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Mediatohtori
Tuomioistuimet Suomessa otta-

vat huomioon aiempaa laajem-

min sananvapauden demokra-

tian toteutumisessa. Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen 

EIT:n suomalaistuomari Päivi 

Hirvelä toteaa, että esimerkiksi 

Korkein oikeus on ottanut on-

keensa ihmisoikeussopimusta 

koskevista sananvapausratkai-

suista.

”Oikeuden perustelutekniik-

ka on parantunut viime vuosina 

aivan silmissä”, Hirvelä sanoo.

EIT on katsonut Suomen lou-

kanneen ihmisoikeussopimuk-

sessa turvattua sananvapautta 

useasti viime vuosina.

”Tapaukset ovat kuitenkin 

vanhoja, eivätkä välttämättä ker-

ro tästä päivästä. Olisikin ollut 

mukavampaa, jos niitä olisi rat-

kaistu jo aiemmin. Silloin ne olisi-

vat voineet olla jo aiemmin ohjaa-

massa yleistä oikeuskäytäntöä.”

Päivi Hirvelän mielestä sanan-

vapauden näkökulma on ollut 

oikeuden tulkinnoissa Suomessa 

liian kapea tai sen merkitys on 

ohitettu täysin. Yksityisyyden 

suojaa on sovellettu mediaa vas-

taan nostetuissa oikeustapauk-

sissa poikkeuksellisen kattavasti.

”Suomalaistuomarit ovat tun-

tuneet luottavan siihen, että riit-

tävä punninta sananvapauden ja 

yksityisyydensuojan välillä olisi 

tehty jo lainsäädäntövaiheessa. 

Tästä syystä sananvapauden mer-

kitystä ei ole pohdittu enää erik-

seen tapauksia ratkaistaessa.” 

Sananvapaus sekä toisaalta 

yksityiselämän, perhe-elämän 

ja kunniansuoja ovat ihmisoike-

ussopimuksessa kaksi samanar-

voista oikeutta. Kummallakaan 

niistä ei ole toista suurempaa 

painoarvoa. 

Sananvapaus on yksi ehdot-

tomista vapausoikeuksista ja 

samalla demokraattisen yhteis-

kunnan kulmakiviä. Median 

harjoittamana se on keskeistä 

demokraattisen järjestelmän 

toiminnan valvomiseksi ja arvi-

oimiseksi. Sananvapauden käyt-

töön liittyy kuitenkin oma vas-

tuunsa, eikä sitä saa käyttää 

vilpillisesti, esimerkiksi jakamal-

la tietoisesti virheellisiä tietoja.

”Mutta sananvapauden rajoit-

tamisen perusteita on arvioitava 

hyvin tarkasti.” 

Ihmisoikeussopimuksen sisältö 

kertoo paljon sananvapauden 

merkityksestä. EIT:n tulkinnat 

korostavat median yhteiskun-

nallista tehtävää ja oikeutta 

puuttua julkisuudessa erilaisiin 

asioihin. Julkinen intressi on laa-

ja käsite ja keskeinen kysymys 

yhteiskunnallisten toimintojen 

ja yleisen vallankäytön valvon-

nan kannalta.

Sananvapauden arvioimises-

sa on mentävä pitkälle yksittäis-

ten tapausten olosuhteisiin ja 

yksityiskohtiin. Tapauksesta on 

löydettävä jotakin sellaista eri-

tyistä ja olennaista, joka tekee 

asian merkitykselliseksi sanan-

vapauden ja tiedonvälityksen 

näkökulmasta.

Vaikka yleiset perustelut 

sananvapauden rajoitukseen 

olisivatkin olleet tapauksessa 

perusteltuja, kansalliset tuomio-

istuimet eivät ole tuoneet niitä 

aina perusteluissa esiin. 

”Annamme merkitystä sille, 

miten sananvapauden merki-

tystä on tapausten yhteydessä 

pohdittu. Tuomioistuimilta 

edellytetään, että ne ensinnäkin 

tiedostavat kahden ihmisoikeu-

den, sananvapauden ja yksityi-

syyden suojan, olemassaolon 

ja pohtivat niiden tasapainotta-

mista jutussa. Sananvapautta on 

rikottu, jos se on ohitettu ratkai-

sussa täysin eikä sille ole annettu 

perusteluissa mitään merkitys-

tä”, Päivi Hirvelä sanoo.

EIT pyrkii pitämään valtioille 

langetettavat korvaukset pieni-

nä, jottei niistä synny houkutte-

levaa raha-automaattia.

Poliitikkojen ja muiden mer-

kittävien vallankäyttäjien yk-

sityiselämällä on vaikutusta 

julkisen roolin arvioimisessa. 

Kuitenkin vallankäyttäjien me-

diajulkisuuden kohdalla on poh-

dittava, missä vaiheessa tällaista 

tarkkailukohteena olemisen 

pakkoa ei enää ole. 

Aiemman pääministerin Matti 

Vanhasen Pääministerin mor-

sian -kirjan tapaus on yksi tä-

mäntapainen tuleva arvioinnin 

kohde. Korkein oikeus tuomitsi 

kirjan kirjoittajan ja kustanta-

jan Vanhasen yksityiselämän 

ydinalueeseen ulottuvista louk-

kauksista.

Suomi liittyi ihmisoikeusso-

pimukseen vasta parisenkym-

mentä vuotta sitten. Suomen 

lainsäädännöstä löytyi runsaasti 

korjattavaa suhteessa sopimuk-

sen vaatimuksiin, erityisesti kos-

kien pakkokeinoja, vangitsemi-

sia ja muita yhteiskunnan järeitä 

keinoja. 

Sananvapauskysymyksiä on 

arvioitu Suomessa virallisen 

syyttäjän ajamissa kunnianlouk-

kausjutuissa rikosjuttuina ja seu-

raamuksetkin ovat saattaneet 

olla tuntuvia. Monissa muissa 

maissa nämä jutut ovat siviili-

prosessia. 

”Suomalaisessa lainsäädän-

nössä ei ole mitään erityistä 

korjattavaa, vaan ongelma on 

siinä, miten sitä sananvapauden 

suhteen sovelletaan. Esimer-

kiksi mahdollisuus vankeusran-

gaistukseen on asia, joka pitäisi 

poistaa sananvapautta rajoitta-

vasta lainsäädännöstä. Tämän-

tapaisella sanktiolla voi olla 

laajempaa hillitsevää vaikutusta 

median toiminnalle ja tätä kaut-

ta demokratian toteutumiselle”,

Päivi Hirvelä pohtii.

Heikki Kuutti
heikki.kuutti@jyu.fi

Viestintäoikeuden ja journalis-

mietiikan asiantuntija, FT Heikki 

Kuutti tapasi Päivi Hirvelän Stras-

bourgissa marraskuussa.

Kuutti on arvioinut tämän vuoden 

ajan Kalevan juttuja tällä palstalla. 

Arviot löytyvät internetistä osoit-

teesta www.kaleva.fi/mediatohtori

Sananvapaus laajenee Suomessa
Ihmisoikeustuomarin mielestä tuomioistuimet ovat korostaneet liikaa yksityisyyden suojaa

Päivi Hirvelä työskentelee tuomarina Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa Strasbourgissa. Hän arvioi, että sananvapauden osuus osataan ottaa aikaisempaa

 paremmin huomioon suomalaistuomioistuinten päätöksissä.

SINI SILVAN

Euroopan ihmisoikeustuomio-

istuimen EIT:n mielestä suoma-

laisilla tuomioistuimilla on ollut 

vaikeuksia tehdä selkeää eroa 

yksityisen ihmisen yksityisyy-

den ja julkisen elämän välillä.

Median julkistamia kriittisiä 

mielipiteitä yksityiselämästä on 

suomalaisessa oikeuskäytän-

nössä arvioitu faktapohjaisina 

väitteinä, ja niiltä on edellytetty 

näyttöä tai erityisiä perusteita.

Päinvastoin kuin EIT:n sanan-

vapautta tukevissa tulkinnois-

sa, median esittämää kritiikkiä 

ei ole suomalaisissa tuomiois-

tuimissa mielletty arvostelu-

pohjaisiksi ilmauksiksi, joilta ei 

ole edes mielekästä edellyttää 

oikeaksi osoittamista. Mediajul-

kisuus on nähty pitkälti tosiasi-

oiden julkaisemisen foorumiksi, 

jossa on sallittu vain minimaa-

lisesti yksityisten ihmisten elä-

mää koskettavia tietoja.

Sananvapausongelmat suo-

malaismediassa ovat liittyneet 

suomalaisten tuomioistuinten 

kapeaan näkemykseen asioiden 

yhteiskunnallisesta merkityk-

sestä. Samoin median oikeuteen 

arvostella ja herättää julkista 

keskustelua.

Ongelmia on aiheutunut myös 

liian laajasta yksityiselämän suo-

jan tulkinnasta erityisesti ”taval-

listen kansalaisten” julkisessa 

käsittelyssä.

Suomessa unohdetaan, että 

yksityisistä ihmisistä voi tulla 

uuden tehtävän tai poikkeuksel-

lisen toiminnan kautta julkinen 

toimija ja tätä kautta myös julki-

sen arvostelun kohde. Poliitik-

kojen ja muiden vallankäyttäji-

en velvoitteet altistua julkiselle 

arvioinnille ymmärretään kyllä.

EIT lisäksi edellyttää, että 

yksittäisiä tapahtumia tai toi-

mijoita saa käsitellä mediajulki-

suudessa esimerkkeinä jostakin 

laajemmasta yhteiskunnallises-

ta epäkohdasta. 

Käsiteltävien asioiden laa-

duilla tai sävyllä ei sinällään 

ole rajoituksia, vaan ne voivat 

olla esimerkiksi järkyttäviä tai 

aiheut taa levottomuutta.

Myös tietynasteiset liioittelut 

ja provokatiiviset ilmaisut on 

ymmärretty osaksi journalismia 

ja keinoksi herättää yleisön mie-

lenkiintoa kerrottavia asioita 

kohtaan. 

Sananvapautta tukevat EIT:n 

päätökset kertovat, että suoma-

laiset ammattijournalistit voivat 

edistää julkisuutta. Esimerkiksi 

seuraavat EIT:n tulkinnat tuke-

vat laajempaa sananvapautta 

kuin mitä suomalaisoikeusistui-

met ovat päättäneet: 

Potilaskuolemaan johtaneen 

leikkausoperaation mediakä-

sittelyllä oli laajaa kiinnostusta 

eikä tapauksen esitutkintaan 

pohjautunut julkisuus loukan-

nut kirurgin kunniaa, vaikka 

hänen päihtymisepäilyilleen ei 

löytynytkään riittävää näyttöä 

tapauksen oikeuskäsittelyssä

Virheellisten väitteiden myö-

hempi oikaiseminen olisi pitä-

nyt ottaa huomioon oikeuden 

ratkaisussa, joka koski erään jär-

jestön asiamiehen ammatillista 

osaamista kritisoinutta juttua.

Kansanedustajan nimen mai-

nitseminen tämän aviomiehen 

ravintolariehumista koskenees-

sa jutussa ei loukannut kansan-

edustajan yksityisyyttä.

Presidentinvaalien tiedotus-

vastaavan seurustelusuhteen 

kertominen ei loukannut tämän 

yksityisyyttä, koska henkilö toi-

mi julkisessa tehtävässä.

Sanomalehti sai kertoa tiedo-

tusvastaavan tapauksessa jutun 

alun perin julkaisseelle lehdelle 

langetetusta kansallisesta tuo-

miosta.

Määrätietoisesta ja merkittä-

västä eläkehuijauksesta tuomi-

tun yksityisyrittäjän kuvan jul-

kaiseminen ei loukannut tämän 

yksityisyyttä.

Korkean virkamiehen uuden 

tyttöystävän toiminnasta mo-

lempien rikostutkintaan johta-

neessa tapahtumassa sai kertoa 

myös paljastamalla tyttöystävän 

henkilöllisyys.

Toimittajat ovat menneet kui-

tenkin liian pitkälle joissakin 

tapauksissa ja ovat loukanneet 

yksityisyyttä. EIT oli valmis ra-

jaamaan median rakentamaa 

sananvapautta esimerkiksi seu-

raavissa tapauksissa:

Urheiluseuran tekemästä 

joukkoraiskauksesta kertomi-

nen tosiasiana loukkasi pelaaji-

en kunniaa, koska asiasta ei ollut 

riittävää näyttöä eikä jutussa 

mainittu erikseen sitä, ettei asi-

assa ollut käynnistetty rikostut-

kintaa.

Insestistä tuomitun isän te-

levisiohaastattelu olisi pitänyt 

toteuttaa alaikäisten uhrien suo-

jelemiseksi ilman, että isän hen-

kilöllisyys paljastui samalla.

Heikki Kuutti

Julkinen arvostelu puolitiessä Suomessa
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kSuomalaismediaan liittyvät sananvapauskiistat ovat nousseet sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asialistoille 

että suomalaisten lehtien otsikoihin.

STT 

SAVONLINNA Savonlinnan 

oopperajuhlien johtaja vaihtuu 

ensi vuoden syksyllä. Festivaalia 

pian kymmenen vuotta johtanut 

Jan Hultin, 55, jättää tehtävän-

sä. Hultinin kausi huipentuu fes-

tivaalin satavuotisjuhliin tuleva-

na kesänä.

Uuden johtajan haku alkaa en-

si vuoden alusta.

Hultinin aisaparina toimiva 

kapellimestari Jari Hämäläinen 

jatkaa taiteellisena johtajana 

kauteen 2013.

Hultin on luvannut olla käy-

tettävissä mahdollisuuksiensa 

mukaan myös juhlakesän 2012 

jälkeisessä siirtymävaiheessa. 

Hän kertoo miettineensä asiaa jo 

pitemmän aikaa.

”Sanoin jo 50-vuotishaastat-

telussa, että juhlakesä voisi olla 

luonteva aika ojentaa viestika-

pula seuraajalle ja lähteä itse uu-

sille urille.”

Tulevaisuuden suunnitelmis-

taan Hultin ei vielä puhu. Sa-

vonlinnan juhlien hän arvioi 

kulkeneen kaudellaan hyvään 

suuntaan. Talousvaikeuksia on 

ollut, mutta niistäkin on selvitty.

”Nyt keskitytään vuosisadan 

juhlien rakentamiseen. Syksyllä 

on sitten aikaa katsella, mihin 

suuntaan maailma vie.”

Hultin on taustaltaan luokan-

opettaja, joka on työskennellyt 

aiemmin muun muassa Suomen 

Kansallisoopperassa.

Jan Hultin jättää 
oopperajuhlat 
ensi vuonna

Ensi kesänä Savonlinnan ooppe-

rajuhlat viettää 100-vuotissynty-

mäpäiviään festivaalin historian 

kalleimmalla ohjelmistolla. Sen 

jälkeen oopperanjohtaja Jan Hul-

tin lähtee kohti uusia haasteita.

Eeva Kauppinen Kaleva

OULU Kaikista Suomen laitok-

sista turvapaikanhakijoiden 

vastaanottokeskuksissa on kaik-

kein vähiten kulttuuritarjontaa. 

Tämä havainto johti Suomen 

Kansallisteatterin toteuttamaan 

Vastaanotto-projektia.

Projektissa on kolme vaihetta: 

kenttätyö, Paperiankkuri-esitys 

Kansallisteatterin pienellä näyt-

tämöllä sekä Paperisilta-esityk-

sen valtakunnallinen kiertue.

Paperisilta yhdistää liikettä, 

laulua, musiikkia ja teatteria. 

Ensi-ilta on 6.12. Helsingin Kylä-

saaren vastanottokeskuksessa. 

Ensi vuoden aikana Paperisilta 

nähdään vastaanottokeskuksis-

sa ympäri maan sekä alle 18-vuo-

tiaana Suomeen tulleiden 

turvapaikanhakijoiden ryhmä-

kodeissa.

Paperisilta vierailee Rova-

niemellä 23.2., Kemissä 24.2., 

Ruukissa 27.3., Oulussa 28.–

30.3. ja Pudasjärvellä 30.3.

Kajaanin vastaanottokeskuk-

sessa Paperisilta nähdään kesäl-

lä 2012 Kajaanin Runoviikkojen 

aikana.

Paperisilta-esityksen jälkeen 

esiintyjät virittelevät henkilö-

kunnan avustuksella keskuste-

lua esityksen herättämistä tun-

teista ja ajatuksista.

Mukana ovat tanssija Nina Hy-

värinen, näyttelijä Jussi Lehto-

nen ja muusikko Mikko Perko-

la. Esityksen ohjaaja on Hanna 

Brotherus.

Esityksen aikana järjestetään 

toimintaa myös vastaanottokes-

kusten alle 10-vuotiaille asuk-

kaille. Työpajamuotoisen Pape-

rihiiri-esityksen toteutuksesta 

vastaa kaksi teatteripedagogi-

näyttelijää, Mirjami Heikkinen 

ja Elisa Salo.

Suomessa on tällä hetkellä 22 

vastaanottokeskusta ja 20 ala-

ikäisyksikköä. Niissä asuu noin 

4 000 turvapaikanhakijaa, joista 

200 on yksin tulleita alaikäisiä.

Vastaanotto-projekti on toteu-

tettu yhteistyössä Suomen Pu-

naisen Ristin ja Lastensuojelun 

Keskusliiton kanssa.

Paperisilta tulee 
vastaanotto-
keskuksiin

Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön Paperisilta-esityksessä ovat 

mukana muusikko Mikko Perkola (vas.), tanssija Nina Hyvärinen ja 

näyttelijä Jussi Lehtonen.

NICO BÄCKSTRÖM

Kaleva

OULU Kajaanin Harrastajateat-

terin esitys Radix pohtii poliitti-

sen radikalismin nykytilaa glo-

baalissa kontekstissa.

Näyttämölle nousevat nyky-

päivän radikaalit Yhdysvaltain 

kristillisestä oikeistosta Ve-

näjän uusnatseihin, Lontoon 

mellakoitsijoista ympäristöso-

tureihin, ääri-islamisteista Brei-

vikiin, Halla-ahosta Linkolaan.

”Teos on syntynyt halusta tut-

kia, mistä vihan ideologioissa ja 

ääriliikkeiden nousussa on ky-

symys. Mitä radikalisoitumisen 

lähteillä, juurissa (lat. radix) to-

della piilee”, kertoo dramaturgi 

ja ohjaaja Eino Saari.

Toteutuksessa on hyödynne-

tään ajankohtais- ja dokument-

titeatterin eri muotoja. Näyt-

tämöllä nähdään 15 teatterin 

harrastajaa ja ammattilaista.

Ensi-ilta on Generaattorilla 

Kajaanissa perjantaina 2.12. 

kello 19. Esitysperiodi jatkuu 

18.2.2012 saakka.

Kajaanin Harrastajateatterin 

esitykset Radix ja Mum – esitys 

äitiydestä, tyttärenä olemises-

ta ja elämästä valittiin Työvä-

en Näyttämöpäiville Mikkeliin 

27.–29.1.2012. Jälkimmäisen on 

ohjannut Sara Saxholm.

Ääriliikkeet 
näyttämölle


