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1 Johdanto

 ”It should never be the case that, for reasons of security, children are con-
fronted with over-surveillance that would reduce their autonomy. In this 
context, a balance has to be found between the protection of the intimacy 
and privacy of children and their security.”
– Tietosuojatyöryhmä (WP 160), 2009 1

Teknologian kehityksen myötä internet on siirtynyt tietokoneista myös 
arkipäiväisiin esineisiin, kuten puhelimiin ja kelloihin, integroiden 
erilaiset älyesineet osaksi ihmisten elämää. Älyesineistä puhuttaessa 
tarkoitetaan laitteita tai esineitä, jotka langattomien sensoriverkkojen 
avulla kykenevät keräämään ja mittaamaan jatkuvasti dataa ympäris-
töstään.2 Laitteet ovat jatkuvassa yhteydessä internetiin ja niiden tar-

* Kirjoitus perustuu 22.11.2016 hyväksyttyyn tutkielmaan ”Lasten henkilö-
tietojen suoja Euroopan unionissa – erityisesti esineiden internetin sovelluksissa”. 
Tutkielmassa selvitettiin esineiden internetin tuomia haasteita lasten yksityisyy-
delle ja henkilötietojen suojalle sekä tarkasteltiin lasten henkilötietojen suojan 
tehokkuutta ja riittävyyttä esineiden internetissä tietosuoja-asetuksen sääntelyn 
valossa.

1 Euroopan unionin riippumattoman tietosuojatyöryhmän WP 29 lausunto 
WP 160, s. 19. Ks. tietosuojatyöryhmästä lisää tuonnempana, s. 10.

2 Laukkarinen – Suhonen – Hänninen, 2013, s. 1. Ks. lisäksi teknologioista 
esineiden internetin toiminnan taustalla Atzori – Iera – Giacomo 2010, s. 2787–
2805.
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koituksena on kerätä, mitata ja jakaa dataa jatkuvasti ympäristöstään 
pilvipalvelun välityksellä. Tästä uudenlaisesta älyteknologiasta käy-
tetään nimitystä ”Internet of Things”3, suomeksi esineiden internet4. 
Ilmiönä esineiden internet on suhteellisen uusi, eikä sille ole olemassa 
täysin vakiintunutta määritelmää. Tässä artikkelissa esineiden interne-
tillä tarkoitetaan internetin ja langattomien sensoreiden kautta tapahtu-
vaa älyesineiden välistä kommunikointia ja tiedonvaihtoa.5

Internetin voidaan sanoa siirtyneen pysyvästi erilaisiin esineisiin, 
ja nämä älyesineet ovat löytäneet tiensä markkinoille ja sitä kautta ih-
misten koteihin.6 Markkinoilla ei kuitenkaan ole ainoastaan aikuisille 
vaan myös nimenomaisesti lapsille suunnattuja älyesineitä, erilaisia 
älyleluja. Älyleluihin asennettujen sensoreiden, kameroiden ja mikro-
fonien välityksellä lelut kykenevät keräämään lapsia koskevia tietoja 
laajasti. Esimerkiksi alun perin terveydenhoidon tarpeisiin kehitetty 
älynalle, Teddy The Guardian7, kykenee taltioimaan lasta koskevia ter-
veystietoja mittaamalla lapsen fysiologisia ominaisuuksia, kuten ke-
hon lämpötilaa reaaliajassa. Älylelujen lapsista keräämät tiedot voivat 
näin ollen olla hyvinkin laaja-alaisia sekä arkaluonteisia ja pilvipalve-
luun, johon älynallen keräämät tiedot tallentuvat, saattaa ajan kuluessa 
muodostua erittäin kattava lapsen tietoja koskeva henkilörekisteri.

Viime aikoina älylelujen tuottamiin lasten henkilö- ja terveystieto-
ja sisältäviin tietokantoihin on kohdistunut merkittäviä tietosuojalouk-

3 Kevin Ashton oli ensimmäinen, joka käytti termiä ”Internet of  Things” 
vuonna 1999, ks. Ashton 2009. Ks. myös tietosuojaryhmän esineiden internetil-
le antama määritelmä WP 223, s. 4 sekä Kansainvälisen televiestintäliiton (Inter-
national Telecommunication Union, ITU) esineiden internetille sen alkuaikoina 
antama määritelmä osoitteessa https://www.itu.int/net/wsis/tunis/newsroom/stats/
The-Internet-of-Things-2005.pdf (vierailtu 18.2.2017).

4 Ks. TEPA – Sanastokeskuksen antama suomennos. 
5 TEPA-sanastokeskuksen mukaan esineiden internetillä tarkoitetaan ”inter-

netiä, johon kytketään laajamittaisesti laitteita ja muita esineitä, jotta niitä olisi 
mahdollista ohjata ja ne kykenisivät olemaan vuorovaikutuksessa keskenään”. Ks. 
sanastokeskuksen antamat määritelmät osoitteessa http://www.tsk.fi/tepa (vierailtu 
18.2.2017). Ks. lisää esineiden internetin käsitteestä sekä siihen liitetyistä laitteista 
Maras 2015, s. 99–100.

6 On arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä internetin välityksellä yhdistettyjä 
laitteita olisi yhteensä 25 biljoonaa kappaletta. Ks. Gartner 2014, saatavilla osoit-
teessa http://www.gartner.com/newsroom/id/2905717 (vierailtu 18.2.2017).

7 http://teddytheguardian.com (vierailtu 18.2.2017).
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kauksia, jotka ovat osoittaneet älylaitteissa piilevien tietosuojariskien 
vaaran. Esimerkiksi älyleluja valmistavan VTech-yrityksen palveluun 
marraskuussa 2015 tehdyn tietomurron yhteydessä hakkeri sai käsiin-
sä yli 4,8 miljoonan ostajan henkilötietoja, kuten nimiä, osoitetietoja 
ja syntymäpäiviä sekä yli 200 000 lapsen henkilötietoja.8 Tietosuoja-
loukkausten johdosta älylelujen tarkkaileva ja tietoja keräävä luonne 
on herättänyt kysymyksen siitä, onko älylelujen kautta mahdollista 
seurata ihmisiä salaa, erityisesti lapsia.9 On esimerkiksi mahdollista, 
että ulkopuolinen henkilö kykenee älyleluun asennettujen kameroiden, 
mikro fonien ja sensoreiden välityksellä tarkkailemaan lasta reaaliajas-
sa. Näin tapahtui esimerkiksi Hello Barbie10 -nimisen älylelun kohdal-
la: ulkopuolinen henkilö oli onnistunut hakkeroimaan itsensä älyleluun 
siten, että kykeni leluun asennetun mikrofonin välityksellä keskustele-
maan lapsen kanssa.11 Älylaitteiden tarkkailevan luonteen voidaan siis 
nähdä tuovan täysin uudenlaisia haasteita lasten yksityisyyden ja hen-
kilötietojen suojaamiseksi.12 Haasteet korostuvat erityisesti lasten koh-
dalla, sillä lasten mahdollisuudet päättää omien oikeuksiensa toteutu-
misesta sekä tietojen keräämisestä ja hyödyntämisestä ovat rajalliset.

Huoli lasten yksityisyydestä ja henkilötietojen suojasta on siis 
kasvanut tekniikan kehityksen rinnalla ja esineiden internet on nosta-
nut lasten yksityisyyden ja tietosuojan uhkatekijät keskeiseksi puheen-
aiheeksi. Samanaikaisesti EU:n tietosuojalainsäädännön uudistuessa 
lapset saavat ensimmäisen kerran erityisen henkilöryhmän statuksen 
osana yleistä tietosuoja-asetusta13 (jäljempänä tietosuoja-asetus). Tämä 

8 Ks. Samuel Gibbsin artikkeli (30.11.2015) aiheesta osoitteessa  https://
www.theguardian.com/technology/2015/nov/30/vtech-toys- hack-private-data-
parents-children (vierailtu 18.2.2017).

9 Big data and smart devices and their impact on privacy 2015, s. 14. Ks. 
myös Ks. FTC Report: Internet of Things 2015, s. 18.

10 http://hellobarbiefaq.mattel.com (vierailtu 18.2.2017).
11 Ks. Samuel Gibbsin asiasta kertovat artikkeli (26.11.2015) osoitteessa 

 https://www.theguardian.com/technology/2015/nov/26/hackers-can- hijack-wi-fi-
hello-barbie-to-spy-on-your-children (vierailtu 18.2.2016).

12 Europolin selvityksen mukaan esineiden internetiin voidaan odottaa kohdis-
tuvan uudenlaisia cyberuhkia, kuten hakkerointeja, datavarkauksia sekä muita hyök-
käyksiä, jotka aiheuttavat sekä henkisiä että fyysisiä haittoja. Ks. Europol: järjestäy-
tyneen rikollisuuden uhkien arviointi 2016, s. 54.

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 luonnollisten henkilöi-
den suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuu-
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kirjoitus käsittelee lasten henkilötietojen suojan tehokkuutta ja riittä-
vyyttä EU:ssa. Tarkoituksena on tuoda esiin, millä tavoin lasten tie-
tosuojaoikeudellinen asema muuttuu tietosuoja-asetuksen myötä sekä 
tarkastella uuden sääntelyn tehokkuutta ja riittävyyttä lasten henkilö-
tietojen suojan näkökulmasta erityisesti esineiden internetin sovelluk-
sissa. Kirjoituksessa tullaan arvioimaan uuden sääntelyn riittävyyttä 
ja tehokkuutta esineiden internetissä sekä antamaan esitys tehokkaista 
lasten yksityisyyden ja tietosuojan turvaamisen keinoista EU:ssa de 
lege ferenda.

2 Lasten oikeus yksityisyyteen ja henkilötietojen 
suojaan EU:ssa

Esineiden internet on muuttanut käsitystämme yksityisyydestä ka-
ventaen perinteisen yksityisajattelun mukaan yksilölle kuuluvaa yk-
sityisyyden alaa. Samanaikaisesti henkilötietoihin luettavien tietojen 
joukko kasvaa jatkuvasti teknologian mahdollistamien uusien yksilön 
tunnistamistapojen kautta. Vaikka oikeudet yksityiselämän ja henkilö-
tietojen suojaan on tunnustettu osana kansainvälisiä perus- ja ihmis-
oikeusasiakirjoja, ei esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksessa 
ole lainkaan lapsia koskevaa erillistä mainintaa.14 Siitä huolimatta läh-
tökohtana on, että kaikki universaalit oikeudet kuuluvat yhtäläisesti 
kaikille, myös lapsille.15

Sen sijaan tähän päivään asti henkilötietodirektiivi16 on toiminut 
EU:n tietosuojaoikeuden kulmakivenä asettaen reunaehdot henkilötie-
tojen käsittelylle koko EU:n alueella. Direktiivin antamisesta on kui-

desta (EUVL N:o L 119, 4.5.2016, s. 1).
14 Sen sijaan Euroopan unionin perusoikeuskirjaan on otettu nimenomainen 

lapsia koskeva säännös sen 24 artiklassa, ks. Euroopan unionin perusoikeuskirja, 
EYVL N:o C 364, 18.12.2000, s. 1; EUVL N:o C 303, 14.12.2007, s. 1 ja EUVL 
N:o C 83, 30.3.2010, s. 389.

15 Nykyään myös lapset on tunnustettu yksilöiksi, joilla on lähtökohtaisesti 
samat oikeudet täysi-ikäisten kanssa ja jos näin ei ole, tulee sille olla painavat 
perusteet. Ks. Nieminen 2013, s. 305. 

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä 
lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31). 
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tenkin kulunut jo 20 vuotta, jona aikana teknologia on kehittynyt hui-
maa vauhtia. On ollut nähtävissä, ettei henkilötietodirektiivin turvaama 
henkilötietojen suojan taso ole enää täysin vastannut yhä digitalisoitu-
van informaatioyhteiskunnan tietosuojan tarpeisiin.17 Nopean teknolo-
giakehityksen johdosta EU:n tietosuojalainsäädäntö onkin nyt suuren 
muutoksen ja murroksen alla.18 Useiden vuosien ajan valmisteilla ollut 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä tietosuojadirektiivi19 hyväksyt-
tiin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksillä huhtikuussa 2016 
usean vuoden valmistelun jälkeen.20 Tietosuoja-asetus tuo mukanaan 
muutoksen myös lasten henkilötietojen käsittelyn edellytyksiin, ja se 
sisältää ensimmäisen kerran lasten henkilötietojen käsittelyä koskevia 
rajoituksia ja nimenomaisia velvoitteita. Tämä on merkittävä uudistus-
askel EU:n aiempaan tietosuojalainsäädäntöön verrattuna, sillä henki-
lötietodirektiivi ei ole sisältänyt lainkaan lasten henkilötietojen suojaa 
tai tietojenkäsittelyä koskevia säännöksiä.21

17 Ks. Bräutigam 2012, s. 416–417.
18 Vuonna 2009 tietosuojatyöryhmä käynnisti Euroopan komission pyynnös-

tä selvitystyön henkilötietojen suojan oikeudellisten puitteiden selvittämiseksi, 
ks. WP 168, s. 2–27. Selvityksen kautta pyrittiin selvittämään ja kartoittamaan 
globalisaation sekä uusien teknologioiden tuomia uusia haasteita henkilötietojen 
suojalle, minkä lisäksi sen avulla pyrittiin tarkastelemaan henkilötietodirektiivin 
riittävyyden rinnalla sitä, millaisia lainsäädännöllisiä toimia havaitut haasteet edel-
lyttävät tulevaisuudessa, ks. WP 168, s. 2.

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016/680 luonnollisten hen-
kilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liitty-
viä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EUVL N:o L 119, 4.5.2016, s. 89). Direk-
tiivillä korvataan nykyinen EU:n tietosuojapuitepäätös ja jäsenmaiden tulee panna 
direktiivi kansallisesti täytäntöön. Tässä kirjoituksessa tietosuojadirektiivillä ei 
siten viitata henkilötietodirektiiviin, vaikkakin kyseistä nimikettä on oikeuskirjal-
lisuudessa käytetty myös viitattaessa vuoden 1995 direktiiviin 95/46/EY.

20 Valmisteluvaiheeseen sisältyi lisäksi eri sidosryhmien julkisia kuulemisia 
sekä useita muita selvitystöitä. Katso esimerkiksi Study on the economic bene-
fits of privacy enhancing technologies 2010 sekä Comparative study on different 
approaches to new privacy challenges in particular in the light of technological 
developments 2010.

21 Ks. komission tietosuoja-asetusta koskevan vaikutusten arvioinnin liite 
Annex 2: Evaluation of the Implementation of the Data Protection Directive, 
s. 31. Sen sijaan esimerkiksi Yhdysvalloissa on vuodesta 1998 asti ollut voimas-
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Tähän mennessä rekisterinpitäjä on voinut kerätä sekä käsitellä 
lasten henkilötietoja, mikäli tietojen käsittely on tapahtunut henkilötie-
todirektiivissä henkilötietojen käsittelylle asetettujen yleisten edelly-
tysten mukaisesti. Henkilötietodirektiivi ei siis ole sisältänyt lainkaan 
lasten henkilötietojen käsittelylle asetettuja erityisiä säännöksiä, vaan 
lasten henkilötietojen käsittelylle asetetut rajoitukset ovat noudattaneet 
pitkälti jäsenmaiden kansallisia lainsäädäntöjä.22 Kuitenkin henkilötie-
todirektiivin voimaantulon jälkeen lasten erityisen suojelun tarve on li-
sääntynyt ja lasten henkilötietojen suojan tehostaminen lain tasolla on 
koettu tarpeelliseksi.23 Tämän johdosta tietosuoja-asetukseen on otettu 
lasten henkilötietojen käsittelyä säänteleviä nimenomaisia säännök-
siä, joiden myötä lasten henkilötietojen suojaa on tarkoitus tehostaa.24 
Asetuksessa lapset on henkilötietodirektiivistä poiketen huomioitu it-
senäisenä, erityistä suojelua tarvitsevana henkilöryhmänä. Rajanvedon 
taustalla on vaikuttanut muun muassa tietoisuus siitä, etteivät lapset 
ole kovinkaan hyvin perillä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä ris-
keistä, seurauksista tai omista oikeuksistaan.25

sa verkossa tapahtuvaa lasten henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä sääntelevä 
nimenomainen COPPA-laki (Children’s Online Privacy Protection Act 1998), 
joka koskee kaikkia alle 13-vuotiai ta lapsia.

22 Monissa verkkopalveluissa on esimerkiksi noudatettu käytäntöä, jonka mu-
kaan vähintään 13-vuotias henkilö on voinut rekisteröityä palveluun ilman van-
hempien lupaa ja tätä nuoremmilta henkilöiltä palvelun käyttäminen on vaatinut 
huoltajan luvan. 

23 Tietosuojatyöryhmä on ottanut kantaa lasten henkilötietojen suojan tarpee-
seen muun muassa osana FEDMA:n eurooppalaista toimintasäännöstä, joka kos-
kee henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa, ks. WP 77 s. 5. Katso lisäksi 
WP 160 lausunto lasten henkilötietojen käsittelystä.

24 Lasten henkilötietojen suojaa koskeva sääntely olisi ollut mahdollista to-
teuttaa myös Yhdysvaltojen COPPA-lakia vastaavalla tavalla, asettamalla lasten 
henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskeva nimenomainen tietosuojalaki. 
Kuitenkin se, millä tavoin laki olisi paras toteuttaa, on vaikea sanoa, sillä esiku-
vana COPPA ei ainakaan olisi ollut paras mahdollinen. COPPA-lakia on kritisoi-
tu muun muassa sen kapeasta soveltamisalasta, lain soveltuessa ainoastaan alle 
13-vuotiaisiin lapsiin sekä sellaisiin verkkosivustoihin, jotka on nimenomaisesti 
suunnattu lapsille. Myös COPPA-lain sääntelyn voidaan siten katsoa selvästi jää-
neen tekniikan kehityksen. jälkeen Ks. Schwartz – Solove 2011, s. 1863–1864. 
Tietosuoja-asetuksen sääntely tarjoaa siten huomattavasti kehittyneemmät keinot 
lasten henkilötietojen suojaamiseksi, erityisesti esineiden internetissä.

25 Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 29 kappale sekä Komission ehdotus 
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Keskeisin lasten tietojen käsittelyä koskeva säännös on tietosuo-
ja-asetuksen 8 artikla, jossa säädetään lasten henkilötietojen käsittelyä 
koskevista ikärajoista sekä tietojen käsittelyn edellyttämästä lapsen 
huoltajan suostumuksesta. Sen 1-kohdan mukaan ”lapsen henkilötieto-
jen käsittely on lainmukaista, jos lapsi on vähintään 16-vuotias”. Sen 
sijaan lapsen ollessa alle 16 vuoden ikäinen, lapsen henkilötietojen 
käsittely on lainmukaista vain siinä tapauksessa ja siltä osin kuin lap-
sen vanhempi tai vastuunkantaja on antanut siihen suostumuksen tai 
valtuutuksen.26 Säännöksellä on rajoitettu lasten henkilötietojen käsit-
telemistä edellyttämällä lapsen huoltajan antamaa suostumusta tietojen 
käsittelemiseksi. Huomionarvoista on, ettei asetuksessa ole lainkaan 
määritelty, milloin henkilö katsotaan lapseksi. Kuitenkin vielä tieto-
suoja-asetuksen valmistelun aikana lapsi määriteltiin alle 18-vuotiaak-
si henkilöksi27, mikä vastaa muun muassa lasten oikeuksien sopimuk-
sessa lapselle annettua määritelmää.28 Vastaavan linjauksen voisi siten 
ottaa luonnolliseksi lähtökohdaksi myös asetuksen säännöksiä tarkas-
teltaessa, vaikkakin lapsen määritelmän poisjäänti asetuksen lopulli-
sesta versiosta kyseenalaistaa lapsen käsitteen tarkkarajaisen määrittä-
misen tämän iän perusteella.29

Asetuksessa lapsen henkilötietojen käsittelylle asetettu 16 vuoden 
ikäraja ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan jäsenvaltiot voivat asetuksen 
myötä itsenäisesti määritellä suostumusta edellyttävän ikärajan 13–16 

tietosuoja-asetukseksi s. 23. Ks. lisäksi Euroopan komission laatututkimus Safer 
Internet for Children, jonka mukaan lapset yleensä aliarvioivat internetin käyt-
töön liittyviä riskejä. Tutkimus koski 9–10- ja 12–14-vuotiaita lapsia. Saatavilla 
osoitteessa http://ec.europa.eu/ public_opinion/archives/quali/ql_safer_internet_ 
summary.pdf (vierailtu 18.2.2017).

26 Tietosuoja-asetuksen 8 artikla 1 kohta. Sen sijaan suostumuksen ei ole kat-
sottu olevan tarpeen, mikäli tarkoituksena on tarjota ennalta ehkäiseviä palveluita 
tai neuvontapalveluita suoraan lapselle. Ks. tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 38 
kappale, s. 7.

27 Komission ehdotus tietosuoja-asetukseksi, s. 45. 
28 Lapsen oikeuksien sopimuksen 1 artikla. Valmistelun aikaisessa asetus-

luonnoksessa nimenomaisesti todettiin, että sen määrittämiseksi, milloin yksilö 
on lapsi, asetukseen tulisi sisällyttää lapsen oikeuksia koskevassa YK:n yleis-
sopimuksessa vahvistettu määritelmä, ks. komission ehdotus tietosuoja-asetuksek-
si, s. 23. 

29 Siihen, miksi lapsen määritelmä jätettiin pois lopullisesta tietosuoja-asetuk-
sesta, kirjoittaja ei ole löytänyt vastausta.
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vuoden välille.30 Tämä tarkoittaa sitä, että alle 16-vuotiaiden lasten 
henkilötietojen käsittely edellyttää huoltajan antamaa suostumusta ja 
että alimmillaan suostumusta edellyttävän henkilötietojen käsittelyn 
ikäraja voi olla 13 vuotta. Kussakin jäsenmaassa asetettua ikärajaa 
nuoremmat lapset tarvitsevat siten aina lapsen vastuunkantajan an-
taman suostumuksen, jotta henkilötietojen käsittely on lain mukaan 
mahdollista toteuttaa. Asetuksen mukaan rekisterinpitäjän tulee to-
teuttaa ”kohtuulliset toimenpiteet” (reasonable efforts) tarkistaakseen 
sen, että suostumus tai valtuutus on annettu lapsen vanhempainvas-
tuunkantajan toimesta ottaen huomioon käytettävissä oleva teknolo-
gia.31 Käytännössä yritykset voivat hankkia suostumuksen esimerkiksi 
pyytämällä vanhempien suostumuksen sähköpostitse.32

Vaikka lasten henkilötietojen käsittelyä koskeva ikärajasäännös 
on tietosuoja-asetuksen näkyvin ja merkittävin osa lapsia koskevasta 
nimenomaisesta sääntelystä, on lasten erityisen suojelun tarve kuiten-
kin otettu asetuksessa huomioon myös muutoin. Esimerkiksi läpinä-
kyvyysperiaatetta ilmentävässä asetuksen 12 artiklassa henkilötietojen 
käsittelyä koskevilta tiedoilta edellytetään tiivistä, läpinäkyvää ja hel-
posti ymmärrettävää esitysmuotoa siten, että tiedot ovat sekä rekiste-
röidyn helposti ymmärrettävissä että rekisteröidyn saatavilla.33 Lisäksi 
silloin, kun tiedot on tarkoitettu erityisesti lapselle, on artiklassa ko-
rostettu selkeän ja yksinkertaisen kielen merkitystä.34 Myös asetuksen 
johdanto-osassa on esitetty, että lapsiin kohdistuvassa tietojenkäsitte-
lyä koskevassa tiedotuksessa ja viestinnässä tulisi käyttää selkeää ja 
yksinkertaista kieltä siten, että lapsen on helppo ymmärtää sen sisäl-

30 Tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohta.
31 Tietosuoja-asetus 8 artiklan 2 kohta.
32 Ks. myös Disneyn pelipalvelu, jossa lapsen kirjautuminen palveluun edel-

lyttää vanhempien sähköpostiosoitteen antamista https://secured.clubpenguin.
com/penguin/create (vierailtu 18.2.2017). Vastaavasti myös LEGO ID:n luominen 
edellyttää alle 13-vuotiailta henkilöiltä vanhempien sähköpostiosoitteen antamis-
ta, johon lähetettävän LEGO ID -tilin aktivointilinkin kautta vanhemmat voivat 
hallinnoida lapsen pelitiliä sekä sen aktivoimista. Ks. http://account2.lego.com/ 
(vierailtu 18.2.2017).

33 Tietosuoja-asetuksen 12 artikla. Asetuksen mukaan tiedot voidaan antaa 
esimerkiksi sähköisesti internet-sivuston välityksellä, ks. Tietosuoja-asetuksen 
johdanto-osan 58 kappale.

34 Tietosuoja-asetuksen 12 artikla.
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tö.35 Tiedoissa voidaan muun muassa esittää, mihin tarkoitukseen hen-
kilötietoja kerätään, ketkä tietoja keräävät, keillä on oikeus kerättyihin 
tietoihin sekä luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille.

On selvää, että läpinäkyvyyden lisäämisen kautta on pyritty pa-
rantamaan lasten tietoisuutta henkilötietojen keräämisestä: siitä, mitä 
tietoja ja mihin tarkoituksiin niitä saatetaan kerätä. Selkeän esitystavan 
välityksellä lapsilla olisi tosiasialliset mahdollisuudet ymmärtää aiem-
paa paremmin henkilötietojen keräämisen taustalla vaikuttavat tekijät, 
sillä tähän mennessä tietojen keräämistä ja käsittelyä koskeva tiedotus 
ei ole ollut haastavaa luettavaa ainoastaan lapsille, vaan myös aikuisil-
le.36 Tietosuoja-asetuksessa on siten otettu aiempaa lapsiystävällisempi 
lähestymistapa niin, että rekisterinpitäjien tulee toimissaan huomioida 
erityisesti lasten mahdollisuudet ymmärtää asioita suunnatessaan tieto-
jenkäsittelyä koskevia tiedotteita lapsille.

3 Lasten henkilötietojen suojan tehokkuus ja 
riittävyys esineiden internetissä

3.1 Lasten henkilötietojen suojan tehokkuus

Vaikka EU:n tietosuojalainsäädäntö sekä kansainväliset ihmisoikeus-
sopimukset turvaavat lasten oikeuden yksityisyyteen ja henkilötietojen 
suojaan, ei näiden oikeuksien toteutuminen kuitenkaan käytännössä 
ole täysin selvää nykyisessä verkkoyhteiskunnassamme. Esineiden in-
ternet haastaa subjektiivisen käsityksemme yksityisyydestä erilaisten 
älylaitteiden mahdollistaessa sellaisten tietojen keräämisen ja käsitte-
lemisen, jotka perinteisen yksityisyyskäsityksen mukaan kuuluisivat 
selvästi osaksi yksilön yksityistä elämää.37 Esimerkiksi terveystiedot 
ovat tietoja, jotka on tähän asti koettu erityisen henkilökohtaisina. Siitä 
huolimatta useat esineiden internetin sovellukset on nimenomaisesti 
rakennettu henkilön fysiologisten ominaisuuksien ja terveydentilaa 

35 Ks. tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 58 kappale.
36 Ks. KOM (2010) 609 lopullinen, s. 9.
37 Jo vuonna 2009 Euroopan komissio on esittänyt, että esineiden internet tu-

lee vaikuttamaan siihen, millä tavoin ymmärrämme yksityisyyden. Viitteitä tähän 
on saatu esimerkiksi matkapuhelimien ja sosiaalisen median vaikutuksista nuo-
rempiin sukupolviin. Ks. COM (2009) 278 final, s. 6.
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mittaavien teknologioiden varaan.38 Esineiden internetin kautta yk-
sittäisen henkilön identifiointi on siten mahdollista suorittaa hyvinkin 
tarkasti älylaitteen yksilön fysiologisista ominaisuuksista keräämien ja 
niistä jalostettujen tietojen perusteella. Lasten kohdalla myös kolman-
silla osapuolilla on usein mahdollisuus seurata älylaitteiden lapsista 
keräämää aineistoa kuten paikannus- tai terveystietoja tavoilla, jotka 
saattavat rikkoa lasten yksityisyyden suojaa ja muuttaa lasten käsitystä 
yksityisyydestä tulevaisuudessa.

Esineiden internetin tuomista yksityisyyden suojan haasteista 
huolimatta perustavanlaatuinen lähtökohta on, että lainsäädännön te-
hokas täytäntöönpano jäsenmaissa on ensisijainen edellytys EU-sään-
telyn tehokkaalle toteutumiselle.39 Koska tietosuoja-asetus on jäsen-
maissa sellaisenaan sovellettavaa oikeutta, ei lainsäädännön tehokas 
toteutuminen ole kuitenkaan riippuvainen jäsenmaiden aktiivisuu-
desta. Sen sijaan asetuksen asettaman henkilötietojen suojan tason 
toteutuminen esineiden internetissä on viimekädessä riippuvainen 
lainsäädännön käytännön soveltamisesta osana laitteiden valmistajien, 
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden toimintaa.40 Vastuu 
lasten henkilötietojen suojan tehokkaasta toteutumisesta on siis mer-
kittävissä määrin älylaitteiden toimintaan vaikuttavien sidosryhmien, 
kuten laitteiden valmistajien kannettavana. Sen vuoksi älylaitteiden 
tietosuojan voidaan nähdä rakentuvan suurelta osin sen varaan, mil-
lä tavoin yritykset näkevät tietosuojan arvon osana liiketoimintaa: jos 
älylaitteiden kehitys rakentuu alusta alkaen tietosuojan ympärille, on 
tietosuojan tehokas toteutuminen todennäköisempää kuin tilanteessa, 
jossa tietosuojakysymysten huomioiminen jää yrityksen taloudellisen 
voiton tavoittelun jalkoihin.

Siitä huolimatta on selvää, että puitteet esineiden internetissä toi-
mivien sidosryhmien toiminnalle määräytyvät henkilötietojen suojaa 
koskevan sääntelyn kautta. Jo henkilötietodirektiivin aikana keskeinen 
henkilötietojen suojan toteutumiseen vaikuttava tekijä oli EU:n tieto-

38 Esimerkiksi Fitbit on aktiivisuusranneke, joka seuraa muun muassa käyt-
täjän sykettä, poltettuja kaloreita sekä unen laatua. Ks. www.fitbit.com (vierail-
tu 18.2.2017). Ks. myös lääketieteessä hyödynnettävistä älylaitteista esimerkiksi 
Miller 2015, s. 223–245.

39 Ks. COM (2016) 463 final s. 3.
40 Ks. WP 168, s. 3.
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suojasääntelyn rakentuminen pitkälti tietosuojaperiaatteiden varaan.41 
Lainsäädännön joustava, periaatteiden varaan rakentuva luonne on 
mahdollistanut tietosuojaoikeuden mukautumisen teknologian no-
peaan kehityskulkuun.42 Lainsäädännön teknologianeutraali43 luonne 
on siten mahdollistanut henkilötietodirektiivin soveltamisen myös 
esineiden internetissä.44 Sääntelyä ei siis ole laadittu ainoastaan yksit-
täisiä teknologioita silmälläpitäen, vaan periaatelähtöisyyden ansiosta 
sitä on kyetty soveltamaan myös lainsäädännön säätämisen jälkeen 
syntyneisiin uusiin ilmiöihin.45 Se, että tietosuoja-asetus rakentuu hen-
kilötietodirektiivin tavoin tietosuojaperiaatteiden varaan, mahdollistaa 
henkilötietojen suojan tehokkaan toteutumisen myös esineiden inter-
netin uusissa soveltamiskohteissa. Koska periaatteita sovelletaan täy-
simääräisesti myös lasten henkilötietojen käsittelyyn, luovat ne siten 
perustavanlaatuiset lähtökohdat tietosuojan toteutumiselle koko hen-
kilötietojen käsittelyn kentässä. Asetuksen rakentuminen periaatteiden 
varaan on siis nähtävissä yhtenä keskeisenä lasten henkilötietojen suo-
jan tehokkaan toteutumisen elementtinä esineiden internetissä.

Tietosuojaperiaatteiden soveltaminen on kuitenkin saanut osak-
seen myös kritiikkiä. Joidenkin näkemysten mukaan kaikki periaatteet, 
kuten tietojen minimoinnin periaate, eivät sovellu kuluttajien suojaa-
misen keinoiksi esineiden internetissä.46 On totta, että periaatteet eivät 
täysin aja esineiden internetin etuja, sillä lainsäädäntöä ei ole laadittu 
ainoastaan esineiden internetin sovelluksia silmälläpitäen. Sen johdos-
ta tietosuojaperiaatteiden tulisi katsoa asettavan esineiden internetissä 
ne lähtökohtaiset puitteet, joiden sisällä tietojen käsittely tulisi pyrkiä 
toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti. Viime kädessä periaattei-
den soveltamista olisi tulevaisuudessa mahdollista linjata esimerkiksi 

41 Periaatteet ovat säilyneet merkityksellisinä, pätevinä sekä sovellettavina 
teknologian kehityksestä huolimatta. Ks. WP 168, s. 12.

42 WP 168, s. 12.
43 Saarenpään mukaan sääntelyperiaatteena teknologianeutraalisuudella tar-

koitetaan ”yleisesti sitä, että lainsäädännössä ei pääsääntöisesti tule säännellä 
yksittäisen teknologisen ilmiön hyödyntämistä tai puoltaa tahi kieltää jotain kil-
pailevaa tekniikkaa”, ks. Saarenpää 2016, s. 223.

44 Ks. WP 168, s. 3.
45 Ks. lisää teknologineutraalin lainsäädännön tunnusmerkeistä Hildebrandt – 

Tielemans 2013, s. 509–521.
46 Ks. FTC Report: Internet of Things 2015, s. 19 ja 21. 
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oikeuskäytännön tai itsesääntelyn keinoin esineiden internetin käyttö-
tarkoituksia parhaiten palvelevalla tavalla. Huomionarvoinen seikka 
onkin se, ettei esineiden internetille muutoinkaan ole laadittu täsmälli-
siä tietosuojaa määritteleviä standardeja.47 Sen sijaan esineiden interne-
tin eri sovellutusten räjähdysmäinen kysyntä on saanut laitevalmistajat 
jättämään tietosuojan tason implementoinnin tuottavuustekijöiden var-
joon niiden asettaessa itsenäisesti tietosuojan tasoa koskevat linjauk-
set.48 Esineiden internetin tietosuojan standardien määrittäminen olisi-
kin lähitulevaisuudessa tärkeää, jotta sääntelyn tehokas toteutuminen 
olisi mahdollista toteuttaa yhtenevästi.49

Tietosuojaperiaatteiden rinnalla suostumusta edellyttävä ikäraja-
säännös on asetuksen toinen konkreettinen lasten henkilötietojen suo-
jaa vahvistava tekijä. Vielä asetuksen valmistelun aikana suostumusta 
edellyttävä ikäraja oli asetettu 13 ikävuoteen50, joka olisi vastannut 
Yhdysvaltojen lasten tietosuojasta annetussa laissa (COPPA-laki)51 
asetettua ikärajaa.52 Kuitenkin nyt, lainsäätäjän antaessa jäsenvaltioille 
mahdollisuuden päättää lasten henkilötietojen käsittelylle asetettavis-
ta ikärajoista annetun liikkumavaran puitteissa, ei säännöksellä tulla 
harmonisoimaan EU:n jäsenmaiden lasten henkilötietojen käsittelyä 
koskevaa lainsäädäntöä kovinkaan paljon. Tämän osalta lainsäädän-
nön yhtenäistäminen ei siten toteuta täydellistä harmonisointia jäsen-
maiden välillä, vaan jättää mahdollisuuden päättää ikärajoista pitkälti 
kansallisten lainsäätäjien intressien mukaisesti, kuten tähänkin asti.

47 Ks. Maria Lazarten uutinen esineiden internetin standardeihin liittyen osoit-
teessa http://www.iso.org/iso/news.htm?refid=Ref2113 (vierailtu 18.2.2017).

48 Kiire esineiden internetin teknologioiden kehittämisessä on ohittanut yk-
sityisyyden ja tietosuojan turvaamisen sekä standardien asettamisen. Ks. Maras 
2015, s. 100.

49 Ks. esineiden internetin standardien määrittämistä koskeva raportti ISO: 
Internet of Things Report 2014. Saatavilla osoitteessa http://www.iso.org/iso/ 
internet_of_things_report-jtc1.pdf (vierailtu 18.2.2017).

50 Komission ehdotus tietosuoja-asetukseksi, s. 45.
51 Children’s Online Privacy Protection Act 1998.
52 COPPA-lain mukaan internetsivustojen tulee hankkia alle 13-vuotiailta 

käyttäjiltä todistettavissa oleva vanhempien suostumus verkkopalvelun käyttämi-
seksi. Laki säädettiin vuonna 1998 ja se tuli voimaan vuonna 2000 koskemaan 
verkkosivustoja, joiden pääasiallisena tarkoituksena on lasten henkilötietojen ke-
rääminen. Vuonna 2013 lakia muutettiin, minkä kautta lasten henkilötiedoille py-
rittiin antamaan lisäsuojaa.
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Vaikka asetuksen ikärajasäännös on merkittävin lasten henkilö-
tietojen suojaa tehostava tekijä, liittyy erityisesti suostumuksen anta-
miseen hankaluuksia esineiden internetissä. Koska lähtökohtaisesti 
lasten henkilötietojen käsittely edellyttää alle 13–16-vuotiailta lapsilta 
vanhempien suostumusta, on henkilötietojen laillisen käsittelyn toteut-
taminen pitkälti lapsen vanhempien vastuulla. Kuitenkin suostumuk-
sen antaminen jokaisessa yksittäistapauksessa on haastavaa esineiden 
internetin kohdalla, sillä esineiden internetiin kytketyt laitteet kyke-
nevät keräämään jatkuvasti dataa ympäristöstään ilman, että niiden 
toiminta edellyttäisi erillistä suostumusta laitteen kantoalueen sisällä 
olevalta henkilöltä.53 Suostumuksen antamisen haasteellisuus johtuu 
pitkälti älylaitteiden huomaamattomuuden ongelmasta: mikäli henkilö 
ei ole tietoinen, että hänestä kerätään tietoja älylaitteen välityksellä, ei 
hänellä myöskään ole tosiasiallista mahdollisuutta antaa suostumus-
taan tietojensa keräämiselle. Lisäksi se, ettei älylaitteissa tavallisesti 
ole lainkaan näyttöä laitteen ja sen käyttäjän välisen kommunikaation 
toteuttamiseksi, haastaa perinteisen ilmoituksen ja suostumuksen me-
kanismin hyödyntämisen ja hyväksynnän antamisen.54

Lasten kohdalla huoltajan suostumuksen antamisen haasteellisuus 
korostuu ensinnäkin sen johdosta, etteivät vanhemmat ole lapsen kans-
sa aina siellä, missä lapsi on.55 Aikuinen ei voi siten antaa suostumusta 
lasten henkilötietojen käsittelylle aina, kun älylaite on lapsen läheisyy-
dessä. Toiseksi lapset eivät aina ole välttämättä tietoisia siitä, milloin 
älylaite on aikeissa kerätä tietoja tai missä tilanteissa laitteen käyttä-
minen lähtökohtaisesti edellyttäisi vanhemman antamaa suostumus-
ta. Kolmanneksi on mahdollista, että älylaitteen omistaja esimerkiksi 
lainaa laitetta toiselle henkilölle, jolloin lapsi saattaa käyttää lainaan 
saamaansa älylaitetta vanhempien tietämättä. Tällöin älylaitteen uu-
della käyttäjällä, saati lapsen huoltajalla, ei ole lainkaan tosiasiallista 
mahdollisuutta antaa suostumusta tietojen keräämiselle.56

53 Ks. suostumuksen haasteista esineiden internetissä esimerkiksi Peppet 
2014, s. 139–145.

54 FTC Report: Internet of Things 2015, s. 22 ja Peppet 2014, s. 139–140.
55 Ks. The Future of Privacy Forum: An Updated Privacy Paradigm for the 

”Internet of Things” 2013, s. 4. 
56 Ibid. 
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Kuten edellä tuotiin esiin, rekisterinpitäjän tulisi toteuttaa ”koh-
tuulliset toimenpiteet” lapsen vanhempainvastuunkantajan suostumuk-
sen osoittamiseksi käytettävissä olevat teknologiat huomioon ottaen. 
Asetuksessa ei kuitenkaan ole täsmennetty sitä, mitä kohtuullisilla toi-
menpiteillä tarkoitetaan. Sen sijaan tietosuojatyöryhmä on todennut, 
että tavallisin keinoin annettu suostumus älylaitteiden yhteydessä joh-
taa lähinnä heikkolaatuiseen suostumukseen.57 Lisäksi on katsottu, että 
etukäteen rekisteröidyltä vaadittavan yksiselitteisen suostumuksen an-
taminen (opt in -järjestelmä58) kaventaa merkittävästi yksilöiden yksi-
tyisyyden ja tietosuojan toteutumista kaupallisten hyötyjen maksimoi-
miseksi.59 Tällöin suostumuksen on tavallisimmin katsottu perustuvan 
joko puutteelliseen informaatioon tai mahdottomuuteen tarjota sellai-
sen suostumuksen antamisen mahdollisuus, joka vastaisi yksilön tosi-
asiallista tahdonilmaisua.60 Se, että ihmiset antaisivat joka kerta eril-
lisen, efektiivisen tahdonilmaisun tietojen käsittelyn hyväksymiseksi, 
on esineiden internetin kontekstissa nähty lähinnä epärealistisena ja 
johtavan lopulta siihen, että rekisteröidyt hyväksyisivät tietosuojakäy-
tännöt lopulta sokeasti, lukematta ehtoja lainkaan.61 Esineiden interne-
tissä joka kerta erillisen suostumuksen antaminen tietojen käsittelemi-
seksi on siis nähty pitkälti vanhentuneena.62 Käytännössä älylaitteille 
ei kuitenkaan ole vielä kehitetty täysin kelvollista mekanismia, jonka 
kautta älylaite voisi saada yksittäiseltä henkilöltä pätevän suostumuk-
sen tietojen käsittelemistä varten.

Tietosuoja-asetuksen lasten henkilötietojen käsittelylle asettaman 
vanhempien suostumuksen käytännön toteuttaminen ei kuitenkaan ole 
ainoa ikärajasäännökseen liittyvä ongelmakohta. Ikärajan asettaminen 
13–16 ikävuoteen herättää lisäksi kysymyksen siitä, päättyykö vanhem-
pien vastuu lapsesta ja tämän henkilötietojen käsittelystä lapsen saavut-
taessa asetetun iän? Kyseenalaista siis on, voiko vanhempien vastuun 
katsoa loppuvan siihen, kun lapsi saavuttaa jäsenmaan asettamaa ikä-

57 WP 223, s. 7.
58 Ks. opt in- ja opt out -järjestelmistä Solove 2004, s. 105–106.
59 Jasmontaite – De Hert 2015, s. 20.
60 WP 223, s. 7.
61 The Future of Privacy Forum: An Updated Privacy Paradigm for the ”Inter-

net of Things” 2013, s. 4–5. 
62 Ks. OPC: The Internet of Things 2016, s. 20. 
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rajasäännöstä vastaavan rajapyykin. Myös Lina Jasmontaite ja Paul De 
Hert ovat asetuksen valmistelun aikana nostaneet ongelman esille totea-
malla ikärajasäännöksen luovan aukon lasten tietosuojalle, sillä säännös 
ei vahvista lainkaan 13–18-vuotiaiden tietosuojan tasoa.63 Jäsenval-
tioiden asettaman ikärajan tasosta huolimatta tietty ikäluokan tietosuoja 
jää siis aina ilman erityistä suojelua. Kysymys on keskeinen erityisesti 
sen vuoksi, ettei tietosuoja-asetuksen lopullisessa versiossa ole lainkaan 
määritelty sitä, mitä lapsella tarkoitetaan. Sen sijaan esimerkiksi lapsen 
oikeuksien sopimuksessa lapsi on määritelty alle 18-vuotiaaksi henkilök-
si. Tämä viittaa vahvasti vanhempien huolellisuusvelvoitteen ulottuvan 
siihen asti, kunnes lapsi saavuttaa täysi-ikäisyyden. Tällöin vanhemman 
vastuun voitaisiin katsoa käytännössä jatkuvan myös 13–16 ikävuoden 
jälkeen, vaikka lainsäädännön tasolla nimenomaisen suostumuksen an-
tamisvelvollisuus päättyy.

Ikärajasäännöksen lisäksi tietosuoja-asetuksessa lasten henkilö-
tietojen suojaa on pyritty parantamaan korostamalla selkeän ja yksin-
kertaisen kielen merkitystä lapsille suunnattua viestintää koskevien 
nimenomaisten säännösten kautta.64 Asetuksessa ei kuitenkaan ole 
tarkasti täsmennetty sitä, milloin viestinnän katsotaan täyttävän riittä-
vän selkeän tai yksinkertaisen kielen standardit. Käytännössä siis se, 
millä täsmällisillä keinoilla lapsille kohdennettu tiedottaminen tulisi 
toteuttaa, on jäänyt avoimeksi. Tietosuoja-asetuksessa lapsiin kohdis-
tuvalta tiedotukselta on edellytetty selkeän ja yksinkertaisen kielen 
käyttämistä siten, että lapsen olisi helppo ymmärtää se.65 Sen sijaan 
asetuksessa ei ole lainkaan osoitettu niitä täsmällisiä keinoja, joiden 
kautta läpinäkyvyyden periaate tulisi lasten kohdalla parhaiten toteut-
taa. Ainoastaan tietosuoja-asetuksen johdanto-osassa on esitetty, että 
tietojen tulisi olla tiiviisti esitettyjä ja helposti saatavilla, minkä lisäksi 
tiedot on tarvittaessa havainnollistettava.66 Esimerkiksi kuvien tai ani-
maatioiden kautta toteutettava tiedotuksen voitaisiin siis katsoa edistä-
vän eri-ikäisten lasten mahdollisuuksia ymmärtää heille kohdistettava 
henkilötietojen käsittelyä koskevat ilmoitukset. Tämä erityisesti sen 
vuoksi, että lasten kyky lukea sekä ymmärtää lukemansa teksti saattaa 

63 Jasmontaite – De Hert 2015, s. 31. 
64 Tietosuoja-asetuksen 12 artikla. 
65 Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 58 kappale.
66 Ibid.
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varioida hyvinkin paljon yksittäisten lasten välillä. Lisäksi lasten vä-
liset erot kielitaidossa – sekä äidinkielen että vieraiden kielten osalta 
– voivat vaihdella paljonkin. Kielen selkeyden ja yksinkertaisuuden 
riittävyyden määrittäminen jäänee siten nyt älylaitteiden taustalla vai-
kuttavien toimijoiden omien linjausten varaan. Esimerkiksi laitteita 
valmistavat yritykset voivat ainakin toistaiseksi itsenäisesti päättää 
siitä, millaista kieltä he pitävät riittävän selkeänä ja yksinkertaisena 
lapsille tuottaessaan lapsille kohdistuvaa viestintää.

Sen sijaan tietosuoja-asetukseen otetut periaatteet sisäänrakenne-
tusta67 ja oletusarvoisesta68 tietosuojasta toimivat merkittävinä älyesi-
neiden tietosuojaa edistävinä tekijöinä. Jo vuonna 2009 tehdyssä selvi-
tystyössä tietosuojatyöryhmä pyrki edistämään kyseisten periaatteiden 
implementoimista.69 Tämän lisäksi tietosuojatyöryhmä on esineiden 
internetiä koskevassa lausunnossaan nostanut periaatteet keskeisik-
si tietosuojan toteuttamisen välineiksi esineiden internetin eri sidos-
ryhmien toimissa.70 Esimerkiksi sisäänrakennetun tietosuojan kautta 
älylaitteisiin kohdistuvat tietoturva- sekä tietosuojariskit on mahdol-
lista pyrkiä minimoimaan laitteen suunnitteluvaiheesta alkaen. Eri-
tyisesti lapsille suunnatuissa älylaitteissa sisäänrakennettu tietosuoja 
tulisi nähdä keskeisenä henkilötietojen suojan tehokkaan toteuttamisen 
välineenä. Sen kautta tietosuoja on asetettavissa keskeiseen asemaan 
koko tuotteen elinkaaren ajan, sen suunnittelun alkuvaiheista lopulli-
seen käyttöönottoon asti.71 Tietosuojatyöryhmä onkin korostanut, ettei 
tietosuojan edistäminen ole ainoastaan rekisterinpitäjien, vaan myös 
tuotteiden suunnittelijoiden ja valmistajien vastuulla.72

67 Sisäänrakennettu tietosuoja edellyttää, että tietosuoja tulisi ottaa palveluissa 
ja tuotteissa huomioon niiden suunnitteluvaiheesta alkaen koko elinkaaren ajan. 
Ks. KOM 2010 (609) lopullinen s. 12.

68 Oletusarvoisen tietosuojan kautta esimerkiksi älylaitteissa tietosuoja-ase-
tusten tulisi olla lähtökohtaisesti mahdollisimman käyttäjäystävälliset, eli yksityi-
syydensuojaa edistävien asetusten tulisi olla automaattisesti asennettuina esimer-
kiksi kuluttajan ottaessa uuden älylaitteen käyttöönsä. Ks. esimerkiksi WP 223, 
s. 3 ja WP 231, s. 14.

69 WP 168, s. 3. 
70 WP 223, s. 21. 
71 Ks. lisää sisäänrakennetusta tietosuojasta Gürses – Troncoso – Diaz 2011.
72 WP 168, s. 3. 
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Se, että tietosuojan implementoiminen olisi perustavanlaatuinen 
lähtökohta älylaitteiden valmistamisen eri vaiheissa, asettaisi siis kor-
kean lähtötason sekä puitteet henkilötietojen suojan toteuttamiselle. 
Samaten oletusarvoisen tietosuojan voidaan nähdä toimivan keskeisenä 
lasten henkilötietojen suojaa tehostavana tekijänä. Esimerkiksi Euroo-
pan tietosuojavaltuutettu73 (EDPS) on antamassaan lausunnossa koros-
tanut oletusarvoisten asetusten merkitystä erityisesti lasten kohdalla.74 
Koska lasten ei voida olettaa olevan kovinkaan tietoisia älylaitteiden 
välityksellä harjoitettavasta tietojen keräämisestä ja käsittelemisestä, 
edistää periaatteen edellyttämä tietosuojan lähtökohtaisesti korkea 
taso merkittävästi lasten tietosuojaa ja sen turvaamista. Myös tieto-
suojaryhmän esineiden internetiä koskevan lausunnon mukaan ”users 
must remain in complete control of their personal data throughout the 
product lifecycle, and when organisations rely on consent as a basis 
for processing, the consent should be fully informed, freely given and 
specific.”75 Oletusarvoisen tietosuojan kautta käyttäjillä olisi mahdol-
lista säilyttää juurikin tietosuojatyöryhmän korostama kontrolli omiin 
henkilötietoihinsa. Lähtökohtaisesti korkean tietosuojan tason kautta 
käyttäjille jäisi mahdollisuus itse hallinnoida laitteen yksityisasetuksia 
omien preferenssiensä mukaisesti älylaitteen käyttöönoton jälkeen.

Edellä esitetyn valossa voidaan siis nähdä, että oletusarvoinen 
tietosuoja yhdessä sisäänrakennetun tietosuojan kanssa ovat kaksi tie-
tosuoja-asetuksen keskeisimmistä henkilötietojen suojaa edistävistä 
tekijöistä. Erityisesti lasten kohdalla periaatteiden merkitys korostuu, 
sillä selvitykset ovat osoittaneet tietosuojaa koskevien asetusten jäävän 
useimmilta käyttäjillä vastaamaan alkuperäisiä lähtöasetuksia.76 Sen 
johdosta lapsille suunnatuissa älylaitteissa oletusarvoiset tietosuoja- ja 
yksityisyysasetukset voitaisiinkin asettaa sitä tiukemmiksi, mitä nuo-
remman ikäluokan käyttäjille älylaite on suunniteltu.

73 Euroopan tietosuojavaltuutettu on Euroopan unionin toimielin, jonka tehtä-
vänä on valvoa, että EU:n toimielimet noudattavat ja kunnioittavat oikeutta yksi-
tyisyyteen henkilötietojen käsittelyssä.

74 Ks. Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto 2012, s. 7–8 ja 14.
75 WP 223, s. 3.
76 Selvitysten mukaan ainoastaan murto-osa käyttäjistä tekee muutoksia alku-

peräisiin oletusasetuksiin, ks. WP 163, s. 7. On oletettavaa, etteivät lapset tee tähän 
poikkeusta, vaan lasten kohdalla tietosuojaystävällisten oletusasetusten merkitys 
ennemminkin korostuu. 
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Edellä esitettyjen keskeisten periaatteiden rinnalla myös tietosuo-
ja-asetukseen uutena elementtinä otetun osoitusvelvollisuuden voidaan 
todeta vahvistavan henkilötietojen suojan asemaa koko EU:ssa.77 Jat-
kossa rekisterinpitäjien tulee kyetä osoittamaan tietojen käsittelyn lain-
mukaisuus kaikissa tietojen käsittelyn vaiheissa. Näin ollen tietosuo-
ja-asetus siirtää osoitusvelvollisuuden kautta vastuuta henkilötietojen 
käsittelystä yksittäisen rekisteröidyn harteilta niille, jotka toiminnassaan 
hyödyntävät tietoja ja myös hyötyvät niistä.78 Esimerkiksi eri anony-
misointitekniikoiden79 hyödyntäminen on toiminut keskeisinä henkilö-
tietojen suojaamisen välineenä niin yritysten kuin yksityistenkin tahojen 
keskuudessa.80 Asetuksen myötä vahvistuvien tietojen pseudonymisoin-
nin sekä anonymisoinnin voidaan siten katsoa edesauttavan lasten hen-
kilötietojen suojan toteutumista. Haasteellista on kuitenkin se, millä kei-
noilla rekisterinpitäjä tai tietojen käsittelijä kykenee varmistamaan, ettei 
tunnistamattomaksi tehdyt tiedot ole vahingossa yhdistettävissä yksittäi-
seen henkilöön esimerkiksi tietojen jatkokäsittelyn yhteydessä.81 Pseu-
donymisoinnin toteutuminen esineiden internetissä saattaa siten asettua 
kyseenalaiseen valoon muun muassa tietojen louhinnan ja yhdistelyn 
myötä.82 Viimekädessä käyttötarkoitussidonnaisuuden tulisi kuitenkin 

77 Osoitusvelvollisuuden mukaan rekisterinpitäjän tulee kyetä osoittamaan 
noudattavansa henkilötietojen käsittelylle asetettuja periaatteita henkilötietojen 
käsittelyssä, ks. Tietosuoja-asetuksen 5 artikla 2 kohta. Huomionarvoista on, että 
esimerkiksi OECD:n vuoden 1980 henkilötietojen suojaa ja henkilötietojen siir-
toa koskevassa ohjeessa on esitetty osoitusvelvollisuutta vastaavan periaatteen 
hyödyntämistä tietosuojaperiaatteiden noudattamisen tehostamiseksi. Ks. OECD 
Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, 
23.9.1980.

78 Ks. vastuun siirtymisestä esimerkiksi Mayer-Schönberger – Cukier 2014, 
s. 174–175.

79 Tietoja anonymisoitaessa tiedoista poistetaan yksittäisen henkilön tunnista-
misen mahdollistamat tunnisteet, ks. Ohm 2010, s. 1703. Tietosuoja-setukseen on 
lisätty pseudonymisoitujen henkilötietojen käsite, jolla tarkoitetaan henkilötietoja, 
jotka voidaan yhdistää luonnolliseen henkilöön lisätietoja käyttämällä eli luon-
nollinen henkilö on tunnistettavissa mahdollisten lisätietojen avulla, ks. tietosuo-
ja-asetuksen johdanto-osan 26 kohta ja 4 artikla.

80 Ks. Ohm 2010, s. 1710. 
81 Ks. tietojen uudelleen tunnistamisen tekniikoista Ohm 2010, s. 1723–1727. 
82 On huomioitava, että EUTI:n vastikään tekemällä ratkaisulla Patrick 

Breyer v. Saksan liittotasavalta voi kuitenkin olla merkittäviä vaikutuksia pseudo-
nymisoinnin ja anonymisoinnin hyödyntämiselle. Päätöksen täsmentäessä henki-
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toimia rekisteröidyn turvana, luoden varmuutta tietosuojan toteutumi-
seen myös eriasteisissa tietojen anonymisoinnin tilanteissa.

Vaikka tietosuoja-asetukseen on otettu henkilötietojen suojaa sel-
västi tehostavia uusia elementtejä, on tietosuoja-asetukseen kuitenkin 
kohdistunut myös kritiikkiä. Esimerkiksi se seikka, ettei asetuksen lo-
pulliseen versioon otettu nimenomaisen suostumuksen vaatimusta, ku-
ten asetuksen valmisteluvaiheessa oli komission aloitteesta suunnitteilla, 
on saanut kritiikkiä osakseen.83 De Hert ja Vagelis Papakonstantinou 
ovat esittäneet, että nimenomaisen suostumuksen edellytys olisi ollut 
merkittävä askel yksittäisen henkilön mahdollisuudelle vaikuttaa hen-
kilötietojensa suojaan.84 On totta, että nimenomaisen suostumuksen 
kautta rekisteröidyn suostumukselle asetetun laadun rima olisi noussut 
korkeammalle. Tämä on johdettavissa erityisesti siitä, että nimenomai-
suuden kriteeri jätettiin koskemaan erityisten henkilötietoryhmien käsit-
telylle annettavaa suostumusta. Käsitteellisestä muutoksesta huolimatta 
asetuksessa on kuitenkin merkittävällä tavalla täsmennetty sitä, millä 
tosiasiallisilla keinoilla suostumus tulisi käytännössä antaa; kirjallisesti, 
sähköisesti tai suullisesti.85 Asetuksen johdanto-osassa on lisäksi otettu 
kantaa siihen, mitkä mallit suostumuksen antamiselle on nähty epäsopi-
vina: ”suostumusta ei pitäisi voida antaa vaikenemalla, valmiiksi rastite-
tuilla ruuduilla tai jättämällä jokin toimi toteuttamatta”.86 Näiden suos-
tumuksen antamista koskevien linjausten kautta asetuksella on selvästi 
pyritty parantamaan henkilötietojen suojaa ottamalla huomioon viime 
vuosina suostumuksen antamiseen hyvin sekä huonosti soveltuneet toi-
mintamallit. Sen sijaan lasten vastuunkantajilta edellytetyn suostumuk-
sen antamisen keinoihin ei ole asetuksessa annettu täsmentäviä ohjeita 
tai ohjaavia linjauksia. Siihen, millä keinoilla huoltajan suostumus tulisi 
esineiden internetissä käytännössä antaa lapsen henkilötietojen käsittele-
miseksi, tulisi siten tulevaisuudessa pyrkiä täsmentämään yhtenäisten ja 
mahdollisimman tehokkaiden käytänteiden saavuttamiseksi.

lötietojen käsitteen ulottuvuuden koskemaan myös dynaamisia IP-osoitteita, tulee 
päätös vaikeuttamaan tietojen pseudonymisoinnin sekä anonymisoinnin toteutta-
mista käytännössä. 

83 Ks. esimerkiksi De Hert – Papakonstantinou 2016, s. 187.
84 Ibid.
85 Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 32 kappale.
86 Ibid.
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Yllä esitetyn valossa on siis odotettavissa, että uudistettu tietosuo-
jalainsäädäntö tehostaa lasten henkilötietojen suojaa huomattavasti. 
Tämä siitä huolimatta, että asetuksessa on lapsia koskevia nimenomai-
sia säännöksiä ainoastaan kourallinen. Kehitystä on siis odotettavis-
sa, vaikka on myös esitetty kriittinen näkökulma siitä, ettei lain kautta 
enää kyettäisi vaikuttamaan teknologian avulla kerättyjen digitaalisten 
aineistojen suuntaan.,87 Tämä on selvästi ristiriidassa perinteisen yksi-
tyisyyskäsityksen kanssa, sillä yksityisyyden on katsottu rakentuvan 
pitkälti lain varaan.88 Kritiikkiin voidaan kuitenkin yhtyä toteamalla 
se tosiasia, että lainsäädäntö kehittyy selvästi tekniikan jäljessä. Esi-
merkiksi tietosuoja-asetuksen lasten henkilötietojen käsittelyä koskeva 
ikärajasäännös on siirretty yritysten käytännön toimista nyt myös EU:n 
lainsäädännön tasolle. Silti useat lainsäädännölliset ratkaisut ohjaavat 
merkittävästi teknologian uusien sovellusten toimintaa käytännössä, 
vaikkei sovelluksia olisi voitu ottaa enää lain laatimisen aikana huo-
mioon. Tälläkin hetkellä tietosuoja-asetuksen voidaan katsoa asettavan 
lainsäädännöllisen kehyksen tuleville esineiden internetin sovelluksil-
le, joiden osalta uudet lasten tietosuojaa koskevat kysymykset jäävät 
ratkottavaksi myöhemmin.

Lasten henkilötietojen suojan tehokkuuden tarkastelemisen kan-
nalta on kuitenkin haastavaa, ettei EU:n uusi tietosuoja-asetus ole vielä 
tullut sovellettavaksi. Tällä hetkellä suojan tehokkuudesta on siis mah-
dollista antaa ainoastaan edellä esitetyillä tavoilla arvioita, jotka poh-
jautuvat pitkälti lainsäädännön mukanaan tuomien uudistusten subjek-
tiivisiin näkemyksiin perustuvaan vaikutustenarviointiin. Käytännössä 
tietosuoja-asetuksen lapsille antaman henkilötietojen suojan taso tulee 
siten todellisuudessa selviämään vasta sen jälkeen, kun asetusta tosi-
asiallisesti sovelletaan jäsenmaissa. Lainsäädännön soveltamisen myö-
tä erityisesti EU:n eri tuomioistuinten lasten henkilötietojen suojaa ja 
yksityisyyttä koskevat ratkaisut tulevat merkittävästi selventämään 
asetuksen antaman oikeussuojan tehokkuuden tasoa eli sitä, täyttyykö 
asetuksen perimmäinen tavoite yksilön henkilötietojen suojan parem-
masta tasosta myös lasten kohdalla.89

87 Solove 2004, s. 224.
88 Solove 2004, s. 224.
89 Erityisesti unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisuilla on vakiintuneesti 

katsottu olevan huomattava merkitys oikeuslähteenä, ks. Raitio 2016, s. 199.
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3.2 Lasten henkilötietojen suojan riittävyyden arviointi

Tietosuojalainsäädännön riittävyyden tarkasteleminen on haastavaa 
erityisesti sen vuoksi, että tietosuojakysymyksissä korostuu rekiste-
rinpitäjän ja rekisteröidyn intressien välinen konflikti: rekisteröidyn 
yksityisyyden ja rekisterinpitäjien sekä henkilötietojen käsittelijöi-
den tietojen hyödyntämistä koskeva ristiriita. Se, kenen näkökulmas-
ta katsottuna henkilötietojen suojan riittävyyttä tarkastellaan, on siten 
keskeinen tekijä tietosuojan riittävyyden määrittämisessä. Nyt käsillä 
olevassa kirjoituksessa riittävyyttä tarkastellaan ensisijaisesti lasten 
yksityisyyden ja henkilötietojen suojan toteutumisen näkökulmasta. 
Lasten henkilötietojen suojan tehokkuuden tai riittävyyden tarkastele-
miselle ei kuitenkaan ole olemassa yhtä ainoaa tapaa tai oikeaa mitta-
ria. Sen johdosta EU:n lainsäädännön antaman lasten henkilötietojen 
suojan riittävyyden arviointi pohjautuu pitkälti ideologisen arvostelun 
varaan – siihen, millä keinoilla lasten henkilötietojen suoja olisi mah-
dollisimman tehokas ja riittävä lapsen etu huomioon ottaen.

Tietosuojatyöryhmä on lasten henkilötietojen käsittelyä koskevas-
sa lausunnossa esittänyt, että lasten erityistä asemaa tulisi tarkastella 
sekä staattisesta että dynaamisesta näkökulmasta.90 Staattisen lähesty-
mistavan mukaan lapsi tulisi nähdä henkilönä, joka ei ole vielä saavut-
tanut fyysistä ja psyykkistä kypsyyttä. Sen sijaan dynaamisesta näkö-
kulmasta tarkasteltuna lasta tulisi tarkastella henkilönä, joka kehittyy 
psyykkisen ja henkisen prosessin kautta kohti aikuisuutta.91 Vastaavasti 
Iso-Britannian tietosuojaviranomainen92 (ICO) on nostanut esiin lasten 
kehitystason huomioon ottamisen sillä tosiasia on, että saman ikäisten 
lasten kypsyys ja ymmärryksen taso voivat vaihdella paljonkin lasten 
välillä.93 Tämän johdosta ICO:n mukaan lapsen iän rinnalla myös lap-
sen kehitystaso tulisi pyrkiä ottamaan huomioon, jotta voitaisiin var-
mistua lasten henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä.94

Tietosuoja-asetukseen otetun ikärajasäännöksen kautta on siten 
otettu askel oikeaan suuntaan kiinnittämällä huomiota lapsen itse-

90 WP 160, s. 3.
91 Ibid.
92 Information Comissioner’s Office (ICO).
93 ICO: Personal information online: code of practice, s. 14–15. 
94 Ibid. 
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määräämisoikeuden ja ymmärryksen lisääntymiseen iän karttumisen 
myötä. Kuitenkin se, onko vastuunkantajan suostumusta edellyttävien 
ikärajojen asettaminen riittävä keino lasten tietosuoja tehokkaaksi to-
teuttamiseksi, on asetettava kriittisen tarkastelun alle. Erityisesti esi-
neiden internetissä, jossa suostumuksen antaminen jokaisessa tietojen 
käsittelyn tilanteessa, saati lapsen puolesta, on erityisen haasteellista 
toteuttaa käytännön elämässä. Yksi tietosuoja-asetuksen puutteista on-
kin se, ettei siinä ole lainkaan täsmennetty niitä keinoja, joiden kautta 
vanhemman suostumus lapsen henkilötietojen käsittelemiseksi tulisi 
antaa. Näin on tehty esimerkiksi Yhdysvaltojen COPPA-laissa, jossa 
on nimenomaisesti osoitettu ne keinot, joiden kautta toimijoiden tulisi 
hankkia vanhempien suostumus lasten henkilötietojen käsittelemisek-
si.95 Suostumuksen antamiseen käytettävien keinojen täsmentämisen 
kautta olisi ollut mahdollista lisätä asetuksen edellyttämän vanhem-
man suostumuksen käytännön toteutumisen tehokkuutta.

Siitä huolimatta, mikäli suostumus on annettavissa ainoastaan pe-
rinteisin suostumuksen antamiseksi käytetyin keinoin, on suostumuk-
sen antamiseen käytettävissä olevat keinot nähtävä pitkälti epäsopivina 
valjastettaessa niitä esineiden internetin sovelluksiin.96 Tietosuojatyö-
ryhmän mukaan esineiden internetin eri sidosryhmien tulisikin pyrkiä 
kehittämään uusia tapoja käyttäjän pätevän suostumuksen saamiseksi.97 
Erityisesti uusia, suoraan itse laitteen välityksellä annettavia suostu-
muksen antamisen mekanismeja tulisi kehittää.98 Tietosuojatyöryhmä 
on antanut konkreettisen ehdotuksen muun muassa liitettyjen ehtojen 
(Sticky Policies) mahdollisesta hyödyntämisestä.99 Liitetyissä ehdoissa 
itse tietoon liitetään tiedon käyttöä rajoittavia ehtoja, jotka määrittävät 

95 Vuonna 2013 COPPA-lain nojalla annetulla COPPA Rule -säädöksellä täs-
mennettiin lasten henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä ja säädöksellä 
laajennettiin myös vanhempien tunnistettavan suostumuksen antamiseen käytettä-
vissä olevia keinoja. Ks. COPPA-säädös 312.5 §.

96 Perinteisen ilmoituksen ja suostumuksen mekanismin kautta vanhemmat 
joutuisivat antamaan suostumuksen perustuen liian vähäiseen informaatioon niin, 
että tietojen käsittelijälle jäisi kuitenkin mahdollisuus vedota muodollisen suostu-
muksen olemassaoloon ja täten kumota osan vastuustaan. Ks. suostumuksesta big 
datan aikakaudella Cate – Mayer-Schönberger 2013, s. 68.

97 WP 223, s. 7.
98 Ibid.
99 Ks. WP 223, s. 7, 21 ja 23. 
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sen, millä tavoin tietoa on mahdollista käsitellä.100 Sen kautta rekiste-
röidyllä olisi mahdollisuus aiempaa paremmin hallinnoida sitä, millä 
tavoin ja missä laajuudessa tietojen käsittely voitaisiin toteuttaa.

Kuten edellä esitetystä käy ilmi, ei tietosuoja-asetuksen mukai-
nen vastuunkantajan suostumusta edellyttävä ikärajasäännös ole sel-
laisenaan riittävä lasten henkilötietojen suojaamisen keino esineiden 
internetissä. Uusien suostumuksen antamisen sekä tietojen käyttöä ra-
joittavien mekanismien kehittäminen ovat siis keskeisessä asemassa 
esineiden internetissä, jotta henkilötietojen suojaa olisi tulevaisuudes-
sa mahdollista parantaa sen nykytilasta. Toisaalta on myös esitetty, että 
esineiden internetin kohdalla tietojen keräämistä koskevista rajoituk-
sista sekä suostumusta ja ilmoitusta koskevasta politiikasta tulisi ko-
konaan siirtyä kohti tietojen käyttöä koskevaa sääntelyä.101 Sen sijaan, 
että tietosuojaa koskevassa sääntelyssä keskitytään rajoittamaan tieto-
jen keräämistä, olisi painopiste siirrettävissä yhä enemmän henkilötie-
tojen käsittelyä koskeviin käyttörajoituksiin.102

Erityisesti lasten kohdalla sääntelyn suuntauksen muutoksella voi-
si tulevaisuudessa olla keskeinen merkitys tietosuojan edistämisessä. 
Vaikka Euroopassa tietosuoja-asetukseen otetun käyttötarkoitussidon-
naisuuden periaatteen kautta tietojen käyttöä on pyritty rajoittamaan 
jo nyt, on erityisesti lasten kohdalla tietojen käyttörajoituksia koskeva 
sääntely nähtävä keskeisenä henkilötietojen suojaa tehostavana tekijä-
nä myös tulevaisuudessa. Etenkin syrjiviä päätöksiä koskevien sään-
nösten kautta olisi mahdollista vaikuttaa nykyisten lasten eli tulevien 
aikuisten puhtaasti dataan perustuvien päätösten aiheuttamiin negatii-
visiin vaikutuksiin.103 Käytännössä sääntelyä siitä, mihin tarkoituksiin 
yksittäisestä henkilöstä kerättyjä tietoja olisi sallittua tulevaisuudessa 
hyödyntää, tulisi täsmentää. Esimerkiksi päätöksenteon apuna käy-
tettävissä olevien tietojen käyttöä sekä ajallista ulottuvuutta koskevia 

100 Ks. lisää liitettävistä ehdoista Pearson – Mont 2011, s. 60–68.
101 Thierer 2014, s. 50–51. Ks. myös Bambauer 2012, s. 270–271.
102 Esimerkiksi syrjinnän vastaiset lait ovat toimineet esimerkkeinä  kapeiden 

käyttörajoitusten asettamisesta, ks. Bambauer 2012, s. 271.
103 On esimerkiksi mahdollista, että eri lähteiden kautta kerättyjen tietojen 

pohjalta tullaan tulevaisuudessa tekemään vääriä päätelmiä henkilön ominaisuuk-
sista lapsena kerättyjen tietojen pohjalta. Käytännössä esineiden internetin kautta 
kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi luottoa, vakuutuksia tai työpaik-
kaa koskevan päätöksenteon apuna, ks. FTC Report: Internet of Things 2015, s. 15.
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rajoituksia olisi mahdollista hyödyntää henkilöiden välisen diskrimi-
noinnin estämiseksi. Sen lisäksi edellä esitettyjä liitettyjä ehtoja voitai-
siin hyödyntää yhtenä tietojen käytön rajoittamisen välineenä.

Tällä hetkellä Euroopan tietosuojalainsäädäntö keskittyy kuiten-
kin vielä suurelta osin tietojen keräämiseen kohdistuvaan sääntelyyn, 
ja suostumus toimii keskeisenä tietojen keräämisen oikeusperusteena. 
Siitä huolimatta tietosuoja-asetuksessa otetut suuntaukset kohti sisään-
rakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa ovat nähtävissä merkittävänä 
edistysaskeleena lasten yksityisyyden ja henkilötietojen suojaamisek-
si. Periaatteiden soveltamiseen liittyen esimerkiksi EDPS on antanut 
täsmentävän linjauksen siitä, että oletusarvoisten tietosuoja-asetusten 
tulisi korreloida käyttäjän ikää.104 Tämä vastaa myös ICO:n ajamaa 
näkökulmaa lapsen iän ja kehitystason asettamisesta tietosuojan riittä-
vyyttä koskevan arvioinnin keskiöön.105 EDPS:n mukaan lapsille tulisi 
lisäksi selvästi kertoa alkuperäisten asetusten muuttamisesta aktuali-
soituvat vaarat ja mahdolliset seuraukset.106 Lasten henkilötietojen suo-
jan tehokas toteutuminen edellyttäisi siten oletusarvoisen tietosuojan 
toteuttamista käytännössä niin, että lapsille suunnatuissa älylaitteissa 
oletusarvoisen tietosuojan taso olisi tavallista korkeammalla vastaten 
lapsen ikään perustuvaan tietosuojan tason tarpeeseen. Esimerkiksi 
lasten älyleluissa lelun oletusarvoiset asetukset tulisi suunnitella siten, 
että niiden tietosuojan taso olisi alun alkaen mahdollisimman korkeal-
la. EDPS on myös esittänyt, että oletusasetusten muuttamista tulisi 
harkita rajoitettavaksi lasten kohdalla siten, että asetusten vaihtaminen 
olisi tietyn ikäisten lasten kohdalla mahdollista ainoastaan vanhempien 
luvalla.107 Tämä antaisi lapsen huoltajalle mahdollisuuden määritellä 
asetukset lapsen kehitystaso sekä kapasiteetti huomioon ottaen, mikä 
edistäisi erityisesti lapsen itsemääräämisoikeuden vahvistumista sekä 
lapsen edun huomioimista. Lapsen kasvaessa huoltaja kykenisi huo-
mioimaan myös lapsen omat mielipiteet yhdessä lapsen parhaan edun 
kanssa.

104 Ks. Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto 2012, s. 6–7.
105 ICO:n mukaan lapsen iän rinnalla myös lapsen kehitystaso tulisi pyrkiä ot-

tamaan huomioon, jotta voitaisiin varmistua lasten henkilötietojen asianmukaises-
ta käsittelystä, ks. ICO: Personal information online: code of practice, s. 14–15.

106 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto 2012, s. 7.
107 Ibid.
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Tämän lisäksi Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) teettämässä big dataa ja 
älylaitteiden yksityisyydelle tuomia vaikutuksia koskevassa tutkimuk-
sessa108 on esitetty, että lasten henkilötietojen suojan tehokas toteutta-
minen voisi myös edellyttää lapsille rakennettujen erityisen suojattu-
jen digitaalisten tilojen rakentamista sekä ad hoc -tietosuojasäännösten 
laatimista.109 Tätä ajatusta olisi mahdollista soveltaa myös esineiden 
internetissä. Esimerkiksi älylaitteiden kautta lapsista kerätyt tiedot 
voitaisiin tulevaisuudessa tallentaa tavallisia palvelimia suojatummille 
pilvipalvelimille. Lapsille suunnattujen laitteiden ja niiden keräämiä 
tietoja sisältävien pilvipalveluiden tietosuojan tason sekä salausten pa-
rantaminen on siten nähtävissä yhtenä mahdollisena välineenä lasten 
henkilötietojen suojan lisäämiseksi.110

Teknisten tietosuojan turvaamisen keinojen lisäksi on kuitenkin 
muistettava lapsen huoltajien keskeinen asema lasten oikeuksien to-
teuttamisessa. Lapsen vanhemmilla on lainsäädännön sääntelystä huo-
limatta usein merkittävä vaikutusvalta siihen, mitä älylaitteita lapsen 
tarpeisiin hankitaan ja mihin käyttötarkoituksiin niintä hyödynnetään. 
Tietämättömyys ja osaamattomuus voivat kuitenkin osoittautua es-
teeksi erilaisten tietoturvateknologioiden käyttämiselle.111 Aikuisten 
tietoisuuden lisääminen esineiden internetin tuomista yksityisyyden 
haasteista ja sen turvaamisen keinoista on siten nähtävissä tärkeänä 
osana lasten yksityisyyden suojan turvaamista.

Riittävän tietosuojan määrittäminen on kuitenkin haastavaa tekno-
logian jatkuvan kehityksen johdosta. Se, mikä on riittävää nyt, ei vält-
tämättä ole riittävää enää huomenna. Uusia yksityisyyden suojaamisen 
keinoja tulisikin kehittää sitä mukaa, kun uudet esineiden internetin 
sovellukset sitä vaativat. Siitä huolimatta tietosuoja-asetukseen otet-
tu oletusarvoinen tietosuoja on katsottava erityisen tehokkaaksi lapsen 

108 Big Data and Smart Devices and Their Impact on Privacy 2015.
109 Ks. Big Data and Smart Devices and Their Impact on Privacy 2015, s. 31.
110 Esimerkiksi Intel ilmoitti joulukuussa 2014 suunnitelleensa  uuden alus-

tan esineiden internetille, jonka avulla laitteiden valmistajat kykenisivät entistä 
helpommin yhdistämään laitteita turvallisesti, tuomaan laitteiden tietoja pilvipal-
velimelle sekä analysoimaan kerättyä dataa, ks. uutinen osoitteessa http://www.
forbes.com/sites/aarontilley/2014/12/09/intel- releases-new-platform-to-kickstart-
development-in-the-internet-of-things/#54f525501028 (vierailtu 18.2.2017).

111 Ks. Pitkänen – Tiilikka – Warma 2014, s. 8. 
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tietosuojan toteuttamisen välineeksi esineiden internetissä. Sen kautta 
tietosuojamekanismi olisi mahdollista rakentaa niin, että lapsen ikä ja 
kehitystaso otettaisiin aiempaa paremmin huomioon. Tietosuoja-asetuk-
sessa ei kuitenkaan ole asetettu lapsia koskevia oletusarvoiseen tieto-
suojaan liittyviä erityisiä säännöksiä. Mikäli tietosuoja-asetukseen olisi 
Euroopan tietosuojavaltuutetun näkemyksiä vastaavalla tavalla asetettu 
oletusarvoista tietosuojaa koskevat standardit eri-ikäisille käyttäjille hei-
dän ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti, voisi asetuksen katsoa antavan 
paremman turvan lasten tietosuojan toteutumiselle esineiden internetis-
sä. Joka tapauksessa sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa kos-
kevien säännösten kautta tietosuoja-asetuksen voidaan katsoa lisäävän 
huomattavasti lasten yksityisyyden ja tietosuojan tasoa esineiden inter-
netissä, mikäli periaatteet tullaan toteuttamaan myös käytännössä. Vas-
tuu esineiden internetin tietosuojan tehokkaasta toteuttamisesta on siis 
suurelta osin älylaitteiden valmistajien sekä rekisterinpitäjien käsissä.

Yllä esitetyn valossa voidaan todeta, etteivät tietosuoja-asetuk-
seen otetut lapsia nimenomaisesti koskevat säännökset itsessään juu-
rikaan tehosta lasten henkilötietojen suojan toteutumista käytännön 
tasolla. Sen sijaan lasten tietosuojaoikeudellisen aseman vahvista-
misessa säännöksillä on keskeinen merkitys. Niiden kautta lapset on 
ensimmäisen kerran huomioitu erityistä suojelua tarvitsevana henkilö-
ryhmänä kansainvälisten perusoikeus- ja ihmisoikeusasiakirjojen rin-
nalla myös Euroopan tietosuojalainsäädännössä. Tietosuoja-asetuksen 
ansiosta lasten tietosuojatarpeiden huomioon ottaminen tulee jatkos-
sa korostumaan entistä enemmän rekisterinpitäjien käsitellessä lasten 
henkilötietoja sekä tehdessä tietojen käsittelyä koskevia toimenpiteitä.

4 Lopuksi

Lasten henkilötietojen suojan osalta keskeinen huomio on, ettei lapsia 
ole EU:n perusoikeuskirjan lisäksi mainittu lainkaan keskeisissä yksi-
tyisyyttä turvaavissa perus- ja ihmisoikeusasiakirjoissa. Perusoikeuk-
sien universaalin luonteen johdosta oikeus yksityisyyteen ja henkilö-
tietojen suojaan on kuitenkin katsottu kuuluvan myös lapsille, minkä 
lisäksi erityisesti lasten oikeuksien sopimus on ollut keskeinen lasten 
oikeuksia edistävä kansainvälinen asiakirja, joka on vahvistanut lap-
sen asemaa ja oikeuksia laajalti oikeudenalojen kentässä. Sen rinnalla 
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myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö on toi-
minut keskeisessä roolissa lasten oikeuksien ja oikeudellisen aseman 
vakiinnuttamisessa.

Lapsen oikeuksien sopimuksessa lapset on nähty erityistä suo-
jelua vaativana henkilöryhmänä. Siitä huolimatta lapsia ei ole tähän 
mennessä otettu lainkaan huomioon EU:n tietosuojalainsäädännössä. 
Sen johdosta tietosuoja-asetukseen otetut lapsia koskevat nimenomai-
set säännökset ovat nähtävissä merkittävänä harppauksena lasten tieto-
suojaoikeudellisen aseman kehityksessä. Jatkossa lasten henkilötieto-
jen käsittelylle tullaan kussakin jäsenvaltiossa asettamaan ikäraja, jota 
nuorempien lasten henkilötietojen käsittelyltä edellytetään huoltajan 
antamaa suostumusta. Ikärajasäännöksen lisäksi asetuksella tullaan te-
hostamaan läpinäkyvyyden periaatteen toteutumista sen edellyttäessä 
lapsille kohdistuvalta tiedottamiselta selkeän ja yksinkertaisen kielen 
käyttämistä. Lapsia koskevien nimenomaisten säännösten kautta ase-
tus ottaa lapsen oikeuksien sopimuksessa esitetyt lasten erityisen suo-
jelun tarpeet selvästi aiempaa paremmin huomioon. Nimenomaisten 
säännösten myötä lapset saavat siten ensimmäisen kerran erityisen oi-
keudellisen statuksen myös EU:n tietosuojaoikeuden saralla.

Esineiden internetin on kuitenkin nähty tuovan useita haasteita 
lasten yksityisyyden ja henkilötietojen suojan toteutumiselle. Etenkin 
tietosuoja-asetuksen sisältämien tietosuojaperiaatteiden täysimääräi-
nen soveltaminen esineiden internetissä on osoittautunut haasteelli-
seksi älylaitteiden toimintaperiaatteen perustuessa pitkälti tietojen ke-
räämiseen sekä kerättyjen tietojen analysointiin. Keskeisenä esineiden 
internetin haasteena onkin nähtävissä se, ettei tietojen kaikkia käyttö-
tarkoituksia välttämättä tiedetä vielä tietojen keräämisen hetkellä. On 
siis selvää, ettei esimerkiksi tietojen minimoinnin ja käyttötarkoitussi-
donnaisuuden periaatteita ole laadittu esineiden internetin sovelluksia 
silmällä pitäen. Siitä huolimatta tietosuojaperiaatteilla on nähtävissä 
keskeinen rooli lasten yksityisyyden suojaamisessa, sillä periaatteiden 
kautta rajoitetaan merkittävällä tavalla tietojen keräämisen rinnalla tie-
tojen säilyttämistä ja hyödyntämistä.

Tietosuoja-asetus tehostaa huomattavasti lasten henkilötietojen 
suojalle asetettuja oikeudellisia kehyksiä lapsia koskevien erityisten 
säännösten kautta. Kuitenkin se, tehostavatko tietosuoja-asetuksen 
lapsia koskevat nimenomaiset säännökset lasten henkilötietojen suo-
jaa riittävästi, on asetettava kriittisen tarkastelun alle. Tämä erityisesti 
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sen vuoksi, että jo ennen tietosuoja-asetusta yritykset ovat toiminnas-
saan käyttäneet lasten ikään perustuvia palveluiden käyttörajoituksia. 
Ikärajaa koskevaa sääntely ei siis käytännössä juurikaan tehosta lasten 
henkilötietojen suojan tasoa, sillä asetuksen kautta ikärajat on lähin-
nä tuotu käytännön elämästä lainsäädännön tasolle. Sen johdosta tie-
tosuoja-asetuksen voidaan todeta toimivan pitkälti lasten tietosuojan 
tasoa tehostavana instrumenttia, lapsia koskevan nimenomaisen sään-
telyn jäädessä kuitenkin riittämättömäksi lasten yksityisyyden ja hen-
kilötietojen suojan turvaamiseksi esineiden internetissä.

Sen sijaan tietosuoja-asetuksen sisäänrakennettua ja oletusar-
voista tietosuojaa koskevat uudet periaatteet ovat keskeisiä lasten 
yksityisyyden suojan tehokkaan toteuttamisen välineitä. Tietosuojan 
edistäminen älylaitteen elinkaaren alusta alkaen on nähtävissä yhte-
nä keskeisimmistä henkilötietojen suojan tehostamisen välineistä esi-
neiden internetissä. Sen rinnalla oletusarvoinen tietosuoja vahvistaa 
tietosuojan toteutumista esineiden internetin sovelluksissa. Erityisesti 
lapsille suunnattujen älylaitteiden tietosuojalta tulisi edellyttää läh-
tökohtaisesti korkeaa tasoa. Periaatteen kautta lasten henkilötietojen 
suojaa olisi kuitenkin ollut mahdollista tehostaa asettamalla esimerkik-
si lapsia koskevia oletusarvoiseen tietosuojaan liittyviä erityisiä sään-
nöksiä. Tämän lisäksi tulevaisuudessa lainsäätäjän tulisi siirtyä tieto-
jen keräämiseen kohdistuvasta sääntelystä yhä enemmän kohti tietojen 
käyttöä koskeviin rajoituksiin. Tietojen hyödyntämistä koskevat käyt-
törajoitukset ovat siten keskeisessä roolissa erityisesti lasten yksityi-
syyden ja henkilötietojen suojan tehostamisessa tulevaisuudessa. Tie-
tojen käyttöä koskevien rajoitusten kautta olisi mahdollista vaikuttaa 
kerättyjen tietojen pohjalta tehtäviin päätöksiin ja erityisesti lapsille 
niistä mahdollisesti aiheutuviin negatiivisiin seurauksiin. Esimerkiksi 
liitettyjä ehtoja olisi mahdollista hyödyntää tietojen käyttörajoitusten 
käytännön toteuttamisessa.

Tiivistäen voidaan todeta, että lasten henkilötietojen suojan mah-
dollisimman tehokas toteutuminen olisi edellyttänyt tietosuoja-ase-
tukselta yksityiskohtaisempaa lapsia koskevaa sääntelyä. Tietosuo-
ja-asetuksessa olisi ollut mahdollista ottaa rohkeammin huomioon 
lasten erityinen asema yhdessä tietosuojan tarpeen kanssa. Tosiasiassa 
tietosuoja-asetuksen antama lasten henkilötietojen suojan taso jää kui-
tenkin nähtäväksi vasta tietosuoja-asetuksen tullessa sovellettavaksi. 
Lasten henkilötietojen suojan tehokkuus ja riittävyys eivät siten ole 
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täysin mitattavissa ennen asetuksen soveltamista käytännössä. Edellä 
on kuitenkin osoitettu, että tietosuoja-asetukseen otetut lapsia koske-
vat nimenomaiset säännökset yhdessä rekisterinpitäjille asetettujen 
riskilähtöisiä toimintatapoja korostavien toimintaperiaatteiden kanssa 
edistävät lasten yksityisyyden ja henkilötietojen suojan toteutumista 
merkittävästi. Tulevaisuudessa keskeistä olisi kuitenkin pyrkiä kehit-
tämään uusia henkilötietojen suojaamisen keinoja esineiden internetis-
sä niin, että tietosuojasääntelyn painopiste siirtyisi tietojen keräämistä 
koskevista rajoituksista sekä suostumusta ja ilmoitusta koskevasta po-
litiikasta kohti henkilötietojen käsittelyä ja hyödyntämistä rajoittavaa 
sääntelyä.
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