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Ls/PeV/HE  54/IS  

Arvoisa puheenjohtaja  

Valmisteltavana on hyvin keskeinen perusoikeusjärjestelmää tavallisten 
lakien tasossa konkretisoiva lainsäädäntö. Se täyttää vuoden 1995 perusoi-
keusuudistuksessa jäänyttä aukkoa valtiosäännössä. Uuden 
perusoikeussääntelyn mukaan viestinnän vapauden yhteydessä ei enää 
puhuttu 1919 HM:n tapaan "sanan- ja painovapaudesta" vaan pelkästään 
"sananvapaudesta". Tällä sanalla haluttiin kattaa kaikki viestintä. 
Joukkoviestinnän suhteen oli teknisen kehityksen seurauksena syntynyt aukko 
mm. sähköisissä verkoissa tapahtuvan viestinnän kohdalla. Mm. sitä katetaan 
uudella lainsäädännöllä. Merkittäviä aukkoja tietysti jää, sillä ymmärrettävistä 
syistä ensimmäisen lakiehdotuksen 3 §:n 1 momentissa lain soveltamisala 
rajoitetaan "Suomessa harjoitettavaan julkaisu- ja ohjelmatoimintaan." 
Merkittävään osaan Suomessa liikkuvaa tietoon laki ei siis ulotu. Näitä aloja on 
ensinnäkin Suomeen suunnattava satelliittiviestintä. Se on lain ulkopuolella 
ainakin siltä osin, kuin viestit otetaan vastaan omilla antenneilla.  

Minulle jäi osin epäselväksi, kuinka lakia sovelletaan sellaiseen satelliittiviestintään, joka 
Suomessa muunnetaan kaapeliverkkoon, samoin kuin se, koskeeko laki suomalaisessa 
omistuksessa olevaa laajakaistan ylläpitoon keskittyvään viestintäyritykseen, jonka 
(puhelinverkossa kulkee viestejä ulkomaisista palvelemista ja porttaaleista esim. 
HyperTextMarkingLanguage (eli normaali Internetin www-käyttö) tai 
FileTransportProtocol-muodossa (edellistä nopeampi tiedostojen siirto). Kysymykseen 
näyttää tulevan lakiehdotuksen 3 §:n 2 momentti. Siitä päätellen esimerkiksi 7 §:n 
verkkoviestien tunnistetietojen tallentamisvelvoite ym. koskisi tätä tiedonsiirtoa, mutta 
lakikokonaisuus ei. Lakiehdotuksesta ei kylläkään voi suoraan päätellä, ulottuuko 3 §:n 3 
momentin säännös velvoitteineen pelkän välittämisen osalta viestintään yksittäisen 
tietokoneen ja jonkun ulkomaisen palvelimen välillä.  

Yhteenvedon omaisesti sananvapauslaki toteuttaisi sananvapautta realisti-
sesti eli vain Suomen viranomaisten ulottuvissa oleviin fyysisiin ja juridisiin 
henkilöihin.  

 



Niiltä osin, kuin lakia sovelletaan sähköiseen viestintään verkoissa, liikutaan teknisesti 
vaikeaselkoisella alueella ja rajaamisongelmia saattaa syntyä siitäkin, että tekninen 
kehitys on tavattoman nopeaa. Muutama vuosi sitten tuli mahdolliseksi avata kotikoneelta 
yleisessä käytössä oleva kotisivu. Ainakin viime vuodesta lähtien hankitulla kotikoneella 
(jota käytetään kotirauhan piirissä) voidaan ylläpitää täysimittaista verkkopalvelua, 
jonkinlaista pienoisporttaalia. Tämän mahdollistavat nykypäivien koneiden massamuistit, 
korkea kellotaajuus, laajakaista sekä valokaapelit. Toisin sanoen tämän kokonaisuuden 
piirissä olevasta kotikoneesta voidaan noin 100 euron hintaisella palvelinohjelmalla 
kehittää laissa tarkoitetun "yleisön" saatavilla oleva tietokeskus pysyvine 
keskustelupalstoineen, reaaliaikaisine keskustelusivuineen, kuva- ja tekstitiedostoineen, 
sähköposteineen, omistajan kotisivuineen jne. Kytkemällä kone verkkoon ja julkistamalla 
verkossallnternetissä, puhelinluettelossa, sähköisessä hakemistossa jne. esim. koneen 
IP-osoite, kaikki toiminnot saadaan kaikkien halukkaiden käytettäväksi. Useat yritykset ja 
yhteisöt Suomessa ja ulkomailla (Macintosh- maailmassa ns. iTools tietokanta USA:ssa) 
tarjoavat samat mahdollisuudet ja siten, että toimintoja ohjataan kotikoneesta Suomesta. 
Virkasektorillani voi käyttää esimerkkinä yliopistot kattavaa WebCT-järjestelmää 
(http://bscw3.urova.fi:8910/webct/public/home.pl). Tämä. sivustoni on julkistettu Lapin 
yliopiston urova-palvelimella ja siellä olevat noin 10 megatavun tiedostot ovat 
sananvapauslakiehdotuksen 2 §:n määritelmien mukaisesti" vapaasti valikoituvan yleisön 
saatavilla", löytyvät esim. Google-hakukoneella, esiintyvät julkisella kotisivullani, täyttävät 
2 §:n 1 momentin 2 kohdan verkkoviestin, 6 kohdan verkko-julkaisun sekä 7. kohdan 
julkaisutoiminnan tunnusmerkit jne. Sama voidaan toteuttaa, kuten sanottu, millä tahansa 
nykyaikaisella kotikoneella. Rajanveto-ongelma muodostuu näin ollen siitä, että 3.2 § 
jättää sananvapauslain rajoitetun soveltamisalan piiriin vain "kotisivun joka ei ole 
verkkojulkaisu". Jo "kotisivun" määritelmä on sananvapauslain soveltamisen kannalta 
epäselvä, koska nykyaikaisilla sivuilla on interaktiivisia osia ja viestejä voidaan jättää 
avoimiin "public" tiedostoihin ainakin Unix-käyttöjärjestelmässä. 

  
 

* * *  

Lakiehdotuksia on jo kommentoitu valtiosääntöoikeudellisesti. Selostan 
lyhyesti oman tulkintani sananvapaudesta myöhempien kannanottojen perus-
teluksi.1 Jätän yksityishenkilöiden välisen viestinvaihdon (esim. puhelinkes-
kustelut, sähköposti tai kirjeenvaihto).  

PeL 10 §:n sananvapauden ydinsisältö on viranomaissensuurin kielto. On 
toisin sanoen perustuslain vastaista säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyk-
sessä, että joukkotiedotukseen tarkoitettu informaatiosisältö on ennen julkis-
tamista alistettava viranomaisen tarkastukseen (kuten sotatilalaki aikanaan 
edellytti eräissä olosuhteissa). Samaten on perustuslain vastaista kieltää koko-
naan (siis ilman tarkastusta ja siihen perustuvaa lupaa) joukkotiedotus. Esi-
merkkinä tästä voidaan pitää Helsingin käräjäoikeuden tuomarin päätöstä 
kieltää tiettyjä lehtiä julkaisemasta tiettyä henkilöä koskevia tietoja.  

PeL 10 §:n 1 momentin säännös on tulkittava suppeasti. Säännöksen sana-
muodon mukaan Sananvapauteen sisältyy oikeus julkistaa viestejä "kenenkään 
ennakolta estämättä". Säännöstä ei kuitenkaan sovelleta yksityiseen 
julkaisutoimintaan. Toisin sanoen on perustuslain sallimaa, että joukko-
tiedotusvälineen omistaja ja hänen palveluksessaan oleva (esim. päätoimittaja 
omistajan ohjeiden mukaan) sensuroi lehden sisältöä. Tämä päättely on mer-
                                                             
1 I. Saraviita, Perustuslaki 2000, s. 140 ss. 



kitsevää, kun arvioidaan valtiosääntöoikeudellisesti sananvapauslakiehdotuk-
seen sisältyvää vastine- ja oikaisuoikeutta. Jos katsotaan, että sananvapauden 
pääsisältö on viranomaissensuurin kieltämisessä, ei yksityisellä ihmisellä ole 
perustuslakiin suoraan perustuvaa oikeutta saada vastine julkaistuksi toisen 
omistamassa mediassa. Koska kuitenkin kunnia on suojattu perustuslain 10.1 
§:ssä, julkisella vallalla on velvollisuus huolehtia myös tämän perusoikeuden 
toteutuksesta. Kunnian suoja toteutetaan pääsääntöisesti ns. horisontaalisuh-
teessa (yksityisten väliset suhteet) kunnianloukkauskriminalisoinnein. Toissi-
jaisesti peruste säännökselle vastineoikeudesta suhteessa medianomistajan 
sananvapauteen ja omaisuudensuojaan saadaan kunniansuojasäännöksestä.  

Vastine- ja oikaisuoikeuden sääntely sananvapauslain 11 §:n mukaan sisäl-
tää sensuuria. Vastaava toimittaja päättää julkaisemisen "asianmukaisesta laa-
juudesta" , "samankaltaisuudesta" sekä siitä, ettei vastine ole lainvastainen tai 
loukkaava. Sama koskee "avustamista teknisessä toteutuksessa". Kokemuk-
sesta tiedetään, että oikaisun "asianmukainen laajuus" on asianosaisten kesken 
riidanalainen asia esimerkiksi sanomalehden edustajan katsoessa, ettei hän ole 
velvollinen julkaisemaan vastineen laajoja perustelevia osia, pelkät väitetyt 
faktat vain.  

Kysymyksessä ei ole perustuslain vastainen ennakkosensuuri, sillä harkin-
tavaltaa käyttää yksityinen omistaja tai hänen edustajansa 
(omistaja/päätoimittaja). Se, että harkintavaltaa käytetään sananvapauslain 11 
§:n puitteissa tai mukaisesti, varmistetaan viime kädessä tuomioistuimen pää-
töksin.  

Velvollisuus "avustaa teknisessä toteutuksessa" on sinänsä erikoislaatui-
nen, yksityishenkilöön kohdistuva velvoite, ja sen erikoispiirteenä on sekin, että 
jo oikaisun tai vastineen julkaiseminen, teknisestä avusta puhumattakaan, 
saattaa olla asianomaiselle hyvinkin vastenmielistä. Tämä saattaa olla tilanne 
etenkin silloin, kun vastinevelvollinen kokee vastineen todellisuuden vastai-
seksi. Kysymys on jonkinasteisesta PeL 18.1 §:ssä säädetystä 
(elinkeino)vapauden rajoituksesta, jolle on hyväksyttävät syyt.  

Vastineoikeuden puuttuminen oikeushenkilöltä korvautunee rajoitetummalla 
oikaisusäännöstöllä. Koska oikeushenkilön ei voi katsoa olevan kunnian suojan 
piirissä, ei oikaisuoikeutta voida välillisestikään pohjata perustuslakiin 
vastineoikeuden tavoin.  

 
*** 

Käyn seuraavassa lyhyesti läpi 30.12.2002 päivätyssä OTK Timo Nyyssö-
sen muistiossa olevat valtiosääntöoikeudelliset kommentit.  

1. Soveltamisalaproblematiikkaa (muistio s. 2) on käsitelty alussa.  
2. Viestien tallentamisvelvoite (s.3) on omaisuuden käyttörajoitus, jolla on 

myös konkreettisia varallisuusarvoisia vaikutuksia, jos se edellyttää lisäle-
vykapasiteetin hankkimista. En tunne lausunnoissa viitattuja suurporttaaleja 
(kuten esim. Soneraplaza) tässä suhteessa. Maallikkomaisesti päätellen luuli-
sin kuitenkin, että nykyajan massamuistien laajuus ja halpa hinta, nopea tal-



lennuskyky ja levyjen alustamis- ja uudelleenkäyttötekniikka on sellaisella ta-
solla, ettei tätä velvoitetta voida pitää kvantiteetiltaan perustuslain vastaisena 
omaisuudensuojan rajoituksena. Sananvapauden rajoituksena tämän 
lausunnon alussa määritellyllä tavalla en tätä velvoitetta pitäisi. Merkittävä 
perustelu tallentamiselle on, että usein vain viestien headier-osasta voidaan 
edes jossain määrin päästä selville lähettäjästä viestin aiheuttamassa 
rikostutkinnassa. Usea sähköpostiohjelma ei niitä näe, ja jos viestiä ei ole 
tallennettu, ei lähettäjää voi tavoittaa. Jos sen sijaan esim. viestillä loukattu on 
itse tallentanut viestin, voidaan yhteystieto-osa viestistä avata.  

3.8 §:n säännös "muista näihin rinnastettavista tiedoista" on tulkinnanva-
rainen, mutta lainsäädännössä suhteellisen yleinen. Tällaiset ilmaisut, joiden 
sisällön muotoilu viime kädessä jää riippumattomalle tuomioistuimelle 
(julkaisemisesta kieltäytymisten sanktiointitilanteessa), ovat usein välttämät-
tömiä, koska lainsäätäjä ei voi ennakoida kaikkia tulevaisuuden tilanteita. Tätä 
voisi luonnehtia lainsäädäntö- ja tuomiovallan jakotilanteeksi. Mielestäni 
lainsäätäjä voi juuri perustuslaissa säädetylle tuomiovallan käyttäjälle luovuttaa 
harkintavaltaa (kuten esimerkiksi rangaistuksen mittaamisessa ja 
kohtuullistamislausekkeissa yleisesti) toisin kuin annettaessa toimivaltaa 
hallintoviranomaiselle.  

4. Vastine- ja oikaisuoikeutta (s. 7) on käsitelty edellä toteamuksin, ettei 
oikaisuoikeutta voida perustella välittömästi perusoikeussuojauksella kuten 
vastineoikeutta.  

5. Verkkoviestin jakelun keskeyttämismääräys (19 §, s. 8). Alussa esittä-
mäni sananvapausluonnehdinnan mukaan kyseessä ei ole perustuslain vastai-
nen ennakkosensuuri ( kenenkään ennakolta estämättä ). Mielestäni kysy-
myksessä on vanhastaan painovapausjärjestelmästä tuttu vastuujärjestely. Sen 
ideologian mukaan ennakkosensuurin kiellolla yhteiskunta ottaa riskin siitä, että 
joukkotiedostusta käyttäen tehdään rangaistavia tekoja tai aiheutetaan va-
hinkoja. Tämän riskin vastapainona on painovapauslain mukaan hyvin no-
peasti toimiva reaktiojärjestelmä: heti kun viesti on pantu jakeluun, esimerkiksi 
rangaistavia tekoja sisältävä lehti tai kirja on pantu jakeluun, se voidaan 
keskeyttää. Muistaakseni näin kävi esimerkiksi Ragnar Myklen ensimmäisen 
suomennetun kirjan tapauksessa, jolloin poliisit seurasivat kirjakuljetuksia 
kirjakauppaan, ja kun myynti alkoi, teokset takavarikoitiin. Hannu Salaman 
pääteoksen kohdalla tähän ei turvauduttu, vaan odotettiin oikeuden päätöstä 
arkkipiispan käynnistämässä prosessissa. Mielestäni keskeyttämismääräys on 
linjassa tämäntyyppisen sanan- (ja paino-) vapausjärjestelmän laillisuuskont-
rollin kanssa.  

Toinen asia on, onko sääntely suhteellisuusperiaatteen mukainen. Täsmäl-
linen ja tarkkarajainen se mielestäni on, koska mikä tahansa rangaistava teko 
voi laukaista mekanismin. Suomessa rangaistavien tekojen lista on kyllä pitkä, 
mutta täsmällinen jo rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen seurauksena: 
kriminalisoinnit on toteutettava lakitasossa (blankorangaistuksia koskevin 
varauksin). Tuomioistuin puolestaan arvioi rangaistavuuden ilmeisyyden.  

Suhteellisuusperiaatteen kannalta voidaan perustellusti kysyä, onko asian-
mukaista, että minkä tahansa rikkomuksenkin seuraamuksena tähän menette-
lyyn voidaan ryhtyä. Punnintaan vaikuttaa toisaalta se, että kysymyksessä on 



yksittäinen viesti, mikä on pienempi paha kuin kokonaisen sanomalehden tahi 
kirjan julkaisukielto tai takavarikko oli. Suhteellisuuden arvioinnin pohjaksi ei 
valtiosääntöoikeustieteessä ole mittaria. Merkille pantavaa kielletyn sensuurin 
näkökulmasta on, että 19 § nimenomaan edellyttää, että verkkoviesti on 
"julkaistu" - sen informaatiosisältö on päässyt julkisuuteen joskin ehkä hyvinkin 
rajoitetusti. Erityisesti sähköisissä verkoissa tieto leviää nopeasti (verrattuna 
esimerkiksi kirjaan). Sananvapauden perussisältö on toteutunut ja tässä 
vaiheessa arvioidaan vastuukysymyksiä.  

6. Verkkoviestin keskeyttämisoikeus (s. 8 s. 20 §) liittyy mielestäni alus-sa 
mainittuun sensuuriproblematiikkaan sikäli, ettei perustuslaissa säädettyä 
yleistä velvollisuutta julkistaa viestejä omistamassaan tai hallitsemassaan ver-
kossa ole.  

Keskeyttämisoikeutta ei mielestäni ole syytä arvioida PeL 124 §:ssä tar-
koitettuna julkisen vallan käyttöoikeuden luovutuksena yksityiselle. Se rin-
nastuu vaikkapa kirjakauppiaan tai lehtikioskin omistajan oikeuteen päättää 
siitä, ettei hän pidä kaupan mielestään sopimattomia julkaisuja (kuten Rauta-
kirja aikoinaan). Vastaavasti uskonnollisen kirjallisuuden julkaisija tai jakelija tai 
myyjä voi samalla tavoin kontrolloida toimintaansa.  

Perustuslaki puhuu "oikeudesta julkistaa", mutta, kuten alussa esitin, tästä 
ei voida johtaa yksityiselle omistajalle velvollisuutta. Ainakin klassisessa sa-
nanvapausideologiassa lähdettiin siitä, että jos yksi julkaisija tai myyjä kiel-
täytyy julkistamisesta, joku muu voi julkistaa. Itse asiassa verkkoviestimen 
ylläpitäjälle tässä annettava oikeus - kun se on sidottu rikoslakiin - on olen-
naisesti suppeampi kuin kustantajan, kirjakauppiaan tai lehdenmyyjän oikeus 
päättää siitä, mitä hän tuottaa tai pitää yleisön saatavilla. Perustuslain sanonta 
on tässäkin liian laaja sanontojen yleiskielisiin merkityssisältöihin nähden. 
Perustuslain pykälästä lukija voisi päätellä, että jokainen voisi esimerkiksi oi-
keudellisesti pätevästi vaatia, että joku valtalehti julkaisee hänen yleisöosas-
tokirjoituksiaan tai lehdelle toimittamiaan artikkeleita tai joku olisi velvollinen 
kustantamaan kelvottomaan käsikirjoitukseen perustuvan kirjan. Lakiin 
perustuva oikeus on vai vastineeseen ja oikaisuun. Keskeyttämisoikeutta ei 
näin päätellen voi pitää perustuslain sananvapausperiaatteen vastaisena.  

7. Keskeyttäminen suhteessa takavarikkoon (20 ja 22 § s. 9) Sähköinen 
viestintä näyttää saavan vahvemman suojan kuin painotuotteet. Ilmeisesti 
kuitenkin viestinnän teknisen toteutuksen ero on tässä suhteessa riittävä pe-
rustelu. Sähköistä viestiä ei voi takavarikoida, ja toisaalta, kun se on poistettu 
kovalevyltä tai vastaavalta, samaa elektronijoukkoa ei voi palauttaa, jos poisto 
on suoritettu teknisesti tehokkaasti (esimerkiksi päällekirjoituksin) eikä vain 
poistamalla viestin otsikko kovalevyn tai vastaavan rakennepuusta (ns. kevyt 
alustaminen, jolloin viestisisältö voidaan palauttaa). Takavarikoidut tai huostaan 
otetut painotuotteet, cd- ja dvd-levyt, nauhat, filmit, negatiivit jne. sen sijaan 
voidaan palauttaa omistajalleen ja jakeluun kuten esimerkiksi takavarikoidut 
kirjat. Näin päätellen sähköisen viestinnän erikoiskohtelu on perusteltua ja 
oikeastaan välttämätöntäkin.  

8. Hävittämismääräys voidaan valtiosääntöoikeudellisesti perustella van-
halla pääsäännöllä, jonka mukaan laittomilla saannoilla, hallinnalla tai vas-
taavalla ei ole perustuslain suojaa (esim. varastettu tavara tai rikoksen 



tekoväline). Saattaa olla, että PeL 8 §:n rikosoikeudellisesta 
laillisuusperiaatteesta seuraa, että järjestely tulisi tarkemmin luonnehtia 
liitännäisseuraamukseksi.  

9. 25 §:n (s.9) tarkoittama rangaistuksen julkaisemisvelvoite on perusteltu 
perusoikeusjärjestelmän kannalta kunnian suojan näkökulmasta, vaikka se 
kiistatta rajoittaa median omistajan omaisuuden käyttövapautta.  

Suomalainen perusoikeusajattelu ei ole sananvapauden osalta eriytynyt sa-
maan tapaan kuin yhdistymisvapauden tapauksessa, joka kattaa myös oikeu-
den olla liittymättä johonkin yhdistykseen. PeL 10.1 §:een ei ainakaan suoraan 
ole kirjoitettu säännöstä siitä, että sananvapauteen kuuluu oikeus olla 
julkaisematta jotakin informaatiota.  

Valmiuslain ja puolustustilalain muutokset eivät mielestäni ole valtiosään-
töoikeudellisesti ongelmallisia. Puolustustilaiain muutoksessa tarkoitetulle 
neuvottelukunnalle ei säännöksessä anneta perustuslain kannalta merkitsevää 
toimivaltaa (valtaa päättää laissa muualla säädetyistä sananvapauden rajoituk-
sista).  

Lakialoite on mielestäni valtiosääntöoikeudellisesti ongelmaton.  

Yhteenveto: katson, että lakiehdotus voidaan säätää tavallisessa lainsäätä-
misjärjestyksessä.  

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2003  

Ilkka Saraviita  



Veli-Pekka Viljanen  

HE 54/2002 vp LAIKSI SANANVAPAUDEN KÄYTTÄMISESTÄ 
JOUKKOVIESTINNÄSSÄ JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI  

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 24.1.2003  

1. Yleistä  

Hallituksen esitys on perustuslain 12 §:ssä turvatun sananvapauden kannalta erittäin 
merkityksellinen. Siinä annetaan perustuslain 12 §:n 1 momentin kolmannen virkkeen 
tarkoittamia tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä. Lailla kumottaisiin 
vuodelta 1919 oleva painovapauslaki ja 1971 annettu radiovastuulaki. Erityisesti perin-
teisen painetun median osalta hallituksen esitys merkitsee huomattavaa edistysaskelta 
sananvapauden kannalta. Se poistaisi lukuisia sananvapauden kannalta ongelmallisia 
rajoituksia (esim. aikakautisen painokirjoituksen lakkauttaminen). Tästä näkökulmasta 
pidän hallituksen esitystä perusoikeusnäkökulmasta merkittävänä edistysaskeleena. Toi-
saalta hallituksen esitykseen sisältyy vielä eräitä pohdintaa edellyttäviä säännöksiä. 
Rajoitun seuraavassa käsittelemään mielestäni vielä jatkokehittelyä vaativia säännöksiä.  

2. Lain soveltamisalaan liittyviä kysymyksiä (2 ja 3 §)  

Hallituksen esityksessä lähdetään välineneutraalisuuden ajatuksesta. Tähän lähtökohtaan 
ei ole sinänsä periaatteellista huomautusta. Välineneutraalisuuden idea vastaa myös 
perustuslain 12 §:n sananvapaussäännöksen lähtökohtia. Ongelmaksi muodostuu kui-
tenkin se, kuinka johdonmukaisesti välineneutraalisuuden idea on lain tasolla vietävissä 
läpi. Nähdäkseni hallituksen esityksen 1. lakiehdotus on lähtökohtaisen ongelmaton 
perinteisen painetun ja perinteisen sähköisen median alueella. Näiltä osin kyse on rii-
dattomasti sen kaltaisesta joukkoviestinnästä, johon ehdotettu sääntely varsin ongel-
mattomasti ulottuu. Ongelmia sen sijaan sisältyy lain ulottamiseen moderniin 
verkkoviestintään - eli internetissä tapahtuvaan viestintään. Tältä osin on nimittäin suurelta 
osin kyse toisenlaatuisesta toiminnasta kuin perinteisissä medioissa. Vaikka internetissä 
olevat yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden ylläpitämät kotisivut ovat periaatteessa va-
paasti valikoituvan yleisön saatavilla eli ne ovat tässä mielessä "joukkoviestintää", eivät ne 
useinkaan ole luonteeltaan ja tarkoitukseltaan rinnastettavissa perinteiseen painettuun ja 
sähköiseen mediaan. Tältä osin ehdotukseen liittyy mielestäni selkeä ylisääntelyn vaara: 
voidaan kysyä, kuinka laajalti perinteisen median lähtökohdista rakennettu sääntely on 
ylipäätään luontevasti ulotettavissa internetiin. On selvää, että internetissä harjoitetaan 
myös samanlaista toimintaa kuin perinteisessä mediassa. Esimerkkinä voidaan mainita 
verkkolehdet, joita ovat esimerkiksi sanomalehtien verkkoversiot. Näiltä osin sääntelyn 
yhtenäistämiselle ei ole estettä. Internetissä tapahtuu kuitenkin paljon sellaista toimintaa, 
joka ei ole rinnastettavissa perinteisen median toimintaan. Esimerkkinä voidaan mainita 
sentyyppinen lyhytkestoinen viestintä, jota esimerkiksi internetin keskusteluryhmät 



edustavat.  

Lakitekstin tasolla em. ongelmat näkyvät ehdotettujen määritelmäsään nösten 
epätäsmällisyytenä ja tulkinnanvaraisuutena ja sitä kautta soveltamisalan 
epämääräisyytenä.  

1. lakiehdotuksen 2 §:n osalta ongelmallisena voidaan pitää ainakin 
verkkojulkaisun määritelmää, joka mielestäni jää sisällöltään epämääräiseksi. Ehdotuksen 
mukaan verkkojulkaisulla tarkoitettaisiin aikakautisen julkaisun tapaan yhtenäiseksi 
laadittua verkkoviestien kokonaisuutta, jota on tarkoitus julkaista säännöllisesti. Halli-
tuksen esityksen perustelujen mukaan tyypillinen verkkojulkaisu on sanomalehden 
verkkoversio (HE, s. 53). Tältä osin asia ei ongelmallinen. Säännös ja perustelut jättävät 
kuitenkin avoimeksi esimerkiksi erilaisten portaalien aseman tässä suhteessa. Käsitykseni 
mukaan nekin ovat yhtenäiseksi laadittuja verkkoviestien kokonaisuuksia, joita on tarkoitus 
julkaista säännöllisesti. Portaaleissa on usein aikakautisiin julkaisuihin rinnastettavia 
osioita, kuten säännöllisesti päivitettävää uutisaineistoa. Käsitykseni mukaan oikeudellista 
tarvetta ulottaa nimenomaan verkkojulkaisuja koskeva sääntely (esim. vastaavan 
toimittajan nimeämisvelvollisuus) portaaleihin ei kuitenkaan ole olemassa. Tältä osin pidän 
asianmukaisena verkkojulkaisun määritelmän täsmentämistä sekä portaalien sulkemista 
pois käsitteen piiristä nimenomaisin säännöksin.  

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan verkkojulkaisuna ei pidettäisi 
esimerkiksi tietoverkon reaaliaikaisia keskusteluryhmiä sellaisenaan, mutta esimerkiksi 
keskustelupalsta saattaa perustelujen mukaan liittyä verkkojulkaisuun sillä tavoin kiinteästi, 
että sitä on pidettävä kyseisen kokonaisuuden yhtenä osana (HE, s. 54). Mielestäni 
perusteluissa otettu kanta on ongelmallinen. Keskusteluryhmät ovat juuri luonteeltaan 
sellaista toimintaa, joka ei ole rinnastettavissa mihinkään perinteisen median toimintaan 
(oikea rinnastus on esimerkiksi vapaa kansalaiskeskustelu yleisellä paikalla). Nähdäkseni 
keskusteluryhmät ja niihin rinnastettava reaaliaikainen lyhytkestoinen internetissä 
tapahtuva viestintä tulisikin selkeästi rajata verkkojulkaisun käsitteen ulkopuolelle. 
Keskusteluryhmien aseman ei tulisi poiketa toisistaan sen perusteella, onko keskustelu-
ryhmä sijoitettu verkkojulkaisun yhteyteen.  

Ehdotettu muutos poistaisi myös niitä potentiaalisia ongelmia, joita muussa 
tapauksessa voisi sananvapauden näkökulmasta liittyä 6 §:ssä säädettyyn ohjelman ja 
verkkojulkaisun tallettamisvelvollisuuteen. Jos myös keskusteluryhmiä pidettäisiin osana 
verkkojulkaisua ja siten tallentamisvelvollisuuden piirissä, saattaisi tallettamisvelvollisuus 
muodostua ehdotetussa muodossa julkaisun harjoittajalle taloudellisesti liian raskaaksi 
velvoitteeksi ja siten johtaa esimerkiksi keskusteluryhmien sulkemiseen.  

Lakiehdotuksen 3 §:n 2 momentissa on rajoitettu lakiehdotuksen säännös-
ten soveltamista yksityisen henkilön kotisivuihin. Tältä osin ei lakiehdotuksen määre 
"etupäässä muussa kuin taloudellisen hyödyn tavoittelemisen tarkoituksessa" vaikuta 
perustellulta. Säännösten ulottamiselle yksityisten henkilöiden kotisivuihin ei nähdäkseni 
ole tarvetta tätä laajemmin muissakaan tapauksissa. Nähdäkseni kyseinen määre olisi 
tulkinnanvaraisuutta aiheuttavana syytä poistaa ehdotuksesta.  

3.Verkkoviestin jakelun keskeyttämismääräys (19 §)  

1. lakiehdotuksen 20 §:n mukaan lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen yl-
läpitäjällä on oikeus keskeyttää verkkoviestin pitäminen yleisön saatavilla, jos on ilmeistä, 
että viesti täyttää rikoslain kansanryhmää vastaan kiihottamista (11 luvun 8 §) tai 
sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämistä (17 luvun 18 §) koskevissa 



säännöksissä rangaistaviksi säädettyjen tekojen tunnusmerkit. Hallituksen esityksen 
perusteluissa sääntely liitetään perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuun julkisen hallintoteh-
tävän antamiseen muulle kuin viranomaisille, ja sääntelyn sallittavuutta tarkastellaan 
tämän säännöksen valossa. Lisäksi perusteluissa todetaan, että ehdotettu säännös 
"vastaa osaltaan asiallisesti sitä, mitä laissa tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta on 
ehdotettu säädettäväksi vastuuvapaudesta tietojen tallennepalveluissa" (HE, s. 80-83, 97-
98).  

Nähdäkseni säännösehdotus perustuu väärinymmärrykselle. Lähettimen, 
palvelimen ja muun sellaisen laitteen ylläpitäjän sekä viestin lähettäjän suhde perustuu 
yleensä sopimukseen, joissa määritellään myös ne ehdot, joita viestin lähettäjän on so-
pimussuhteessa noudatettava. Internet-palvelun tarjoajalla ei voi olla velvollisuutta sallia 
palvelimellaan rikollista tai muuten lainvastaista toimintaa (esim. kunnianloukkaukset, 
kehottaminen rikolliseen toimintaan, tupakkamainonta jne). Lähettimen, palvelimen ja 
muun laitteen ylläpitäjän keskeyttämisoikeus ei itse asiassa voi rajoittua ainoastaan 
lakiehdotukseen tarkoittamaan rasistiseen tai pornografiseen aineistoon. Keskeyttämis-
oikeuden käyttämisessä ei ole kuitenkaan kyse julkisen hallintotehtävän hoitamisesta, 
vaan sopimussuhteeseen perustuvasta yksityisten keskinäisistä oikeuksista ja velvolli-
suuksista. Kyse ei siten ole lainkaan perustuslain 124 §:n tarkoittamasta toiminnasta. 
Tilanne voisi olla toinen, jos ylläpitäjälle asetettaisiin näissä tapauksissa "velvollisuus" 
keskeyttää verkkoviestin jakelu. Sen sijaan pelkkä "oikeus" viestin jakelun keskeyttä-
miseen ei voi merkitä julkisen hallintotehtävän hoitamista perustuslain 124 §.n tarkoit-
tamassa mielessä.  

Laissa tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (15 §) kyllä säädetään 
palvelujen tarjoajan vastuuvapaudesta, jos hän toimii viipymättä tallentamansa tiedon 
saannin estämiseksi saatuaan tosiasiallisesti tietoonsa, että tallennettu tieto on ilmeisesti 
rikoslain 11 luvun 8 §:n tai 17 luvun 18 §:n vastainen. Tässä on kuitenkin kyse nimen-
omaan säännöksestä, jossa säädetään niistä edellytyksistä, joilla palvelujen tarjoaja voi 
vapautua muulla perusteella mahdollisesti syntyvästä oikeudellisesta vastuusta siitä, että 
hän on tallentanut kyseistä rikollista aineistoa. Se, mitä palvelujen tarjoajalla on oikeus 
tehdä, on kuitenkin tästä täysin erillinen kysymys, joka ratkeaa juuri esimerkiksi palvelujen 
tarjoajan ja sisällön tuottajan välisen sopimussuhteen perusteella.  

Käsitykseni mukaan ehdotettu 20 § tulee harhaanjohtavana ja tarpeetto-
mana poistaa ehdotuksesta. Tällaisenaan se antaa aiheen virheelliseen vastaiskohtais-
päätelmään, että lähettimen, palvelimen tai muun laitteen ylläpitäjä olisi aina velvollinen 
huolehtimaan verkkoviestin jakelusta lukuun ottamatta siinä mainittua kahta rikos-
nimikettä, vaikka kyse olisi selvästi lainvastaisesta viestistä.  

4. Joukkoviestinnän eettinen neuvottelukunta (LA 66/2002 vp)  

Lakialoitteen ehdotus erityisen joukkoviestinnän eettisen neuvottelukunnan asettamisesta 
ei sinänsä ole suoranaisesti oikeudellisessa ristiriidassa perustuslain sananvapaus- tai 
muiden säännösten kanssa, kun otetaan huomioon, että neuvottelukunta olisi ainoastaan 
suosituksia antava ja keskusteleva toimielin. Toisaalta tällaisen elimen perustaminen 
lainsäädännöllisesti ja elimen nimittäminen valtioneuvoston toimesta saattaa näyttäytyä 
huonosti yhteen sopivaksi sananvapauden periaatteen kanssa. Pidän selkeästi parempana 



ajatuksena puhtaaseen itsesääntelymalliin perustuvaa toimielintä, jollaisen toimivuudesta 
hyvän esimerkin tarjoaa Julkisen Sanan Neuvosto.  

 


