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Oikeustoimittajat ry on päättänyt omasta aloitteestaan antaa lausunnon liikenne- ja 
viestintäministeriön luonnoksesta sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta. 
Toivomme, että ministeriö ottaa yhdistyksen esittämät näkemykset huomion 
jatkovalmistelussa. 

 
Oikeustoimittajat ry on huolissaan lakiehdotuksen vaikutuksesta toimittajien 
lähdesuojaan. Näkemyksemme mukaan ehdotuksessa on tarkasteltu lähdesuojaa 
riittämättömästi eikä sen kaikkia ulottuvuuksia ole selvästikään ymmärretty. 

 
Ehdotuksessa lähdetään siitä, ettei esitys vaikuttaisi lähdesuojaan. Tämä näkemys 
perustuu erittäin suppeaan tulkintaan lähdesuojasta. Lähdesuojan on ehdotuksessa 
tulkittu tarkoittavan vain toimittajan oikeutta olla paljastamatta lähteitään. Työryhmä ei 
kuitenkaan ole ottanut huomioon sitä, että lähdesuoja voidaan murtaa myös muuta 
kautta kuin kysymällä tietolähdettä toimittajalta itseltään. Toteutuessaan tämä laki 
mahdollistaisi nimenomaan lähdesuojan muunlaisen murtamisen. 
 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (jatkossa EIT) on vakiintuneessa 
ratkaisukäytännössään korostanut, että lähdesuoja lehdistönvapauden peruspilareita ja 
siten olennainen ja erottamaton osa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa 
turvattua sananvapautta. EIT on korostanut, että ilman lähdesuojaa median rooli 
yhteiskunnan elintärkeänä vahtikoirana saattaa heikentyä. Siten lähdesuojaan 
puuttuminen ei voi olla sananvapausartiklan mukaista, ellei sitä voida perustella erittäin 
tärkeällä yleisellä edulla (esim. Goodwin vastaan Iso-Britannia, 22.2.1996, 
16/1994/463/544). 
 
EIT on siis katsonut, että vaikka lähdesuojan murtamisesta olisi säädetty lailla ja sillä 
tavoiteltaisiin sinänsä hyväksyttäviä arvoja, se voi vain poikkeuksellisissa tapauksissa 
olla hyväksyttävää sananvapausartiklan näkökulmasta. Suomi ei voi edes kansallisella 
lainsäädännöllä säätää poikkeuksia Euroopan ihmisoikeussopimuksen velvoitteista. 



 
                                                                                                            

 
Oikeustoimittajat ry:n mielestä lähdesuojan kannalta kyseenalainen on ehdotettu 
13 b §, joka koskee yhteisötilaajan käsittelyoikeutta yrityssalaisuuden paljastamisen 
selvittämiseksi.  
 
Ehdotuksessa on sinänsä kiitettävästi pyritty avaamaan ja myös rajaamaan 
yrityssalaisuuden käsitettä. Tästä huolimatta ehdotus sisältää lähdesuojan kannalta 
varsin merkittäviä riskejä. 
 
Oikeustoimittajat ry toteaa, että yrityksillä on taipumusta tulkita mikä tahansa itseään 
koskeva kielteinen tieto yrityssalaisuudeksi. Näin teki esimerkiksi Sonera, joka lähti 
urkkimaan ylimmän johtonsa ja hallituksensa jäsenten puhelutietoja nimenomaan 
selvittääkseen, keneltä Helsingin Sanomat oli saanut tietonsa Soneraa koskeviin, 
erittäin kriittisiin kirjoituksiinsa. Soneran harjoittaman, sittemmin laittomaksi todetun 
urkinnan nimenomaisena tarkoituksena oli siis selvittää toimittajien tietolähteet. Tätä 
selvitystarvetta Soneran silloinen johto piti niin tärkeänä, että se selvitti omien 
työntekijöidensä ja hallituksen jäsentensä soittotietojen lisäksi myös täysin 
ulkopuolisten eli kahden Helsingin Sanomien toimittajan puhelutiedot. Jo pelkästään 
tämä esimerkki osoittaa, ettei Oikeustoimittajat ry:n huoli ehdotuksen lähdesuojaa 
uhkaavasta vaikutuksesta ole turha tai ylimitoitettu.  
 
Edellä esitetyn perusteella Oikeustoimittajat ry pitää välttämättömänä, että laissa 
– mikäli se viedään eteenpäin – nimenomaisesti säädetään, ettei yhteisötilaajalla 
ole lain mukaista käsittelyoikeutta, jos käsittelyn tarkoituksena on paljastaa 
toimittajan tietolähde.   
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