten tulisi menetellä, jos suostumus
lapsen yksityisyyttä loukkaavan tiedon levittämiseen on tullut huoltajalta, on

ks. esim. de Godzinsky s. 164-165.
näin myös Hakalehto-Wainio 2014, s. 163.
200 ks. Sahin v. Saksa (2003).
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edellä esitetyn lapsen edun ensisijaisuuden perusteella asia ratkaistava lapsen
edun mukaisesti. Tällöin RL 24:8 § tulisi sovellettavaksi suhteessa huoltajaan.
Vanhemman oikeuteen levittää tietoa alaikäisestä lapsestaan vaikuttaa tiedon
laatu. Mitä syvemmin levitettävä tieto kuvaa alaikäisen yksityiselämää, sitä suppeampi on huoltajan oikeus päättää tiedon julkaisemisesta. Se, kuinka syvälle
tieto asettuu lapsen yksityiselämän alalla, edellyttää tapauskohtaista harkintaa.
JSN:n ja kansallisten tuomioistuinten ratkaisukäytännössä terveystiedot ja sosiaalihuollon asiakkuus ovat sellaisia yksityiselämään liittyviä tietoja, joista kerrottaessa on noudatettava hienotunteisuutta. EIT:n ratkaisukäytännössä lapsia koskevat rikosasiat ja oikeusjutut yleisemminkin ovat olleet asioita, joiden yhteydessä lapsen yksityiselämää koskevien tietojen levittämistä ei ole katsottu hyväksyttäväksi.
Myös tiedon ilmaisumuoto voi vaikuttaa päätökseen siitä, onko levittäminen ollut
sallittua. EIT tulkintakäytännöstä on tehtävissä johtopäätös, jonka mukaan kuva
nauttii jossain määrin kirjoitettua sanaa suurempaa suojaa. Merkitystä tällöin on
myös sillä, millaisessa tilanteessa kuva on otettu ja missä asemassa kuvan kohde
on.201
Asian merkittävyys yleiseltä kannalta
Lähtökohtaisesti arkaluontoisten yksityiselämän piiriin kuuluvien tietojen levittäminen on kiellettyä. Tällaisenkin yksityiselämään piiriinkin kuuluvan tiedon levittäminen voi olla sallittua, jos tiedon levittäminen liittyy yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseen. Levitettävän tiedon tulee kuitenkin edistää keskustelua, jotta sen julkaiseminen on hyväksyttävää.202
Lapsiin kohdistuvat asiat nauttivat usein yleistä kiinnostusta ja ovat helposti yleiseltä kannalta merkittäviä. Tällaisista asioista tiedon levittäminen on sallittua,
kunhan hyväksyttävyyden rajat otetaan huomioon. Yleisesti merkittävänkään
asian käsittelyssä ei saa selvästi ylittää sitä, mikä on hyväksyttävää.203

ks. Von Hannover v. Saksa (2012) ja Sciacca v. Italia (2005).
Frände ym 2014, s. 404-405.
203 Näin myös JSN:n ratkaisu 4833/SL/12, Aleksey Ovchinnikov v. Venäjä (2010), Krone Verlag
GmbH & Co KG and Krone Multimedia GmbH & Co KG v. Itävalta (2012) ja Kurier Zeitungsverlag
ja Druckerei v. Itävalta (2012).
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Esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestö Lastenklinikoiden kummit ry tuottaa muun
muassa internettiin ja televisioon materiaalia, jossa usein kerrotaan vakavasti sairaiden lasten terveydentilasta ja saamasta hoidosta. Lapset voivat olla hyvinkin
nuoria ja sekä lapset että heidän vanhempansa esiintyvät omalla nimellään ja
kasvoillaan. Vaikka hyväntekeväisyysjärjestön toimesta kerrotaan arkaluontoisistakin lapsen yksityiselämän piiriin kuuluvista asioista, ei tällainen toiminta selvästi
ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Lasten yksityiselämää koskevista
tiedoista puhutaan hyvän maun mukaisesti ja hyvän asian puolesta. Lapsen sairauskertomusten ja hoitojen paljastaminen voi olla merkittävää muun muassa sen
vuoksi, että järjestö voi konkreettisesti kertoa, miten hyväntekeväisyyteen luovutettu varat ovat auttaneet ja ehkä jopa pelastaneet lapsia.
Pääsääntöisesti yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi ei kuitenkaan ole tarpeen levittää lapsen yksityiselämää koskevia tietoja. Poikkeuksiakin
löytyy, mutta lapsen yksityiselämää koskevat tiedot harvoin, jos koskaan, ovat
jutun asiahaarojen ymmärtämisen kannalta olennaisia. Pelkkä uteliaisuuden tyydyttäminen ei ole riittävä peruste yksityisyyden suojan rikkomiseen.204
Alaikäisen lapsen osallisuus
Huoltajan tulisi lapsen henkilökohtaisessa asiassa ennen päätöksentekoa keskustella lapsen kanssa asiasta, jos se lapsen ikään, kehitystasoon ja asian laatuun nähden on mahdollista. Luonnollisesti pelkkä keskusteleminen ei riitä, vaan
vanhemman tulisi päätöstä tehdessään ottaa lapsen mielipide ja toivomukset
huomioon (LSL 4.2 §). Myös oikeuskäytännössä on vahvistettu lapsen oikeus
osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja asetettu vanhemmille velvollisuus myös ottaa lapsen mielipide huomioon.205
Perheen sisäisissä asioissa lapsen osallisuuden kunnioittaminen jää kuitenkin
käytännössä vanhemman harkintavaltaan. Pajulammi on katsonut, että kuulemisvelvoitteen laiminlyöminen ei yksin käytännössä vielä riitä lastensuojelullisiin tai
rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin. Tästä voitaisiin päätellä, että lapsella ei olisi juridista kompetenssia kieltää huoltajaa levittämästä yksityiselämäänsä kuuluvaa
tietoa eikä siten iästään riippuen välttämättä kompetenssia antaa suostumusta

ks. Krone Verlag GmbH & Co KG and Krone Multimedia GmbH & Co KG v. Itävalta (2012).
ks. KKO 2016:24, kohta 33: 12-vuotiaan lapsen mielipide olisi tullut selvittää ennen hänelle
uskonnollisista syistä suoritettua ympärileikkausta. Ks. myös Nielsen v. Tanska (1988).
204
205

77
kuvan tai tiedon levittämiseen. Jos huoltajan levittämä tieto loukkaa lapsen yksityiselämän suojaa, rikosoikeudelliset toimenpiteet ovat lastensuojelullisten toimenpiteiden ohella todennäköisiä, mutta tällöinkään ne eivät ole lähtöisin osallistumisoikeuden laiminlyönnistä vaan muista oikeuksien loukkauksista.
Lapsen oikeus osallistua on mielestäni pääsääntö, jota tulisi aina noudattaa lapsen asioista päätettäessä. Pajulammi katsoo, että lapsen osallistumisoikeus on
kaikesta huolimatta käyttäytymistä ohjaava periaate, jonka tehokkuus ei perustu
sanktiouhkaan vaan enemmänkin säännöksen sisäistämiseen.206 Huoltajan tulisi
siis selvittää lapsen mielipide tiedon levittämisestä ja ottaa lapsen toivomukset ja
mielipide huomioon hänen ikäänsä, kehitykseensä ja asian laatuun suhteutettuna.
Vaikka lapsi osallistuu päätöksentekoon ja antaisikin suostumuksen yksityiselämänsä piiriin kuuluvan tiedon levittämiseen, lapsen edun nimissä vastuuta päätöksen tekemisestä ja päätösvaltaa asiassa ei välttämättä tule antaa yksin lapselle. Gottberg kiteyttää lapsen edun olevan aikuisten päätöksenteon tavoite.
Siinä missä lapsen mielipiteen selvittäminen ja osallistuminen ovat lapsen oikeuksia, kuuluu hänen oikeuksiinsa viime kädessä myös se suoja, jonka aikuisen
päätösvalta hänelle antaa. Eräänlaiseksi alaikäisyyden ja vajaavaltaisuuden ytimeksi voidaan ajatella se, että vaikeissa tilanteissa vastuu on jollakin muulla kuin
lapsella.207
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8. Yhteenveto
Oikeuskirjallisuus ei ota juurikaan kantaa lapsen yksityisyyden suojaan suhteessa omaan vanhempaansa. Asiaa sivunneet kirjoittajat korostavat vanhempien vallan rajoittamista, lapsen etua ja oikeutta yksilönä, mutta aiheesta ei juurikaan ole kirjoitettu. Kirjallisuuden vähyys johtuu luultavasti siitä, että ongelma on
lähtöisin sosiaalisen median kasvusta, joten ongelma on verrattain uusi. Lisäksi
lapsioikeus on Suomessa vielä muuhun Eurooppaan tai Pohjoismaihin verrattuna
uusi ja vähän tutkittu oikeudenala. Aihe on ajankohtainen, ja sen tutkiminen kattavasti vaatisi pro gradu -tutkielmaa syvemmän katsannon.
Yksityiselämän suoja on perustuslain tasolla suojattu myös Norjassa ja Ruotsissa. Ruotsissa on Suomeen verrattuna vielä toistaiseksi heikompi yksityiselämän suoja, mutta Ruotsissa käynnissä olevat lainmuutokset tulevat olettavasti
parantaman yksityisyyden suojaa. Norjassa puolestaan yksityiselämän loukkaamista koskeva sääntely on avoimempi kuin Suomessa, mikä jättää tuomioistuimelle laajemman harkintavallan.
Norjan henkilötietolaki tarjoaa tietosuojaviranomaiselle toimivallan puuttua lapsen yksityisyyden loukkauksiin. Norjassa on siis jo varauduttu sosiaalisen mediaan ja muiden uusien tiedotustapojen vaikutukseen ja niihin ongelmiin, joita niistä
voi aiheutua lapsen yksityisyydelle. Suomeen verrattuna Norja on edellä varautumisessa. Vaikka RL 24:8 §:n onkin avoin tiedonlevitystapojen suhteen, ei kansallisessa lainsäädännössä ole riittävästi varauduttu niihin ongelmiin, joita sosiaalinen media voi vielä synnyttää. Rikosoikeudellisesti ei ole mahdollista suojata
kattavasti lapsen yksityisyyttä. Hyväksyttävyyden rajan ylittävään, mutta rangaistuksen rajan alittavaan marginaaliin mahtuu monenlaisia julkaisuja.
Yleisemmin puhuttaessa lasten oikeuksien ongelmana on teorian ja käytännön
välinen kuilu. Teoreettisesta lasten perus- ja ihmisoikeuksien tunnustamisesta on
vielä matkaa käytännössä tapahtuvaan lasten perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.208 Kasvattamisen ja oikeuden loukkausten välisen rajan hahmottaminen voi olla haastavaa, sillä liian ahdas näkemys ei jätä tilaa toimivalle yhteiskunnalle. Lapsi käsitteenä kattaa kaikki iät vastasyntyneestä aikuisuuden kyn-
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nyksellä olevaan, joten lapsi vaatii erilaista suojelua kehitysvaiheidensa eri vaiheissa. Nieminen kuvaa osuvasti, kuinka vaikea on tehdä ero kasvatukseen liittyvien toimenpiteiden ja perusoikeuksien kielletyn rajoittamisen välillä. Esimerkkinä hän käyttää kirjesalaisuutta, joka lähtökohtaisesti kuuluu lapsellekin. On
helppo ymmärtää ja hyväksyä, että lukutaidoton lapsi ei pysty tätä oikeutta käyttämään itse, joten vanhempi voi käyttää tätä oikeutta lapsen puolesta. Vanhemman oikeus perustuu lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain 4 §:n yleissäännökseen.209 Ei ole kuitenkaan sanottavissa, missä iässä lapsen kirjesalaisuus astuu rajoittamattomana voimaan siten, että vanhempi ei saisi tähän enää
puuttua.
LOS 16 artiklan 2 kohdan mukaan lapsella on oikeus lain suojaan, jos hänen
yksityisyyttään loukataan. Tämä tulisi mielestäni tulkita siten, että lapsella on
tämä oikeus myös suhteessa omiin vanhempiinsa. Rovaniemen hovioikeuden
ratkaisu210 tukee tätä johtopäätöstä. Tapauksessa sinänsä yleiseltä kannalta
merkittävän asian käsittelemiseksi levitetty tieto ylitti selvästi sen, mitä voitiin pitää hyväksyttävänä, kun levitetty tieto sisälsi lapsia koskevaa arkaluontoista tietoa.
Tutkielmani johtopäätös lapsen yksityiselämän piirin ulottuvuudesta on yhteneväinen Rovaniemen hovioikeuden ratkaisun kanssa. Vaikka oikeudellisen mielipiteeni mukaan hovioikeuden ratkaisu oli oikea, on mielestäni hyvä, että tapaus
sai valitusluvan korkeimmalta oikeudelta, sillä säätelemättömän oikeuskysymyksen ratkaisu kaipaa vahvistusta. Vaikka oikeuskäytännössä tultaisiinkin siihen
lopputulokseen, että lapsen yksityisyyttä ei ole tarpeen suojata rikosoikeudellisesti suhteessa omiin vanhempiinsa, tulisi mielestäni huomiota kiinnittää enemmän siihen, ettei lapsesta levitettävä tieto saisi olla lapsen edun vastaista.
Lähtökohtaisesti lapsen mielipide tulisi aina selvittää, jos se on lapsen ikään, kehitystasoon ja asian laatuun nähden on mahdollista. Lapsen mielipiteen selvittämättä jättäminen tai vastoin lapsen tahtoa tiedon levittäminen voidaan ajatella
moitittavammaksi, kuin lapsen suostumuksella tapahtuva julkaiseminen. Rikosoikeudellisesti tarkasteltuna lapsella ei kuitenkaan ole oikeutta kieltää huoltajaansa
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levittämästä tietoja. Kuulemisvelvollisuuden laiminlyönti ei yksin riitä rikosoikeudellisiin tai lastensuojelullisiin toimenpiteisiin, joiden avulla huoltajien laiminlyönteihin pääsääntöisesti puututaan. Mikäli tieto kuitenkin on lapsen yksityiselämää
loukkaavaa, RL 24:8 §:n avulla sen levittämiseen on mahdollista puuttua jälkikäteen, jolloin lapsen osallisuuden laiminlyönti sekä lapsen oma tahto voivat nousta
perusteluissa keskeiseen asemaan.
Yhteenvetona tutkimukseni perusteella tulin johtopäätökseen, jonka mukaan vanhemman sananvapaus lasta koskevissa asioissa ei ole rajoittamaton ja lapsi
nauttii perus- ja ihmisoikeuksiensa mukaista yksityiselämän suojaa myös suhteessa vanhempaansa. Lapsen yksityiselämän suoja voidaan turvata viime kädessä rikosoikeudellisin keinoin. Oikeuskäytännöstä ja yksityiselämän suojaa käsittelevästä oikeuskirjallisuudesta voidaan hakea viitettä siitä, missä raja vanhemman sananvapauden ja lapsen yksityisyyden suojan välillä menee, mutta
kaavamaista vastausta ei ole löydettävissä. Rajan määrittäminen edellyttää aina
tapauskohtaista tulkintaa. Edellisessä luvussa esitettyjen johtopäätöksien nojalla
voidaan sanoa, että vanhemmilla ei ole oikeutta levittää lapsistaan mitä tahansa
tietoa, varsinkaan arkaluontoista tietoa. Tiedon levittämisen sallittavuuteen vaikuttaa muun muassa levittämisen motiivi, lapsen osallisuus ja tiedon luonne. Lähtökohtaisesti raja on ylitetty, kun RL 24:8 §:n tunnusmerkistö täyttyy.

