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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokuntanan
mietintö, joka koskee

jäsenehdotusta
yksityisyyden suojasta internetissä

Ehdotus

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että

Pohjoismaiden neuvosto ei jatka yksityisyyden suojaa internetissä
koskevan jäsenehdotuksen A 1665/kultur käsittelyä.

Taustaa

Pohjoismaiden neuvosto on vastaanottanut sosiaalidemokraattisen ryh-
män laatiman jäsenehdotuksen. Jäsenehdotuksen sanamuoto on seuraa-
va:

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle

että se järjestää yhteispohjoismaisen lapsiin ja nuoriin keskittyvän
konferenssin, jossa Pohjoismaat vaihtavat lisääntyneeseen interne-
tin käyttöön liittyviä kokemuksia ja haasteita ja keskustelevat mil-
laisia seurauksia sillä voi olla yksityisyyden suojalle.

Jäsenehdotuksessa todetaan, että lasten, nuorten ja aikuisten lisääntynyt
sosiaalisen median käyttö aiheuttaa riskejä yksityisyyden suojalle. Henki-
lökohtaista tietoa ja yksityisiä kuvia voidaan kaapata ja väärinkäyttää
esimerkiksi loukkaamis- tai painostustarkoituksissa. Ongelma on erityisen
hälyttävä lasten ja nuorten kohdalla.

Jäsenehdotuksessa korostetaan myös, että internetin lisääntyneen käytön
seurauksena verkossa mainostavat yritykset varastoivat kansalaisten hen-
kilökohtaista tietoa ja käyttävät sitä markkinointitarkoituksiin.

Kansalaisilla on siis suuri tarve saada tietoa siitä, miten he voivat parhai-
ten suojella itseään verkossa. Jäsenehdotuksessa todetaankin, että Poh-
joismaiden ministerineuvoston tulee internetin ja sosiaalisen median li-
sääntynyttä käyttöä ajatellen järjestää erityisesti lapsiin ja nuoriin keskit-
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tyvä yhteispohjoismainen konferenssi, jossa maat voivat vaihtaa koke-
muksia yksityisyyden suojaamiseen liittyvästä työstä.

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta käsitteli yksityisyyden suo-
jaa internetissä koskevaa jäsenehdotusta (A 1655/kultur) ensimmäistä
kertaa 19. huhtikuuta 2016 Oslossa järjestetyssä kokouksessaan.

Valiokunta on myös käsitellyt Pohjoismaiden ministerineuvoston ilmoitus-
ta, joka koskee esitystä 8/2015 kyberturvallisuuden lisäämisestä Pohjois-
maissa. Siitä kävi ilmi, että Pohjoismaiden ministerineuvosto aikoo kartoit-
taa konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia lasten ja nuorten mediataitojen
osalta ja esitellä kartoituksen Pohjoismaiden neuvoston istunnossa vuonna
2016.

Nuorten Pohjoismaiden neuvosto järjesti vuonna 2015 Reykjavikin istun-
non yhteydessä konferenssin nuorten altistumisesta nettivihalle Pohjois-
maissa.   Konferenssin järjesti pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön
komitea (NORDBUK) yhteistyössä tasa-arvoasiain virkamieskomitean (ÄK-
JÄM) ja kulttuurivirkamieskomitean (ÄK-K) kanssa.

Tasa-arvoasiain virkamieskomitea (ÄK-JÄM) järjesti myös netin vihapu-
hetta ja seksismiä koskevan seminaarin 2.–3. marraskuuta 2015. Semi-
naariin osallistui Pohjoismaiden ja Baltian asiantuntijoita, viranomaisia ja
ministeriöitä. Alustuksiin ja konsultin tutkimuksiin perustuva seminaarira-
portti (ks. liite 2) kokoaa vihapuheeseen liittyvää tietoa muun muassa sen
laajuudesta ja muodosta, vihapuheen ja seksismin oikeudellisesta ulottu-
vuudesta sekä kokemuksia ja ehdotuksia ennaltaehkäiseviksi toimiksi.

ÄK-JÄM on varannut seminaarin seurantaan määrärahoja vuodelle 2016.
Syksyllä selvinnee, missä muodossa seuranta toteutetaan.

ÄK-JÄM järjesti myös vuonna 2016 YK:n naisten asemaa käsittelevän toi-
mikunnan, CSW:n, istunnon yhteydessä seminaarin, jossa pohjoismainen
asiantuntijapaneeli keskusteli seksististä verkkovihaa vastaan olevista
strategioista.

Valiokunnan tulee huomioida, että sosiaalidemokraattinen ryhmä on lähet-
tänyt jäsenehdotuksen myös Hyvinvointi Pohjolassa -valiokuntaan: jä-
senehdotus yhteisistä toimenpiteistä vainoamista vastaan Pohjoismaissa
(A 1660/medborgar). Ehdotuksen sisältö on osin sama (verkkoviha) kuin
Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnalle lähetetyssä jäsenehdo-
tuksessa. Ehdotuksen sanamuoto on seuraava:

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,

että se tuo esiin häirintää koskevia yleisiä ongelmanasetteluja järjes-
tämällä aiheesta pohjoismaisen konferenssin, jossa voidaan vaihtaa
kokemuksia erilaisesta häirinnästä, mukaan lukien työpaikalla tapah-
tuva seksuaalinen häirintä, verkkoviha ja vainoaminen

Valiokunnan näkemykset

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta on yhtä mieltä siitä, että
tarvitaan parempaa medialukutaitoa, eli osaamista, joka auttaa ihmisiä
käsittelemään, arvioimaan ja analysoimaan eri medioissa esiintyviä infor-
maatiovirtoja. Tämä koskee erityisesti lapsia ja nuoria, mutta myös aikui-
sia. Vastuulliset viranomaiset eri Pohjoismaissa työskentelevät aktiivisesti
asian parissa muun muassa tiedotuskampanjoiden ja oppiaineistojen avul-
la.  Ruotsin valtiopäivillä on käsittelyssä esitys siitä, että kuvien tai mui-
den tietojen, jotka aiheuttavat huomattavaa harmia kohteelle, levittämi-
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nen tehtäisiin laittomaksi. Muun muassa verkon anonyymiyden vuoksi on
kuitenkin vaikea saada tekijöitä vastuuseen.

Asian mutkikkuutta lisää se, että eräiden asiantuntijoiden mielestä lapset
ja nuoret ovat mediataitoisempia kuin aikuiset ja että aikuisten maailman
valvontavaatimukset vain jarruttavat lasten ja nuorten kehitystä.

Valiokunta arvioi, että Pohjoismaiden ministerineuvosto priorisoi teemaa
ja on jo toteuttanut alalla toimenpiteitä ja suunnittelee uusia, minkä joh-
dosta samasta teemasta ei ole tarpeen järjestää vielä yhtä konferenssia.
Valiokunta aikoo seurata jatkotyötä tarkasti ja tekee mielellään yhteistyö-
tä Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa aiheen tiimoilta.

Trondheimissa, 2. elokuuta 2016.
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