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Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Tehtävä 1 
 

Mikä on perusoikeuksien tarkoitus? Perustele vastauksesi 
käyttämällä esimerkkejä.  

 
Perusoikeuksien tarkoituksia: 

● turvata ihmisen koskemattomuus; esimerkiksi oikeus elämään, fyysisen ja 

henkisen väkivallan kieltäminen, häirinnän kieltäminen, lähestymiskielto 

● antaa ihmisille vapauksia; esimerkiksi sananvapaus, mielipiteen ja uskonnon 

vapaus 

● yksityisyyden turvaaminen; esimerkiksi kotirauha, henkilötietolain määräykset 

yksilön tietojen tarpeettomasta käsittelystä, potilaan tietojen 

salassapitovelvollisuus 

● tasa-arvon toteutuminen; esimerkiksi syrjinnän ja häirinnän kieltäminen, tasa-

arvo työnhaussa ja työtehtävissä, raskaus ei saa vaikuttaa työhönottopäätöksiin. 

 

Tehtävä 2 
 
a) Mitä eri tahoja perusoikeudet velvoittavat?  

 
● Ne velvoittavat kaikkia, niin viranomaisia, tuomioistuimia, yrityksiä kuin 

yksityisiä kansalaisia. 

● Viranomaisten ja työnantajien toimintaa ohjaamaan on säädetty erityisiä lakeja, 

kuten yhdenvertaisuuslaki. 
   

b) Pohdi, miksi perusoikeuksien rajoista käydään yhteiskunnassa 

jatkuvasti keskustelua. 

 
● Perusoikeuksiin liittyy ristiriitaisia asioita, koska kaksi eri vapautta ovat usein 

ristiriidassa keskenään. Toisen vapaus ei saa loukata toisen oikeuksia. 

Esimerkkejä: 

○  sananvapaus - kunnianloukkaus 

○  oikeus turvallisuuteen - liikkumisvapauden rajoittaminen 

○  valtion sisäinen turvallisuus - yksityisyyden suoja 

● Yksilön perusoikeuksilla on vahva suoja ja esimerkiksi yhteiskunnalliset 

uudistukset eivät saa loukata yksilöiden perusoikeuksia. 

 

Tehtävä 3 
 
Pohdi, miten  

 
a) lääkärin pitää huomioida potilaansa yksityisyyden suoja 
 

● Lääkäri ei saa tutkia potilasta muiden asiakkaiden edessä, ellei kyseessä ole 

poikkeustilanne. 

● Kaikki potilasasiakirjat ovat salaisia. 
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● Lääkäri on vaitiolovelvollinen. 

● Lääkäri ei saisi käydä potilaskertomuksia läpi muiden asiakkaiden ollessa 

kuuloetäisyydellä. 

● Lääkäri ei saa lukea muiden kuin omien potilaidensa tietoja. 

● Toisaalta lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa viranomaisille potilaan tietoja 

esimerkiksi vakavan rikoksen tai sen epäilyn kohdalla. Myös lastensuojelulaki 

velvoittaa ilmoittamaan esimerkiksi lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksisista.  

 

b) opettajan pitää huomioida opiskelijansa yksityisyyden suoja 
 

● Vaitiolovelvollisuus: opettaja ei saa kertoa muille opiskelijaan liittyviä 

henkilökohtaisia asioita. Tällaisia ovat esimerkiksi sairauteen ja seksuaalisuuteen 

liittyvät asiat. 

● Toisaalta opettajalla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos saa 

tietoonsa asioita, jotka vaarantavat lapsen tai nuoren turvallisuuden. 

● Myös opiskelijan henkilötiedot ovat salaisia henkilötietolain perusteella. 

● Opiskelijan saamat arvioinnit ovat salaisia. 

● Opettaja ei saa julkaista tai levittää opiskelijan tuotoksia ilman opiskelijan lupaa. 

Tämä loukkaa sekä yksityisyyden suojaa että tekijänoikeuksia. 

 

c) opiskelijan pitää huomioida opettajansa yksityisyyden suoja. 

 

● Opiskelija ei saa levittää tietoja, jotka loukkaavat opettajan kunniaa tai 

yksityisyyden suojaa. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ei saa levittää 

opettajan yksityiselämään liittyviä arkaluontoisia tietoja.  

 

Tehtävä 4 
 
Ovatko seuraavat väitteet oikein vai väärin? Perustele. 

 

a) Perusoikeuksiin kuuluu oikeus opetukseen. 

 
● Oikein.  

● Perusoikeudet turvaavat yksilön sivistykselliset oikeudet: Jokaisella on oikeus 

maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. 

● Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, 

jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa 

mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään 

varattomuuden sitä estämättä. 

 
b) Kansalaisen perusoikeuksia ei saa rajoittaa missään 

tilanteissa. 
 

● Väärin. Esimerkiksi vakavan kriisin ja sodan aikana perusoikeuksia voidaan 

rajoittaa tai kun henkilöä epäillään rikoksesta. 

 

c) Raskaus on pätevä peruste olla palkkaamatta naista työhön. 
 

● Väärin. Se on syrjintää, koska tasa-arvolain mukaan työnhakija asetetaan 

huonompaan asemaan raskauden perusteella. 
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Tehtävä 5 
 

Ihmisen itsemääräämisoikeuteen kuuluu, että hän saa itse 
päättää omista asioistaan. Pohdi, miten tämä ilmenee seuraavien 

henkilöiden kohdalla 
 

a) syöpää sairastava henkilö 
 

● Potilaslain mukaan potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen 

kanssaan. 

● Potilaalla on oikeus tehdä myös päätöksiä, jotka voivat vahingoittaa hänen omaa 

terveyttään tai henkeään. 

● Potilaalla on myös oikeus kieltäytyä hänelle suunnitellusta tai jo aloitetusta 

hoidosta. 

● Myös niiden potilaiden tahtoa on kunnioitettava, jotka eivät kykene päättämään 

hoidostaan. Jos hoitohenkilökunta ei saa selvitystä potilaan tahdosta, sen tulee 

toimia potilaan etu huomioiden.  

 
b) 8-vuotias lapsi 

 
● Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään 

hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. 

● Lääkäri tai muut ammattihenkilöt arvioivat hoitokysymyksissä lapsen tai nuoren 

kehittyneisyyden. 8-vuotias tuskin on vielä tarpeeksi kehittynyt oman hoitonsa 

arvioimiseen. 

● Alaikäisen potilaan huoltajalla – tai muulla laillisella edustajalla – ei ole oikeutta 

kieltää hoitoa, jolla torjutaan potilaan henkeä tai terveyttä uhkaava vaara.  

● Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa on selvitettävä lapsen 

omat toivomukset ja mielipide sikäli kuin se on lapsen ikään ja kehitystasoon 

nähden mahdollista, jos vanhemmat eivät ole asiasta yksimieliset, tai jos lapsi 

on muun henkilön kuin huoltajansa hoidettavana taikka jos tätä muutoin on 

pidettävä lapsen edun kannalta aiheellisena. 

● Lapsen mielipide on selvitettävä hienovaraisesti ja lapsen kehitysaste on 

otettava huomioon. Tästä ei saa aiheutua haittaa lapsen ja hänen vanhempiensa 

välisille suhteille. 

 

c) kehitysvammainen henkilö 
 

● Itsemääräämisoikeus kuuluu myös vammaisen perusoikeuksiin, ja se on kirjattu 

YK:n vuonna 2006 hyväksymään vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan 

yleissopimukseen.  

● Suomi on allekirjoituksellaan sitoutunut vammaisten oikeuksien vahvistamiseen 

Suomen lainsäädännössä. 

● Kehitysvammaisuudessa on kuitenkin eroja. Jos kehitysvammainen potilas 

kykenee ymmärtämään sairautensa ja päättämään hoidostaan, häntä tulee 

hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan ja hänen oma mielipiteensä on 

ratkaiseva. 

 

 

 

 

 



 

 
 

© Forum    4 

 

 
● Syvästi kehitysvammaisen potilaan kohdalla itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen usein edellyttää lähiomaisen, muun läheisen tai laillisen 

edustajan kuulemista. Tavoitteena on selvittää, millainen hoito vastaisi potilaan 

itsensä tahtoa. Jos siinä ei onnistuta, potilasta on hoidettava hänen 

henkilökohtaisen etunsa mukaisesti.  

● Kehitysvammaisella ihmisellä on itsemääräämisoikeuden ohella myös oikeus 

tarvitsemaansa apuun ja tukeen. Häntä ei siis voida jättää ilman hänen 

tarvitsemaansa apua ja tukea. Jos esimerkiksi tiedetään, että henkilö on heti 

kotoa lähtiessään hengenvaarassa esimerkiksi liikenteen vuoksi, ei häntä voida 

päästää lähtemään yksin. Tällöin kyseessä on laiminlyönti, vaikka henkilö itse 

kuinka haluaisi lähteä ja käyttää näin itsemääräämisoikeuttaan. 

 

Tehtävä 6 
 
Toimittaja Lauri haastatteli televisio-ohjelmassa erään 

yhdistyksen toiminnanjohtaja Petriä. Lauri oli itse päättänyt 
ohjelman sisällön. Petrin johtama yhdistys ylläpiti 

monitoimikeskusta, jossa on järjestetty muun muassa 

koululaisten iltapäivätoimintaa. Haastattelussa syntyi kuva, että 
keskuksen toimintaan osallistuvat lapset olivat työttömien, 

pubissa oleskelevien vanhempien lapsia, jotka eivät olleet 
saaneet vanhemmiltaan riittävästi läheisyyttä tai huomiota ja 

joille pubi oli usein ollut kuin olohuone ennen keskuksen 
perustamista. Ohjelmasta sai käsityksen, että lapset olisivat 

olleet varhaislapsuuden virikkeettömyyden takia henkisesti 
jälkeenjääneitä mutta että keskuksen toimintaan osallistuminen 

oli auttanut heidät saamaan kehityksessään muut kiinni.  
 

Ohjelmasta oli saattanut selvästi tunnistaa keskuksessa 
kuvausaikana olleita lapsia, esimerkiksi 9-vuotiaan Eemelin. 

Eemelin kuvaa näyttämällä oli esitetty vihjaus siitä, että 
ohjelmassa esiin tuodut asiat koskivat myös hänen perhettään. 

Eemelin vanhemmilta Maijalta ja Untolta ei ollut hankittu lupaa 

Eemelin kuvan esittämiseen. Maija ja Unto haastoivat Laurin 
oikeuteen. 

 
a) Pohdi, millä perusteella Maija ja Unto haastoivat Laurin 

oikeuteen.  
 

● He voivat esittää vaatimuksen kunnianloukkauksesta. Haastattelu oli 

harhaanjohtava, koska siitä saattoi saada mielikuvan, että Maija ja Unto eivät 

olleet huolehtineet lapsestaan. Ohjelman voi tulkita antavan virheellisen kuvan 

tai ainakin vihjailevan siihen. Kyse saattoi siis olla vanhempien kunniaa 

loukkaavan tiedon levittämisestä. 

● Haastattelusta saattoi saada myös mielikuvan, että Eemeli oli henkisesti 

jälkeenjäänyt. 

● Eemeli oli selkeästi tunnistettavissa ohjelmassa eikä vanhemmilta oltu kysytty 

lupaa Eemelin esiintymiseen ohjelmassa. Eemelin kuvaus loukkasi siis hänen 

yksityisyyden suojaansa; oikeutta pysyä tuntemattomana viestintävälineissä.  
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b) Millä perusteella Maija ja Unto voisivat haastaa myös Petrin 

oikeuteen? 
 

● Televisio-ohjelma liittyi koululaisten iltapäivätoimintaan. Sitä järjestävän 

yhdistyksen olisi tullut tiedottaa televisio-ohjelman kuvauksista vanhemmille ja 

pyytää vanhemmilta suostumus lasten kuvaamiseen. Yhdistyksen 

toiminnanjohtajana hän kantaa vastuun yhdistyksen järjestämästä toiminnasta.  

 

c) Mitä oikeudellisia asioita tapauksen ratkaisemisessa voisi 

ottaa huomioon? 
 

● yksityisyyden suoja ja sitä loukkaavan tiedon välittäminen 

● kunnianloukkaus 

● Eemelin ikä; alaikäisten käyttämistä ohjelman teossa on syytä harkita erityisen 

tarkasti  

● ohjelma käsitteli arkaluontoista aihetta: lasten kasvatusta ja heidän kehitystään 

● Laurin tausta toimittajana: ja hänen tulisi tietää yksityisyyden suojaan liittyvät 

asiat 
 

Tehtävä 7 
 

Kotkalainen nuori nainen hyväksyttiin keväällä 2016 graafisen 

suunnittelijan koulutukseen Helsinkiin. Koulu alkoi syksyllä. 
Muutamaa päivää ennen koulutuksen alkamista nainen ilmoitti 

olevansa syntymäkuuro ja hänen mukanaan opetukseen 
osallistuu viittomakielen tulkki. Nainen ilmoitti, että tulkki 

tarvitsisi tuolin luokkahuoneissa, joissa opetus tapahtuisi. Koulun 
toimitusjohtaja kuitenkin peruutti naisen opiskelupaikan. Nainen 

haastoi toimitusjohtajan oikeuteen. Oikeudessa toimitusjohtaja 
perusteli päätöstään peruuttaa opiskelupaikka sillä, ettei koulun 

tiloissa ollut tilaa tulkille ja ettei kyseisen koulun opetukseen 
sovelleta yhdenvertaisuuslakia. 
 

Arvioi toimitusjohtajan toimintaa oikeudelliselta kannalta. 

 
● Koulutuspaikan peruminen kuurouden perusteella on ihmisten 

yhdenvertaisuuslain vastainen ja sitä voi pitää kuulovammaisen syrjintänä. 

● Lait ovat sitovia toimintanormeja, joista koulu ei voi irtautua.  

● Myöskään yhden tulkin järjestämistä luokkaan ei voi pitää liian vaikeana 

järjestelynä.  

● Naisen koulutuspaikan peruuttaminen on siis laiton. 

● YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista velvoittaa valtiot 

huomioimaan opetuksen järjestämisessä vammaisten lasten erityistarpeet. 

Suomi on allekirjoittanut sopimuksen. 
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Tehtävä 8 
 

Oululaisen naisen lompakko varastettiin. Nainen kuoletti 
luottokorttinsa, mutta henkilötietoja sisältäviä papereita joutui 

varkaiden haltuun. Kahden vuoden kuluttua naiselle alkoi tulla 
laskuja ostoksista, joita hän ei ollut tehnyt. Hänen nimissään oli 

ostettu pesukone, pakastin, elektroniikkaa ja henkilöauto. 
Varkaat olivat allekirjoittaneet naisen nimissä sopimuksia ja 

kirjautuneet hänen nimellään erilaisille keskustelupalstoille ja 

jopa sairaalaan.  
 

a) Mihin rikoksiin varkaat olivat syyllistyneet? 

 
● Lompakon varastaminen on varkaus. 

● Toisen nimellä esiintyminen on identiteettivarkaus. 

● Ostosten teko väärillä henkilötiedoilla on petos (maksuvälinepetos). 

 

b) Voivatko varkaat selvitä tapauksessa vain sakoilla? 
 

● Lompakon varastaminen on yleisen syyttäjän alainen rikos, josta seuraa 

sakkorangaistus. 

● Identiteettivarkaus ei ole rikoslain tarkoittamassa merkityksessä rangaistava, jos 

siitä ei aiheudu uhrille taloudellista vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa. 

● Yleisin rangaistus identiteettivarkauksista on sakko. 

● Petoksesta voi saada sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Alle kahden 

vuoden vankeus voidaan tuomita ehdollisena. 

● Tässä tapauksessa naiselle aiheutettua taloudellista vahinkoa voi pitää 

merkittävänä, koska hänen nimissään on ostettu paljon kalliita tavaroita ja jopa 

henkilöauto. 

● Rikoksen laajuutta lisää esiintyminen sosiaalisessa mediassa uhrin nimellä. 

Tapauksesta ei tosin selviä, ovatko hänen nimissään tehdyt kirjoitukset 

aiheuttaneet uhrille häpeää tai loukanneet hänen kunniaansa. 

● Identiteettivarkauksissa usein syyllistytään myös johonkin muuhun rikokseen, 

tässä tapauksessa petokseen. Varkaat erehdyttivät myyjää.  

● Todennäköisin rangaistus toisen nimellä esiintymisestä on sakkorangaistus. 

Koska mukana on petos, rangaistus on todennäköisesti 2–6 kuukautta ehdollista 

vankeutta. Lisäksi varkaat joutuvat maksamaan vahingonkorvausta 

aiheuttamistaan taloudellisista vahingoista. 
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Tehtävä 9 
 

Esseetehtävä: Mitä keskeisiä oikeuksia perustuslaki takaa 

Suomen kansalaiselle? (yo-tehtävä, syksy 2015). 
 

● Vastauksessa on tuotu esiin keskeiset perusoikeudet, esimerkiksi kansalaisten 

yhdenvertaisuus ja henkilökohtaiseen vapauteen liittyvät oikeudet.  

● Vapausoikeuksia ovat esimerkiksi sanan-, uskonnon-, kokoontumis- ja 

liikkumisvapaus. 

● Perustuslait takaavat kansalaiselle monia oikeuksia, kuten 18 vuotta täyttäneen 

kansalaisen oikeus äänestää vaaleissa. 

● Henkilökohtaisten vapausoikeuksien lisäksi kansalaisilla on taloudellisia, 

sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia. Esimerkiksi jokaisella on omaisuuden 

suoja ja lapsilla ja nuorilla oikeus saada maksutonta perusopetusta. 

● Yksityisyyden suojaan kuuluvat esimerkiksi kunnianloukkaukset, oikeus pysyä 

tuntemattomana viestintävälineissä, salassa pidettävät potilastiedot ja 

henkilötietoja keräävien tahojen velvollisuus huolehtia niiden salassa 

pysymisestä. 

● Vastauksessa voi pohtia myös missä tilanteissa kansalaisen oikeuksia voidaan 

rajoittaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi vakavat kriisit tai sota. 

● Oikeuden määräämällä lähestymiskiellolla voidaan turvata jonkun henkilön 

koskemattomuus ja samalla rajoittaa toisen henkilön vapauksia liikkua vapaasti. 

● Perusoikeuksien turvaamat vapausoikeudet saattavat aiheuttaa myös 

ristiriitatilanteita: sananvapauden nimissä esitetyt väitteet voivat loukata toisen 

yksityisyyttä tai kunniaa.  

 

Tehtävä 10 
 

Selitä, millä tavoin Suomen perustuslain seuraavat periaatteet 
pyritään käytännössä toteuttamaan: 

 
a) “Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä 

vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä 
perustetta.” 
 

● Fyysisen koskemattomuuden turvaaminen: 

○  Viranomaisten voiman- ja vallankäytön tulee pohjautua lakiin.  

○  Oikeus esimerkiksi ruumiintarkastukseen on rajattu vain tietyille virkamiehille. 

○  Ihmistä ei saa ottaa kiinni ilman laissa kerrottua syytä. 

○  Poliisi voi pidättää ihmisen määräajaksi. 

○  Tuomioistuin päättää vapauden menetyksestä eli vankeudesta, johon voidaan 

tuomita laissa määrätyistä teoista. 

● Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen kuuluu myös henkisen koskemattomuuden 

turvaaminen:  

○  Henkistä koskemattomuutta loukkaa mm. kunnianloukkaus. Siksi 

kunnianloukkaus on kriminalisoitu, vaikka Suomessa on sananvapaus. 

○  Myös yksityisyydensuoja on osa henkilökohtaista koskemattomuutta. 

● Henkilökohtaisia vapauksia voidaan rajoittaa esimerkiksi lähestymiskiellolla tai 

poikkeusoloissa vakavan kriisin tai sodan aikana. 
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b) “Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.” 

 
● Yli 15-vuotias kansalainen saa vapaasti valita, kuuluuko hän johonkin 

uskontokuntaan vai ei.  

● Ketään ei voi pakottaa harjoittamaan uskontoa vastoin tahtoaan.  

● Omantunnon vapauteen kuuluu oikeus ilmaista vakaumuksensa. 

● Omantunnon vapaus ilmenee siinä, että mies voi suorittaa 

maanpuolustusvelvollisuutensa siviilipalveluksena.  

 

c) “Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi.” (yo-tehtävä 
syksy 2011) 

 
● Suomen- ja ruotsinkielisillä on oikeus saada opetusta omalla äidinkielellä. 

Suomessa on ruotsin- ja suomenkielisiä kouluja. 

● Asevelvollisuuden voi suorittaa joko suomen- tai ruotsinkielisessä 

varuskunnassa. 

● Jokaisella kansalaisella on oikeus saada asiansa hoidettua viranomaisten kanssa 

ruotsiksi tai suomeksi.  

 

Tehtävä 11 
 

Selvitä, miten kansalaiset voivat ehkäistä identiteettivarkauksia. 
Laadi itsellesi kuuden kohdan muistilista.  

 
Esimerkiksi: 

● Hävitä henkilötietosi papereista ennen kuin viet paperit roskiin tai 

paperinkeräykseen. 

● Älä luovuta henkilötietojasi ja -tunnustasi ulkopuolisille. 

● Suojele etenkin maksukortin tietoja ja tunnuslukuja. 

● Säilytä salasanat eri paikassa kuin esimerkiksi avainlukulistat.  

● Suhtaudu epäillen erilaisiin netissä esitettyihin pyyntöihin vaihtaa salasanoja 

yms. 

● Varo uskomattoman hyviä tarjouksia, koska usein identiteettivarkaat esittävät 

niitä saadakseen sinut luovuttamaan henkilötietojasi.  

 

Tehtävä 12 
 

Etsi jokin esimerkki siitä, miten seuraavat viranomaiset valvovat 
yhdenvertaisuuden toteutumista: 

 
a) yhdenvertaisuusvaltuutettu 

 
● Hänelle voi valittaa, jos kokee syrjintää. Valtuutettu opastaa ja tarvittaessa 

sovittelee asian selvittelyssä. 

https://www.syrjinta.fi/valtuutetun-tehtava 

 

 
 

 
 

https://www.syrjinta.fi/valtuutetun-tehtava
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b) yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta 

 
● Käsittelee valituksia, jotka koskevat pyörätuolia käyttävien ihmisten huonoja 

mahdollisuuksia liikkua julkisissa tiloissa. Lautakunta voi antaa sakkoja 

syrjinnästä. 

http://yvtltk.fi/fi/ 

 
c) työsuojeluviranomaiset. 

 
● Selvittävät rakennustyömaalla tapahtuneen vakavan onnettomuuden syitä. 

 

Tehtävä 13 
 
7 päivää -lehdessä julkaistiin kirjoitus, jossa mainittiin, että mies 

X oli pettänyt seurustelukumppaniaan erään nainen Y:n kanssa, 
jonka nimeä ei kuitenkaan mainittu. Kirjoituksessa oli kuvailtu 

Y:n ihonväriä ja mainittu, missä kaupungissa hän asuu. Lisäksi oli 

tuotu esiin X:n ja Y:n väliseen kanssakäymiseen liittyviä 
yksityiskohtia. Kirjoituksessa olleet lausumat olivat osittain 

liioittelevia ja vihjailevia. 
 

a) Millä perusteella arvelet mies X:n haastaneen lehden 
käräjäoikeudessa? 

 
● Kyseessä on yksityisyydensuojan loukkaus ja loukkaavan tiedon levittäminen. 

 
b) Selvitä korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä hyväksi 

käyttäen, millaisen ratkaisun käräjäoikeus ja hovioikeus antoivat 
tapauksessa (KKO:2013:69). 

 
● Käräjäoikeus tuomitsi lehden törkeästä kunnianloukkauksesta 

sakkorangaistukseen. 

● Nainen oikeutettiin 4 000 euron ja mies 1 000 euron korvaukseen. 

● Hovioikeus korotti rangaistuksia, koska uutiset oli julkaistu laajalevikkisessä 

lehdessä. Lisäksi lehti oli julkaissut miehestä kuvan ja hänen nimensä oli 

mainittu jutun yhteydessä. 

● Hovioikeus katsoi päätöksessään rangaistukset liian alhaisiksi ja korotti 

korvaukset 6 000 ja 2 000 euron suuruisiksi. 

 

c) Miten korkein oikeus muutti hovioikeuden päätöstä ja millä 
perusteella? 

 

● Korkein oikeus hylkäsi syytteet törkeästä kunnianloukkauksesta ja 

sakkorangaistukset kumottiin.  
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