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Ari-Matti Nuutila* 

VAPAA JOUKKOTIEDOTUS  
KORRUPTION TORJUNNASSA 

1 KORRUPTIO JA  
YK:N KORRUPTIOSOPIMUS 

Korruptio on toimivallan väärinkäyttöä yksityisen edun tavoitteluun. Vas-
tuuasemassa oleva henkilö lahjotaan, jotta tämä myötävaikuttaisi siihen, 
että lahjoja saa oikeudetonta etua. Tyypillisesti lahjottava henkilö on polii-
tikko tai virkamies ja lahjoja yksityishenkilö tai yritys. Suomen ongelmana 
pidettiin pitkään erityisesti vaalirahoituksen avoimuuden puutetta. Vuon-
na 2008 alkaneen vaalirahoituskohun myötä vaalirahoituslainsäädäntöä 
onkin uusittu. Ehdokkaan vaalirahoituksesta annettu laki (273/2009) 
koskee eduskunta-, presidentin-, kunnallis- ja europarlamenttivaaleja. 
Lailla lisättiin vaalirahoituksen avoimuutta ja tietoa ehdokkaiden sidon-
naisuuksista sekä rajoitettiin vaalikampanjojen kulujen kasvua.1 Lakia täy-
dennettiin seuraavana vuonna (684/2010) säännöksillä tuesta puolueille, 
puolueyhdistyksille ja puolueiden lähiyhteisöille. 

Perinteisesti korruptiolla on tarkoitettu virkamiesten lahjontaa ja 
muuta epäasiallista hyödyttämistä. Lahjottava voi olla myös yrityksen pal-
veluksessa oleva henkilö. Lahjonta elinkeinotoiminnassa on yhä laajem-
min kriminalisoitu. Suuri osa palveluista, jotka aikaisemmin tuotettiin vir-
kamiestyönä, joko ostetaan täysin yksityiseltä sektorilta tai hoidetaan jul-
kisyhteisön omistaman osakeyhtiön toimintana. Lisäksi julkiset hankinnat 
ja julkisten varojen hoito yksityisissä yrityksissä ovat nousseet entistä kes-
keisempään asemaan korruption torjunnassa. Muun muassa julkisten vi-

                                                   
* Nuutila, Ari-Matti, OTT, Legal Consultant, YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnas-
ta vastaava toimisto (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC), Wien 
1 Uudistamista oli suosittanut myös Euroopan neuvoston korruption vastainen elin Gre-
co suoritettuaan Suomessa maantarkastuksen kesäkuussa 2007 ja antaessaan joulukuussa 
2007 Suomelle kymmenen suositusta vaali- ja puoluerahoituksen avoimuuden parantami-
seksi. 
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ranomaisten kaupallista toimintaa varten myöntämien tukien ja lupien 
menettelyt ovat korruptiolle alttiita.2 

Transparency Internationalin korruptioindeksin perusteella Suomi on yksi 
maailman vähiten korruptoituneita maita ja vuosien 2005—2012 välillä se 
on ollut tutkimuksen 1—6 sijalla. Vuonna 2012 Suomi sijoittui ensim-
mäiselle sijalle yhdessä Tanskan ja Uuden-Seelannin kanssa ja Ruotsi si-
joittui neljänneksi.3 Pohjoismaat ovat olleet korkeilla sijoilla pitkään.4 
Korruption todellisesta määrästä on kuitenkin erittäin vaikeaa sanoa mi-
tään varmaa. Lahjusrikoksista tai virka-aseman väärinkäyttämisistä teh-
dään yhteensä vain noin sata rikosilmoitusta vuodessa, joskin määrä on 
ollut kasvussa. Toisaalta edes ilmoitetun korruption todellista määrää ei 
voi lukea viranomaistilastoista. Korruptio liittyy usein laajempaan rikos-
kokonaisuuteen ja lahjusrikokset saattavat jäädä tilastoissa muiden nimik-
keiden alle. 

Ennen kaikkea piilorikollisuutta pidetään korruptiorikoksissa suurena. 
Jos julkinen sektori ei toimi riittävän avoimilla toimintaperiaatteilla, jos 
virkamiehen mahdollisuuksia ilmoittaa korruptiotapauksista esimiehille, 
valvontaviranomaisille tai julkiselle sanalle ei ole helpotettu ja jos joukko-
tiedotuksen toimintaedellytykset ovat rajalliset, korruptio jää tulematta 
kansalaisten ja poliisin tietoon. 

Transparency International on selvittänyt haastattelututkimuksilla 
kansalaisten käsityksiä korruption laajuudesta ja hallituksen korruption-
vastaisten toimien tehokkuudesta. Vuoden 2010/11 korruptiobaromet-
rissä5 50 % haastatelluista suomalaisista6 katsoi korruption lisääntyneen. 
Suomessa eniten korruptoituneina pidetään poliittisia puolueita ja edus-
kuntaa, kun poliisin, puolustusvoimien ja oikeuslaitoksen uskotaan ole-

                                                   
2 Korruption määritelmän laajentamiseen koskemaan myös yksityistä sektoria kiinnitetään 
erityistä huomiota korruption vastaisen YK:n yleissopimuksen 9 ja 12 artikloissa. 
3 <http://cpi.transparency.org/cpi2012/> (13.5.2013) 
4 Suomi on ollut koko 2000-luvun maailmanlistan 1—2 sijoilla lukuun ottamatta notkah-
dusta vuosina 2008—2010 sijoille 4—6. 
 <http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi> (13.5.2013) 
5 <http://gcb.transparency.org/gcb201011/in_detail/> (13.5.2013) 
6 Otos oli 1112 suomalaista haastattelua. 
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van lähes täysin vailla korruptiota.7 Myös muiden virkamiesten uskotaan 
Suomessa yleensä olevan nuhteettomia. Toisaalta vain 2 % suomalaisista 
kertoo itse maksaneensa lahjuksia, kun maailmanlaajuisesti määrä on 24 
% ja erittäin monissa maissa vähintään joka toinen maksaa vuosittain lah-
juksia. Kaksi kolmesta suomalaisesta pitää tutkimuksen mukaan korrup-
tion vastaista taistelua tehottomana. Joukkotiedotusta pidetään Suomessa olen-
naisesti tärkeimpänä tekijänä korruption torjunnassa. Hallituksen toimenpitei-
siin uskoo vain 10 %.8 

Tämän artikkelin tarkoitus on kartoittaa sitä, millaisin keinoin keskei-
sin korruption vastainen kansainvälinen sopimus pyrkii torjumaan kor-
ruptiota. Tämä sopimus on korruption vastainen Yhdistyneiden Kansa-
kuntien yleissopimus (jatkossa YK:n korruptiosopimus).9 Sopimus rakentuu 
sen ajatuksen varaan, että onnistunut korruption torjunta edellyttää oikeusjärjes-
telmää, joka takaa toimintamahdollisuudet ammattimaiselle ja vastuulliselle korrup-
tiojournalismille. Joukkotiedotus julkisena vahtikoirana estää tehokkaasti 
korruptiota. Sen lisäksi hyvin toimiva tutkiva journalismi vastaa yleensä jo 
tapahtuneen korruption selvittämisestä ja poliisi tekee oman esitutkintan-
sa sen pohjalta. 

YK:n korruptiosopimus on monella tapaa ainutlaatuinen. Se on ainoa 
maailmanlaajuinen ja oikeudellisesti sitova korruption vastainen yleisso-
pimus. Sopimus kattaa innovatiiviset ja maailmanlaajuisesti hyväksytyt 
standardit, jotka soveltuvat sekä julkiselle että yksityiselle sektorille ja tar-
joavat laaja-alaiset välineet korruption torjuntaan ja selvittämiseen. Sopi-
muksen tarkoituksena on edistää ja vahvistaa toimenpiteitä, joilla torju-
taan ja vastustetaan korruptiota nykyistä vaikuttavammin ja tehokkaam-
min. Edelleen sopimuksen tarkoituksena on edistää, helpottaa ja tukea 
kansainvälistä yhteistyötä, tarjota teknistä apua torjuttaessa ja vastustetta-

                                                   
7 Maakohtaiset erot ovat valtavia. Afrikassa, Etelä- ja Väli-Amerikassa ja useissa Aasian 
maissa luottamus poliisin ja oikeuslaitoksen puhtauteen korruptiosta on huomattavan al-
haalla. Poliisia pidetään jopa poliitikkoja enemmän korruptoituneina. 
8 Kysymykseen, ”mihin luotat eniten korruption vastaisessa taistelussa”, suomalaisten 
vastausprosentit olivat: media 33 %, NGO:t 16 %, hallitus 10 %, YK ja muut kansainväli-
set järjestöt 8 %, yksityinen sektori 6 %, ei mikään 28 %.  
9 Muita kansainvälisoikeudellisia merkityksellisiä ja Suomen ratifioimia korruptiosopimuk-
sia ovat muun muassa YK:n järjestäytyneen rikollisuuden vastainen yleissopimus (ns. Pa-
lermon sopimus), korruption vastainen Euroopan neuvoston rikosoikeudellinen yleissopi-
mus (ns. EN:n korruptiosopimus), ns. OECD:n lahjussopimus ja ns. EU:n lahjussopimus.  



Nuutila: Vapaa joukkotiedotus korruption torjunnassa 283 

essa korruptiota sekä edistää rehellisyyttä ja vastuullisuutta sekä julkisten 
asioiden ja julkisen omaisuuden asianmukaista hoitoa. 

Keskeistä ja samalla aikaisempaan verrattuna uutta ovat laajat ennalta 
ehkäiseviä toimenpiteitä koskevat YK:n korruptiosopimuksen II luvun mää-
räykset. Ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä koskevat määräykset ovat osin 
velvoittavia ja osin harkinnanvaraisia. Luku sisältää hyvin laajoja määräyk-
siä toimintatavoista ja käytännöistä korruption ennalta ehkäisemiseksi 
niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Tärkeä on myös rangaistavaksi 
säätämistä, valvontaa sekä rikosprosessuaalisia velvoitteita koskeva sopi-
muksen III luku sekä kansainvälistä yhteistyötä koskeva IV luku, jonka 
määräykset pitkälti noudattavat Palermon sopimuksen määräyksiä. 

Sopimuksen merkitystä korostaa myös sen nopea allekirjoitus- ja rati-
fiointitahti. Se hyväksyttiin ja avattiin allekirjoittamista varten joulukuussa 
2003, jolloin myös Suomi allekirjoitti sopimuksen. Huhtikuuhun 2013 
mennessä sopimuksen on ratifioinut 165 maata. Yleensä ratifiointiin on 
kulunut allekirjoittajamailta 2—4 vuotta. Suomi ratifioi sopimuksen 
vuonna 2006 suurin piirtein samassa tahdissa kuin muutkin EU:n jäsen-
valtiot.10 

Nopealla ratifioinnilla on ollut myös hintansa. Suomessa YK:n kor-
ruptiosopimuksen ratifiointia valmisteltiin runsaan puolen vuoden ajan 
virkamiestyöryhmässä, joka päätyi esittämään ainoastaan yhtä pientä 
muutosta lainsäädäntöön.11 Hallituksen esityksessä12 todetaan ainoastaan, 
että ”Suomen lainsäädäntö vastaa suurelta osin yleissopimuksen vaati-
muksia”. YK:n korruptiosopimuksen harkinnanvaraiset säännökset jätet-
tiin ratifioimatta, koska ne olivat ”suositusluonteisia” ja ”jokseenkin 
epämääräisiä”13. Hallituksen esityksen mukaan ”vaikka yleissopimukses-
ta ei suoranaisesti aiheudu mainittavia lainsäädännön muutostarpeita, 
sen laajat korruption ennalta ehkäisyä koskevat määräykset edellyttä-
vät käytännössä korruption ehkäisyä koskevien toimien tehostamista 

                                                   
10 SK 406/2006, SopS 56/2006 ja SK 605/2006, SopS 58/2006. 
11 Elinkeinoelämän lahjusrikokset saatettiin virallisen syytteen alaisiksi lailla 467/2006. 
12 HE 197/2005 vp., jakso 2. Yleissopimuksen tavoitteet ja sisältö sekä keskeiset ehdotuk-
set. 
13 Ibid. 
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ja yhteistyön lisäämistä yksityisen ja julkisen sektorin sekä kansalaisyh-
teiskunnan välillä.” 14 

YK:n korruptiosopimuksen ratifioinnin jälkeenkään Suomessa ei ole 
vireillä merkittäviä hankkeita korruption ennalta ehkäisemiseksi sopi-
muksen edellyttämällä tavalla. Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa 
22.6.2011 todetaan, että osana rikoksentorjuntaa ja kriminaalipolitiikkaa 

”vahvistetaan korruptionvastaista toimintaa johtavaa viranomaisverkostoa. Korrupti-
olle riskialttiit alat ja tilanteet kartoitetaan, jotta niihin voidaan puuttua. Hallitus selvit-
tää lainsäädäntövaihtoehdot vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoimiseksi.”15 

Millaisia vaatimuksia YK:n korruptiosopimus sitten asettaa sopimusvalti-
oille? Kysymys on tärkeä erityisesti siitä syystä, että sopimukseen on kir-
jattu aivan uudenlainen seurantamekanismi. Mekanismi on tarpeen, koska 
sopimus ei sisällä perinteiseen tapaan ainoastaan julkisen vallan reaktiivi-
sia velvoitteita rangaista rikoksiin syyllisiä, vaan ennen kaikkea sekä julkis-
ta valtaa että yksityistä sektoria ja kansalaisyhteiskuntaa koskevia preven-
tiivisiä, ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. Koska etenkin joukkotiedotuk-
sella on keskeisin rooli korruption paljastamisessa, sen toimintaedellytyk-
set on turvattava monilla lainsäädännön osa-alueilla. Vain hyvin toimiva 
ja vapaa joukkotiedotus voi taata YK:n korruptiosopimuksen preventiivi-
set tavoitteet. Toteuttamalla sopimuksen II luvun määräykset julkinen 
valta voi omalta osaltaan turvata vapaan joukkotiedotuksen toimintaedel-
lytykset. 

YK:n Wienin toimiston (United Nations Office in Vienna, UNOV) yh-
teydessä toimii YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava 
toimisto (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC). Se on vas-
tuussa korruptiosopimuksen implementoinnin seurannasta ja siinä avus-
tamisesta. Korruptiosopimuksen 63 artiklan mukainen sopimusvaltioiden 
konferenssi ja sen perustama hallitusten välinen preventiotyöryhmä on 
pyytänyt UNODC:tä keräämään tietoa hyvistä käytännöistä, joilla voi-

                                                   
14 HE 197/2005 vp., jakso 3. Esityksen vaikutukset. 
15 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011. Valtioneuvoston kanslia,  
s. 27. Verkossa <http://valtioneuvosto.fi/hallitus/hallitusohjelma/pdf/fi.pdf> 
(13.5.2013) 
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daan edistää vastuullista ja ammattitaitoista journalismia korruptiosta.16 
Preventiotyöryhmä on kiinnittänyt huomiota myös muuhun lainsäädän-
tötyöhön, jolla voidaan edistää vastuullista, ammattimaista ja turvallista 
journalismia YK:n korruptiosopimuksen 13 (1) (d) artiklan tarkoittamalla 
tavalla.17 Johtopäätöksissään 4.3.2011 sopimusvaltioiden konferenssi 
edellytti, että UNODC kerää ja levittää tietoa hyvistä käytännöistä. Vuonna 
2015 on määrä arvioida sitä, miten luku II on implementoitu kansallisiin 
lainsäädäntöihin. 

Oma roolini UNODC:ssa on ollut toimiminen oikeudellisen asiantun-
tijan tehtävässä. Tähän tehtävään on kuulunut yhdessä journalismin asi-
antuntijan18 kanssa tarjota YK:n terminologian mukaista ”teknistä apua” 
YK:n korruptiosopimuksen implementoinnissa19. Käytännössä kysymys 
on teoksen laatimisesta, johon on kerätty eri puolilta maailmaa tietoja 
niistä toimenpiteistä, joita sopimusvaltiot ovat toteuttaneet tai ovat to-
teuttamassa korruptiosopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä niiden 
tässä yhteydessä kohtaamista vaikeuksista.20 Samalla voidaan antaa suosi-
tuksia sopimuksen täytäntöönpanon parantamiseksi. Asiakirja valmistuu 
kesällä 2013. 

2 TOIMENPITEET VAPAAN JOURNALISMIN 
KUNNIOITTAMISEKSI, EDISTÄMISEKSI JA 
SUOJELEMISEKSI 

2.1 Ilmiantajien (whistle-blowers) suoja 
YK:n korruptiosopimuksen 13 artikla edellyttää sopimusvaltioilta aktiivi-
sia toimenpiteitä, jotta journalistit ja muut kansalaiset voivat raportoida 

                                                   
16 Conference of  the States Parties to the UN Convention against Corruption resolutions 
3/2 of  2009 (www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/CAC-COSP-session3-
resolutions.html) ja 4/3 of  2011 (www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/CAC-COSP-
session4-resolutions.html). (13.5.2013) 
17 Inter-governmental Working Group on Prevention, December 2010. 
18 John Holland, Boston, Massachusetts, USA. 
19 Ks. 60 art. 
20 Ks. 63 (5) art. 
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vapaasti ja tehokkaasti korruptiosta. Sopimusvaltioiden on harkittava lu-
kuisia toimenpiteitä, jotta kunnioittamisen, edistämisen ja suojelemisen 
vaatimukset tulisivat täytettyä. Osa vaatimuksista on pakollisia ja osa har-
kinnanvaraisia. Vaikka pakollisista vaatimuksista osa on kirjoitettu muo-
toon, jonka mukaan sopimusvaltiot kehittävät toimenpiteitä ”oikeusjär-
jestelmänsä perusperiaatteiden mukaisesti”21, perusteeksi toimenpiteiden 
laiminlyömiselle ei kelpaa esimerkiksi voimavarojen puuttuminen. 

Ilmiantajien suojaa koskeva korruptiosopimuksen 33 artikla on muista 
keskeisistä artikloista poiketen harkinnanvarainen. Ilmiantajien erityistä 
suojaa ei voitu kirjata sopimuksen pakolliseksi osaksi, koska suoja vaihte-
lee huomattavasti eri maissa ja monissa maissa, kuten Suomessa, ilmian-
tajia ei suojata erityisin lain säännöksin ylipäätään. 

YK:n korruptiosopimuksen 33 artiklan mukaan sopimusvaltiot har-
kitsevat kansalliseen oikeusjärjestelmäänsä sisällytettäviksi toimenpiteitä, 
joilla suojellaan epäoikeutetulta kohtelulta henkilöä, joka ilmoittaa vilpit-
tömässä mielessä ja perustellusti toimivaltaisille viranomaisille korruptio-
ta koskevista seikoista. 

Artiklalla suojataan henkilöitä, joiden tiedot korruptiosta eivät ole niin 
yksityiskohtaisia, että niitä voitaisiin sellaisenaan käyttää näyttönä rikos-
prosessissa. Korruptiotapaukset ovat usein niin monimutkaisia, että täl-
lainen tutkinnan alkuvaiheen tieto on ensisijaisen tärkeää, jotta viran-
omaiset ylipäätään alkavat tutkia epäiltyä korruptiota. Sopimusvaltioiden 
tulisi luoda politiikka ilmiantajien suojaksi, jossa määriteltäisiin, keitä suo-
ja koskee, mitä tarkoittaa epäoikeutettu kohtelu, millaista suojaa tietoläh-
teille tarjotaan ja mitä suojamekanismeja on tarjolla perusteettomia syy-
töksiä vastaan. Tarkoitus on, että suojaa tarjottaisiin virkamiesten ohella 
kaikille työntekijöille ja kaikille muillekin henkilöille. Erityistä huomiota 
on määrä kiinnittää siihen, että ilmiantaja on usein journalisti, jos hän jul-
kaisee tietoja korruptiosta.22 Erityisesti näin on, jos journalisti on luvan-
nut lähteelleen lähdesuojan. 

Suojalle on tarvetta, koska ilmiantajan työnantajilla ja ilmiannetuilla 
organisaatioilla on tapana etsiä organisaatiosta se, joka on tietovuotoon 
syyllistynyt ja rangaista häntä. Ilmiantajien syyttäminen muun muassa sa-

                                                   
21 Esim. 5(1), 10 ja 13(1) artiklat. 
22 Technical Guide to the United Nations Convention against Corruption, UNODC 2009, s.105—. 
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lassapitorikoksesta on ongelma, mikäli salassapitomääräykset ovat aiheet-
toman laajat. Useat oikeusjärjestelmät eivät tarjoa ilmiantajalle mitään eri-
tyistä työoikeudellista suojaa, ja hänet voidaan irtisanoa, siirtää toisiin teh-
täviin tai muuten sulkea työyhteisön ulkopuolelle oman pesän likaajana. 

Yhä useammat valtiot ovat säätäneet ilmiantajan suojasta. Suojan laatu 
ja toteuttamistapa riippuu muun muassa siitä, millainen korruption ko-
konaiskuva valtiossa on. Jos esimerkiksi poliisi ja lainkäyttö ovat korrup-
toituneet, on perustettu itsenäisiä ja riippumattomia korruptiontorjunta-
virastoja poliisin toimivaltuuksin.23 Valtioissa, joissa korruptio ei estä po-
liisia ja oikeuslaitosta tutkimasta korruptioepäilyjä, suojan pitää olla 
enemmän työ- ja hallinto-oikeudellista. 

Yksi tällainen Suomea lähellä oleva esimerkki on Ruotsi, jossa on tar-
koitus esittää valtiopäiville ilmiantajan suojaa koskevat uudet säännökset 
keväällä 2014.24 Ilmiantajalle tarjotaan nykyistä parempi irtisanomissuoja. 
Virkamiestä ei tule kieltää yleisesti antamasta lausuntoja ulkopuolisille tai 
joukkotiedotukselle ilman virkamiesesimiehensä lupaa. Liikesalaisuuden 
suojan laajuus tarkistetaan. Valmisteltavana olevien asioiden luokittelua 
ei-julkisiksi rajoitetaan, ja asioiden valmisteluvaihe avataan entistä enem-
män julkiselle keskustelulle. Valvontaviranomaisten ja julkisen sanan tulee 
voida taata ilmiantajalle anonymiteetti hänen niin halutessaan. Työnanta-
jan oikeutta selvittää ilmiantajan henkilöllisyys rajataan. 

Näiden lakiin tehtävien muutosten lisäksi suurimmat kaupungit ovat 
luoneet omia järjestelmiään ilmiantajien suojaamiseksi. Esimerkiksi Gö-
teborgissa ilmiannon voi tehdä erityiseen, kaupungin organisaation ulko-
puoliseen toimistoon joko nimellä tai nimettömänä. Virkamiehet allekir-
joittavat eettiset normit, joiden mukaan he sitoutuvat pidättäytymään 
korruptiosta ja myös raportoimaan havaitsemastaan korruptiosta. Suurin 
osa kaupunkien korruption vastaisesta työstä on keskittynyt siihen, min-
kälaisia etuja virkamies saa ottaa vastaan asioidessaan kaupungin kanssa 
sopimussuhteissa olevan yrityksen edustajien kanssa. 

Johtopäätöksenä on, että sopimusvaltioille olisi eduksi säätää selvästi 
laissa siitä, millä tavalla virkamiehet voivat tehdä korruptiosta ilmiantoja 

                                                   
23 Näin esim. Saudi-Arabiassa Anti-Corruption Agency, ks. www.nazaha.gov.sa. 
(13.5.2013) 
24 Ks. http://www.regeringen.se/sb/d/16954/a/209267. (13.5.2013) 
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joko organisaationsa sisällä tai ulkopuoliselle elimelle. Virkamiestä tulisi 
suojata kaikenlaiselta epäasialliselta kohtelulta, oli se sitten työoikeudellis-
ta, hallinto-oikeudellista tai rikosoikeudellista laatua. Saman suojan tulisi 
koskea ilmiantoa joukkotiedotusvälineelle tai muulle ulkopuoliselle, mikä-
li organisaation sisäinen ilmianto olisi todennäköisesti ollut tehoton. 

Monissa maissa tietyt virkamiehet ja ammattihenkilöt ovat velvollisia 
paljastamaan väärinkäytöksiä, jos ne koskevat esimerkiksi seksuaalista hy-
väksikäyttöä tai riippuvaisuuksia. Mikään ei estä ulottamasta positiivista 
ilmiantovelvollisuutta koskemaan myös korruptiota. Myös tästä on jo 
olemassa kansainvälisiä esimerkkejä. 

2.2 Todistajien suojelu 
Nimellään esiintyvät ilmiantajat ovat aina parempi vaihtoehto kun ano-
nyymit ilmiantajat. Jos ilmiantajan henkilöllisyys on tiedossa, hänen luo-
tettavuutensa ja motiivinsa ovat helpommin arvioitavissa. Hän on usein 
avaintodistajan asemassa korruptiota koskevassa oikeudenkäynnissä. 
Useissa maissa esimerkiksi journalisti voidaan pakottaa paljastamaan läh-
teensä, jos se on tarpeen korruptioepäilyn tutkimiseksi.25 Useissa maissa 
suurten korruptiotapausten todistajat ovat vielä paljon suuremman suoje-
lun tarpeessa kuin ilmiantajat. 

YK:n korruptiosopimuksen 32 artiklan mukaan sopimusvaltiot to-
teuttavat tarvittavat toimenpiteet kansallisen oikeusjärjestelmänsä ja voi-
mavarojensa mukaisesti antaakseen tehokasta suojelua mahdolliselta kos-
tolta tai pelottelulta todistajille, jotka todistavat korruptiorikoksista. Suo-
jelutoimenpiteet voivat merkitä fyysistä suojelua, kuten tarpeen ja mahdol-
lisuuksien mukaan todistajien sijoittamista toiseen paikkaan sekä tarvitta-
essa sen mahdollistamista, että heidän henkilöllisyyttään ja olinpaikkaansa 
koskevia tietoja ei paljasteta tai niiden paljastamista rajoitetaan. Ne voivat 
merkitä myös oikeudellista suojelua, jossa todistelua koskevilla säännöillä 
tehdään mahdolliseksi todistajanlausunnon antaminen todistajan turvalli-
suuden varmistavalla tavalla viestintätekniikan avulla. Varsinaista ano-
nyymiä todistamista sopimus ei sen sijaan suosita, koska anonyymi todis-
telu saattaa rajoittaa korruptiorikoksesta syytetyn puolustuksen oikeuksia. 

                                                   
25 Ks. tark. seuraava jakso 2.3. 
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Todistajansuojelun tarve ja toteuttaminen vaihtelee huomattavasti eri 
sopimusmaissa. Monissa maissa on kattavia todistajansuojeluohjelmia, 
mutta maissa on samalla vakavia korruptio-ongelmia lainvalvonnan pii-
rissä. Erityisesti monissa läntisen Euroopan maissa todistajansuojelu 
puuttuu lähes kokonaan. Selityksenä on laillisten edellytysten puuttumi-
nen sekä taloudellisten ja henkilöresurssien puute. Todistajansuojelu on 
kallista, edellyttää asiantuntevaa järjestelyä ja siitä on säädettävä useissa 
laeissa. 

On lisäksi huomattava, että korruptiorikosten todistajien suojelu ei 
poikkea muun järjestäytyneen ja vakavan rikollisuuden todistajien suoje-
lusta. Yhä useammassa kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta koske-
vassa kansainvälisessä sopimuksessa on vaatimus todistajansuojelusta. 
Kysymys korruptiorikosten todistajien suojelusta on ratkaistava samassa 
yhteydessä tämän laajemman kysymyksen kanssa, joka koskee todistajien ja 
heidän läheistensä suojelua. 

2.3 Lähdesuoja 
Korruptiota koskeva joukkotiedotus on pitkälti riippuvainen siitä, että 
kansalaiset ovat halukkaita raportoimaan sille väärinkäytöksistä. Perintei-
nen tapa suojata tietolähteitä on se, että journalisti lupaa tietolähteelleen 
anonymiteetin.26 Usein ihmiset ottavat yhteyttä julkiseen sanaan arka-
luonteisten tietojen kanssa vain, mikäli heidän nimettömyytensä voidaan 
turvata. 

On selvää, että omalla nimellään esiintyvä lähde on parempi kuin ni-
metön. Jos lähde on tiedossa, hänen luotettavuutensa, motiivinsa ja koko 
olemassaolonsa on arvioitavissa. Ilmiannon kohteen on helpompi puh-
distaa nimensä aiheettomilta syytöksiltä, jos lähde on todellinen ja nimet-
ty. Tästä huolimatta kansainväliset tuomioistuimet ja järjestöt ovat ym-
märtäneet, että suuri osa tärkeää informaatiota ei koskaan tule julkisuuteen, jos 

                                                   
26 Kuuluisin esimerkki on Watergate-skandaali vuonna 1972, joka johti lopulta vuonna 
1974 USA:n presidentti Richard Nixonin eroon. Kaksi Washington Postin toimittajaa uuti-
soi murrosta demokraattisen puolueen puoluetoimistoon ja siitä, miten republikaaninen 
valtionhallinto yritti peitellä todellisten syyllisten selviämistä republikaanisen puolueen pii-
ristä. Koko uutisointi perustui anonyymiin lähteeseen, jota kutsuttiin nimellä ”Deep 
Throat”. Vasta vuonna 2005 paljastui, että tietolähde oli tuolloinen FBI:n varapääjohtaja. 
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journalistit eivät voi taata lähdesuojaa. Vaikka journalisti tuntee lähteensä, hä-
nen tulee pääsääntöisesti voida suojata lähteen identiteetti julkisuudelta ja 
viranomaisilta. 

Etenkin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä läh-
desuojaa on korostettu. Lähdesuojalla ei oikeastaan suojata ensi sijassa 
lähdettä, vaan ilmaisuvapauden ydintä eli sitä, että jokaisella on oikeus 
saada tietoa yleistä merkitystä omaavista asioista. Klassisessa ratkaisussa 
Goodwin v. Yhdistynyt kuningaskunta27 ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että 
lähdesuoja on keskeinen osa sananvapautta. Kun otetaan huomioon se, 
kuinka lähteiden paljastamisella voi olla tukahduttava vaikutus28 joukko-
tiedotusvälineen toimintaan, lähteen paljastamisvelvollisuus on hyväksyt-
tävä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan kannalta vain, jos se 
on perusteltavissa sananvapauden ”ylittävällä yleisellä edulla”29. Good-
win-tapauksen hengessä Euroopan neuvoston ministerineuvosto antoi 
vuonna 2007 suosituksen jäsenvaltioilleen lähdesuojasta.30 

Myös myöhempi eurooppalainen oikeuskehitys tukee lähdesuojan yl-
läpitämistä. Ratkaisussa Tillack v. Belgia31 katsottiin, että journalistin kotiin 
ja työpaikalle tehty kotietsintä loukkasi hänen sananvapauttaan. Lähteellä 
katsottiin olevan sama ilmaisuvapaus kuin journalistilla ja sen rajoittami-
nen edellytti välttämättömyystestin läpäisemistä. Rajoituksen tuli perustua 
lakiin ja olla välttämätön demokraattisessa yhteiskunnassa.32 Kotietsin-
nöissä ja takavarikoissa oli ihmisoikeustuomioistuimen mukaan tosiasias-
sa pyritty selvittämään lähteen henkilöllisyys, ja ne olivat Euroopan ih-

                                                   
27 Goodwin v. Yhdistynyt kuningaskunta, 27.3.1996, § 39. 
28 Kirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä käytetään termiä ”chilling effect”. 
29 ”Overriding public interest”. 
30 Recommendation No. R (2000)7 of  the Committee of  Ministers to Member States on the right of  
journalists not to disclose their sources of  information. 
31 Tillack v. Belgia, 27.11.2007. 
32 Tapauksessa oli kyse Euroopan petostentorjuntavirastossa (OLAF) tapahtuneesta tie-
tovuodosta, jossa belgialainen toimittaja oli saanut luottamuksellista materiaalia tuntemat-
tomaksi jääneeltä OLAF:n virkamieheltä. Poliisi käynnisti esitutkinnan toimittajaa vastaan, 
koska se epäili toimittajan lahjoneen virkamiehen. Virkamiestä epäiltiin lahjoman ottami-
sesta ja salassapitorikoksesta. Toimittajan tietokoneet, kännykät ja asiakirjat takavarikoitiin 
hänen työpaikaltaan ja kodistaan.  
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misoikeussopimuksen sananvapausartiklan vastaisia. Sama sääntö vahvis-
tettiin viimeksi ns. Telegraaf-tapauksessa.33 

Tässä yhteydessä ei ole mahdollista esitellä laajemmin lähdesuojan 
kansainvälisoikeudellista asemaa eikä edes sen erilaisia sovelluksia kansal-
lisessa lainsäädännössä. Suomen oikeuden osalta perussäännös on oikeu-
denkäymiskaaren (4/1734) 17 luvun 24 §:ssä (622/1974). Joukkotiedo-
tusvälineen toimittaja saa kieltäytyä paljastamasta lähdettään, ellei tutkit-
tava asia koske ns. ylitörkeää rikosta34 tai salassapitorikosta, josta on erik-
seen säädetty rangaistus. Ylitörkeissä rikoksissa on ymmärrettävää, että 
lainvalvonnan intressissä on tietää lähde niin todistajan kuin epäillyn 
asemassa. Salassapitorikoksen tapauksessa yleinen intressi ei aina ole yhtä 
ilmeistä. 

Parasta luonnollisesti olisi, jos lähteiden suoja olisi mahdollisimman 
laaja. Erityisesti maissa, joissa lainvalvonta itse osallistuu laajamittaisesti 
korruptioon, lähdesuoja voi olla ainoa tapa saada yleisön saataville tietoa 
korruptiosta. 

Mikäli suojaa ei säädetä absoluuttiseksi, edellytykset, joilla journalisti 
voidaan velvoittaa paljastamaan lähteensä, on säädettävä yksiselitteisesti 
laissa. Edellytysten tulee olla erittäin rajattuja ja niiden tulisi noudattaa ai-
nakin seuraavia lähtökohtia. 

1) Lähteen henkilöllisyys tarvitaan vakavan rikoksen selvittämistä ja 
sitä koskevia syytetoimia varten eikä sitä saa käyttää pelkän kun-
nian tai yksityisyyden loukkaamista koskevan rikoksen tutkinnas-
sa. 

2) Käytössä ei ole mitään muuta kohtuullista keinoa hankkia tietoa. 
3) Lähdesuojan saa purkaa vain tuomioistuin, ei poliisi. 
4) Lähteen paljastaminen palvelee yleistä etua siinä määrin, että se 

ylittää sananvapauden arvon. Lähteen paljastamisen edut punni-
taan aina sitä haittaa vastaan, mikä lähteen paljastamisesta aiheu-
tuu sananvapaudelle ja korruption torjunnalle. 

Samojen standardien tulisi soveltua myös niihin tapauksiin, joissa viran-
omaiset väittävät, että lähde on syyllistynyt rikokseen vuotaessaan tietoja. 

                                                   
33 Telegraaf  Media Nederland Landelijke Media B.V. ym. v. Alankomaat, Euroopan ihmisoike-
ustuomiostuin, 22.11.2012. 
34 Rangaistusmaksimi vähintään 6 vuotta vankeutta. 
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Lähdesuojan sääntöjen tulisi soveltua myös pakkokeinoihin, joita kohdis-
tetaan journalistin työvälineisiin ja työtapoihin, kuten journalistin televal-
vontaan ja hänen tietokoneensa tai sähköpostinsa takavarikkoon. 

Jos journalistien lähteille annetaan edellä kuvatun kaltainen suoja, 
myös journalisti on jollakin tavalla määriteltävä laissa. Vaikka journalistit 
yleensä nauttivat samaa oikeussuojaa kuin kuka tahansa kansalainen, 
journalistin oikeus salata lähteensä asettaa hänet salassapidon suhteen 
jossakin määrin samaan asemaan kuin terveydenhuollon ammattihenkilö 
on suhteessa potilaaseensa tai oikeudenkäyntiavustaja on suhteessa pää-
mieheensä. Myös journalistinen eettinen itsesäätely, joka on käytössä lu-
kuisissa maissa, edellyttää sitä, että journalismi ja joukkotiedotus ovat 
erotettavissa muusta sananvapauden käyttämisestä. 

2.4 Julkishallinnon läpinäkyvyys 
Yksi journalistisen työn perusedellytys on se, että julkinen valta tarjoaa 
oma-aloitteisesti riittävää ja asianmukaista tietoa toiminnastaan. YK:n kor-
ruptiosopimuksen 13 (1) (d) artikla edellyttää sitä, että julkisen sanan on 
kunnioitettava, edistettävä ja suojeltava vapautta etsiä ja vastaanottaa kor-
ruptiota koskevia tietoja. Sopimuksen 10 artiklan mukaan sopimusvalti-
oiden on turvattava kansallisen lainsäädäntönsä perusperiaatteiden mu-
kaisesti ”tarvittavat toimenpiteet läpinäkyvyyden lisäämiseksi julkisessa 
hallinnossaan”. Näihin toimenpiteisiin voi sisältyä muun muassa sellaisia 
menettelyjä, ”joilla kansalaisille tehdään mahdolliseksi saada tarvittaessa 
tietoja … julkisen hallinnon organisaatiosta, toiminnasta ja päätöksente-
koprosesseista sekä … yksittäisiä kansalaisia koskevista päätöksistä ja oi-
keudellisista asiakirjoista”. Lisäksi sopimusvaltioiden on määrä julkaista 
oma-aloitteisesti tietoja kansalaisten saataville. 

Artiklan pääasiallinen tarkoitus on tehdä päätöksenteosta tehokkaam-
paa, läpinäkyvämpää ja vastuullisempaa niin, että julkisyhteisöt voivat 
toimia entistä avoimemmin ja ottaa paremmin vastaan tietoa kansalaisyh-
teiskunnan tarpeista ja pyrkimyksistä. Keskeistä on tehokas pääsy julkisiin 
asiakirjoihin ilman, että asiakirjaa pitää osata vaatia nähtäväkseen. Ennen 
kaikkea internet tarjoaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia hallinnon 
avoimuudelle. 



Nuutila: Vapaa joukkotiedotus korruption torjunnassa 293 

Läpinäkyvästä hallinnosta on useita esimerkkejä ja hyviä kansainvälisiä 
käytäntöjä. Julkishallinnon sähköiset tietokannat helpottavat huomatta-
vasti niin kansalaisten kuin journalistienkin mahdollisuuksia ymmärtää 
julkishallinnon toimintatapoja ja tehtyjä päätöksiä. Esimerkiksi Brasiliassa 
korruption vastaisen viraston Transparency Portal35 on kaikkien käytössä 
oleva verkkosivusto, jolla julkaistaan yksityiskohtaiset tiedot valtion tu-
loista ja menoista, varallisuuden siirroista muille yksiköille ja yksityisille, 
rangaistuista yhtiöistä, julkishallinnon johtavien virkamiesten tulo- ja va-
rallisuustiedot sekä tiedot poliisin ja puolustuslaitoksen menoista. Toisena 
esimerkkinä voidaan esittää Georgia, jossa julkisten hankintojen kaikki 
tarjousasiakirjat ovat julkisesti verkossa luettavissa kuuden vuoden ajan.36 

Julkishallinnon kausijulkaisuista on Suomessakin hyviä kokemuksia. 
Kun perinteiset 1900-luvun julkisuuslait keskittyivät siihen, mitkä asiakir-
jat on pyynnöstä annettava kansalaisen käyttöön, 2000-luvulla huomiota 
on kiinnitetty entistä enemmän julkisyhteisön proaktiiviseen velvollisuu-
teen tiedottaa toiminnastaan. Tiedottamisen ei tule rajoittua tilastotietoi-
hin ja esittelytietoihin julkishallinnon toiminnasta, vaan sen tulisi sisältää 
myös uutta tietoa ja analyysejä olemassa olevan tiedon pohjalta. 

Yksi konkreettinen esimerkki hallinnon läpinäkyvyydestä on julkishal-
linnon velvollisuus julkaista oma-aloitteisesti tietoja johtavien virkamies-
ten tuloista ja varoista sekä heidän kytköksistään yksityiseen elinkei-
noelämään. Eräissä sopimusvaltioissa on todettu, että tällainen hallinnon 
avoimuus on suoraan vähentänyt korruptiota. Sama vaatimus ulotetaan 
nykyään usein myös valtion omistamien yhtiöiden johtajiin sekä sellaisiin 
yhtiöihin, joiden toiminta perustuu julkisyhteisölle tuotettuihin palvelui-
hin.37 

Neljäs esimerkki julkishallinnon läpinäkyvyydestä on Suomessakin 
vahvasti esillä ollut vaalirahoituksen avoimuus.38 Yli puolessa sopimusval-
tioista on voimassa kattava vaalirahoituksen julkisuutta ja läpinäkyvyyttä 

                                                   
35 www.transparencia.gov.br. (13.5.2013) 
36 www.procurement.gov.ge. (13.5.2013) 
37 Korruptiosopimuksen 9 artikla koskee julkisia hankintoja ja julkisten varojen hoitoa. 
Sopimuksen tarkoituksena on kattaa perinteisen julkishallinnon lisäksi sellainen yksityinen 
liiketoiminta, jota harjoitetaan julkisin varoin. 
38 Ks. laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009). 
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turvaava lainsäädäntö. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta avoimuus 
on turvattu internetin avulla ja tieto vaalirahoituksesta on maksutonta. 

Viidentenä esimerkkinä voidaan esittää lainsäädäntö avoimista koko-
uksista ja julkisista palautekokouksista. Esimerkiksi suurissa julkisissa 
hankinnoissa, kaavoitusratkaisuissa sekä koulutus- ja terveydenhuollon 
hankkeissa päätöksentekoelimen kokoukset voivat olla verkossa seuratta-
vissa ja niitä voi edeltää avoin kansalaiskeskustelu, jota on määrä hyödyn-
tää päätöksenteossa. 

Yhteenvetona hallinnon avoimuudesta voidaan todeta, että suomalai-
nen viranomaistoiminnan avoimuus ei vaikuta kansainvälisessä vertailussa 
mitenkään erityisen progressiiviselta. Sopimusvaltioiden tulisi keskittyä 
nykyistä enemmän hallinnon avoimuuteen, sillä mitä enemmän tietoa on au-
tomaattisesti saatavilla, sitä vähemmän tarvitaan viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetun lain tarkoittamia asiakirjapyyntöjä ja niihin annettavia päätöksiä. 
Laajamittainen, rutiininomainen julkistamispolitiikka vähentää tarvetta 
tapauskohtaiselle asiakirjojen julkisuusharkinnalle. 

2.5 Oikeus viranomaistietoon 
Lainsäädäntö, joka takaa oikeuden saada julkishallinnon asiakirjat hake-
muksesta käyttöön, on klassinen tutkivan journalismin tapa selvittää kor-
ruptiota. Perinteiset ns. julkisuuslait, jollaiseksi on luettava myös suoma-
lainen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki (621/1999), 
ovat keskittyneet tähän, reaktiiviseen julkisuuteen. Suuri yleisö ja journa-
listit voivat pyytää tiettyä asiakirjaa, joka mahdollisesti voi paljastaa kor-
ruptiota. 

Pohjoismailla on kunniakkaat perinteet julkisuuslakien säätämisessä ja 
ajatus siitä, että pääsääntöisesti kaikki julkishallinnon asiakirjat ovat julki-
sia, on peräisin Ruotsista vuodelta 1766, kun valtiopäivät vaativat ja saivat 
pääsyn kuninkaan asiakirjoihin. Nykyään oikeus informaatioon on kirjat-
tu useisiin ihmisoikeussopimuksiin ja muihin kansainvälisiin sopimuksiin. 
Viranomaistoiminnan julkisuus on kirjattu yli 60 valtion perustuslakiin ja 
noin sadalla valtiolla on yksityiskohtainen julkisuuslaki. Julkisuuslakeja on 
säädetty erityisen kiivaaseen tahtiin Berliinin muurin murtumisen jälkeen 
Itä-Eurooppaan ja muuhun entiseen sosialistiseen maailmaan, kun aikai-
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semmin suljetut viranomaisarkistot avattiin usein kokonaisuudessaan jul-
kisuudelle. 

Silti myös Pohjoismailla on kehittämisen varaa. Julkisuuslait kattavat 
koko ajan suuremman osan julkishallintoa. Edistykselliset lait soveltuvat 
kaikkeen valtion ja kunnanhallintoon, kaikkeen julkiseen päätöksente-
koon ja sen täytäntöönpanoon, koko oikeushallintoon sekä yhtiöihin, 
jotka valtio omistaa yksin tai osaksi. Lisäksi julkisuuslainsäädäntö ulote-
taan usein koskemaan myös sellaista osaa yksityisestä sektorista, joka hoi-
taa julkisia tehtäviä tai saa huomattavan osan tuloistaan julkisista varois-
ta39. 

Samaan aikaan sen tiedon ala, joka voidaan julistaa salaiseksi, supistuu 
koko ajan. Esimerkiksi valmisteltavina olevat asiakirjat tulevat yhä aikaisem-
massa vaiheessa julkisiksi. Korruption torjunnan kannalta näin pitääkin 
olla, koska korruptio on torjuttavissa vain ennen niitä viranomaispäätök-
siä, joihin etuuksilla on pyritty vaikuttamaan. 

Niin ikään liikesalaisuuksien suojan tarve arvioidaan nykyään tarkem-
min ja tapauskohtaisesti. Liikesalaisuuksien hyväksyttävä suojaaminen pe-
rustuu siihen, että julistamalla tietyt asiakirjat salaisiksi voidaan estää epä-
reilun kilpailuedun hankkiminen asiakirjoilla. 

Myös menettelyissä voi olla toivomisen varaa. Monien maiden julkisuus-
lainsäädäntö lähtee siitä, että tietopyyntö tulee voida tehdä helposti, asia-
kirjojen tulee olla täysin maksuttomia tai hyvin edullisia, pyyntöön tulee 
saada nopea ratkaisu muutamassa päivässä ja kielteiseen päätökseen tulee 
voida hakea muutosta helpolla, halvalla ja nopealla tavalla. Yksi malli on 
sellainen, jossa asiakirjapyynnön voi esittää keskitetylle viranomaiselle, 
joka selvittää, minkä viranomaisen arkistossa asiakirja on. Monissa maissa 
julkisuuslain mukaisia valituksia käsittelee oma tribunaalinsa tai tuomiois-
tuimensa käsittelyn nopeuttamiseksi. 

Ennen kaikkea julkisuuslain poikkeusten tulisi perustua aitoon haittojen pun-
nintaan, jossa kaikki informaatio on julkista, ellei sen julkistamisesta ole 
enemmän haittaa kuin hyötyä. Tämän tulisi päteä erityisesti kaupalliseen 
informaatioon ja vain sellaisten asiakirjojen tulisi olla salaisia, joiden jul-

                                                   
39 Tätä edellyttää myös yleissopimuksen 2 (a) (ii) artikla, jossa ”virkamiehen” käsite kattaa 
myös henkilön, joka toimii ”viraston tai julkisen yrityksen puolesta” hoidettavassa tehtä-
vässä tai ”suorittaa julkista palvelua”. 
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kistaminen vaarantaisi yrityksen tai julkisyhteisön kaupallisia intressejä. 
Samanlainen haittojen punninta tulisi tehdä myös arvioitaessa sitä, missä 
vaiheessa valmistelua asiakirjat ovat julkisia. Vaikka julkisuudesta olisi 
haittaa päätöksenteolle, asiakirjoja ei tulisi pitää salassa, jos asian aikaisen 
julkistamisen edut ovat suuremmat kuin sen salaamisen haitat. 

3 PERUSTEET KORRUPTIOJOURNALISMIN 
RAJOITTAMISELLE 

3.1 Ilmaisuvapauden rajoitusten tulee perustua lakiin 
Edellä on selostettu niitä vaatimuksia, joita YK:n korruptiosopimus aset-
taa julkiselle vallalle, jotta vapaata journalismia kunnioitettaisiin, edistet-
täisiin ja suojeltaisiin osana korruption torjuntaa. Vapaalla journalismilla 
on kuitenkin rajansa. YK:n korruptiosopimuksen 13 (1) (d) artiklan mu-
kaan sananvapauteen ”voidaan kohdistaa tiettyjä rajoituksia, mutta näiden 
on oltava lailla säädettyjä ja oltava tarpeen muiden tahojen oikeuksien tai 
maineen kunnioittamiseksi, kansallisen turvallisuuden tai yleisen järjes-
tyksen tai kansanterveyden tai julkisen moraalin suojaamiseksi.” Suomen 
näkökulmasta puhe on ennen kaikkea rikoslain (39/1889) 24 luvussa 
(531/2000) säädetystä yksityisyyden ja kunnian loukkaamisesta. 

Kuten sopimuksen sanamuodosta havaitaan, sopimukseen on kirjattu 
selväksi pääsäännöksi sananvapaus. Tästä pääsäännöstä voidaan tehdä 
poikkeuksia, jos ilmaisuvapauden käyttäminen rikkoo muita ihmisoikeuk-
sia vastaan. Lähtökohtaa on syytä korostaa jo sen vuoksi, että poikkeuk-
set sananvapaudesta on aina pystyttävä perustelemaan. 

Kriteerit, jotka YK:n korruptiosopimukseen on kirjattu, ovat peräisin 
ihmisoikeussopimuksista. Ensinnäkin ilmaisuvapautta ei voida rajoittaa 
viranomaispäätöksellä, vaan rajoitusten on perustuttava lakiin. Lain tulee 
täyttää yleiset laille asetettavat tarkkarajaisuuden vaatimukset. Epämääräi-
sellä lailla, jonka soveltaminen ei ole ennakoitavissa, on epäilemättä sel-
lainen ”tukahduttava vaikutus” sananvapauden käyttöön, jota nimen-
omaan on haluttu torjua. Jos kukaan ei tiedä, missä tilanteessa korruptio-
epäilyistä saa uutisoida ilman syytteeseen joutumisen vaaraa, usein niistä 
ei uutisoida lainkaan. 
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Kansainvälisessä yhteisössä käydään melko vilkasta keskustelua siitä, 
tulisiko sananvapauden rajoittamisessa tyytyä siviilioikeudellisiin keinoihin 
vai ovatko muun muassa Manner-Euroopassa ja Pohjoismaissa käytössä 
olevat rikosoikeudelliset seuraamukset sallittuja. Esimerkiksi UNHCR40 ja 
ETYJ41 ovat esittäneet rangaistusuhkien poistamista kunnian ja yksityi-
syyden suojamekanismeista.42 Euroopan ihmisoikeussopimus ei kiellä 
rangaistusuhkien ja rangaistusten käyttöä kunnian ja yksityisyyden suo-
jaamisessa43. 

On totta, että vahingonkorvausvastuun uhka saattaa haitata joukko-
tiedotusta vähemmän kuin rikosoikeudellisen vastuun uhka. Tämä pitää 
kuitenkin paikkansa vain, mikäli vahingonkorvauskanteen vastaajaksi jou-
tuvalla journalistilla ja julkaisijalla on samanlainen prosessuaalinen suoja 
kuin rikosasian vastaajalla, todistustaakka ei käänny siviiliprosessissa 
journalistin vahingoksi ja tuomittavat vahingonkorvaukset eivät ankaruu-
dessaan ylitä rikosprosessissa tuomittavia sakkorangaistuksia. Ratkaisevaa 
ei ole se, onko käytössä vahingonkorvausoikeus vai rikoslaki taikka sivii-
liprosessi vai rikosprosessi. Ratkaisevaa on sen sijaan se, mitkä ovat koko-
naisuudessaan lievimmät eli välttämättömät keinot suojata kunniaa, yksityisyyttä 
ja muita hyväksyttäviä oikeuksia.44 

Kuten kaikkien ilmaisuvapauden rajoitusten, myös kunnian ja yksityi-
syyden loukkaamisen seuraamusten tulee olla välttämättömiä. Perinteises-
ti seuraamukset ovat olleet sakkorangaistuksia ja vahingonkorvauksia. 
Käytössä on myös muita seuraamuksia, joita yleisesti pidetään hyvin so-
veltuvina ja tehokkaina keinoina kunnian ja yksityisyyden suojassa. Esi-
merkiksi vastineen, oikaisun ja tuomion julkaisemispakko on otettu hyvin vas-

                                                   
40 The 2002 Joint Declaration by the UN Special Rapporteur on Freedom of  Opinion 
and Expression, the OSCE Representative on Freedom of  the Media and the OAS Spe-
cial Rapporteur on Freedom of  Expression, ks. 
http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=87&lID=1. (13.5.2013) 
41 Ks. http://www.osce.org/fom/41958. (13.5.2013) 
42 ARTICLE 19 on ilmaisuvapauden puolesta puhuva painostusjärjestö. Se julkaisee kart-
taa, josta ilmenee rikoslain käyttö kunnian ja yksityisyyden loukkaamisen suojana maail-
manlaajuisesti. Ks. http://www.article19.org/defamation/map.html (13.5.2013) 
43 Ks. ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä erit. Castells v. Espanja, 23.4.1992. 
44 Ks. tästä ajattelutavasta esim. EIT ratkaisuissa Tuşalp v. Turkki, 21.2.2012; Cihan Öztürk 
v. Turkki, 9.6.2009, § 33; ja jo aikaisemmin Tolstoy Miloslavsky v. Yhdistynyt kuningaskunta, 
13.7.1995. 
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taan monissa maissa, vaikka Suomessa tuomion julkaisemispakosta puo-
lestaan luovuttiin säädettäessä lakia sananvapauden käyttämisestä joukko-
viestinnässä (460/2003). Myös YK:n korruptiosopimuksen suosituksissa 
vastinetta, oikaisua ja tuomion julkaisemista pidetään tehokkaina oikeus-
suojakeinoina, jos jonkun kunniaa tai yksityisyyttä on loukattu. Usein asi-
allinen vastine- ja oikaisuoikeuden käyttö poistaa tarpeen rikosprosessille 
kokonaan. 

3.2 Kunnian, yksityisyyden ja maineen suoja 
Ilmaisuvapauden rajoitusperusteet on lueteltu korruptiosopimuksen 13 
artiklassa. Tässä yhteydessä ei ole tarvetta eikä mahdollisuutta selostaa 
kunnian ja yksityisyyden suojan rakennetta Suomessa, muualla Pohjois-
maissa ja Manner-Euroopassa tai Yhdysvalloissa. Eri oikeusjärjestelmät 
käyttävät jossakin määrin toisistaan poikkeavia kriteerejä ja standardeja, 
mutta yleensä niillä tavoitellaan samansuuntaista lopputulosta. 

Jos journalistin menettely on ollut kohtuullista ja hän on julkaissut tie-
dot vilpittömässä mielessä, hän on yleensä vastuusta vapaa vaikka tiedot sit-
temmin osoittautuisivat perättömiksi. Kansainvälisessä keskustelussa käy-
tetään usein termejä ”reasonable publication” ja ”good faith”. Uudemmassa 
kirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä voidaan nojautua suoraan joukko-
tiedotuksessa hyväksyttyyn ja hyväksyttävään tapaan, ”good journalistic prac-
tise”, vastuuvapausperusteena.45 

Todenmukaisten väitteiden esittämisen ei tulisi milloinkaan merkitä 
kunnianloukkausta. Kunnian suojan tulee suojella yksityishenkilöitä ai-
heettomilta perättömiltä väitteiltä. Kunnian suojan tarkoitus ei ole suojel-
la ihmisiä epämiellyttävältä kielteiseltä julkisuudelta, jos julkaistut tiedot 
pitävät paikkansa. Mikäli kunniaa suojataan rikosoikeuden keinoin, lienee 
selvää, että syyttäjän on näytettävä toteen uutisoinnin virheellisyys. Vaa-
dittavan näyttökynnyksen tulisi olla sama kuin muussakin rikosprosessis-
sa. Sen vaihtoehdon, että uutinen on totta, täytyy olla järkevän epäilyksen 
ulkopuolella. Sen sijaan käytettäessä siviilioikeudellista vastuuta todistus-
taakasta sen suhteen, pitääkö uutinen paikkansa, on ollut epäselvyyttä ja 

                                                   
45 Viimeksi EIT käytti tätä kriteeriä ratkaisuissa Kasabova v. Bulgaria, 19.4.2011 ja Bozkov v. 
Bulgaria, 19.4.2011. 
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journalisti ja julkaisija on eräissä tapauksissa velvoitettu näyttämään oi-
keudenkäynnissä uutisensa toteen. 

Jos kyse on mielipiteiden esittämisestä, yleensä sovellettavaksi tulee jul-
kisia henkilöitä koskeva doktriini. Sen mukaan poliitikot, johtavat virka-
miehet ja muut julkisuuden henkilöt ovat velvollisia sietämään ankaraakin 
arvostelua julkisen tehtävän hoidossa.46 Periaatteessa doktriini koskee siis 
vain mielipiteiden esittämistä, mutta sillä on ollut vaikutusta myös sellais-
ten väitteiden arvioimisessa, joilla on totuusarvo. Mitä enemmän julkista 
merkitystä esitetyllä tiedolla on, sitä vähemmän sen esittäjältä voidaan 
edellyttää pitävää näyttöä väitteen paikkansa pitävyydestä. 

Merkille pantavaa on myös se, että julkisilla viranomaisilla ei tule olla 
oikeutta ajaa kunnian tai yksityisyyden loukkaamiskannetta omissa nimis-
sään, vaan kanneoikeus on vain yksittäisillä virkamiehillä. Vaikka he kat-
soisivat kunniaansa tai yksityisyyttään loukatun, heiltä edellytetään 
enemmän kritiikin sietämistä kuin tavalliselta kansalaiselta. 

Yksityisyyden suojassa on kyse siitä, että yksityishenkilöstä esitetään to-
sia tietoja hänen intimiteettiinsä kuuluvista asioista. Osassa maita, kuten 
Suomessa, myös yksityisyyden suoja on osa rikoslakia. Suurimmassa 
osassa niitäkin maita, joissa kunnianloukkaus on rikos, yksityiselämää 
loukkaava tiedon levittäminen on jätetty vahingonkorvauskanteen varaan. 

Myös yksityisyyden suojan osalta olisi toivottavaa, että oikeustila olisi 
aikaisempaa paremmin ennakoitava. Edes intimiteettiin kuuluvien asioi-
den ydinalasta ei ole yksimielisyyttä. Sinne kuuluvat pääsääntöisesti esi-
merkiksi terveys ja sairaudet, seksuaaliset suhteet, poliittinen ja uskonnol-
linen vakaumus sekä taloudellinen asema, mutta nämäkään eivät kuulu 
yksityisyyden piiriin, jos niillä on merkitystä julkisen tehtävän hoidossa. 

Ennakoitavuuden puute on merkittävä, jos erimielisyyttä on siitäkin, 
onko aloitettu rikoksen esitutkinta sellainen epäillyn yksityisasia, että siitä 
ei saa uutisoida ennen oikeudenkäynnin alkua. YK:n korruptiosopimuk-
sen kannalta voidaan jopa tapauksessa sanoa, että korruptiorikoksen esi-
tutkinta ei ole sellainen yksityisasia, josta ei saisi uutisoida. Uutisoinnin 

                                                   
46 Ks. EIT:n ratkaisukäytännöstä esim. Lingens v. Itävalta, 8.7.1986, § 42; Oberschick v. Itäval-
ta (No. 2), 1.7.1997, § 29; Mamère v. Ranska, 7.11.2006, § 27; ja Jucha and Żak v. Puola, 
23.10.2012, § 40. 
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tulee kuitenkin noudattaa hyvää journalistista tapaa. Epäily tulee esittää 
tasapuolisesti ja epäillylle tulee varata tilaisuus vastata väitteisiin. 

3.3 Muiden etujen suoja 
YK:n korruptiosopimuksen 13 (1) (d) (ii) kohdassa mainitaan myös kan-
sallinen turvallisuus, yleinen järjestys, kansanterveys ja julkinen moraali 
sallittuina sananvapauden rajoitusperusteina. Käytännössä korrup-
tiojournalismia on pyritty rajoittamaan lähinnä kansallisen turvallisuuden 
nimissä, jos uutisointi on koskenut esimerkiksi asekauppaa. 

Vaikka kansallinen turvallisuus on osoittautunut lähes mahdottomaksi 
määritellä kansainvälisissä sopimuksissa, sitä tulisi käyttää varovaisesti sa-
nanvapauden rajoitusperusteena. Eri maista on lukuisia esimerkkejä, jois-
sa yritykset selvittää kansainvälisen asekaupan yhteydessä maksettuja lah-
juksia ovat tyrehtyneet siihen, että asiakirjat ovat salaisia kansallisen tur-
vallisuuden, liikesalaisuuksien ja diplomaattisen keskustelun suojan vuok-
si. Jos asiasta uutisoidaan, journalistia syytetään turvallisuussalaisuuden 
paljastamisesta tai muusta valtiollisesta rikoksesta hänen vaarannettuaan 
uutisella kansallisen turvallisuuden. Myös näissä tapauksissa sananvapau-
den rajoittamisen tulee perustua edellä selostettuun välttämättömyystes-
tiin. 

3.4 Toimilupajärjestelmät ja joukkotiedotuksen ennak-
kosensuuri 

Lopuksi esitän eräitä huomioita joukkotiedotuksen lupajärjestelmistä ja 
joukkotiedotuksen taloudellisesta riippumattomuudesta. Mikäli hallitus 
haluaa välttää epämiellyttävää joukkotiedotusta, mutta haluaa samalla 
välttää ehkä vielä epämiellyttävämmät sananvapautta koskevat oikeuden-
käynnit, se pyrkii estämään ennalta koko joukkotiedotusvälineen toimin-
nan. 

Joukkotiedotuksen toimilupia voidaan käyttää tähän tarkoitukseen. 
Kansainväliset ihmisoikeusinstrumentit eivät kiellä toimilupajärjestelmiä 
sähköisen viestinnän sääntelyssä. Sääntely saattaa olla tarpeen teknisistä 
syistä, koska radiotaajuuksia ei ole käytössä rajattomasti. Euroopan ihmis-
oikeussopimukseen toimilupajärjestelmän kieltoa ei ole voitu ajatella jo 
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siitä syystä, että suurimmassa osassa sopimusvaltioita on olemassa vahva 
kansallinen yleisradioyhtiö. 

Vaikka toimilupajärjestelmä ei olekaan kielletty, sen käyttö poliittisiin 
tarkoitusperiin on kiellettyä. Selvimmin tämä on esitetty YK:n, ETYJ:n ja 
Amerikan valtioiden organisaation edustajien yhteisessä sananvapausjulis-
tuksessa47. Sen mukaan virkatoiminnan, jolla säännellään joukkotiedotuk-
sen toimintaa, on oltava suojattu kaikenlaiselta ulkopuoliselta vaikuttami-
selta. Erityisesti mikään poliittinen puolue ei saa ohjata toimiluvan myön-
tämispäätöstä. 

Lisäksi on huomattava, että toimilupajärjestelmän käytön tarve liittyy 
vain sähköiseen viestintään ja taajuuksien jakamiseen. Painetun sanan sään-
tely toimiluvilla rikkoo sananvapautta esimerkiksi Euroopan ihmisoikeus-
sopimuksen 10 artiklan sanamuodon mukaan. 

3.5 Joukkotiedotuksen taloudellinen riippumattomuus 
Useimmissa sopimusvaltioissa valtaosa joukkotiedotusta toimii kaupalli-
silla markkinoilla ja sitä koskee sama sääntely kuin muutakin kaupallista 
toimintaa. Joukkotiedotuksessa omistuspohja, mainostulot sekä televi-
siomaksut ja muut veroluonteiset maksut voivat nakertaa median riippu-
mattomuutta. Omistuksen keskittyminen voi kaventaa julkisen sanan nä-
kökulmien monipuolisuutta. Mediatalo voi olla niin riippuvainen jostakin 
mainostajasta, että se ei osoita tutkivan journalisminsa voimavaroja ra-
hoittajansa toiminnan tutkimiseen. Jos televisiomaksujen myöntäminen 
politisoidaan, ollaan pahimmillaan samassa tilanteessa kuin jos televisio-
asemalta evättäisiin toimilupa poliittisin perustein. 

Näissä kysymyksissä YK:n korruptiosopimus ei anna suoraviivaisia tai 
helposti sovellettavia ratkaisuja. Kysymys joukkotiedotusvälineiden ta-
loudellisesta riippumattomuudesta kääntyy kysymykseksi monopolilain-
säädännön noudattamisen valvonnasta. Kysymys televisiomaksuista on 
syytä ratkaista samalla tavalla kuin kysymys toimiluvasta; televisiomaksu-

                                                   
47 The 2002 Joint Declaration by the UN Special Rapporteur on Freedom of  Opinion 
and Expression, the OSCE Representative on Freedom of  the Media and the OAS Spe-
cial Rapporteur on Freedom of  Expression, ks.  
http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=87&lID=1. (13.5.2013) 
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jen osoittaminen yleisradioyhtiölle ei saa olla poliittinen tarkoituksenmu-
kaisuuskysymys. 
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