
PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA  ESITYSLISTA 132/2002 vp  

Tiistai 28.1.2003 kello 10.00  
1.  Nimenhuuto  

 
2.  Päätösvaltaisuus  

i  
 

3. TPA 187/2002 vp Yli 100 kansanedustajan allekirjoittaman aloit-teen 
käsittely (Sakari Smeds /kd)  

Ilmoitetaan, että asia on saapunut valiokuntaan.  
i  

4.  HE 54/2002 vp laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkovies-
tinnässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  

LA 66/2002 vp laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestin-
nässä (Leena Rauhala /kd)  

Jatkettu I käsittely  

Kuultavina:  
— professori Mikael Hiden  
— professori Olli Mäenpää  

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkami- 
sesta. !  

HE 265/2002 vp ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi  
laeiksi \  

Jatkettu 1 käsittely  

Merkitään saapuneeksi professori Martin Scheininin kirjallinen  
lausunto.  

HE 205/2002 vp laeiksi perusopetuslain, lukiolain ja ammatilli- 
sesta koulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta aikuiskoulu- 
tuksesta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta  

Jatkettu I käsittely  

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluon- 
nos.  

Esitellään uonnos.  

7. HE 92/2002 vp uudeksi kielilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädän-
nöksi \  

Jatkettu I käsittely  
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ESITYSLISTA 132/2002 vp  

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima mietintöluon- 
nos.  

Esitellään luonnos.  

8.  Muut asiat  

j  
 

9. Seuraava kokous  

Seuraava kokous on keskiviikkona 29.1.2003 klo 9.30.  
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Mikael Hidén  

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 28.1.2003 KELLO 10  
HE 54/02 vp laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä  
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  
ja  
LA 66/02 vp (Leena Rauhala ym.) laiksi sananvapauden käyttämisestä  
Joukkoviestinnässä 

 
 
 
Kuten esityksen perusteluista ilmenee, hallituksen ehdottamat lakiehdotukset pohjautuvat 
monivuotiseen ja monivaiheiseen valmisteluun, johon on sisältynyt mm. huomattava määrä 
eri tahojen kuulemisia. Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä. Tätä taustaa vasten on 
ymmärrettävää, että esitys vaikuttaa sekä säännösehdotusten että perustelujen osalta 
huolellisesti laaditulta eikä nähdäkseni anna aihetta mihinkään merkittäviin yleisiin 
kommentteihin. Tämä pitää paikkansa myös perustelujen Säätämisjärjestys-jaksosta, vaikka 
siinä onkin myös hieman yliampuvaa kaikesta varmuuden vuoksi sanomisen makua (esim. 
vastineen tai viranomaistiedotteen julkaisemisvelvoite omaisuudensuojakysymyksenä) 
eivätkä viittaukset PL 124 §:n merkitykseen tässä ole ongelmattomia. Lakiehdotukset antavat 
minusta tämän vuoksi aihetta vain joidenkin yksityiskohtien kommentointiin. Kun 
substanssiasiantuntemukseni on erityisesti verkkomedian/internetin osalta hyvin vajavainen, 
on monet kommentit varmaan syytä ottaa enemmän kysymyksinä kuin kannanottoina. Ennen 
yksityiskohtiin menemistä haluan kuitenkin viitata erääseen yleiseen näkökohtaan.  
 

- - - - - - - - - - 
 
Lakiehdotukseen liittyvissä keskusteluissa - mm. valiokunnan "Verkkomedia-aamussa" 
16.1.2003 - on verrattu internet operaattoreita postilaitokseen, joka ei vastaa lähetysten 
sisällöstä, ja toisaalta on samaan yhteyteen tuotu rinnastus sanomalehden toimitukseen ja 
sillä olevaan vastuuseen lehden sisällöstä. Tällaiset rinnastukset ovat tietysti osa ehdotuksiin 
liittyvää polemiikkia. Samalla ne ovat myös ilmauksia jonkinmääräisestä 
väistämättömyydestä sikäli, että uuteen ilmiöön liittyviä kysymyksiä joudutaan helposti 
ainakin alkuvaiheissa hahmottamaan tuttuihin ilmiöihin liittyvien käsitteiden ja ajattelutapojen 
avulla. Minusta tässä saattaa nyt kuitenkin olla riski, että ymmärrettävä riippuvaisuus 
vanhoista ajattelutavoista pääsee liikaa vaikuttamaan omaksuttuihin lähtökohtiin. Tässä 
suhteessa on esityksessä näkyvä välineneutraaliuden ajatus ja sen saama painoarvo 
mielenkiintoinen. Esitystä lukiessa tuli mieleen kysymys, onko ehdotuksissa liiaksi otettu 
välineneutraalius lähtökohdaksi ja juuri sillä tavoin, että ajattelumallit, joita pyritään 
välineneutraalisti toteuttamaan, otetaan klassisesta lehdistön säätelystä ja tähän 
lähtökohtaan tehdään verkkomedian/internetin kohdalla vain ne poikkeukset, jotka katsotaan 
välttämättömiksi. Toinenkin lähtökohta on ainakin periaatteessa mahdollinen: 
verkkomedia/internet nähdään niin uudentyyppiseksi ja sananvapauden kannalta niin 
tärkeäksi ilmiöksi, että siihen liittyviä säätelytarpeita pyritään jo lähtökohtaisesti arvioimaan 
sen omista piirteistä lähtien ja tältä pohjalta toteutettavat järjestelyt pyritään sitten 
mahdollisuuksien mukaan koordinoimaan klassisia joukkotiedotusvälineitä koskevien 
järjestelyjen kanssa (Se, että esim. sanomalehti voi ilmestyä myös verkkoversiona, ei vielä 
mitenkään voi ratkaista lähtökohdan valintaa.)  
 
Edellä viitattu lähtökohtien erilaisuus ei ehkä käytännössä suuresti vaikuttaisi omaksuttuihin 
konkreettisiin säätelyratkaisuihin. Voi kuitenkin olla muutakin kuin periaatteellista merkitystä 



sillä, onko säätelyjen kehittämisessä ensimmäisenä asiana internetissä tapahtuvaan 
toimintaan liittyvien säätelytarpeiden sovittaminen yhteen sananvapauden vaatimusten 
kanssa ja vasta tätä seuraavana kysymyksenä ne käytännölliset yhtenäisyyteen, selkeyteen, 
toimivuuteen liittyvät tekijät, joita välineneutraaliudella kuvataan, vai onko päinvastoin 
ensimmäisenä asiana pyrkimys välineneutraaliuteen - johon liittyvä sisältöajatus tulee 
vanhoista "välineistä" - ja vasta tätä seuraavana kysymyksenä, mitä "poikkeuksia" 
välineneutraalista säätelystä on ehkä syytä internetin kohdalla tehdä. - Eri lähtökohtien 
periaatteellinen oikeutus riippuu tietysti huomattavasti siitä, kuinka erilaiseksi, uudeksi 
tiedonvälitys internetissä katsotaan ja miten merkittäväksi nämä uudet piirteet arvioidaan 
sananvapauden kannalta. Tähän voidaan lyhyesti todeta, että verkkomedia/internet on 
sananvapauden käytön kannalta hyvin merkittävä väline, joka on tähänastisen säätelytavan 
ja -taidon kannalta selvästi uudenlainen säätelykohde.  
 

- - - - - - - - - - - - 
 
1. lakiehdotuksen 2 §. Säännös koskee määritelmiä. Määritelmien tarkkuudella - niillä 
tarkoitettujen rajanvetojen muodostumisella hyvin ennustettaviksi - on tässä 
lakiehdotuksessa suuri merkitys. Tarkkuutta edellyttää jo kuvattavien asioiden uutuus 
sinänsä. Täsmällisyysvaatimusta korostaa tämän ohessa se, että kyse on sananvapauden 
käyttömahdollisuuksien kannalta merkittävästä säätelystä ja siten myös perusoikeuksia 
koskevalle rajoittavalle säätelylle asetettavista tarkkuusvaatimuksista. Tarkkuusvaatimusta 
korostaa vielä myös se, että kysymys on - lähinnä 4 §:n sekä 5 ja 6 §:n kautta - myös 23 
§:ssä tarkoitetun kriminalisoinnin ulottuvuuden säätelystä ja siten myös rikosoikeudellisen 
laillisuusperiaatteen sisältämistä tarkkuusvaatimuksista.  
 
Tältä kannalta katsoen oh erityisesti säännöksen 1 momentin 6) kohdassa tarkoitetun 
verkkojulkaisun osalta syyjä kysyä, onko sen ala ja tarkoitus tullut laissa (ja perusteluissa) 
riittävän selvästi osoitetuksi. Määritelmä itsessään sisältää jo joustavia elementtejä kuten 
"aikakautisen julkaisun tapaan.... laadittua", "yhtenäiseksi laadittua". Myös perusteluissa on 
kohtia, jotka eivät osoita rajanvetojen varmuutta. Esim. s. 46 ja 47 taitteessa todetaan, että 
yrityksen mainoskuvasto "saattaa" olla rinnastettavissa aikakautiseen julkaisuun. Heti 
seuraavan kappaleen mukaan keskusteluryhmiä sellaisinaan ei pidettäisi verkkojulkaisuina, 
mutta keskustelupalsta saattaa liittyä verkkojulkaisuun sillä tavoin kiinteästi, että sitä on 
pidettävä kyseisen kokonaisuuden osana. Hieman myöhempänä (s. 47,I) oleva tarkastelu 
jättää nähdäkseni melko avoimeksi sen, milloin aika ajoin uudistettavaa kotisivua olisi 
pidettävä verkkojulkaisuna, milloin ei. Ehdotuksen 3 §:n 2 momentin mukaan yksityisen 
henkilön ylläpitämä kotisivu ei välttämättä ole, mutta voi olla verkkojulkaisu. Perustelujen em. 
kohdassa on kuvaus, jonka mukaan "julkaisemisen säännöllisyys" merkitsee sitä, että 
yleisöllä on "tietty odotus" uuden verkkoviestin kokonaisuuden julkaisemisesta. Lausumaa 
voidaan kai pitää osuvana luonnehdintana, mutta toinen asia on, mikä tällaisen 
luonnehdinnan kantavuus voi olla silloin kun on kyse myös rangaistavuuteen vaikuttavasta 
määrittelystä laissa. (Vaikka valiokunnan em. verkkomedia-aamussa käytetyistä kriittisistä 
puheenvuoroista pyrittäisiinkin kuorimaan pois "alan edustajat ymmärrettävästi purnaavat"- 
tekijä, viittasi myös tuolloin käyty keskustelu mielestäni selvästi siihen, että verkkojulkaisun 
käsitettä laissa ei ole tehty niin selväksi kuin perusoikeussäätelyssä pitäisi.)  
 
Määrittelevien elementtien tarpeellisuuden kannalta jää hieman askarruttamaan se, onko 
"julkaisija" kaikissa tarkoitetuissa soveltamistilanteissa niin selvä, että sitä ei tarvitse 
määritellä laissa (tai ainakin perusteluissa). Se, että julkaisija voi olla selvä esim. 
sanomalehtien kohdalla, ei välttämättä merkitse sitä, että se on selvä myös esim. erilaisten 
verkkojulkaisujen kohdalla. Miten esim. määräytyy julkaisija, joka on 4 §:n ja 23 §:n mukaan 
sakkorangaistuksen uhalla vastuussa siitä, että yhdistykseksi rekisteröimättömän alaikäisten 
piirin verkkojulkaisuksi katsottaville viesteille (perustelut s. 54, palstojen taite) ilmoitetaan 
vastuullinen toimittaja?  



 
6 §. Säännös koskee ohjelman ja verkkojulkaisujen tallentamista.(Säännöksen nimikkeessä 
puhutaan tallettamisesta, 1 momentin tekstissä tallentamisesta) Tallentamisvelvollisuuden 
perusteena on pyrkimys mahdollisen rikostutkimuksen tarpeita varten varmistaa se, että 
sisällöltään rikolliseksi epäillyn ohjelman tai verkkojulkaisun sisältö on myöhemmin 
todennettavissa ja sisällöstä vastuulliset mahdollisuuksien mukaan selvitettävissä. Tällainen 
peruste on lähtökohtaisesti selvästi hyväksyttävä ja lähtökohtaisesti hyväksyttävää on myös 
se, että tällä perusteella asetetaan tallentamisvelvoitteen kaltaisia ja rangaistusuhalla 
sanktioituja velvoitteita. Kun kyseessä toisaalta ovat sananvapauden käyttämisen 
välittömästi liittyvät velvoitteet, on näiden velvoitteiden säätämiseen sovelletava samoja 
periaatteita kuin yleensä perusoikeuksien rajoittamiseen tai perusoikeuksien käyttämiseen 
liittyviin velvoitteisiin.  
 
Tältä kannalta tarkasteltuna säännökseen saattaa nähdäkseni liittyä ongelmia lähinnä siinä, 
että se voi - verkkojulkaisun käsitteen laajuudesta osaksi riippuen - merkitä julkaisijalle tai 
ohjelmatoiminnan harjoittajalle rasitusta, joka perusoikeuden käyttöyhteyksiin liitettynä on 
saavutettavaan etuun nähden suhteeton, kun otetaan huomioon myös se, että julkaisijaa tai 
ohjelmatoiminnan harjoittajaa itseään ei tällaisissa tilanteissa välttämättä epäillä mistään 
laittomasta menettelystä. Rasituksen suhteettomuus voi tällöin aiheutua kahdesta 
erityyppisestä tekijästä. Jos kyseessä on sisällöltään tiuhaan uudistuva, verkkojulkaisuksi 
katsottu kokonaisuus (esim. perusteluissa s. 46,11 mainittu mainoskuvasto), voi kaikkien eri 
versioiden tallentamisvelvollisuus ilmeisesti muodostua merkittäväksi lisärasitukseksi. 
Velvoitteen rasittavuutta ei tällöin kokonaan poista se perusteluissa (s. 57,11) viitattu seikka, 
että erikseen olisi aina tallennettava vain tehdyt muutokset. Toinen mahdollisesti suhteetonta 
rasistusta merkitsevä piirre on se, että tallentamisvelvollisuus koskee kaikkia ohjelmia ja 
verkkojulkaisuja riippumatta niiden "julkaisijan" laadusta ja riippumatta niiden 
todennäköisestä tai tyyppillisestä sisällöstä. Rangaistusuhalla sanktioitu 
tallentamisvelvollisuus koskee siten esim. jonkin alaikäisten ryhmän ylläpitämää 
verkkojulkaisuksi katsottua kokonaisuutta ja sen muutoksia ja myös verkkojulkaisuiksi 
katsottuja kotisivuja.  
 
En pysty arvioimaan , miten rasittavia lisiä toimintaan nämä tallentamisvelvoitteet voivat 
käytännössä erilaisissa konkreettisissa asetelmissa merkitä. Jos ne voivat käytännössä 
joissain tilanteissa merkitä sitä, että tallentamisvelvoitteen täydestä ottava joutuu 
merkittävässä määrin luopumaan internetin tarjoamista sananvapauden tärkeistä 
käyttömuodoista, on syytä epäillä, että tallentamisvelvoite tai paremminkin sen kattavuus- ja 
velvoittavuusaste ei ole kunnolla sopusoinnussa sananvapauslähtökohdan kanssa ja 
erityisesti sen kanssa, että perusoikeuden käyttöön kohdistettavat rajoitukset tai rasitukset on 
rajoitettava vain välttämättömään.  
 
7 §. Säännös koskee verkkoviestin tunnistamistietojen tallentamista. Säännös näyttäisi 
antavan aihetta kahden pienen kysymyksen esittämiseen. Kun kyseessä on 
rangaistuvastuun kattama velvollisuus, ei minusta ole oikein asianmukaista , että 
toimintavelvollisuus asetetaan paitsi lähettimen ja palvelimen myös "muun sellaisen laitteen" 
ylläpitäjälle. Säännös on luullakseni hyvin kirjoitettavissa tarkemmaksi sellaisten erilaisten 
"laitteiden" osalta, jotka ovat jo nyt osoitettavissa. Jos taas tällä "muut sellaiset"-kriteerillä 
tavoitellaan tekniikan kehityksen mahdollisesti mukanaan tuomia uusia ilmiöitä, on mielestäni 
ainakin kysyttävä, kuinka vapaasti voidaan rangaistuvastuun piiriin joutuvien henkilöiden 
joukko jättää näin laajenemaan suoraan teknisen kehityksen mukana.  
 
Toinen pieni kysymys liittyy perusteluissa mainittuihin (s. 59/I) suorissa radio- ja 
televisiolähetyksissä julkaistavia puheluja koskeviin tunnistamistietoihin. Perustelujen kohdan 
mukaan näiden tunnistamistietojen tallentamisesta "olisi kuitenkin sovittava asianomaisen 



ohjelmatoiminnan harjoittajan ja tälle palvelujaan tarjoavan teleyrityksen kesken, koska 
näissä tapauksissa viestin lähettäjän tunnistetiedot ovat teleyrityksellä eikä radiolähettimen 
ylläpitäjällä!" En tiedä, mitä kaikkea tässä on oikein tarkoitettu tai mitä on ajateltu 
lakiehdotuksen sisältävän. Olen ymmärtänyt niin, että teleyritys ei ainakaan aina ole 
säännöksen alussa tarkoitettu "muun sellaisen laitteen ylläpitäjä" (Esityksen 6. 
lakiehdotuksen perustelut, s.93,I). Tunnistetietojen antamisoikeuden (ja -velvollisuuden) 
täytyy perustua lakiin. Tämä 1. lakiehdotus ei nähdäkseni sisällä teleyrityksen yleistä tällaista 
tunnistetietojen antamisoikeutta lähettimen tai palvelimen ylläpitäjälle. Jos tällaista yleistä 
valtuutta ei ole teletoimintaa koskevassa lainsäädännössä, on vaikea nähdä , että 6. 
lakiehdotuksen muotoilu tällaisen valtuuden perustaisi. Pelkästään sopimiseen ei 
tunnistetietojen luovuttaminen voi perustua.  
 
8 §. Säännös koskee viranomaisten tiedotusten julkaisemisvelvollisuutta. Säännöksen 
lähtökohdat ovat selvät ja hyväksyttävät. Jonkinlaisena ongelmana tai kauneusvirheenä 
voidaan kuitenkin pitää sitä, että asetettu velvoite kohdistuu erotuksetta kaikenlaisiin 
verkkojulkaisuihin (ymmärtääkseni säännöksen lopussa olevat kriteerit koskevat vain ko. 
tiedottamisen sisällöllisiä tavoitteita, eivätkä lainkaan kohdistu kyseeseen tuleviin ohjelmiin 
tai julkaisuihin). Minusta ko. velvoite pitäisi kohdentaa julkisen tiedonvälityksen kannalta 
merkittäviin ohjelmiin tai julkaisuihin, eikä tarpeettomasti kirjoittaa velvoitetta niin laajaksi, 
että se periaatteessa voidaan ulottaa myös verkkojulkaisuiksi katsottuihin mainosjulkaisuihin, 
kerhojulkaisuihin ja yksityisiin kotisivuihin. Tällaista ehkä kovin periaatteelliselta tuntuvaa 
velvoitteen rajaamisajatusta puoltaa se, että kyse on tässäkin viime kädessä sanavapauden 
käyttöä koskevasta rasituksesta/rajoituksesta.  
 
9 §. Säännös koskee vastineoikeutta. Minusta ilmaus "...tulleensa loukatuksi... viestin 
sisällön johdosta" ei ole kielellisesti onnistunut. Tarkoitus aivan ilmeisesti on , että viestin 
sisältö loukkaa, eikä se, että viestin sisällön johdosta loukataan (esim. että jonkin ohjelman 
sisältämien tietojen perusteella joku "loukkaa" ko. henkilöä väärikäytössyytteillä). Sanontaa 
voidaan varmasti kehittää.  
 
14 §. Säännös koskee verkkoviestin jakelun keskeyttämismääräystä. Kyseessä on uusi 
paikkokeino. Pakkokeino, jonka sisältönä on julkaistun verkkoviestin jakelun 
keskeyttämisvelvoite, on sananvapauden perustuslainsuojan kannalta hyvin voimakas 
rajoittava toimenpide. Tämän vuoksi on sen rajaaminen vain välttämättömiin tilanteisiin, 
säätelyn täsmällisyys ja menettelylliset suojatekijät laissa järjestettävä erityisen huolellisesti.  
 
Tässä kohden näyttää säännöksen suurin ongelma olevan siinä, millä tavoin 
keskeyttämismääräyksen (aineelliset) edellytykset on säännöksessä asetettu. Edellytyksenä 
on ehdotuksen mukaan "jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen 
yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi". Tämän määrittelyn täyttäviä rikoksia on melko 
moni-ilmeinen joukko (ainakin perusteluissa s. 68,II palsta, luetellut), esim. sotaan 
yllyttäminen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito ja 
kilpailumenettelyrikos. Kiriteerin täyttäviä voivat olla rikostyypin eri asteet, esim. 
salassapitorikos ja salassapitorikkomus. Ilmeistä myös on, että konkreettisessa tilanteessa 
voi kyseeseen tuleva rikos esiintyä lievempänä tai raskaampana (moitittavampana). Sitä, että 
hyvin tuntuvan perusoikeuteen puuttumisen aineelliseksi kriteeriksi asetetaan vain ko. teon 
rangaistavuus (rangaistavuuden ilmeisyys) riippumatta teon törkeydestä, moitittavuudesta tai 
seh yhteiskunnallisesta haitallisuudesta tai vaarallisuudesta ja riippumatta konkreettisessa 
tapauksessa mahdollisesti ilmenevistä lieventävistä tai teon haitallisuutta vähentävistä 
seikoista, on mielestäni jo lähtökohtaisesti vaikeaa sovittaa yhteeen perusoikeussuojan 
asettamien vaatimusten kanssa. Toisin saattaisi olla, jos tässä kyseeseen tuleva 
rangaistavien tekojen joukko muodostuisi vain hyvin vakavista rikoksista. Näin ei kuitenkaan 
mielestäni mitenkään ole laita.  



 
Perusoikeuteen kohdistetun rajoituksen liiallista laveutta korostaa tässä se, että 
säännöksessä ei ole asetettu mitään sen kaltaista vaatimusta, että ko. verkkoviestin 
pitäminen edelleen yleisön saatavilla on omiaan lisäämään viestistä aiheutuvaa haittaa tai 
pahentamaan siitä aiheutuvia seurauksia, tai mainittu mitään siitä, että 
keskeyttämismääräyksen antamista jo ennen varsinaista syyte- tai 
vahingonkorvausoikeudenkäyntiä on ko. tilanteessa pidettävä kaikki asiaan vaikuttavat seikat 
huomioon ottaen perusteltuna. - Se seikka, että lavean valtuuden sisältämän harkintavallan 
käyttäjänä tässä on tuomioistuin, ei voi poistaa säännöksen moitittavuutta perusoikeussuojan 
kannalta.  
 
Sananvapauden suojan kannalta merkittäviä rajoituksia ei pidä ulottaa yli sen, mitä voidaan 
pitää välttämättömänä. Näin laveaa valtuuden edellytysten säätelyä ei mielestäni voida 
katsoa tässä välttämättömäksi, ei sisältöjen eikä muotoilujen kannalta. Ehdotus ei tämän 
vuoksi ole tällaisena mielestäni sopusoinnussa sananvapauden perustuslainsuojan kanssa. 
Tarpeellinen kavennus laveuteen voidaan ymmärtääkseni saada aikaan joko kyseeseen 
tulevien rikostunnusmerkistöjen rajoittamisella ja/tai ottamalla säännökseen ko. tekojen 
tuomittavuutta tai haitallisuutta ja jakelun nopean keskeyttämisen 
tarpeellisuutta/välttämättömyyttä koskevia lisäedellytyksiä.  
 
20 §. Säännös koskee verkkoviestin jakelun keskeyttämisoikeutta. Säännöksen mukaan 
lähettimen tai palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjällä on oikeus keskeyttää 
verkkoviestin pitäminen yleisön saatavilla, jos on ilmeistä, että viesti täyttää kansanryhmää 
vastaan kiihottamista koskevan taikka sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti lasta tai väkivaltaa 
tai eläimeen sekaantumista esittävien kuvatallenteiden kaupan tai vuokrattavana pitämistä tai 
levittämistä taikka valmistamista tai maahan tuomista koskevan rikoksen tunnusmerkistön. 
Esityksen säätämisjärjestysperustelujen mukaan (s. 97,II) säännös merkitsee yksityiselle 
perustettavaa toimivaltaa puuttua toisen yksityisen sananvapauden käyttämiseen, mitä on 
pidettävä perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuna julkisen hallintotehtävän antamisena muulle 
kuin viranomaiselle.  
 
Minusta hallituksen säätämisjärjestysperustelut ovat tässä ongelmalliset. Voidaan tietysti 
sanoa, että kyseessä on yksityiselle annettava valta puuttua sananvapauden käyttämiseen. 
Vähintään yhtä osuvaa on kuitenkin kuvata tilannetta niin, että kyseessä on 
sopimusperusteinen asetelma, että ko. ylläpitäjällä voisi muutenkin olla tällainen 
keskeyttämisoikeus tai ainakin oikeus sopia tällaisesta keskeyttämisoikeudesta ja että 
lainsäätäjä voi joka tapauksessa selkeyden vuoksi säätää tällaisesta oikeudesta 
sopijapuolelle. Voidaan myös katsoa, että tällainen järjestely ei ole perusoikeuden kannalta 
sen ongelmallisempi kuin päätoimittajan oikeus puuttua toimittajan vapauteen kirjoittaa 
lehteen mitä haluaa. Tilanne voisi olla toinen, jos ko. ylläpitäjällä olisi täysi monopoli ko. 
viestin yleisön saatavilla pitämisessä ja vastaavasti tällaista ylläpitämistä koskeva 
kontrahointipakko. Tällaisesta tilanteesta ei tässä ymmärtääkseni ole kysymys.  
 
Äsken sanottuun liittyen pidän myös kytkentää PL 124 §:n säännökseen tähän 
konkreettiseen tilanteeseen soveltumattomana. Jos jokin menettelymahdollisuus nojaa 
yksityisoikeudelliseen sopimussuhteeseen, on jo lähtökohtaisesti epätodennäköistä, että 
tilanteen voitaisiin katsoa merkitsevän julkisen vallan uskomista yksityiselle. Minusta ei voida 
myöskään omaksua sellaista lähtökohtaa, että jos yksityiselle annetaan toimivaltaa tai 
mahdollisesti velvollisuuskin ilmoittaa tekeillä olevasta rikoksesta tai estää omiin etuihinsa 
kohdistuvaa rikosta taikka estää rikosta, johon hänet voitaisiin katsoa osalliseksi, tällöin on 
aina kyseessä PL 124 §:ssä tarkoitettu julkisen hallintotehtävän uskominen muulle kuin 
viranomaiselle. 
 



22 §. Säännös koskee julkaisun takavarikkoa. Kun kyseessä on sananvapauden käyttöön 
merkittävästi puuttuva virnaomaisen toimenpidevaltuus, on tässäkin mielestäni 
johdonmukaista pyrkiä j mahdollisimman täsmällisiin rajauksiin. Tältä kannalta tarkasteltuna 
voidaan kriteeriä "jos on syytä olettaa" pitää melko leppoisana. Asiallisempaa olisi edellyttää 
esim. perusteltua syytä tai painavia syitä (olettaa).  
 

- - -- - - - - - - - 
 
6. lakiehdotuksen sisältämään muutokseen on lyhyesti viitattu edellä (7 §:n yhteydessä).  
 

- -- - - - - - - - -  
 
Lakialoite. Aloitteen osalta toteaisin lyhyesti, että en ole vakuuttunut ehdotetun 
neuvottelukunnan aiheellisuudesta. Ensisijainen syy on lyhyesti siinä, että ajatellun 
neuvottelukunan toiminnassa tulisi luullakseni tosiasiallisen hampaattomuuden ja 
tosiasiallisen sananvapauteen jo puuttumisen välinen tilajäämään hyvin kapeaksi.  
 

- - - - - - - - - - - 
 
Lopuksi voinen esittää vielä yhden yleisen näkökohdan - tai ääneen ajattelun -
internetiin/verkkomediaan kohdistuvasta säätelystä. Kaikkeen lainsäätämiseen liittyy ainakin 
periaatteessa jonkinmääräistä epävarmuutta siitä, miten laki tulee tarkkaan ottaen 
toimimaan. Kaikkeen lainsäätämiseen liittyy myös ainakin periaatteessa ajatus, että 
säädettävän lain toimivuutta seurataan ja jos havaitaan puutteita tai epäkohtia, näihin 
puututaan uusilla lakiehdotuksilla. Internetiin kohdistuvassa säätelyssä nämä näkökohdat 
ovat poikkeuksellisen voimakkaasti mukana. Kysymys on yleisesti siitä, miten tällaista "uutta 
kohdetta" koskevat säännökset toimivat konkreettisesti kentän tilanteissa. Kysymys voi olla 
epätavallisessa määrin myös siitä, kuinka lain toimimista - sen säännösten tarkoituksen 
toteutumista - pystytään valvomaan. Sikäli kuin internetiin kohdistuvien säännösten 
toimivuuteen sisältyy epävarmuustekijöitä, sikäli voi syntyä epävarmuutta myös siinäj kuinka 
hyvin perustuslain edellyttämä sananvapaus toteutuu näiden säännösten täytäntöönpanossa 
ja kuinka hyvin käytännössä muodostuvat tilanteet vastaavat perustuslakivaliokunnan nyt lain 
säätämisvaiheessa omaksumia käsityksiä lain säännösten merkityksestä sananvapauden 
kannalta.  
 
Jos internetiin kohdistava säätely tässä merkitsee lainsäätämisessä epätavallista vaikeutta 
ennustaa syntyviä käytännön tilanteita, saattaisi olla aiheellista, että tässä ei tyydyttäisi vain 
tavalliseen asiainkulkuun, jossa mahdollisesti syntyvät epäkohdat aikanaan tulevat 
lakiehdotusten muodossa eduskunnan arvioitaviksi. Olisi ajateltavissa, että internetin 
säätelystä ja tämän lain toimivuudesta toimitettaisiin eduskunnalle esim. kahden vuoden 
päästä raportti (esim. liikenneministeriön toimesta hallituksen kertomuksessa?) jolloin 
eduskunta pääsisi - ja joutuisi - arvioimaan säätelytilannetta ja myös perustuslakivaliokunta 
voisi arvioida sananvapauden toteutumista ja yleisellä tasolla mahdollisesti viestittää 
havaitsemistaan kehittämistarpeista.  
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joukkoviestinnässä (HE 54/2002 vp); Lakialoite sananvapauden  
käyttämisestä joukkoviestinnässä (LA 66/2002 vp)  
 
Lain tarkoituksen määrittelyjä soveltamisen ohjaaminen (1 §)  
 
Lain tarkoitus  
 
Perusoikeuksien rajoittamisen yleiset edellytykset ovat nyttemmin vakiintuneet 
perustuslakivaliokunnan käytännössä valiokunnan mietinnön 25/1994 vp (s. 5) mukaisesti. 
Jossain määrin vähemmälle huomiolle ovat jääneet perusoikeuksien toteuttamisen ja 
edistämisen yleiset edellytykset. Tämä johtuu suureksi osaksi siitä, että valiokunnan 
arvioitavaksi tulleet lakiesitykset ovat sisältäneet lähinnä perusoikeuksien toteuttamiseen 
kohdistuvaa sääntelyä, johon on yleensä sisältynyt ja sisältyy perusoikeuksien rajoittamista. 
Merkittävä vaikutus perusoikeusrajoitusten keskeiseen asemaan perusoikeusdoktriinissa on 
varmaankin myös hallitusmuodon voimassaollessa muodostuneella ja noudatetulla 
poikkeuslakimenettelyn traditiolla, jossa lainsäädäntöjärjestyksen valinta oli keskeisesti ollut 
riippuvainen juuri perusoikeusrajoituksen merkityksestä.  
 
Perusoikeuksien toteuttamisen ja edistämisen edellytyksien arviointi on tähän taustaan 
verrattuna huomattavasti heikommin kehittynyt valtiosääntökäytännön ja -doktriinin osa. 
Tällaiselle arvioinnille olisi kuitenkin perusteltua antaa nykyistä vahvempi merkitys, jotta 
perusoikeuksien merkitys ei muodostuisi pääasiassa lainsäädäntöä rajoittavaksi ja 
perusoikeuksia passiivisesti suojaavaksi. Kysymys ei ole pelkästään käytännön ja doktriinin 
painopisteen kohdistamisesta uudelleen, vaan myös perustuslakiin nimenomaisesti 
sisältyvien velvoitteiden toteuttamisesta ja perusoikeusmyönteisen tulkinnan soveltamisesta 
lainsäädäntöä sovellettaessa.  
 
Perusoikeuksien toteuttamista ja edistämistä koskevista, perustuslakiin sisältyvistä 
nimenomaisista velvoitteista tärkeimmät ovat perusoikeuksien yleinen turvaamisvelvoite, 
perusoikeussäännöksiin sisältyvät sääntelyvaraukset, ja eräisiin perusoikeussäännöksiin 
sisältyvä erityinen edistämisvelvoite (esimerkiksi PL 16.2 §). Näistä kaksi ensimmäistä ovat 
merkityksellisiä nimenomaan sananvapauden säädännäisen toteuttamisen ja edistämisen 
kannalta.  
 
Perusoikeuksien positiivista toteuttamista ja edistämistä edellyttää keskeisesti perustuslain 
22 §:n turvaamisvelvoite, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja 
ihmisoikeuksien toteutuminen. Tämä yleinen turvaamisvelvoite koskee luonnollisesti myös 
perustuslain 12 §:n 1 momentissa määriteltyä sananvapautta. Hallituksen esitys 
sananvapauslaiksi sisältää osaltaan tämän turvaamisvelvoitteen toteuttamista, vaikka hallitus 
ei esityksellään pyrikään kattavasti toteuttamaan sananvapauden turvaamisvelvoitetta, eikä 
se yhdellä lailla tai pelkästään lainsäädännöllä olisi mahdollistakaan. Huomattava osa 
turvaamisvelvoitteesta toteutuu muun lainsäädännön kautta (muun muassa 
viestintämarkkinalaki ja eräät rikoslain säännökset) ja myös sillä tavoin, että sananvapauden 
toteutumiseen ei perusteettomasti puututa normeilla, viranomais-päätöksillä tai 
tuomioistuimen toimin.  



 
Etenkin perusoikeuksien turvaamisvelvoitteen näkökulmasta voidaan kiinnittää huomiota 
siihen, että hallituksen esitykseen ei sisälly minkäänlaista perusoikeuskorostusta tai 
perusoikeuslähtökohtaa tähdentävää sääntelyä, jolla pyrittäisiin tuomaan esiin 
sananvapauden turvaamisvelvoite myös lakia sovellettaessa. Vertailun vuoksi voidaan 
todeta, että kaikkiin muihin perusoikeuksia yleisesti konkretisoiviin yleissäädöksiin tällainen 
perusoikeusmyönteinen ja perusoikeuden turvaamista korostava yleissäännös sisältyy.  
 

Julkisuuslain 1 §:ssä toistetaan perustuslain 12 §:n 2 momentin  
säännöstä edellyttämällä, että "viranomaisten asiakirjat ovat  
julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä".  
Lain 3 §:n mukaan "Tässä laissa ... tarkoituksena on toteuttaa  
avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa viranomaisten  
toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus  
valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa  
vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja  
valvoa oikeuksiaan ja etujaan." Tasa-arvolain tarkoitus- 
säännöksen mukaan lain tarkoituksena on estää sukupuoleen  
perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa- 
arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa  
erityisesti työelämässä (1 §).  
 
Kokoontumislain ja uskonnonvapauslain 1 § on rakenteellisesti  
samankaltainen: "Tämän lain tarkoituksena on turvata perustus- 
laissa säädetyn kokoontumisvapauden/uskonnonvapauden  
käyttämistä L.". Kielilakiehdotuksessa (HE 92/2002 vp) on  
erikseen kirjattu perustuslain 17 §:n 1 momentin säännös (1 §)  
ja kielilain tarkoituksena olisi "turvata perustuslaissa säädetty  
jokaisen oikeus käyttää ... omaa kieltään, joko suomea tai  
ruotsia" (2.1 §). Perustuslain 8 §:ssä säädetty rikos- 
oikeudellinen laillisuusperiaate ehdotetaan (HE 44/2002 vp)  
kirjattavaksi myös rikoslain 3 luvun 1 §:ään. Säännöksen  
mukaan "Rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon  
perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty  
rangaistavaksi. Rangaistuksen ja muun rikosoikeudellisen  
seuraamuksen on perustuttava lakiin."  

 
Etenkin näihin esimerkkeihin verrattuna hallituksen esitykseen sisältyy silmiinpistävän 
muodollinen ja niukka säännös, jonka mukaan tässä laissa säädetään perustuslaissa 
turvatun sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä. Säännös ei näin suppeasti 
muotoiltuna ilmeisestikään sisällä riittävää ohjaavaa perustaa lain muiden säännösten 
soveltamiselle sananvapautta toteuttavasti ja edistävästi. Lain tarkoitusta kuvaava 
säännösehdotus on lisäksi muotoiltu siten, että sen voi ymmärtää tarkoittavan myös 
sananvapauden käytön melko kattavaa sääntelyä joukkoviestinnässä. Kuitenkin 
sananvapauden käyttöä joukkoviestinnässä sääntelevät useat muutkin lait ja 
ihmisoikeusvelvoitteet.  
 
Vaikka sananvapauden turvaamisvelvoite perustuukin suoraan jo perustuslain 12.1 ja 22 
§:ään, olisi myös sananvapauden käyttöä joukkoviestinnässä tarkentavassa laissa 



perusteltua korostaa sananvapausperusoikeuden toteuttamista ja turvaamista lainsäädännön 
perustavoitteena. Muun muassa viimeaikaisessa tuomioistuinkäytännössä on havaittavissa 
merkkejä siitä, että tällaista tulkintaa ohjaavaa konkreettista sääntelyä tarvitaan, vaikka 
esimerkiksi sananvapautta koskevaan perusoikeussäännökseen sisältyy yksiselitteinen 
ennakkoesteiden asettamisen kielto.  
 
Sananvapauden toteuttamista ja edistämistä koskeva säännös olisi mahdollista muotoilla 
esimerkiksi julkisuuslain sisällöllisesti monipuolisen tarkoitussäännöksen mallia käyttäen. 
Myös kokoontumislain ja uskonnonvapauslain muodollisempi ja suppeampi sääntelytapa olisi 
sovellettavissa. Kielilain jossain määrin hajautettu sääntely voisi niin ikään toimia virikkeenä 
tällaiselle lain toteuttamista sisällöllisesti ohjaavalle säännökselle.  
 
Tarkoitussäännöstä olisi edellä esitetyistä syistä joka tapauksessa aiheellista muokata siten, 
että sillä on myös kiinteämpi sisällöllinen ja muodollinen kytkentä perustuslain 12 §:n 1 
momentin sanamuotoon. Säännöksen tulisi tämän vuoksi tuoda esiin sananvapauden 
ensisijaisuus ja sen toteutumisen edistäminen, joita tarkentavia säännöksiä sisältyy 
säädettävään lakiin. Säännös voisi siten olla esimerkiksi seuraavansuuntainen: Tämän lain 
tarkoituksena on antaa tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä joukko-
viestinnässä sekä luoda ja turvata sananvapauden edellytyksiä joukkoviestintää 
toteutettaessa.  
 
Lain soveltamista ja tulkintaa ohjaava säännös  
 
Perustuslain sääntelyvarauksiin sisältyy lainsäätäjään kohdistuva velvollisuus antaa 
perusoikeutta täsmentäviä säännöksiä, joita "ilman perusoikeussäännös jäisi tavallaan 
ilmaan" (PeVM 25/1994 vp, 6/II). Sananvapauteen ei perusoikeussäännöksenä kohdistu 
tällaista suoranaista — tai ainakaan kattavaa — sääntelyvarausta. Sananvapaus ei jää 
ilmaan ilman lainsäädäntöä, sillä sananvapauden keskeinen merkitys on varsin pitkälle 
tarkoitettu toteutuvaksi ja mahdollinen toteuttaa jo välittömästi perusoikeussäännöksen 
nojalla. Konkreettisimmat ja selkeimmät esimerkit tästä ovat sensuurikielto ja muu 
ennakollisen esteen kielto.  
 
Eräänlaisena sääntelyvarauksena voidaan kuitenkin pitää säännöstä, jonka mukaan 
"Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla." Hallituksen esitys 
sananvapauslaiksi sisältää juuri tällaisia joukkoviestintää koskevia tarkempia säännöksiä, 
joiden on luonnollisesti pysyttävä perustuslain 12 §:n 1 momentissa ilmaistun sananvapaus-
perusoikeuden rajoissa. Tällaista sääntelyvarausta toteutettaessa on lisäksi otettava 
huomioon, että perustuslaki ilmaisee pääsäännön, jota ei voida perustaltaan heikentää 
säädettävällä lailla (PeVM 25/1994 vpj s. 6/I)  
 
Lakiesitys sisältää sananvapauden käyttämistä nimenomaan joukkoviestinnässä koskevia 
tarkempia säännöksiä. Säännökset ovat tarkentavia, mutta perusvireeltään myös 
ensisijaisesti rajoittavia ja velvoittavia. Ne määrittelevät pääasiassa sananvapauden 
käyttäjän velvollisuuksia (2. luku) ja vastuuta (4. luku) sekä sananvapauden käyttöön 
kohdistuvia pakkokeinoja (5. luku) ja seuraamuksia (6. luku). Vastinetta ja oikaisua koskeva 
3. luku sisältää myös pääosin sananvapautta koskevia velvoitteita. Tällaisten säännösten 
tarpeellisuutta ei yleisesti ottaen ole aihetta kyseenalaistaa, sillä niillä pyritään 
määrittelemään sananvapauden käytölle asianmukaiset pelisäännöt.  
 
Lakiehdotukseen sisältyvien säännösten pääasiassa rajoittavaan ja velvoitteita sisältävään 
korostukseen voidaan kuitenkin kiinnittää huomiota etenkin sananvapauden positiivisen 
tavoitteen kannalta. Vaikka painettuun joukkoviestintään kohdistuvat velvoitteet ilmeisesti 



supistuvat, sähköiseen joukkoviestintään kohdistuu runsaasti uusia velvoitteita. Kaikkien 
niiden välttämättömyys ei ole aivan ilmeistä. Etenkin perusoikeusrajoitusten 
suhteellisuusvaatimuksen näkökulmasta niihin voi sisältyä ylisääntelyn ongelmia.  
 
Näistä syistä lakiin olisi ilmeisesti perusteltua lisätä ainakin suhteellisuusperiaatteen 
merkitystä korostava säännös, joka samalla ohjaisi perusoikeusmyönteiseen tulkintaan. 
Säännös voisi olla suhteellisen yleisluonteinen, koska yksityiskohtaista sääntelyä on 
mahdoton muotoilla ja tärkeintä on joka tapauksessa lain soveltajan harkintavaltaa ohjaava 
tavoite turvata sananvapauden toteutuminen. Säännös voisi sisältää esimerkiksi 
seuraavantyyppisen velvoitteen: Tätä lakia sovellettaessa ei sananvapauteen saa puuttua 
enempää kuin lain tarkoitus huomioon ottaen on välttämätöntä.  
 
Soveltamisala (3 §)  
 
Välineneutraali sääntely  
 
Lain soveltamisala on määritelty neutraalisti siten, että se kohdistuu kaikkiin joukkoviestinnän 
muotoihin. Nykyään käytettävän tekniikan kannalta on keskeistä, että laki kohdistuu 
periaatteessa yhtä lailla sekä sähköiseen että painettuun mediaan. Tällainen 
välineneutraalius on perusteltu lähtökohta joukkoviestintää koskevan lain sääntelyssä ja 
ottaen huomioon,; että sananvapaus on perustuslaissa tarkoitettu ymmärrettäväksi laajasti ja 
välineneutraalina (HE 309/1993 vp, s. 56-57).  
 
Välineneutraali sääntely johtaa siihen, että jotkin ehdotetuista säännöksistä kohdistuvat 
hyvinkin eri tavalla viestinnän eri muotoihin. Tämän vuoksi ori aiheellista etenkin 
sananvapauden rajoitusten kannalta kysyä, olisiko täysin neutraalin sääntelyn sijasta 
perusteita säännellä joukkoviestinnän eri aloja eri tavoin ja eriasteisin rajoituksin. Esimerkiksi 
takavarikko- ja menettämisseuraamuksella ei ole käytännössä merkitystä sähköisessä 
joukkoviestinnässä, joten tältä osin puuttuminen painettuun joukkoviestintään on — 
sananvapauden lisäksi myös omaisuuden suojan kannalta arvioituna — selvästi ankarampaa 
kuin sähköiseen viestintään. Toisaalta esimerkiksi verkkoviestin keskeyttämissääntely sekä 
tallentamis- ja säilyttämisvelvoitteet kohdistuvat vain sähköiseen viestintään.  
 
Tällaisia välinekohtaisia eroja voitaneen kuitenkin pitää perusteltuina joukkoviestinnän 
toteuttamismuotojen teknisistä eroista johtuen eikä eroja sinänsä voi pitää ongelmallisina 
myöskään sananvapauden näkökulmasta. Myöskään yhdenvertaisuus ei edellytä, että 
muodollisesti täysin välineneutraali sääntely kohdistuu tosiasiassa aivan samalla tavalla ja 
intensiteetillä kaikkiin joukkoviestinnän muotoihin.  
 
Jossain määrin ongelmallisempana välineneutraaliuden ja yhdenvertaisuuden kannalta 
voidaan pitää vastineoikeuden toteuttamista, koska se asettaa sähköisessä 
joukkoviestinnässä viestimen luonteesta ja siinä sovelletuista käytännöistä johtuen erilaisia ja 
viestinnän luonteeseen vaikeammin yhteensovitettavia vaatimuksia kuin painetussa 
viestinnässä. Tätä problematiikkaa tarkastellaan lähemmin 9-12 §:n yhteydessä.  
 
 
Joukkoviestinnän erilaiset toteuttajat  
 
Lakiehdotuksen 3 §:n 2 momentissa on yksityishenkilön ylläpitämä henkilökohtainen kotisivu 
asetettu muusta sähköisestä viestinnästä poikkeavaan asemaan. Tätä rajausta voidaan pitää 
aiheellisena, koska lain täysimittainen soveltaminen tällaisiin yksilöllisiin kotisivuihin rajoittaisi 



suhteettomasti henkilökohtaista sananvapautta.  
 
Etenkin sähköisessä joukkoviestinnässä henkilökohtaisen kotisivun ja perinteisen 
julkaisutoiminnan (aikakautiset julkaisut ja ohjelmatoiminta) välimaastoon sijoittuu nykyään 
varsin laaja-alainen ja uudentyyppinen joukkoviestinnän alue. Tällaista uudenlaista 
joukkoviestintää toteutetaan muun muassa erilaisilla verkkojulkaisuilla ja chattipalstoilla. 
Julkaisijoina ovat perinteisten kustantajien lisäksi myös eriluonteiset järjestöt ja 
kansalaisliikkeet omilla verkkojulkaisuillaan ja avoimilla keskustelupalstoilla. Tämä 
joukkoviestinnän välimaasto olisi lakiehdotuksen mukaan sääntelyn kohteena täysin 
samassa asemassa kuin perinteinen julkaisu- ja ohjelmatoiminta.  
 
On kuitenkin ongelmallista etenkin perusoikeuden käyttöön kohdistuvan 
suhteellisuusvaatimuksen kannalta, jos sääntelyn tiukkuudessa ei tämän välimaaston 
alueella ole minkäänlaista mahdollisuutta joustavuuteen tai eriytettyyn sääntelyyn. Nämä 
ongelmat konkretisoituvat etenkin julkaisijan ja ohjelmatoiminnan harjoittajan yleisiä 
velvollisuuksia sääntelevien 4-8 §:n yhteydessä.  
 
Eriytetympi sääntely tältä osin vaikuttaa välttämättömältä. Se olisi mahdollista toteuttaa 
lisäämällä 3 §:ään säännös, jonka mukaan edellä mainitun välialueen puitteissa tapahtuvaan 
toimintaan ei sovelleta kaikkia säädettävän lain säännöksiä. Tällaiseen verkkojulkaisujen ja 
keskustelupalstojen puitteissa toteutuvaan sananvapauden käyttöön tulisivat joka 
tapauksessa täysimääräisesti sovellettavaksi sekä rikos- että vahingonkorvausoikeudelliset 
säännökset, mitä voitaneen pitää riittävänä. Soveltamisalan eriytetymmän määrittelyn 
kannalta on tosin todennäköistä, että tällaisen sääntelykohteen täsmällinen määrittely on 
jossain määrin hankalaa juridis-teknisesti.  
 
Tallentamis- ja säilyttämisvelvoitteet (6 ja 7 §)  
 
Vaikutus sananvapauteen  
 
Ohjelman ja verkkojulkaisun sekä verkkoviestin tunnistamistietojen tallentaminen ja 
säilyttäminen ovat sananvapauden käyttäjään kohdistuvia velvollisuuksia. Niillä voi olla 
sananvapauden käyttöä rajoittavaa merkitystä, sillä kyseisten tietojen tallettaminen ja 
säilyttäminen ovat lisävelvoitteita, joilla ei ole suoranaista merkitystä sananvapauden 
käyttämisessä. Niitä on siten arvioitava perus-oikeuksien yleisten rajoitusedellytysten 
kannalta.  
 
Velvoitteiden keskeisenä tarkoituksena on mahdollistaa sanan-vapauden käyttöön 
kohdistuvan oikeudellisen vastuun toteuttaminen, mikäli sananvapautta on käytetty 
lainvastaisesti tai jonkun oikeutta loukaten. Velvoitteilla on siten ymmärrettävä tarkoitus. 
Toisaalta perusoikeuden käyttäjien rekisteröintiä näiden identifioimiseksi siltä varalta, että 
perusoikeutta mahdollisesti käytetään väärin, ei voitane pitää yleisesti hyväksyttävänä 
menettelynä. Perusoikeuden rajoitus-peruste on siten suhteellisen heikko. Velvoitteet on 
sinänsä määritelty täsmällisesti ja tarkkarajaisesta Velvoitteiden laiminlyöntiä ei myöskään 
lakiehdotuksen 23 §:n lievä rangaistussäännös huomioon ottaen ole sanktioitu erityisen 
vahvasti, millä on osaltaan joskaan ei ratkaisevasti merkitystä suhteellisuusvaatimuksen 
toteutumista arvioitaessa.  
 
Ongelmana säilytys- ja tallentamisvelvollisuuden määrittelyssä voi lisäksi olla sen 
kohdistuminen periaatteessa erotuksetta kaikenlaiseen joukkoviestintään (yksityishenkilön 
kotisivuja lukuun ottamatta). Suhteellisuusperiaatteen kannalta velvollisuudet saattavat olla 
varsin vaativia kohdistuessaan esimerkiksi pienimuotoiseen sähköiseen joukkoviestintään, 



jota erilaiset kansalaisjärjestöt ja yhdistykset harjoittavat. Jo tekninen vaativuus ja 
taloudelliset näkökohdat voivat johtaa siihen, että tällainen ruohonjuuritason joukkoviestintä 
hankaloituu kohtuuttomasti velvoitteiden vuoksi.  
 
Toisaalta velvoitteet kohdistuvat varsin erilaisiin verkkojulkaisuihin ja chat-palveluihin, jotka 
ovat monelta osin verrattavissa myös vapaaseen julkiseen keskusteluun, eivätkä pelkästään 
varsinaiseen joukko-viestintään. Tällaisten viestien osalta tunnistamistietojen tallentaminen ei 
välttämättä myöskään teknisesti mahdollista rangaistavan ja/tai vahinkoa aiheuttavan viestin 
lähettäjän tunnistamista. Tämä merkitsee, että ehdotetunlaisella tallentamisvelvoitteella ei 
käytännössä ehkä edes pystytä saavuttamaan sen tavoitetta.  
 
Teknisistä syistä ja erityisesti suhteellisuusperiaatteen kannalta olisikin ehkä perustellumpaa 
täsmentää sääntelyä siten, että velvoitteet eivät ainakaan sellaisenaan kohdistu kansalais- ja 
järjestöviestintään sekä julkisilla keskusteluammeilla ja verkkojulkaisuissa tapahtuvaan 
mielipiteenvaihtoon. Tämän toteuttaminen edellyttäisi nähtävästi 3 §:n 
soveltamisalasäännöksen täsmentämistä edellä viitatulla tavalla, ellei 6 ja 7 §:n muotoilua ole 
mahdollista tarkentaa vastaavalla tavalla. Toinen vaihtoehto olisi luopua osasta velvoitteita, 
jolloin karsinta olisi perustelluinta kohdistaa lähinnä 7 §:ssä ehdottuun verkkoviestin 
tunnistamistietojen tallentamisvelvollisuuteen.  
 
 
Vaikutus luottamuksellisen viestin salaisuuteen  
 
Kuten säätämisjärjestysperusteluista käy ilmi, 7 §:n velvoite on kohdennettu nimenomaan 
yleisön saataville toimitettuihin verkkoviesteihin. Näin ollen luottamuksellisen viestin 
salaisuutta suojaavan perustuslain 10 §:n 2 momentin vaatimukset on otettu asianmukaisesti 
huomioon.  
 
Julkaisemisvelvollisuudet  
 
Julkaisijalle ja ohjelmatoiminnan harjoittajalle asetetut määrätynsisältöiset 
julkaisuvelvollisuudet rajoittavat perustuslain 12 §:n 1 momentin takaamaa oikeutta julkistaa 
tietoja kenenkään ennakolta estämättä. Mainitun perusoikeussäännöksen voidaan nimittäin 
katsoa turvaavan paitsi oikeuden vapaasti ja viranomaisten puuttumatta julkaista tietoja, joita 
julkaisija ja ohjelmatoiminnan harjoittaja päättää julkaista, myös samalla olla julkaisematta 
tietoja, joita se ei halua julkaista tai pidä julkaisemisen arvoisina. Julkaisemisvelvollisuuksia 
on siten arvioitava perusoikeusrajoituksina, jotka kohdistuvat tällaiseen sananvapauden 
käyttäjän autonomiaan.  
 
Viranomaisten tiedotusten julkaisuvelvollisuus (8 §, 7. ja 8. lakiehdotus)  
 
Ehdotettuun viranomaistiedotusten julkaisemiseen on varsin painavat ja toisten 
perusoikeuksien turvaamiseen liittyvät hyväksyttävät syyt. Tämä koskee etenkin ihmisten 
hengen tai terveyden taikka merkittävien ympäristö- tai omaisuusarvojen suojaamiseksi 
välitettäviä tiedotuksia. Ehdotettu tiedottamisvelvollisuus ei ole tältä osin myöskään 
suhteeton puuttuminen sananvapauteen.  
 
Sen sijaan täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden kannalta mainittuihin täsmällisiin ja painaviin 
perusteisiin rinnastettava tärkeä syy on muotoiltu varsin väljästi. Säännöksellä tarkoitetaan 
merkitykseltään ja suojan tarpeeltaan vähintään yhtä tärkeitä intressejä, joten ilmaisua 
"tärkeä syy" olisi aiheellista selvyyden vuoksi täsmentää. Täsmennys voitaisiin toteuttaa 



esimerkiksi siten, että perusteena tulee olla niihin rinnastettava välttämätön syy.  
 
Vastineen ja oikaisun julkaisemisvelvollisuus (11 §)  
 
Velvoite vastineen julkaisemiseen rajoittaa sananvapauden käyttämistä, koska se perustaa 
velvollisuuden julkaista muun tahon laatiman tietynsisältöisen viestin. Velvoite suojaa 
samalla kuitenkin perustuslain 10 §:n 1 momentissa suojattua yksilön kunniaa, joten sillä on 
hyväksyttävä ja painava peruste. Vastineoikeus on määritelty 9 §:ssä riittävän täsmällisesti ja 
siten, että sen syntyminen edellyttää perusteltua syytä katsoa loukkauksen tapahtuneeksi. 
Näin ollen vastineoikeuden ja myös vastineen julkaisuvelvollisuuden perusteena on 
objektiivisesti arvioitava seikka. Tämän vuoksi tätä sananvapauden rajoitusta voidaan pitää 
sekä riittävän tarkkarajaisena että suhteellisuusperiaatteen vaatimusten mukaisena. Myös 
oikeusturvajärjestelmä, joka perustuu tuomioistuimen jälkikäteisen arvion mahdollisuuteen, 
on asianmukainen. Vastineoikeus ja vastineen julkaisuvelvollisuus sopeutuvat siten 
sananvapauden perusoikeussuojaan.  
 
Sähköisessä joukkoviestinnässä vastineoikeuden toteuttaminen ei kuitenkaan ole yhtä 
luontevasti sovitettavissa viestimen toiminnan luonteeseen kuin painetussa viestinnässä. 
Tässä suhteessa vastineoikeuden toteuttaminen voi aiheuttaa sähköiselle joukkoviestinnälle 
isomman velvoitteen kuin muulle viestinnälle. Eroa ei kuitenkaan voitane pitää kohtuuttoman 
ongelmallisena sananvapauden perusoikeussuojan kannalta, sillä samanaikaisen 
kuulemisen toteuttaminen on tehokas ja myös viestimen luonne huomioon ottaen 
asianmukainen keino, jolla vastineen julkaisemispaineita voidaan ohjelmatoiminnassa 
etukäteen tosiasiassa rajoittaa.  
 
Oikaisuoikeuden perusteena on virheellisen tiedon julkaiseminen yksityisestä henkilöstä, 
yhteisöstä, säätiöstä tai viranomaisesta siten, että virhe ei ole piin vähäinen, että sen 
oikaiseminen on ilmeisen tarpeetonta. Koska sananvapauden ei voida katsoa suojaavan 
olennaisesti virheellisten tietojen tarkoituksellista julkaisemista, oikaisun 
julkaisemisvelvollisuudelle on sinänsä hyväksyttävät perusteet. Samalla on kuitenkin otettava 
huomioon, että keskeinen osa sananvapauden ydinalueelle kuuluvasta uutisten 
julkaisemisesta on jossain määrin virhealtista, koska merkittävä uusi tieto saattaa tarkentua 
vasta tietojen kertyessä. Oikaisuoikeuden laajuus on käytännössä suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti suhteutettava tähän uutisten välityksen luonteeseen, mikä on käytännössä 
mahdollista virheen vähäisyyskriteeri huomioon ottaen. 
 
 
Tuomioistuimen antamat julkaisumääräykset  
 
Tuomioistuimen asettama velvollisuus tietyn sisältöisen viestin julkaisemiseen merkitsee 
puuttumista sananvapauteen. Myös tällaisia julkaisemismääräyksiä on siten arvioitava 
perusoikeusrajoituksina. Lakiehdotukseen sisältyy useita tällaisia määräystilanteita.  
 
Vastineen ja oikaisun julkaisemismääräys (12 §)  
 
Määräyksen perusteena olevia oikeuksia ja velvollisuuksia on arvioitu edellä. Joka 
tapauksessa myös tältä osin käräjäoikeuden on lakia soveltaessaan otettava huomioon 
sananvapausperusoikeuden asettamat vaatimukset, mikä osaltaan puoltaa lain 
tarkoitussäännöksen ja sen soveltamisessa käytettävän tulkinnan määrittelyä.  
 
Verkkoviestin jakelun keskeyttämismääräys (19-20 §)  



 
Keskeyttämismääräyksen antaminen edellyttää viestin sisällön olevan sisällöltään ilmeisen 
rikollinen. Määräyksen antamiselle on siten hyväksyttävä peruste. Täsmällisyyden ja 
tarkkarajaisuuden kannalta voidaan kuitenkin kiinnittää huomiota kriteeriin, jonka mukaan 
määräyksen antamisen edellytyksenä on, että viestin "pitäminen yleisön saatavilla on 
säädetty rangaistavaksi" ja tämä on "viestin sisällön perusteella ilmeistä".  
 
Lakiehdotuksen säätämisjärjestysperusteluista käy ilmi, että säännös on tarkoituksella 
muotoiltu väljäksi ja joustavaksi (s. 96-97). Tällaista väljyyttä ei tässä yhteydessä, kun 
kysymys on sananvapauden käyttöön suoraan kohdistuvasta ennakollisesta rajoituksesta, 
voida kuitenkaan pitää aiheellisena eikä perusteltuna. Sääntelyä olisikin tältä osin 
mahdollista täsmentää esimerkiksi mainitsemalla tarkemmin tunnusmerkistöt tai yksilöimällä 
rikoslain säännökset.  
 
Ehdotettu sääntely täyttää muuten perusoikeusrajoitukselle asetettavat vaatimukset.  
 
 
Kunnianloukkaustuomion julkaisuvelvollisuus (25 §)  
 
Ehdotetulle julkaisuvelvollisuudelle on hyväksyttävät, kunnian perusoikeussuojaan liittyvät 
perusteet. Julkaisuvelvollisuuden määrittelee aina tuomioistuin ja se on mitoitettava 
kohtuulliseksi. Sääntelyyn ei ole huomauttamista valtiosääntöoikeudelliselta kannalta.  
 
 
Verkkoviestin jakelun keskeyttämisoikeus (20 §)  
 
Sananvapaus sisältää perusoikeuden viestien julkistamiseen ja vastaanottamiseen 
kenenkään ennakolta estämättä. Kun lakiehdotuksen 20 § perustaa ylläpitäjälle oikeuden 
keskeyttää verkkoviestin jakelu, kysymys on ilmeisestä poikkeamisesta tästä ennakkoesteen 
kiellosta, vaikka ennakkoestettä ei asetakaan viranomainen vaan toinen yksityinen. 
Poikkeukselle on kuitenkin erittäin vahvat ja yleisesti hyväksyttävät perusteet, poikkeus on 
muotoiltu suppeasti ja tarkkarajaisesti, minkä lisäksi sen toteuttamiseen liitttyvät 
asianmukaiset oikeusturvan takeet. Sääntelyyn ei tässä suhteessa ole huomauttamista.  
 
Jakelun keskeyttämistä on paikallaan arvioida myös puuttumisena sopimusvapauteen, koska 
palvelimen ylläpitäjä voisi yksipuolisesti ja suoraan lain nojalla keskeyttää 
sopimusperusteisen suoritusvelvollisuutensa toteuttamisen. (Voitaneen olettaa, että kysymys 
on yleensä sopimusperusteisesta suhteesta.) Kysymys voi siten olla puuttumisesta myös jo 
ennen lain voimaantuloa syntyneisiin varallisuusoikeudellisiin sopimussuhteisiin. Tällaisten 
sopimussuhteiden pysyvyys kuuluu perustuslain 15 §:n 1 momentissa jokaiselle turvatun 
omaisuuden suojan piiriin. Taannehtivana pidettyyn puuttumiseen on 
perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä suhtauduttu kielteisesti, joskaan 
sopimussuhteiden koskemattomuus ei ole muodostunut ehdottomaksi (ks. esim. PeVL 
37/1998 vp, s. 2/I ja PeVL 48/1998 vp, s. 2/II sekä niissä mainitut kannanotot).  
 
Tätäkin omaisuuden suojaan puuttuvaa sääntelyä on arvioitava perusoikeuksien! yleisten 
rajoitusedellytysten kannalta. Tässä suhteessa on merkitystä sillä, että sääntelylle on 
hyväksyttävät perusteet, se on muotoiltu suppeasti ja tarkkarajaisesi, minkä lisäksi sen 
toteuttamiseen liitttyvät asianmukaiset oikeusturvan takeet. Ehdotus ei ole tältä kannalta 
ongelmallinen. Sama arvio voidaan esittää siltä kannalta, että palvelimen ylläpitäjän 
näkökulmasta sääntely on merkityksellinen myös perustuslain 18 momentissa tarkoitetun 



elinkeinovapauden toteuttamisessa.  
 
Säätämisjärjestystä koskevien perustelujen mukaan verkkoviestin jakelun 
keskeyttämisoikeuden määrittelyä olisi mahdollista pitää myös julkisen hallintotehtävän 
antamisena yksityiselle (97/II). Tällaista arviota voi tuskin pitää perusteltuna, sillä lailla on 
vakiintuneesti katsottu voitavan säännellä sopimussuhteen osapuolten oikeuksia ja 
velvollisuuksia perustamatta tällä tavoin osapuolille julkisoikeudelliseksi luonnehdittavia 
tehtäviä tai toimivaltaa.  
 
Julkaisun takavarikko (22 §)  
 
Julkaisun takavarikko olisi mahdollinen sillä perusteella, että on syytä olettaa, että julkaisu 
tuomitaan menetettäväksi. Tällainen pelkkään olettamaan perustuva puuttuminen oikeuteen 
ilmaista ja julkistaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä on varsin ongelmallinen 
sananvapauden kannalta. Kun lisäksi otetaan huomioon, että takavarikko voisij kohdistua 
levitykseen tarkoitettuun julkaisuun, takavarikko voisi olla mahdollinen jo ennen 
julkaisemista. Se voisi siten muodostaa varsin tehokkaan ennakkoesteen julkaisun 
saattamiselle julkisuuteen, mutta ennakollisen puuttumisen perusteena olisi ainoastaan ole 
us siitä, että julkaisu tuomitaan menetetyksi.  
 
Säännöksellä ei ehkä liene tarkoitettu perustaa näin yleistä takavarikkotoimivaltaa julkaisun 
oletetun sisällön perusteella. Säännös kuitenkin sijaitsee pakkokeinoja koskevassa luvussa, 
joten se voitaisiin ymmärtää myös yleiseksi takavarikkosäännökseksi. Ehdotusta ei voida 
pitää onnistuneena muotoilultaan eikä myöskään systemaattiselta sijainniltaan.  
 
Koska pakkokeinoja on säännelty muuallakin kuin 5 luvussa (mm. 12 §), ei sinänsä voine olla 
estettä siirtää takavarikkosäännös menettämisseuraamusta koskevan 24 §:n jälkeen. 
Takavarikkosäännös oli lisäksi muotoilta niin, että on selvää, että takavarikko on kiinteästi 
liitännäinen menettämisseuraamukseen ja suhteessa siihen epäitsenäinen seuraamus. 
Tällöinkään takavarikkoa ei voitane kytkeä pelkästään siihen olettamaan, julkaisu tuomitaan 
menetetyksi.  
 
Julkaisun menettämisseuraamus (24 §)  
 
Julkaisu voitaisiin tuomita menetetyksi, "jos on tehty kyseisen julkaisun sisältöön perustuva 
rikos". Säännös on varsin tulkinnanvarainen ja lisäksi väljäsisältöinen, koska julkaisun 
sisältöön perustuva rikos voi merkitä useita erilaisia asioita. Koska menettämisseuraamus 
puuttuu periaatteessa varsin ankarasti sananvapauteen ja rajoittaa myös omaisuuden 
suojaa, menettämisseuraamuksen tuomitseminen olisi ilmeisesti kytkettävä selvemmin 
määriteltyihin rikostunnusmerkistöihin.  
 
Lakialoite 66/2002 vp  
 
Lakialoitteeseen ei sisälly valtiosääntöoikeudellisesi ongelmallisia ehdotuksia. Kuten sen 
perusteluissa todetaan, kyseessä olisi "eräänlainen yhteissääntely". Varsinaisena 
joukkoviestinnän itsesääntelynä tällaisen virallisen elimen toimintaa ei olekaan mahdollista 
pitää.  
  


