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Kerttu Juutilainen
Turun Sanomat

Turkulainen some- ja media-
työläinen Laura Satamo aloitti 
kirjoittamaan vanhemmuudes-
taan kertovaa Mamma rim-
puilee -blogiaan kymmenisen 
vuotta sitten. Jo blogiuransa 
alussa hän päätti, ettei julkaise 
lapsistaan tunnistettavia kas-
vokuvia. Myös teksteissään hän 
tahtoi keskittyä lastensa sijaan 
ennen kaikkea vanhemmuuden 
kokemuksien jakamiseen. 

– Alussa en tiennyt miten 
suhtautuisin lapsista jakami-
seen, joten ajattelin toimia 
asiassa varman päälle. En tiedä 
olisiko mitään vakavaa tapah-
tunut, vaikka olisin päättänyt 
toisinkin. Minulla oli kuiten-
kin tunne, etten halua tuntea 
morkkista jälkikäteen.

Satamon blogi on viime vuo-
sina hiljentynyt, mutta hän on 
yhä aktiivinen Instagramissa, 
jossa tekee myös kaupallista 
vaikuttamista.

Nyt alakouluikäisten lasten 
äitinä Satamo sanoo olevansa 
entistä tarkempi siitä, minkä-
laisia kuvia tai tietoja hän lap-
sistaan jakaa.

– Nyt lapset ovat kasvonpiir-
teiltään tunnistettavampia ja 
heitä koskettavat asiat ovat 
vauva-aikaa yksilöllisempiä.

Satamo näkee keskustelun las-
ten yksityisyydensuojasta li-
sääntyneen parin viime vuoden 
aikana paitsi vaikuttajamarkki-
nointia tekevien keskuudessa 
kuin laajemminkin mediassa. 

Kaupallisten somevaikut-
tajien tavat esitellä lapsiaan 
mainosyhteistöissä tai muissa 
somesisällöissä vaihtelevat kui-
tenkin suuresti.

Monet jättävät lapsensa ni-
men salaisuudeksi, toisaalta 
osa jakaa yksityiskohtaisesti-

kin tietoa lapsensa kehitysvai-
heista ja terveystiedoista. Osa 
jakaa kuvia lapsistaan vain 
vaatetettuina, toisaalta kuvat 
pelkkiin vaippoihin puetuista 
tai kylpevistä vauvoista eivät 
nekään ole harvinaisuus vaikut-
tajien kuvavirtaan tutustuessa. 

Moni perhevaikuttaja lopet-
taa lapsista jakamisen vauva-
vuoden jälkeen, toiset jatkavat 
lasten teini-ikään saakka. Osa 
valjastaa jo sikiönkin mainos-
yhteistöihin. 

Esimerkiksi lastentarvikeliike 
Wauvakauppa, vaippavalmistaja 
Muumi Baby sekä ruotsalainen 
lastenvaatebrändi Polarn O. 
Pyret ovat aktiivisesti hyödyn-
täneet vaikuttajia sekä heidän 
lapsiaan brändilähettiläinään.

Myös Satamo on toteuttanut 
somealustallaan mainoksia, 
joissa hänen lapsensa ovat ol-
leet mukana. Hän sanoo toteut-
tavansa mainokset siten, ettei 
lapsia voida tunnistaa, eivätkä 
he joudu poseeraamaan.

Satamo kertoo havainneensa 
myös kasvanutta paheksuntaa 
niitä somevaikuttajia kohtaan, 
jotka kuvaavat lapsiaan tun-
nistettavasti tai jakavat heistä 
henkilökohtaisia tietoja.

Hänellä itsellään ei ole voi-
makkaita mielipiteitä toisten 
vanhempien rajanvedoista. Toi-
saalta hän kokee tärkeänä moni-
en vanhemmuusaiheista somet-
tavien tarjoaman vertaistuen.

– Esimerkiksi lapsen sairau-
desta puhuminen somessa voi 
olla monelle elintärkeää ver-
taistukea, vaikka sellaista myös 
paheksutaan. 

Hän itse kertoo saaneensa 
yleisöltään vain kiittävää pa-
lautetta siitä, ettei esittele lap-
siaan tunnistettavasti. 

– Toisaalta koska olen toteut-
tanut anonymiteetin ennemmin 
rajausten kuin vaikka kasvojen 
päälle lisättyjen hymiöiden avul-

la. Osa ei ole välttämättä kiin-
nittänyt asiaan edes huomiota.

YK:n Lasten oikeuksien julis-
tuksen mukaan lapsella on 
oikeus yksityisyydensuojaan. 
Voiko tämä oikeus tulla lasta 
hyödyntävässä vaikuttajamark-
kinoinnissa loukatuksi? 

– Lapsella pitäisi olla aina 
mahdollisuus ottaa kantaa itse-

ään koskeviin asioihin, myös di-
gijalanjälkeensä. On myös tär-
keää pohtia, ymmärtääkö lapsi 
olevansa osa mainosta tai onko 
hän kykenevä tekemään siihen 
liittyviä päätöksiä, Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton (MLL) 
mediakasvatuksen asiantuntija 
Inka Kiuru sanoo.

Lasten hyödyntäminen 
mainonnassa ei ole uusi ilmiö. 

Kiurun mukaan vaikuttaja-
markkinointi herättää kuiten-
kin uudenlaisia kysymyksiä 
mainonnan etiikasta.

– Perinteisessä mediassa on 
helpompi rajata, mihin tarkoi-
tukseen ja kuinka pitkään jokin 
mainos näkyy. Vaikuttajamark-
kinoinnissa saatetaan jakaa 
lapsesta aika yksityiskohtaisia 
tietoja, lisäksi someen jaettuja 
kuvia ja tietoja voi olla vaikeaa 
saada sieltä koskaan pois. Net-
tiin jaetut kuvat lapsesta voivat 
levitä todella moneen suun-
taan, myös sellaisiin yhteyksiin, 

mihin niitä ei ole tarkoitettu. 
Vanhempia pitäisi tehdä tästä 
tietoisiksi.

Osa somevaikuttajista perus-
telee lastensa hyödyntämistä 
mainonnassa sillä, että siirtä-
vät mainostuloja lastensa myö-
hemmin käytettäväksi. Myös 
Satamo sanoo, että tämän lap-
set saavat osansa mukanaolos-
taan mainossisällöissä.

MLL:n Kiuru painottaisi talo-
udellisten hyötyjen sijaan lap-
sen oikeutta yksityisyydensuo-
jaan sekä oman digijalanjäljen 
ymmärtämiseen ja toivoo, että 
vastuutaan asiassa pohtivat 
myös vaikuttajamarkkinointia 
hyödyntävät yritykset. 

Liiton ohjeistuksen mukaan 
arkaluonteisia tietoja, kuten 
lasten terveystietoja tai vähä-
pukeisia kuvia ei tulisi julkaista 
internetiin lainkaan. 

– Toisaalta ei ole lainkaan yk-
siselitteistä, mitkä asiat ovat ar-
kaluontoisia ja mitkä loukkaavat 
yksityisyydensuojaa, koska las-
ten ja perheiden tilanteet ovat 
yksilöllisiä, Kiuru sanoo. 

Sometyöläinen Laura Satamo jakaa vanhemmuuden kokemuksia, mutta lastensa yksityisyyttä 
varjellen. Yleisesti vaikuttajamarkkinoinnin alalla lasten yksityisyydestä huolehditaan vaihtelevasti.

Somen lapsimainoskasvot  
herättävät kysymyksiä etiikasta

FAKTA

Laki on epäselvä

Vaikuttajamarkkinoinnista kanneltu vähänlaisesti
Kerttu Juutilainen
Turun Sanomat

Mainonnan eettisen neuvoston 
(MEN) sihteeri Paula Paloran-
ta kertoo neuvoston käsitelleen 
viime vuosina muutamia kante-
luita, joita on tehty lapsia hyö-
dyntävästä vaikuttajamarkki-
noinnista. Kanteluita on tehty 
esimerkiksi mainoksissa esiin-
tyneiden lasten turvallisuudesta 
heränneiden huolien vuoksi.

– Suhteessa lausuntopyyn-
töjen kokonaismäärään, lapsia 
esittävästä vaikuttajamarkki-
noinnista on tehty suhteellisen 

vähän kanteluita, vaikkakin se 
on ollut lisääntymään päin. 

Markkinoinnin alan itsesäänte-
lyelimenä MEN ei sovella pää-
töksissään lakia, vaan tukeutuu 
Kansainvälisen kauppakamarin 
markkinointisääntöihin. Neu-
vosto voi päätöksenteossaan 
ottaa huomioon myös Lasten 
oikeuksien julistuksen.

Markkinoinnin perussään-
töjen mukaan lapsen esiinty-
minen mainoksissa sinänsä on 
sallittua ja lapsi voi toimia mai-
nossanoman välittäjänä, mikäli 
tämä liittyy mainokseen luon-
tevasti. Säännöstöjen mukaan 

lapsia tai nuoria esittävässä tai 
heille kohdennetussa markki-
noinnissa on kuitenkin nouda-
tettava erityistä huolellisuutta. 

– Lapset tarvitsevat vajaaval-
taisina ja aikuisia heikompana, 
haavoittuvassa asemassa oleva-
na ryhmänä, erityistä suojelua 
ja huolenpitoa. Käytettäessä 
lasta mainoksessa on harkit-
tava erityisen huolellisesti, että 
lapsen erityisasema ja hänen 
oikeutensa tulevat asianmukai-
sella tavalla huomioon otetuik-
si, Paloranta sanoo. 

MEN ei yleisellä tasolla ota 
kantaa esimerkiksi siihen, 

voiko lasten hyödyntäminen 
vaikuttajamarkkinoinnissa 
loukata lasten yksityisyyden-
suojaa.

 Neuvoston käsittelyyn ei ole 
Palorannan mukaan tuotu kan-
teluita lasten terveystietoja kä-
sittelevistä vaikuttajamainok-
sista tai muilla tavoin suoraan 
yksityisyydensuojaan liittyvien 
kysymysten vuoksi.

Osittain yksityisyydensuo-
jaan liittyvistä kysymyksistä 
neuvosto on antanut myös 
ennakkopäätöksiä näitä pyy-
täneille yrityksille. Nämä pää-
tökset eivät kuitenkaan ole 
julkisia. 

Sometyöläinen Laura Satamo ei tahdo jakaa tunnistettavia kuvia lapsistaan sosiaaliseen mediaan. ”Kyllä se on jokin henkilökohtainen, alkukantainen tarve suojella lapsia.”

TS/JANE ILTANEN

”Lapsella pitäisi olla  
aina mahdollisuus  
ottaa kantaa itseään 
koskeviin asioihin, 
myös digi- 
jalanjälkeensä.”

Inka Kiuru
MLL:n mediakasvatuksen  
asiantuntija

■■Yksityisyydensuojan käsite ei 
ole laissa yksiselitteinen. Las-
tensuojelun Keskusliiton (LSKL) 
raportissa (2016) kuvataan, että 
lasten yksityisyydensuoja digi-
taalisessa mediassa on yksityi-
syydensuojan ja sananvapauden 
oikeuksien yhteensovittamista. 

■■LSKL:n ohjeistuksen mukaan, 
lapsilla tulisi olla oikeus päättää 
myös viattomilta tai neutraaleilta 
vaikuttavien kuvien julkaisemi-
sesta. Liitto katsoo, että lapsen 

yksityisyyttä loukkaavana voi-
daan pitää kaikkea digitaaliseen 
mediaan levitettyjä tietoja, joihin 
lapsi ei ole antanut suostumusta. 

■■Korkeimman oikeuden mu-
kaan huoltajalla ei ole rajatonta 
oikeutta julkaista lapsestaan 
mitä tahansa tietoa. Huoltajan 
tulee ottaa huomioon lapsen etu 
sekä lapsen itsenäinen oikeus 
yksityiselämän suojaan päättä-
essään lapsia koskevan tiedon 
julkaisemisesta.

HELSINKI Keskusrikospoliisi on saanut päätöksen Vas-
taamon tietomurtoon liittyneen esitutkinnan, jossa 
selvitettiin epäiltyjä tietosuojarikoksia, kertoo poliisi 
tiedotteessaan. Tapaus etenee syyteharkintaan kol-
men epäillyn osalta. Heitä epäillään törkeästä huo-
limattomuudesta henkilötietojen käsittelyn osalta.

– Tutkinnassa on selvitetty, missä kunnossa Vas-
taamon tietoturva ja tietosuoja ovat olleet henkilö-
tietojen ja arkaluonteisten tietojen osalta ennen ja 
jälkeen yritykseen kohdistunutta tietomurtoa. Esitut-
kinta on ollut vaativaa, koska se on sisältänyt paljon 
teknisen aineiston keräämistä ja tutkimista, kertoo 
tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen 
Keskusrikospoliisista.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto on Suo-
men historian vakavin. Vastaamon potilasjärjestelmään 
vuosina 2018–2019 tehdyissä tietomurroissa vääriin 
käsiin päätyi yli 30 000 psykoterapia-asiakkaan poti-
lastietoja ja myös henkilökunnan tietoja. TS
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Lounais-Suomen poliisi 
jatkaa Salossa perjantaina 
löytyneen vainajan kuo-
lemansyyn selvittämistä. 
Poliisi pyytää edelleen ha-
vaintoja miehen liikkeistä 
myöhään torstai-iltana.

Poliisin mukaan hukku-
nut mies oli noin 40-vuo-
tias normaalivartaloinen 
mies. Hänellä oli löytyes-
sään yllään tumma hup-
pari, maastokuvioinen 
Adidaksen t-paita, revityt 
tummansiniset farkut ja 
valkoiset Adidaksen ten-
narit.

Tapaukseen mahdol-
lisesti liittyvien muiden 

ihmisten liikkeet ja äänet 
tältä alueelta kiinnosta-
vat poliisia.

Poliisin tutkinnassa on 
tullut esiin tieto, jonka 
mukaan Rikala-ravinto-
lan lähellä Asemakadun ja 
Martinkadun välissä joen 
varressa olisi oletettuna 
tapahtuma-aikana istu-
nut joku henkilö, joka on 
todennäköisesti nähnyt 
veteen joutumisen.

Poliisi pyytää myöhäis-
illan ja yön tapahtumis-
ta havaintoja tehneitä 
ottamaan yhteyttä Lou-
nais-Suomen poliisiin 
puhelimitse numeroon 
050 456 2105 tai sähkö-
postitse osoitteeseen 
vihjeet.lounais-suomi@
poliisi.fi.

Salon vainajasta  
kaivataan havaintoja

Kirsi Lätti,  
Hanne Yli-Parkas
Turun Sanomat

Poliisi epäilee, että sun-
nuntai-iltana Salossa va-
rastetulla rekalla ajanut 
mies olisi ollut huumei-
den vaikutuksen alaisena 
hurjastelunsa ajan. Tapa-
uksen esitutkinta on yhä 
kesken, mutta poliisi tie-
dotti maanantaina alkuil-
lasta pidättäneensä noin 
65-vuotiaan kuljettajan 
epäiltynä muun muassa 
törkeästä rattijuopu-
muksesta ja törkeästä 
liikenneturvallisuuden 
vaarantamisesta.

Miehen epäillään otta-
neen työnantajansa täys-
perävaunurekan luvatta 
käyttöönsä Naantalissa 
sunnuntaina aamupäi-
vällä. Sieltä hän oli en-
nättänyt käydä pääkau-
punkiseudulla saakka, 
ennen kuin sivulliset 
olivat ilmoittaneet hä-
täkeskukseen epäilyttä-
västi liikkuneesta rekasta. 
Mies oli ollut matkalla 
moottoritietä Turun 
suuntaan, kun poliisiparti 
lähti yhyttämään häntä.

Partio sai havainnon 
yhdistelmästä ennen 
Muurlan liittymää. Kul-
jettajalle annettiin pysäy-
tysmerkki punaista valoa 
näyttämällä, mutta tämä 
ei reagoinut asiaan mi-
tenkään. Kuljettaja kävi 
kääntymässä Salon Piiho-
vin pihassa, missä poliisi 
yritti saada avoimen ik-
kunan kautta kuljettajaa 
hallintaansa, mutta tämä 
riuhtaisi poliisit pois ot-
teestaan.

– Poliisi suihkutti au-
ton sisään pippurikaasua, 
mutta kuljettaja jatkoi 
ajoaan Turun suuntaan. 
Paimion liittymässä po-
liisi heitti auton alle kak-
si piikkimattoa ja auton 
vasen eturengas räjähti. 
Hieman myöhemmin 

auton molemmat eturen-
kaat olivat tyhjentyneet, 
mutta kuljettaja jatkoi 
ajoaan pelkillä vanteilla, 
tutkinnanjohtaja, riko-
sylikomisario Jari Riiali 
kertaa tapahtumaketjun 
vaiheita.

Seuraavaksi auto alkoi 
kipinöidä ja syttyi pala-
maan.

– Lopulta poliisi sai 
heitettyä auton alle kol-
mannen piikkimaton, mi-
hin auto pysähtyi. Poliisi 
suoritti palon alkusam-
mutuksen, minkä jälkeen 
pelastuslaitos suoritti 
sammutuksen loppuun, 
Riiali jatkaa.

Rekan vetoauto vau-
rioitui pahoin, mutta 
perävaunu säilyi lähes 
vahingoittumattomana. 
Muutama rekan perässä 
ajanut ajoneuvo vauri-
oitui rekan renkaan pa-
lasista.

Lounais-Suomen po-
liisi on pidättänyt ta-
pahtumien johdosta 
kuljettajan, joka on noin 
65-vuotias. Hänen epäil-
lään ajaneen autoa huu-
mausaineen vaikutuksen 
alaisena.

Kuljettajaa epäillään 
tässä vaiheessa muun 
muassa törkeästä ratti-
juopumuksesta, törkeäs-
tä liikenneturvallisuuden 
vaarantamisesta, luvatto-
masta käytöstä ja virka-
miehen vastustamisesta.

Anastettu täysperävau-
nurekka on kuljetusalan 
yritys Ahola Transpor-
tin yhteistyökumppa-
nin. Ahola Transportin 
markkinoinnista ja vies-
tinnästä vastaava Jimmy 
Ahola ei vielä maanantai-
na osannut sanoa, varas-
tiko rekan joku yrityksen 
omista kuljettajista vai 
ulkopuolinen henkilö.

Ahola Transportin 
toimitusjohtaja Åke Ny-
blom ei ota kantaa rekan 
lastin arvoon.

Rekkavarkaan 
epäillään ajaneen  
huumaantuneena

KRP: Kolmea epäillään tietosuoja
rikoksista Vastaamotietomurrossa
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