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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 

yksityisyyden suojasta internetissä   

Elämme yhä digitalisoituneemmassa maailmassa, jossa yksityiselämää 

jaetaan yhä suuremmassa määrin sosiaalisen median kautta. Matkapuhe-

limien käytön myötä viestimme aiempaa enemmän kuvilla, joita jaamme 

ystäville ja tutuille. Monet käyttävät sosiaalista mediaa perhealbumina, 

jonne he laittavat henkilökohtaisia kuvia ajattelematta, mistä oikeuksia he 

samalla luopuvat ja millaisia seurauksia tällä arjen kuvittamisella voi olla.  

Niin pian kuin kuvat ladataan sosiaaliseen mediaan, luovumme periaat-

teessa oikeuksista niihin. Mutta miten voimme parhaiten ennaltaehkäistä 

sitä, että kansalaiset joutuvat kuvien väärinkäytön uhreiksi? Meillä on 

useita esimerkkejä kuvien väärinkäytöstä: kiusaaminen, pedofilia ja kos-

toporno ovat vain muutamia esimerkkejä haasteista. 

 

Näiden ongelmien lisäksi koemme internetin käyttäjinä yhä enemmän val-

vontaa, jonka seurauksia emme tunne. Internet antaa meille monella ta-

valla halvan mahdollisuuden osallistua maailmaan, mutta itse asiassa 

maksamme siitä henkilökohtaisten tietojen muodossa.  Kun käymme ko-

tisivuilla, toiminnastamme varastoituu tiedostoja, joita myydään eteen-

päin markkinointiyhtiöille, jotta ne voivat kohdentaa ilmoituksensa ja 

markkinointinsa paremmin asiakkailleen. Aina kun lataamme mobiililait-

teeseemme sovelluksen, annamme oikeastaan yritykselle luvan moniin 

yksityisiin tietoihimme, kuten tekstiviestien lukemiseen, sosiaalisen medi-

an profiiliimme sekä moniin muihin pitkälle meneviin oikeuksiin, joiden 

seurauksia emme tunne.  

 

Internetin jokapäiväisen käytön seurauksista tarvitaan enemmän tietoa. 

Vanhemmat ovat tietenkin tärkeässä asemassa, kun kyseessä on heidän 

lastensa tavat toimia kyberavaruudessa. Harvat ovat kuitenkaan täysin 

selvillä siitä, miten paljon yksityisiä tietojamme itse asiassa myydään 

eteenpäin päivittäin ja mitä seurauksia sillä on yksityiselämällemme.  Siksi 

vanhempia, lapsia ja nuoria tulee valistaa internetin käytöstä ja päivittäi-

sen kyberavaruuden käytössä piilevistä seurauksista ja vaaroista. 
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Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se järjestää yhteispohjoismaisen konferenssin, jossa Pohjois-

maat vaihtavat lisääntyneeseen internetin käyttöön liittyviä koke-

muksia ja haasteita ja keskustelevat millaisia seurauksia sillä voi 

olla yksityisyyden suojalle. 
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