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Vice president quolity in-

tegrotion jo ollut sen jdl-

keen riippumottomono
osiantuntijono.

Sinun yksityisyytesi saattaa
kiinnostaa jotakuta - ehki
vain huvin vuoksi. Entd jos
siitii on jotain hyiityii toisel-
le?Tai jos joku ei pidii sinun
tavastasi toimia siten kuin
toimit ja mahdollisesti har-
kitsee toimenpiteite siihen
vaikuttamiseksi tavalla tai
toisella.

Yksityisyys

Yksityisyydellll pyritiiiin suoj aamaan

henkilotietoj a kaikelta palj astumiselta j a

ei -asianmukaiselta kaytdlta. Tietosuoj a

eli henkilcitietojen suoja -kdsite on pi-
dettiivri erill;izin tietoturvallisuuden kzi-

sitteestii. Tietoturvallisuus ulottuu kri-
sitteellisesti laajemmalle kuin mita tieto-
suojalla tarkoitetaan.

Tietosuojalla tarkoitetaan niitii norme-
ja, jotka siiiintelev;it yksityisyyden suo-
j aa henkilotietoj en kiisittelyssii. Tieto-
suojaa koskevat s:izinncikset muodosta-
vat keskeisen tietoturvallisuuden peri-
aatteen, jonka toteuttamiseen henkil6-
tietoj en kzisittelyssri annetussa lainsiiri-
ddnndssri tiihdaitAan. PyritAiin varmista-

Nettikamerat
yksityisyyden
uhkana

Onko meilla enaa yksityisyyffie?

Kal<simielinen yl<sityisyys!

maan mahdollisimman korkea tietotur-
vallisuuden taso niissd tilanteissa, jois-
sa henki lcitietoja kzisitel lzirin.

Yksityisyyteen sisiiltyy ihmisen ruu-
miillinen ja henkinen yksityisyys. Yksi-
tyisyys on aina kulttuurisidonnainen
asia. Tietyissd yhteisdissa kuuluu asi-
aan, ettzl tiedetri;in, miten yksilcit el;ivzit

- ja vieliipii, eliiviitko he oikein.

Esimerkkinzi voidaan kerloa monen
vuoden takainen suomalainen raken-
nusprojekti Saddam Husseinin Irakissa,
j ossa Bagdadin kansainvriliseen konfe-
renssipalatsiin asennettiin sen kaikkiin
hyvin moniin huoneisiin kuuntelulait-
teet, jotka k;iynnistiviit ison nauhoitus-
jiirjestelmiin vrilittdmAsd kun johonkin
huoneeseen tulijokuja alkoi kuulua pu-

hetta. Maassa sovellettuihin periaattei-
siin kuului, ettA maan johdon piti olla
tietoinen kaikesta, mitri talossa tapahtui.

Neuvostoliitossa aikoinaan matkus-
tettaessa kaikki tiesivZit, ettei hotellihuo-
neissa oli kuuntelulaitteet.

Kuka tarkkailee sinun toimintaasi si-
nun tietzimiittlisi ja mistli syystli? Tul-
laan kysymykseen yksilon yksityisyy-
destii. Mutta onko sellaista nykyiilin
en;irl edes periaatteellisestikaan ?

Yksityisyys
perusoikeutena

Euroopan Unionin ihmisten perusoi-
keuskirjassa (Nizza 2000) on paljon yksi-
tyisyyteen liittyvili miiiirittelyjii, esimer-
kiksi:

- oikeushenkilcikohtaiseenkoske-
mattomuuteen (3. artikla)

- yksityis- ja perhe-eliimiin kunni-
oittaminen (7. artikla)

- henkilotietojen suoja(8.artikla)
- sanavapaus ja tiedonvdlityksen

vapaus (1 1. artikla)
- kulttuurinen, uskonnollinen ja

kielellinen monimuotoisuus (22. artikla)

Kuitenlon fiillaisilla yleisillii mri:iritte-
lyillii niiyttiiii olevan periaatteelisestikin
mahdotonta siiiidellii ja ohjata yhteis-
kunnan toimintaa. Siilidokset ovat luon-
teeltaan yleisiii, sen sijaan keiytzinnon

tapaukset ovat aina yksittiiisiii. Tiistli
syysta valta ja voima voittavat aina ar-
votja periaatteet.

Julkisissa tiloissa, muun muassa rau-
tatieasemilla, ostoskeskuksissa ja pan-
keissa, on.jo nykyririn runsaasti valvon-
takameroita j a niiden tarkkailukeskuksia.



Nettikamerat

Internetistd voidaan lciytlili hyvin yk-
sinkertaisella haulla vzihintzizin satoja
julkisesti nahfivia sivuja, joilla niiyte-
taAn yksityisten henkil6iden reaaliajassa
ympriri maailmaa toimivien verkkokame-
roiden (Web Cam) avulla vdlitettavia ku-
via. Kun osoitteen ldytiiii, voi kuka ta-
hansa seurata, mita nAissa paikoissa ta-
pahtuu.

Ttillaisia kameroita on saatavissa hal-
valla monilta valmistajilta ja niiden asen-
taminen ja kriyttd ovat hyvin yksinker-
taisia ja halpoja. Tietysti merkittiivri osa
niiistzi kameroista ja niiden vrilifiamista
tiedoista on taysin viattomia ja vain nii-
den kiiyttiij ien tavoitettavissa.

Kameroita voidaan - ja se on varmaan
useimmissa tapauksissa tarkoituskin -
kliyttiiii hyodyllisiin tai vrihintzizinkin
hauskoihin sovelluksiin. Kuitenkin nii-
den kiiytoll2i on mycis pimei,i puolensa.

Kamera - vaarallinen
tyiivdline?

Teol lisuusvakoilussa on perinteisesti
pidetty kameraa vaarallisena tycivrilinee-
nd. Vuosien takainen vierailu oljynjalos-
tamolla mui stuu mieleemme. Portilla ke-
rdttiin niin tupakat kuin tulitikutkin kai-
kilta vierailijoilta pois. Samalla otettiin
myds kamerat.

Ravintolat ovat halunneet pitzi;i asiak-
kaistaan kiinni takaamalla yksityisyyden
ruokailijoille. Esimerkiksi tunturihotel-
leissa valokuvaaminen on ollut kiellet-
tyti. Ruokarauha on perinteisesti kuulu-
nut suomalaiseen kulttuuriin, niin mycis
yksityisyys. Onko siis ruokarauhan ni-
missti kerdttrivei asiakkailta mvris kame-
rakdnnykiit pois?

Liikennekulttuuriimme on viime vuo-
det kuulunut myds poliisin kameraval-
vonta. Jotta rilanne ei tulisi liian ylliittii-
en eteen, asiasta kerrotaan suurikokoi-
silla keltaisilla varoitustauluilla niinkuin
laki vaatii. Lisd;i pelotetta tilanteeseen
tuo se. etta valvontatolppia on ennem-
mrin kuin itse kameroita. Olisi ollut odo-
tettua, efia kansalaiskeskusteluita olisi
kiiyty siitZi, kuinka kameroilla saadaan
parannettua liikenneturvallisuutta. Alku-
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vuosina kuitenkin kiisteltiin siitzi, kuinka
kamerat loukkaavat yksityisen kulj etta-
jan ja hiinen seuralaisensa yksityisyyr
tii. Siis kuka ajaa kenenkin kanssa oli
tiirkeiiii, ei niinkeiiin se, miten liikenneku-
ria noudatetaan.

Kiinnykkiikamerat ovat tuoneet uu-
den piirteen nziihin keskusteluihin. Tur-
vallisuusasioissa on yleensii otettu op-
pia maanpuolustukseen li ittyvistii toi-
mista. Kansainvzilisissd sotilaallisissa
yhteistoimintatilanteissa on tilaisuuden
alussa kerzitty kaikilta osallistuj ilta kiin-
nyklit ja kaikki muukin elektroniikkaan
liittyvZlt apuveilineet pois. Trimti var-
maan pitiiei mycis Web Cam-laitteet
poissa kaikkein salaisimmista neuvotte-
luista.

Palvelua vai
yksityisyyfte?

Kaikille kansalaisille tarj ottavasta net-
tikamerapalvelusta erds esimerkkj on
maanteittemme tiepalveluverkko, jota
Tiehal linto yllapitaia. Jokainen teittemme
kaiyftAjii voi ennen matkalle lzihtcirizin tar-
kastaa kohdealueen saatilan ja ajokelin.
Samalla selvirivrit monet perusasiat ku-
ten liikennetiheys, liimpcitila ja valaistus

(http ://www.tiehallinto.fu alklkelikame-
rat).

Turvattomuus yhteiskunnassamme
aiheuttaa sen, ettd yksityisyyttzimme
valvotaan yhri tiukemmalla seulalla, mut-
ta normaalitilanteissa tyydytiiiin siihen,
ettzi koneet vastaavat kontrolleista ja
vain poikkeustilanteissa tarvitaan ihmis-
ta tilanteen palauttajana ja pziritriksien

tekrjZtnii.

Onko en;ki todellista yksityisyyttii
missriiin muualla kuin ihmisten omissa
mielissri. Tietoturvan yhteydessri olem-
me tcirmdnneet jatkuvasti tilanteeseen,
jossa kokemattomat ihmiset arvostavat
kaytettavyyttd enemmdn kuin turvalli-
suutta. Kun kokemusta tulee enemmdn,
keskustelu siirtyy tasapainoiluun kont-
rollien j a yksityi syyden viilillii.

On tosin alkanut tuntua silfi, ettei liin-
simaiselle nykyihmiselle se yksityisyys-
kin on painostavaaja hdn tuntuu kartta-
van sitzi. Sen sijaan itrimainen ajatteluta-
pa ja eliimzintyyli korostaa mietiskelyii ja
totuuden ja rauhan l6ytiimistli ihmisen
omasta sisriisest;i mielestzi. Paradok saa-

lista onkin, etfti juuri silloin hrin ei enrizi

tunnekaan olevansa yksin. vaan saa

kosketuksen todelliseen yhteisyyteen.
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