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laeiksi valtiopäiväjärjestyksen 16 §;n 3 momentin ja 

edustajanpalkkiosta annetun lain 4 §;n kumoamisesta 

- I käsittely jatkuu. 

Asiantuntijoiden kuuleminen: 

- Professori Ilkka Saraviita 

- Professori Kaarlo Tuori 
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- Ilmoitetaan saapuneeksi. Eduskunnan päätöksen mukaan 
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terveysvaliokunnalle. 
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päättyneeksi. Hyväksytään aiempi epävirallinen 
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Hallitusmuodon 10 §:ssä turvataan yhtäältä yleisesti "sanan vapaus" ja myös "oikeus 

kirjoituksen ja kuvallisen esityksen painosta julkaisemiseen kenenkään niitä ennakolta 

estämättä". Kuten perustuslakivaliokunnan kannanotoista (lähinnä lausunnot prvl 1 /HE 

11/61 vp, prvl 8/HE 127(60 vp)/61 vp ja prvl 2/HE 108(85 vp)/86 vp) ilmenee, on 

sananvapaussäännös ulotettu käytännössä myös uusiin, teknisen kehityksen mukanaan-

tuomiin kommunikaatiomuotoihin, vaikka hallitusmuodon sanonta ei niitä ymmärrettävästi 

tunnekaan. Tällaisia ovat käytännössä olleet elokuva, yleisradiotoiminta ja kaapelilähe-

tystoiminta. Merkittävää on myös se, että perustuslakivaliokunta on lukenut sananva-

paussäännöksen piiriin viestin liikkeellelähettämisoikeuden lisäksi myös vapauden lausutun 

ajatuksen, puheen kuuntelemiseen sekä vapauden kirjoituksen ja painotuotteen lukemiseen 

ja kuvallisen esityksen katselemiseen (esim. prvl 8/61 vp). Turvaa on ts. annettu myös 

viestin vastaanottamisen , tiedon saamisen oikeudelle. 

 

Nyt käsillä olevassa tapauksessa ei oleellinen kysymys kuitenkaan näytä olevan se, 

minkälaisiin viestin lähettämisen (teknisiin) muotoihin sananvapauden suoja ulottuu. 

Tässähän näyttäisi olevan sinänsä ongelmatonta, että kysymys on "...kirjoituksen (ja 

kuvallisen esityksen) painosta julkaisemisesta...". Ehdotus näyttää HM 10 §:n sanamuodon 

kannalta ongelmattomalta myös siinä, että ehdotuksen 2 luvun 4 §:n säännös selvästi 

edellyttää pankkitarkastuviraston luvan hankkimista ennen esitteen julkistamista. Tämän 

luvanhankkimisvelvoitteen rikkomisesta on myös säädetty rangaistr 
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viittausta siihen, että jostakin hyväksyttävästä tai painavasta syystä ennakolta estäminen, 

ennakkosensuuri, olisi kuitenkin mahdollista. Kun kysymys on perusoikeussäännöksestä, 

saatettaisiin ehkä ajatella, että tässäkin on mahdollista tehdä perusoikeussuojasta vähäisiksi 

katsottavia poikkeuksia tavallisella lailla. Pidän tällaista lähestymistapaa tässä kuitenkin 

kestämättömänä ( HM 10 §:n sanamuodon lisäksi) kahdesta syystä. Olen käsittänyt sekä 

ennakkosensuuriin suhtautumistradition tämän vuosisadan Suomessa että myöskin 

Hallitusmuodon sensuurikieltoon liittyvän tulkintatradition sellaiseksi, että ennakkosensuu-

ri pidetään selvästi ja varauksitta suomalaiseen sananvapauteen soveltumattomana asiana. 

Tätä kielteistä suhtautumista ennakkosensuuriin ei tee mitenkään heikommaksi se, että 

tietynsisältöisiin painotuotteisiin on liitetty jälkikäteisiä sanktioita tai se, että juridisesti 

tarkasteltuna ensisijaisesti jälkikäteisille sanktioille rakentuvat järjestelyt saattavat joissakin 

yksityiskohdissa tulla lähelle ennakolta tapahtuvaa sensurointia kuten epäsiveellisten 

julkaisujen leviämisen ehkäisemisestä annetun lain (23/1927) 1 §:ssä, tai se, että 

aikakautisen painokirjoituksen lakkauttamiseen voidaan ajatella sisältyvän 

ennakkosensuurin kaltaisen elementin ilmestymättä jäävien numeroiden osalta. Eloku-

vasensuuri on tietysti ennakkosensuuria, mutta sen toteuttamisessa on toisaalta ollut täysin 

selvää, että kyseessä on perustuslain kanssa ristiriitainen järjestely. Minusta voidaan sanoa, 

että käytäntö on sellaista ajatusta vastaan, että jokin ennakkosensuurijärjestely voitaisiin  

merkitykseltään vähäiseksi selitettynä hyväksyä tavallisessa laissa. 

 

Toinen seikka, joka mielestäni puhuu painavasti sitä vastaan, että vähäistäkään ennak-

kosensuuria voitaisiin ruveta hyväksymään tavallisessa laissa, on se, että vapaa tiedonvä-

litys on järjestelmän kansanvaltaisuuden säilymisen keskeisiä tekijöitä ja sen kannalta 

merkitsisi vakavaa riskiä omaksua sellainen ajattelu, että kulloisetkin julkisen vallan 

käyttäjät saisivat päättää, milloin joidenkin kysymysten ennakkosensurointi on 

merkitykseltään vähäistä tai minkälaiset tavoitteet oikeuttavat ennakkosensuurin. 

 

 

Hallitusmuodon 10 §:n sanamuodon ja edellä viitatut näkökohdat huomioon ottaen 
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lähden siitä, että kaikenlainen ennakkosensuuri on perustuslain kieltämää. 
 

Voidaan kuitenkin kysyä, että onko sittenkin tehtävä eroja erilaisten painotuotteiden välillä 

ja lähdettävä siitä, että jotkin painotuotteiden sisällöt voivat olla sellaisia, että ne eivät 

lainkaan kuulu HM 10 §:n suojan piiriin. Tällaiselle käsitykselle voisi ajatella saavansa 

tiettyä pohjaa siitä, millä tavoin perustuslakivaliokunta vuoden 1976 valtiopäivillä muotoili 

kannanottonsa alkoholimainonnan ja tupakkamainonnan kieltoa koskeviin lakiehdotuksiin ( 

prvl 3/HE 148( 75 II vp)/76 vp ja prvl 4/HE 156 (75 II vp)/76 vp). Valiokuntahan tuolloin 

totesi, että ko. mainonnalla oli tarkoituksena edistää ko. tuotteen myyntiä ja ettei tuolla 

mainonnalla "siten tavoitella sellaisia tarkoitusperiä, joiden vuoksi kansalaisille on 

hallitusmuodon 10 §:n mukaan taattu sananvapaus." Pidän sellaista ajatusta , jonka mukaan 

myynnin edistämiseksi luonnehdittava painotuotteiden julkaiseminen tai painotuotteiden 

sisältö ei kuuluisi perustuslain suojaaman sanavapauden piiriin, HM 10 §:n sanamuodon ja 

syntytaustan kannalta perusteettomana ja sanavapauden säilyttämisen kannalta 

arveluttavana. Sitä ei ainakaan selvästi myöskään väitetty ko. lausunnoissa. Voidaan myös 

huomata, että ko. lausunnot eivät koskeneet ennakkosensuuria vaan vain kieltoja ja 

jälkikäteisiä sanktioita. Missään tapauksessa ei minusta voida ko. lausunnoista lukea 

sellaista ajatusta, että perustuslakivaliokunta olisi tuolloin ollut valmis hyväksymään esim. 

päivälehtien mainos-sivuihin kohdistuvan ennakkosensuurin tavallisessa laissa. 

Ymmärtääkseni valiokunnan suhtautumista mainoksia sisältävien painotuotteiden asemaan 

suhteessa sanavapauden suojaan osoittaakin paremmin valiokunnan 

kaapelilähetystoimintaa koskevasta ehdotuksesta vuonna 1986 antama lausunto (prvl 2/HE 

108(95 vp)/86 vp), jossa valiokunta lausui mm..:  "Katsoessaan myös mainosten 

pääsääntöisesti kuuluvan hallitusmuodon 10 §:n sananvapaussäännösten piiriin valiokunta 

tähdentää.... 

 

Se, että kysymyksessä olevat painotuotteet sisällöltään koskevat hyvin rajattua 

kysymysryhmää, ei voi olla mikään peruste sanoa, että ne eivät ole HM 10 §:ssä 

tarkoitettuja painosta julkaistavia kirjoituksia. Myöskään se, että ko. esitteitä ei välttämättä 

julkaista sanomalehdissä tai että ne ehkä useimmiten julkaistaan muulla tavoin - irrallisina 

esitteinä, lehtisinä (ks. kuitenkin esityksen perustelut s. 15,palsta 2) - ei voi tehdä niistä 

ennakkosensuurin kiellon soveltamisalan ulkopuolelle jääviä tuotteita. Ne ovat tässä 

suhteessa lähtökohtaisesti yhtä vähän viranomaisten ennakolta sensuroitavissa kuin olisivat 

esim. jonkin puolueen nuoriso-osaston jakamat ideologiset lehtiset taikka 
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jonkun puoluejohtajan joulun kirjamarkkinoille tuoman pamfletin mainoslehtiset vaikkapa 

kirjakaupassa. Kuten edellä on jo oikeastaan viitattu, ei myöskään se, että kyseessä on yksi 

osa viranomaisten yksityisen sektorin taloudelliseen toimintaan kohdistamaa valvontaa, voi 

viedä näitä painotuotteita HM 10 §:n ennakkosensuurin kiellon ulkopuolelle. Tässä 

suhteessa liike-elämää koskevat valvontatarpeet eivät voi olla yhtään sen enempää oikeutta 

perustavia kuin olisivat esim. yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät 

valvontatarpeet. 

 

Edellä esitetyn perusteella katson, että arvopaperimarkkinalain ehdotettu uusi 2 luvun 4 § 

on ristiriidassa HM 10 §:ssä säädetyn ennakkosensuurin kiellon kanssa. Ehdotettua lakia ei 

tämän mukaisesti voida säätää tavallisena lakina, ellei voida katsoa, että HM 10 §:n 

säännöksestä on jo aikaisemmin tehty sellainen poikkeus, jonka puitteissa nyt ehdotettu 

säännös pysyy. Perusteluissa ei tällaisen poikkeuksen olemassaoloon nähdäkseni viitata. En 

ole tätä varten erikseen tarkastellut ETA-sopimusta ja sen voimaansaattamislakia. 

Käsittääkseni ne eivät kuitenkaan sisällä sellaista, minkä voitaisiin katsoa merkitsevän HM 

10 §:n säännöksestä tehtyä, tässä kohden merkittävää poikkeusta. 


