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SANANVAPAUS OIKEUTENA 



Sananvapaus oikeutena 

• Sananvapaus on ns. vapausoikeus  

• Monen muun keskeisen oikeuden turvaamisen 
edellytys 

• Nykyään länsimaissa vahva asema -  tunnettu 
oikeus! 

• "Oikeus hankkia ja levittää tietoja kaikkien 
tiedotusvälineiden kautta" toteutuu vain, jos 
tiedotusvälineet ovat vapaita ja riippumattomia. 

 sensuurin kielto 

 

 



• Sananvapaus vs. yksityiselämän suoja.  

– Esim. poliitikkoja voidaan arvostella ankarammin 
kuin sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole uranvalintansa 
myötä asettuneet samalla tavoin julkisen huomion 
ja arvioinnin kohteeksi. 

 



SANANVAPAUDEN RAJAT JA 
RAJOITTAMINEN 



Sananvapauden rajat 

• Sananvapaus ei oikeuta syrjintään, toisen 
ihmisen kunnian loukkaamiseen tai väkivaltaan 
yllyttämiseen. 

–  Esimerkiksi Internetin keskustelupalstojen 
sensuuri rasististen viestien estämiseksi ei ole 
mielipiteen- ja sananvapauden vastaista. 

 



• Sotapropagandan kielto 

• Kiihottaminen kansanryhmää vastaan 

• Vihapuhe 

• Kunnianloukkaus sananvapauden 
rajoittamisessa  

 



• Kunnianloukkaussyytteitä käytetään joissakin 
maissa laajasti sananvapauden rajoittamiseen, 
erityisesti viranomaisiin kohdistuvan kritiikin 
hiljentämiseen.  

• Usein tulkinnanvaraisia lakeja voidaan käyttää 
sananvapauden loukkauksiin, esim. Venäjällä 
ja Turkissa tästä esimerkkejä. 

 



Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva 
kansainvälinen yleissopimus 

20. artikla 

1. Kaikki propaganda sodan puolesta on kiellettävä lailla. 

2. Kaikki kansallisen, rotu- tai uskonnollisen vihan 
puoltaminen, joka merkitsee yllytystä syrjintään, vihollisuuksiin 
tai väkivaltaan, on kiellettävä lailla. 

 

Sotapropagandan kielto 



Kiihottaminen kansanryhmää vastaan 

Suomen rikoslaki 11. luku/ 10 § (13.5.2011/511) 
 
Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön 
keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, 
mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan 
tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, 
kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai 
vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai 
vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla 
muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta 
kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään 
kahdeksi vuodeksi. 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001


Törkeä kiihottaminen kansanryhmää 
vastaan 

Suomen rikoslaki 11. luku/10 a § (13.5.2011/511) 
 

Jos kiihottamisessa kansanryhmää vastaan kehotetaan tai houkutellaan 
1) joukkotuhontaan tai sen valmisteluun, rikokseen ihmisyyttä 

vastaan, törkeään rikokseen ihmisyyttä vastaan, sotarikokseen, 
törkeään sotarikokseen, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa 
tehtyyn tappoon tai 

2) muuhun kuin 1 kohdassa tarkoitettuun vakavaan väkivaltaan siten, 
että teolla selvästi vaarannetaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta 

ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan on myös kokonaisuutena 
arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä 
kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vankeuteen vähintään neljäksi 
kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001


POHDITTAVAKSI: Oikeudet ja 
velvollisuudet risteävät 

Free2chooseCreate -projekti 
Tehtävänä nostaa esiin ajankohtainen dilemma, jossa kaksi 
ihmisoikeutta ovat ristiriidassa  kaikki ryhmät käsittelivät 
sananvapautta! 
• Katso toinen seuraavista videoista 

– Anders Breivik:in oikeus kirjeenvaihtoon: 
http://www.youtube.com/watch?v=Bbg9n1DNysY 

– Poliitikkojen mielipiteet vähemmistöistä: 
http://www.youtube.com/watch?v=8fZ0cQ50uYM&feature=c4-
overview-vl&list=PLmepEX8W6aF7gKbL3hrzzfQpKPLdwnlii 

• Pohdi  
– Mitä sopimukset asiasta sanovat? 
– Minkä oikeuksien välillä ristiriita ilmenee? 
– Mitä mieltä itse olet videolla esitetystä kysymyksestä? 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=SSbwCFtBQ_4


Vihapuhe - EU:n määritelmä 

• Euroopan neuvoston ministerikomitean mukaan 
vihapuheella tarkoitetaan sellaista ilmaisua, jolla 
levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan 
rotuvihaa, muukalaisvihaa, antisemitismiä tai 
muunlaista vihaa, joka perustuu 
suvaitsemattomuuteen. 

 



SANANVAPAUS JA TOIMITTAJAT 



Sananvapaus ja toimittajat 

• "Oikeus hankkia ja levittää tietoja kaikkien 
tiedotusvälineiden kautta”  vapaa lehdistö 
on keskeinen sananvapauden ilmentymä 

• Sananvapaus on erityisen keskeinen oikeus 
toimittajille 

 



 Itsesääntely: Julkisen sanan neuvosto (JSN) 
Suomessa 

”Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan 
perusta. Hyvä journalistinen tapa perustuu jokaisen 
oikeuteen vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä. Näiden 
ohjeiden tavoitteena on tukea sananvapauden 
vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä ja edistää 
ammattieettistä keskustelua.” 

 



SANANVAPAUDEN LOUKKAUKSET 



Sananvapauden loukkaukset 

• Vakavimmat sanan- ja mielipiteenvapauden loukkaukset 
liittyvät toisinajattelijoiden vainoamiseen 

• Toimittajat 
• Oppositioaktivistit 
• Ihmisoikeuspuolustajat yleisestikin 
• Yms. 
 
MIELIPIDEVANGIT, UHKAILU, KATOAMISET, MURHAT 

 
• Vangitsemisen pyrkimyksenä on usein estää työn 

jatkaminen 



• Suomi saa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta 
huomattavasti langettavia tuomioita 
sananvapauteen liittyen 

– Luku on nyt 18 (2013), kun esimerkiksi Ruotsissa on 2.  

– Huomaa! Enemmän vain Venäjä (23), Puola (21), 
Itävalta (33), Ranska (28) ja Turkki (215) 

 

• Koskevat useimmiten toimittajien 
kunnianloukkauksiin liittyviä tuomioita 



SANANVAPAUS JULISTUKSESSA JA 
SOPIMUKSISSA 



Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen 
julistus 

19. artikla 

Jokaisella on oikeus mielipiteen- 
ja sananvapauteen; tähän 
sisältyy oikeus häiritsemättä 
pitää mielipiteensä sekä oikeus 
rajoista riippumatta hankkia, 
vastaanottaa ja levittää tietoja 
kaikkien tiedotusvälineiden 
kautta. 

 
Kuva: M-L Muukka & 
Raimo E. Tikkanen /Amnesty 



Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskeva kansainvälinen yleissopimus 

19. artikla;  

1. Jokaisella on oikeus mielipiteen vapauteen ilman 
ulkopuolista puuttumista. 

2. Jokaisella on sananvapaus; tämä oikeus sisältää 
vapauden hankkia, vastaanottaa ja levittää kaikenlaisia 
tietoja ja ajatuksia riippumatta alueellisista rajoista 
joko suullisesti, kirjallisesti tai painettuna 
taiteellisessa muodossa tahi muulla hänen 
valitsemallaan tavalla. 

 

 



3. Edellisessä kohdassa tarkoitettujen vapauksien 
käyttö merkitsee erityisiä velvollisuuksia ja erityistä 
vastuuta. Se voidaan sen tähden saattaa tiettyjen 
rajoitusten alaiseksi, mutta näiden tulee olla laissa 
säädettyjä ja sellaisia, jotka ovat välttämättömiä  

1) toisten henkilöiden oikeuksien tai maineen 
kunnioittamiseksi,  

2) valtion turvallisuuden tai yleisen järjestyksen 
(”ordre public”), terveydenhoidon tai moraalin 
suojelemiseksi. 

 



Yleissopimus lapsen oikeuksista 

12. artikla 

1. Sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka kykenee 
muodostamaan omat näkemyksensä, oikeuden vapaasti 
ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa 
asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen 
iän ja kehitystason mukaisesti. 

2. Tämän toteuttamiseksi lapselle on annettava erityisesti 
mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa 
oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa joko suoraan tai 
edustajan tai asianomaisen toimielimen välityksellä 
kansallisen lainsäädännön menettelytapojen mukaisesti. 

 



13. artikla 

1. Lapsella on oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä. 
Tämä oikeus sisältää vapauden hakea, vastaanottaa ja 
levittää kaikenlaisia tietoja ja ajatuksia yli rajojen 
suullisessa, kirjallisessa, painetussa, taiteen tai missä 
tahansa muussa lapsen valitsemassa muodossa. 

 



2. Tämän oikeuden käytölle voidaan asettaa tiettyjä 
rajoituksia, mutta vain sellaisia, joista säädetään laissa 
ja jotka ovat välttämättömiä: 

a) muiden oikeuksien tai maineen kunnioittamiseksi; 
tai 

b) kansallisen turvallisuuden, yleisen järjestyksen 
(ordre public), tai väestön terveyden tai moraalin 
suojelemiseksi. 

 



Euroopan ihmisoikeussopimus 

10. artikla 

 

1. Jokaisella on sananvapaus. Tämä oikeus 
sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä 
vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia 
alueellisista rajoista riippumatta ja 
viranomaisten siihen puuttumatta. Tämä artikla 
ei estä valtioita tekemästä radio-, televisio- ja 
elokuvayhtiöitä luvanvaraisiksi. 

 



• 2. Koska näiden vapauksien käyttöön liittyy velvollisuuksia 
ja vastuuta, se voidaan asettaa sellaisten 
muodollisuuksien, ehtojen, rajoitusten ja rangaistusten 
alaiseksi, joista on säädetty laissa ja jotka ovat 
välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa 
kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden 
tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai 
rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin 
suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai 
oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen 
paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan 
ja puolueettomuuden varmistamiseksi. 
 



KIITOS! 


